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إن الحمد هلل نحمده ونستعٌنه ونستؽفره ونعوذ باهلل من » :المقدمة

، ومن ٌضلل ال مضل لهشرور أنفسنا وسٌبات أعمالنا، من ٌهد هللا ؾ

فبل هادي له،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهد أن 

َ َحقَّ ُتَقاتِِه »،محمدا عبده ورسوله، وبعد قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

قُوا »،[102: عمران آل]«َوال َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ  اُس اتَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ُكْم الَِّذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنهَُما  َربَّ

 َ َ الَِّذي َتَساَءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ ِرَجاالً َكثٌِراً َونَِساًء َواتَّ

ُكْم َرقٌِباً  ٌْ َ َوقُولُوا »،[1:النساء]«َكاَن َعلَ قُوا هللاَّ َها الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

َ  ()َقْوالً َسِدٌداً  ٌُِطْع هللاَّ ْؽفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو

أما بعد، فإن خٌر .[72ـ71:األحزاب]«َوَرُسولَُه َفَقْد َفاَز َفْوزاً َعِ ٌماً 

الحدٌث كتاب هللا، وخٌر الهدي هدي محمد صلى هللا علٌه وسلم 

وبعد،  .«وشر األمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضبللة

لما قرأت ثم تمعنت شروح الموطؤ القدٌمة منها والحدٌثة، األندلسٌة 

منها والمؽاربٌة، الشرقٌة منها والهندٌة، ولم أجد فٌها أجوبة شافٌة، 

لكثٌر من األسبلة الطبلبٌة، فكرت فً إسعافهم عندما قرإوا علً 

الموطؤ بما ٌؽنً عن األسفار وقطع البراري والقفار، من تخارٌج 

أهملت، وتعارٌج أدرجت فلم تؽن عن الرؼبة لهإالء الطلبة فً 

المزٌد من اإلرتٌاض والدربة، ومن أهم ذلك كٌؾ اختار اإلمام 

مالك رحمه هللا وإٌانا أحادٌث مرسلة وببلؼات فً أصول أبواب من 

العلم فً الوقت الذي تكون األحادٌث تواترت مسندة واشتهرت؟ ال 

شك أن اإلمام مالكا رحمه هللا وإٌانا من أوعٌة الحدٌث وحملته 

ورجاله وحفظته حتى كانت مرجعته وشهرته،لكنه عاش فً المدٌنة 

 فقد بعٌدا عن الفرق البدعٌة وأهل األهواء فكان التساهل فً اإلسناد،

اشتهر النقل عن محمد بن سٌرٌن، وأنس بن سٌرٌن، والضحاك بن 

إن هذا العلم من الدٌن فانظروا عمن :"مزاحم، وعقبة بن نافع، قولهم
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وقد أخرج مسلم فً مقدمة صحٌحه عن محمد بن "  دٌنكمنتؤخذو

كما " إن هذا العلم دٌن فانظروا عمن تؤخذون دٌنكم:"سٌرٌن أنه قال

عن عبد هللا بن " العلل"أخرج مسلم فً مقدمة صحٌحه والترمذي فً

اإلسناد عندي من الدٌن لوال اإلسناد لقال من شاء :"المبارك أنه قال

كما نقل عنه الخطٌب البؽدادي "ما شاء، فإذا قٌل له من حدثك؟بقً

 :وقال سفٌان الثوري" طلب اإلسناد المتصل من الدٌن" :أنه قال

" اإلسناد سبلح المإمن، إذا لم ٌكن معه سبلح فبؤي شًء ٌقاتل؟"

عن " المدارك"كما نقل القاضً عٌاض بن موسى الٌحصبً فً

إن هذا العلم دٌن، فانظروا عمن " :اإلمام مالك بن أنس أنه قال

قال رسول هللا صلى هللا : تؤخذونه، لقد أدركت سبعٌن ممن ٌقول

علٌه وسلم عند هذه األساطٌن، وأشار إلى المسجد، فما أخذت عنهم 

شٌبا، وإن أحدهم لو أإتمن على بٌت مال لكان أمٌنا، إال أنهم لم 

أدركت بهذه : "وفً رواٌة ابن وهب عنه" ٌكونوا من أهل هذا الشؤن

البلدة أقواما لو استسقً بهم المطر لسقوا، قد سمعوا العلم والحدٌث 

كثٌرا، ما حدثت عن أحد منهم شٌبا، ألنهم كانوا ألزموا أنفسهم 

ٌحتاج إلى – ٌعنً الحدٌث والفتٌا – خوؾ هللا والزهد، وهذا الشؤن 

رجل معه تقى وورع وصٌانة، وإتقان وعلم وفهم، فٌعلم ما ٌخرج 

من رأسه وما ٌصل إلٌه ؼدا، فؤما رجل ببل إتقان وال معرفة فبل 

وأخرج الرامهرمزي ".وال ٌإخذ عنه ٌنتفع به، وال هو حجة،

ال إله إال هللا وحده ال : من قال: بإسناده إلى الربٌع بن خٌثم، قال

شرٌك له، له الملك وله الحمد ٌحًٌ وٌمٌت وهو على كل شًء 

من : فقلت: قدٌر، فله كذا وكذا، وسمى من الخٌر، قال الشعبً

أبو أٌوب : من حدثك؟ فقال: عمرو بن مٌمون، وقلت: حدثك؟ فقال

وهذا : صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال ٌحً بن سعٌد

 "الكفاٌة"وأخرج الخطٌب البؽدادي فً".أول من فتش عن اإلسناد

: حضرت ابن عٌٌنة وأتاه أعرابً، فقال: بسنده إلى األصمعً، قال

ما : بخٌر بحمد هللا، قال: كٌؾ أصبح الشٌخ ٌرحمه هللا؟ فقال سفٌان
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تفعل : تقول فً امرأة من الحاج حاضت قبل أن تطوؾ بالبٌت؟ فقال

: هل من قدوة؟ قال: ما ٌفعل الحاج ؼٌر أنها ال تطوؾ بالبٌت، فقال

نعم، عابشة حاضت قبل أن تطوؾ بالبٌت، فؤمرها النبً صلى هللا 

هل من ببلغ : علٌه وسلم أن تفعل ما ٌفعل الحاج ؼٌر الطواؾ، قال

نعم، حدثنً عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه عن عابشة : عنها؟ قال

لقد استسمنت القدوة وأحسنت الببلغ وهللا لك : بذلك، قال األعرابً

  قلت وهذا الحدٌث متفق علٌه، وسٌؤتً تخرٌجه فً محله،".بالرشاد

مثل الذي ٌطلب دٌنه ببل " :وجاء عن عبد هللا بن المبارك أنه قال

وعن عبد هللا بن المدٌنً " إسناد كمثل الذي ٌرتقً السطح ببل سلم

اإلسناد مثل الدرج، مثل المراقً، " :عن أبً سعٌد الحداد أنه قال

وكان شعبة من أكثر الناس  ".فإذا زلت رجلك عن المرقاة سقطت

تشددا وتعنتا وتثبتا وتحرٌا فً رواٌة الحدٌث وإسناده، فقد روى ابن 

حدثنا شعبة عن عبد هللا بن دٌنار، عن : أبً حاتم عن أبً داود قال

نهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن بٌع الوالء : ابن عمر قال

قلت لعبد هللا بن دٌنار، أأنت سمعته منه؟ : وعن هبته، قال شعبة

سمعت أبً – أي ابن أبً حاتم : - نعم، سؤله ابنه عنه ثم قال: قال

وذكر حدٌث عبد هللا بن دٌنار عن ابن عمر أن النبً صلى هللا علٌه 

استحلفت عبد هللا : وسلم نهى عن بٌع الوالء وعن هبته، قال شعبة

كما أخرج أٌضا فً " بن دٌنار هل سمعتها من ابن عمر، فحلؾ لً

أخبرنً جعدة بن : بإسناده إلى شعبة قال" الجرح والتعدٌل"مقدمة 

وكان سماك – ٌعنً بنت أبً طالب - ٌعنً من ولد أم هانا– هبٌرة 

فلقٌت أنا : أخبرنً أٌتام أم هانا، قال شعبة: بن حرب ٌحدثه ٌقول

فحدثنً عن أم هانا أن رسول هللا صلى هللا علٌه - جعدة– أفضلهما 

ٌا : وسلم دخل علٌها فناولته شرابا فشرب ثم ناولها فشربت، قالت

: رسول هللا، كنت صابمة، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

الصابم المتطوع أمٌن نفسه أو أمٌر نفسه، إن شاء صام، وإن شاء "

: سمعت أنت من أم هانا؟ قال: فقلت لجعدة: ، قال شعبة"أفطر
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كما روى عنه " أخبرنا أهلنا وأبو صالح مولى أم هانا، عن أم هانا

أٌضا بسنده إلى شعبة عن أبً إسحاق عن أبً عبد الرحمن السلمً 

ألبً – أي شعبة – فقلت : عن علً أنه ٌصلً بعد الجمعة ستا، قال

ما أدري سمعته منه أم : سمعته من أبً عبد الرحمن؟ فقال: إسحاق

قلت فتبٌن .. ال ولكن حدثنٌه عطاء بن السابب عن أبً عبد الرحمن

تحري شعبة وحثه على تدقٌق اإلسناد والبحث عن اتصاله، ومما 

البن رجب الحنبلً " شرح علل الترمذي"ٌإكد ذلك أكثر ما جاء فً 

وسمعت علً ابن " :قال ٌعقوب:"نقبل عن الخطٌب البؽدادي قال

كان ممن ٌنظر فً الحدٌث وٌفتش عن اإلسناد ال نعلم : المدٌنً ٌقول

أحدا أول منه محمد بن سٌرٌن ثم كان أٌوب، وابن عون، ثم كان 

فمالك بن : شعبة، ثم كان ٌحً بن سعٌد وعبد الرحمن، قلت لعلً

ما كان أشد انتقاء مالك " :أخبرنً سفٌان بن عٌٌنة قال: أنس؟ فقال

وروى اإلمام أحمد عن جابر بن نوح عن األعمش عن " للرجال

وروى شرٌك عن " إنما سبل عن اإلسناد أٌام المختار" :إبراهٌم، قال

أبً إسحاق سمعت خزٌمة بن نصر العبسً أٌام المختار، وهم 

ما : قال– وكان من أصحاب علً – ٌقولون ما ٌقولون  من الكذب 

وٌإكد ذلك ما " لهم قاتلهم هللا، أي عصابة شانوا وأي حدٌث أفسدوا

رواه أبو عبد الرحمن المقرئ عن ابن لهٌعة أنه سمع رجبل من أهل 

 الحدٌث عمن تؤخذونه "ان روا" :البدع رجع عن بدعته وجعل ٌقول

قلت وهذا األثر عن عبد هللا بن " فإنا كنا إذا رأٌنا رأٌا جعلناه حدٌثا

لهٌعة حسن إن شاء هللا ألنه رواه عنه عبد هللا المقرئ كان ٌتثبت 

فً الحدٌث عنه وقد صرح بالسماع عمن أبهمه، فلٌست فٌه علة 

سوى إبهام المبتدع التابب، ومما ٌإٌد ذلك ما رواه أبو نعٌم بسنده 

فتنة الحدٌث أشد من فتنة المال وفتنة الولد ال : "عن ابن مهدي قال

تشبه فتنته فتنة، كم من رجل ٌظن به الخٌر قد حمله فتنة الحدٌث 

قلت فاستٌقظت عندبذ الهمم وتنبهت للبحث والتدقٌق ". على الكذب

أنا محمد ": العلل"قال الترمذي فً. عن حال الرجال رواة الحدٌث
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: بن إسماعٌل أنا محمد بن ٌحً بن سعٌد القطان، حدثنً أبً قال

سؤلت سفٌان الثوري، وشعبة، ومالك بن أنس، وسفٌان بن عٌٌنة عن 

قلت " بٌن: الرجل ٌكون فٌه تهمة أو ضعؾ أسكت أو أبٌن؟ قالوا

كان ابن سٌرٌن، وإبراهٌم النخعً، " :لذلك قال اإلمام الشافعً

وطاوس وؼٌر واحد من التابعٌن ٌذهبون إلى أن ال ٌقبلوا الحدٌث 

إال عن ثقة ٌعرؾ ما ٌروي وٌحفظ وما رأٌت أحدا من أهل الحدٌث 

فتبٌن أن طبقة التابعٌن وتابعً التابعٌن كانت  ".ٌخالؾ هذا المذهب

أحرس الطبقات على التثبت واإلتقان والتوثٌق والضبط ومما ٌإكد 

وهللا لو : "ذلك ما رواه الذهبً فً تذكرة الحفاظ عن الشعبً أنه قال

" أصبت تسعا وتسعٌن مرة وأخطؤت مرة لعدوا علً تلك الواحدة

لٌتنً : "وشدة المحاسبة جعلت الشعبً ٌقول كما فً طبقات ابن سعد

كما نقلوا عن اإلمام مالك من " انفلت من علمً كفافا ال علً وال لً

ٌا ابن قعنب لٌتنً جلدت على كل كلمة قلتها فً هذا " :بعده أنه قال

أدب "كما نقل ابن الصبلح فً كتابه " الدٌن وما صدر منً ما صدر

أدركت " :عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى أنه قال":"المفتً والمستفتً

عشرٌن ومابة من األنصار، من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم ٌسؤل أحدهم عن المسؤلة فٌردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، 

ما منهم من أحد ٌحدث " :وفً رواٌة" حتى ترجع على األول

بحدٌث إال ود أن أخاه كفاه إٌاه، وال ٌستفتى عن شًء إال ود أن 

ومن جاس فً موطإ اإلمام مالك ٌجد من  قلت ".أخاه كفاه الفتٌا

الببلؼات والمراسٌل التً اعتمد علٌها فً أصوله رحمه هللا وإٌانا 

فً الوقت الذي ٌكون فً الباب ما تواتر عن النبً صلى هللا علٌه 

وسلم مسندا فً بابه، فلماذا اختار االنقطاع واإلعضال واستؽنى به 

عن االتصال فً األصول؟ لو كان ذلك فً المتابعات والشواهد 

لوجدنا له مخرجا سلٌما، ولما كان صنٌع اإلمام مالك هذا فً 

األصول فقد دفعنا إلى هذا التؤلٌؾ لعلنا نقدم لمن عاصرنا ما تبقى 

على من سبقنا حتى نكون خٌر خلؾ لخٌر سلؾ نسؤل هللا جل وعبل 
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بؤسمابه الحسنى وصفاته العلى وخاصة باسمه األعظم الذي إذا سبل 

به أعطى وإذا دعً به أجاب الجامع ألسماء الذات وأسماء الصفات 

أن ٌوفق خطانا وٌسدد جهدنا حتى نخرج للجمٌع لإلإة من آللا 

شروح الموطؤ سالمة من االجترار المخل ومن التكرار الممل نافعة 

ولقد ..للحذاق الكبار، مرشدة للصؽار ومنبهة لؤلساتذة الكبار، الخ

ضاقت علً األرض بما رحبت فً أول أمري لما تقدمت فً الشرح 

وكان وجدي وبثً ٌإنبانً ألن اإلمام مالكا كان ٌرى الرسول صلى 

هللا علٌه وسلم وٌرى أنه نثر فً حجره ما نثر لما كان ٌإلؾ الموطؤ 

حسب ما ذكره الزرقانً وأنا لم أره ولو مرة واحدة فهل سبب ذلك 

تقصٌري أم رٌاء أو مراءاة أو مرض من أمراض القلوب األخرى، 

وإذا بالفرج ٌؤتً لٌلة الجمعة لما وصلت المجلد الثالث إثر بكاء 

شدٌد، فقد جاءنً اإلمام مالك صحبة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

: ٌقول لك أن تتابع فً اإلضافات والزٌادات، فقلت له: وقال لً مالك

هذا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هو الذي : من ٌقول ذلك؟ قال لً

ٌقول ذلك، فارتاح بالً بعض الشًء وخؾ وجدي وبثً، وقد 

تذكرت أننً سبق أن رأٌت مثل هذه الرإٌا لما كنت أإلؾ كتابً 

أنت : م وأنه قال ل1998ًسنة " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"

فتح الرب الساتر لتمٌٌز "على الطرٌق الصحٌح، فهو مع كتاب 

من أهم هذه الزٌادات واإلضافات التً أضفنا من " الحدٌث المتواتر

 . عندنا، نسؤل هللا السداد والتوفٌق والتمسك بالسنة عند فساد األمة

 إلى أبً عبد هللا مالك فموطؤ مالك نسبة: التعرٌؾ بصاحب الموطؤ

 ًّ بن أنس بن مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث، األْصُبح
 ، ًّ رّي، الَقْحطان ٌَ َصلٌِبَة، نسبة إلى ذي أْصُبح من ملوك الٌمن، الِحْم

، هاجر جده مالك بن أبً عامر األصبحً لٌرفع  ًّ الٌمنّى، ثم المَدن
مالك بن أنس من »:قال أبو مصعب الزهري، ظلما ألم به فً الٌمن

وقال .«العرب صلٌبة، وحلفه فً قرٌش فً بنً تٌم بن مرة
قدم مالك بن أبً عامر المدٌنة متظلماً من بعض والة »:مصعب

قال و .«الٌمن فمال إلى بعض بنً تٌم بن مرة، فعاقده وصار معهم
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ولد اإلمام . «عالٌة بنت شرٌك األزدٌة»: أم مالك اسمها: الذهبً
مالك رحمه هللا فً سنة ثبلث وتسعٌن من الهجرة بذي المروة وكان 

 وقد بدأ مالك العمل فً .ولم ٌكن له انشؽال بالعلم. والده ٌشتؽل نباالً 
البز ثم انتقل إلى المدٌنة طلبا للعلم، وقد وقعت بٌنه وبٌن محمد بن 

إسحاق خصومات سببها الحسد، ذلك أن اإلمام مالكا لما ألؾ الموطؤ 

أنا ألحادٌث مالك كالبٌطار، فلما أخبر : ورآه محمد بن إسحاق قال
هو دجال من الدجاجلة، ثم رماه بالكذب فقال محمد : مالك بذلك قال

بن إسحاق بؤنه من موالً بنً تٌم، وقد أتى ابن عبد البر بتفاصٌل 
، والذي نإكده هنا هو أن "جامع بٌان العلم وفضله"ذلك فً كتابه 

 مالك فهواإلمام مالكا لٌس من الموالً وإنما هو من حلفاء بنً تٌم، 
بن أنس بن مالك بن أبً عامر بن عمرو بن الحارث بن ؼٌمان بن 

خثٌل بن عمرو بن الحارث، ذو أصبح األصبحً الحمٌري، أبو عبد 
مالك جد مالك كنٌته »: ٌقول القاضً عٌاضو. رحمه هللا هللا المدنً

ٌروي عن عمر .من كبار التابعٌن، ذكر ذلك ؼٌر واحد. أبو أنس
وطلحة وعابشة وأبً هرٌرة، وحسان بن ثابت، وكان من أفاضل 

الناس وعلمابهم، وهو أحد األربعة الذٌن حملوا عثمان لٌبلً إلى 
أنس، : ٌروي عنه بنوه. قبره، وؼسلوه ودفنوه، وكان خدناً لطلحة

ووالد .« عشرة ومابةيمات سنة ثنت .وأبو سهٌل نافع، والربٌع
أنس بن مالك بن أبً عامر، من موالٌد الحجاز، اإلمام مالك هو 

أبو سهٌل نافع،  :أعمام مالك هم: قال الذهبً. وكان عنده أربع إخوة
 .وأوٌس، والربٌع، والنضر، أوالد أبً عامر، وهً أسرة علمٌة

وكان ٌعٌش من ... كان أبو مالك بن أنس مقعداً »قال أبو مصعب و
مولد مالك بذي المروة، وكان أخوه : قال ابن بكٌرو».«صنعة النبل

النضر ٌبٌع البز، وكان مالك معه بزازاً، ثم طلب العلم، وكان ٌنزل 

ابن بضع  طلب العلم وهو وقد .«أوالً بالعقٌق، ثم نزل بالمدٌنة
ج على أٌدٌهم، عشرة سنة قال  .وطاؾ على شٌوخ الحرمٌن وتخرَّ

كان لً أخ فً سن ابن شهاب، فؤلقى : قال مالك»: القاضً عٌاض
ألهتك : أبً ٌوماً علٌنا مسؤلة فؤصاب أخً وأخطؤت، فقال لً أبً

فؽضبت وانقطعت إلى ابن هرمز سبع . الحمام عن طلب العلم
 وقد أشكل ذلك على .«سنٌن، وفً رواٌة ثمان سنٌن لم أخلط بؽٌره

البعض لسن أخٌه المقاربة البن شهاب وال أرى فٌه ما ٌدعو 
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لبلستشكال ألن األسرة تجتمع على المابدة وعلى جلسات خاصة فقد 
ٌكون األب طرح سإاال على جمٌع أعضاء األسرة فؤجاب الكبٌر 

وأخطؤ الصؽٌر، فدفعه لوم أبٌه إلى طلب العلم فبدأ بابن هرمز  ثم 
كان مالك ٌقود نافعاً من منزله إلى : قال مصعب»ذهب إلى نافع،

المسجد، وكان قد كؾ بصره، فٌسؤله فٌحدثه، وكان منزل نافع 

كنت آتً نافعاً مولى ابن عمر، وأنا : قال مالك»و.«بناحٌة البقٌع
ًّ من درجة له فٌقعدنً معه  ٌومبذ ؼبلم، ومعً ؼبلم لً، وٌنزل إل

كنت آتً نافعاً نصؾ النهار وما تظلنً الشجر »: وقال.«فٌحدثنً
من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة كؤنً لم أرده، ثم 

كٌؾ : أتعرض له فؤسلم علٌه، وأدعه حتى إذا دخل الببلط، أقول له
قال ابن عمر فً كذا وكذا؟ فٌجٌبنً، ثم أجلس عنده، وكان فٌه 

وقد امتاز اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بالحفظ واإلتقان .«حدة
قدم علٌنا »:  قال مالك بن أنسكما ٌحكً ذلك هو عن نفسه،

الزهري، فؤتٌناه ومعنا ربٌعة، فحدثنا نٌفاً وأربعٌن حدٌثاً، ثم أتٌناه 
انظروا كتاباً حتى أحدثكم منه، أرأٌتم ما حّدثتكم به : الؽد، فقال

هاهنا من ٌرّد : فقال ربٌعة: قال أمس، أي شًء فً أٌدٌكم منه؟
ًّ  و. وأشار إلى مالكعلٌك ما حدثت به أمس  :ٌقول اإلمام الّذهب

َث عنه " َل للفُتٌا وجلس لئلفتاء وله إحدى وعشرون سنة، وحدَّ تؤهَّ
جماعة وهو شاب طرّي، وَقَصَدهُ َطلََبة الِعلم من اآلفاق فً آِخر 
خبلفة أبً جعفر المنصور وما بعد ذلك، وازدحموا فً خبلفة 

توفً صبٌحة أربع عشرة ٌوم األحد قد و قلت "الرشٌد إلى أن مات
 .من شهر ربٌع األول سنة تسع وسبعٌن ومابة

 قلت ولذلك حدث عنه بعض شٌوخه وأقرانه، من هإالء على سبٌل 
محمد بن شهاب الزهري وقد توفً قبله : المثال ال الحصر نذكر

، وأبً األسود ٌتٌم عروة، وأٌوب (55)بخمس وخمسٌن سنة 
، وربٌعة بن أبً (49)السختٌانً وقد توفٌا قبله بتسع وأربعٌن سنة 

عبد الرحمن المعروؾ بربٌعة الرأي وقد توفً قبله بثبلث وأربعٌن 
، (38) وموسى بن عقبة وقد توفً قبله بثمان وثبلثٌن سنة (43)سنة 

والقاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري وقد توفً قبله بست وثبلثٌن سنة 
، وقد روى (30) وهشام بن عروة وقد توفً قبله بثبلثٌن سنة (36)

: نذكر على سبٌل المثال ال الحصر، جم ؼفٌر عنه من أقرانه
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حماد بن زٌد : سفٌان الثوري وسفٌان بن عٌٌنة والحمادان: السفٌانان
وحماد بن سلمة، واللٌث بن سعد، واألوزاعً وقد مات قبله بعشرٌن 

، وأبو إسحاق 172سنة، وشعبة بن الحجاج وقد مات قبله سنة 
ال أعلم أحدا ممن تقدم أو : "قال عنه الدارقطنً...الفزاري، الخ

تؤخر اجتمع له ما اجتمع لمالك، روى له رجبلن حدٌثا واحدا بٌن 

هـ وأبو حذافة 125الزهري شٌخه ت: وفاتهما نحو مابة وثبلثٌن سنة
هـ روٌا عنه حدٌث الفرٌعة بنت مالك فً 250السهمً توفً بعد 

وقد عرؾ مالك قلت وسٌؤتً تخرٌجه، إن شاء هللا، ." سكنى المعتدة
ي فً الحكم على رجال العلم، دبش قال ابن رجب الحنبلً فً ة التَّحرِّ

ال ٌإخذ الِعْلم من أربعة : ٌقولمالك كان ": شرح علل الترمذي"
فه وإن كان : وٌإخذ ممن سوى ذلك ال ٌإخذ من َسفٌٍِه ُمعلن بالسَّ

أْرَوى الناس، وال من صاحب هوى ٌدعو الناس إلى هواه، وال من 
كّذاب ٌكذب فً أحادٌث الناس وإن كنت ال تّتهمه أن ٌكذب على 

، وال من شٌخ له فضل وصبلح -صلى هللا علٌه وسلم - رسول هللا 
ث به وقد أخرج القاضً قلت  ."وعبادة إذا كان ال ٌعرُؾ ما ٌحدِّ

عٌاض بن موسى الٌحصبً فً مداركه أن اإلمام مالكا رحمه هللا 
وإٌانا أخذ العلم عن تسعمابة شٌخ منهم ثبلثمابة من التابعٌن وستمابة 
من تابعً التابعٌن، وأخذ عنه ألؾ وثبلثمابة، ذكر منهم فً المدارك 

ألفا، وقد أودع أساس علمه الموطؤ وقد رواه عنه طبلب كثر 
اشتمل : "أشهرهم من ذكرهم الؽافقً فً مسند الموطؤ حٌث قال

 مسندا وذلك أنً (666)كتابنا على ستمابة وست وستٌن حدٌثا 
رواٌة عبد هللا بن : نظرت فً الموطؤ من اثنتً عشرة رواٌة هً

وهب، وعبد الرحمان بن القاسم، وعبد هللا بن مسلمة القعنبً، وعبد 
هللا بن ٌوسؾ التنٌسً، ومعن بن عٌسى، وسعٌد بن عفٌر، وٌحً 

بن عبد هللا بن بكٌر، وأبً مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري، 
ومصعب بن عبد هللا الزبٌري، ومحمد بن المبارك الصوري، 

: وسلٌمان بن ٌزٌد، وٌحً بن ٌحً األندلسً، الخ وقال السٌوطً
: وقد وقفت على الموطؤ من رواٌتٌن أخرٌٌن سوى ما ذكر الؽافقً"

إحداهما رواٌة سوٌد بن سعٌد، واألخرى رواٌة محمد بن الحسن 
صاحب أبً حنٌفة وفٌها أحادٌث ٌسٌرة زٌادة على سابر الموطآت، 

ونقل السٌوطً فً تنوٌر ، "إنما األعمال بالنٌات:"منها حدٌث
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روى الموطؤ عن : الحوالك عن الحافظ صبلح الدٌن العبلبً أنه قال
مالك جماعات كثٌرة وبٌن رواٌاتهم اختبلؾ من تقدٌم وتؤخٌر، 

وزٌادة ونقص، وأكثرها رواٌة القعنبً، ومن أكثرها زٌادات رواٌة 
فً موطؤ أبً مصعب زٌادات على : أبً مصعب، قال ابن حزم

قلت فإذا قارنا هذا الكبلم مع ما  ."سابر الموطآت نحو مابة حدٌث

وجملة ما فً الموطؤ من اآلثار : "نقله أبو بكر األبهري وهو قوله
، 1720: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وعن الصحابة والتابعٌن

:  وقول التابعٌن،613:  والموقوؾ،222:  والمرسل،600:المسند منها
: حٌث قال" مراتب الدٌانة"ومع ما قاله ابن حزم فً " 285

أحصٌت ما فً موطؤ مالك فوجدت فٌه من المسند خمسمابة ونٌفا "
وفٌه ثبلثمابة ونٌؾ من المرسل، وفٌه نٌؾ وسبعون حدٌثا قد ترك 

ٌتبٌن " مالك العمل بها وفٌه أحادٌث ضعٌفة وهاها جمهور العلماء
لنا تضارب هذه األقوال وتنافرها وذلك ألن كبلم األبهري ٌتعلق 

برواٌة ٌحً اللٌثً للموطؤ، بٌنما كبلم ابن حزم ٌتعلق ببعض 
الموطآت، وكبلم العبلبً ٌتعلق بجل الموطآت، والؽافقً بما ذكر 

من مسند الموطآت الذي أخذ منها، وكل هذه التعلٌقات ٌتطلب تحقٌقا 
وتدقٌقا وتمحٌصا أكثر، فنقول وباهلل التوفٌق بؤن موطؤ أبً مصعب 

 حدٌثا 3061أحمد بن أبً بكر الزهري قد طبع وكان عدد أحادٌثه 
 حدٌثا موقوفا، 769 حدٌثا مرسبل، و207 حدٌثا مرفوعا، و638: منها

 حدٌثا مقطوعا، فتبٌن أن أقوال اإلمام مالك فً النسخة 365و
المطبوعة فً مجلدٌن كما فً مكتبة الملك محمد السادس بالدار 

وقد كان لئلمام  ،1082البٌضاء وفً المكتبة الشاملة وؼٌرهما كانت 
كان لمالك »:مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أبناء، قال القاضً عٌاض

كان لمالك »:وقال الزبٌر" .ابنان ٌحٌى ومحمد، وابنة اسمها فاطمة

ابنة تحفظ علمه ٌعنً الموطؤ، وكانت تقؾ خلؾ الباب، فإذا ؼلط 
وكان ابنه محمد ٌجًء . القارئ نقرت الباب فٌفطن مالك فٌرد علٌه

 وهو ٌحدث وعلى ٌده باشق، ونعل كتب فٌه، وقد أرخى سراوٌله،
إنما األدب مع هللا، هذا ابنً وهذه : فٌلتفت مالك إلى أصحابه، وٌقول

كنا نجلس عنده وابنه ٌدخل وٌخرج وال »: وقال الفروي .«ابنتً
ًّ أن هذا الشؤن ال : ٌجلس، فٌقبل علٌنا وٌقول إن مما ٌهون عل

أن ٌحٌى بن مالك : ونقل القاضً عٌاض عن ابن شعبان .«ٌورث
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ٌروي عن أبٌه نسخة، وذكر أنه ُروي الموطؤ عنه بالٌمن، روى 
 عنه ابن سلمة، وابنه محمد، وقدم مصر، وُكتب عنه، حدث عنه

 وٌقال إن ابنته فاطمة روت .«الحارث بن مسكٌن وزٌد بن بشر
                . عنه الموطؤ ولعل رواٌتها للموطؤ لم تحفظ، وهللا تعالى أعلم

 أن طبلب الحدٌثٌظن الكثٌر من : حدٌثمكانة الموطؤ بٌن كتب ال

موطؤ اإلمام مالك ضعٌؾ أو أنه متؤخر الرتبة عن الكتب الستة، فما 
هً حقٌقة هذا األمر؟ وما هً مكانة الموطؤ بٌن الكتب الصحٌحة؟ 

رسالة الحثٌث إلى ضرورة التعرٌؾ بعلوم "لقد بٌنا فً كتابنا 
 عرؾ ابن الحوزي :المضعؾ (ـ3: ما ٌلً" المضعؾ"عند" الحدٌث

المضعؾ بؤنه هو الذي لم ٌجمع على ضعفه فضعفه بعض أهل 
الصنعة وقواه أو جوده بعض آخر، وهو أعلى مرتبة من الضعٌؾ 

فتح "المجمع على تضعٌفه، قال الحافظ محمد السخاوي فً كتابه 
ومحل هذا إذا كان التضعٌؾ " :ما نصه" المؽٌث شرح ألفٌة الحدٌث

هو الراجح أو لم ٌترجح شًء، وإال فٌوجد فً كتب ملتزمً الصحة 
قلت وقد استدرك " حتى البخاري مما ٌكون من هذا القبٌل أشٌاء

الدارقطنً على الصحٌحٌن حوالً مابتٌن وعشرة أحادٌث وقد رد 
هدي " "فتح الباري"على بعضها الحافظ ابن حجر فً مقدمة 

والنووي فً شرح صحٌح مسلم وقد " الساري إلى رجال البخاري
تنبٌه المقلد الساري  على حدٌث من جرح "عقدنا لذلك بابا فً كتابنا 
وأما كتب األربعة المتبقٌن من الستة " من رجال مسلم والبخاري

ففً سادسهم خبلؾ فسنن ابن ماجه تفردت بؤحادٌث عن رجال 
متهمٌن بالكذب ووضع الحدٌث وسرقته وقد نقل السخاوي عن 

العبلبً أنه قال ٌنبؽً أن ٌكون كتاب الدارمً سادسا للخمسة بدله 
فإنه قلٌل الرجال الضعفاء، نادر األحادٌث المنكرة والشاذة، وإن 

قلت لكنه  كانت فٌه أحادٌث مرسلة وموقوفة فهو مع ذلك أولى منه،
 قلت وقد انطلق بعض العلماء من هذا .الصحٌحٌنقلٌل الزوابد على 

البعد الحدٌثً فؤحلوا محل ابن ماجه موطؤ اإلمام مالك بن أنس فً 
 هـ 535مصنفاتهم كرزٌن بن معاوٌة السرقطسً األندلسً المتوفى 

وقد سماه   .فً كتابه الذي جمع فٌه الكتب الستة مع زٌادات من عنده
وتبعه المجد بن األثٌر فً جامع " التجرٌد للصحاح والسنن"

فؤول من ألحق سنن ابن ماجه بالستة أبو الفضل بن طاهر " األصول
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شروط "وكذلك فً كتابه " األطراؾ"حٌن أدرجه معها فً كتابه 
اإلكمال "وتبعه الحافظ عبد الؽنً المقدسً فً كتاب " األبمة الستة

الذي هذبه الحافظ المزي، فقدموه منذ ذلك الوقت " فً أسماء الرجال
لما ٌمتاز به على موطإ مالك من كثرة الزوابد على الكتب الخمسة 

قلت وقد حاولنا من خبلل هذا . ولكن سنن الدارمً تبقى أصح منه

 رحالجهد أن نبٌن مسابل لم ٌسبقنا إلٌها أحد من الذٌن قاموا بش
الموطؤ أهمها أن كل حدٌث أسنده اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 
تجد كل من اشترط الصحة ٌخرجه من طرٌق مالك وإال من طرٌق 

أحد أقرانه، ثم إننا حاولنا إظهار درجة إتقان مالك للحدٌث وتجوٌده، 
لكننا الحظنا أنه أحٌانا ٌفضل اإلرسال كسبل منه وأحٌانا ٌنشط 
فٌرفع ما أرسله من طرق أخرى كما بٌنا أن أقواله الفقهٌة فً 

 كما سٌتضح من خبلل هذا اثنٌن وثمانٌنالموطؤ زادت على ألؾ و
انً الهجري. الجهد  َفِمْن أعظِم الكتِب التً ُصنِّفت فً القرن الثَّ

« ًِّ ؤُ إماِم داِر الهجرِة مالِك ْبِن أَنٍس األْصَبِح ، (هـ179ت  هـ، 93م)«ُمَوطَّ

واٌاِت  ْشَتِهْر ِمْن هذه الرِّ ٌَ َد من َسْبعٌن رجبلً، ولم  ٌَ وقد أخَذه عنه أَْز

ٌَسٌر، وهو ما  ْزر ال ْبَق منها إلى ٌوِمَنا هذا إالَّ النَّ ٌَ إالَّ القلٌل، ثمَّ لَْم 
ؤَ  واٌاِت .ٌُواِزي ُعْشَر العدِد الَّذي أََخَذ عن مالٍك الموطَّ ومن تلك الرِّ

هريِّ ـ رحمه هللا، فموطؤ مالك قال  المشهورِة رواٌة أبً ُمْصَعٍب الزُّ
عنه الشافعً بؤنه أصح كتاب تحت أدٌم السماء بعد كتاب هللا تعالى 

فً وقت لم تإلؾ فٌه الكتب التً اشترطت الصحة، مع أن هذه 
الكتب التً اشترطت الصحة ال تخلو من أحادٌث واهٌة ومنها ما 
رمً بالوضع والكذب على رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم 

بٌنما كتاب الموطؤ ال ٌوجد فٌه حدٌث رمً بالوضع وهذه مزٌة من 
كما أننا بٌنا ما تواتر من أحادٌث الموطؤ سواء رواها مالك .مزاٌاه

مسندة أو مرسلة أو حتى موقوفة وكانت متواترة انطبلقا من كتابنا 
كما بٌنا ما كان محل " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"

اإلشعاع "إجماع منها ومن أقوال اإلمام مالك انطبلقا من كتابنا 
، فهذان الكتابان كانا حافزٌن من الحوافز "واإلقناع بمسابل اإلجماع

وصفاته التً شجعتنا على هذا التؤلٌؾ نسؤل هللا بؤسمابه الحسنى 
أن ٌنظر إلٌه بعٌن الرضى والقبول فٌجعله مقبوال فً الدنٌا العلى 

مدخرا أجره فً اآلخرة إنه سمٌع مجٌب الدعاء، وأما ما ٌخص بما 
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رواه اإلمام مالك منقطعا ببلؼا أو مرسبل، قال أبو عمر ٌوسؾ بن 
 ":التمهٌد لما فً الموطؤ من المعانً واألسانٌد"عبد البر فً مقدمة 

ِد ْبِن َعْبِد اْلَبرِّ النََّمِريُّ " ِ ْبِن ُمَحمَّ ٌُوُسُؾ ْبُن َعْبِد هللاَّ َقاَل أَُبو ُعَمَر 
ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ اِهُر اْلَباِطُن  :اْلَحافُِظ َرِض ُل َواآْلِخُر الظَّ ِ اأْلَوَّ اْلَحْمُد هلِلَّ

تِِه  ٌَ تِِه َوَفَزًعا إِلَى َتْوفٌِقِِه َوِكَفا ٌَ لِِه َوِهَدا اْلَقاِدُر اْلَقاِهُر ُشْكًرا َعلَى َتَفضُّ

تِِه َوَرْؼَبًة فًِ اْلَمِزٌِد ِمْن َكِرٌِم آاَلبِِه َوَجِمٌِل  ٌَ َوَوِسٌلًَة إِلَى ِحْفِظِه َوِرَعا
َببَلبِِه َوَحْمًدا َعلَى نَِعِمِه الَّتًِ َعُظَم َخَطُرَها َعِن اْلَجَزاِء َوَجلَّ َعَدُدَها 

اِء َوَعلَى ءاله  ٌَ ْنبِ
ٍد َخاَتِم اأْلَ ُ َعلَى ُمَحمَّ َعِن اإْلِْحَصاِء َوَصلَّى هللاَّ

ُت ُكلَّ َمْن َقَصَد إِلَى َتْخِرٌِج َما  ٌْ ا َبْعُد َفإِنًِّ َرأَ أَْجَمِعٌَن َوَسلََّم َتْسلًٌِما أَمَّ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ُ ِمْن َحِدٌِث َرُسوِل هللاَّ ِؤ َمالِِك ْبِن أََنٍس َرِحَمُه هللاَّ فًِ ُمَوطَّ

ِه َوَسلََّم َقَصَد بَِزْعِمِه إِلَى اْلُمْسَنِد َوأَْضَرَب َعِن اْلُمْنَقِطِع َواْلُمْرَسِل  ٌْ َعلَ
ا ُجِمَع فًِ َسابِِر اْلُبْلَداِن َوأُلَِّؾ  ًَّ ِممَّ ْلُت َذلَِك فًِ ُكلِّ َما اْنَتَهى إِلَ َوَتؤَمَّ

َعلَى اْختبَِلِؾ اأْلَْزَماِن َفلَْم أََر َجاِمِعٌِه َوَقفُوا ِعْنَد َما َشَرُطوهُ َواَل َسلَِم 
ًبا فًِ َباِب اْلُمتَِّصِل  ٌْ لُوهُ َبْل أَْدَخلُوا ِمَن اْلُمْنَقِطِع َش لَهُْم فًِ َذلَِك َما أَمَّ

ْنَتِحلُُه إَِذا  ٌَ َتَفقَُّه ِمْنهُْم لَِمالٍِك َو ٌَ َوأََتْوا بِاْلُمْرَسِل َمَع اْلُمْسَنِد َوُكلُّ َمْن 

ُسوُغ  ٌَ ِؤ َقالُوا ِصَحاٌح اَل  َسؤَْلَت َمْن ِشْبَت ِمْنهُْم َعْن َمَراِسٌِل اْلُمَوطَّ
ْعُن فٌَِها لِثَِقِة َناقِلٌَِها َوأََماَنِة ُمْرِسلٌَِها َوَصَدقُوا فٌَِما َقالُوهُ ِمْن  أِلََحٍد الطَّ
ْنقُُضَها َتْفِسٌُرُهْم بِإِْضَرابِِهْم َعِن اْلُمْرَسِل َواْلَمْقُطوِع  ٌَ َها ُجْملٌَة  َذلَِك لَِكنَّ
ٌَن  ٌِّ ِه َجَماَعُة أَْصَحابَِنا اْلَمالِِك ٌْ ُ َوالَِّذي َعلَ َوأَْصُل َمْذَهِب َمالٍِك َرِحَمُه هللاَّ

ِجُب بِاْلُمْسَنِد  ٌَ ْلَزُم بِِه اْلَعَمُل َكَما  ٌَ ُة َو َقِة َتِجُب بِِه اْلُحجَّ أَنَّ ُمْرَسَل الثِّ
َسَواًء َوأَْجَمَع أَْهُل اْلِعْلِم ِمْن أَْهِل اْلفِْقِه َواأْلََثِر فًِ َجِمٌِع اأْلَْمَصاِر فٌَِما 

َعلِْمُت َعلَى َقُبوِل َخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل َوإٌَِجاِب اْلَعَمِل بِِه إَِذا َثَبَت َولَْم 
ُرهُ ِمْن أََثٍر أَْو إِْجَماٍع َعلَى َهَذا َجِمٌُع اْلفَُقَهاِء فًِ ُكلِّ َعْصٍر  ٌْ ْنَسْخُه َؼ ٌَ
ْوِمَنا َهَذا إاِلَّ اْلَخَواِرَج َوَطَوابَِؾ ِمْن أَْهِل اْلبَِدِع  ٌَ َحاَبِة إِلَى  ِمْن لَُدِن الصَّ

ِشْرِذَمٌة اَل ُتَعدُّ ِخبَلًفا َوَقْد أَْجَمَع اْلُمْسلُِموَن َعلَى َجَواِز َقُبوِل اْلَواِحِد 
ْعلَُمُه  ٌَ ٌُْخبُِرهُ بِِه اْلَعالُِم اْلَواِحُد إَِذا اْسَتْفَتاهُ فٌَِما اَل  ابِِل اْلُمْسَتْفتًِ لَِما  السَّ

َة  ٌُْخبُِر بِِه ِمْثلُُه َوَقْد َذَكَر اْلُحجَّ َوَقُبوُل َخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل فٌَِما 
ِهمْ  ٌْ ِة اْلَجَماَعِة َوُعلََماِء  (*)َعلَ ِهْم أَْخَباَر اآْلَحاِد َجَماَعٌة ِمْن أَبِمَّ فًِ َردِّ

ِة فَُقَهاِء  ا والحمد هلل َوأِلَبِمَّ ًٌ اْلُمْسلِِمٌَن َوَقْد أَْفَرْدُت لَِذلَِك ِكَتاًبا ُموِعًبا َكافِ
اأْلَْمَصاِر فًِ إِْنَفاِذ اْلُحْكِم بَِخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل َمَذاِهُب ُمَتَقاِرَبٌة َبْعَد 

إِْجَماِعِهْم َعلَى َما َذَكْرُت لََك ِمْن َقُبولِِه َوإٌَِجاِب اْلَعَمِل بِِه ُدوَن اْلَقْطِع 



 Page 15 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

َعلَى َمِؽٌبِِه َفُجْملَُة َمْذَهِب َمالٍِك فًِ َذلَِك إٌَِجاُب اْلَعَمِل بُِمْسَنِدِه َوُمْرَسلِِه 
َبالًِ فًِ َذلَِك َمْن َخالََفُه فًِ  ٌُ اِهُر بَِبلَِدِه َواَل  ْعَتِرْضُه اْلَعَمُل الظَّ ٌَ َما لَْم 
َسابِِر اأْلَْمَصاِر أَاَل َتَرى إِلَى إٌَِجابِِه اْلَعَمَل بَِحِدٌِث التفلٌس َوَحِدٌِث 

ِس فًِ لََبِن اْلَفْحِل َوَقْد َخالََفُه فًِ َذلَِك  ٌْ بًِ اْلقَُع
اِة َوَحِدٌِث أَ اْلُمَصرَّ

ِرَها َجَماَعٌة ِمَن اْلُعلََماِء َوَكَذلَِك اْلُمْرَسُل ِعْنَدهُ َسَواٌء أَاَل  ٌْ بِاْلَمِدٌَنِة َوَؼ

اِهِد  ِمٌِن َمَع الشَّ ٌَ ٌُْرِسُل َحِدٌَث اْل ْعَمُل بِِه َو ٌَ ْفَعِة َو ٌُْرِسُل َحِدٌَث الشُّ َتَراهُ 
اِت  ٌَ ٌُْرِسُل َحِدٌَث َناَقِة اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب فًِ ِجَنا ٌُوِجُب اْلَقْوَل بِِه َو َو
ِن  ٌْ اِر اْلُمَتَباٌَِع ٌَ َرى اْلَعَمَل بَِحِدٌِث ِخ ٌَ َرى اْلَعَمَل بِِه َواَل  ٌَ اْلَمَواِشً َو

ٌُْدَر َما َحقٌَِقُة َذلَِك كله لما اعترضهما  َواَل بَِنَجاَسِة ُولُوِغ اْلَكْلِب َولَْم 
ُر َهَذا َوَقالَْت  ٌْ عنده من العمل ولتخلٌص اْلَقْوِل فًِ َذلَِك َمْوِضٌع َؼ

َقاِت أَْولَى ِمَن اْلُمْسَنَداِت َواْعَتلُّوا بِؤَنَّ  َطابَِفٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َمَراِسٌُل الثِّ
اهُ لََك َوَمْن  َمْن أَْسَنَد لََك َفَقْد أََحالََك َعلَى اْلَبْحِث َعْن أَْحَواِل َمْن َسمَّ

ِة َحِدًٌثا َمَع ِعْلِمِه َوِدٌنِِه َوثَِقتِِه َفَقْد َقَطَع لََك َعلَى  أَْرَسَل ِمَن اأْلَبِمَّ
َظَر َوَقالَْت ِمْنهُْم َطابَِفٌة أُْخَرى لَْسَنا َنقُوُل إِنَّ اْلُمْرَسَل  تِِه َوَكَفاَك النَّ ِصحَّ

ِة َوااِلْستِْعَماِل  أَْولَى ِمَن اْلُمْسَنِد َولَِكنَّهَُما َسَواٌء فًِ ُوُجوِب اْلُحجَّ

ِهْم أَْرَسلُوا َوَوَصلُوا َوأَْسَنُدوا َفلَْم  ٌْ ِ َعلَ لََؾ ِرْضَواُن هللاَّ َواْعَتلُّوا بِؤَنَّ السَّ
ْخُل  ٌَ ًبا ِمْن َذلَِك َبْل ُكلُّ َمْن أَْسَنَد لَْم  ٌْ ِعْب َواِحٌد ِمْنهُْم َعلَى َصاِحبِِه َش ٌَ
ِه  ٌْ ُكْن َذلَِك ُكلُُّه ِعْنَدُهْم ِدًٌنا َوَحقًّا َما اْعَتَمُدوا َعلَ ٌَ ِمَن اإْلِْرَساِل َولَْو لَْم 

ٍء ِمَن اْلِعْلِم َوَكاَن ِعْنَدُهْم فًِ  ًْ ابِِعٌَن إَِذا ُسبِلُوا َعْن َش ا َوَجْدَنا التَّ أِلَنَّ
 ُ ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم أَْو َعْن أَْصَحابِِه َرِض ٌْ ُ َعلَ ِهْم َصلَّى هللاَّ ٌِّ ٌء َعْن َنبِ ًْ َذلَِك َش
ٌُوِجُب  ِ َكَذا َوَقاَل ُعَمُر َكَذا َولَْو َكاَن َذلَِك اَل  َعْنهُْم َقالُوا َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ًَ بِِه  ٌَُعدُّ ِعْلًما ِعْنَدُهْم لََما َقنَِع بِِه اْلَعالُِم ِمْن َنْفِسِه َواَل َرِض َعَمبًل َواَل 
ْذَهُب إِلَى َهَذا اْلَقْوِل ِمْن أَْصَحابَِنا أَُبو اْلَفَرِج  ٌَ ْن َكاَن  ابُِل َوِممَّ ِمْنُه السَّ

ِ ْبِن َصالٍِح  ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ًُّ َوأَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ٍد اْلَمالِِك َعْمُرو ْبُن ُمَحمَّ

َبِريِّ َوَزَعَم  ِد ْبِن َجِرٌٍر الطَّ بًِ َجْعَفٍر ُمَحمَّ
اأْلَْبَهِريُّ َوُهَو َقْوُل أَ

ابِِعٌَن بِؤَْسِرِهْم أَْجَمُعوا َعلَى قبول المرسل ولم  َبِريُّ أَنَّ التَّ الطَّ
ُه [ٌنقل] ِن َكؤَنَّ ٌْ ِة َبْعَدُهْم إِلَى َرْأِس اْلِماَبَت َعْنهُْم إِْنَكاُرهُ َواَل َعْن أََحِد اأْلَبِمَّ

ُل َمْن أََبى ِمْن َقُبوِل اْلُمْرَسِل َوَقالَْت َطابَِفٌة أُْخَرى  ًَّ أَوَّ افِِع ْعنًِ أَنَّ الشَّ ٌَ
َفَقْت َجَماَعُة أَْهِل اْلفِْقِه  ِمْن أَْصَحابَِنا لَْسَنا َنقُوُل أن المسند الَِّذي اتَّ

َواأْلََثِر فًِ َسابِِر اأْلَْمَصاِر َوُهُم اْلَجَماَعُة َعلَى َقُبولِِه َوااِلْحتَِجاِج بِِه 
َواْستِْعَمالِِه َكاْلُمْرَسِل الَِّذي اْخُتلَِؾ فًِ اْلُحْكِم بِِه َوَقُبولِِه فًِ ُكلِّ أَْحَوالِِه 
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ْفِس إِلَى  َفاِق َوُسُكوِن النَّ َة َفْضٍل لَِمْوِضِع ااِلتِّ ٌَّ َبْل َنقُوُل إِْن لِْلُمْسَنِد َمِز
َه َذلَِك  ًضا اْلَعَمُل بِِه َوَشبَّ ٌْ ِجُب أَ ٌَ َكْثَرِة اْلَقابِلٌَِن بِِه َوإِْن َكاَن اْلُمْرَسُل 

ُكوُن َبْعُضهُْم أَْفَضَل َحااًل ِمْن َبْعٍض َوأَْقَعَد َوأََتمَّ  ٌَ ِمْن َمْذَهبِِه بِالشُّهُوِد 
َهاَدِة َوِكبَل  ِن َجابَِزيِ الشَّ ٌْ َمْعِرَفٍة َوأَْكَثَر َعَدًدا َوإِْن َكاَن اْلَبْعُض َعْدلَ

قُوُل َهَذا أَُبو َعْبِد  ٌَ ْن َكاَن  ْقَطُع اْلُعْذَر َوِممَّ ٌَ ٌُوِجُب اْلَعَمَل َواَل  ِن  ٌْ اْلَوْجَه

ا  ًُّ َوأَمَّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أسحاق بن خوازبنداذ اْلَبْصِريُّ اْلَمالِِك ِ ُمَحمَّ هللاَّ
وَن  ُردُّ ٌَ وَنُه إاِلَّ بَِما  ُردُّ ٌَ ْقَبلُوَن اْلُمْرَسَل َواَل  ٌَ هُْم  أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َفإِنَّ

ؤِْوٌِل َوااِلْعتبَِلِل َعلَى أُُصولِِهْم فًِ َذلَِك َوَقاَل َسابُِر  بِِه اْلُمْسَنَد ِمَن التَّ
أَْهِل اْلفِْقِه َوَجَماَعُة أَْصَحاِب اْلَحِدٌِث فًِ ُكلِّ اأْلَْمَصاِر فٌَِما َعلِْمُت 

ااِلْنقَِطاُع فًِ اأْلََثِر ِعلٌَّة َتْمَنُع ِمْن ُوُجوِب اْلَعَمِل بِِه َوَسَواٌء َعاَرَضُه 
َخَبٌر ُمتَِّصٌل أَْم اَل َوَقالُوا إَِذا اتََّصَل َخَبٌر َوَعاَرَضُه َخَبٌر ُمْنَقِطٌع لَْم 
ْج َعلَى اْلُمْنَقِطِع َمَع اْلُمتَِّصِل َوَكاَن اْلَمِصٌُر إِلَى اْلُمتَِّصِل ُدوَنهُ   ٌَُعرَّ
ِه اْلُعلََماُء ِمَن اْلَحاَجِة إِلَى  ٌْ ُتهُْم فًِ َردِّ اْلَمَراِسٌِل َما أَْجَمَع َعلَ َوُحجَّ

ْلَقُه  ٌَ ْن لَْم  ًُّ َعمَّ ابِِع ُه اَل ُبدَّ ِمْن ِعْلِم َذلَِك َفإَِذا َحَكى التَّ َعَدالَِة اْلُمْخبِِر َوأَنَّ
ابِِعٌَن أَْو َكثًٌِرا ِمْنهُْم  ُكْن ُبدٌّ ِمْن َمْعِرَفِة اْلَواِسَطِة إِْذ َقْد َصحَّ أَنَّ التَّ ٌَ لَْم 

ْكَتُة ِعْنَدُهْم فًِ َردِّ  ِعٌِؾ َفَهِذِه النُّ ِر الضَّ ٌْ ِعٌِؾ َوَؼ َرَوْوا َعِن الضَّ
ُجوُز َقُبوُل َنْقلِِه  ٌَ ْن  ُكوَن َسِمَعُه ِممَّ ٌَ ٌُْمِكُن أَْن  اْلُمْرَسِل أِلَنَّ ُمْرِسلَُه 
اقِِل َفَبُطَل لَِذلَِك اْلَخَبُر  ُجوُز َواَل ُبدَّ ِمْن َمْعِرَفِة َعَدالَِة النَّ ٌَ ْن اَل  َوِممَّ

اْلُمْرَسُل لِْلَجْهِل بِاْلَواِسَطِة َقالُوا َولَْو َجاَز َقُبوُل اْلَمَراِسٌِل لََجاَز َقُبوُل 
 ًِّ بِ ًِّ َوِمْثلِِهْم إَِذا َذَكُروا َخَبًرا َعِن النَّ ًِّ َواأْلَْوَزاِع افِِع َخَبِر َمالٍِك َوالشَّ

ِه َوَسلََّم َولَْو َجاَز َذلَِك فٌِِهْم لََجاَز فٌَِمْن َبْعَدُهْم إِلَى  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ًضا فًِ  ٌْ تِِهْم أَ ِه َمَداُر اْلَخَبِر َوِمْن ُحجَّ ٌْ َعْصِرَنا َوَبُطَل اْلَمْعَنى الَِّذي َعلَ

ُجوُز فٌَِها إاِلَّ  ٌَ ُه اَل  َهاَدِة َقْد أَْجَمَع اْلُمْسلُِموَن أَنَّ َهاَدَة َعلَى الشَّ َذلَِك أَنَّ الشَّ
ْحَتاُج ِمَن ااِلتَِّصاِل َواْلُمَشاَهَدِة إِلَى  ٌَ ااِلتَِّصاُل َواْلُمَشاَهَدةُ َفَكَذلَِك اْلَخَبُر 

َهاَدةُ إِْذ ُهَو َباٌب فًِ إٌَِجاِب اْلُحْكِم َواِحٌد َهَذا ُكلُُّه  ِه الشَّ ٌْ ِمْثِل َما َتْحَتاُج إِلَ
ًِّ َوأَْصَحابِِه َوأَْهِل اْلَحِدٌِث َولَهُْم فًِ َذلَِك ِمَن اْلَكبَلِم َما  افِِع َقْوُل الشَّ

ا أَْصَحاُبَنا َفُكلُّهُْم َمْذَهُبُه فًِ اأْلَْصِل اْستِْعَماُل اْلُمْرَسِل  ُطوُل ِذْكُرهُ َوأَمَّ ٌَ
وَن بِاْلُمْسَنِد  ُردُّ ٌَ ٌُوِجُب اْلَجِمٌُع اْستِْعَماَل اْلُمْسَنِد َواَل  َمَع اْلُمْسَنِد َكَما 

ِن َما َوَجُدوا إِلَى اْستِْعَمالِِهَما  ٌْ ِن اْلُمتَِّصلَ ٌْ وَن اْلَخَبَر ُردُّ ٌَ اْلُمْرَسَل َكَما اَل 
ٍة بَِتؤِْوٌٍل أَْو َعَمٍل ُمْسَتفٌٍِض أَْو  وا بِِه اْلُمْرَسَل ِمْن ُحجَّ َسبٌِبًل َوَما َردُّ
َنهَُما  ٌْ وَن بِِه اْلُمْسَنَد َسَواًء اَل َفْرَق َب ُردُّ ٌَ ِر َذلَِك ِمْن أُُصولِِهْم َفهُْم  ٌْ َؼ
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ْلُت ُكُتَب اْلُمَناِظِرٌَن  ِعْنَدُهْم َقاَل أَُبو ُعَمَر َهَذا أَْصُل اْلَمْذَهِب ُثمَّ إِنًِّ َتؤَمَّ
ِرِهْم َفلَْم  ٌْ َواْلُمْخَتلِفٌَِن ِمَن اْلُمَتَفقِِّهٌَن َوأَْصَحاِب اأْلََثِر ِمْن أَْصَحابَِنا َوَؼ
ْقَبُل ِمْنُه  ٌَ ِه بُِمْرَسٍل َواَل  ٌْ ْقَنُع ِمْن َخْصِمِه إَِذا اْحَتجَّ َعلَ ٌَ أََر أََحًدا ِمْنهُْم 

ٌَُطالُِب َخْصَمُه  فًِ َذلَِك َخَبًرا َمْقُطوًعا َوُكلُّهُْم ِعْنَد َتْحِصٌِل اْلُمَناَظَرِة 
َما  َناُزَع إِنَّ َما َذلَِك أِلَنَّ التَّ ُ اْلُمْسَتَعاُن َوإِنَّ بِااِلتَِّصاِل فًِ اأْلَْخَباِر َوهللاَّ

ْقَبلُُه  ٌَ ْقَبلُُه َفإِِن اْحَتجَّ بِِه َمْن  ٌَ َن َمْن اَل  ٌْ ْقَبُل اْلُمْرَسَل َوَب ٌَ َن َمْن  ٌْ ُكوُن َب ٌَ
َنَك فًِ  ٌْ نًِ َوَب ٌْ َرهُ َفإِنَّ اْلَكبَلَم َب ٌْ ًة َؼ ْقَبلُُه َقاَل لَُه َهاِت ُحجَّ ٌَ َعلَى َمْن اَل 
ْقَبلُُه َكاَن  ٌَ ْقَبلُُه َعلَى َمْن  ٌَ أَْصِل َهَذا َوَنْحُن اَل َنْقَبلُُه َوإِِن اْحَتجَّ َمْن اَل 

ًة ِعْنَدَك َوَنْحُو َهَذا َولَْم ُنَشاِهْد  َس ُحجَّ ٌْ ًَّ بَِما لَ َؾ َتْحَتجُّ َعلَ ٌْ تِِه َك ِمْن ُحجَّ
ْذَهُب فًِ َذلَِك َمْذَهَبُه  ٌَ  ًٍّ َن َحَنفِ ٌْ ْقَبلُُه َوَب ٌَ  ًٍّ َن َمالِِك ٌْ َنْحُن ُمَناَظَرًة َب

ْلَزُم َعلَى أَْصِل َمْذَهبِِهَما فًِ َذلَِك َقُبوُل ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما ِمْن َصاِحبِِه  ٌَ َو
ْعَتِرْضُه ِمَن اأْلُُصوِل َما  ٌَ اْلُمْرَسُل إَِذا أَْرَسلَُه ثَِقٌة َعْدٌل ِرًضا َما لَْم 

ُرُهْم فًِ َخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل  ٌْ ْوفٌُِق َواْخَتلََؾ أَْصَحاُبَنا َوَؼ ِ التَّ ْدَفُعُه َوبِاهللَّ ٌَ
ٌُوِجُب اْلَعَمَل ُدوَن اْلِعْلِم َوالَِّذي  ٌُوِجُب اْلِعْلَم َواْلَعَمَل َجِمًٌعا أَْم  َهْل 
ٌُوِجُب اْلَعَمَل ُدوَن اْلِعْلِم َوُهَو َقْوُل  ُه  ِه أَْكَثُر أَْهِل اْلِعْلِم ِمْنهُْم أَنَّ ٌْ َعلَ

ٌُوِجُب اْلِعْلَم ِعْنَدُهْم إاِلَّ َما  َظِر َواَل  ًِّ َوُجْمهُوُر أَْهِل اْلفِْقِه َوالنَّ افِِع الشَّ
ِ َوَقَطَع اْلُعْذُر بَِمِجٌبِِه َقْطًعا َواَل خبلؾ فٌه َوَقاَل َقْوٌم  َشِهَد بِِه َعلَى هللاَّ

اِهَر  ٌُوِجُب اْلِعْلَم الظَّ ُه  َظِر إِنَّ َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اأْلََثِر َوَبْعُض أَْهِل النَّ
ُرهُ َوَذَكَر اْبُن خوازبنداذ  ٌْ ًُّ َوَؼ ُن اْلَكَرابٌِِس ٌْ َواْلَعَمَل َجِمًٌعا ِمْنهُُم اْلُحَس

ْخُرُج َعلَى َمْذَهِب َمالٍِك َقاَل أَُبو ُعَمَر الَِّذي َنقُوُل بِِه  ٌَ أَنَّ َهَذا اْلَقْوَل 
ِن َواأْلَْرَبَعِة َسَواٌء َوَعلَى  ٌْ اِهَد ٌُوِجُب اْلَعَمَل ُدوَن اْلِعْلِم َكَشَهاَدِة الشَّ ُه  إِنَّ

ِدٌُن بَِخَبِر اْلَواِحِد اْلَعْدِل فًِ  ٌَ َذلَِك أَْكَثُر أَْهِل اْلفِْقِه َواأْلََثِر َوُكلُّهُْم 
ْجَعلَُها َشْرًعا َوِدًٌنا فًِ  [علٌها]ااِلْعتَِقاَداِت وٌعادي وٌوالً علها ٌَ َو

 ِ ِة َولَهُْم فًِ اأْلَْحَكاِم َما َذَكْرَنا َوبِاهللَّ نَّ ُمْعَتَقِدِه َعلَى َذلَِك َجَماَعُة أَْهِل السُّ

َفَق  ا أَْجَمَع أَْصَحاُبَنا َعلَى َما َذَكْرَنا فًِ اْلُمْسَنِد َواْلُمْرَسِل َواتَّ َتْوفٌِقَُنا َولَمَّ
ُت أَْن أَْجَمَع فًِ ِكَتابًِ َهَذا ُكلَّ َما  ٌْ َسابُِر اْلُعلََماِء َعلَى َما َوَصْفَنا َرأَ
ِة ٌحٌى بن ٌحٌى  ٌَ ُ فًِ ِرَوا ؤُ َمالِِك ْبِن أََنٍس َرِحَمُه هللاَّ َنُه ُمَوطَّ َتَضمَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اللٌثً األندلسً َعْنُه ِمْن َحِدٌِث َرُسوِل هللاَّ

ِه َصلََواُت  (هـ)ُمْسَنَدهُ َوَمْقُطوَعُه َوُمْرَسلَُه َوُكلَّ َما  ٌْ ٌُْمِكُن إَِضاَفُتُه إِلَ

ْمُت فٌَِها اْلُمتَِّصَل ُثمَّ َما َجَرى  ْبُت َذلَِك َمَراتَِب َقدَّ ِه َوَرتَّ ٌْ ِ َوَسبَلُمُه َعلَ هللاَّ
ا اْخُتلَِؾ فًِ اتَِّصالِِه ُثمَّ اْلُمْنَقِطَع َواْلُمْرَسلَ   ".َمْجَراهُ ِممَّ
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قلت نقلته رؼم طوله ألبٌن ما فٌه من هفوات وأحٌانا من تناقضات 
اإلشعاع واإلقناع بمسابل "فقد بٌنا فً المجلد األول من كتابنا 

قول ابن القطان  /8 :ردا على الحافظ ابن عبد البر ما ٌلً" اإلجماع
وزعم الطبري أن ":{االستذكار}الفاسً نقبل عن ابن عبد البر فً 

التابعٌن بؤسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم ٌؤت عنهم إنكاره 

وال عن أحد من األبمة بعدهم إلى رأس المابتٌن، وقال قوم لسنا 
نقول إن المسند الذي اتبعت علٌه األبمة أهل العلم واألثر فً سابر 

األمصار وهم الجماعة على قبوله واالحتجاج به واستدل به 
الخ، قلت ..كالمرسل بل نقول إن للمسند مزٌة فضل موضع االتفاق

وباهلل التوفٌق، وهذا من إجماعاته عفا هللا عنا وعنه كل زلة المحذر 
قواعد }"منها،فقد أخرج محمد جمال الدٌن القاسمً فً كتابه

عدنا للمرسل فً أنواع الضعٌؾ موافقة لؤلكثرٌن :قال"{التحدٌث
األول : لؤلبمة مذاهب فً المرسل، مرجعها إلى ثبلثة: فنقول {..}

التفصٌل فٌه، وأما المذهب : حجة مطلقا، الثالث: ضعٌؾ، الثانً
ثم " :األول فهو المشهور، قال النووي رحمه هللا فً التقرٌب

المرسل حدٌث ضعٌؾ عند جماهٌر المحدثٌن، وكثٌر من الفقهاء 
 : بعد هذا"{شرح المهذب}"وأصحاب األصول، وقال رحمه هللا فً

وحكاه الحاكم أبو عبد هللا، عن سعٌد بن المسٌب وجماعة أهل "
والمرسل من الرواٌات فً "وقال مسلم فً مقدمة صحٌحه : الحدٌث

وأما : إلى أن قال" أصل قولنا وقول أهل العلم باألخبار لٌس بحجة
فقد نقل عن " المرسل حجة مطلقا: المذهب الثانً وهو من قال

مالك، وأبً حنٌفة وأحمد فً رواٌة حكاها النووي، وابن القٌم وابن 
بعد  [فتح المؽٌث]قال السخاوي فً : إلى أن قال.. كثٌر وؼٌرهم

حكاٌته عن الحاكم أنه روي عن سعٌد بن المسٌب عدم قبول 

وبسعٌد ٌرد على ابن جرٌر الطبري من " :المرسل ما نصه
المتقدمٌن، وابن الحاجب من المتؤخرٌن، ادعاإهما إجماع التابعٌن 
على قبوله، إذ هو من كبارهم، مع أنه لم ٌتفرد من بٌنهم بذلك، بل 
قال به منهم ابن سٌرٌن، والزهري، وؼاٌته أنهم ؼٌر متفقٌن على 

مذهب واحد، كاختبلؾ من بعدهم، ثم إن ما أشعر به كبلم أبً داود 
فً كون الشافعً أول من ترك االحتجاج به، لٌس على ظاهره، بل 
هو قول ابن مهدي وٌحًٌ القطان، وؼٌر واحد  ممن قبل الشافعً، 
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وهذا ٌرد " وٌمكن أن ٌكون اختصاص الشافعً لمزٌد التحقٌق فٌه
على االجماع الذي نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن ابن عبد البر 

عن الطبري، ومن الؽرٌب أن الحافظ ابن القطان  {االستذكار}فً 
الفاسً كان قد حمل مشعل علم علل الحدٌث وتفرد برٌادته فً 

لى هذا الخبلؾ وسكت على هذا اإلجماع الواهم عزمانه، ولم ٌنبه 

فً حٌن تطفو حجج الرافضٌن للمرسل على السطح لتبدو جلٌة 
من طرٌق ابن مهدي عن ابن  {الحلٌة}فمنها ما ذكره أبو نعٌم فً 
إن هذه ":  ٌقول بعد ما تابأهل األهواءلهٌعة، أنه سمع شٌخا من 

إنا كنا إذا هوٌنا أمرا . األحادٌث دٌن، فانظروا عمن تؤخذون دٌنكم
فهذا األثر وإن كان فً سنده ابن لهٌعة وقد ضعفوه " صٌرناه حدٌثا

ولم ٌقبلوا منه إال رواٌة من سمع منه قبل وهو مدلس الختبلطه 
وعبد هللا المقرئ  اختبلطه كعبد هللا بن المبارك وعبد هللا بن وهب 

 وقد نقله ابن ، وقد رواه عنه هنا عبد هللا المقرئفإنه ٌشهد له ما تقدم
 وأما دلٌل القابلٌن للمرسل رجب أٌضا فً شرح علل الترمذي،

خٌر الناس قرنً ثم الذٌن ٌلونهم ثم الذٌن ٌلونهم ثم ٌفشو "فلحدٌث 

علما بؤن المرسل عند المتقدمٌن ٌختلؾ عن المرسل عند ."الكذب
المتؤخرٌن، فالمرسل عند المتقدمٌن ٌعنً كل انقطاع ـ وقد تقدم أن 

ابن عبد البر بٌن أنهم أجمعوا على رد المنقطع ـ بٌنما عند 
المتؤخرٌن ٌعنً إسقاط الصحابً من اإلسناد، ثم إنه ٌوجد المرسل 
الخفً وهو انقطاع ألنه رواٌة من عاصر ؼٌره دون أن ٌلتقً به، 

وعلى كل فإن االنقطاع علة فً الحدٌث، وكذلك اإلرسال ٌعتبر 
انقطاعا، ومثله الببلغ ٌعتبر عدم اتصال فؤحٌانا ٌكون انقطاعا 

وهذا السبب هو الذي دفع بابن عبد .وأحٌانا ٌكون إعضاال،وهللا أعلم
َوَقاَل َسابُِر أَْهِل اْلفِْقِه َوَجَماَعُة "البر إلى قوله فٌما تقدم أعبله 

أَْصَحاِب اْلَحِدٌِث فًِ ُكلِّ اأْلَْمَصاِر فٌَِما َعلِْمُت ااِلْنقَِطاُع فًِ اأْلََثِر 
ِعلٌَّة َتْمَنُع ِمْن ُوُجوِب اْلَعَمِل بِِه َوَسَواٌء َعاَرَضُه َخَبٌر ُمتَِّصٌل أَْم اَل 

ْج َعلَى اْلُمْنَقِطِع  ٌَُعرَّ َوَقالُوا إَِذا اتََّصَل َخَبٌر َوَعاَرَضُه َخَبٌر ُمْنَقِطٌع لَْم 
ُتهُْم فًِ َردِّ  َمَع اْلُمتَِّصِل َوَكاَن اْلَمِصٌُر إِلَى اْلُمتَِّصِل ُدوَنهُ  َوُحجَّ

ُه اَل  ِه اْلُعلََماُء ِمَن اْلَحاَجِة إِلَى َعَدالَِة اْلُمْخبِِر َوأَنَّ ٌْ اْلَمَراِسٌِل َما أَْجَمَع َعلَ
ُكْن ُبدٌّ ِمْن َمْعِرَفِة  ٌَ ْلَقُه لَْم  ٌَ ْن لَْم  ًُّ َعمَّ ابِِع ُبدَّ ِمْن ِعْلِم َذلَِك َفإَِذا َحَكى التَّ

 وهذا ما دفعنا إلى تحرٌر هذا الجهد نسؤل هللا قبوله ...الخ" اْلَواِسَطةِ 
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بادبٌن باختبلؾ رواٌات الموطؤ ومعتمدٌن إن شاء هللا على رواٌة 
 .   أبً مصعب الزهري التً ننوي شرحها وإؼناءها بالتخرٌج

دار وقاضً  اإلمام الثقة، شٌخ هو :التعرٌؾ بصاحب الرواٌة 

الهجرة، أبو مصعب، أحمد بن أبً بكر القاسم بن الحارث بن 
زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوؾ القرشً الزهري 

مالك بن  ولد سنة خمسٌن ومابة والزم ،المدٌنة المدنً الفقٌه قاضً
 :وسمع من وأتقنه عنه،" الموطؤ" أنس، وتفقه به، وسمع منه

 خالد بن ومسلم وٌوسؾ بن الماجشون، العطاؾ بن خالد،
ومحرز  وابن أبً حازم، وحسٌن بن زٌد بن علً، ،الزنجً

ومحمد بن إبراهٌم بن  وإبراهٌم بن سعد، هارون،[ 437 :ص] بن
  .، وطبقتهمالدراوردي محمد بن العزٌز وعبد دٌنار،

، ماجه وابن ،والترمذي وأبو داود، ومسلم، ،البخاري :حدث عنه
 وبقً إسماعٌل القاضً، ل عنه، وروى عنهاعن رج النسابً وروى

ومحمد  ومطٌن، ،الرازي زرعة وأبو ،سفٌان بن وٌعقوب ،مخلد بن
وأبو إسحاق إبراهٌم بن عبد الصمد  بن المعافً الصٌداوي،

 وجل الرواٌة التً رواها ابن حبان البستً .الهاشمً، وخلق كثٌر
الزبٌر بن  قال عن مالك من طرٌقه وكذلك البؽوي فً شرح السنة،

 :ابن أبً حاتم وقال، ؼٌر مدافع أهل المدٌنة هو فقٌه :بكار
أبا مصعب  أتى قوم :عبد هللا بن محمد بن الفضل الصٌداوي حدثنا

، لفظه بالقرآن مخلوق :رجبل، ٌقول ببؽداد إن قبلنا :الزهري، فقالوا
أبو  كان :الزبٌر بن بكار وقال، هذا كبلم خبٌث نبطً: فقال

 الخاشمً عامل عبٌد هللا بن الحسن بن عبد هللا على شرطة مصعب
أبو  وقال: قال، وولً القضاء، المدٌنة علىالمؤمون 
 الصحاح أصحاب احتج به :قلت .صدوق :وأبوحاتم زرعة،

خرجنا فً سنة تسع عشرة ": تارٌخه" فً أحمد بن أبً خٌثمة وقال
أبً  ال تكتب عن: عمن أكتب؟ فقال: مكة، فقلت ألبً ومابتٌن إلى

أظنه نهاه عنه لدخوله فً القضاء : قلت، مصعب، واكتب عمن شبت
 قلت بل نهاه ألنه ،"والمظالم، وإال فهو ثقة، نادر الؽلط، كبٌر الشؤن

قال ألهل المدٌنة أنا أكفٌكم علم أهل العراق ما دمت حٌا فؤؼضب 
 :أبو محمد بن حزم قالو. ذلك بعض علماء العراق، وهللا تعالى أعلم

أبً مصعب،  موطؤ :الموطآت" من مالك آخر شًء روي عن
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أحمد بن إسماعٌل السهمً، وفً هذٌن الموطؤٌن نحو من  وموطؤ
وفً ذلك دلٌل  مالك، وهما آخر ما روي عن زابدة، مابة حدٌث

على أنه كان ٌزٌد فً الموطؤ أحادٌث كل وقت، كان أؼفلها، ثم 
، قلت وهذا ٌرد على من ٌقول أثبتها وهكذا ٌكون العلماء رحمهم هللا

من فقهاء شنقٌط ـ مورٌتانٌا ـ بؤن علم مالك كان فً تناقص وعلم 

اآلخرٌن فً زٌادة، وٌفسر ذلك بؤنه كان ٌنقص أحادٌث من الموطؤ 
أخذها عنه آخرون، وٌتبٌن بذلك أن قوله هذا ٌثبت أنه لٌس من أهل 

: البر عبد ابن قال هذا الفن، أحرى أن ٌكون من أهل التحقٌق فٌه،
الزبٌر  وقال، كذا قال، سنة إحدى وأربعٌن ومابتٌن أبو مصعب مات

مات فً شهر رمضان سنة اثنتٌن وأربعٌن ومابتٌن وهو  :بن بكار
 الحسن أبو قال .على القضاء، وله اثنتان وتسعون سنة

ٌحٌى بن  ، وقدمه على"الموطؤ"ثقة فً أبو مصعب  :الدارقطنً
أهل  من أعلم أبو مصعب كان": طبقاته"فً  أبو إسحاق قال ،بكٌر

أهل  أهل المدٌنة، ال تزالون ظاهرٌن على ٌا: روي أنه قال  ة،المدٌن
 ٌخلط كثٌر من النَّاس بٌن أبً مصعب :تنبٌه. .ما دمت لكم العراق

؛ لتشابههما، وهذا الخلط ؼالًبا ٌكون  هري وُمصعب الزبٌريُّ الزُّ
َسْبَق لساٍن منهم، فقد سمعُته من كثٌٍر من الفَُضبلء، وأبو مصعب 

هري ؼٌر مصعب الّزبٌري، وكبلهما ٌروي عن مالك  الزُّ
ؤه» ومصعب الّزبٌري هو مصعب بُن عبد هللا بِن مصعب  .«موطَّ

اِم المتوفى سنة  ر بن العوَّ ٌْ َب  ،(هـ236)بِن ثابت بن عبد هللا بن الزُّ
ولعلَّه تؤتً مناسبٌة للكبلم على رواٌته ـ وإن كانت مفقودة ـ وذلك أنَّ 

حفظ لنا منها نصوًصا ٌروٌها مصعب الّزبٌري ابن ماجه الحافظ 
أبً ى ثناء العلماء علوأما . كما سٌؤتً فً التخرٌجعن مالك، 

هري وقال .«صدوق»:قال أبو حاتم وأبو زرعة فقد :مصعب الزُّ

ة  .«ال بؤس به»:النَّسابً َقُه َجـْمٌع من األبمَّ مسلمة بن قـاسم كَوَوثَّ
هبً، وقال ابن حجر وتكلَّم .«صدوق» :وابن  ِحبَّان، والحاكم، والذَّ

وخرجنا سنة تسع »:«التَّارٌخ الكبٌر»فٌه أبو خٌثمة، قال ولده فً 
َة فقلت ألبً ن أَْكُتُب؟ قال: عشرة ومابتٌن إلى مكَّ ال تكتب عن :عمَّ

ًُّ على هذا فقال.«أبً مصعب، واكتب عمَّن شبت هب ما »: وعلَّق الذَّ
ال تكتب عن أبً : أدري ما معنى قول أبً خٌثمة البنه أحمد

ٌُحتمل أن »:وأما ابن حجر فقال.«مصعب، واكتب عمَّن شبت و
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 .«ٌكون مراد أبً خٌثمة دخوله فً القضاء أو إكثاره من الفتوى
انً القاضً عٌاض فقال: قلت إنَّما قال » :ونصَّ على االحتمال الثَّ

ذلك؛ ألنَّ أبا مصعب كان ٌمٌل إلى الرأي، وأبو خٌثمة من أهل 
َنافُِر ذلك، فلذلك نهى عنه، وإالَّ فهو ثقٌة ال نعلم أحًدا  ٌُ ن  الحدٌث، ممَّ

، قلت بل بسبب تعالٌه على أهل العراق، وقد بٌنا أن «ذكره إالَّ بخٌر

هذا النوع من التجرٌح ال ٌلتفت إلٌه ألنه تجرٌح ناجم عن التعصب 
إنارة المصابٌح على قواعد التعدٌل "وقد بٌنا ذلك فً كتابنا 

 ذكر وقد. ، وهللا تعالى أعلم"والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح
ه آخُر من روى عن مالك  ًُّ أنَّ ؤ»الخلٌل قات« الموطَّ وقال ابن  .من الثِّ

موطؤ أبً مصعب، وموطؤ أبً : آخر ما ُروي عن مالك» :حزم
همً ارقطنًأن  وقد تقدم.«حذافة السَّ أبو مصعب ثقة فً » : قالالدَّ

ًُّ بُن َمْخلٍَد لَشَرفِه ونسبِه، . «الموطؤ مه َبقِ أخَرج رواٌَته فً فقد وقدَّ
ثً مع شهرتِها فً األندلس« مسنِده» ر رواٌَة ٌحٌى اللٌَّ روى .وأخَّ

القاضً عٌاض وابن بشكوال بسندٌهما عن أسلم بن عبد العزٌز 
ًُّ بن مخلد: قال لما وضعت ُمْسَنِدي جاءنً عبٌُد هللا »: قال بق

مَت : وإسحاُق ابنا ٌحٌى ابن ٌحٌى فقاال لً بلؽنا أنَّك وضعَت كتاًبا قدَّ
رت أبانا، فقلت لهما هري وٌحٌى بُن بكٌر، وأخَّ  :فٌه أبا مصعب الزُّ

ا تقدٌمً ألبً مصعب فلقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلَّم  :أمَّ
ًشا» ٌْ ُموا قَُر ه، وقد قال رسول هللا «َقدِّ ا تقدٌمً البن بكٌر فلِسنِّ ، وأمَّ

ْر، َكبِّرْ »:صلى هللا علٌه وسلَّم ه سمع «َكبِّ ؤ»، وألنَّ من مالك « الموطَّ
ة واحدة، فخرجا من  ة، وأباكما لم ٌسمع منه إالَّ مرَّ سبع عشرة مرَّ

وُتعدُّ رواٌة أبً مصعب من  .«عنده، وخرجا معه إلى حدِّ العداوة
م، فلذا تشابهت مع رواٌة ٌحٌى فً  واٌات عن مالك كما تقدَّ آخر الرِّ

لت رواٌَة ٌحٌى فٌما أَْرَسَل من » :الؽالب، قال ابن عبد البرِّ  وقد تؤمَّ

ؤ»الحدٌث ووصل فً  ، فرأٌتها أشّد موافقًة لرواٌة أبً «الموطَّ
كلّه من ؼٌره، وما رأٌت رواًٌة فً « الموطؤ»مصعب فً 

ؤ» فاًقا منها« الموطَّ  .أكثر اتِّ
 وقد اعتمدنا فً هذا الجهد منهجٌة تقوم بتخرٌج الحدٌث مبٌنة أن 

جل المسندٌن الحذاق، فنبٌن  كل حدٌث أسنده اإلمام مالك فإنه ٌعتمده
ذلك نقبل، وهذا ما لم ٌسبقنا إلٌه أحد فٌما نعلم، كما بٌنا ما تواتر من 

األحادٌث التً أخرجها اإلمام مالك فً الموطإ انطبلقا من كتابنا 
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، وهذا أٌضا ال نعلم أحدا "فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
سبقنا إلٌه ممن قام بشرح الموطإ قبلنا، كما بٌنا ما كان من هذه 

اإلشعاع "األحادٌث ومن أقوال مالك محل إجماع انطبلقا من كتابنا 
وقد تعرض ابن عبد البر لبعض " واإلقناع بمسابل اإلجماع

اإلجماعات التً تضمنها الموطإ لكننا بٌنا ما كان منها محل إجماع 

متٌقن وما كان منها إجماعات واهمة، كما بٌنا ما رواه اإلمام مالك 
مرسبل أو ببلؼا ـ وقد سبقنا إلى ذلك ابن عبد البر لكننا ننطلق من 

كتب الحدٌث المطبوعة المعتمدة بٌنما كان ابن عبد البر ٌبعد النجعة 
أحٌاناـ وقد جاء مسندا أو رواه موقوفا أو مقطوعا وقد جاء مرفوعا 
مسندا،وقد ألحقنا الجنابز بكتاب الصبلة، والمضاربة بكتاب البٌوع، 

سمعت أهل العلم "حٌث أخرهما المإلؾ عنهما، وقد اعتبرنا 
من المقطوع المبهم، كما اعتبرنا كل حدٌث سقط منه " ٌقولون

الصحابً مرسبل ولو اتصؾ باإلعضال وكل حدٌث ذكر فٌه 
الصحابً عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم مرفوعا ولو كان 

:  حدٌثا منها1979منقطعا أو معضبل، وقد اشتمل هذا الكتاب على 

 حدٌثا من 769 حدٌثا من المرسل، و207 حدٌثا مرفوعا، و638
 حدٌثا من المقطوع، بٌنما كانت النسخة التً طبعت 365الموقوؾ و

بتحقٌق فإاد معروؾ والتً وقفنا علٌها فً مكتبة الملك محمد 
السادس بالدار البٌضاء وكذلك فً بعض المكتبات األلكترونٌة 

 حدٌثا لكنهم أدرجوا أقوال مالك ضمن الترقٌم 3061اشتملت على 
، وقد 1082فحذفنا ذلك فً كتابنا هذا فبلؽت أقوال اإلمام مالك 

حاولنا تحاشً االجترار المخل والتكرار الممل، مع أننا ننقل من 
التمهٌد واالستذكار البن عبد البر ومن المنتقى للباجً خاصة ما 

ٌتعلق بؤقوال فقهٌه مالكٌة فً بعض أبواب الفقه، ومن فتح الباري 

البن حجر والنافع من ؼلب صوابه على نقصه والسعٌد من عدت 
خطٌباته كما قال اإلمام أحمد فما كان من نقص كملوه أو خطإ 

أصلحوه، وهللا نسؤله أن ٌكون هذا الكتاب نافعا مرشدا كل من قرأه 
للخٌر، وأن ٌكون من أهم كتب الحدٌث المعاصرة، إنه سمٌع 

   .   الدعاء، مجٌب النداء

                                                                              : كتاب الصبلة
:        باب وقوت الصبلة وقٌل أوقات الصبلة، وقٌل وقت الصبلة  



 Page 24 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

فقد استعمل أبو مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري، وٌحً بن / أ

وقوت ":ٌحً اللٌثً، ومحمد بن الحسن الشٌبانً جمع الكثرة

وقت : وذلك ألنهم اعتبروا أن لكل صبلة ثبلثة أوقات" الصبلة

.     وقتا( 15=3×5)المختار، ووقت الضروري ووقت القضاء فٌكون

: واستعمل ابن بكٌر المصري وجل الرواٌات جمع القلة/  ب

ألنهم اعتبروا أن لكل صبلة وقتٌن إال المؽرب فله وقت " أوقات"

وذلك لقوله صلى هللا علٌه ( 9)واحد فكان جمع القلة تسعة أوقات

   .وفٌه وقت المؽرب واحد " أمنً جبرٌل مرتٌن عند البٌت: "وسلم

"وقت الصبلة"واستعمل ابن القاسم فً رواٌته صٌؽة عموم هً/  ج  

َجْمُع َوْقٍت َكَضْرٍب َوُضُروٍب َوَفْلٍس َوفُلُوٍس َوَوْجٍه َوُوُجوٍه  :الوقوت

ِسُع لَِتْكَراِر فِْعلَِها ِمَراًرا َوَجِمٌُعُه َوْقٌت لَِجَواِز فِْعلَِها  تَّ ٌَ بَلِة  َفَوْقُت الصَّ
اُس فًِ َوْقِت اْلُوُجوِب ِمْنهُ  ، والوقوت جمع الكثرة، َواْخَتلََؾ النَّ

  واألوقات جمع القلة، والوقت صٌؽة عموم شاملة لوقت الصبلة كلها
ِهْم إِنَّ َصبلَتَك }:الدعاء، قال تعالى: الصبلة فً اللؽةو ٌْ َوَصلِّ َعلَ

ُ َسِمٌٌع َعلٌٌِم  ، أي ادع لهم، وقال [103: التوبة]{(103)َسَكٌن لَهُْم َوهللاَّ
 كان مفطرا إذا دعً أحدكم فلٌجب، فإن:"النبً صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه مسلم فً باب األمر ]"صابما فلٌصل فلٌطعم، وإن كان

بإجابة الداعً إلى الدعوة من كتاب النكاح، صحٌح مسلم، وأبو داود 

فً باب فً الصابم ٌدعى إلى الولٌمة، من كتاب الصوم، سنن أبً 
داود، والترمذي فً باب ما جاء فً إجابة الصابم الدعوة، من 

،وهً فً الشرع عبارة [أبواب الصوم، سنن الترمذي، واإلمام أحمد
عن األفعال المعلومة المتوقفة على ما جاء به الشارع انطبلقا من 

 أخرجه "أصلً ونًمصلوا كما رأٌت" :قوله صلى هللا علٌه وسلم

 وابن حبان والدارقطنً البخاري فً كتاب الصبلةالشافعً و
 .والبٌهقً فً السنن الكبرى وؼٌرهم عن مالك بن الحوٌرث
والصبلة واجبة بالكتاب والسنة واإلجماع المعلوم من الدٌن 

َوأَقٌُِموا }:، قال تعالى باإلجماعبالضرورة فمن أنكر وجوبها فقد كفر
اِكِعٌَن  َكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّ بَلَة َوآُتوا الزَّ تكررت فً القرآن  {(43)الصَّ

كثٌرا، وعن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه 
شهادة أن ال إله إال هللا وأن :بنً اإلسبلم على خمس:"وسلم قال
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محمدا رسول هللا وإقام الصبلة وإٌتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
 متفق علٌه، وذكر اإلجماع ابن "البٌت لمن استطاع علٌه سبٌبل 

المنذر وابن القطان الفاسً وابن حزم وؼٌرهم ممن اهتم بجمع 
اإلشعاع واإلقناع بمسابل " وقد بٌنا ذلك فً كتابنا اإلجماع وتحقٌقه،

بَلةُ : "قال أبو الولٌد الباجً فً المنتقى . وهللا أعلم"اإلجماع ا الصَّ َوأَمَّ

 ًُّ اِج جَّ تَِها بَِذلَِك َفَقاَل أَُبو إِْسَحاَق َوالزَّ ٌَ اُس فًِ َمْعَنى َتْسِم َفاْخَتلََؾ النَّ
َعاُء َوإِلَى  بَلَة فًِ َكبَلِم اْلَعَرِب الدُّ َبَة َواْبُن اأْلَْنَباِريِّ إنَّ الصَّ ٌْ َواْبُن قَُت
ًِّ َوِمْن َذلَِك  افِِع بًِ َحنٌَِفَة َوالشَّ

َذلَِك َذَهَب أَْكَثُر أَْصَحابَِنا َوأَْصَحاِب أَ
ُكْن فٌَِها ُرُكوٌع َواَل ُسُجوٌد َقاَل  ٌَ ْت َصبَلةُ اْلَجَنابِِز َصبَلًة َوإِْن لَْم  ٌَ ُسمِّ

ُ َعْنُه - الباجًاْلَقاِضً أَُبو اْلَولٌِِد  ًَ هللاَّ ًُّ - َرِض ٍد َمكِّ َوأَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمَّ
بًِ َطالٍِب 

ُ - ْبُن أَ ِن َوُهَما - َرِحَمُه هللاَّ ٌْ لََو ْت بَِذلَِك ِمْن الصَّ ٌَ َما ُسمِّ إنَّ
دِ  ًَ ِمْثُل َهَذا َعْن اْلُمَبرِّ بَلِة َوُحِك اِن فًِ الصَّ ٌَ ْنَحنِ ٌَ ْدِؾ   .ِعْرَقاِن فًِ الرِّ
بَلِة  ْحَمُة َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ لَْفِظ الصَّ بَلةُ الرَّ َوَقاَل اْبُن َعِزٌٍز الصَّ

َها ُمْجَملٌَة أِلَنَّ َهَذا اللَّْفَظ َواقٌِع َعلَى  ٍد إلَى أَنَّ َفَذَهَب اْلَقاِضً أَُبو ُمَحمَّ
بَلةُ ِمْن اأْلَْفَعاِل  ِه الصَّ ٌْ ُجوِد َوَسابِِر َما َتْشَتِمُل َعلَ ُكوِع َوالسُّ الرُّ

َها  ٌة أِلَنَّ َها لَْفَظٌة َعامَّ ِز َمْنَداٍد إلَى أَنَّ ٌْ ُد ْبُن ُخَو َواأْلَْقَواِل َوَذَهَب ُمَحمَّ
ًة َوأَنَّ َسابَِر اأْلَْفَعاِل َواأْلَْقَواِل ُشُروٌط  َعاِء ِمْنَها َخاصَّ َواقَِعٌة َعلَى الدُّ

َما اْبَتَدأَ َمالٌِك " .فٌَِها َوَمَعاٍن َتْقَتِرُن بَِها ُ - َوإِنَّ بِِذْكِر أَْوَقاِت - َرِحَمُه هللاَّ
ُه ِحٌَنبٍِذ  بَلِة َوأِلَنَّ ٌَُراَعى ِمْن أَْمِر الصَّ ُل َما  ُه أَوَّ بَلِة فًِ ِكَتابِِه أِلَنَّ الصَّ

بَلِة َفَكاَن ااِلْبتَِداُء بِِذْكِر أَْوَقاِت  َهاَرِة بَِحَسِب ُوُجوِب الصَّ ِجُب فِْعُل الطَّ ٌَ
ْتَبةِ  بَلِة أَْولَى فًِ الرُّ : وللصبلة فضابل ال تحصى نذكر منها هنا" .الصَّ

 أنها الشعٌرة الوحٌدة التً لما أراد هللا فرضها على العباد بعث /1
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم جبرٌل ومعه البراق لٌفرضها علٌه 

 أن هللا فرضها أوال خمسٌن صبلة وبقً /2. من فوق سبع سماوات

بالمإمنٌن "الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي وصفه هللا بؤنه 
ٌطلب منه التخفٌؾ بإرشاد من موسى علٌه السبلم " رإوؾ رحٌم

حتى كانت خمس صلوات وفضلها خمسون صبلة وسٌؤتً تفصٌل 
 أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن صبلها كما كان رسول /3ذلك، 

اْتلُ }:هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلٌها، قال تعالى فً سورة العنكبوت
بلَة َتْنهى َعِن  بلَة إِنَّ الصَّ َك ِمَن اْلِكتاِب َوأَقِِم الصَّ ٌْ ًَ إِلَ ما أُوِح

ْعلَُم ما َتْصَنُعوَن  ٌَ  ُ ِ أَْكَبُر َوهللاَّ / 4، {(45)اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َولَِذْكُر هللاَّ
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الذنوب وكذلك بعض أقوالها كآمٌن وربنا ولك الحمد  تكفر أنها
 أول أنها /5وسٌؤتً تفصٌل ذلك من خبلل الشرح إن شاء هللا تعالى، 

ما ٌنظر فٌه من عمل المسلم ٌوم القٌامة صبلته كما فً الحدٌث، 
باب ما جاء أن أول ما ٌحاسب به العبد ٌوم القٌامة : قال الترمذي

حدثنا : حدثنا علً بن نصر بن علً الجهضمً قال -413: الصبلة

حدثنً قتادة، عن : حدثنا همام، قال:  بن حماد قال[270:ص]سهل 
اللهم :  قدمت المدٌنة، فقلت:الحسن، عن حرٌث بن قبٌصة، قال

إنً : ٌسر لً جلٌسا صالحا، قال فجلست إلى أبً هرٌرة، فقلت
سؤلت هللا أن ٌرزقنً جلٌسا صالحا، فحدثنً بحدٌث سمعته من 

: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لعل هللا أن ٌنفعنً به، فقال
إن أول ما ٌحاسب : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

به العبد ٌوم القٌامة من عمله صبلته، فإن صلحت فقد أفلح 
وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فرٌضته 

ان روا هل لعبدي من تطوع فٌكمل بها : شًء، قال الرب عز وجل
 [271:ص]، "ما انتقص من الفرٌضة، ثم ٌكون سابر عمله على ذلك

حدٌث أبً هرٌرة حدٌث حسن »:وفً الباب عن تمٌم الداري،
ؼرٌب من هذا الوجه وقد روي هذا الحدٌث من ؼٌر هذا الوجه، 

عن أبً هرٌرة، وقد روى بعض أصحاب الحسن، عن الحسن، عن 
حرٌث، ؼٌر هذا الحدٌث والمشهور هو قبٌصة بن  قبٌصة بن

 وروي عن أنس بن حكٌم، عن أبً هرٌرة، عن [272:ص] ،«حرٌث
 ."النبً صلى هللا علٌه وسلم نحو هذا

 :رواٌة أبً مصعب الزهري

كما أنه قد بدأت بعض الرواٌات ومنها رواٌة ٌحً اللٌثً األندلسً 
 :بما ٌلً، قال أبو مصعبوأبً مصعب الزهري 

َثَنا َمالِك ْبُن  ـ1  َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب أحمد بن أبً بكر الزهري َحدَّ َحدَّ
ِه َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ٌْ ِ َعلَ َر : أََنس، َرْحَمُة هللاَّ أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزٌِز، أَخَّ
ِه ُعْرَوةُ ْبُن  ٌْ ْوًما، َفَدَخَل َعلَ ٌَ بلََة  ِر، َفؤَْخَبَرهُ  الالصَّ ٌْ َب أَنَّ اْلُمِؽٌَرَة ْبَن : زُّ

ِه أَُبو َمْسُعوٍد  ٌْ ْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة، َفَدَخَل َعلَ ٌَ بلََة  َر الصَّ ُشْعَبَة، أَخَّ
، َفَقالَ  َس َقْد َعلِْمَت أَنَّ ِجْبِرٌَل َصلى : األَْنَصاِريُّ ٌْ ا ُمِؽٌَرةُ؟ أَلَ ٌَ َما َهَذا 

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  هللا َعلٌَه َوَسلم َنَزَل، َفَصلَّى َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى  ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ



 Page 27 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ِ َصلى  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، ُثمَّ  هللا َعلٌَه َوَسلم، ُثمَّ َصلَّى، َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ

ُث، أمرت؟إِنَّ : َفَقاَل ُعَمُر لعروة .بَِهَذا أُِمْرتُ : َقالَ  اْعلَْم َما ُتَحدِّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوْقَت  ِجْبِرٌَل علٌه السبلم ُهَو أََقاَم لَِرُسوِل هللاَّ

بلَِة؟ ُث، َعْن : فَقاَل ُعْرَوةُ  الصَّ ٌَُحدِّ بًِ َمْسُعوٍد 
َكَذلَِك َكاَن َبِشٌُر ْبُن أَ

بٌِهِ 
وقد خالؾ محمد بن الحسن هإالء فبدأ رواٌته للموطإ قلت " .أَ

بحدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه وسٌؤتً من بعد، قلت وهذا 
الحدٌث ٌبٌن أن عمر بن عبد العزٌز أخر الصبلة ٌوما قٌل صبلة 
العصر واختلفوا فً سبب تؤخٌره إٌاها هل النشؽال منه فً أمور 

الرعٌة ومصالح الناس أم لنسٌان بسبب االنشؽال أم ألنه كان ٌرى 
مشروعٌة هذا التؤخٌر كما وقع للمؽٌرة بن شعبة رضً هللا عنه فً 
الكوفة من قبل، فقد اختلفت األسباب كما فً رواٌة البخاري ومسلم 

: وابن حبان والدارمً واإلمام أحمد، نقدم ذلك فً عجالة كما ٌلً
َقاَل أَُبو ُعَمَر َهَذا اْلَحِدٌُث ُمتَِّصٌل ": قال ابن عبد البر فً االستذكار

ْقلِ  َوَقْد َذَكْرَنا فًِ ِكَتاِب  َصِحٌٌح ُمْسَنٌد ِعْنَد َجَماَعِة أَْهِل اْلِعْلِم بِالنَّ

ْمِهٌدِ )) َنَد اْلُمَعْنَعَن  (أَنَّ )أَنَّ  ((التَّ فًِ َهَذا اْلَمْوِضِع َكَعْن َوأَنَّ السَّ
َن ااِلْنقَِطاُع َوَقْد َباَن فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث  ٌَّ َب ٌُ َمْحُموٌل َعلَى ااِلتَِّصاِل َحتَّى 

بن ِشَهاٍب ااتَِّصالُُه لُِمَجالََسِة َبْعِض رواته بعضا وقد ذكرنا مشاهدة 
ِر فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث  ٌْ َب ِة ِعْنَد ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز َمَع ُعْرَوَة ْبِن الزُّ لِْلقِصَّ

اُن ْبُن امن أصحاب  ٌَ ُث ْبُن َسْعٍد َوُسْف ٌْ بن ِشَهاٍب َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َواللَّ
بًِ َحْمَزَة وابن جرٌج وقد ذكرنا أحادٌثهم 

ُب ْبُن أَ ٌْ َنَة َوُشَع ٌْ ٌَ ُع
ْمِهٌدِ ))فًِ ِكَتاِب - َكَما َوَصْفُت لََك - بن ِشَهاٍب اورواٌاتهم عن   ((التَّ

َرَها ُعَمُر ْبُن َعْبِد اوفً رواٌتهم عن  بَلَة الَّتًِ أَخَّ بن ِشَهاٍب أَنَّ الصَّ
ًَ تِْلَك  َرَها اْلُمِؽٌَرةُ ِه بَلَة الَّتًِ أَخَّ ًَ َصبَلةُ اْلَعْصِر َوأَنَّ الصَّ اْلَعِزٌِز ِه

تِِهْم لَِهَذا اْلَحِدٌِث أَْكَثُر ِمْن أَنَّ ِجْبِرٌَل َصلَّى  ٌَ َس فًِ ِرَوا ٌْ ًضا َولَ ٌْ أَ
ِه َوَسلََّم َخْمَس َصلََواٍت فًِ أَْوَقاتِِهنَّ َعلَى َما  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بَِرُسوِل هللاَّ

ًضا،الخ ٌْ : (ش)" :وقال الباجً فً المنتقى.." فًِ َظاِهِر َحِدٌِث َمالٍِك أَ
ِه ُعْرَوةُ  ٌْ ْوًما َفَدَخَل َعلَ ٌَ بَلَة  َر الصَّ َقْولُُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزٌِز أَخَّ
َرَها َعْن اْلَوْقِت اْلُمْخَتاِر  ُكوَن ُعَمُر أَخَّ ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ َفؤَْخَبَرهُ بِاْلَحِدٌِث 

ُروَرِة  َرَها َعْن َجِمٌِعِه إلَى َوْقِت الضَّ ُكوَن أَخَّ ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ إلَى آِخِرِه َو
ُكوَن  ٌَ ؤِْخٌُر َوْقَت اإْلِْسَفاِر َف ُكوَن التَّ ٌَ َواأْلَْشَبُه بَِفْضِل ُعَمَر َوَحالِِه أَْن 



 Page 28 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

تَِها أَْن ُتَقاَم َصبَلُتَها  ِه َتؤِْخٌَرَها بِاْلَجَماَعِة الَّتًِ ِمْن ُسنَّ ٌْ ُعْرَوةُ أَْنَكَر َعلَ
ُجوُز  ٌَ ُه اَل  ْهُو َعْن اْلِعْلِم بِؤَنَّ ِه السَّ ٌْ ُجوُز َعلَ ٌَ ِل اأْلَْوَقاِت َوإِْن َكاَن  فًِ أَوَّ
ِه  ٌْ ًَ َعلَ ُكوَن َخفِ ٌَ اِر َواَل ُبدَّ أَْن  ٌَ بَلِة َعْن َجِمٌِع َوْقِت ااِلْختِ - َتؤِْخٌُر الصَّ

 ُ ْعَتِذْر لُِعْرَوِة بَِمانٍِع َمَنَعُه - َرِحَمُه هللاَّ ٌَ َبْعُض اْلِعْلِم بِاْلَوْقِت َولَِذلَِك لَْم 
ِه  ٌْ َما َراَجَعُه ُمَراَجَعَة َمْن أَْنَكَر َعلَ ِل َوْقتَِها َوإِنَّ بَلِة فًِ أَوَّ ِمْن َتْقِدٌِم الصَّ

ِه ِمْن أَْمِر اْلَوْقتِ  ٌْ َر إَوَقْوُل ُعْرَوَة . َما أَْوَرَد َعلَ نَّ اْلُمِؽٌَرَة ْبَن ُشْعَبَة أَخَّ
ٌة فًِ  ْوًما َوُهَو بِاْلُكوَفِة َوَما َقالَُه أَُبو َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريُّ ُسنَّ ٌَ بَلَة  الصَّ

اُدهُ لِْلَحقِّ  ٌَ َما لَِمْن ُعلَِم اْنقِ ٌَّ ِجُب إْنَكاُرهُ اَل ِس ٌَ ُمبَلَطَفِة اإْلِْنَكاِر لَِما 
ُجوِع إلَى اْلَحقِّ  َوِحْرُصُه َعلَى َمْعِرَفتِِه َفإِنَّ َذلَِك أَْقَرُب لَُه إلَى الرُّ
ِجُب لَِمْن أََمَر  ٌَ َوأَْسلَُم لَِنْفِسِه ِمْن اْلَؽَضِب اْلُموِجِب لِْلِعَناِد َوَكَذلَِك 

ُ َتَعالَى  ْرفَُق فًِ أَْمِرِه َوَنْهٌِِه َقاَل هللاَّ ٌَ بَِمْعُروٍؾ َوَنَهى َعْن ُمْنَكٍر أَْن 
ْخَشى} ٌَ ُر أَْو  َتَذكَّ ٌَ ًنا لََعلَُّه  ٌِّ  َوفًِ فِْعِل اْلُمِؽٌَرِة [44: طه] {َفقُوال لَُه َقْوال لَ

ْنَفِرْد بَِهَذا اأْلَْمِر َبْل َقْد َسَها َعْن  ٌَ ُه لَْم  َتؤْنٌٌِس لُِعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز أِلَنَّ
ٌَُخفُِّؾ َعلَى ُعَمَر َسْهَوهُ  ا  َحاَبِة َوَذلَِك ِممَّ ِعْلِمِه َكبٌٌِر ِمْن فَُضبَلِء الصَّ

 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - َواْحَتجَّ ُعْرَوةُ َعلَى َقْولِِه بَِحِدٌِث النَّ ٌْ ُ َعلَ ِصحَّ - َصلَّى هللاَّ ٌَ لِ

ُسوُغ  ٌَ ِة الَِّذٌَن  ُتُه أِلَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعِزٌِز ِمْن اأْلَبِمَّ َقْولُُه َوَتْثُبَت ُحجَّ
ِه اْجتَِهاُدهُ  ٌْ ٌِه إلَ ٌَُإدِّ هُ َعْن َرْأٌِِه َوَما  ُردَّ ٌَ َس لُِعْرَوِة أَْن  ٌْ لَهُْم ااِلْجتَِهاُد َفلَ
ٌَُخالِفُُه َوأَْرَسَل ُعْرَوةُ اْلَخَبَر  َي إلَى َما  ْمَنُع ااِلْجتَِهاَد اْلُمَإدِّ ٌَ إالَّ بَِخَبٍر 

َفاقِِهَما َعلَى اْلَقْوِل  ُدلُّ َعلَى اتِّ ٌَ ِه ُعَمُر إْرَسالَُه َوَهَذا  ٌْ ْنِكْر َعلَ ٌُ َفلَْم 
قلت وقد تقدم عن ابن عبد البر أن الحدٌث متصل " .بِاْلَمَراِسٌلِ 

اإلسناد،قلت وهذا اإلسناد الذي اختلؾ ابن عبد البر مع الباجً فً 
إرساله ووصله، صحٌح اإلسناد لثقة رواته فؤبو مصعب هو 

صاحبنا وقد تقدم توثٌقه بما فٌه كفاٌة وٌروي عن مالك وقد تقدم 
توثٌقه أٌضا بما فٌه كفاٌة وقد رواه عن شٌخه أمٌر المإمنٌن فً 

الحدٌث محمد بن شهاب الزهري الذي رواه عن أحد فقهاء المدٌنة 
من التابعٌن عروة بن الزبٌر بن العوام، وقد أخبره عروة بؤن بشٌر 
بن أبً مسعود كان ٌقول ذلك عن أبٌه، وهنا إشكال االتصال، هل 

هذه الصٌؽة صٌؽة اتصال أم إرسال؟ فقد بٌن ابن عبد البر أنها 
صٌؽة تحمل واتصال ورأى الباجً ؼٌر ذلك، قلت وحدٌث إمامة 
جبرٌل للنبً صلى هللا علٌه وسلم متواتر وقد بٌنا تواتره فً كتابنا 

إن : حدٌث-36 :كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
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أمنً جبرابل عند ":ونصهجبرٌل صلى بالنبً صلى هللا علٌه وسلم 
: باب البٌت مرتٌن، فصلى ال هر حٌن زالت الشمس، وفً رواٌة

قلت : فً بٌان أوقات الصبلت.  الحدٌث"حٌن كان الفا مثل الشراك

ونص الحدٌث عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما أن النبً صلى 
هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم جاءه جبرٌل علٌه السبلم فقال له 

قم فصله فصلى الظهر حٌن زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم 
فصله فصلى العصر حٌن صار ظل كل شًء مثله ثم جاءه المؽرب 

فقال قم فصله فصلى المؽرب حٌن وجبت الشمس ثم جاء العشاء 
فقال قم فصله فصلى العشاء حٌن ؼاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال له 
قم فصله فصلى الفجر حٌن برق الفجر أو قال سطع الفجر ثم جاءه 

من الؽد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حٌن صار ظل كل 
شًء مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حٌن صار 

ظل كل شًء مثلٌه ثم جاءه المؽرب وقتا واحدا لم ٌزل عنه ثم جاءه 
العشاء حٌن ذهب نصؾ اللٌل أو قال ثلث اللٌل فصلى العشاء ثم 

جاء حٌث أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بٌن هذٌن 

أخرجه أحمد والنسابً والترمذي بنحوه وقال " الوقتٌن وقت
البخاري وهو أصح شًء فً المواقٌت وللترمذي عن ابن عباس أن 

أمنً جبرٌل علٌه السبلم عند البٌت : النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
ٌا محمد هذا وقت األنبٌاء من قبلك والوقت ":مرتٌن وفٌه ثم قال

قطؾ "الحدٌث أخرجه السٌوطً فً ".فٌما بٌن هذٌن الوقتٌن

عن ثمانٌة من الصحابة " األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
نظم "ضمن األحادٌث المتواترة وأقره الحافظ الكتانً فً كتابه 

وخرجه عن تسعة لذلك لم ٌخرجه " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
" لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة"الحافظ الزبٌدي فً 

ألنه حذؾ من كتاب السٌوطً كل حدٌث رواه أقل من عشرة 
 من عشرة فاكتفى بواحد وسبعٌن حدٌثا إال أن الحدٌث رواه أكثر

 :فحكمنا علٌه بالتواتر ألنه  رواه كل من
أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحٌح، والحاكم والدارقطنً وابن : ابن عباسـ 1

  .خزٌمة وعبد الرزاق وهو عند الكتانً

النسابً والحاكم والترمذي وقال حسن صحٌح ؼرٌب وأحمد وابن حبان أخرجه : جابرـ 2
 .والبٌهقً ذكر الكتانً رواٌة الدارقطنً وابن عبد البر فً التمهٌد والطحاوي

النسابً والحاكم والدارقطنً والبزار وكشؾ األستار وهو عند أخرجه : أبً هرٌرةـ 3

 .البخاريعن الكتانً وصححه ابن السكن والحاكم وحسنه الترمذي فً العلل 
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الدارقطنً وهو عند الكتانً وأبو عوانه وابن السكن فً صحٌحه  أخرجه :أنسـ 4
 .واإلسماعٌلً

 .الدارقطنً وهو عند الكتانًأخرجه ابن حبان : ابن عمرـ 5
أحمد والطبرانً والبٌهقً ذكر الكتانً رواٌة ابن عبد البر فً أخرجه : أبً سعٌدـ 6

أبً : التمهٌد والطحاوي بسند فٌه ابن لهٌعة وقال أبو عٌسى الترمذي وفً الباب عن

 .وأنس، وأبً سعٌد، هرٌرة
 .(والبٌهقً)الترمذي وابن خزٌمة أخرجه : برٌدةـ 7
  (البٌهقً)مسلم وأخرجه : أبً موسىـ 8

ابن راهوٌه والدارمً وأبو عوانة الدارقطنً والنسابً و أخرجه :أبً مسعودـ 9
 .والبٌهقً وهو عند الكتانً وأصله فً الصحٌحٌن

 .ابن راهوٌه وعبد الرزاق وهو عند الكتانً:  بن حزموعمرـ 10

 . للكتانًان ره فً ن م المتناثر :البراء بن عازبـ 11
 .سعٌد بن منصور وهو عند الكتانً :مرسل رجل من ولد عمرـ 12
 أبو عوانة :  مرسبلعروةـ 13

 عبد الرزاق: نافع بن جبٌرـ 14
 "السنن الكبرى"البٌهقً فً:  عباسـ ابن15

قلت وأخرجه الكتانً عن تسعة وقال ابن عبد البر لم ٌختلؾ أن 
جبرٌل هبط صبٌحة اإلسراء عند الزوال فعلم النبً صلى هللا علٌه 

هـ وكانت صبلته به الخمس مرتٌن /وسلم الصبلة ومواقٌتها وهٌبتها 

 ."فً ٌومٌن كما فً حدٌث أبً مسعود عند الدارقطنً
مِّ " :قال الباجًو ا أُِمْرُت بِالضَّ َتاِن َفؤَمَّ ٌَ َوَقْولُُه بَِهَذا أُِمْرُت َوأُِمْرَت ِرَوا

 ًَ َنُه لَك َوَمْعَنى أُِمْرَت بِاْلَفْتِح َوِه ٌِّ ك َوأَُب ٌْ َفَمْعَناهُ أُِمْرُت أَْن أَُبلَِّؽُه إلَ
تَِك  بَلَة أِلُمَّ َع فٌِِه الصَّ ًَ فٌِِه َوُتَشرِّ اٍح أُِمْرَت أَْن ُتَصلِّ ُة اْبِن َوضَّ ٌَ ِرَوا

ِل اْلَوْقِت َوُمْقَتَضى َهَذا اأْلَْمِر  َوَقْولُُه َهَذا إْن َكاَن َصلَّى فًِ أَوَّ
ْوًما َواِحًدا َفهَُو إَشاَرةٌ إلَى اْلَوْقِت  ٌَ َما َصلَّى بِِه  اْلُوُجوُب َوإِْن َكاَن إنَّ

ُ أَْعلَمُ  ِة إَقاَمُة َصبَلِة اْلَجَماَعِة فٌِِه َوهللَاَّ ٌُْسَتَحبُّ لؤِْلَبِمَّ  ".الَِّذي 
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : َقاَل ُعْرَوةُ ـ 2 بِ َثْتنًِ َعابَِشُة َزْوُج النَّ َولََقْد َحدَّ

ٌَُصلًِّ اْلَعْصَر َوالشَّْمُس فًِ  ًَّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َكاَن  بِ أَنَّ النَّ

وهنا أسند عروة هذا الحدٌث من : الشرح" .ُحْجَرتَِها َقْبَل أَْن َتْظَهرَ 
طرٌق عابشة رضً هللا عنها لٌإكد صحة الرواٌة السابقة التً زعم 

الباجً إرسالها وأكد ابن عبد البر اتصالها، فبٌن الوقت المختار 
لصبلة العصر الراجح أن عمر بن عبد العزٌز أخرها وقبله المؽٌرة 

بن شعبة وتؤخٌر العصر هو الراجح عند األحناؾ كما سنبٌن ذلك 
 . من بعد إن شاء هللا وهو المرجوح عند المذاهب األخرى، وهللا أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 3 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء :َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ُه َقالَ  َساٍر،أَنَّ ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، : ْبِن  َجاَء َرُجٌل إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ْبِح، َقالَ  ِ َصلى هللا  :َفَسؤَلَُه، َعْن َوْقِت َصبلَِة الصُّ َفَسَكَت َرُسوُل هللاَّ
ْبَح ِحٌَن َطلََع  َعلٌَه َوَسلم عنه، َحتَّى إَِذا َكاَن ِمَن اْلَؽِد َصلَّى الصُّ

ْبَح ِمَن اْلَؽِد َبْعَد أَْن أَْسَفَر، ُثمَّ َقالَ  ابُِل : اْلَفْجُر، ُثمَّ َصلَّى الصُّ َن السَّ ٌْ أَ

بلَِة؟ فَقالَ  ِ، َفَقالَ :َعْن َوْقِت الصَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ِن : َهؤََنَذا  ٌْ َن َهَذ ٌْ َما َب
هذا الحدٌث ٌبٌن وقت الصبح المختار وكذلك وقت : الشرح." َوْقتٌ 

الصبح الضروري، وهو مرسل من مراسٌل عطاء بن ٌسار رحمه 
هللا وإٌانا، وقد تقدم تواتر حدٌث أوقات الصلوات المختارة 

والضرورٌة من خارج الموطؤ،فبل إشكال فً ذلك،وقال ابن عبد 
َواةُ َعْن َمالٍِك فًِ إِْرَساِل َهَذا :"البر فً االستذكار ْخَتلِِؾ الرُّ ٌَ لَْم 

تَِّصُل َمْعَناهُ ِمْن ُوُجوٍه َشتَّى ِمْن َحِدٌِث َجابٍِر َوَحِدٌِث  ٌَ اْلَحِدٌِث َوَقْد 
ًِّ إاِلَّ أَنَّ  َدَة اأْلَْسلَِم ٌْ ِ ْبِن ُعَمَر َوَحِدٌِث ُبَر بًِ ُموَسى َوَحِدٌِث َعْبِد هللاَّ

أَ
ِه َوَسلََّم َعْن َمَواقٌِِت  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ابِِل لَِرُسوِل هللاَّ فٌَِها ُسَإاَل السَّ

بَلِة ُجْملًَة َوإَِجاَبُتُه فٌَِها ُكلَِّها َعلَى َحْسِب َما َذَكْرَناهُ ِمْن َذلَِك فًِ  الصَّ

ْمِهٌدِ )) ْبِح َمْعَنى َحِدٌِث َمالٍِك َهَذا،َوَقْد َرَوى  ((التَّ َوفٌَِها ُكلَِّها فًِ الصُّ
 ًَّ بِ ِوٌُل َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ َرُجبًل َسؤََل النَّ ٌد الطَّ ٌْ ِه - ُحَم ٌْ الصبلة َعلَ

بَلُم و َساٍر َهَذا - السَّ ٌَ ْبِح َفَذَكَر ِمْثَل ُمْرَسِل َعَطاِء ْبِن  َعْن َصبَلِة الصُّ
ْمِهٌدِ  ٍد ِمْن ُوُجوٍه فًِ التَّ ٌْ َوَبلََؽنًِ أَنَّ ( (َسَواًء َوَقْد َذَكْرَنا َحِدٌَث ُحَم

ِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعَطاٍء َعْن  ٌْ َث بَِهَذا اْلَحِدٌِث َعْن َز َنَة َحدَّ ٌْ ٌَ اَن ْبَن ُع ٌَ ُسْف
ِه  ٌْ ًِّ َعلَ بِ َساٍر َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َعِن النَّ ِحٌُح الصبلة وٌَ بَلُم َوالصَّ السَّ

ٍد َعْن أََنٍس  ٌْ فًِ َحِدٌِث َعَطاٍء اإْلِْرَساُل َكَما َرَواهُ َمالٌِك َوَحِدٌُث ُحَم
َهَذا اْلَحِدٌُث ُمْرَسٌل : (ش):" وقال الباجً فً المنتقى."متصل صحٌح

َواَل َنْعلَُم أََحًدا ِمْن أَْصَحاِب َمالٍِك أَْسَنَدهُ َواَل َنْعلَُم أََحًدا أَْسَنَدهُ ِمْن 

ًُّ .َطِرٌِق َعَطاءٍ  ُ - َوَقْد َذَكَر اْلَقَناِزِع اَن أَْسَنَدهُ َعْن - َرِحَمُه هللاَّ ٌَ أَنَّ ُسْف
 ًِّ بِ ٍد َعْن َعَطاٍء َعْن النَّ ٌْ ِه َوَسلََّم - َز ٌْ ُ َعلَ َوأََراهُ َوِهَم َوَقْولُُه - َصلَّى هللاَّ

« ِ ِه َوَسلََّم - َجاَء َرُجٌل إلَى َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َفَسؤَلَُه َعْن َوْقِت - َصلَّى هللاَّ
بَلةِ  ُجُل َطاِرًبا أَْو َقاِطًنا َقْد َعلَِم أَنَّ َوْقَت « الصَّ ُكوَن الرَّ ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ

 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - َصبَلِة النَّ ٌْ ُ َعلَ بَلِة َولَْم - َصلَّى هللاَّ ُهَو ِمْن آِكِد َوْقِت الصَّ
ْعلَْم َجِمٌَع اْلَوْقِت َفَسؤَلَُه َعْن َتْحِدٌِدهِ  والحدٌث ٌبٌن وقت قلت  ."ٌَ

الصبح المختار والضروري معا، قلت وفٌه حرص السلؾ الصالح 
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َوَقاَل :"على تعلم العلم والعمل به فقد أخرج ابن كثٌر فً تفسٌره
ًُّ فًِ اْلُمْعَجِم اْلَكبٌِرِ  َبَرانِ َثَنا َعْبَداُن ْبُن أَْحَمَد : اْلَحافُِظ أَُبو اْلَقاِسِم الطَّ َحدَّ

ار ْبُن ُعَمَر ْبِن اْلُمْخَتاِر،  َثَنا َعمَّ اِزيُّ َقااَل َحدَّ ًُّ ْبُن َسِعٌٍد الرَّ َوَعلِ
اُن َقالَ  َثنًِ َؼالٌِب اْلَقطَّ بًِ، َحدَّ

َثنًِ أَ ُت اْلُكوَفَة فًِ تَِجاَرٍة، : َحدَّ ٌْ أََت
َد  لٌَة أردُت أَْن أْنَحِدَر َقاَم َفَتَهجَّ ٌْ ا َكاَنْت لَ َفَنَزْلُت َقِرًٌبا ِمَن اأْلَْعَمِش، َفلَمَّ

ِل، َفَمرَّ بَِهِذِه اآلٌة ٌْ ُه ال إِلََه إاِل ُهَو َواْلَمبلبَِكُة }:ِمَن اللَّ ُ أَنَّ َشِهَد هللاَّ
ٌَن  *َوأُولُو اْلِعْلِم َقابًِما بِاْلقِْسِط اَل إِلََه إاِل ُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌمُ  إِنَّ الدِّ

ِ اإلْسبلمُ  ُ بِِه، :  ُثمَّ َقاَل اأْلَْعَمشُ {ِعْنَد هللاَّ
َوأََنا أَْشَهُد بَِما َشِهَد هللاَّ

ِ َوِدٌَعةٌ  ًَ لًِ ِعْنَد هللاَّ َهاَدَة، َوِه َ َهِذِه الشَّ ٌَن ِعْنَد }: َوأَْسَتْوِدُع هللاَّ إِنَّ الدِّ
ِ اإلْسبلمُ  ِه : قُْلتُ .  َقالََها ِمَراًرا{هللاَّ ٌْ ًبا، َفَؽَدْوُت إِلَ ٌْ لََقْد َسِمَع فٌَِها َش

ْعُتُه، ُثمَّ قُْلتُ  ٍد، إِنًِّ سمعتك تردد هذه اآلٌة: َفَودَّ ا أََبا ُمَحمَّ أو : قال. ٌَ
ْثنًِ: ما َبلََؽَك َما فٌَِها؟ قُْلتُ  ِ اَل : َقالَ . أََنا ِعْنَدَك ُمْنُذ َشْهٍر لَْم ُتَحدِّ َوهللاَّ

ُثَك بَِها إِلَى َسَنةٍ  َنُة . أَُحدِّ ا َمَضِت السَّ َفؤََقْمُت َسَنًة َفُكْنُت َعلَى َبابِِه، َفلَمَّ
َنةُ : قُْلتُ  ٍد، َقْد َمَضِت السَّ ا أََبا ُمَحمَّ َثنًِ أَُبو َوابٍِل، َعْن َعْبِد : َقالَ . ٌَ َحدَّ

ِ َقالَ  ِه َوَسلَّمَ : هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْوَم :"َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ ٌَُجاُء بَِصاِحبَِها 
ُ َعزَّ َوَجلَّ  قُولُ هللاَّ ٌَ ، وأَنا أَحقُّ َمن َوفَّى : القٌِاَمِة، َف ًَّ َعْبِدي َعِهَد إلَ
ةَ  ، قلت وأما الصحابً فلم ٌنتظر إال "باْلَعْهِد، أْدِخلُوا َعْبِدي اْلَجنَّ

ٌومٌن، فٌنبؽً على المسلم تعلم ما ٌنفع الناس فً الدنٌا واآلخرة 
    .والمثابرة والصبر على ذلك لما فٌه من الخٌر، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  -4 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن : َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه  بِ ْحَمِن، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّ

َها َقالَتْ  ٌَُصلًِّ  :َوَسلم، أَنَّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم لَ إِْن َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ٌُْعَرْفَن ِمَن  ، َما  ْنَصِرُؾ النَِّساُء، ُمَتلَفَِّعاٍت بُِمُروِطِهنَّ ٌَ ْبَح، َف الصُّ

هذا الحدٌث من رواٌة مالك عن شٌخه القاضً  : الشرح."اْلَؽلَسِ 

ٌحً بن سعٌد األنصاري أحد الثقات األثبات وقد رواه عن عمرة 
بنت عبد الرحمن بن أبً بكر وهً ثقة من ثقات التابعٌن األنصارٌة 

عن أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها وهذا اإلسناد لصحته 
ونظافته كثٌرا ما ٌنقله وٌتبناه نقلة الحدٌث الجهابذة المسندٌن، فهكذا 

ْحَمنِ  َقَرْأتُ  :أخرجه أحمد قال ، الحدٌث، َمالِكٌ عن : َعلَى َعْبِد الرَّ
َثَنا َعْبُد  :وقال البخاري ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، ح َوَحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  ى ْبِن َسِعٌٍد، أَْخَبَرَنا: هللاَّ ٌَ ْح ٌَ َعْن َعْمَرَة  َمالٌِك، َعْن 
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ْحَمنِ  ًٍّ : ، الحدٌث، وقال مسلمبِْنِت َعْبِد الرَّ َثَنا َنْصُر ْبُن َعلِ َوَحدَّ
، َقااَل  ، َوإِْسَحاُق ْبُن ُموَسى اأْلَْنَصاِريُّ ًُّ َثَنا َمْعٌن، َعْن : اْلَجْهَضِم َحدَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َعْمرَ  ٌَ ْح ٌَ حدثنا :ة،الحدٌث،وقال أبو داودَمالٍِك، َعْن 
 :الحدٌث، وقال الترمذيالقعنبً، عن مالك، عن ٌحٌى بن سعٌد،

حدثنا : حدثنا قتٌبة، عن مالك بن أنس، ح وحدثنا األنصاري قال

الحدٌث، وقال النسابً حدثنا مالك، عن ٌحٌى بن سعٌد،: معن قال
ى :فً السنن الكبرى وفً المجتبى ٌَ ْح ٌَ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن  ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

ُن ْبُن :الحدٌث،وقال ابن حبانْبِن َسِعٌٍد، َعْن َعْمَرَة، ٌْ أَْخَبَرَنا اْلُحَس
بًِ َبْكٍر َعْن َمالِكٍ 

َثَنا أَْحَمُد ْبُن أَ ، الحدٌث،وقال إِْدِرٌَس اأْلَْنَصاِريُّ َحدَّ
ًٍّ  :البؽوي ، أََنا أَُبو َعلِ ٌَرِزيُّ ٍد الشِّ ُد ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ

،  َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو ًُّ َمِد اْلَهاِشِم إِْسَحاَق إِْبَراِهٌُم ْبُن َعْبِد الصَّ
ى ْبِن َسِعٌٍد، ٌَ ْح ٌَ الحدٌث، أَْنَبؤَ أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن 

هذا الحدٌث ؾ فابن حبان والبؽوي أخرجاه من طرٌق أبً مصعب،
هو اآلخر ٌبٌن الوقت المختار للصبح حٌث كان النبً صلى هللا 

علٌه وسلم ٌصلً فٌه الصبح واتباعه فً الصبلة أولى لقوله صلى 
 أخرجه البخاري "أصلً صلوا كما رأٌتمونً:"هللا علٌه وسلم

َوَرَوى :" قال ابن عبد البر فً االستذكاروقد تقدم تخرٌجه،وؼٌره،
ى  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح إِ  ((ُمَتلَفَِّفاتٌ ))ٌَ بِاْلَفاِء َوَتاَبَعُه َطابَِفٌة ِمْن ُرَواِة اْلُمَوطَّ

َواِة َعلَى  ِن َواْلَمْعَنى َواِحٌد َواْلُمُروُط  ((ُمَتلَفَِّعاتٍ ))َوأَْكَثُر الرُّ ٌْ بِاْلَع
وِؾ َوَقْد قٌَِل اْلِمْرط ِكَساُء ُصوٍؾ َسَداهُ َشْعٌر َوفًِ َهَذا  ُة الصُّ ٌَ أَْكِس

َها َكاَنْت  ْبِح َوُهَو اأْلَْفَضُل ِعْنَدَنا أِلَنَّ ْؽلٌُِس بَِصبَلِة الصُّ اْلَحِدٌِث التَّ
ُدلُّ َعلَى  ٌَ بًِ َبْكٍر َوُعَمَر َولَْفُظ َحِدٌِث َعابَِشَة َهَذا 

ِ َوأَ َصبَلَة َرُسوِل هللاَّ
ِه لَِقْولَِها َكاَن َرُسوُل  ٌْ ٌَُداِوُم َعلَ ُه َكاَن اأْلَْؼلََب ِمْن فِْعلِِه َوالَِّذي َكاَن  أَنَّ
ُدلُّ َعلَى أَنَّ َذلَِك  ٌَ ْبَح فًِ َوْقِت َكَذا أَْو َعلَى ِصَفِة َكَذا  ٌَُصلًِّ الصُّ  ِ هللاَّ

ْؽلٌِِس بَِها َذَهَب َمالٌِك  ُ أَْعلَُم، َوإِلَى التَّ َفَعلَُه َدْهَرهُ أَْو أَْكَثَر َدْهِرِه َوهللاَّ
ُة فَُقَهاِء اْلِحَجاِز َوُهَو اأْلَْفَضُل ِعْنَدُهْم  ًُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَعامَّ افِِع َوالشَّ
ْمَنا ِذْكَرهُ  ٌُّوَن إِلَى اإْلِْسَفاِر بَِها َعلَى َما َقدَّ َوبِِه َقاَل َداُوُد، َوَذَهَب اْلُكوفِ

َعْنهُْم َوُهَو أَْفَضُل ِعْنَدُهْم ِمْن َقْوِل َطاُوٍس َوإِْبَراِهٌَم َوَجَماَعٍة َوَقاَل 
ِه  ٌْ ُكوَن ُدُخولُُه َعلَ ٌَ فُِق َمَعانًِ آَثاِر َهَذا اْلَباِب بِؤَْن  َما َتتَّ َحاِويُّ إِنَّ الطَّ

بَلُم الصبلة و ْنَصِرَؾ َعْنَها ُمْسفًِرا - السَّ ٌَ ٌُِطٌُل اْلقَِراَءَة َحتَّى  ُمَؽلًِّسا ُثمَّ 
َساِء َكاَن َوُهنَّ  َها َحَكْت أَنَّ اْنِصَراَؾ النِّ َوَهَذا ِخبَلُؾ َقْوِل َعابَِشَة أِلَنَّ
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ٌُْعَرْفَن ِمَن اْلَؽلَسِ   لهذ ٔارجبع فؼهّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى فٙ "اَل 

انصالح أٔنٗ نًب رمذو يغ أٌ اإلسفبس ْٕٔ اخزٛبس األحُبف نّ دنٛهّ 

أسفروا ببلصبخ فإًه أعظن : "يٍ انسُخ نمٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى

" فزح انشة انسبرش نزًٛٛز انحذٚش انًزٕارش" خشجُبِ فٙ كزبثُب "أجرا

أسفروا ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: حدٌث-37: كًب ٚهٙ
 أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه "بالفجر فهو أع م لؤلجر

كما أقره الحافظ " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
ولم ٌخرجه " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً كتابه 

ألن السٌوطً لم ٌخرجه إال عن " لقط الآللا"الحافظ الزبٌدي فً 
:  قلت رواه.تسعة

. رواه أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والحمٌدي والبٌهقً: رافع بن خدٌجـ 1

 أحمد وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابدأخرجه : محمود بن لبٌدـ 2
 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمًأخرجه : ببللـ 3
 الطبرانًأخرجه : ابن مسعودـ 4

 الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبو هرٌرةـ 5
 الطبرانًأخرجه : حواءـ 6
 البزار والهٌثمً فً كشؾ األستارأخرجه : أنسـ 7

 البزار والهٌثمً فً كشؾ األستارأخرجه : قتادةـ 8
 العراقً فً مسندهأخرجه : رجل من الصحابةـ 9

 قال الترمذي وفً الباب عنه : أبو برزة األسلمًـ 10

 فً الباب عنه :  قال الترمذي: جابر بن عبد هللاـ 11
 الزبٌدي فً عقود الجواهر: ابن عمرـ 12
روى شعبة والثوري هذا الحدٌث عن محمد بن إسحاق كذا فً الترمذي قلت وهذا ـ 13

 .ٌسمى مقطوعا
 ورواه محمد بن عجبلن أٌضا عن عاصم بن عمر بن قتادة هكذا قال الترمذيـ 14

وقال الحافظ الكتانً بعد ما أخرجه عن التسعة األول من هذا 

الترمذي من حدٌث رافع بن خدٌج ثم قال وفً الباب اه التخرٌج ورو
هـ وقال الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث /عن أبً برزة وجابر وببلل

 من حدٌث رافع بن خدٌج ومحمود بن لبٌد وببلل وأنس يالهداٌة رو
وقتادة وابن النعمان وابن مسعود وأبً هرٌرة وحواء األنصارٌة ثم 

نظره وممن صرح بتواتره تبعا للسٌوطً الشٌخ عبد اساق أحادٌثهم ؾ
. الرإوؾ المناوي فً فٌض القدٌر وهكذا نضٌؾ

 .ن ره فً نصب الراٌة للزٌلعًا: بشٌر بن النعمانـ 15

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ ـ 5 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء : َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

بًِ 
ُثوَنُه، َعْن أَ ٌَُحدِّ َساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َوَعْن األَْعَرِج  ٌَ ْبِن 
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ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة : ُهَر
ْبَح، َوَمْن أَْدَرَك  ْبِح َقْبَل أَْن َتْطلَُع الشَّْمُس، َفَقْد أَْدَرَك الصُّ ِمَن الصُّ

 ".َرْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر َقْبَل أَْن َتْؽُرَب الشَّْمُس، َفَقْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ 
هو اآلخر حدٌث صحٌح اإلسناد نظٌؾ وذلك هذا الحدٌث : الشرح

لثقة رواته ونظافة إسناده، فزٌد بن أسلم من ثقات التابعٌن وال ٌعاب 

إال باإلرسال وقد أسند فجود ألنه رواه عن عطاء بن ٌسار وبسر بن 
سعٌد وعبد الرحمن األعرج وكل واحد من هإالء التابعٌن من 

الثقات وقد جمعهم هنا عن الصحابً الجلٌل أبً هرٌرة رضً هللا 
 :عنه، لذلك أخرجه المسندٌن الحذاق من طرٌق مالك، قال أحمد

ْحَمنِ  َثَنا إِْسَحاُق، َقالَ عن : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ أَْخَبَرنًِ : َمالٌِك، َوَحدَّ
َساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد،  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َمالٌِك، َعْن َز

ى، َقالَ  :الحدٌث، وقال مسلماأْلَْعَرِج، َوَعنِ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا   :َحدَّ
َساٍر، َوَعْن ُبْسِر  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َز

ُثوهُ َعنْ  َرَة، ْبِن َسِعٌٍد، َوَعِن اأْلَْعَرِج، َحدَّ ٌْ بًِ ُهَر
الحدٌث،وقال أَ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن  :النسابً فً السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

َساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َوَعِن  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َز
ُثوَنهُ  ٌَُحدِّ َرَة،: اأْلَْعَرِج،  ٌْ بًِ ُهَر

أَْخَبَرَنا  :الحدٌث، وقال ابن حبانَعْن أَ
، َعْن َمالٍِك، ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن [452:ص]أَُبو َخلٌَِفَة، َحدَّ ٌْ  َعْن َز

بًِ 
ُثوَنُه َعْن أَ ٌَُحدِّ َساٍر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َوَعِن اأْلَْعَرِج،  ٌَ َعَطاِء ْبِن 

َرَة، ٌْ أنبؤ أَُبو  :الحدٌث،وقال البٌهقً فً السنن الصؽرى والكبرىُهَر
ً َوأَُبو َبْكٍر أَْحَمُد  بًِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ

ا ْبُن أَ ٌَّ َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َزَكِر
ْعقُوَب، ثنا َبْحُر  ثنا أَُبو اْلَعبَّاسِ : ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضً َقالُوا ٌَ ُد ْبُن  ُمَحمَّ

. قُِرَئ َعلى اْبِن َوْهٍب أَْخَبَرَك َمالُِك ْبُن أََنٍس، ح: ْبُن َنْصٍر، َقالَ 
ا، َوأَُبو َبْكٍر َقااَل  ٌَّ ْعقُوَب  ثنا أَُبو اْلَعبَّاسِ : َوأَْخَبَرَنا أَُبو َزَكِر ٌَ ُد ْبُن  ُمَحمَّ

ِد ْبِن أَْسلََم َعْن  ٌْ ، أنبؤ َمالٌِك َعْن َز ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ أنبؤ الرَّ
َساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبنِ  ٌَ ْحَمِن اأْلَْعَرِج َعْن  َعَطاِء ْبِن  َسِعٌٍد، َوَعْبِد الرَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
، الحدٌث، وأما البؽوي فٌروٌه من طرٌق أبً مصعب، أَ

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق  :قال ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن  ٌْ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َز ًُّ اْلَهاِشِم

ُثوَنُه، َعْن  ٌَُحدِّ َساٍر، َوَعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َوَعِن األَْعَرِج  ٌَ َعَطاِء ْبِن 
َرَة، ٌْ بًِ ُهَر

َثَنا  :الحدٌث، وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثارأَ َحدَّ
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ًَ : ثنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر، َقالَ : اْبُن َمْرُزوٍق، َقالَ  ثنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َرِض
َساٍر، َوبِْشِر ْبِن َسِعٌٍد ،هللاُ َعْنهُ  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ  َعْن َز

ْحَمِن اأْلَْعَرجِ  َرَة،،َوَعْبِد الرَّ ٌْ بًِ ُهَر
ٌبٌن  الحدٌث، فهذا الحدٌث َعْن أَ

َدهُ :"آخر الوقت الضروري، قال ابن عبد البر فً االستذكار َوَجوَّ
ُ - َمالٌِك  تِِه - َرِحَمُه هللاَّ َوَكاَن َحافًِظا ُمْتقًِنا َوُهَو إِْسَناٌد ُمْجَمٌع َعلَى ِصحَّ

َرَة َواإْلِْدَراُك فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث إِْدَراُك اْلَوْقِت  ٌْ بًِ ُهَر
َوُكلُّهُْم َرَواهُ َعْن أَ

بَلِة َمْن أَْدَرَكَها َذلَِك اْلَوْقَت أَْجَزْتُه ِمْن َتَماِم  اَل أَنَّ َرْكَعًة ِمَن الصَّ
ْمِهٌدِ ))َصبَلتِِه َوَقْد َذَكْرَنا فًِ  َمْن َقاَل فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َمْن أَْدَرَك  ((التَّ

َرْكَعًة ِمَن اْلَعْصِر َقْبَل أَْن َتْؽُرَب الشَّْمُس ُثمَّ َصلَّى َتَماَم َصبَلتِِه َبْعَد 
ْبِح َقْبَل ُطلُوِع الشَّْمِس  ُؼُروبَِها َفَقْد أَْدَرَك َوَمْن َصلَّى َرْكَعًة ِمَن الصُّ

ًضا َوَهَذا إِْجَماٌع ِمَن  ٌْ ًَ َبْعَد ُطلُوِعَها َفَقْد أَْدَرَك أَ َوَصلَّى َما َبقِ
ْخَتلِفُوَن أَنَّ َمْعَنى َهَذا اْلَحِدٌِث َما َوَصْفَناهُ  ٌَ  قلت ."اْلُمْسلِِمٌَن اَل 

وسٌؤتً الخبلؾ فً ذلك وأن األحناؾ ٌنهون عن أداء الفرٌضة عند 
الؽروب وعند الشروق لؤلحادٌث الواردة فً النهً عن الصبلة فً 

 .هذه األوقات، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  -6 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع َمْولَى َعْبد هللا ْبِن : َحدَّ َحدَّ
الِِه إِنَّ أََهمَّ أَْمِرُكْم ِعْنِدي  اِب َكَتَب إِلَى ُعمَّ ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
َعَها َفهَُو لَِما  ٌَّ َها َحفَِظ ِدٌَنُه َوَمْن َض ٌْ بلَةُ َمْن َحفَِظَها َوَحاَفَظ َعلَ الصَّ

ُء ِذَراًعا إِلَى أَْن  ًْ ْهَر إَِذا َكاَن اْلَف ُع، ُثمَّ َكَتَب أَْن َصلُّوا الظُّ ٌَ ِسَواَها أَْض
ِسٌُر  ٌَ ٌة َقْدَر َما  ٌَّ َضاُء َنقِ ٌْ ُكوَن ِظلُّ أََحِدُكْم ِمْثلَُه َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس َب ٌَ

ِن، أَْو َثبلََثًة َواْلَمْؽِرَب إَِذا َؼَرَبِت الشَّْمُس َواْلِعَشاَء إَِذا  ٌْ اِكُب َفْرَسَخ الرَّ
ُنُه َفَمْن َناَم َفبلَ َناَمْت  ٌْ ِل َفَمْن َناَم َفبلَ َناَمْت َع ٌْ َفُق إِلَى ُثلُِث اللَّ َؼاَب الشَّ

ٌة ُمْشَتبَِكةٌ  ٌَ ْبَح َوالنُُّجوُم َباِد ُنُه َوالصَّ ٌْ ُنُه َفَمْن َناَم َفبلَ َناَمْت َع ٌْ " .َع
هذا الحدٌث الموقوؾ فٌه انقطاع ألن نافعا لم ٌسمع من   : الشرح

عمر وقد أوصله قرٌنه عبٌد هللا عن نافع عن صفٌة بنت أبً عبٌد، 
وصنٌع اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فً موطبه هو أنه كثٌرا . الخبر

ما ٌبدأ بالمرفوع مسندا متصبل أو مرسبل أو ببلؼا ثم ٌشفعه بفهم 
الصحابة وعملهم الموقوؾ ثم أقوال التابعٌن وعملهم المقطوع ثم 

فهمه الخاص لبعض األمور، وهنا بدأ بفعل عمر بن الخطاب رضً 
هللا عنا وعنه من خبلل رسالته إلى عماله حٌث حضهم على الصبلة 

فً أوقاتها المختارة وأنها هً الضمان لحفظ األمانة وذلك لقوله 
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ولقوله  {كانت على المإمنٌن كتابا موقوتا الصبلة إن}:تعالى
إن الصبلة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر هللا أكبر وهللا }:تعالى

َعن َنافِع ":"تنوٌر الحوالك"وقال السٌوطً فً ، {ٌعلم ما تصنعون

مولى عبد هللا بن عمر أَن عمر بن اْلخطاب كتب إِلَى عماله َهَذا 
بَلة ٌْشهد لَُه إُمْنَقطع ؾ ن َنافًِعا لم ٌلق عمر إِن أهم أَمرُكم ِعْنِدي الصَّ

ًّ فًِ شعب اإْلٌَِمان من  َهقِ ٌْ من اأْلََحاِدٌث المرفوعة َما أخرجه اْلَب
ء  ًْ ا َرُسول هللا أَي َش ٌَ َطِرٌق ِعْكِرَمة َعن عمر َقاَل َجاَء رجل َفَقاَل 

بَلة َفبَل  بَلة لَوْقتَها من ترك الصَّ أحب ِعْند هللا فًِ اإْلِْسبَلم َقاَل الصَّ
بَلة عماد الّدٌن فًِ أََحاِدٌث أخر من حفظَها َقاَل  بن ادٌن لَُه َوالصَّ

وضوبها وأوقاتها َوَما ٌَتَوقَّؾ على  َرِشٌق أَي علم َماال تتّم إاِلَّ بِِه من
َها أَي سارع إِلَى فعلَها َوفًِ َوقتَها حفظ  ٌْ تَها وتمامها وحافظ َعلَ ِصحَّ
ًّ اأْلَْوَسط  َبَرانِ دٌنه َومن ضٌعها َفهَُو لما سواَها أضٌع فًِ ُمْعجم الطَّ
َعن أنس َمْرفُوعا َثبَلث من حفظهن َفهَُو ولً َحًقا َومن ضٌعهن َفهَُو 
ام والجنابة َفمن َنام َفبَل َناَمْت عٌنه فًِ ُمْسند  ٌَ بَلة َوالصِّ َعدو َحًقا الصَّ
ِه َوسلم من َنام  ٌْ ار َعن َعابَِشة َقالَت َقاَل َرُسول هللا صلى هللا َعلَ اْلَبزَّ

ْبح والنجوم بادٌة أَي َظاِهَرة مشتبكة  قبل اْلعَشاء َفبَل َناَمْت عٌنه َوالصُّ
ة اشتبكت النُُّجوم أَي َظهرت َجِمٌعَها َواْخَتلََط َبْعضَها  ٌَ َها فًِ النِّ
بَِبْعض لَِكْثَرة َما ظهر ِمْنَها َوَشاهد َهِذه اْلُجْملَة من اْلَمْرفُوع َما 

ْحَمن الصنابجً َقاَل َقاَل َرُسول هللا  أخرجه أَْحمد َعن أبً عبد الرَّ
ِه َوسلم لن تَزال أمتًِ بَِخٌر َما لم ٌإخروا اْلمؽرب  ٌْ صلى هللا َعلَ

هُود َوَما لم ٌإخروا اْلفْجر انمحاق النُُّجوم  ٌَ اْنتَِظار االظبلم مضاهاة لْل
ُد : وقال ابن عبد البر فً االستذكار ،"مضاهاة للنصرانٌة ٌْ َوَرَواهُ ُعَب

اِب  ٍد أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ بًِ ُعَب
َة بِْنِت أَ ٌَّ ِ ْبُن ُعَمَر َعْن َنافٍِع َعْن َصفِ هللاَّ

ِه  ٌْ ِر َهَذا َما َكاَن َعلَ ٌْ الِِه َفَذَكَر ِمْثلَُه بَِمْعَناهُ َوفًِ َحِدٌٍث َؼ َكَتَب إِلَى ُعمَّ

ُ أَْمَرُهْم، هُ هللاَّ اَل  ِمَن ااِلْهتَِباِل بِؤُُموِر اْلُمْسلِِمٌَن إِْذ َوالَّ َما َخاَطَب اْلُعمَّ َوإِنَّ
اَس َتَبٌع لَهُْم َكَما َجاَء فًِ اْلَمَثلِ  اُس َعلَى ِدٌِن اْلَملِكِ )):أِلَنَّ النَّ  ((النَّ

 ًِّ بِ بَلُم - َوُرِوَي َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ ُه َقاَل - َعلَ تًِ إَِذا ))أَنَّ ِصْنَفاِن ِمْن أُمَّ
اُس ُهُم اأْلَُمَراُء َواْلُعلََماءُ  ٌِن لَِمْن اَل ( (َصلَُحا َصلَُح النَّ النَِّصٌَحِة فًِ الدِّ

ًِّ ، َصبَلَة لَُه َواَل ِدٌَن لَِمْن اَل َصبَلَة لَهُ  بِ ِه - ُرِوَي َعِن النَّ ٌْ الصبلة َعلَ
بَلُم و ُه َقاَل - السَّ ٌُِحْطَها بِالنَِّصٌَحِة لَْم ))أَنَّ ًة َفلَْم  ٌَّ ُ َرِع َمِن اْسَتْرَعاهُ هللاَّ

ةِ  َرْح َرابَِحَة اْلَجنَّ ٌَ)) 
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 7 ٍل بن : َحدَّ ٌْ بًِ ُسَه
ِه أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعمِّ َحدَّ

بًِ ُموَسى األشعري 
اِب َكَتَب إِلَى أَ بٌِِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

مالك، َعْن أَ
ٌة َقْبَل  ٌَّ َضاُء َنقِ ٌْ ْهَر إَِذا َزاَؼِت الشَّْمُس َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس َب أَْن َصلِّ الظُّ
ِر اْلِعَشاَء  ْدُخلََها ُصْفَرةٌ َوأن صل اْلَمْؽِرَب إَِذا َؼَرَبِت الشَّْمُس َوأَخِّ ٌَ أَْن 
ِن  ٌْ ِن َطِوٌلََت ٌْ ٌة َواْقَرْأ فٌَِها بُِسوَرَت ٌَ ْبَح َوالنُُّجوُم َباِد َما لَْم َتَنْم َوَصلِّ الصُّ

لِ  قلت وهنا أٌضا رسالة أمٌر المإمنٌن عمر : الشرح." ِمَن اْلُمَفصَّ
بن الخطاب رضً هللا عنه إلى أحد عماله وهو الصحابً الجلٌل 

أبً موسى األشعري رضً هللا عنه ٌبٌن له فٌها أوقات الصبلة فً 
: قال ابن عبد البر فً االستذكارالمختار وٌحثه على العمل بها، و

َواِل " ُروَها َبْعَد الزَّ ٌَُإخِّ ْسَتِحبُّ لَِمَساِجِد اْلَجَماَعاِت أَْن  ٌَ َوَكاَن َمالٌِك 
الِِه َوَذلَِك ِعْنَد  ُء ِذَراًعا َعلَى َما َكَتَب بِِه ُعَمُر إِلَى ُعمَّ ًْ ُكوَن اْلَف ٌَ َحتَّى 

ًفا َوِشَتاءً اَمالٍِك فٌما روى عنه  ٌْ ُرهُ َعْن َمالٍِك  بن اْلَقاِسِم َص ٌْ َوَرَوى َؼ
َها فًِ أََوابِِل أَْوَقاتَِها  ٌْ لََواِت اْلَبَداُر إِلَ ِه فًِ أَْوَقاِت الصَّ ٌْ أَْن أََحبَّ اأْلَْمِر إِلَ

ُل  ْبَرُد بَِها َقاَل أَُبو اْلَفَرِج َقاَل َمالٌِك أَوَّ ٌُ ُه  ِة اْلَحرِّ َفإِنَّ ْهَر فًِ ِشدَّ إاِلَّ الظُّ
ِة الحر ْهَر فًِ ِشدَّ  ".اْلَوْقِت أَْفَضُل فًِ ُكلِّ َصبَلٍة إاِلَّ الظُّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -8 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بًِ ُموَسى األَْشَعِريِّ أَْن َصلِّ 

اِب َكَتَب إِلَى أَ بٌِِه أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
أَ

اِكُب َثبلََثَة َفَراِسَخ َوأَْن  ِسٌُر الرَّ ٌَ ٌة َقْدَر َما  ٌَّ َضاُء َنقِ ٌْ اْلَعْصَر َوالشَّْمُس َب
ِل َوالَ  ٌْ ْرَت َفإِلَى َشْطِر اللَّ ِل وإِْن أَخَّ ٌْ َن ُثلُِث اللَّ ٌْ َنَك َوَب ٌْ َصلِّ اْلِعتمة َما َب

وهنا أٌضا ٌحث عمر أبا موسى األشعري على ." َتُكْن ِمَن اْلَؽافِلٌِنَ 
صبلتٌن هما العصر والعتمة لما فٌهما من األجر، فالعصر قٌل إنها 

حافظوا على الصلوات والصبلة }:هً الصبلة الوسطى، قال تعالى
فتح الرب الساتر "وقد بٌنا فً كتابنا  {الوسطى وقوموا هلل قانتٌن

إن الصبلة :" حدٌث40 :ذلك حٌث قلنا" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

الصبلة الوسطى هً :ونص الحدٌث" الوسطى هً صبلة العصر

عن علً رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا تعالى : صبلة العصر
مؤل هللا قبورهم ":علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قال ٌوم األحزاب

 أخرجه "نارا كما شؽلونا عن الصبلة الوسطى حتى ؼابت الشمس
شؽلونا عن الصبلة ":أحمد والبخاري ومسلم ولمسلم وأبً داود

نظم المتناثر فً "أخرجه الكتانً فً . "الوسطى صبلة العصر

: رواه: وخرجناه  كما ٌلً"  الحدٌث المتواتر
أخرجه مالك والطحاوي :حفصةـ 1
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 أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والطحاوي: عابشةـ 2
 .ومسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار أحمدوهو فً رواٌة البخاري:علًـ 3

أحمد ومسلم وابن ماجه وهو فً رواٌة للترمذي وقال حسن صحٌح :ابن مسعود ـ 4
 والطحاوي

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباسـ 5

الطحاوي وأشار إلٌه الترمذي بقوله : أبً هشام بن عتبة  بن ربٌعة بن عبد شمسـ 6
 .وفً الباب عن أبً هشام

الطحاوي والدمٌاطً وأشار إلٌه الترمذي بقوله وفً الباب عن أبً : أبو هرٌرةـ 7

 .هرٌرة
 ان ره فً ن م المتناثر: أم سلمةـ 8
رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : ابن عمرـ 9

 ".بلف  الذي تفوته صبلة العصر فكؤنما وتر أهله وماله
 ان ره فً ن م المتناثر:أبو مالك األشعريـ 10
 ان ره فً ن م المتناثر: جابرـ 11

والصبلة ان ر الدر المنثور لدى قوله "وقال الكتانً   ره فً ن م المتناثرنا: حذٌفةـ 12

. الوسطى

صبلة   الصبلة الوسطى  :"سمرة بن جندب عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ 13

. أحمد والترمذي وصححه والطحاوي فً شرح معانً اآلثار" العصر
أحمد ومسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار ولكن صرح بنسخ : البراء بن عازبـ 14

 .ما فً رواٌة عابشة وحفصة

 .النسابً والترمذي وقال لٌس بإسناده بؤس: عمرـ 15 
 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبً بن كعبـ 16 

 .الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو سعٌد الخدريـ 17

ولو ٌعلمون ما فً العتمة والصبح :"وللحدٌث اآلخر المتفق علٌه
  "ألتوهما ولو حبوا

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  -9 َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللا ْبِن : َحدَّ َحدَّ
ُه َقالَ  بًِ َطْلَحَة َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك، أَنَّ

ْخُرُج : أَ ٌَ ا ُنَصلًِّ اْلَعْصَر، ُثمَّ  ُكنَّ
ٌَُصلُّوَن اْلَعْصرَ  ِجُدُهْم  ٌَ : الشرح" .اإلِْنَساُن إِلَى َبنًِ َعْمِرو ْبِن َعْوٍؾ َف

وهذا اإلسناد هو اآلخر إسناد صحٌح نظٌؾ وٌبلحظ أن اإلمام مالكا 
رحمه هللا تعالى وإٌانا بعدما فرغ من صنٌع أمٌر المإمنٌن عمر بن 

الخطاب رضً هللا عنه وحثه لعماله على المواظبة على أداء 
: الصبلة فً وقتها المختار، وقد ثبت أنه صلى هللا علٌه وسلم قال

وفً حدٌث العرباض " أبً بكر وعمر: اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي"
فعلٌكم : "بن سارٌة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي عضوا علٌها 
رواه أبو داود والترمذي " بالنواجذ وإٌاكم بمحدثات األمور

والطبرانً وأبو نعٌم وؼٌرهم، انتقل إلى فعل الصحابة وحكم رفعه 
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كنا نصلً : محل خبلؾ بٌن أهل الصنعة، قال أنس رضً هللا عنه
العصر ثم ٌخرج إلى بنً عمرو بن عوؾ فٌجدهم ٌصلون وهم 

أصحاب مشاؼل وأعمال فً النخٌل والبساتٌن، وهذا ٌفٌد أنهم كانوا 
: ٌصلون فً مختار العصر، قال ابن عبد البر فً االستذكار

انًِ َسَعُة اْلَوْقِت " ِل َوْقتَِها،َوالثَّ بَلِة فًِ أَوَّ ِ لِلصَّ أََحُدُهَما َتْعِجٌُل َرُسوِل هللاَّ

اِد  ِة َحمَّ ٌَ ًْ َفْرَسٍخ ِمَن اْلَمِدٌَنِة ِمْن ِرَوا َوَبُنو َعْمِرو ْبِن َعْوٍؾ َعلَى ُثلَُث
" ْبِن َسلََمَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة عن أبٌه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ ـ10 اٍد َعْن َعْبِد :  َحدَّ ٌَ ِزٌَد ْبِن ِز ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ُه َسؤََل  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أَنَّ بِ هللا ْبِن َرافٍِع َمْولَى أُمِّ َسلََمَة َزْوِج النَّ
ْهَر  َرَة فؤََنا أُْخبُِرَك َصلِّ الظُّ ٌْ بلَِة َفَقاَل أَُبو ُهَر َرَة َعْن َوْقِت الصَّ ٌْ أََبا ُهَر
َك َواْلَمْؽِرَب إَِذا  ٌْ إَِذا َكاَن ِظلَُّك ِمْثلََك َوصل اْلَعْصَر إَِذا َكاَن ِظلَُّك ِمْثلَ

ِل فإن َنَمت إلى نصؾ  ٌْ َن ُثلُِث اللَّ ٌْ َنَك َوَب ٌْ َؼَرَبِت الشَّْمُس َواْلِعَشاَء َما َب
ْبَح بَؽلَسَ  ُنك َوَصلِّ الصُّ ٌْ وهذا اإلسناد : الشرح" .اللٌل َفبلَ َناَمْت َع

هو اآلخر نظٌؾ صحٌح فٌزٌد بن زٌاد وعبد هللا بن رافع ثقتان ال 
خبلؾ فً توثٌقهما، وهنا أٌضا أبو هرٌرة رضً هللا عنه ٌشرح 

للتابعٌن أوقات الصبلة وهو وإن كان موقوفا فؤبو هرٌرة أجابه بما 
عهد علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومن ذلك التؽلٌس 

َوَهَذا : "بالصبح،وهذا ما أكده ابن عبد البر فً االستذكار حٌن قال
بًِ 

َرَة َوَقْد َذَكْرَناهُ َعْن أَ ٌْ بًِ ُهَر
ِة َمالٍِك َعْن أَ ٌَ اْلَحِدٌُث َمْوقُوٌؾ ِمْن ِرَوا

َرَة فًِ  ٌْ ْمِهٌدِ ))ُهَر َمْرفُوًعا َواْقَتَصَر فٌِِه َعلَى ِذْكِر أََواِخِر  ((التَّ
َواِل  ْهَر ِمَن الزَّ ُه َقاَل لَُه َصلِّ الظُّ ِة ُدوَن أََوابِلَِها َفَكؤَنَّ اأْلَْوَقاِت اْلُمْسَتَحبَّ
ُكوَن ِظلَُّك  ٌَ ُكوَن ِظلَُّك ِمْثلََك َواْلَعْصَر ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت إِلَى أَْن  ٌَ إِلَى أَْن 

اِر أَْكَثِر  ٌَ َك َوُجِعَل لِْلَمْؽِرِب َوْقًتا َواِحًدا َعلَى َما َمَضى ِمِن اْختِ ٌْ ِمْثلَ
ًضا آِخَر اْلَوْقِت اْلُمْسَتَحبِّ َوَذلَِك لِِعْلِمِه  ٌْ اْلُعلََماِء َوَذَكَر ِمَن اْلِعَشاِء أَ

أَقِِم ):بَِفْهِم اْلُمَخاَطِب َعْنُه َواِلْشتَِهاِر اأْلَْمِر بَِذلَِك َواْلَعَمِل َولَِقْولِِه َتَعالَى
بَلَة لُِدلُوكِ  لِ  الصَّ ٌْ ْمِس إِلَى َؼَسِق اللَّ  قلت وهذا ،["78اإْلِْسَراِء ] (الشَّ

الحدٌث هو الذي بدأ به محمد بن الحسن بن الشٌبانً الحنفً رواٌته 
دٌ : "للموطإ وعلق علٌها قاببل ُ : َقاَل ُمَحمَّ بًِ َحنٌَِفَة َرِحَمُه هللاَّ

َهَذا َقْوُل أَ
ا  ا فًِ َقْولَِنا، َفإِنَّ َرى اإلِْسَفاَر فًِ اْلَفْجِر، َوأَمَّ ٌَ فًِ َوْقِت اْلَعْصِر، َوَكاَن 

اَدًة ِمْن ِحٌِن : َنقُولُ  ٌَ ِء َوِز ًْ لُّ َعلَى اْلِمْثِل َفَصاَر ِمْثَل الشَّ إَِذا َزاَد الظِّ
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ُه َقالَ  .َزالَِت الشَّْمُس، َفَقْد َدَخَل َوْقُت اْلَعْصرِ  ا أَُبو َحنٌَِفَة َفإِنَّ ال : َوأَمَّ
هِ  ٌْ لُّ ِمثلَ ِصٌَر الظِّ ٌَ ْدُخُل َوْقُت اْلَعْصِر َحتَّى  ٌَ" 

َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أََنِس :  أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -11 َحدَّ
ُه َقالَ  اِهُب إِلَى قَُباٍء : ْبِن َمالٍِك، أَنَّ ْذَهُب الذَّ ٌَ ا ُنَصلًِّ اْلَعْصَر، ُثمَّ  ُكنَّ

ؤْتٌِِهْم َوالشَّْمُس ُمْرَتفَِعةٌ  ٌَ هذا اإلسناد من أصح األسانٌد : الشرح" .َف

ألن مالكا من أوثق الناس فً ابن شهاب بل أوثقهم فٌه، وابن شهاب 
من أوثق الناس فً أنس، قلت وهذا الحدٌث هو اآلخر ٌعضد حدٌث 

أنس السابق أنهم كانوا ٌصلون العصر ثم ٌدركون بنً عمرو 
ٌصلون العصر وهم على ثبلث فرسخ تقرٌبا، وهنا ٌؤتون قباء 

والشمس مرتفعة، وكل ذلك من أجل تحدٌد وقت المختار،قلت وهذا 
ْخَتلِْؾ َعْن َمالٍِك :"ما أكده ابن عبد البر فً االستذكار حٌن قال ٌَ َولَْم 

َتابِْعُه أحد من أصحاب  ٌُ ُه َقاَل فٌِِه إِلَى قَُباٍء َولَْم  بن شهاب وسابر اأَنَّ
اِهُب إِلَى اْلَعَوالًِ َوُهَو اأصحاب  ْذَهُب الذَّ ٌَ قُولُوَن فٌِِه ُثمَّ  ٌَ بن ِشَهاٍب 

َواُب ِعْنَد أَْهِل اْلَحِدٌِث َواْلَمْعَنى ُمَتَقاِرٌب فًِ َذلَِك َواْلَعَوالًِ  الصَّ
ٌة  ٌَ ُمْخَتلَِفُة اْلَمَساَفِة َفؤَْقَرُبَها إِلَى اْلَمِدٌَنِة ِمٌبَلِن َوَثبَلَثٌة َوأَْبَعُدَها َثَمانِ

بِِه َتْعِجٌُل ،َوَنْحُوَها َواْلَمْعَنى الَِّذي لَُه أَْدَخَل َمالٌِك َهَذا اْلَحِدٌَث فًِ ُمَوطَّ
قُولُوَن بَِتؤِْخٌِرَها َفَنَقَل َذلَِك َخلَفُهُْم  ٌَ اْلَعْصِر ِخبَلًفا أِلَْهِل اْلِعَراِق الَِّذٌَن 

 .أعلمتعالى وهللا " َعْن َسلَفِِهْم بِاْلَبْصَرِة َواْلُكوَفةِ 
َثَنا َمالٌِك، َعْن َربٌَِعَة ْبِن أبًِ َعْبِد :  أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ ـ12 َحدَّ

ُه َقالَ  ٍد، أَنَّ ْحَمِن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ اَس إاِلَّ َوُهْم : الرَّ َما أَْدَرْكُت النَّ
 ًٍّ ْهَر بَِعِش قلت والقاسم بن محمد بن أبً بكر الصدٌق " .ٌَُصلُّوَن الظُّ

من فقهاء المدٌنة السبعة وقد أدرك الصحابة وهم ٌصلون الظهر 
بعشً، قلت ولعل ذلك فً وقت  شدة الحر فقد أمر رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم باإلبراد بالصبلة فً شدة الحر، وسٌؤتً الحدٌث 

 .  وشرحه وتبٌٌن أنه متواتر إن شاء هللا تعالى
 :جاء فً وقت الجمعة  باب ما(2)

ِل ْبِن : أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 13 ٌْ ِه أبًِ ُسَه َثَنا َمالٌِك، َعْن َعمِّ َحدَّ
ُه َقالَ  بٌِِه، أَنَّ

ُكْنُت أََرى ِطْنفَِسًة لَِعقٌِِل ْبِن أبًِ َطالٍِب : َمالٍِك، َعْن أَ
ْنفَِسَة  ًَ الطِّ ًِّ َفإَِذا َؼِش ْوَم اْلُجُمَعِة إِلَى ِجَداِر اْلَمْسِجِد اْلَؽْربِ ٌَ ُتْطَرُح 

اِب ُثمَّ ٌْرِجُع َبْعَد َصبلَِة اْلُجُمَعِة  ُكلََّها ِظلُّ اْلِجَداِر َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ
هذا اإلسناد هو اآلخر من أصح األسانٌد وإن كان :  الشرح."اْلُجُمَعةَ 
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الحدٌث موقوفا فعم مالك أبو سهٌل ثقة أكثر من الرواٌة عنه مالك 
 قلت كانوا وأبوه مالك جد مالك قٌل صحابً والصحٌح أنه تابعً،

ٌقٌسون وقت الجمعة بالطنفسة وهً بساط تحت الحابط فإذا عمها 
َقْوُل : (ش):"الظل حان وقت الجمعة عندهم،قال الباجً فً المنتقى

ْوَم  ٌَ بًِ َطالٍِب 
بًِ َعاِمٍر ُكْنت أََرى ِطْنفَِسًة لَِعقٌِِل ْبِن أَ

َمالِِك ْبِن أَ

َنا بِاْلَكْسِر  ٌْ ًَ اْلُبُسُط ُكلَُّها َواِحَدُتَها ِطْنفَِسٌة َكَذلَِك َرَو َنافُِس ِه اْلُجُمَعِة الطَّ
مِّ  ًدا ِطْنفَِسٌة بِاْلَكْسِر َوُطْنفَُسٌة بِالضَّ ٌَّ ًٍّ .َوَوَقَع فًِ ِكَتابًِ ُمَق َوَقاَل أَُبو َعلِ

ْنفَِسِة اْلَؽالُِب ِمْنَها َوإاِلَّ َكُثَر ِمْن ِجْنِسَها  ْنَفَسُة بِاْلَفْتِح َوَعْرُض الطِّ الطَّ
ٌَُصلًِّ  بًِ َطالٍِب َو

َها َعقٌُِل ْبُن أَ ٌْ ْجلُِس َعلَ ٌَ َما َكاَنْت ُتْطَرُح  ِذَراَعاِن َوإِنَّ
ُكوَن ُسُجوُدهُ َعلَى اْلَحَصِب َوُجلُوُسُه  ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ َها اْلُجُمَعَة َو ٌْ َعلَ

ْنفَِسةِ  اُمُه َعلَى الطِّ ٌَ ًٍّ فًِ اْلَمْمُدوِد َواْلَمْقُصوِر  [..].َوقِ َوَقاَل أَُبو َعلِ
ْعَمى  ْعَماِء َوالنُّ َحاَء ِمْثَل النَّ َحى َوالضَّ ْجَعُل الضُّ ٌَ ٌَن  ٌِّ َوَبْعُض اللَُّؽِو

َهاُر  ْرَتفَِع النَّ ٌَ َحى ِمْن ِحٌِن ُطلُوِع الشَّْمِس إلَى أَْن  ْجَعُل الضُّ ٌَ َوَبْعُضهُْم 
َحاُء إلَى َقِرٌٍب ِمْن نِْصِؾ  ُعوُد َبْعَد َذلَِك الضَّ ٌَ ا ُثمَّ  ٌَضَّ الشَّْمُس ِجّدً َوَتْب

َحاَء إَذا  َحى ِحٌَن َتْطلُُع الشَّْمُس َوالضَّ ْجَعُل الضُّ ٌَ َهاِر َوَبْعُضهُْم  النَّ

ْرِجُعوَن َبْعَد َصبَلِة  ٌَ هُْم َكاُنوا  ْعنًِ بَِذلَِك فًِ اْلَحِدٌِث أَنَّ ٌَ َما  اْرَتَفَعْت َوإِنَّ
ْهِجٌِر إلَى  َحاِء بِالتَّ ٌُْدِرُكوَن َما َفاَتهُْم ِمْن َراَحِة َقابِلَِة الضَّ ْهِر َف الظُّ

َها َقْبَل َوْقتَِها َوأَْن ُتَصلَّى فًِ  ٌْ َر إلَ ٌَُهجَّ َتَها أَْن  َصبَلِة اْلُجُمَعِة أِلَنَّ ُسنَّ
اِس بُِسْرَعِة  اَحِة َعلَى النَّ ِل َوْقتَِها أِلَنَّ فًِ َتْعِجٌلَِها إْدَخاُل الرَّ أَوَّ

َرَوى َهَذا :"قال ابن عبد البر فً االستذكار و."ُرُجوِعِهْم إلَى َمَناِزلِِهمْ 
ِل ْبِن  ٌْ بًِ ُسَه

ِه أَ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َعْن َمالٍِك َعْن َعمِّ اْلَحِدٌَث َعْبُد الرَّ
بٌِِه َفَقاَل فٌِِه 

ًَّ ))َمالٍِك َعْن أَ ْكَن اْلَؽْربِ لًِ الرُّ ٌَ ا  َكاَن لَِعقٌٍِل ِطْنفَِسٌة ِممَّ
اِب َفَصلَّى اْلُجُمَعَة ُثمَّ  ْنفَِسَة َخَرَج ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ لُّ الطِّ َفإَِذا أَْدَرَك الظِّ
ِد  ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن ُمَحمَّ اُد ْبُن َسلََمَة َعْن ُمَحمَّ َنْرِجُع َفَنقٌُِل َوَرَوى َحمَّ

بًِ َعاِمٍر 
ًِّ َعْن َعاِمِر ْبِن أَ ِم ٌْ اَس ))ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ أَنَّ اْلَعبَّ

َكاَنْت لَُه ِطْنفَِسٌة فًِ أَْصِل ِجَداِر اْلَمْسِجِد َعْرُضَها ِذَراَعاِن أَْو ِذَراَعاِن 
لِّ َقْد  َة َعَشَر ِذَراًعا َفإَِذا َنَظَر إِلَى الظِّ َوُثلٌُث َوَكاَن ُطوُل اْلِجَداِر ِستَّ

لُّ َقْد  ْنفَِسِة َفإَِذا الظِّ َن َنَظْرَنا إِلَى الطِّ ُن َوإَِذا أَذَّ َن اْلُمَإذِّ ْنفَِسَة أَذَّ َجاَوَز الطِّ
ُد ْبُن ((َجاَوَزَها ْنفَِسَة لَِعقٌٍِل َوَجَعلََها ُمَحمَّ َقاَل أَُبو ُعَمَر َجَعَل َمالٌِك الطِّ

ُ أَْعلَمُ  قلت وهنا نبلحظ أن اإلمام مالكا رحمه ." إِْسَحاَق لِْلَعبَّاِس َوهللاَّ
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هللا وإٌانا اكتفى بالموقوؾ على فعل عمر رضً هللا عنه فٌما ٌخص 
 .بوقت صبلة الجمعة

ى : أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 14 ٌَ ْح ٌَ أنبؤَنا َمالٌِك، َعْن َعْمِرو ْبِن 
بًِ َسلٌٍِط أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن 

، َعِن اْبِن أَ ًِّ - رضً هللا عنه - اْلَماِزنِ
َوَذلَِك : َقاَل َمالِكٌ  ."َصلَّى اْلُجُمَعَة بِاْلَمِدٌَنِة َوَصلَّى اْلَعْصَر بَِملَلٍ 

رِ  ٌْ ْهِجٌِر َوُسْرَعِة السَّ هذا اإلسناد نظٌؾ ال مطعن فٌه : الشرح." لِلتَّ
قلت وهذا ٌدل على أن عثمان فعمرو المازنً وابن أبً سلٌط ثقتان، 

رضً هللا عنه صلى الجمعة فً أول وقتها ثم أسرع فً سٌره 
اْخُتلَِؾ " :فصلى العصر فً ملل، قال ابن عبد البر فً االستذكار

َن المدٌنة وملل، فروٌنا عن  ٌْ ُه َقاَل اْثَناِن افٌَِما َب اٍح أَنَّ بن َوضَّ
َة َعَشَر ِمٌبًل، َوَهَذا َكَما َقالَُه  ٌَ ُرهُ َثَمانِ ٌْ َوِعْشُروَن ِمٌبًل َوَنْحُوَها، َوَقاَل َؼ

َر  ٌْ َواِل ُثمَّ أَْسَرَع السَّ ِل الزَّ َها فًِ أَوَّ َر بِاْلُجُمَعِة َفَصبلَّ ُه َهجَّ َمالٌِك أَنَّ
ِل َوْقتَِها  ((بَِملَلٍ ))َفَصلَّى اْلَعْصَر  َس فًِ أَوَّ ٌْ ُ أَْعلَُم - لَ ُه - َوهللاَّ َولَِكنَّ

ِر  ٌْ ْوَم لُِسْرَعِة السَّ ٌَ َها َذلَِك اْل َها َوالشَّْمُس لَْم َتْؽُرْب َولََعلَُّه َصبلَّ َصبلَّ
ُدلُّ َعلَى أَنَّ ُعْثَماَن َصلَّى  ٌَ َس فًِ َهَذا َما  ٌْ ٌة، َولَ ٌَّ َضاُء َنقِ ٌْ َوالشَّْمُس َب

َواِل َكَما َزَعَم َمْن َظنَّ َذلَِك َواْحَتجَّ بَِحِدٌِث َمالٍِك َعْن  اْلُجُمَعَة َقْبَل الزَّ
ًِّ َعْن  ى اْلَماِزنِ ٌَ ْح ٌَ بًِ َسلٌٍِط َقاَل اَعْمِرو ْبِن 

ا ُنَصلًِّ َمَع ))بن أَ ُكنَّ
  .((ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن اْلُجُمَعَة َفَنْنَصِرُؾ َوَما لِْلُجُدِر ِظلٌّ 

ى :  أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -15 ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْمِرو ْبِن  َحدَّ
ُه َقالَ  بًِ َسلٌٍِط؛ أَنَّ

، َعِن اْبِن أَ ًِّ ا ُنَصلًِّ اْلُجُمَعَة َمَع ُعْثَماَن : اْلَماِزنِ ُكنَّ
 :الشرح." ، ثم َنْنَصِرُؾ َوَما لِْلِجَداِر ِظلٌّ -رضً هللا عنه - بن عفان 

هذا هو اإلسناد السابق أتى به هنا اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 
لٌبٌن عمل عثمان رضً هللا عنه فً الجمعة، وهذا ٌفٌد أن عثمان 
صلى الجمعة قبل الزوال لكن ذلك ال ٌثبت  قال ابن عبد البر فً 

ًِّ َواَل ِعْنَد :"االستذكار َس ِعْنَد اْلَقْعَنبِ ٌْ انًِ َعْن ُعْثَماَن لَ َوَهَذا اْلَخَبُر الثَّ
ى َصاِحبَِنا َوُهَما ِمْن آِخِر َمْن َعَرَض َعلَى َمالٍِك  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ

ؤَ )) ُكوَن ُعْثَماُن َصلَّى  ((اْلُمَوطَّ ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  َوَهَذا َوإِِن اْحَتَمَل َما َقاَل َف
َوالِ  ِل الزَّ  قلت فالخبر صح وقد تقدم أن آخر "[...]اْلُجُمَعَة فًِ أَوَّ

عرض للموطإ كانت رواٌة أبً مصعب الزهري هذه،لكنه محجوج 
 -206 : فً المسندبفعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم، قال الحارث

ِد ْبِن َسْعِد ْبِن  ُد ْبُن ُعَمَر، ثنا أَُبو َبْكِر ْبُن إِْسَماِعٌَل ْبِن ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
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 ِ بٌِِه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
بٌِِه، َعْن َعاِمِر ْبِن َسْعٍد، َعْن أَ

بًِ َوقَّاٍص، َعْن أَ
أَ

هِ  ٌْ ْمسُ »: َوَسلََّم َكانَ  َصلَّى هللاُ َعلَ ، «ٌَُصلًِّ اْلُجُمَعَة ِحٌَن َتِزٌُػ الشَّ

َثنًِ ُعْثَماُن ْبُن  -12299 :وقال أحمد ٌح، َحدَّ ٌْ َثَنا فُلَ َثَنا أَُبو َعاِمٍر، َحدَّ َحدَّ
، أَنَّ أََنًسا أَْخَبَرهُ، ًُّ ِم ٌْ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّ ًَّ َصلَّى هللاُ  »َعْبِد الرَّ بِ نَّ النَّ

أَ
ْمُس، َوَكاَن إَِذا َخَرَج  ٌَُصلًِّ اْلُجُمَعَة ِحٌَن َتِمٌلُ الشَّ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ َعلَ

نِ  ٌْ َجَرِة َسْجَدَت ْهَر بِالشَّ َة َصلَّى ال ُّ  -904 :وقال البخاري، «إِلَى َمكَّ

ْعَماِن، َقالَ  ُج ْبُن النُّ ٌْ َثَنا ُسَر َماَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن : َحدَّ ٌْ ُح ْبُن ُسلَ ٌْ َثَنا فُلَ َحدَّ
 ُ ًَ هللاَّ ، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض ًِّ ِم ٌْ ْحَمِن ْبِن ُعْثَماَن التَّ َعْبِد الرَّ

ٌَُصلًِّ الُجُمَعَة ِحٌَن َتِمٌلُ »:َعْنهُ  ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ نَّ النَّ
أَ
ْمسُ  َثَنا أَْحَمُد ْبُن َمنٌٍِع، َقالَ - 503 :وقال الترمذي، «الشَّ َثَنا : َحدَّ َحدَّ

ْعَماِن، َقالَ  ُج ْبُن النُّ ٌْ َماَن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد : ُسَر ٌْ ُح ْبُن ُسلَ ٌْ َثَنا فُلَ َحدَّ
، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك،  ًِّ ِم ٌْ ْحَمِن التَّ ِه َوَسلََّم الرَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ نَّ النَّ

أَ
ْمسُ  ٌَُصلًِّ الُجُمَعَة ِحٌَن َتِمٌلُ الشَّ كما أخرج الحدٌث الشافعً " .َكاَن 

وابن ماجه والبٌهقً وؼٌرهم، فالرسول صلى هللا علٌه وسلم هو 
المتبع فبل ٌقبل عمل ؼٌره من الصحابة إذا خالؾ عمله أو قوله إنما 

ٌعمل بقول الصحابً أو قوله إذا لم نجد سنة ثابتة عن الرسول 
  .صلى هللا تعالى علٌه وآله وسلم، وهللا تعالى أعلم وأجل

 باب فٌمن أدرك ركعة من الصبلة (3)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -16 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن، َعْن أَ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

بلَةَ : َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  بلَِة َفَقْد أَْدَرَك الصَّ ." َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الصَّ
هذا الحدٌث من أصح األسانٌد وأنظفها فمالك من أثبت : الشرح

الناس فً ابن شهاب، وابن شهاب من أثبت الناس فً سلمة بن عبد 
الرحمن،وسلمة من أثبت الناس فً أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لذلك 

لم ٌتردد الجهابذة المسندٌن الحفاظ فً رواٌته من طرٌق مالك، 
ٌُوُسَؾ، :قال البخاري، :منهم ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ  أَْخَبَرَنا َمالٌِك، :َقالَ  َحدَّ

ى، َقالَ :قال ومسلم، الحدٌث، ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا   َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: َوَحدَّ
، عن مالك، عن ابن شهاب، :قال وأبو داود، الحدٌث، ًُّ  حدثنا القعنب

ُد بن ٌحٌى قثنا بِْشُر بن عمر قثنا  :قال الحدٌث، والسراج، َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
أَْخَبَرَنا  :قال وابن حبان، َمالُِك ْبُن أََنٍس َعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث،

ًُّ عن مالك، الحدٌث، َثَنا اْلَقْعَنبِ ًُّ َحدَّ  اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب اْلُجَمِح
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وؼٌرهم كما أخرجه ؼٌرهم من ؼٌر طرٌق مالك، والحدٌث ٌبٌن أن 
من أدرك ركعة كاملة من الصبلة بركوعها وسجدتٌها ثم أكمل 

صبلته بعد سبلم اإلمام أنه أدرك الصبلة وأجرها فً الجماعة ال أنه 
إذا أقٌمت الصبلة فبل : "ٌكفٌه ما أدرك لقوله صلى هللا علٌه وسلم

تؤتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعلٌكم السكٌنة فما أدركم 

َثَنا آَدُم، َقالَ  -908 :قال البخاري ،"فصلوا وما فاتكم فؤتموا َثَنا : َحدَّ َحدَّ
بًِ ِذْبٍب، َقالَ 

َرَة : اْبُن أَ ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َسلََمَة، َعْن أَ

، َعْن َسِعٌٍد، َوأَ ْهِريُّ الزُّ
َثَنا أَُبو  ِه َوَسلََّم، ح َوَحدَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُ َعْنُه، َعِن النَّ ًَ هللاَّ َرِض

َماِن، َقالَ  ٌَ ، َقالَ : ال ْهِريِّ ٌب، َعِن الزُّ ٌْ أَْخَبَرنًِ أَُبو َسلََمَة ْبُن : أَْخَبَرَنا ُشَع
ْحَمنِ  َرَة، َقالَ :َعْبِد الرَّ ٌْ ِه : أَنَّ أََبا ُهَر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ
قُولُ  ٌَ بلَةُ »:َوَسلََّم   َفبلَ َتؤُْتوَها َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها ،[8:ص]إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ

ِكٌَنُة، َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم  ُكُم السَّ ٌْ َتْمُشوَن، َعلَ
وا اقُِد، (602- )151«َفؤَتِمُّ َبَة، َوَعْمٌرو النَّ ٌْ بًِ َش

َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ  َحدَّ

ُر ْبُن َحْرٍب، ٌْ ، َعْن : َقالُوا َوُزَه ْهِريِّ َنَة، َعِن الزُّ ٌْ ٌَ اُن ْبُن ُع ٌَ َثَنا ُسْف َحدَّ
ِه َوَسلََّم، ح َقالَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة، َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

: َسِعٌٍد، َعْن أَ

ْعنًِ اْبَن َسْعٍد،  ٌَ اٍد، أَْخَبَرَنا إِْبَراِهٌُم  ٌَ ُد ْبُن َجْعَفِر ْبِن ِز َثنًِ ُمَحمَّ َوَحدَّ
 ًِّ بِ َرَة، َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة، َعْن أَ
، َعْن َسِعٌٍد، َوأَ ْهِريِّ َعِن الزُّ
ِه َوَسلََّم، ح َقالَ  ٌْ ى، َواللَّْفُظ لَُه، : َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْح ٌَ َثنًِ َحْرَملَُة ْبُن  َوَحدَّ

أَْخَبَرنًِ أَُبو : ٌُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َقالَ  أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ
َرَة، َقالَ  ٌْ ْحَمِن، أَنَّ أََبا ُهَر َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى : َسلََمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم،  ٌْ بَلةُ َفبَل َتؤُْتوَها َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها »:هللاُ َعلَ إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ
وا ِكٌَنُة، َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفؤَتِمُّ ُكُم السَّ ٌْ  «َتْمُشوَن َوَعلَ

ثنا َعنَبسُة، أخبرنً  -572 :وقال أبو داود ثنا أحمد بن صالح، حدَّ حدَّ
ٌّب وأبو سلمة بن  ٌونُس، عن ابن ِشهاب، أخبرنً سعٌد بن المس

صلى هللا علٌه - سمعُت رسوَل هللا : أن أبا هرٌرة قال عبد الرحمن
بلةُ فبل تؤتوها َتسَعْوَن، وأُتوها َتمُشوَن ":ٌقول- وسلم  إذا أُقٌَمِت الصَّ

وا كٌنُة، فما أدركُتم فَصلُّوا، وما فاتكم فؤتِمُّ  قال أبو،"وعلٌكم السَّ

بٌديُّ وابن أبً ذبب، وإبراهٌم بن سعد، وَمعَمر، : داود كذا قال الزُّ
هري وا":وُشعٌب بن أبً حمزة، عن الزُّ  وقال ابنُ ،"وما فاتكم فؤتِمُّ

هرّي وحَده د بن عمرو، عن ".فاقُضوا":ُعٌٌنة، عن الزُّ وقال محمَّ

عن  وجعفُر ابن ربٌعة، عن األعرج،. أبً سلمة، عن أبً هرٌرة
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وا":أبً هرٌرة ًّ ".فؤتِمُّ صلى هللا علٌه وسلم -  وابُن مسعود عن النب

- ًّ : ،كلُّهم-صلى هللا علٌه وسلم - ، وأبو قتادة وأنٌس، عن النب
وا" ثنا ُشعبُة، عن سعد بن  -573،"فؤتِمُّ ، حدَّ ًُّ ثنا أبو الولٌد الطٌالس حدَّ

ًَّ  سمعت أبا سلمة: إبراهٌم قال صلى هللا - عن أبً هرٌرة، عن النب
كٌنُة، فَصلُّوا ما أدركَتم، : "قال- علٌه وسلم  بلَة وعلٌكم السَّ ابُتوا الصَّ

وكذا قال ابُن سٌرٌن عن أبً : قال أبو داود".واقُضوا ما َسبقكم
ْقِض : "هرٌرة ٌَ وأبو ذر .، وكذا قال أبو رافع عن أبِى هرٌرة"ول

وأخرج أحمد والترمذي  .، اخُتلَِؾ عنه"اقُضوا"و" فؤتُموا:"ُروي عنه
 وفً ،"وما فاتكم فؤتموا:"وابن ماجه وابن حبان وأبو عوانة رواٌة

أخرجها ابن خزٌمة والطحاوي فً شرح " وما فاتكم فؤقضوا:"رواٌة

معانً اآلثار روى الرواٌتٌن، فكان مذهب المالكٌة أن المشهور 
، وذكر ابن الحاجب القولٌن وقال الرهونً "وما فاتكم فؤقضوا"هو

أنه الراجح،وقال ابن عبد البر " وما فاتكم فؤتموا"من المالكٌة بؤن 

َوَقْد َوَرَدْت : "بعد نقاش الخبلؾ الواقع بٌن الفقهاء فً فهم الحدٌث
ؤَ َفؤَْحَسَن ُوُضوَءهُ ُثمَّ  ِه َوَسلََّم فٌَِمْن َتَوضَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ آَثاٌر َعِن النَّ

َها َوَحَضَرَها،َقْد  ٌُْعِطٌِه أَْجَر َمْن َصبلَّ ُه  اَس َقْد َصلُّوا أَنَّ َراَح َفَوَجَد النَّ
ْمِهٌدِ ))َذَكْرَناَها فًِ  َرَة َوُهَو الَِّذي  ((التَّ ٌْ بًِ ُهَر

َوَذَكْرَنا ُهَناَك َعْن أَ
بَلَة ))َرَوى َحِدٌَث  بَلِة َفَقْد أَْدَرَك الصَّ ُه - َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الصَّ أَنَّ

َقاَل إَِذا اْنَتَهى إِلَى اْلَقْوِم َوُهْم قُُعوٌد فًِ َصبَلتِِهْم َفَقْد َدَخَل فًِ 
قُوا َفَقْد َدَخَل  َتَفرَّ ٌَ التَّْضِعٌِؾ َوإَِذا اْنَتَهى إِلَى اْلَقْوِم َوَقْد َسلََّم اإْلَِماُم َولَْم 

تِِه ، فًِ التَّْضِعٌؾِ  ٌْ َقاُل إَِذا َخَرَج ِمْن َب ٌُ بًِ َرَباٍح َوَكاَن 
َقاَل َعَطاُء ْبُن أَ

ْنِوٌِهْم َفَقْد َدَخَل فًِ التَّْضِعٌؾِ  ٌَ بًِ َوابٍِل َوَشِرٌٍك َمْن ، َوُهَو 
َوَعْن أَ

وهو رواٌة َهَذا - َوَقاَل أبو سلمة ، أَْدَرَك التََّشهَُّد َفَقْد أَْدَرَك َفْضلََها
ٌَُسلَِّم اإْلَِماُم َفَقْد أَْدَرَك، َوَهَذا ُكلُُّه - اْلَحِدٌِث  تِِه َقْبَل أَْن  ٌْ َمْن َخَرَج ِمْن َب

َظِر َوَما  اِس َوالنَّ ٌَ ِة َفبَل َمْدَخَل لِْلقِ ٌَّ ُد أَنَّ اْلَفْضَل َواأْلَْجَر َعلَى َقْدِر النِّ ٌِّ ٌَُإ

َشاُء،  ٌَ ٌُْإتًِ َفْضلَُه َمْن   ُ ٌَُضاَعُؾ لَُه َوهللاَّ َؾ  ٌْ ُل ِمْنُه َفَك َتَقبَّ ٌُ َكلُّ ُمَصلٍّ 
بَلِة َرْكَعًة َفلَْم  ٌُْدِرْك ِمَن الصَّ َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ َمْن لَْم 

ٌُْدِرْكُه َمَع إَِماِمِه  ٌُْدِرْكَها َواَل لَُه َمْدَخٌل فًِ ُحْكِمَها ِمْن ُحُصوِل َسْهٍو لَْم 

ِن إِلَى أَْرَبٍع َوَنْحِو َهَذا ٌْ قلت وقد خالؾ فً " َواْنتَِقاِل َفْرِضِه ِمْن َرْكَعَت
هذه المسؤلة األحناؾ ألنهم ٌقولون بؤن من أدرك اإلمام ٌوم الجمعة 

 .فً الجلوس قبل أن ٌسلم فلٌصل ركعتٌن ألنه أدرك الجمعة
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َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع أَنَّ َعْبَد هللا ْبَن : أخبرنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 17 َحدَّ
اِب  قُولُ - رضً هللا عنه - ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ٌَ ْكَعُة  ":َكاَن  إَِذا َفاَتْتَك الرَّ
ْجَدةُ  قد تقدم أن هذا اإلسناد من أصح وأنظؾ : الشرح" .َفَقْد َفاَتْتَك السَّ

األسانٌد وهو حدٌث موقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما، قلت 
وبعد تقدٌم الحدٌث المرفوع عززه بفهم عبد هللا بن عمر رضً هللا 

عنهما حٌث بٌن أن من فاتته الركعة فقد فاته السجود فبل ٌعتد 
 بالسجود إذا أدركه مع اإلمام إذا لم ٌكن معه الكوع، وهللا أعلم، 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -18 ُه َبلََؽُه أَنَّ َعْبَد هللا ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
قُوالَنِ  ٌَ َد ْبَن َثابٍِت َكاَنا  ٌْ ْكَعةَ : ُعَمَر َوَز من قبل أن ٌرفع  َمْن أَْدَرَك الرَّ

ْجَدةَ   ".اإلمام رأسه َفَقْد أَْدَرَك السَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -19 َرَة َكاَن :  َحدَّ ٌْ ُه َبلََؽُه أَنَّ أََبا ُهَر َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ْجَدَة َوَمْن َفاَتُه قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن  ْكَعَة َفَقْد أَْدَرَك السَّ قُوُل َمْن أَْدَرَك الرَّ ٌَ
ٌر َكثٌِرٌ  ٌْ هذان حدٌثان موقوفان رواهما اإلمام : الشرح".َفَقْد َفاَتُه َخ

مالك ببلؼا لٌبٌن بهما فهم الصحابة إلدراك الركعة وماذا ٌعتد به 
َمْعَنى إِْدَراُك :"من ذلك اإلدراك، وقال ابن عبد البر فً االستذكار

ْرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه ِمَن  ٌَ ْرَكَع اْلَمؤُْموُم َقْبَل أَْن  ٌَ ْكَعِة ها هنا أَْن  الرَّ
بًِ 

ُكوِع، َهَذا َقْوُل َمالٍِك َوأَْكَثِر اْلُعلََماِء َوفٌِِه اْختبَِلٌؾ، ُرِوَي َعْن أَ الرُّ
َرَة  ٌْ ْعَتدُّ بَِها))ُهَر ٌَ َوَهَذا َقْوٌل اَل َنْعلَُم أَنَّ أََحًدا ((َمْن أَْدَرَك اْلَقْوَم ُرُكوًعا 

َوَقْد ُرِوَي َمْعَناهُ  ،َقاَل بِِه ِمْن فَُقَهاِء اأْلَْمَصاِر َوفٌِِه َوفًِ إِْسَناِدِه َنَظر
ابِِعٌَن ِضدُّ َذلَِك، َقالُوا إَِذا أَْحَرَم  َعْن أَْشَهَب َورِوَي َعْن َجَماَعٍة ِمَن التَّ

اُس ُرُكوٌع أَْجَزأَهُ َوإِْن لَْم ٌدرك الركوع، وبهذا قال  اِخُل َوالنَّ بن االدَّ
ْرَفَع  ٌَ َر َقْبَل أَْن  ِل َقالُوا إَِذا َكبَّ ٌْ أبً لٌلى واللٌث بن سعد وزفر بن اْلهَُذ
ابِِع َواْعَتدَّ  َبَع اإْلَِماَم َوَكاَن بَِمْنِزلَِة التَّ َؾ أَْمَكَنُه َواتَّ ٌْ اإْلَِماُم َرْأَسُه َرَكَع َك

ْكَعِة َوَقْد ُرِوَي عن  ِل ابِالرَّ ٌْ بن أبً لٌلى واللٌث بن سعد وزفر بن اْلهَُذ

ْكَعِة َقْبَل  َر َبْعَد َرْفِع اإْلَِماِم َرْأَسُه ِمَن الرَّ ُه إَِذا َكبَّ اٍد أَنَّ ٌَ َواْلَحَسِن ْبِن ِز
ِر َولَْم  ؾِّ اْلُمَإخَّ َت إِلَى الصَّ ٌْ ًُّ إَِذا اْنَتَه ْعبِ ْرَكَع اْعَتدَّ بَِها،َوَقاَل الشَّ ٌَ أَْن 

ُة  ْرَفُعوا ُرُإوَسهُْم َوَقْد َرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه َفَقْد أَْدَرْكَت أِلَنَّ َبْعَضهُْم أَبِمَّ ٌَ
َر َوَرَكَع  َبْعٍض، َقاَل ُجْمهُوُر اْلفَُقَهاِء َمْن أَْدَرَك اإْلَِماَم َراِكًعا َفَكبَّ

ْكَعِة َفَقْد  ْرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه ِمَن الرَّ ٌَ ِه َقْبَل أَْن  ٌْ ِه ِمْن ُرْكَبَت ٌْ َد ٌَ َوأَْمَكَن 
ْكَعُة  ْكَعُة َوَمْن َفاَتْتُه الرَّ ٌُْدِرْك َذلَِك َفَقْد َفاَتْتُه الرَّ ْكَعَة َوَمْن لَْم  أَْدَرَك الرَّ

ْسُجُدُهَما َهَذا َمْذَهُب َمالٍِك  ٌَ ٌُْعَتدُّ بَِها َو ْجَدةُ أَْي اَل  َفَقْد َفاَتْتُه السَّ
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بًِ َثْوٍر 
ًِّ َوأَ ْوِريِّ َواأْلَْوَزاِع بًِ َحنٌَِفَة َوأَْصَحابِِهْم َوالثَّ

ًِّ َوأَ افِِع َوالشَّ
بًِ َطالٍِب وابن مسعود ، َوأَْحَمَد َوإِْسَحاقَ 

ًِّ ْبِن أَ َوُرِوَي َذلَِك َعْن َعلِ
ْمِهٌدِ ))وزٌد بن ثابت وابن ُعَمَر، َوَقْد َذَكْرَنا اآْلَثاَر بَِذلَِك فًِ   ((التَّ

ِر ومٌمون بن مهران،  ٌْ َب َوبِِه َقاَل َعَطاٌء َوإِْبَراِهٌُم َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ
ْهِريِّ َعْن اوذكر  َبَة َعْن َعْبِد اأْلَْعلَى َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ ٌْ بًِ َش

بن أَ

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن  ِد ْبِن َثابٍِت َقااَل إَِذا أَْدَرَك اَسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ بن ُعَمَر َوَز
ُه ُتِجِزُبُه َتْكبٌَِرةٌ َواِحَدةٌ َوُهَو َقْوُل إِْبَراِهٌَم َوُعْرَوَة  اْلَقْوَم ُرُكوًعا َفإِنَّ

ْسَتِحبُّوَن  ٌَ هُْم  ُموٍن َوَجَماَعٍة إاِلَّ أَنَّ ٌْ َوَعَطاٍء َواْلَحَسِن وَقَتاَدَة َواْلَحَكِم َوَم
َر َواِحَدًة  ُكوِع، َوإِْن َكبَّ ًة لِلرُّ ٌَ ْحَراِم َوَثانِ ِن َواِحَدًة لئِْلِ ٌْ َر َتْكبٌَِرَت ٌَُكبِّ أَْن 

ْكَعِة َوَعلَى َهَذا َمْذَهُب اْلفَُقَهاِء بِاْلِحَجاِز  بَلِة أَْجَزأَهُ ِمَن الرَّ اِلْفتَِتاِح الصَّ
امِ  قلت وقد أطال فً البحث وقد أخذنا منه ما فٌه " َواْلِعَراِق َوالشَّ

الكفاٌة، وقد قال بعض الفقهاء المالكٌٌن بؤن من كبر تكبٌرة اإلحرام 
وركع فلم ٌدرك اإلمام راكعا أن حكمه أن ٌبقى راكعا حتى ٌسجد 

اإلمام فٌسجد معه وال ٌعتد بتلك الركعة فإن رفع رأسه فصبلته 
باطلة، هذا هو المشهور فً المذهب المالكً، وسنؤتً بالزٌادة 

   .تفصٌبل فً وقتها إن شاء هللا تعالى
 :جاء فً تفسٌر دلوك الشمس باب ما (4)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -20 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع أَنَّ َعْبَد هللا ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
لَُها ٌْ قُوُل ُدلُوُك الشَّْمِس َم ٌَ  ".ُعَمَر َكاَن 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -21 ِن َقاَل :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ
قُوُل ُدلُوُك الشَّْمِس إَِذا َفاَء  ٌَ اٍس َكاَن  أَْخَبَرنًِ ُمْخبٌِر أَنَّ َعْبَد هللا ْبَن َعبَّ

ِل َوُظْلَمُتهُ  ٌْ ِل اْجتَِماُع اللَّ ٌْ ُء َوَؼَسُق اللَّ ًْ هذان حدٌثان : الشرح" .اْلَف
موقوفان على عبد هللا بن عمر وعبد هللا بن عباس لشرح دلوك 

الشمس وؼسق اللٌل وفً خبر ابن عباس إبهام بٌنه ابن عبد البر 

 َقاَل أَُبو ُعَمَر المخبر ها هنا عكرمة : "وؼٌره، قال فً االستذكار
ْكُتُم اوكذلك رواه الدراوردي عن عكرمة عن  ٌَ اٍس َوَكاَن َمالٌِك  بن َعبَّ

، َوَقْد  َح بِِه فًِ ِكَتاِب اْلَحجِّ ٌَِّب فٌِِه َوَقْد َصرَّ اْسَمُه لَِكبَلِم َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس
ْمِهٌدِ ))َذَكْرَنا فًِ  َبَب الموجب لكبلم  ((التَّ ٌَِّب فًِ ِعْكِرَمَة االسَّ بن اْلُمَس

ِه، َوَماَت ِعْكِرَمُة ِعْنَد َداُوَد ْبِن  ٌْ َناِء َعلَ َوَمْن َقاَل بَِتْفِضٌِل ِعْكِرَمَة َوالثَّ
بن ُعَمَر فًِ أَنَّ ُدلُوَك الشَّْمِس االحصٌن بالمدٌنة،ولم ٌختلؾ عن 

لَُها ُرِوَي َذلَِك َعْنُه ِمْن ُوُجوٍه َثابَِتٍة إاِلَّ أَنَّ اأْلَْلَفاَظ ُمْخَتلَِفٌة َواْلَمْعَنى  ٌْ َم
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قُوُل َعْنُه  ٌَ ْرِوي َعْنُه ُدلُوُكَها َزَوالَُها، َوِمْنهُْم َمْن  ٌَ َواِحٌد، ِمْنهُْم َمْن 
َهاِر َوُكلٌّ َسَواٌء َوُهَو َقْوُل اْلَحَسِن َوُمَجاِهٍد،  لَُها َبْعَد نِْصِؾ النَّ ٌْ ُدلُوُكَها َم
ِد  بًِ َجْعَفٍر ُمَحمَّ

ابِِب َوُهَو َقْوُل أَ ِس ْبِن السَّ ٌْ ًضا َعْن َق ٌْ َوَرَواهُ ُمَجاِهٌد أَ
اِك ْبِن ُمَزاِحٍم َوُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز، َوَكَذلَِك ُرِوَي  حَّ ًٍّ َوالضَّ ْبِن َعلِ

ِ ْبُن اَعِن الشعبً ومجاهد عن  ا َعْبُد هللاَّ اٍس ُدلُوُكَها َزَوالَُها، َوأَمَّ بن َعبَّ

بًِ 
ًِّ ْبِن أَ ٌُْخَتلَْؾ َعْنُه أَنَّ ُدلُوَكَها ُؼُروُبَها، َوُهَو َقْوُل َعلِ َمْسُعوٍد َفلَْم 

بًِ َوابٍِل َوَطابَِفٍة َواْلَوْجَهاِن فًِ اللَُّؽِة َمْعُروَفاِن،َوَقاَل َبْعُض 
َطالٍِب َوأَ

ِل َفاأْلَْكَثُر  ٌْ ا َؼَسُق اللَّ أَْهِل اللَُّؽِة ُدلُوُكَها ِمْن َزَوالَِها إِلَى ُؼُروبَِها،َوأَمَّ
َراَد بِِه َصبَلَة اْلِعَشاءِ 

ُه أَ  ".َعلَى أَنَّ
 :جاء فً جامع الوقت باب ما (5)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -22 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ُعَمَر، أَنَّ َرُسولَ   الَِّذي َتفُوُتُه َصبلَةُ : هللاَّ

َما ُوتَِر أَْهلُه َوَمالهُ  لقد تقدم أن هذا الحدٌث من : الشرح" .اْلَعْصِر َكؤَنَّ

أصح األحادٌث وأنظفها وهذا الحدٌث ٌبٌن هنا خاصٌة لصبلة 
العصر تمٌزت به عن الصلوات األخرى وقد بٌنا أن األحادٌث قد 

تواترت فً أن الصبلة الوسطى هً صبلة العصر، وقد تقدم تخرٌج 
الحدٌث المتواتر، وأما فٌما ٌخص بالفوات وتفسٌره فقد اختلفوا فً 

اْخَتلََؾ أَْصَحاُبَنا فًِ َمْعَنى :(ش):"ذلك، قال الباجً فً المنتقى

ٌَُصلِّ فًِ  َما َذلَِك لَِمْن لَْم  اْلَفَواِت فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َفَقاَل اْبُن َوْهٍب إنَّ
ك َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل  ٌْ ِصٌَر ِظلُّك ِمْثلَ ٌَ اْلَوْقِت اْلُمْخَتاِر َوُهَو إلَى أَْن 

 ًِّ بِ اُوِديُّ َوَذَكَر َسْحُنوٌن فًِ َتْفِسٌِر َحِدٌِث النَّ ِه َوَسلََّم - الدَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ْمُس َفَقْد ، َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن َصبَلِة اْلَعْصرِ »-  َقْبلَ أَْن َتْؽُرَب الشَّ

ٌُِرٌُد فٌَِما َتَرى َوْقَتَها فًِ اْلَحِدٌِث الَِّذي َجاَء الَِّذي «أَْدَرَك اْلَعْصرَ   َقاَل 

ِه  ٌْ َما ُوتَِر أَْهلَُه َوَمالَُه ُهَو الَِّذي َتْؽُرُب َعلَ َتفُوُتُه َصبَلةُ اْلَعْصِر َكؤَنَّ

 ًُّ ٍد اأْلَِصٌلِ ًبا َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل أَُبو ُمَحمَّ ٌْ ٌُْدِرْك ِمْنَها َش الشَّْمُس َولَْم 
َهاُر ُكلُُّه َوَهَذا أَْشَبُه بِلَْفِظ  ْذَهَب النَّ ٌَ ًَ َبْعَد أَْن  ٌَُصلِّ َوَقاَل اْلَفَواُت ُهَو أَْن 

ٍج بِإِْثِر َهَذا .اْلَفَواتِ  ٌْ ؤِْوٌبَلِن َعْن َنافٍِع َفَرَوى اْبُن ُجَر َوَقْد ُرِوَي التَّ
 ًِّ اْلَحِدٌِث قُْلت لَِنافٍِع َحتَّى َتْؽُرَب الشَّْمُس َوَرَوى اْلَولٌُِد َعْن اأْلَْوَزاِع

ِ :َعْن َنافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر َقالَ  ِه َوَسلََّم -  َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
َما  َمْن َفاَتْتهُ » ْمَس ُصْفَرةٌ َفَكؤَنَّ َصبَلةُ اْلَعْصِر َوَفَواُتَها أَْن َتْدُخلَ الشَّ
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ٌُْمِكَن اأْلََداُء فًِ اْلَوْقتِ «ُوتَِر أَْهلَُه َوَمالَهُ  قلت " . َوَمْعَنى اْلَفَواِت أَْن اَل 

 .وقٌل الفوات ٌعنً فوات صبلة العصر فً الجماعة، وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -23 ى ْبِن َسِعٌٍد أَنَّ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

اِب اْنَصَرَؾ ِمْن َصبلَِة اْلَعْصرِ  ًَ َرُجبلً عند خاتمة ،ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ  َفلَقِ
ْشَهِد اْلَعْصَر َفَقالَ  ٌَ َما َحَبَسَك َعْن َصبلَِة اْلَعْصِر؟ َفَذَكَر لَُه : الببلط لَْم 

َقاُل لُِكلِّ شًء : َقاَل َمالِكٌ " .ُعْذًرا َفَقاَل ُعَمُر بن الخطاب َطفَّْفتَ  ٌُ َوقد 
هذا الحدٌث من أصح وأنظؾ األسانٌد ألنه : الشرح" .َوَفاٌء َوَتْطفٌِؾٌ 

ٌروٌه أبو مصعب عن مالك عن شٌخه القاضً ٌحً بن سعٌد 
األنصاري رحمهم هللا تعالى وإٌانا عن عمر رضً هللا عنه وهنا 
أٌضا أتى اإلمام مالك بالحدٌث الموقوؾ على أمٌر المإمنٌن عمر 

بن الخطاب رضً هللا عنه لٌبٌن لمن اعتذر له عن تخلفه عن صبلة 
العصر فً الجماعة أنه قد طفؾ وقد بٌن اإلمام مالك رحمه هللا 

 :(ش) :"وإٌانا أن التطفٌؾ ٌخالؾ الوفاء، وقال الباجً فً المنتقى

اِب  ْشَهْد اْلَعْصَر َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ٌَ ُجَل الَِّذي لَْم  اُوِديُّ أَنَّ الرَّ َذَكَر الدَّ
 ًِّ بِ ُه اْبُن َحِدٌَدَة َصاِحُب النَّ ُرهُ أَنَّ ٌْ َصلَّى - ُهَو ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن َوَذَكَر َؼ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ٌُِرٌُد - هللاَّ َها  َوَقْوُل ُعَمَر لَُه َطفَّْفت أَْي َنَقْصت َنْفَسك َحظَّ
 ًِّ بِ َها ِمْن َفِضٌلَِة اْلَجَماَعِة اْلَمْقُصوَدِة فًِ َمْسِجِد النَّ ُه َنَقَص َحظَّ - أَنَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًَ فٌِِه َجَماَعًة إَذا َكاَن لَُه - َصلَّى هللاَّ ٌَُصلِّ ٌُْمِكُنُه أَْن  ُه اَل  أِلَنَّ
ٌُْدِرُك َفِضٌلََة  إَماٌم َراتٌِب َقْد َصلَّى فٌِِه َوإِْن َكاَن َهَذا اْلُمَخاَطُب 

ِر َذلَِك اْلَمْسِجدِ  ٌْ ٌُْدِرُك َفِضٌلََة اْلَجَماَعِة فًِ َؼ  ".اْلَمْسِجِد بَِصبَلِة اْلَفذِّ َو
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -24 ى ْبِن َسِعٌٍد :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ ُه سمع  َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ

قُولُ  بلََة َوَما َفاَتتُه، َولََما َفاَتُه ِمْن َوْقتَِها : ٌَ ٌَُصلًِّ الصَّ ًَ لَ إِنَّ اْلُمَصلِّ
هذا الحدٌث من األحادٌث : الشرح" .أَْعَظُم، وأَْفَضُل ِمْن أَْهلِِه َوَمالِهِ 

التً ذكر ابن حزم أن اإلمام مالكا رحمه هللا وإٌانا لم ٌعمل بها وقد 

بٌن ذلك خصمه الذي أفحمه فً المناظرة حتى أحرقت كتبه لجهله 
لبعض حفاظ الحدٌث كالترمذي محمد بن سورة، وابن ماجه 

قال أبو الولٌد الباجً فً .. القزوٌنً، والصفار، والبؽوي، الخ
ٌُْعِجُبنًِ " :(ش)": المنتقى ى ْبِن َسِعٌٍد اَل  ٌَ ْح ٌَ َقاَل َمالٌِك فًِ َحِدٌِث 

ِل اْلَوْقِت َوَوَسِطِه َوُكِرَه التَّْضٌٌُِق فًِ َذلَِك  اُس فًِ أَوَّ ٌَُصلًِّ النَّ َذلَِك َو
ٌَُعاِرُض اْلَحِدٌَث الَِّذي اَل  ِة َمالٍِك لَِهَذا اْلَحِدٌِث أَنَّ َظاِهَرهُ  ٌَ َوَوْجُه َكَراِه

تِِه ِمْن َقْولِِه  ِه َوَسلََّم - ِخبَلَؾ فًِ ِصحَّ ٌْ ُ َعلَ َتفُوُتُه  الَِّذي»- َصلَّى هللاَّ
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َما ُوتَِر أَْهلَُه َوَمالَهُ  ِه َوَسلََّم -  َفَجَعَل «َصبَلةُ اْلَعْصِر َكؤَنَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ى ْبُن َسِعٌٍد  ٌَ ْح ٌَ َما ُوتَِر أَْهلَُه َوَمالَُه َوَجَعَل  َمْن َفاَتْتُه َصبَلةُ اْلَعْصِر َكؤَنَّ
ُه َقْد َفاَتُه ِمْنُه  فُْتُه اْلَوْقُت أَنَّ ٌَ بَلَة فًِ َبْعِض َوْقتَِها َولَْم  َمْن َصلَّى الصَّ

لِِه َما ُهَو أَْعَظُم ِمْن أَْهلِِه َوَمالِِه َفَجَعَل فًِ َفَواِت َبْعِض  بَِفَواِت أَوَّ
 ًُّ بِ ا َجَعلَُه النَّ ِه َوَسلََّم - اْلَوْقِت أَْعَظَم ِممَّ ٌْ ُ َعلَ فًِ َفَواِت - َصلَّى هللاَّ

وهذا ٌفٌد أن اإلمام " .َجِمٌِعِه َوفًِ َذلَِك أََشدُّ التَّْضٌٌِِق َعلَى النَّاسِ 
مالكا رحمه هللا وإٌانا خالؾ الخبر ولم ٌعمل به وأن القاضً ٌحً 

بن سعٌد األنصاري انطلق من تفسٌر خاص لٌحض على صبلة 
العصر بوصفها الصبلة الوسطى وأما اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا 

فقد خالفه فً اعتبار أن العصر الصبلة الوسطى وما ترتب على 
 .ذلك من تفسٌر وحض وهللا أعلم

ا أَْو :  َقاَل َمالِكٌ * ًٌ بلََة َساِه َر الصَّ َمْن أَْدَرَكه اْلَوْقَت َوُهَو فًِ َسَفٍر، َفؤَخَّ
ٌَُصلًِّ َصبلََة اْلُمقٌِِم،  ُه  ا، فَقِدَم َعلَى أَْهلِِه، َوُهَو فًِ اْلَوْقِت، فإنَّ ًٌ َناِس

ْقِضً  ٌَ َما  ُه إِنَّ ٌَُصلِّ َصبلََة اْلُمَسافِِر، ألَنَّ َوإِْن َكاَن َقِدَم فَذَهَب اْلَوْقُت، َفْل
هِ  ٌْ هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح" .ِمْثَل الَِّذي وجب َعلَ

ٌَُراِعً ": وإٌانا وقد فسره الباجً فً المنتقى كما ٌلً َواْلِمْقَداُر الَِّذي 
ِة َفإِْن َكاَنْت  ٌَّ بَلِة اْلَمْنِس َمْن أَْدَرَك اْلَوْقَت فًِ َذلَِك َرْكَعٌة ِمْن الصَّ
ْهَر َواْلَعْصَر َفِمْقَداُر َثبَلِث  اْلَعْصَر َفِمْقَداُر َرْكَعٍة َوإِْن َكاَنْت الظُّ

ِن َوَتْبَقى َرْكَعُة اْلَعْصِر َوإِْن  ٌْ ْهَر َرْكَعَت ٌَُصلًِّ الظُّ ُه  َرَكَعاٍت َفؤَْكَثَر أِلَنَّ
َكاَنْت اْلِعَشاَء اآْلِخَرَة َفِمْقَداُر َرْكَعٍة َفؤَْكَثُر َوإِْن َكاَنْت اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء 
َفاْخَتلََؾ أَْصَحاُبَنا فًِ َهَذا اأْلَْصِل إَذا َخَرَج لِِمْقَداِر َثبَلِث َرَكَعاٍت َفَعلَى 

ًة َوَعلَى َقْوِل اْبِن  ٌَّ ٌَُصلًِّ اْلِعَشاَء َسَفِر َقْوِل َسْحُنوٍن َواْبِن َعْبِد اْلَحَكِم 
ةً  ٌَّ َها َحَضِر ٌَُصلٌِّ َوإِْن َكاَن َقِدَم َوَقْد َذَهَب :(َفْصلٌ ) .اْلَقاِسِم َوأَْصَبَػ 

ِه  ٌْ ْقِضً ِمْثَل الَِّذي َكاَن َعلَ ٌَ َما  ُه إنَّ ٌَُصلِّ َصبَلَة اْلُمَسافِِر أِلَنَّ اْلَوْقُت َفْل

ُ - َهَذا َمْذَهُب َمالٍِك   ".َوبِِه َقاَل أَُبو َحنٌَِفةَ - َرِحَمُه هللاَّ
َمْن أََراَد َسَفًرا، َفؤَْدَرَكُه اْلَوْقُت َوُهَو فًِ أَْهلِِه، َفإَِذا َخَرَج :  َقاَل َمالِكٌ *

ٌَُصلِّ َصبلََة اْلَحاِضِر،  ُكْن َصلَّى فًِ أَْهلِِه، َفْل ٌَ َوَقْد َخَرَج اْلَوْقُت َولَْم 
هِ  ٌْ ْقِضً ِمْثَل الَِّذي َقْد َوَجَب َعلَ ٌَ َما  ُه إِنَّ هذا مذهب اإلمام :الشرح" .ألَنَّ

مالك رحمه هللا وإٌانا وهو من زٌادات أبً مصعب الزهري على 
ٌحً بن ٌحً اللٌثً وؼٌره وهذه الصورة عكس الصورة التً قبلها 

 .تماما وهللا تعالى أعلم
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َفُق اْلُحْمَرةُ الَّتًِ فًِ اْلَمْؽِرِب، َفإَِذا َذَهَب اْلُحْمَرةُ، َفَقْد :  َقاَل َمالِكٌ * الشَّ
هذا مذهب : الشرح" .َوَجَبْت َصبلَةُ اْلِعَشاِء، َوَخَرج ِمْن َوْقِت اْلَمْؽِربِ 

اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فهو ٌرؼب فً التعجٌل بالصبلة فً 
أول الوقت بالنسبة لكل الصلوات إال صبلة الظهر فً شدة الحر 

ورأٌنا من ٌخالؾ ذلك فً .وسٌؤتً حدٌثها إن شاء هللا وشرح ذلك

أٌامنا متؤثرا بكبلم ابن دقٌق العٌد فً تؤخٌر النبً صلى هللا علٌه 
وسلم صبلة العشاء لٌلة إلى شطر اللٌل، والجمهور على تعجٌل 
العشاء بعد التؤكد من ؼٌاب الشفق كما قال مالك وقال الحنابلة 

بجواز تؤخٌرها والذي ذهب إلٌه ابن قدامة المقدسً الحنبلً فً 
شرح الخرقً هو أنه ٌجوز تؤخٌر صبلة العشاء بشرط أن تكون 

الجماعة راضٌة بذلك وأن ال ٌكون جاحفا بها كما بٌن أن األفضل 
ما داوم علٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد كان ٌصلً العشاء 

فً أول المختار وأن تؤخٌرها إٌاها مرة للتشرٌع ال للفضلٌة 
 .فالفضلٌة فٌما كان علٌه وداوم علٌه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -25  َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

بلَةَ  ْقِض الصَّ ٌَ ِه، َفَذَهَب َعْقلُُه، َفلَْم  ٌْ ًَ َعلَ َوَذلَِك : َقاَل َمالِكٌ  .ُعَمَر أُْؼِم
ٌَُصلًِّ ُه  ا َمْن أََفاَق وهو فًِ اْلَوْقِت، َفإِنَّ : الشرح" .أَنَّ اْلَوْقَت َذَهَب، َفؤَمَّ

قلت هذا مذهب اإلمام مالك ومن تبعه وقد اختلؾ الفقهاء فً شؤن 
المؽمى علٌه، فقال اإلمام مالك ال ٌقضً ما أؼمً علٌه فٌه إال إذا 
أفاق فً الوقت، وقال اإلمام أحمد بن حنبل بل ٌقضً كل األوقات 
التً أؼمً علٌه فٌها، وقال أبو حنٌفة بل ٌقضً الٌسٌر منها وحدد 

اإلشعاع واإلقناع "الٌسٌر باألوقات الخمس، وقد بٌنا ذلك فً كتابنا 
الدلٌل على اإلجماع القابل بسقوط / 34: حٌث قلنا" بمسابل اإلجماع

قوله صلى هللا علٌه : الصبلة عن المجنون والمؽمى علٌه والصبً
عن النابم حتى ٌستٌق ، وعن الصبً : رفع القلم عن ثبلث:"وسلم

أخرجه اإلمام أحمد والدارمً " ٌعقل حتى ٌشب، وعن المعتوه حتى

والبخاري وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه، قلت واإلجماع 
منتقض فٌما ٌخص بالمؽمى علٌه، ألن اإلمامٌن مالكا والشافعً قاال 
بسقوطها عنه إال إذا أفاق فً الوقت فلٌصلها واستدال بالحدٌث الذي 

سؤلت : أخرجه الدارقطنً والبٌهقً عن عابشة رضً هللا عنها قالت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الرجل ٌؽمى علٌه، فٌترك 
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 لٌس من ذلك قضاء:"الصبلة، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
، قلت وكذلك الحدٌث "إال أن ٌؽمى علٌه فٌفٌق فً وقتها، فٌصلٌها

 أنه أؼمً علٌه فلم ٌقضالذي أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر 
أخرجه فً الموطؤ،فهذا الحدٌث وإن كان موقوفا فإن حدٌث " الصبلة

إن أؼمً : عابشة المرفوع ٌعضده، وأما أبو حنٌفة النعمان، فقال

علٌه خمس صلوات قضاها وإن زادت سقط عنه فرض القضاء فً 
، وأما "الكل ألن ذلك ٌدخل فً التكرار، فؤسقط القضاء كالجنون

المذهب الحنبلً فإنه ٌقول بالقضاء مطلقا، قال الخرقً فً 
والمؽمى علٌه ٌقضً جمٌع الصلوات التً كانت فً : "مختصره

ولم ٌؤت " المؽنً"وتعقبه ابن قدامة المقدسً فً كتابه " حال إؼمابه
بما ٌقنع سوى أثر موقوؾ على عمار وسمرة بن جندب كما فً 

سنن األثرم صاحب أحمد بن حنبل، وهذا إن صح، ال حجة فٌه مع 
حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الصرٌح، لكنه ٌبقى خبلفا بٌن 

 .       وهللا أعلمالمذاهب ال إجماعا، 
 :باب ما جاء فً النوم عن الصبلة (6)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -26  َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد :  َحدَّ َحدَّ
َبَر  ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِحٌَن َقَفَل ِمْن َخ ٌِِّب، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ْبِن اْلُمَس

َس، َوَقاَل لِببِلَلٍ  ِل َعرَّ ٌْ اْكؤَلْ لََنا : أَْسَرع َحتَّى إَِذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َوأَْصَحاُبُه، َوَكؤَلَ ببِلٌَل  ْبَح، َوَناَم َرُسوُل هللاَّ الصُّ
َناهُ َفلَْم  ٌْ َر لَُه، ُثمَّ اْسَتَنَد إِلَى َراِحلَتِِه َوُهَو ُمَقابُِل اْلَفْجِر، َفَؽلََبْتُه َع َما قُدِّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َوالَ ببِلٌَل، َوالَ أََحٌد ِمَن  قِْظ َرُسوُل هللاَّ ٌْ ْسَت ٌَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  ْكِب، َحتَّى َضَرَبْتهُُم الشَّْمُس، َفَفِزَع َرُسوُل هللاَّ الرَّ

ِ، أََخَذ بَِنْفِسً الَِّذي أََخَذ : ٌا ببلل، َفَقاَل ببِلَلٌ : َوَسلم، فقال ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم اْقَتاُدوا، َفَبَعُثوا : بَِنْفِسَك، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ببِلَاًل،  ًبا، ُثمَّ أََمَر َرُسوُل هللاَّ ٌْ َرَواِحلَهُْم فاْقَتاُدوا َش
ْبَح، ُثمَّ َقالَ  بلََة، َفَصلَّى لِهْم الصُّ بلَةَ : َفؤََقاَم الصَّ َمْن : ِحٌَن َقَضى الصَّ

قُولُ  ٌَ َ عز وجل،  ٌَُصلَِّها إَِذا َذَكَرَها، َفإِنَّ هللاَّ بلََة َفْل ًَ الصَّ أَقِِم ):َنِس
بلَة لِِذْكِري نبلحظ أن اإلمام مالكا رحمه هللا وإٌانا : الشرح (الصَّ

، وقد أخرجه جماعة من الحفاظ اختار هنا مرسل سعٌد بن المسٌب
َثنًِ َحْرَملَُة  :من طرٌق ابن المسٌب عن أبً هرٌرة، قال مسلم َحدَّ

ٌُوُنُس، َعِن اْبِن  ، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ  ًُّ ِجٌبِ ى التُّ ٌَ ْح ٌَ ْبُن 
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َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى  ٌْ بًِ ُهَر
ٌِِّب، َعْن أَ ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

َبَر، ٌْ ِه َوَسلََّم ِحٌَن َقَفَل ِمْن َؼْزَوِة َخ ٌْ  :الحدٌث،وقال أبو داودهللاُ َعلَ
ثنا ابُن َوهب، أخبرنً ٌونس، عن ابن  ثنا أحمد بن صالح، حدَّ حدَّ

ٌِّب عن أبً هرٌرة صلى هللا - أنَّ رسوَل هللا : ِشهاب، عن ابن الُمس
 :الحدٌث،وقال ابن ماجهحٌَن َقَفَل ِمن َؼزوِة َخٌَبَر،- علٌه وسلم 

ٌُوُنُس، َعْن  َثَنا  ِ ْبُن َوْهٍب، َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ ى، َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َحْرَملَُة ْبُن  َحدَّ
َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر

ٌِِّب َعْن أَ ِ : اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس - أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َبَر،- َصلَّى هللاَّ ٌْ الحدٌث، وقال ابن ِحٌَن َقَفَل ِمْن َؼْزَوِة َخ

اَن َقااَل  :حبان ٌَ َبَة َواْلَحَسُن ْبُن ُسْف ٌْ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن قَُت : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا حرملة بن ٌحٌى قال أخبرنا ٌونس عن : بن وهب قالاحدثنا : َحدَّ

ٌِّبِ ا َرَة أَنَّ َرُسولَ  بن ِشَهاٍب َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ٌْ بًِ ُهَر
ِ  َعْن أَ هللاَّ

ِه َوَسلََّم ِحٌَن َقَفلَ  ٌْ ُ َعلَ من ؼزوة حنٌن، الحدٌث، وقال  َصلَّى هللاَّ
ى َثَنا أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح َثَنا اْبُن  :السراج فً المسند ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

بًِ : َوْهٍب َقالَ 
ٌَِّب َعْن أَ ٌُوُنُس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعِن اْبِن اْلُمَس أَْخَبَرنًِ 

َبرَ  ٌْ ِه َوَسلََّم ِحٌَن َقَفَل ِمْن َؼْزَوِة َخ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة أَّن َرُسوَل هللاَّ ٌْ ، ُهَر

والمعروؾ أن الحدٌث تواتر مسندا عن صحابة رسول هللا الحدٌث، 
: صلى هللا علٌه وسلم مرفوعا، قال السٌوطً فً تنوٌر الحوالك

بن شَهاب َعن سعٌد بن اْلمسٌب أَن َرُسول هللا صلى هللا ا َعن [25]"
ِه َوسلم ِحٌن قؾ ٌْ  َهَذا ُمْرسل تبٌن َوصله َفؤْخرجُه ُمسلم َوأَُبو َداُود لَعلَ

ٌُوُنس َعن ا من َطِرٌق هَواْبن ماج بن شَهاب َعن سعٌد ابن وهب َعن 
ٌَُقال ببن المسً ُجوع من الّسفر َواَل  َرة بِِه والقفول الرُّ ٌْ  َعن أبً ُهَر

َوِوّي َواْختلفُوا َهل َكاَن َهَذا الّنوم مّرة أَو للمن َسافر مبتدبا قؾ  َقاَل النَّ
ٌَاض  َتاِن َوَكَذا َرجحه الَقاِضً ِع ِن َقاَل َوَظاهر الَحِدٌث َمرَّ ٌْ َت مرَّ
َبر  ٌْ َوَؼٌره َوبَِذلِك ٌجمع َبٌن َما فًِ اأْلََحاِدٌث من اْلُمَؽاٌَرة من َخ

ًّ َواْبن عبد اْلبر َوَؼٌرهَما َهَذا ُهَو  بِاْلَخاِء اْلُمْعَجَمة َقاَل اْلَباِج
َما ُهَو من حنٌن بِاْلَحاء اْلُمْهملَة َوالنُّون َقاَل  ًّ إِنَّ َواب َوَقاَل اأْلصٌلِ الصَّ

ًّ من َحِدٌث  َسابِ َوِوّي َوَهَذا َؼِرٌب َضِعٌؾ َوألبً َداُود َوالنَّ بن االنَّ
ة وللطبرانً من َحِدٌث  ٌَ بِ ٌْ بن َعْمرو من َؼْزَوة اَمْسُعود من اْلُحَد

ة السرى الّسٌر  ٌَ َها ة أسرى َقاَل فًِ النِّ د اْلقِصَّ َتُبوك َواَل ٌجمع إاِلَّ بَِتَعدُّ
ٌَُقال سرى ٌسري سرى َوأسرى ٌسري  ِل  ٌْ سراء لَُؽَتاِن َوألبً إبِاللَّ

اَدة َوَكاَن ٌفعل َذلِك  ٌَ ُمصعب أْسرع َوألَْحَمد من َحِدٌث ِذي مخبر ِز
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ا َنبًِ هللا اْنَقطع النَّاس َوَراَءك فحبس َوحبس  ٌَ اد َفَقاَل لَُه َقابِل  لقلَّة الزَّ
ِه َفَقاَل لَهُم َهل لكم أَن نهجع هجعة َفنزل  ٌْ النَّاس َمَعه َحتَّى تكاملوا إِلَ

ل فًِ َحِدٌث  ٌْ بن َعْمرو َحتَّى إِذا اونزلوا َحتَّى إِذا َكاَن من آخر اللَّ
اء َقاَل اْلَخلٌِل َواْلُجْمهُور التَّْعِرٌس  َكاَن َمَع السحر عرس بَتْشدٌد الرَّ

ٌُسمى نُزول أول  ل للنوم واالستراحة َواَل  ٌْ نُزول اْلُمَسافِر آخر اللَّ

ل تعرٌسا كؤل بِاْلَهْمز أَي احفظ وارقب َقاَل َتَعالَى قل من ٌكلإكم  ٌْ اللَّ
ِل أَي ٌحفظكم والمصدر كبلءة بَِفْتح اْلَكاؾ َواْلمّد ضربتهم  ٌْ بِاللَّ

ٌَاض أَي أََصاَبهُم شعاعها وحرها َفَفزَع َقاَل  الشَّْمس َقاَل الَقاِضً ِع
ٌَُقال فزع من َنومه أَي  ة  ٌَ َها َوِوّي أَي انتبه َوَقاَم َوَقاَل َصاحب النِّ النَّ

ْخلُو من فزع  ٌَ ُه من اْلَفزع اْلَخْوؾ أِلَن الَِّذي ٌنتبه اَل  َهب وانتبه َوَكؤَنَّ
بن َرِشٌق أَي إِن هللا استولى ا أَخذ بنفسً الَِّذي أَخذ بَِنْفِسك َقاَل ]..[َما

ك َمَع منزلتك َقاَل َوٌْحَتمل أَن ٌكون  ٌْ ًّ َكَما استولى َعلَ بقدرته َعل
بن عبد اْلبر َمْعَناهُ قبض االُمَراد أَن الّنوم ؼلبنً َكَما ؼلبك َوَقاَل 

َنفِسً الَِّذي قبض َنفسك فالباء َزابَِدة أَي توفاها متوفً َنفسك َقاَل 
ُه َقاَل فًِ الَحِدٌث  با َواِحًدا أِلَنَّ ٌْ َوَهَذا َقول من جعل النَّفس َوالروح َش

اآلخر إِن هللا قبض أَْرَواحَنا فنص على أَن اْلَمْقُبوض ُهَو الّروح َوفًِ 
ة َومن َقاَل إِن النَّفس ؼٌر الّروح َتؤَول  ٌَ َتَوفَّى اأْلَْنفَُس اآْل ٌَ  ُ اْلقُْرآن هللاَّ
َوِوّي َفإِن قٌل َكٌَؾ  أَخذ بنفسً من الّنوم الَِّذي أَخذ بَِنْفِسك ِمْنُه َقاَل النَّ

ْبح َحتَّى طلعت  ِه َوسلم َعن َصبَلة الصُّ ٌْ َنام َرُسول هللا صلى هللا َعلَ
ن  ٌْ نً تنامان َواَل ٌَنام قلبًِ َفَجَوابه من َوْجَه ٌْ الشَّْمس َمَع َقْوله إِن َع

َما ٌْدرك  أصحهما وأشهرهما أَنه اَل ُمَناَفاة َبٌنهَما أِلَن اْلقلب إِنَّ
الحسٌات اْلُمَتَعلَّقة بِِه كالحدث واأللم َوَنْحوهَما َواَل ٌْدرك ُطلُوع 

َما ٌْدرك َذلِك بِاْلعٌِن َواْلعٌن َنابَِمة  ا ٌَتَعلَّق بِاْلعٌِن َوإِنَّ اْلفْجر َوَؼٌره ِممَّ
انًِ أَنه َكاَن لَُه حاالن أَحدهَما ٌَنام فٌِِه  َوإِن َكاَن اْلقلب ٌقظان َوالثَّ

انًِ اَل ٌَنام َوَهَذا ُهَو اْلَؽالِب من  اْلقلب وصادؾ َهَذا اْلموضع َوالثَّ
ِحٌح اْلُمْعَتمد ُهَو األول َقاَل  َوِوّي َوَهَذا َضِعٌؾ َوالصَّ أَْحَواله َقاَل النَّ

ٌَُقال اْلقلب َوإِن َكاَن اَل ٌْدرك المربٌات ٌْدرك ااْلَحافِظ  بن حجر َواَل 
ِوٌل ألَنا نقُول َكاَن قلبه صلى هللا  إِذا َكاَن ٌقظان ُمُرور اْلَوْقت الطَّ

ْوِم  ِه َوسلم إِْذ َذاك ُمْسَتْؽرقا بِاْلَوْحً َواَل ٌْلزم َمَع َذلِك َوصفه بِالنَّ ٌْ َعلَ
َقَظة َوَتكون اْلِحْكَمة فًِ  ٌَ َكَما َكاَن ٌْسَتْؽرق َحالَة إِْلَقاء اْلَوْحً فًِ اْل

ْهو َقاَل  ة السَّ ُه أوقع فًِ النَّفس َكَما فًِ قصَّ ْرع بِاْلفِْعِل َفإِنَّ ان الشَّ ٌَ َذلِك َب
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ْهو فًِ اَوَقِرٌب من َهَذا َجَواب  بن اْلُمْنذر أَن اْلقلب قد ٌحصل لَُه السَّ
َقَظة لمْصلَحة التشرٌع َففًِ الّنوم أولى اقتادوا أَي ارتحلوا َزاد  ٌَ اْل

َطان َقاَل  ٌْ بن َرِشٌق قد علله اُمسلم َفإِن َهَذا منزل َحَضرَنا فٌِِه الشَّ
ِه َوسلم بذلك َواَل ٌعلم َذلِك إاِلَّ ُهَو َوَقاَل الَقاِضً  ٌْ بًِ صلى هللا َعلَ النَّ

با للطبرانً من  ٌْ ٌَاض َهَذا أظهر اأْلَْقَوال فًِ َتْعلٌِله واقتادوا َش ِع

َماء َفؤََقاَم  ن َحتَّى َكاَنت الشَّْمس فًِ كبد السَّ ٌْ َحِدٌث عمَران بن ُحَص
بًِ  بَلة أِلَْحَمد من َحِدٌث ِذي مخبر َفؤمر ببَِلاًل َفؤذن ثمَّ َقاَم النَّ الصَّ

ْبح َوُهَو ؼٌر عجل ثمَّ  ِن قبل الصُّ ٌْ ْكَعَت ِه َوسلم فصلى الرَّ ٌْ صلى هللا َعلَ
ؤ فًِ َهَذا  ٌَاض أَكثر ُرَواة اْلُمَوطَّ بَلة َوَقاَل الَقاِضً ِع أمره َفؤََقاَم الصَّ
الَحِدٌث على أََقاَم َبعضهم َقاَل َفؤذن أَو أََقاَم على الشَّك فصلى بهم 

ا َرُسول هللا أنعٌدها  ٌَ ًّ من َحِدٌث عمَران َفقُْلَنا  َبَرانِ ْبح َزاد الطَّ الصُّ
َبا وٌقبله منا َوَعن  بن عبد اْلبر امن اْلَؽد لَوْقتَها َقاَل َنَهاَنا هللا َعن الرِّ

بَلة من  َبا وٌقبله ِمْنُكم ثمَّ َقاَل ِحٌن قضً الصَّ ْنَهاُكم هللا َعن الرِّ ٌَ اَل 
بَلة َزاد القْعنبًِ أَو َنام َعْنَها فلٌصلها إِذا ذكرَها َوألبً ٌعلى  نسً الصَّ

ُكم ُكْنُتم  َفة ثمَّ َقاَل إِنَّ ٌْ ًّ َواْبن عبد اْلبر من َحِدٌث أبً ُجَح َبَرانِ َوالطَّ

َقَظ  ٌْ ُكم أرواحكم َفمن َنام َعن َصبَلة فلٌصلها إِذا اْسَت ٌْ أَْمَواًتا َفرد هللا إِلَ
َخاِن من َحِدٌث أنس  ٌْ َومن نسً َصبَلة فلٌصلها إِذا ذكرَها َوَزاد الشَّ
ٌُْسَتَفاد من َهَذا َسَبب ُوُرود َهَذا الَحِدٌث َفإِن  اَل َكفَّاَرة لََها إاِلَّ َذلِك َو
من أَْنَواع ُعلُوم الَحِدٌث معرَفة أَسَبابه كؤسباب نُزول اْلقُْرآن َوقد 

هِ  ٌْ مٌن َولم نقؾ َعلَ         "صنؾ فٌِِه بعض اْلُمَتَقدِّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 27 ُه : َحدَّ ِد ْبِن أَْسلََم، أَنَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
َل : َقالَ  َة، َوَوكَّ لًَة بَِطِرٌِق َمكَّ ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم لَ َس َرُسوُل هللاَّ َعرَّ

َقُظوا، َوَقْد  ٌْ بلَِة، َفَرَقَد ببِلٌَل، َوَرَقُدوا َحتَّى اْسَت ٌُوقَِظهُْم لِلصَّ ببِلَاًل أَْن 
 ِ َقَظ اْلَقْوُم، َوَقْد َفِزُعوا، َفؤََمَرُهْم َرُسوُل هللاَّ ٌْ ِهُم الشَّْمُس، َفاْسَت ٌْ َطلََعْت َعلَ

ْخُرُجوا ِمْن َذلَِك اْلَواِدي، ثم : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٌَ ْرَكُبوا َحتَّى  ٌَ أَْن 
َطاٌن، َفَرِكُبوا َحتَّى َخَرُجوا ِمْن َذلَِك اْلَواِدي، : َقالَ  ٌْ إِنَّ َهَذا َواٍد بِِه َش

ُبوا،  َتَوضَّ ٌَ ْنِزلُوا، َوأَْن  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أَْن  ُثمَّ أََمَرُهْم َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  بلَِة، َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ َناِدَي للصَّ ٌُ َوأََمَر ببِلَاًل أَْن 

ِهْم َوَقْد َرأَى ِمْن َفَزِعِهْم، َفَقالَ  ٌْ اِس، ُثمَّ اْنَصَرَؾ إِلَ اُس، : بِالنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
َنا فًِ ِحٌٍن  ٌْ َها إِلَ َ تبارك وتعالى َقَبَض أَْرَواَحَنا، َولَْو َشاَء َردَّ إِنَّ هللاَّ

َها ٌْ َها ُثمَّ َفِزَع إِلَ ٌَ بلَِة، أَْو َنِس ِر َهَذا، َفإَِذا َرَقَد أََحُدُكْم َعِن الصَّ ٌْ : َؼ
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َها ٌَُصلٌِّ ٌَُصلَِّها َكَما َكاَن  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم .َفْل ُثمَّ اْلَتَفَت َرُسوُل هللاَّ
ُ َعْنُه، َفَقالَ  ًَ هللاَّ بًِ َبْكٍر الصدٌق َرِض

َطاَن أََتى ببِلَاًل : إِلَى أَ ٌْ إِنَّ الشَّ
ًُّ َحتَّى  بِ أُ الصَّ ٌَُهدَّ ُبُه َكَما  ٌَُهدِّ َزْل  ٌَ ، َفؤَْضَجَعُه، َفلَْم  ٌَُصلًِّ َوُهَو َقابٌِم 

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ببِلَاًل، َفؤَْخَبَر ببِلٌَل َرُسوَل  َناَم، ُثمَّ َدَعا َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِمْثَل الَِّذي أَْخَبَر َرُسوُل هللاَّ هللاَّ

ِ : َوَسلم أََبا َبْكٍر، َفَقاَل أَُبو َبْكرٍ  هذا : الشرح." أَْشَهُد أَنََّك َرُسوُل هللاَّ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وهو دون به ثنى المرسل الحدٌث 

األول ألنه مرسل زٌد بن أسلم وهو دون مرسل سعٌد بن المسٌب 
من حٌث الصحة ولكنه فٌه زٌادة خبر قال السٌوطً فً تنوٌر 

ة َقاَل [26]: "الحوالك ٌَُخالؾ َما فًِ ا بطِرٌق َمكَّ بن عبد اْلبر اَل 
ة من اْلَمِدٌَنة َواِحد َبر َوَطِرٌق َمكَّ ٌْ  إِن هللا ،الَحِدٌث قبله أِلَن َطِرٌق َخ

َنا  ٌْ قبض أَْرَواحَنا َزاد أَُبو َداُود من َحِدٌث ِذي مخبر ثمَّ ردَها إِلَ
 َوله من َحِدٌث أبً َقَتاَدة إِن هللا قبض أرواحكم ِحٌن َشاَء ،فصلٌنا

 وللبزار من َحِدٌث أنس أَن َهِذه اأْلَْرَواح َعاِرٌة ،وردَها ِحٌن َشاءَ 
أِلَْحَمد من َحِدٌث و [..]،فًِ أجساد اْلعباد ٌقبضَها وٌرسلها إِذا َشاءَ 

ا لم تناموا َولَِكن أََراَد أَن ا بن َمْسُعود لَو أَن هللا أََراَد أَن اَل تناموا َعنَّ
بن َعبَّاس اٌكون لمن بعدكم َفَهَكَذا لمن َنام أَو نسً َوألَْحَمد َعن 

ْخَصة َوأخرج  ا َوَما فٌَِها ٌعٌن الرُّ ٌَ ْن بن أبً اَمْوقُوفا َما ٌسرنً بَها الدُّ
ا َوَما فٌَِها بَِصبَلة َرُسول  ٌَ ْن شٌَبة َعن َمْسُروق َقاَل َما أحب أَن لً الدُّ

ِه َوسلم بعد ُطلُوع الشَّْمس ٌْ بن عبد اْلبر ا ٌهدٌه َقاَل ،هللا صلى هللا َعلَ
أهل الَحِدٌث ٌروون َهِذه اللَّْفَظة بترك اْلهمَزة َوأَصلَها ِعْند أهل اللَُّؽة 

ُه من هدأت  اْلَهْمز َوَقاَل فًِ اْلمَطالع ُهَو بِاْلَهْمز أَي ٌسكته َوٌَتَوجَّ
ر همز  ٌْ ة اْلُمهلب بَِؽ ٌَ ِه لٌنام َوفًِ ِرَوا ٌْ بًِ إِذا وضعت ٌدك َعلَ الصَّ

ضا ٌهدبه بالنُّون َوُرِوَي ٌهدهده من  ٌْ ٌَُقال فًِ َذلِك أَ على التسهٌل َو

 "هدهدت اأْلُم َولَدَها لٌنام أَي حركته اْنتهى
لهذ أال رشٖ أٌ اإليبو يبنكب اكزفٗ ثزخشٚج يشسهٍٛ فٙ ْزا األصم 

ثًُٛب رٕارشد األحبدٚش ػٍ انُجٙ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ثزنك فهًبرا 

اخزبس اإلسسبل ػهٗ االرصبل ٔلذ جبء يشسم سؼٛذ ثٍ انًسٛت 

يزصال يٍ ػذح طشق كًب رمذو فٙ انصحٛحٍٛ ٔغٛشًْب ػٍ أثٙ 

فزح انشة "ْشٚشح سضٙ هللا ػُّ؟ ٔلذ ثُٛب رٕارش انحذٚش فٙ كزبثُب 

نومه صلى ": حدٌث-45: كًب ٚهٙ" انسبرش نزًٛٛز انحذٚش انًزٕارش
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عن :  ونص الحدٌث"هللا علٌه وسلم عن صبلة الصبح فً الوادي
سرٌنا مع النبً صلى هللا : عمران بن حصٌن رضً هللا عنه قال

تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم فلما كان فً آخر اللٌل عرسنا 
فلم نستٌق  حتى أٌق نا حر الشمس فجعل الرجل منا ٌقوم دهشا 
إلى طهوره ثم أمر ببلال فؤذن ثم صلى الركعتٌن قبل الفجر ثم أقام 

فصلٌنا فقالوا ٌا رسول هللا أال نعٌدها فً وقتها من الؽد فقال 
أخرجه أحمد وابن " أٌنهاكم ربكم تعالى عن الربا وٌقبله منكم

خزٌمة وابن حبان وابن أبً شٌبة والطبرانً وأصله مطوال فً 
والحدٌث أخرجه السٌوطً .واإلقامة الصحٌحٌن من دون ذكر األذان

كما أقره الحافظ " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"فً 
" لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث المتواترة"الزبٌدي فً كتابه 

: روٌناه عن كل من" والكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر
أخرجه البخاري ومسلم والطبرانً والبٌهقً : ـ عمران بن حصٌن1

 .البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبٌهقًأخرجه : ـ أبً قتادة2
مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه والطبرانً فً األوسط كما أخرجه : ـ أبً هرٌرة3

 .والبٌهقًالزوابد فً مجمع 

أخرجه أبو داود والبزار والطبرانً فً الكبٌر وعنهما الهٌثمً فً مجمع :  ـ ذي مخبر4
 .الزوابد

 أبو داود والبٌهقًأخإجه : ـ عمرو بن أمٌة  الضمري5

 النسابً: ـ جبٌر بن مطعم6
  النسابًأخإجه: ـ  أبً مرٌم السلول7ً
 أحمد والنسابً والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستار  أخإجه:ـ ابن مسعود8

 والطبرانً وأبو ٌعلى والبٌهقً
 أحمد والنسابً والبزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستار والطبرانً : ـ ابن عباس9

 الطبرانًأخرجه : ـ ببلل10

 الطبرانًأخرجه : ـ جندب بن جنادة11
 الطبرانًأخرجه : ـ ابن عمرو12
  الطبرانً كما فً مجمع الزوابدأخإجه: ـ أبً أمامة13

  الطبرانً والبزار وعنهما الهٌثمًأخإجه: ـ أبً جحٌفة14
 البزارأخرجه : ـ أنس15
  مالك فً الموطإأخإجه:  مرسبلـ زٌد بن أسلم16

  البزار وعنه الهٌثمً فً كشؾ األستارأخإجه: ـ سمرة بن جندب17
  الطبرانً كما فً مجمع الزوابد للهٌثمًأخإجه: : ـ عبادة18
. أخرجه مالك فً الموطإ: ـ سعٌد بن المسٌب مرسبل19

 

: باب ما جاء فً النهً عن الصبلة بعد الصبح وبعد العصر (7)
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ - 28 ِد ْبِن أَْسلََم، : َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ِ َصلى  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًِّ َنابِِح ِ الصُّ َساٍر، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ َعْن َعَطاِء ْبِن 

َطاِن، َفإَِذا : هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌْ إِنَّ الشَّْمَس َتْطلُُع َوَمَعَها َقْرُن الشَّ
اْرَتَفَعْت َفاَرَقَها، ُثمَّ إَِذا اْسَتَوْت َقاَرَنَها، َفإَِذا َزالَْت َفاَرَقَها، َفإَِذا َدَنْت 

ِ َصلى هللا َعلٌَه  لِْلُؽُروِب َقاَرَنَها، َفإَِذا َؼَرَبْت َفاَرَقَها، َوَنَهى َرُسوُل هللاَّ

اَعاتِ  بلَِة فًِ تِْلَك السَّ هذا اإلسناد من أصح :الشرح." َوَسلم َعِن الصَّ
األسانٌد وأنظفها ألنه ٌروٌه مالك عن زٌد بن أسلم وهو إمام فً 
التفسٌر وؼٌره ثقة عن عطاء بن ٌسار وهو تابعً حجة ثقة عن 
: عبد هللا الصنابحً وهو صحابً، قال ابن عبد البر فً االستذكار

ْبِح َوَبْعَد " بَلِة َبْعَد الصُّ ى َباُب النَّْهًِ َعِن الصَّ ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َوَسَقَط لِ
ِؤ ِعْنَد َجَماَعِة ُرَواتِِه َوُهَو  اْلَعْصِر ِمْن َمْوِضِعِه الَِّذي ُهَو فٌِِه فًِ اْلُمَوطَّ

بَلِة فلما سقط له ها  ْوِم َعِن الصَّ ِعْنَدُهْم َقْبَل َهَذا اْلَباِب َوَبْعَد َباِب النَّ
بَلِة َبْعَد َباِب اْلَعَمِل فًِ  هنا اْسَتْدَرَكُه َفَوَضَعُه فًِ آِخِر ِكَتاِب الصَّ

َنا أَْن َنَضَعُه فًِ ِكَتابَِنا َهَذا ُهَنا لَِما  ٌْ َس لَُه ُهَناَك َمْدَخٌل َفَرأَ ٌْ َعاِء َولَ الدُّ
ِ َتْوفٌِقَُنا : وقال رحمه هللا وإٌانا معقبا على هذا الحدٌث" َذَكْرَناهُ َوبِاهللَّ

َساٍر َعْن  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ ٌؾ َعْن َمالٍِك َعْن َز َقاَل فٌِِه ُمَطرِّ
اُع َوَطابَِفٌة َوُهَو  بَّ ًِّ َوَتاَبَعُه إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى الطَّ َنابِِح ِ الصُّ بًِ َعْبِد هللاَّ

أَ
لََة  ٌْ ْحَمِن ْبُن ُعَس ًُّ َواْسُمُه َعْبُد الرَّ َنابِِح ِ الصُّ َواُب َوُهَو أَُبو َعْبِد هللاَّ الصَّ

ابِِعٌَن اَل ُصْحَبَة  ُه ِمْن ِكَباِر التَّ ْمِهٌِد َخَبَرهُ َوأَنَّ َوَقْد َذَكْرَنا فًِ التَّ
ِه .لَهُ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َن َرُسوِل هللاَّ ٌْ نًِ َوَب ٌْ ُكْن َب ٌَ ُه َقاَل لَْم  ٌَنا َعْنُه أَنَّ َوُروِّ

ًَ َوأََنا بِاْلُجْحَفِة فقدمت وأصحابه متوافدون  اٍل ُتوفِّ ٌَ َوَسلََّم إاِلَّ َخْمُس لَ
بًِ َحبٌٍِب َعِن 

ِزٌَد ْبِن أَ ٌَ وعن ابن َوْهٍب َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَحاِرِث َعْن 
َمِن ُمَهاِجِرٌَن َفَقِدْمَنا اْلُجْحَفَة  ٌَ ًِّ َقاَل َخَرْجَنا ِمَن اْل َنابِِح اْلَحَسِن َعِن الصُّ

ا َرُسوَل هللا منذ خمس لٌال، ! َفؤَْقَبَل َراِكٌب َفقُْلُت اْلَخَبرُ  َفَقاَل َدَفنَّ

ٌُْشبُِه أَْن  ًة َقاَل  ًِّ َهَذا َفَمرَّ َنابِِح واضطرب ابن َمِعٌٍن فًِ َحِدٌِث الصُّ
َس لَُه ُصْحَبٌة َوَهَذا ُهَو  ٌْ ًة َقاَل أََحاِدٌُثُه ُمْرَسلٌَة لَ َتُكوَن لَُه ُصْحَبٌة َوَمرَّ
ِحٌُح َوَقْد أَْوَضْحَنا َهَذا اْلَمْعَنى ِعْنَد ِذْكِر َهَذا اْلَحِدٌِث،َوأََحاِدٌُث  الصَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِؤ َمْشهُوَرةٌ َجاَءْت َعِن النَّ ًِّ الَّتًِ فًِ اْلُمَوطَّ َنابِِح الصُّ
 ًِّ بِ ْن َرَواَها َعِن النَّ اِم َوِممَّ َوَسلََّم ِمْن ُطُرٍق َشتَّى ِمْن َحِدٌِث أَْهِل الشَّ

ًُّ َوُعْقَبُة ْبُن  ِه َوَسلََّم َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة َوأَُبو أَُماَمَة اْلَباِهلِ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ةُ ْبُن َكْعٍب اْلَبْهِزيُّ َوَقْد َذَكْرَناَها بُِطُرقَِها فًِ  ْمِهٌدِ ))َعاِمٍر َوُمرَّ  ((التَّ
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بَلمُ  ِه الصبلة والسَّ ٌْ ا َقْولُُه َعلَ ْمَس َتْطلُعُ )):َوأَمَّ َوَمَعَها َقْرُن  إِنَّ الشَّ
َطانِ  ٌْ اتِ ( (الشَّ ٌَ َوا َن َقْرَنًِ :))َوفًِ َبْعِض الرِّ ٌْ َطانِ  َتْطلُُع َب ٌْ َوَقْد (- (الشَّ

ْمِهٌِد  نِ - َذَكْرَنا اآْلَثاَر بَِذلَِك ُكلِِّه فًِ التَّ ٌْ : َفإِنَّ لِْلُعلََماِء فًِ َذلَِك َقْولَ
َها َتْطلُُع َوَتْؽُرُب َعلَى َقْرِن  أََحُدُهَما أَنَّ َذلَِك اللَّْفَظ َعلَى اْلَحقٌَِقِة َفإِنَّ

َطاٍن َعلَى َظاِهِر  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ َطاِن َوَب ٌْ َطاِن َوَعلَى َرْأِس الشَّ ٌْ الشَّ

ٌَُرى،  ُؾ َما اَل  ٌَّ ٌَُك ُه اَل  ِر َتْكٌٌٍِؾ أِلَنَّ ٌْ اْلَحِدٌِث َحقٌَِقًة اَل َمَجاًزا ِمْن َؼ
ُة َمْن قال هذا القول  ُه َقاَل لَُه - َوُحجَّ اٍس أَنَّ حدٌث عكرمة عن ابن َعبَّ

بًِ ))
َة ْبِن أَ ٌَّ ِه َوَسلََّم فًِ أَُم ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َت َما َجاَء َعِن النَّ ٌْ أََرأَ

ْلِت آَمَن ِشْعُرهُ َوَكَفَر َقْلُبُه َقاَل ُهَو َحقٌّ َفَما أَْنَكْرُتْم ِمْن ِشْعِرِه َقالُوا  الصَّ
وقد قال " لكل جواد كبوة"قلت وهنا كبوة جوادنا قالوا " أَْنَكْرَنا َقْولَهُ 

 أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن -776 :بقول هذا البؽوي فً شرح السنة حٌث قال
، أَنا أَُبو  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ

َساٍر، َعْن َعْبِد  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َز
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًِّ َنابِِح ِ الصُّ إِنَّ  »:هللاَّ

َطاِن، َفإَِذا اْرَتَفَعْت َفاَرَقَها، ُثمَّ إَِذا  ٌْ ْمَس َتْطلُُع َوَمَعَها َقْرُن الشَّ الشَّ

ْمُس َفاَرَقَها، َفإَِذا َدَنْت لِْلُؽُروِب  اْسَتَوْت َقاَرَنَها، َفإَِذا َزالَِت الشَّ
ِه »، «َقاَرَنَها، َفإَِذا َؼَرَبْت َفاَرَقَها ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َوَنَهى َرُسولُ هللاَّ

اَعاتِ  بلِة فًِ تِْلَك السَّ َس لَُه َسَماٌع ِمَن .«َوَسلََّم َعِن الصَّ ٌْ ًُّ لَ َنابِِح الصُّ

ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُه َرَحَل إِلَى النَّ ِه َوَسلََّم، َفإِنَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ النَّ
ِرٌِق، َوَقْد  ِه َوَسلََّم َوُهَو فًِ الطَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َوَسلََّم، َفقُبَِض َرُسوُل هللاَّ

 ِ ِه َوَسلََّم، َوُهَو أَُبو َعْبِد هللاَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَوى أََحاِدٌَث َعِن النَّ
لََة، َذَكَرهُ أَُبو ِعٌَسى  ٌْ ْحَمِن ْبُن ُعَس ، َواْسُمُه َعْبُد الرَّ ًُّ َنابِِح الصُّ

َطانِ »:َقْولُهُ  ٌْ ُ ُسْبَحاَنُه : قٌِلَ « َوَمَعَها َقْرُن الشَّ َراَد بِِه ِحْزَبُه، َقاَل هللاَّ
أَ

 َواْلُمَراُد بِاْلَقْرِن [6: اأْلَْنَعام]{ َوأَْنَشؤَْنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرًنا آَخِرٌنَ }:َوَتَعالَى

ْسُجُدوَن لِلشَّْمِس فًِ َهِذِه األَْوَقاِت، َوقٌِلَ : َههَُنا ٌَ هُْم  : َعَبَدةُ الشَّْمِس، َفإِنَّ
َطاِن أَيْ  ٌْ ُتُه، ِمْن َقْولِِهمْ : َقْرُن الشَّ : فبُلٌن ُمْقِرٌن لَِهَذا األَْمِر، أَيْ : قُوَّ

ْقَوى  ٌَ َما  َطاَن إِنَّ ٌْ َسلَُّط، َوَذلَِك ألَنَّ الشَّ ٌُِرٌُد بِِه التَّ ُمِطٌٌق لَُه، َوُهَو َمَثٌل 
ْسُجُدوا لََها فًِ  ٌَ ُل لَِعَبَدِة الشَّْمِس أَْن  ٌَُسوِّ ُه  أَْمُرهُ فًِ َهِذِه األَْوَقاِت، ألَنَّ

ٌُْدنًِ َرْأَسُه ِمَن : َمْعَناهُ : َوقٌِلَ . َهِذِه األَْوَقاِت الثَّبلَثةِ  َطاَن  ٌْ أَنَّ الشَّ
ِه،  ٌْ َن َقْرَن ٌْ ُكوَن ُطلُوُعَها َوُؼُروُبَها َب ٌَ اَعاِت َحتَّى  الشَّْمِس فًِ َهِذِه السَّ
ْنَقلُِب ُسُجوُد َعَبَدِة الشَّْمِس لِلشَّْمِس  ٌَ َوُهَما َجانَِبا َرْأِسِه ِمَن الشَّْمِس، َف
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َطانِ  ٌْ أنبؤ أَُبو  -4384 ":السنن الكبرى"وقال البٌهقً فً ." ِعَباَدًة لِلشَّ
ُرهُ، َقالُوا ٌْ ً َوَؼ بًِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ

ا ْبُن أَ ٌَّ ُد : َزَكِر اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
، أنبؤ َمالٌِك  ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ ْعقُوَب، أنبؤ الرَّ ٌَ َوأنبؤ  (ح)ْبُن 

اُن بَِبْؽَداَد، أنبؤ َعْبُد هللاِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن  ِن ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ ٌْ أَُبو اْلُحَس
ٍر، َعْن  ٌْ اَن، ثنا اْبُن َقْعَنٍب، َواْبُن ُبَك ٌَ ْعقُوُب ْبُن ُسْف ٌَ ِه، ثنا  ٌْ َدَرْسَتَو

َساٍر، َعْن َعْبِد هللاِ  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َمالٍِك، َعْن َز
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًّ أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ َنابِِح ْمَس َتْطلُُع :"الصُّ إِنَّ الشَّ

َطاِن َفإَِذا اْرَتَفَعْت َفاَرَقَها، ُثمَّ إَِذا اْسَتَوْت َقاَرَنَها،  ٌْ َوَمَعَها َقْرُن الشَّ
" َفاَرَقَها َفإَِذا َزالَْت َفاَرَقَها َفإَِذا َدَنْت لِْلُؽُروِب َقاَرَنَها، َفإَِذا َؼَرَبتْ 

اَعاِت  بَلِة فًِ تِْلَك السَّ ِه َوَسلََّم َعِن الصَّ ٌْ َوَنَهى َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ِد ْبِن "  ٌْ َكَذلَِك َرَواهُ َمالُِك ْبُن أََنٍس، َوَرَواهُ َمْعَمُر ْبُن َراِشٍد، َعْن َز

ًِّ َقاَل أَُبو ِعٌَسى  َنابِِح بًِ َعْبِد هللاِ الصُّ
أَْسلََم، َعْن َعَطاٍء، َعْن أَ

ْرِمِذيُّ  ، َواْسُمُه : التِّ ًُّ َنابِِح ُة َمْعَمٍر َوُهَو أَُبو َعْبِد هللاِ الصُّ ٌَ ِحٌُح ِرَوا الصَّ
لَةَ  ٌْ ْحَمِن ْبُن ُعَس قلت فقد قلد البؽوي هنا الترمذي وقلدهما ." َعْبُد الرَّ

ابن عبد البر والبٌهقً، فعبد هللا الصنابحً ٌحمل هذا اإلسم صحابً 

أو صحابٌان وتابعً وقد بٌن ذلك جهابذة هذا الشؤن من هإالء أبو 
جعفر الكتانً الذي أكد أن الراوي لهذا الحدٌث صحابً كما فً 

ه الؽمارٌان أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري ومثل" نظم المتناثر"
والدكتور إبراهٌم بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً تحقٌقه 

البن القطان "بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام"لكتاب
الفاسً لنٌل الدكتوراه حٌث بٌن أن ابن القطان أكد أن الصنابحً 

راوي هذا الحدٌث وحدٌث الوضوء بماء البحر صحابً وأن التابعً 
هو الذي روى حدٌث تكفٌر الذنوب بالوضوء، وقد سبقهم إلى ذلك 
ٌحً بن معٌن، وقد قال عنه أحمد بن حنبل رؼم الخبلؾ الذي وقع 

ابن معٌن : بٌنهما إثر جوابه تقٌة فً محنة خلق القرآن، قال أحمد
أعلمنا بالرجال والعلل، وسٌؤتً تفصٌل ذلك أكثر إن شاء هللا تعالى 

وقد بٌن أن ابن حجر وأكد ما ذهب إلٌه ابن القطان الفاسً وهو 
الذي أشار إلٌه ابن عبد البر بؤنه صنٌع ٌحً بن معٌن وٌحً بن 
معٌن شهد له قرناإه بمعرفة الرجال والعلل فهذا اإلمام أحمد بن 
حنبل رفٌقه فً الرحلة لطلب العلم ٌقول ٌحً بن معٌن أعلم منا 

بالرجال والعلل، وبالتالً فهذا الحدٌث مسند مرفوع عند المحققٌن 
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المحدثٌن جهابذة صنعة الحدٌث والوهم من الحافظ ابن عبد البر قلد 
فٌه الترمذي والبؽوي وقلدهم البٌهقً رحمة هللا تعالى علٌنا وعلٌهم 

" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وقد بٌنا ذلك أٌضا فً كتابنا 
: النهً عن الصبلة بعد العصر وبعد الصبح مطلقا/ 1 :"حٌث قلنا

ال صبلة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، :"قوله صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه السٌوطً ضمن " وال صبلة بعد العصر حتى تؽرب الشمس

 أبً /2 أبً سعٌد،/1:أخرجه الشٌخان عن:األحادٌث المتواترة وقال
 وعقبة بن /6 وعمرو بن عنبسة،/5 وابن عمر،/4 وعمر،/3هرٌرة،
 أنس، /9: معاوٌة، والبزار عن/8: وعابشة،والبخاري عن/7عامر،

 سعد بن أبً /12 زٌد بن ثابت، /11 وابن مسعود،وأحمد عن /10
 وأبً /15 كعب بن مرة أو مرة بن كعب،/14 سمرة، /13وقاص،

 أبً /17 صفوان بن المعطل،والطبرانً عن /16عن  [..]أمامة، ابن 
 ابن عباس عند البخاري، باب الصبلة بعد /18قلت وبقً علٌه " ذر

 معاذ القاري فً كشؾ /19الفجر حتى ترتفع الشمس، وعن 
 عمرو بن /20األستار، باب األوقات التً تكره الصبلة فٌها، و

الحدٌث، وعن " ال صبلة بعد الؽداة"العاص عند أحمد فً مسنده 
 /23 عبد هللا بن عمرو، و/22 أبً أسٌد عند الطبرانً، وعن /21

: والحدٌث أخرجه أبو جعفر الكتانً وقال" حفصة عند الترمذي
" فتح المؽٌث"قال بتواتره ابن بطال كما تقدم عن السخاوي فً "

والشٌخ عبد الرإوؾ المناوي فً شرح الجامع، والطحاوي فً 
وزاد سلمة بن األكوع وعبد هللا : قلت" شرح معانً اآلثار

اتفق العلماء ": "بداٌة المجتهد"وقال ابن رشد فً : الصنابحً، قلت
على أن ثبلثة من األوقات منهى عن الصبلة فٌها وهً وقت طلوع 

من لدن  :ووقت الزوال واختلفوا فً وقتٌن الشمس ووقت ؼروبها،

" تصلى صبلة الصبح حتى تطلع الشمس،   وفً الصبلة بعد العصر
والدلٌل على ذلك ما أخرجه أبو داود الطٌالسً وأحمد ومسلم 

وأبوداود السجستانً والترمذي عن عقبة بن عامر الجهنً رضً 
ثبلث ساعات كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :"هللا عنه قال

حٌن تطلع الشمس : ٌنهانا أن نصلً فٌهن، أو أن نقبر فٌهن موتانا
بازؼة حتى ترتفع، وحٌن ٌقوم قابم الظهٌرة حتى تمٌل الشمس 

قلت وهذا تخرٌج أحمد بن محمد بن " وحٌن تضٌؾ الشمس للؽروب
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: وزاد" الهدٌة تخرٌج أحادٌث البداٌة"الصدٌق الؽماري فً كتابه 
ومازلت أتعجب من : والنسابً وابن ماجه والطحاوي والبٌهقً، قلت

صنٌع األخ الفاضل محمد فال الملقب اباه بن عبد هللا حٌث أخبرنً 
محمد عبد الرحمن بن فتى أنه صلى على جنازة محمد سالم ولد 

امخٌطرات عند الزوال وقد أكد لً قبل ذلك وقت الزوال فتؽٌبت 

لخبره فلما رجعت أخبرنً أن الشٌخ اباه قال لهم بؤنه لٌس وقت نهً 
عند المالكٌة، خاصة وأنه قد وردت أحادٌث أخرى تإكد ضرورة 
االمتثال واجتناب ما نهى عنه النبً صلى هللا علٌه وسلم كما فً 
الحدٌث عن عبد هللا الصنابحً فً معناه أخرجه مالك فً الموطؤ 
وقال الؽماري وكذلك الشافعً والنسابً والبٌهقً كلهم من طرٌق 
مالك عن زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌاسر عن عبد هللا الصنابحً 

إن الشمس تطلع ومعها :"أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
قرن شٌطان فإذا ارتفعت فارقها، ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت 
فارقته، فإذا دنت للؽروب قارنته، فإذا ؼربت فارقها ونهى رسول 

قلت والنهً ." هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الصبلة فً تلك األوقات

فً هذه األوقات الثبلثة ورد فً صحٌح مسلم، وقد أخطؤ ابن عبد 
: هكذا قال جمهور الرواة:"البر حٌن زعم انقطاع الحدٌث حٌث قال

عن مالك، وقالت طابفة منهم مطرؾ وإسحاق بن عٌسى الطباع عن 
عطاء، عن أبً عبد هللا الصنابحً، وهو الصواب، وهو عبد 

الرحمن بن عسٌلة تابعً ثقة، لٌس له صحبة، وروى زهٌر بن 
محمد هذا الحدٌث عن زٌد بن أسلم عن عطاء عن عبد هللا 

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وزهٌر ال : الصنابحً قال
قلت أكد الحافظ ابن القطان الفاسً وتبعه ابن حجر " ٌحتج بحدٌثه

العسقبلنً وكذلك الحافظ أبو جعفر الكتانً والؽمارٌان أحمد بن 

كتاب "الصدٌق وابراهٌم بن الصدٌق فً تحقٌق كتاب ابن القطان 
أن عبد هللا  " بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام

الصنابحً اسم لصحابٌٌن وتابعً وقد جاء الحدٌث من ؼٌر طرٌق 
زهٌر وفٌه سماع الراوي من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فإما 

أن ٌحكم له بؤنه صحابً لتصرٌحه بالسماع وإما أن ٌحكم علٌه بؤنه 
كذاب، ولما استبعد الكذب فً حقه ثبتت له الصحبة، وهللا تعالى 

هكذا  :وقال البٌهقً .فتبٌن وهم ابن عبد البر وهللا أعلم أعلم وأجل،
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رواه مالك بن أنس، ورواه معمر بن راشد عن زٌد بن أسلم عن 
الصحٌح : عطاء عن عبد هللا الصنابحً، قال أبو عٌسى الترمذي

رواٌة معمر وهو أبً عبد هللا الصنابحً واسمه عبد الرحمن بن 
قلت ولكن رواٌة معمر رواها . قلت وهذا ٌإٌد ابن عبد البر" عسٌلة

، "المسند"، وعنه اإلمام أحمد فً "المصنؾ"عنه عبد الرزاق فً 

ومن طرٌقه أٌضا ابن ماجه عن إسحاق بن منصور عن عبد 
الرزاق، وفً الباب عن عمرو بن عبسة فً حدٌثه الطوٌل الذي 
أخرجه اإلمام أحمد ومسلم وابن ماجه والطحاوي والبٌهقً، قال 

َثَنا النَّْضُر ْبُن  (832-)294 :مسلم ، َحدَّ َثنًِ أَْحَمُد ْبُن َجْعَفٍر اْلَمْعقِِريُّ َحدَّ
اٍر،  اُد ْبُن َعْبِد هللاِ أَُبو َعمَّ َثَنا َشدَّ اٍر، َحدَّ َثَنا ِعْكِرَمُة ْبُن َعمَّ ٍد، َحدَّ ُمَحمَّ

بًِ أَُماَمَة 
بًِ َكثٌٍِر، َعْن أَ

ى ْبُن أَ ٌَ ْح ٌَ اٌد أََبا - َو ًَ َشدَّ َقاَل ِعْكِرَمُة، َولَقِ
ًرا  ٌْ ِه َفْضبًل َوَخ ٌْ اِم َوأَْثَنى َعلَ - أَُماَمَة، َوَواثِلََة، َوَصِحَب أََنًسا إِلَى الشَّ

بًِ أَُماَمَة، َقالَ 
ًُّ : َعْن أَ لَِم  ُكْنُت َوأََنا فًِ :َقاَل َعْمُرو ْبُن َعَبَسَة السُّ

ٍء َوُهْم  ًْ ُسوا َعلَى َش ٌْ هُْم لَ اَس َعلَى َضبَللٍَة، َوأَنَّ ِة أَُ نُّ أَنَّ النَّ ٌَّ اْلَجاِهلِ
ٌُْخبُِر أَْخَباًرا، َفَقَعْدُت َعلَى  َة  ْعُبُدوَن اأْلَْوَثاَن، َفَسِمْعُت بَِرُجٍل بَِمكَّ ٌَ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِه، َفإَِذا َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َراِحلَتًِ، َفَقِدْمُت َعلَ
َة، َفقُْلُت  ِه بَِمكَّ ٌْ ى َدَخْلُت َعلَ ْفُت َحتَّ ِه َقْوُمُه، َفَتلَطَّ ٌْ ا ُجَرَءاُء َعلَ ًٌ ُمْسَتْخفِ

ًٌّي »: َما أَْنَت  َقالَ : لَهُ  َنا َنبِ
ًٌّي  َقالَ : ، َفقُْلتُ «أَ أَْرَسلَنًِ »: َوَما َنبِ

ٍء أَْرَسلََك، َقالَ : ، َفقُْلتُ «هللاُ  ًْ أَْرَسلَنًِ بِِصلَِة اأْلَْرَحاِم، »: َوبِؤَيِّ َش
ءٌ  ًْ ٌُْشَرُك بِِه َش َد هللاُ اَل  ٌَُوحَّ  َفَمنْ : ، قُْلُت لَهُ «َوَكْسِر اأْلَْوَثاِن، َوأَْن 

، َوَعْبدٌ »: َهَذا  َقالَ  َمَعَك َعلَى ْوَمبٍِذ أَُبو َبْكٍر، : ، َقالَ «ُحرٌّي ٌَ َوَمَعُه 
ْن آَمَن بِِه، َفقُْلتُ  بُِعَك، َقالَ : َوبِبَللٌ ِممَّ َك اَل َتْسَتِطٌُع َذلَِك »: إِنًِّ ُمتَّ إِنَّ

اِس، َولَِكِن اْرِجْع إِلَى أَْهلَِك َفإَِذا  ْوَمَك َهَذا، أاََل َتَرى َحالًِ َوَحالَ النَّ ٌَ
َفَذَهْبُت إِلَى أَْهلًِ َوَقِدَم َرُسولُ : ، َقالَ «َسِمْعَت بًِ َقْد َ َهْرُت َفؤْتِنًِ

ُر  ِه َوَسلََّم اْلَمِدٌَنَة، َوُكْنُت فًِ أَْهلًِ َفَجَعْلُت أََتَخبَّ ٌْ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ًَّ [570:ص] اأْلَْخَبارَ  ى َقِدَم َعلَ اَس ِحٌَن َقِدَم اْلَمِدٌَنَة، َحتَّ ، َوأَْسؤَلُ النَّ

ْثِرَب ِمْن أَْهِل اْلَمِدٌَنَة، َفقُْلتُ  ٌَ ُجلُ الَِّذي : َنَفٌر ِمْن أَْهِل  َما َفَعلَ َهَذا الرَّ
اسُ  ِه ِسَراٌع َوَقْد أََراَد َقْوُمُه َقْتلَُه َفلَْم : َقِدَم اْلَمِدٌَنَة  َفَقالُوا النَّ ٌْ إِلَ

ِه، َفقُْلتُ  ٌْ ْسَتِطٌُعوا َذلَِك، َفَقِدْمُت اْلَمِدٌَنَة َفَدَخْلُت َعلَ ا َرُسولَ هللاِ   : ٌَ ٌَ
ةَ »: أََتْعِرفُنًِ  َقالَ  َبلَى : َفقُْلتُ : ، َقالَ «َنَعْم، أَْنَت الَِّذي لَقٌَِتنًِ بَِمكَّ

ا َعلََّمَك هللاُ َوأَْجَهلُُه، أَْخبِْرنًِ َعِن : َفقُْلتُ  ًَّ هللاِ أَْخبِْرنًِ َعمَّ ا َنبِ ٌَ
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بَلِة، َقالَ  ى َتْطلَُع »: الصَّ بَلِة َحتَّ ْبِح، ُثمَّ أَْقِصْر َعِن الصَّ َصلِّ َصبَلَة الصُّ
َطاٍن،  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ َها َتْطلُُع ِحٌَن َتْطلُُع َب ى َتْرَتفَِع، َفإِنَّ ْمُس َحتَّ الشَّ

بَلَة َمْشهُوَدةٌ َمْحُضوَرةٌ  ْسُجُد لََها اْلُكفَّاُر، ُثمَّ َصلِّ َفإِنَّ الصَّ ٌَ َوِحٌَنبٍِذ 
بَلِة، َفإِنَّ ِحٌَنبٍِذ ُتْسَجُر  ْمِح، ُثمَّ أَْقِصْر َعِن الصَّ لُّ بِالرُّ ْسَتقِلَّ ال ِّ ٌَ ى  َحتَّ
بَلَة َمْشهُوَدةٌ َمْحُضوَرةٌ َحتَّى  ُء َفَصلِّ، َفإِنَّ الصَّ ًْ ُم، َفإَِذا أَْقَبلَ اْلَف َجَهنَّ

َها  ْمُس، َفإِنَّ ى َتْؽُرَب الشَّ بَلِة َحتَّ ًَ اْلَعْصَر، ُثمَّ أَْقِصْر َعِن الصَّ ُتَصلِّ
ْسُجُد لََها اْلُكفَّارُ  ٌَ َطاٍن، َوِحٌَنبٍِذ  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ ا : َفقُْلتُ : َقالَ  «َتْؽُرُب َب ٌَ

ْثنًِ َعْنُه، َقالَ  ًَّ هللاِ َفاْلُوُضوَء َحدِّ ُب َوُضوَءهُ »: َنبِ ٌَُقرِّ َما ِمْنُكْم َرُجلٌ 
ا َوْجِهِه، َوفٌِِه  ٌَ ْت َخَطا ْنَتثُِر إاِلَّ َخرَّ ٌَ ْسَتْنِشُق َف ٌَ َتَمْضَمُض، َو ٌَ َف

ا َوْجِهِه  ٌَ ْت َخَطا اِشٌِمِه، ُثمَّ إَِذا َؼَسلَ َوْجَهُه َكَما أََمَرهُ هللاُ، إاِلَّ َخرَّ ٌَ َوَخ
ْت  ِن، إاِلَّ َخرَّ ٌْ ِه إِلَى اْلِمْرَفَق ٌْ َد ٌَ ْؽِسلُ  ٌَ تِِه َمَع اْلَماِء، ُثمَّ  ٌَ ِمْن أَْطَراِؾ لِْح
ا  ٌَ ْت َخَطا ْمَسُح َرْأَسُه، إاِلَّ َخرَّ ٌَ ِه ِمْن أََناِملِِه َمَع اْلَماِء، ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ ا  ٌَ َخَطا
ِن، إاِلَّ  ٌْ ِه إِلَى اْلَكْعَب ٌْ ْؽِسلُ َقَدَم ٌَ َرْأِسِه ِمْن أَْطَراِؾ َشْعِرِه َمَع اْلَماِء، ُثمَّ 
ِه ِمْن أََناِملِِه َمَع اْلَماِء، َفإِْن ُهَو َقاَم َفَصلَّى، َفَحِمَد  ٌْ ا ِرْجلَ ٌَ ْت َخَطا َخرَّ

ِ، إاِلَّ  َغ َقْلَبُه ّلِِلَّ َدهُ بِالَِّذي ُهَو لَُه أَْهلٌ، َوَفرَّ ِه َوَمجَّ ٌْ هللاَ َوأَْثَنى َعلَ

هُ  ْوَم َولََدْتُه أُمُّ ٌَ َبتِِه  ٌْ َث َعْمُرو ْبُن  .«اْنَصَرَؾ ِمْن َخِطٌَبتِِه َكَه َفَحدَّ

ِه  ٌْ َعَبَسَة بَِهَذا اْلَحِدٌِث أََبا أَُماَمَة َصاِحَب َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ا َعْمَرو ْبَن َعَبَسَة، اْنُظْر َما َتقُوُل فًِ »: َوَسلََّم، َفَقاَل لَُه أَُبو أَُماَمةَ  ٌَ

ُجلُ  ٌُْعَطى َهَذا الرَّ ا أََبا أَُماَمَة، لََقْد »: ، َفَقاَل َعْمٌرو«َمَقاٍم َواِحٍد  ٌَ
َكبَِرْت ِسنًِّ، َوَرقَّ َعْظِمً، َواْقَتَرَب أََجلًِ، َوَما بًِ َحاَجٌة أَْن أَْكِذَب 
َعلَى هللاِ َواَل َعلَى َرُسوِل هللاِ، لَْو لَْم أَْسَمْعُه ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ 

اٍت، َما  ِن، أَْو َثبَلًثا َحتَّى َعدَّ َسْبَع َمرَّ ٌْ َت ًة، أَْو َمرَّ ِه َوَسلََّم إاِلَّ َمرَّ ٌْ َعلَ
ْثُت بِِه أََبًدا، َولَِكنًِّ َسِمْعُتُه أَْكَثَر ِمْن َذلِكَ   وأخرجه أحمد «َحدَّ

والطبرانً فً مسند الشامٌٌن والسراج فً المسند والحاكم فً 

المستدرك والبٌهقً فً السنن الكبرى والبؽوي فً شرح السنة 
رواه عبد هللا :  ومثله عن صفوان بن معطل رضً هللا عنهوؼٌرهم،

كبلهما من " المستدرك"والحاكم فً " زوابد المسند"بن أحمد فً 
طرٌق حمٌد بن األسود، ثنا الضحاك بن عثمان عن سعٌد المقبري 
عن صفوان بن المعطل السلمً أنه سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه 

إنً سابلك عن أمر أنت به عالم وأنا به : ٌا رسول هللا: وسلم، فقال
هل من ساعات اللٌل والنهار من ساعة : ما هو؟ قال: جاهل، قال
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فإذا صلٌت الصباح فدع الصبلة حتى تطلع : تكره فٌها الصبلة؟ قال
وذكر عند الزوال، وعند " الشمس فإنها تطلع بٌن قرنً شٌطان

وكذا قال مع أن المقبري لم " صحٌح اإلسناد: وقال الحاكم" الؽروب
ٌسمعه من صفوان، فقد أخرجه ابن ماجه، والبٌهقً، من رواٌة ابن 

سؤل : "أبً فدٌك عن الضحاك عن المقبري عن أبً هرٌرة، قال

مثل ما : صفوان بن المعطل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال
سبق عنه، فهو من مسند أبً هرٌرة، ال من مسند صفوان، وعن 

" مرة بن كعب أو كعب بن مرة، رواه أحمد والطبرانً بسند صحٌح
قلت وعنه ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر، فتبٌن بذلك صحة هذا 

الحدٌث كما تبٌن كذلك أن اإلجماع متٌقن صحٌح ألنه وافقه ابن 
المنذر فٌما نقله عنه ابن قدامة المقدسً فً شرحه للخرقً من كتابه 

 ".                     المؽنً"
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -29  َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، قال بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
بصبلتكم  ال تحروا ":أَ

طلوع الشمس، وال ؼروبها فإنها تطلع بقرنً الشٌطان، أو نحو 

قُولُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  إَِذا َبَدا َحاِجُب : هذا وَكاَن َرُسولُ هللاَّ
ْمِس  ى َتْبُرَز، َوإَِذا َؼاَب َحاِجُب الشَّ بلََة َحتَّ ُروا الصَّ ْمِس َفؤَخِّ الشَّ

ى َتِؽٌبَ  بلََة َحتَّ ُروا الصَّ هذا حدٌث مرسل عروة بن : الشرح" .َفؤَخِّ

الزبٌر وهو من فقهاء التابعٌن لم ٌسمع من رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم شٌبا لكنه جاء مسندا من عدة طرق عنه عن ابن عمر وهو 

ٌعضد الحدٌث المسند المرفوع الذي قبله وفٌه نهً صرٌح عن 
 -4695 :الصبلة عند الؽروب وعند الشروق، قال أحمد بن حنبل

بًِ، أَْخَبَرنًِ اْبُن ُعَمَر، 
َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، أَْخَبَرنًِ أَ ى، َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوا بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع » :َقاَل َرُسوُل هللاَّ اَل َتَحرَّ

 ًْ َن َقْرَن ٌْ َها َتْطلُُع َب ْمِس َواَل ُؼُروَبَها، َفإِنَّ َطانٍ  الشَّ ٌْ  -4772: وقال« َش

بٌِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر َقالَ 
َثَنا ِهَشاٌم، َعِن أَ َثَنا َوِكٌٌع، َحدَّ َقاَل َرُسوُل : َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوا بَِصبَلتُِكْم »:هللاَّ  ُطلُوَع [391:ص]اَل َتَحرَّ
َطانٍ  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ َها َتْطلُُع َب ْمِس، َواَل ُؼُروَبَها، َفإِنَّ ، وقال «الشَّ

ٌد، َقالَ   -583 :البخاري َثَنا ُمَسدَّ ى ْبُن َسِعٌٍد، َعْن ِهَشاٍم، : َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ
بًِ، َقالَ : َقالَ 

ِ َصلَّى : أَْخَبَرنًِ اْبُن ُعَمَر، َقالَ : أَْخَبَرنًِ أَ َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْمِس َوالَ ُؼُروَبَها»:هللاُ َعلَ ْوا بَِصبلَتُِكْم ُطلُوَع الشَّ « الَ َتَحرَّ
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َثنًِ اْبُن ُعَمَر، َقالَ : َوَقالَ  ِه : َحدَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ى َتْرَتفَِع، َوإَِذا »:َوَسلَّمَ  بلََة َحتَّ ُروا الصَّ ْمِس َفؤَخِّ إَِذا َطلََع َحاِجُب الشَّ

ى َتِؽٌبَ  بلََة َحتَّ ُروا الصَّ ْمِس َفؤَخِّ َتاَبَعُه َعْبَدةُ، وقال « َؼاَب َحاِجُب الشَّ

ى، َقالَ  (828 - )289 :مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، : َحدَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  هللاِ َصلَّى َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسولَ  ٌْ  :هللاُ َعلَ

ْمِس، َواَل ِعْنَد ُؼُروبَِها» ًَ ِعْنَد ُطلُوِع الشَّ ٌَُصلِّ ى أََحُدُكْم َف َتَحرَّ ٌَ ، «اَل 

َثَنا  (828- )290 َثَنا َوِكٌٌع، ح وَحدَّ َبَة، َحدَّ ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ وَحدَّ

ُد ْبُن بِْشٍر، َقااَل َجِمًٌعا بًِ، َوُمَحمَّ
َثَنا أَ ٍر، َحدَّ ٌْ ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن ُنَم : ُمَحمَّ

بٌِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقالَ 
َثَنا ِهَشاٌم، َعْن أَ َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ : َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َها »:َعلَ ْمِس، َواَل ُؼُروَبَها، َفإِنَّ ْوا بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع الشَّ اَل َتَحرَّ
َطانِ  ٌْ ًْ الشَّ فإنها تطلع بقرنً : وقوله: ، قال البعض«َتْطلُُع بَِقْرَن

هكذا هو فً األصول بقرنً شٌطان فً حدٌث ابن عمر  (شٌطان
وفً حدٌث عمرو بن عبسة بٌن قرنً شٌطان قٌل المراد بقرنً 

الشٌطان حزبه وأتباعه وقٌل قوته وؼلبته وانتشار فساده وقٌل 
القرنان ناحٌتا الرأس وإنه على ظاهره وهذا هو األقوى وسمً 

شٌطانا لتمرده وعتوه وكل مارد عات شٌطان واألظهر أنه مشتق 
من شطن إذا بعد لبعده من الخٌر والرحمة وقٌل مشتق من شاط إذا 

اٍر، َنا  -1273 :، وقال ابن خزٌمة[هلك واحترق ُد ْبُن َبشَّ َنا ُمَحمَّ
ُد  بًِ، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ ح َوَثَنا ُمَحمَّ

َثنًِ أَ ى، َنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َحدَّ ٌَ ْح ٌَ
بٌِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر 

ٍب، َثَنا اْبُن بِْشٍر، َنا ِهَشاٌم، َعْن أَ ٌْ ْبُن اْلَعبَلِء ْبِن ُكَر
ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْوا بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع :"َقاَل َرُسوُل هللاَّ اَل َتَحرَّ

َطانٍ  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ َها َتْؽُرُب َب ْمِس، َواَل ُؼُروَبَها، َفإِنَّ َوَقاَل َرُسوُل ". الشَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْمِس َفؤَْمِسُكوا َعِن : "هللاَّ إَِذا َبَرَز َحاِجُب الشَّ

ْمِس َفؤَْمِسُكوا َعِن  ْسَتِوَي، َفإَِذا َؼاَب َحاِجُب الشَّ ٌَ ى  بَلِة َحتَّ الصَّ

ِؽٌبَ  ٌَ ى  بَلِة َحتَّ بٍ  .َوَهَذا َحِدٌُث ُبْنَدارٍ  "الصَّ ٌْ َها َتْطلُُع : َوَقاَل أَُبو ُكَر َفإِنَّ

َطانٍ  ٌْ ًْ َش ُد ْبُن َجْعَفٍر، َنا ُشْعَبُة، َعْن -1274. بَِقْرَن َثَنا ُبْنَداٌر، َنا ُمَحمَّ  َحدَّ
قُولُ : ِسَماٍك َقالَ  ٌَ بًِ ُصْفَرَة 

َقاَل َسُمَرةُ ْبُن : َسِمْعُت اْلُمَهلََّب ْبَن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ : ُجْنُدبٍ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اَل ُتَصلُّوا ِحٌَن َتْطلُُع " :َعِن النَّ

َطاٍن، َوَتْؽُرُب  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ َها َتْطلُُع َب ْمُس، َواَل ِحٌَن َتْؽُرُب، َفإِنَّ الشَّ
َطانٍ  ٌْ ًْ َش َن َقْرَن ٌْ ِه  "َب ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ًِّ َعِن النَّ َنابِِح َوفًِ َخَبِر الصُّ

َطاِن، َفإَِذا اْرَتَفَعْت : "َوَسلَّمَ  ٌْ ْمَس َتْطلُُع َوَمَعَها َقْرُن الشَّ إِنَّ الشَّ
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ا َنَهى َعِن "َفاَرَقَها ِه َوَسلََّم لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ، ِداَللٌَة َعلَى أَنَّ النَّ

بَلِة َبْعَد ُطلُوِع الشَّْمِس َحتَّى  اَعِة َقْد َنَهى َعِن الصَّ بَلِة فًِ تِْلَك السَّ الصَّ
ى َتْرَتفِعَ : "َوَكَذاك َخَبُر َعْمِرو ْبِن َعَبَسةَ .َتْرَتفِعَ  ِن ".َحتَّ ٌْ ْجُت َهَذ َخرَّ

ِر َهَذا اْلَبابِ  ٌْ ِن فًِ َؼ ٌْ وأخرجه الطبرانً من حدٌث سمرة، " .اْلَخَبَر
حدثنا أبو مسلم الكشً، ثنا محمد بن عبد  -6946 :وابن عمر، قال

هللا األنصاري، ثنا إسماعٌل بن مسلم المكً، عن الحسن، عن 
ال تحروا » :علٌه وسلم هللا قال رسول هللا صلى:  قال،سمرة

بصبلتكم طلوع الشمس وال ؼروبها، فإنها تطلع بٌن قرنً 
حدثنا محمد بن  -13259 ،«شٌطان، وتؽرب فً قرنً شٌطان

النضر األزدي، ثنا معاوٌة بن عمرو، ثنا زابدة، عن هشام بن 
عروة، عن أبٌه، عن ابن عمر، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 

ال تحروا بصبلتكم طلوع الشمس، وال ؼروبها، فإنها تطلع »:قال
ٌر،  -5684 :،وقال أبو ٌعلى الموصلً«بقرنً شٌطان ٌْ َثَنا ُزَه َحدَّ

بٌِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، َقالَ 
َثَنا َوِكٌٌع، َعْن ِهَشاٍم، َعْن أَ ِ : َحدَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْوا»: َصلَّى هللاُ َعلَ َها  اَل َتَحرَّ ْمِس، َفإِنَّ بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع الشَّ

َطانِ  ٌْ ِديُّ َقالَ -681: ، وقال الحمٌدي«َتْطلُُع بَِقْرَنًِ الشَّ ٌْ َثَنا اْلُحَم :  َحدَّ

اُن، َقالَ  ٌَ ٍة، َقالَ : ثنا ُسْف ِ ْبَن ُعَمَر َكْم َمرَّ َسِمْعُت َنافًِعا، : َسِمْعُت َعْبَد هللاَّ
قُولُ  قُولُ : ٌَ ٌَ ِ ْبَن ُعَمَر،  لَْسُت أَْنَهى أََحًدا َصلَّى أَيَّ : َسِمْعُت َعْبَد هللاَّ

ُت أَْصَحابًِ  ٌْ َما أَْفَعُل َكَما َرأَ ٍل أَْو َنَهاٍر، َولَِكنًِّ إِنَّ ٌْ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْفَعلُوَن، َوَقْد َقاَل َرُسوُل هللاَّ ْوا »:ٌَ اَل َتَحرَّ

ْمِس، َواَل  انَ «ُؼُروَبَها بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع الشَّ ٌَ ٌُْرَوى َعْن : ، قٌَِل لُِسْف َهَذا 

: وقال ابن أبً شٌبة ،«َما َسِمْعُت ِهَشاًما َذَكَرهُ َقطُّ »:ِهَشاٍم، َقالَ 
َثَنا َوِكٌٌع، َقالَ -7364 بٌِِه، َعِن اْبِن ُعَمَر، :  َحدَّ

نا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَ
ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوا بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع » :َقاَل َرُسوُل هللاَّ اَل َتَحرَّ

َطانِ  ٌْ َها َتْطلُُع بَِقْرِن الشَّ ْمِس َواَل ُؼُروَبَها، َفإِنَّ وقال الطحاوي ،«الشَّ

َثَنا َرْوُح ْبُن اْلَفَرِج، َقالَ -918: فً شرح معانً اآلثار ثنا أَُبو :  َحدَّ
، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َسالِِم ْبِن : ُمْصَعٍب، َقالَ  َراَوْرِديُّ ثنا الدَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ [152:ص]َعْبِد هللاِ،  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ بٌِِه، َعِن النَّ
اَل » : َعْن أَ

ْمِس َواَل ُؼُروَبَها، َوإَِذا َبَدأَ َحاِجُب  ْوا بَِصبَلتُِكْم ُطلُوَع الشَّ َتَحرَّ
ْمِس  ى َتْبُرَز، َوإَِذا َؼاَب َحاِجُب الشَّ بَلَة َحتَّ ُروا الصَّ ْمِس َفؤَخِّ الشَّ

ى َتِؽٌبَ  بَلَة َحتَّ ُروا الصَّ ، كل هذا التخرٌج لنبٌن اتصال الحدٌث «َفؤَخِّ
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مسندا، والرواٌة األخٌرة تقول بؤن عروة سمع الحدٌث من قرٌنه 
سالم بن عبد هللا، وقد أوردها الطحاوي ألنها تإٌد مذهب األحناؾ 

اإلشعاع واإلقناع "كما سٌؤتً بٌان ذلك الحقا،وقد بٌنا فً كتابنا 
: أقوال فقهاء األمصار فً هذه المسؤلة حٌث قلنا" بمسابل اإلجماع

 إذا تؤكدت من أن هذه األوقات الثبلثة المنهى عن الصبلة :تنبٌه"

فٌها باإلجماع المعتمد على األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة، فهل 
ٌجوز خرق هذا اإلجماع بما ٌسمونه ذوات األسباب كالصبلة على 

أم ال؟ لقد صرح ابن ..الجنازة، وتحٌة المسجد، وقضاء الرواتب،الخ
فؤما قضاء :"أن ذلك ال ٌجوز،قال" المؽنً"قدامة المقدسً فً كتابه 

السنن فً سابر أوقات النهً، وفعل ؼٌرها من الصلوات التً لها 
كتحٌة المسجد، وصبلة الكسوؾ، وسجود التبلوة، : [سبب]

فالمشهور فً المذهب أنه ال ٌجوز، ذكره الخرقً فً سجود التبلوة 
فً ذلك رواٌتان،أصحهما أنه ال : وصبلة الكسوؾ، وقال القاضً

ٌجوز وهو : ٌجوز، وهو قول أصحاب الرأي، لعموم النهً، والثانٌة
إذا دخل أحدكم :"قول الشافعً، ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أخرجه البخاري ومسلم "المسجد فبل ٌجلس حتى ٌركع ركعتٌن
والترمذي والنسابً وابن ماجه ومالك وأحمد وؼٌرهم، ثم قال ابن 

لنا أن النهً للتحرٌم، واألمر للندب، وترك المحرم أولى من :"قدامة
سبحان هللا، :"ٌقول قبل أن ٌجلس: قلت وقالت المالكٌة" فعل المندوب

والحمد هلل، وهللا أكبر، وال إله إال هللا ثبلث مرات وٌجلس استحسانا 
اِة }:منهم وانطبلقا من قوله تعالى فً الكهؾ ٌَ اْلَمالُ َواْلَبُنوَن ِزٌَنُة اْلَح

ٌر أََمبًل  ٌْ َك َثَواًبا َوَخ ٌر ِعْنَد َربِّ ٌْ الَِحاُت َخ اُت الصَّ ٌَ ا َواْلَباقِ ٌَ ْن  {(46)الدُّ
ٌر }:وفً مرٌم ٌْ الَِحاُت َخ اُت الصَّ ٌَ ُ الَِّذٌَن اْهَتَدْوا ُهًدى َواْلَباقِ ِزٌُد هللاَّ ٌَ َو

ا  ٌر َمَرّدً ٌْ َك َثَواًبا َوَخ وقد وردت أحادٌث صحٌحة  {(76)ِعْنَد َربِّ

: صرٌحة فً فضل هذه الباقٌات فعن أبً هرٌرة رضً هللا عنه قال
أال أدلك على ؼراس هو خٌر :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، :"من هذا؟ تقول
أخرجه ابن ماجه " ٌؽرس لك بكل كلمة منها شجرة فً الجنة

عن أنس " األدب المفرد"والحاكم، وفً رواٌة ألحمد والبخاري فً 
إن سبحان :"رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

هللا،والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، تنفض الخطاٌا، كما تنفض 
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نصب "وحسنه األلبانً فً الجامع الصحٌح، وفً " الشجرة ورقها
ال تجوز الصبلة عند طلوع : "للزٌلعً،قال صاحب الهداٌة" الراٌة

وخرج الزٌلعً " الشمس وال عند قٌلها فً الظهٌرة،وال عند ؼروبها
 .                                   إثر هذا النهً األحادٌث التً بدأنا بها الباب

قلت وذهب بعض مقلدة المذهب الحنبلً وخاصة ما رجحه شٌخ 

اإلسبلم ابن تٌمٌة فٌما ٌخص بتحٌة المسجد بعد الصبح وبعد 

العصر،إال أن هإالء المقلدة أطلقوا فؤجازوا الصبلة فً جمٌع 

األوقات حتى تلك المجمع على النهً عن الصبلة فٌها كوقت 

:      الشروق والقٌلولة والؽروب والرد على هإالء نبٌنه كما ٌلً

: األوقات المنهى عن الصبلة فٌها خمسة عند جمٌع الفقهاء هً/ 1

.                     الصبلة بعد الصبح مطلقا وهً مسؤلة خبلؾ/ 1  

.                           الصبلة عند اإلشراق وهو مجمع علٌها/ 2  

.      الصبلة عندما تصل الشمس إلى كبد  السماء وهو إجماع/ 3  

.                    الصبلة بعد العصر مطلقا وهً مسؤلة خبلؾ/4    

.                                 الصبلة عند الؽروب وهً إجماع/ 5  

أما الصبلة عند األوقات المنهى عنها باإلجماع فبل تجوز صبلة *

:   النافلة مهما كان السبب إال عند الكعبة وٌوم الجمعة لؤلدلة التالٌة  

ٌا بنً عبد مناؾ ال :"لقوله صلى هللا علٌه وسلم: أما عند الكعبة/ أ

تمنعوا أحدا طاؾ بهذا البٌت وصلى أٌة ساعة شاء من لٌل أو 

أخرجه أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه عن جبٌر بن "نهار

مطعم مرفوعا به، وفً رواٌة للدارقطنً عن ابن عباس رضً هللا 

ٌا بنً عبد المطلب أو ٌا :"عنهما أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

بنً عبد مناؾ ال تمنعوا أحدا ٌطوؾ بالبٌت وٌصلً، فإنه ال صبلة 

بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وال صبلة بعد العصر حتى تؽرب 

قلت لكن حدٌث " الشمس إال عند هذا البٌت ٌطوفون وٌصلون
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الدارقطنً أعله صاحب التنقٌح ـ كما فً نصب الراٌةـ للزٌلعً 

وأبو الولٌد العدنً لم أر له ذكرا فً الكنى ألبً أحمد :"حٌث قال 

الحاكم، وأما رجاء بن الحارث أبو سعٌد المكً، فضعفه ابن 

قلت كما أخرج الدارقطنً حدٌثا آخر ألبً ذر لكنه " انتهى/معٌن

ضعٌؾ هو اآلخر، وأعله الشٌخ فً اإلمام بؤربعة أشٌاء أحدها 

اختبلؾ فً إسناده، فرواه : انقطاع ما بٌن مجاهد وأبً ذر، والثانً

سعٌد بن سالم عن ابن المإمل عن حمٌد مولى عفراء عن مجاهد 

عن أبً ذر، لم ٌذكر قٌس بن سعد، أخرجه كذلك ابن عدي فً 

وكذلك رواه عبد هللا بن محمد الشامً عن ابن : الكامل، قال البٌهقً

ضعؾ ابن المإمل، : المإمل عن حمٌد األعرج عن مجاهد، والثالث

أحادٌثه مناكٌر، وقال : ضعٌؾ، وقال أحمد: قال النسابً وابن معٌن

ضعؾ حمٌد : عامة حدٌثه الضعؾ علٌه بٌن، الرابع: ابن عدي

لٌس بالقوي، وقال أبو عمر ابن عبد : مولى عفراء، قال البٌهقً

روى سعٌد أن النبً : عند القٌلولة ٌوم الجمعة/ ب.  هو ضعٌؾ:البر

" صلى هللا علٌه وسلم نهى عن الصبلة نصؾ النهار إال ٌوم الجمعة

أخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى، وروى أبو داود عن أبً قتادة أن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم كره الصبلة نصؾ النهار إال ٌوم 

وقال به الشافعً، وإسحاق، وؼٌرهما، ثم بٌن علة الحدٌثٌن " الجمعة

والحدٌث ضعٌؾ فً إسناده لٌث بن أبً سلٌم وهو : المتقدمٌن، قال

ضعٌؾ، وهو مرسل أٌضا ألن الخلٌل ٌروٌه عن أبً قتادة ولم 

الهداٌة تخرٌج أحادٌث "قلت وأخرج الؽماري فً كتابه . ٌسمع منه

حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : "قال"البداٌة

" نهى عن الصبلة نصؾ النهار حتى تزول الشمس إال ٌوم الجمعة

أخرجه الشافعً والبٌهقً من طرٌقه عن إبراهٌم بن محمد بن أبً 

ٌحً، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً فروة عن سعٌد المقبري عن 

أبً هرٌرة، وإبراهٌم وإسحاق ضعٌفان، وروى أبو الشٌخ بن حٌان 

فً كتاب الجمعة، والبٌهقً من طرٌق أبً خالد األحمر، عن شٌخ 
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من أهل المدٌنة، ٌقال له عبد هللا، عن سعٌد المقبري به، له طرٌق 

ثالث من رواٌة محمد بن عمر الواقدي، وحاله معروؾ، ورابع فٌه 

رواه أبو : عطاء بن عجبلن وهو ضعٌؾ، وفً الباب عن أبً قتادة

داود والبٌهقً من طرٌق مجاهد عن أبً الخلٌل عن أبً قتادة، عن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه كره أن ٌصلى نصؾ النهار إال ٌوم 

هذا : قال أبو داود" الجمعة ألن جهنم تسجر كل ٌوم إال ٌوم الجمعة

وروي فً ذلك عن : قال البٌهقً." مرسل، أبو خلٌل لم ٌلق أبا قتادة

أبً سعٌد الخدري، وعمرو بن عنبسة، وابن عمر مرفوعا، 

واالعتماد على أن النبً صلى هللا علٌه وسلم استحب التبكٌر إلى 

الجمعة، ثم رؼب فً الصبلة إلى خروج اإلمام من ؼٌر تخصٌص 

".                                                              وال استثاء  

لما أخرجه اإلمام أحمد والبخاري : الصبلة الواجبة متى تذكرها/ ج

ومسلم والترمذي وؼٌرهم من حدٌث أنس بن مالك رضً هللا عنه 

من نسً صبلة فلٌصلها :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: قال

من نسً صبلة نام :"وفً لفظ مسلم" إذا ذكرها ال كفارة لها إال ذلك

ورواه أحمد، ومن طرٌقه أبو " عنها فكفارتها أن ٌصلٌها إذا ذكرها

إذا رقد أحدكم عن الصبلة أو ؼفل عنها :"نعٌم فً الحلٌة بلفظ

وهذا  {أقم الصبلة لذكري}فلٌصلها إذا ذكرها فإن هللا تعالى ٌقول 

.                                        والحدٌث بٌنا تواتره.لفظ لمسلم  

وقد كره البعض أداء الصبلة الواجبة عند الؽروب وعند الشروق / د

لما أخرجه البخاري ومسلم والنسابً ومالك وأحمد عن ابن عمر 

إذا بدأ : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنهما قال

حاجب الشمس فؤخروا الصبلة حتى تبرز، وإذا ؼاب حاجب الشمس 

وانطبلقا من هذا الحدٌث ومن قوله " فؤخروا الصبلة حتى تؽٌب

ال تتحروا بصبلتكم طلوع الشمس وال :"صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه البخاري ومسلم والنسابً ومالك وأحمد وؼٌرهم " ؼروبها
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فقد قال أبو حنٌفة النعمان ومن تبعه من أصحاب الرأي أن من 

طلعت علٌه الشمس وهو ال زال فً الصبلة فصبلته باطلة وأما 

النوافل فتحرم عندهم مطلقا، وقد انطلق الجمهور فً تجوٌز الصبلة 

إذا أدرك : "المفروضة فً وقت النهً من قوله صلى هللا علٌه وسلم

أحدكم سجدة من صبلة العصر قبل أن تؽٌب الشمس فلٌتم صبلته، 

وإذا أدرك سجدة من صبلة الصبح قبل أن تطلع الشمس فلٌتم 

.                    أخرجه البخاري ومسلم والنسابً وأحمد" صبلته  

: األوقات المنهى عن الصبلة فٌها وهً محل خبلؾ وهً وقتان/ 3

بعد العصر إلى قبٌل الؽروب،وبعد الصبح إلى قبٌل الشروق، فهذان 

الوقتان ال تجوز الصبلة فٌهما لؤلحادٌث المتواترة التً تقدمت إال 

أن بعض الحنابلة وبعض الشافعٌة والمالكٌة والحنفٌة رخصوا فٌه 

وعند المالكٌة إذا )لما ٌسمى بذوات األسباب كالصبلة على الجنازة 

وصبلة الكسوؾ، وتحٌة المسجد عند ؼٌر  (خٌؾ علٌها من التعفن

المالكٌة، وركعتً الفجر، وقضاء النوافل عند ؼٌر المالكٌة، 

قلت ورؼم أن حدٌث النهً عن الصبلة متواتر، فقد ذكر ابن ..الخ

المنذر إجماع المسلمٌن فً الصبلة على الجنازة بعد العصر 

التساع  (وهً خشٌة التعفن أو التلوث)والصبح للعلة التً ذكرنا آنفا 

بٌنما انطلقت هذه األقوال القابلة بجواز ذوات األسباب .الوقت وطوله

من هذه االعتبارات، لكن ابن قدامة المقدسً الحنبلً بٌن النهً 

وقالت عابشة وهم عمر إنما نهى رسول هللا صلى هللا :"وأقره قاببل

علٌه وسلم أن ٌتحرى طلوع الشمس أو ؼروبها، ولنا ما ذكرنا من 

األحادٌث فً أول الباب وهً صحٌحة صرٌحة، والتخصٌص فً 

بعض األحادٌث ال ٌعارض العموم الموافق له، بل ٌدل على تؤكد 

الحكم فٌما خصه وقول عابشة رد خبر عمر مقبول فإنه مثبت 

لرواٌته عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهً تقول برأٌها وقول 

" النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً بعد العصر وٌنهى عنها

رواه أبو داود ٌجعل حدٌث عابشة من لفظ العام المخصص وهو ما 
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أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والطحاوي والبٌهقً عن 

ما ترك رسول هللا صلى هللا علٌه : "عابشة رضً هللا عنها قالت

ركعتٌن قبل الفجر، : وسلم صبلتٌن فً بٌتً قط سرا وال عبلنٌة

، وأما ما أخرجه أحمد والدارمً والبخاري "وركعتٌن بعد العصر

ومسلم وأبو داود والطحاوي عن أم سلمة رضً هللا عنها أنها رأت 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً الركعتٌن بعد العصر فسؤلته 

إنه أتانً أناس من عبد القٌس فشؽلونً عن : "عن ذلك، فقال

قلت وفً رواٌة لمسلم عن " الركعتٌن اللتٌن بعد الظهر فهما هاتان

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : "أم سلمة رضً هللا عنها قالت

ٌا بنت أبً أمٌة إنه أتانً : "وسلم نهى عنهما ثم رأٌته ٌصلٌهما، قال

أناس من عبد القٌس باإلسبلم من قومهم، فشؽلونً عن الركعتٌن 

، وأما حدٌث مسلم الذي أخرجه عن أبً سلمة أنه "اللتٌن بعد الظهر

سؤل عابشة عن السجدتٌن اللتٌن كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

كان ٌصلٌهما قبل العصر، ثم إنه شؽل : ٌصلٌهما بعد العصر، فقالت

عنهما، أو نسٌهما، فصبلهما بعد العصر، ثم أثبتهما وكان إذا صلى 

قلت هذه األحادٌث تبٌن كلها على أن هذه الصبلة ." صبلة أثبتها

خاصة بالرسول صلى هللا علٌه وسلم وٌبٌن ذلك أكثر ما أخرجه ابن 

إال أن : "حٌث قال" المؽنً"قدامة المقدسً الحنبلً فً كتابه 

الصحٌح فً الركعتٌن قبل العصر أنها ال تقضى لما روته عابشة 

: رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم صبلهما، فقلت له

رواه ابن البختري فً الجزء الخامس " ال: أنقضٌهما إذا فاتتا؟ قال

لعله أبو : "الحلو/ التركً ود/ من حدٌث هشام، وقال محققاه د

الحسن علً بن إسحاق بن محمد بن البختري المادرابً، انظر 

، والحدٌث أخرجه اإلمام أحمد فً المسند عن أم "2/102األنساب 

قلت إذا تؤكدت من أن هذه النافلة التً صبلها رسول " .6/315سلمة 

هللا صلى هللا علٌه وسلم بعد العصر خاصة به حٌث بٌن ذلك ونهى 

ؼٌره عن الصبلة بعد العصر فإنه ٌنبؽً أن نتساءل كٌؾ نفعل إذا 
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نحن دخلنا مسجدا ؼٌر المسجد الحرام بعد صبلة الصبح أو بعد 

صبلة العصر؟ وذلك ألننً أرقنً كثٌر من المصرٌٌن وؼٌرهم 

بطلبً تمكٌنهم من صبلة ركعتٌن فً الروضة الشرٌفة بالمسجد 

ما بٌن بٌتً ومنبري : "النبوي علما بؤن قوله صلى هللا علٌه وسلم

متواتر، فجلهم ٌكون قد صلى الصبح أو " روضة من رٌاض الجنة

العصر فً المسجد النبوي إال أنه ٌرى فضل الصبلة فً الروضة 

وٌحث بالطلب لذلك السبب، فكان جوابً لهإالء هو قوله تعالى 

 {وال تعاونوا على اإلثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى}

ال صبلة بعد ": وفً الحدٌث المتواتر قوله صلى هللا علٌه وسلم

الصبح حتى تطلع  تؽرب الشمس وال صبلة بعد العصر حتى

 وٌتؤكد النهً عند الؽروب وعند الشروق ألن النفل ٌحرم "الشمس

: فكنت دابما أرفض كل تسهٌل لهإالء لقوله صلى هللا علٌه وسلم

الحبلل بٌن والحرام بٌن وبٌنهما أمور مشتبهات ال ٌعلمها كثٌر "

من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودٌنه، ومن 

حول الحمى ٌوشك  وقع فً الشبهات وقع فً الحرام، كراع ٌرعى

أن ٌواقعه، أال وإن لكل ملك حمى، أال وإن حمى هللا تعالى فً 

أرضه محاربه، أال وإن فً الجسد مضعة إذا صلحت صلح الجسد 

 أخرجه البخاري "كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أال وهً القلب

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم عن 

فإذا تؤكدت أن الحبلل البٌن ما كان محل إجماع، .النعمان بن بشٌر

وأن الحرام البٌن ما كان محل إجماع، وأن األمور المشتبهات قد 

تكون مسابل االختبلؾ، فً حٌن وقع اإلجماع على النهً عن 

الصبلة بعد العصر وبعد الصبح لؽٌر ضرورة أو لؽٌر ذات أسباب، 

فإنك إن صلٌت فقد عصٌت أبا القاسم صلى هللا علٌه وسلم، وبالتالً 

كما . ال ٌنبؽً أن نتعاون إال على البر والتقوى، وهللا تعالى أعلم

أننً مازلت أتذكر أننً خرجت فً ٌوم الثالث من ذي الحجة سنة 

هـ ألشتري تمرا أفطر به فرجعت قبٌل المؽرب فالتفت إلً 1417
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صل ركعتٌن تحٌة المسجد، فقلت له لقد أمرتنً بمعصٌة :أحدهم فقال

صاحب هذا القبر، ثم التفت إلً آخر ٌزعمون أنه فقٌه المدٌنة 

قل سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكبر : المالكً فقال لً

ثبلث مرات ثم اجلس، فقلت أما الجلوس فقد أمرتنً بمعصٌة 

صاحب هذا القبر وأما قول الباقٌات الصالحات فسؤقولها قابما حتى 

وقلت للجمٌع .ٌحٌن وقت إباحة النفل فؤصلً ركعتٌن تحٌة المسجد

هذا ما أراه أعدل اآلراء الفقهٌة وقد قال به الشوكانً فً كتابه 

".                            الرسابل السلفٌة إلحٌاء سنة خٌر البرٌة"  

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -30 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن، أنه َقالَ  ٌَُصلًِّ : الرَّ ْهِر َفَقاَم  َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ

ا َفَرَغ ِمْن َصبلَتِهِ  بلَِة أو ذكرها، : اْلَعْصَر، َفلَمَّ َذَكْرَنا َتْعِجٌَل الصَّ
قُولُ : َفَقالَ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  تِْلَك َصبلَةُ : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

ْجلُِس أََحُدُهْم  ٌَ اْلُمَنافِقٌَِن، تِْلَك َصبلَةُ اْلُمَنافِقٌَِن، تِْلَك َصبلَةُ اْلُمَنافِقٌَِن، 
َطاِن، أَْو َعلَى َقْرنًِ  ٌْ َن َقْرَنًِ الشَّ ٌْ ِت الشَّْمُس َوَكاَنْت َب َحتَّى إَِذا اْصَفرَّ

َ فٌَِهن إاِلَّ َقلٌِبًل  ْذُكُر هللاَّ ٌَ َطاِن، َقاَم َفَنَقَر أَْرَبًعا، ال  ٌْ هذا : الشرح" .الشَّ
اإلسناد نظٌؾ صحٌح لذلك أخرجه من طرٌقه بعض المسندٌن منهم 

اِق، َعْن َمالٍِك، َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد  :عبد الرزاق الصنعانً زَّ َعْبُد الرَّ
ْحَمِن َقالَ  ٌَُصلًِّ : الرَّ َم  ْهِر َفَتَقدَّ َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ

بَلِة أَْو َذَكَرَها َفَقالَ  ْرَناهُ َتْعِجٌَل الصَّ ا َفَرَغ َذكَّ الحدٌث :اْلَعْصَر، َفلَمَّ
َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، َقالَ  :وأحمد، قال أَْخَبَرنًِ َمالٌِك، َعِن : َحدَّ
ٌَُصلًِّ : اْلَعبَلِء َقالَ  ْهِر، َفَقاَم  َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ

ْحَمِن، َمالٌِك، َعِن اْلَعبَلِء  :الحدٌث، وقال: اْلَعْصرَ  َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ُه َقالَ  ْحَمِن أَنَّ ْهِر، َفَقاَم : ْبِن َعْبِد الرَّ َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ

حدثنا القعنبً، عن مالك،  :الحدٌث، وقال أبو داود: ٌَُصلًِّ اْلَعْصرَ 
دخلنا على أنس بن مالك بعد : عن العبلء بن عبد الرحمن أنه قال

الحدٌث، وقال ابن :الظهر، فقام ٌصلً العصر، فلما فرغ من صبلته
ًُّ َعْن َمالٍِك َعِن اْلَعبَلِء ْبِن  :حبان َثَنا اْلَقْعَنبِ أَْخَبَرَنا أَُبو َخلٌَِفَة َقاَل َحدَّ

ُه َقالَ  ْحَمِن أَنَّ ْهِر َفَقاَم : َعْبِد الرَّ َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ
ا َفَرَغ ِمْن َصبَلتِهِ  ثناه  :الحدٌث، والبزار، قال: ٌَُصلًِّ اْلَعْصَر َفلَمَّ وَحدَّ

ثنا َمالٌِك، َعن اْلَعبلِء ْبِن  ثنا روح بن عبادة، َحدَّ ُمَحمد بن َمْعَمر، َحدَّ
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ْعقُوَب َقالَ  ٌَ ْحَمِن ْبِن  ْهرِ : َعبد الرَّ  َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد الظُّ
ا َفَرَغ ِمْن َصبلتِهِ  ٌَُصلًِّ اْلَعْصَر َفقُْلَنا لَُه لَمَّ بلَة؟ : َفَقاَم  ُل الصَّ ُتَعجِّ

قُول: فَقالَ  ٌَ ُ َعلٌَه َوَسلَّم  الحدٌث، : َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
َثَنا  :والطحاوي فً شرح الطحاوي فً شرح معانً اآلثار َما َحدَّ

َثُه، َعِن اْلَعبَلِء ْبنِ : ٌُوُنُس َقالَ  ْحَمِن  أنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ َعْبِد الرَّ

ُه َقالَ  ْهِر َفَقاَم : أَنَّ ًَ هللاُ َعْنُه َبْعَد الظُّ َدَخْلُت َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض
بَلِة، أَْو . ٌَُصلًِّ اْلَعْصرَ  ا َفَرَغ ِمْن َصبَلتِِه، َذَكْرَنا َتْعِجٌَل الصَّ َفلَمَّ

قُول: َذَكَرَها َفَقالَ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ : َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
،  :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب،  ًُّ أَْنَبؤَ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْنَبؤَ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ُه َقالَ  ْحَمِن، أَنَّ َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن : َعْن َمالٍِك، َعِن اْلَعبلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

ْهِر، ا َفَرَغ ِمْن َصبلتِِه، َذَكْرَنا  َمالٍِك َبْعَد الظُّ ٌَُصلًِّ اْلَعْصَر، َفلَمَّ َفَقاَم 
بلِة، أَْو َذَكَرَها، َفَقالَ  ِه : َتْعِجٌَل الصَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

قُولُ  ٌَ ًٍّ : الحدٌث، والبٌهقً فً السنن الكبرى»:َوَسلََّم  أَْخَبَرَنا أَُبو َعلِ
ًُّ َعْن َمالٍِك  وْذَباِريُّ أنبؤ أَُبو َبْكِر ْبُن َداَسَة ثنا أَُبو َداُوَد ثنا اْلَقْعَنبِ الرُّ

ُه َقالَ  ْحَمِن أَنَّ َدَخْلَنا َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َبْعَد : َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ
بَلِة  ا َفَرَغ ِمْن َصبَلتِِه َذَكْرَنا َتْعِجٌَل الصَّ ٌَُصلًِّ اْلَعْصَر َفلَمَّ ْهِر َفَقاَم  الظُّ

ِه َوَسلََّم : أَْو َذَكَرَها َفَقالَ  ٌْ َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
قُولُ  الحدٌث، وقد أخرج اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذا الحدٌث :ٌَ

ألنه ٌوافق مذهبه وٌعضد الحدٌث الذي قبله، فهو ٌقول بتعجٌل 
الصبلة فً أول وقتها المختار إال صبلة الظهر فقد قال بتؤخٌرها إذا 

اشتد الحر ألن شدة الحر من فٌح جهنم، وقد استدل بفهم خادم 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنس بن مالك رضً هللا عنه وفٌه 
وعٌد وتشبٌه من ٌإخر صبلة العصر بصنٌع المنافقٌن أعاذنا هللا 

وإٌاكم من النفاق، وقد تقدمت األحادٌث الصحٌحة الصرٌحة الناهٌة 
 . عن الصبلة فً هذه األوقات، وهللا تعالى أعلم وأجل

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -31 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َتَحرَّ أََحُدُكْم : ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ ال 
ًَ ِعْنَد ُطلُوِع الشَّْمِس، َوالَ ِعْنَد ُؼُروبَِها ٌَُصلِّ هذا الحدٌث : الشرح" .َف

من أصح األسانٌد وأعبلها عند مالك وقد أخرجه البعض من طرٌق 
المسند "مالك وقد تقدمت رواٌة مسلم عن مالك، وقال أبو نعٌم فً 
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ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر  -1871": المستخرج على صحٌح مسلم َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ٌُوُسَؾ َثَنا َمالٌِك َعْن َنافٍِع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل  ِ ْبُن  ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌَُصلًِّ ِعْنَد ):َقاَل َرُسوُل هللاَّ َتَحرَّ أََحُدُكْم َف ٌَ اَل 
ْمِس َوال ِعْنَد ُؼُروبَِها ٌَى (ُطلُوِع الشَّ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ." َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن 

: أَْخَبَرَنا أَُبو َخلٌَِفَة، َقالَ :ورواه ابن حبان من طرٌق القعنبً،قال

، َعْن َمالٍِك، ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ قلت وهذا الحدٌث هو اآلخر ٌبٌن نهً  َحدَّ
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن تؤخٌر الصبلة إلى آخر وقت 

الضروري، وهذا اإلسناد من أصح األسانٌد وقد تقدم أن األحناؾ 
 .أبطلوا من صلى الفرض فً هذا الوقت، وهللا تعالى أعلم وأجل

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 32 ى ْبِن : َحدَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

اَن، َعْن األَْعَرِج، َعْن أَ َحبَّ
ٌَُب الشَّْمُس، َوَعِن : َوَسلم بلَِة َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْؽ َنَهى َعِن الصَّ

ْبِح َحتَّى َتْطلَُع الشَّْمسُ  بلَِة َبْعَد الصُّ هذا الحدٌث من أصح " .الصَّ
األسانٌد وأنظفها لذلك أخرجه جم من الجهابذة المسندٌن من طرٌق 

ْحَمنِ : َقالَ  مالك، منهم أحمد  عن محمد بن َمالِكٌ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

َثَنا إِْسَحاُق، ٌحً بن حبان عن األعرج عن أبً هرٌرة الحدٌث ، َوَحدَّ
اَن، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن : َقالَ  ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  أَْخَبَرنًِ َمالٌِك َعْن ُمَحمَّ

َرَة، ٌْ بًِ ُهَر
ى، َقالَ  : الحدٌث، ومسلم، قالأَ ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  : َحدَّ

اَن، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن  ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن ُمَحمَّ
َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى ٌْ بًِ ُهَر

ِه َوَسلَّمَ  أَ ٌْ ، الحدٌث، وأبو هللاُ َعلَ
أنا : أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى، قال :عوانة فً المستخرج، قال

نا : ابن وهب أّن مالًكا حدثه، ح وحدثنا محمد بن إسماعٌل قال
القعنبً، عن مالك، عن محمد بن ٌحٌى بن حبان، عن األعرج، عن 

، علٌه وسلم أّن رسول هللا صلى هللا- رضً هللا عنه -أبً هرٌرة 

 ابن أحدثنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنب :الحدٌث، وقال فً المسند
وهب أن مالكا حدثه ح وحدثنا محمد بن إسماعٌل قال حدثنا القعنبً 
عن مالك عن محمد بن ٌحٌى ابن حبان عن األعرج عن أبً هرٌرة 

، الحدٌث، وقال السراج فً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن
ى َقالَ  :المسند ٌَ ْح ٌَ أََنا أَُبو َسلَمة قثنا َمالُِك ْبُن أََنٍس َعْن : أَْخَبَرنًِ أَُبو 

َرَة أَّن  ٌْ بًِ ُهَر
اَن َسِمَعُه ِمَن األَْعَرِج َعْن أَ ى ْبِن ِحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلَّم َرُسوَل هللاَّ ٌْ ، الحدٌث، والنسابً فً السنن َعلَ
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َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك،:الكبرى، قال ٌْ الحدٌث، وابن حبان،  أَْخَبَرَنا قَُت
بًِ َعْوٍن، َقالَ  :قال

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَ بًِ : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
َثَنا أَْحَمُد ْبُن أَ َحدَّ

َثَنا َمالٌِك،: َبْكٍر، َقالَ  أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  :الحدٌث، والبؽوي، قال َحدَّ
، أَْخَبَرَنا أَُبو  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
 ِ ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ٌَُصلًِّ ِعْنَد ُطلُوِع : َصلَّى هللاَّ ى أََحُدُكْم َف َتَحرَّ ٌَ ال 
تِِه، أَْخَرَجُه  َفٌق َعلَى ِصحَّ الشَّْمِس، َوال ِعْنَد ُؼُروبَِها َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى،  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ ُمَحمَّ
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد،  ِكبلُهَما َعْن َمالٍِك، ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

ِد  ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُمَحمَّ ًُّ أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

اَن، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ ٌَّ ى ْبِن َح ٌَ ْح ٌَ ْبِن 
بلِة َبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْؽُرَب  ِه َوَسلََّم َنَهى َعِن الصَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ْبِح َحتَّى َتْطلَُع الشَّْمُس َهَذا َحِدٌٌث  بلِة َبْعَد الصُّ الشَّْمُس، َوَعِن الصَّ
َرَة، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ٌْ بًِ ُهَر

تِِه، أَْخَرَجاهُ، َعْن أَ َفٌق َعلَى ِصحَّ ُمتَّ
، أََنا  ًُّ ى، َعْن َمالٍِك، أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن أَْحَمَد اْلَملٌِِح ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ

ُد ْبُن  ٌُوُسَؾ، َنا ُمَحمَّ ُد ْبُن  ، أََنا ُمَحمَّ ًُّ ِم ٌْ َع ِ النُّ أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ
ِ، أََنا إِْبَراِهٌُم ْبُن َسْعٍد، َعْن  َثنًِ َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن َعْبِد هللاَّ إِْسَماِعٌَل، َحدَّ
ُه َسِمَع  ، أَنَّ ًُّ ِزٌَد اْلُجْنَدِع ٌَ َثنًِ َعَطاُء ْبُن  َصالٍِح، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َحدَّ

قُولُ  ٌَ  ، ِه َوَسلََّم، : أََبا َسِعٌٍد اْلُخْدِريَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ
قُولُ  ْبِح َحتَّى َتْرَتفَِع الشَّْمُس، َوال َصبلَة َبْعَد : ٌَ ال َصبلَة َبْعَد الصُّ

تِِه، أَْخَرَجُه  َفٌق َعلَى ِصحَّ اْلَعْصِر َحتَّى َتِؽٌَب الشَّْمُس َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
ٌُوُنَس، َعِن اْبِن  ى، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن  ٌَ ْح ٌَ ُمْسلٌِم، َعْن َحْرَملََة ْبِن 

،وٌبلحظ أن ابن حبان والبؽوي أخرجا الحدٌث من طرٌق "ِشَهابٍ 
هذا حدٌث صاحبنا أبً مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري، قلت ؾ

ٌنص نصا صرٌحا على نهً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن 
الصبلة بعد العصر حتى تؽرب الشمس وعن الصبلة بعد الصبح 

حتى تطلع الشمس وهو حدٌث متواتر كما سنبٌن ذلك فً التالً لكنه 
وقت متسع وقد رخص البعض فً الصبلة فٌه  لما ٌسمونه بذوات 

األسباب، وقد تقدم ما فٌه كفاٌة من خبلؾ بٌن فقهاء األمصار حول 
فتح الرب "المسؤلة، وهللا تعالى أعلم، والحدٌث خرجناه فً كتابنا 

ال صبلة بعد ":  حدٌث-46: كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
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العصر  حتً تؽرب الشمس، وال صبلة بعد الصبح حتى تطلع 
عن أبً سعٌد رضً هللا عنه أن النبً : نص الحدٌثو" الشمس

ال صبلة بعد صبلة العصر حتى تؽرب ":صلى هللا علٌه وسلم قال
 أخرجه "الشمس وال صبلة بعد صبلة الفجر حتى تطلع الشمس

قطؾ "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً كتابه . البخاري ومسلم

 صحابٌا وأقره 17عن " األزهار المتناثرة فً األحادٌث المتواترة
لقط الآللا المتناثرة من األخبار "الحافظ الزبٌدي فً كتابه 

نظم المتاثرة فً الحدٌث "أقره الحافظ الكتانً فً  كما" المتواترة
 :كما ٌلً" فتح الرب الساتر"وخرجناه فً كتابنا "المتواتر

البخاري ومسلم والزبٌدي فً عقود الجواهر وأبو عوانة أخرجه : أبو سعٌدـ 1
البخاري ومسلم والهٌثمً فً مجمع الزوابد عن الطبرانً فً أخرجه : أبو هرٌرةـ 2

 األوسط وأبو عوانة
 البخاري ومسلم والترمذيأخرجه : عمرـ 3
 البخاري ومسلم والترمذيأخرجه : ابن عمرـ 4

 البخاري ومسلمأخرجه : عمرو بن عبسةـ 5
 البخاري ومسلمأخرجه : عقبة بن عامرـ 6
 البخاري ومسلمأخرجه : عابشةـ 7

 البخاري أخرجه : معاوٌةـ 8
 البزار وكشؾ األستار للهٌثمًأخرجه : أنسـ 9

البزار وكشؾ األستار للهٌثمً أخرجه : ابن مسعودـ 10

 أحمدأخرجه : زٌد بن ثابتـ 11
 أحمدأخرجه : سعد بن ابً وقاصـ 12
 أحمد: سمرة بن جندبـ 13

 أحمدأخرجه : كعب بن مرة أو مرة بن كعبـ 14
 أحمد: أبو أمامةـ 15
 .ان ره فً ن م المتناثر:صفوان بن المعطلـ 16

 الطبرانًأخرجه : أبو ذرـ 17
 أخرجه البخاري وأبو داود وأبو عوانة والدارقطنً : ابن عباسـ 18
 {معاذ بن عفراء عند الكتانً}كشؾ األستار أخرجه : معاذ القاريـ 19

أحمد والترمذي والبٌهقً والهٌثمً فً مجمع الزوابد عن البزار أخرجه : ابن عمروـ 20
 والطبرانً فً الكبٌر

 أحمدأخرجه :  عمرو بن العاصـ 21

 الطبرانً فً األوسطأخرجه : قرة بن أبً قرة عن أبً أسٌدـ 22
. الترمذيأخرجه : حفصةـ 23

 :يوزاد الكتان

 .ان ره فً ن م المتناثرر: سلمة بن األكوعـ 24

 .عبد هللا الصنابحً وجزم أنه صحابً لٌس التابعً ان ره فً ن م المتناثرـ 25
 .ان ره فً ن م المتناثر: جندب  بن جنادةـ 26
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 وحفصة فؤصبح عدد ةقلت وبقى على الكتانً عمرو بن العاص وقر
ذكر ابن حجر فً :  صحابٌا، وقال الكتان26ًالرواة من الصحابة 

األمالً المخرجة على مختصر ابن الحاجب األصلً أنه وارد عن 
جماعة من الصحابة تزٌد على العشرٌن وممن صرح بتواتره أٌضا 

ابن بطال كما تقدم عن السخاوي فً فتح المؽٌث والشٌخ عبد 

الرإوؾ المناوي فً شرح الجامع وفً شرح معانً اآلثار 
للطحاوي فً باب الركعتٌن بعد العصر بعد ذكر أحادٌث فً النهً 

 فقد جاءت اآلثار المتواترة :عن الصبلة بعدها وبعد الصبح ما نصه
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالنهً عن الصبلة بعد العصر 

حتى تؽرب الشمس وعمل ذلك أصحابه من بعده فبل ٌنبؽً ألحد أن 
 . هـ/ٌخالؾ فً ذلك 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -32 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ اِب َكاَن  ْوا : َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر؛ أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ الَ َتَحرَّ

ْطلُُع َقْرَناهُ َمَع  ٌَ َطاَن  ٌْ بَِصبلَتُِكْم ُطلُوَع الشَّْمِس، َوالَ ُؼُروَبَها، َفإِنَّ الشَّ
اَس َعلَى تِْلَك  ْضِرُب النَّ ٌَ ْؽُرَباِن َمَع ُؼُروبَِها، َوَكاَن  ٌَ ُطلُوِعها، َو

بلَةِ  هذا اإلسناد من أصح األسانٌد وأنظفها ألن مالكا : الشرح." الصَّ
رواه عن ابن دٌنار رحمهما هللا تعالى وإٌانا عن ابن عمر عن عمر 

صنٌع اإلمام مالك رحمه هللا أن من المعلوم رضً هللا عنهما، و
بعد ما ٌقدم المسند المرفوع ٌعضده بالمرسل أو أنه وإٌانا هو 

بالموقوؾ من فعل أو قول الصحابة ألنهم أوعى وأعلم بدالالت 
أقوال وأفعال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌبٌن عمر رضً هللا 

عنه هنا أنه ال ٌنبؽً ألحد أن ٌنتظر بصبلته طلوع الشمس وال 
ؼروبها ألنها تطلع وتؽرب بٌن قرنً شٌطان وكان ٌضرب الناس 

على تلك الصبلة ألنه قد ورد عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه 

وقت ال ٌصلً فٌه إال الكفار وكان عمر رضً هللا عنه ٌحب 
مخالفة الكفار وٌخشى من النفاق مع أنه كان إذا سلك فجا سلك 

الشٌطان فجا مؽاٌرا له كما كان الشٌطان ٌخافه كما فً حدٌث المرأة 
السوداء من سنن أبً داود وؼٌره وهو محدث هذه األمة إن كان فً 

األمة محدث كما ورد من حدٌث أبً هرٌرة وعابشة رضً هللا 
َوأَْجَمَع اْلُعلََماُء َعلَى أَنَّ " :وقال ابن عبد البر فً االستذكار.عنهما
ُه  ٌَ ِه - َنْه ٌْ بَلُم الصبلة وَعلَ بَلِة ِعْنَد ُطلُوِع الشَّْمِس َوِعْنَد - السَّ َعِن الصَّ
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ٌء إاِلَّ اْخَتلَفُوا فًِ  ًْ ٌَُعاِرْضُه َش ُه لَْم  ُر َمْنُسوٍخ َوأَنَّ ٌْ ُؼُروبَِها َصِحٌٌح َؼ
ُرُهَما َمْعَناهُ ، َتؤِْوٌلِِه َوَمْعَناهُ  ٌْ ًُّ َوَؼ افِِع َفَقاَل ُعلََماُء اْلِحَجاَز َمالٌِك َوالشَّ

بَلِة َعلَى اْلِجَناَزِة  افِلَِة ُدوَن اْلَفِرٌَضِة َوُدوَن الصَّ اْلَمْنُع ِمْن َصبَلِة النَّ
ُرُهْم ُكلُّ َصبَلٍة  ٌْ ٌُّوَن َوَؼ َوَهِذِه ُجْملَُة َقْولِِهْم، َوَقاَل أَْهُل اْلِعَراِق َواْلُكوفِ

َنافِلٍَة أَْو َفِرٌَضٍة أَْو َعلَى ِجَناَزٍة َفبَل ُتَصلَّى ِعْنَد ُطلُوِع الشَّْمِس َواَل 

ٌَُخصَّ َنافِلًَة ِمْن  ِعْنَد ُؼُروبَِها َواَل ِعْنَد اْستَِوابَِها أِلَنَّ اْلَحِدٌَث لَْم 
ْوِمِه لَِقْولِِه  ٌَ بَلُم - َفِرٌَضٍة إاِلَّ َعْصَر  ِه السَّ ٌْ َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمَن ))َعلَ

 "((اْلَعْصِر َقْبَل أَْن َتْؽُرَب الشَّْمُس َفَقْد أَْدَرَك اْلَعْصرَ 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -33  َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن :  َحدَّ َحدَّ

اِب  ُه َرأَى ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ِزٌَد، أَنَّ ٌَ ابِِب ْبِن  - رضً هللا عنه - السَّ
بلَِة َبْعَد اْلَعْصرِ  ْضِرُب اْلُمْنَكِدَر فًِ الصَّ هذا إسناد صحٌح :  الشرح."ٌَ

صرٌح فً أن عمر رضً هللا عنه كان ٌعزر من رآه أخر صبلة 
العصر ألنه كان ٌراها هً الصبلة الوسطى وٌحب إلخوته 

المسلمٌن ما ٌحب لنفسه من الخٌر،وقد نقل عن عبد هللا بن ٌاسٌن، 
الشٌخ الروحً للمرابطٌن أنه كان ٌعزر من تؤخر عن تكبٌرة 

اإلحرام لعله استنانا بسنة عمر هذه لكً ٌكون جٌبل بعٌدا من النفاق 
مخلصا هلل جل وعبل، قادرا على أن ٌخلص العمل هلل فً الجهاد 

قال ابن عبد البر .الذي كان ٌنوي القٌام به، وهللا تعالى أعلم وأجل
بَلِة َبْعَد اْلَعْصِر َوإَِذا : "فً االستذكار َوَمْعَنى َضْرِب ُعَمَر َعلَى الصَّ

ْضِرَبهُْم َعلَى  ٌَ بَلِة َبْعَد اْلَعْصِر َفؤَْحَرى أَْن  ْضِرُبهُْم َعلَى الصَّ ٌَ َكاَن 
بَلِة ِعْنَد ُطلُوِع الشَّْمِس َوِعْنَد ُؼُروبَِها َوَقْد َباَن َمْذَهُبُه َوَمْذَهُب  الصَّ

فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َما   ]..[اْبنِِه فًِ َذلَِك بَِما أَْوَرْدَناهُ قبل هذا والحمد هلل
ْلَزُم  ٌَ ُ أَْمَرهُ َوَكَذلَِك  ِه ُعَمُر ِمْن َتَفقُِّدِه أَْمَر َمِن اْسَتْرَعاهُ هللاَّ ٌْ َكاَن َعلَ

اُم بِؤَْمِر اْلُمْسلِِمٌَن  ٌَ ٌِن َواْلقِ بَلِطٌَن ااِلْهتَِباُل بِؤَْمِر الدِّ َة َوالسَّ اأْلَبِمَّ

ُه َقاَل  ٌَنا َعِن اْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ أَنَّ ُ لَهُْم ُروِّ اُهْم بَِما أََباَح هللاَّ ٌَ َوَصبَلُح ُدْن
ٍة أَْو إماتة  اِء ُسنَّ ٌَ َنا َقطُّ ِكَتاُب ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز إاِلَّ بِإِْح ٌْ َما َوَرَد َعلَ

ِ فًِ اأْلَْرِض  ُة الَِّذٌَن ُهْم هلِلَّ بدعة أو ورد َمْظلََمٍة َفَهُإاَلِء ُهُم اأْلَبِمَّ
ةٌ   "ُحجَّ

 
باب ما جاء فً النهً عن الصبلة بالهاجرة  (8)
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -34  ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ه قال َساٍر أَنَّ ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: َعَطاِء ْبِن  َة : قال َرُسوَل هللاَّ إِنَّ ِشدَّ

بلَةِ  َم، َفإَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َفؤَْبِرُدوا َعِن الصَّ ِح َجَهنَّ ٌْ : َوَقالَ .اْلَحرِّ ِمْن َف
َها، َفَقالَتْ  اُر إِلَى َربِّ ، أََكَل َبْعِضً َبْعًضا َفؤَِذَن لََها : اْشَتَكِت النَّ ا َربِّ ٌَ

ؾِ  ٌْ َتاِء، َوَنَفٍس فًِ الصَّ ِن فًِ ُكلِّ َعاٍم، َنَفٍس فًِ الشِّ ٌْ : الشرح" .بَِنَفَس

قلت هذا الحدٌث مرسل ألن عطاء بن ٌسار من التابعٌن وقد أوصله 
من طرٌق مالك عن زٌد بن أسلم عن عطاء عن عبد هللا الصنابحً 

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد  -3973 :حٌث قال فً شرح مشكل اآلثار َثَنا  َحدَّ
اُض ْبُن َعْبِد : أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َوْهٍب، َقالَ : اأْلَْعلَى، َقالَ  ٌَ َثنًِ ِع َحدَّ

 ، بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ
، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ ًُّ بًِ [134:ص]هللاِ اْلقَُرِش

 َعْن أَ
ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ  َرَة َرِض ٌْ هِ  ُهَر ٌْ ُ َعلَ َوَسلََّم،  َرُجبًل أََتى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َهاِر َساَعٌة َتؤُْمُرنًِ أَْن اَل : َفَقالَ  ِل َوالنَّ ٌْ ا َرُسوَل هللاِ، أَِمْن َساَعاِت اللَّ ٌَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًَ فٌَِها؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َت ":أَُصلِّ ٌْ َنَعْم، إَِذا َصلَّ

 ًْ َن َقْرَن ٌْ َها َتْطلُُع َب ْمُس، َفإِنَّ ى َتْطلَُع الشَّ بَلِة َحتَّ َفؤَْقِصْر َعِن الصَّ
َطاٍن، ٌْ ْنَتِصؾَ  َش ٌَ ى  لٌَة َحتَّ بَلةُ َمْشهُوَدةٌ َمْحُضوَرةٌ ُمَتَقبَّ َهاُر،  ُثمَّ الصَّ النَّ

ُه  ْمُس، َفإِنَّ ى َتِمٌلَ الشَّ بَلِة َحتَّ َهاُر َفؤَْقِصْر َعِن الصَّ َفإَِذا اْنَتَصَؾ النَّ
ْمُس  َم، َفإَِذا َمالَِت الشَّ ِح َجَهنَّ ٌْ ةُ اْلَحرِّ ِمْن َف ُم، َوِشدَّ ُر َجَهنَّ ِحٌَنبٍِذ ُتَسعَّ
َت  ٌْ ًَ اْلَعْصَر، َفإَِذا َصلَّ ى ُتَصلِّ لٌَة َحتَّ بَلةُ َمْحُضوَرةٌ َمْشهُوَدةٌ ُمَتَقبَّ َفالصَّ
بَلةُ َمْشهُوَدةٌ  ْمُس، ُثمَّ الصَّ ى َتْؽُرَب الشَّ بَلِة َحتَّ اْلَعْصَر َفؤَْقِصْر َعِن الصَّ

ْبحَ  ًَ الصُّ ى ُتَصلِّ لٌَة َحتَّ ٌُوُنُس، َقالَ  -3974 "َمْحُضوَرةٌ ُمَتَقبَّ َثَنا  : َحدَّ

ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َثُه، َعْن َز أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
َساٍر،  ًّ أَنَّ َرُسولَ [135:ص]ٌَ َنابِِح ِه   َعْن َعْبِد هللاِ الصُّ ٌْ ُ َعلَ هللاِ َصلَّى هللاَّ

َطاِن، َفإَِذا اْرَتَفَعْت ":َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ْمَس َتْطلُُع َوَمَعَها َقْرُن الشَّ إِنَّ الشَّ
ى إَِذا اْسَتَوْت َقاَرَنَها، َفإَِذا َزالَْت َفاَرَقَها، َفإَِذا َدَنْت لِْلُؽُروِب  َفاَرَقَها َحتَّ

ِه َوَسلََّم " َقاَرَنَها، َفإَِذا َؼَرَبْت َفاَرَقَها ٌْ ُ َعلَ َوَنَهى َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ
اَعاتِ  بَلِة فًِ تِْلَك السَّ َبَة، َقالَ  -3975 "َعِن الصَّ ٌْ ًُّ ْبُن َش َثَنا َعلِ : َحدَّ

َثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َقالَ  ٍد، َقااَل : َحدَّ ُر ْبُن ُمَحمَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َوُزَه : َحدَّ
َساٍر، ٌَ ُد ْبُن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َثَنا َز َسِمْعُت َعْبَد هللاِ : َقالَ  َحدَّ

قُولُ  ٌَ  ، ًَّ َنابِِح هِ : الصُّ ٌْ ُ َعلَ قُولُ  َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌَ ُثمَّ  :َوَسلََّم 
 ًُ ْه اِء َفَهِذِه اأْلَْوَقاُت َقْد لَِحَقَها َهَذا النَّ ٌَ ْنبِ

ا َسابُِر اأْلَ َذَكَر ِمْثلَُه َفؤَمَّ
َع ُكلَُّه َقْد  َطوُّ َن أَْهِل اْلِعْلِم أَنَّ التَّ ٌْ اْلَمْذُكوُر فًِ َهِذِه اآْلَثاِر َواَل اْختبَِلَؾ َب
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اِم الشَّْمِس  ٌَ بَلَة ِعْنَد قِ َر أَنَّ َمالًِكا َذَهَب إِلَى أَنَّ الصَّ ٌْ َدَخَل فًِ َذلَِك، َؼ
َما  َها إِنَّ بَلةُ فٌِِه؛ أِلَنَّ ؤُ الصَّ ٌَّ ا اَل َتَتَه ًٍّ َعْنَها، إِْذ َكاَنْت ِعْنَدهُ ِممَّ ُر َمْنِه ٌْ َؼ
بَلةُ فٌِِه  ؤُ الصَّ ٌَّ َماِن َقْبَل ِمْثلَِها، َفبَل َتَتَه َتقُوُم ُثمَّ َتِمٌُل ببَِل َوْقٍت ِمَن الزَّ

ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ اِس [136:ص]َوَرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ُة َعلَى النَّ  َفهَُو اْلُحجَّ
ا، َوَقْد  ًٌ ْن إَِذا َفَعلَُه َكاَن َعاِص ْنَه إاِلَّ َعْن ُمْمِكٍن ِممَّ ٌَ َجِمًٌعا، َولَْم 

ًة َما، ُثمَّ َتُزوُل َبْعَد َذلَِك،  َوْجَدَناَها َتقُوُم، َوَتُكوُن ِشْبَه اْلُمْضَطِرَبِة ُمدَّ
بَلِة  ِه َوَسلََّم َعِن الصَّ ٌْ ُ َعلَ ًَ الَّتًِ َنَهى َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ةُ ِه َفتِْلَك اْلُمدَّ

ْدُخُل فًِ َذلَِك : فٌَِها، َوَقْولُهُ  ٌَ ُه  بَلِة فٌَِها اْبتَِداًء أَنَّ ُه َما َنَهى َعِن الصَّ إِنَّ
ًَ َعِن  ِه َذلَِك اْلَوْقُت الَِّذي ُنِه ٌْ ْطَرأُ َعلَ ٌَ بَلِة الَّتًِ  ُخوُل فًِ الصَّ النَّْهًِ الدُّ

ُكوُنوا ِمْن ِحٌَن  ٌَ ٌُْحَتاُج ِمْنهُْم إِلَى أَْن  َن  بَلِة فٌِِه؛ أِلَنَّ اْلُمَصلٌِّ الصَّ
ْخُرُجوا ِمْنَها َعلَى اأْلَْحَواِل الَّتًِ اَل  ٌَ ْدُخلُوَن فًِ َصبَلتِِهْم إِلَى أَْن  ٌَ

َها ٌْ ْدُخلُوا فٌَِها إاِلَّ َعلَ ٌَ ُجوُز أَْن  َهاَرِة َوِمْن َسْتِر اْلَعْوَرِة، َوِمَن : ٌَ ِمَن الطَّ
ٌَُصلُّوا فٌِِه  اْستِْقَباِل اْلقِْبلَِة، َفبِِمْثِل َذلَِك ُهْم فًِ اْلَوْقِت الَِّذي َقْد ُنهُوا أَْن 

ْوَم  ٌَ ًَّ َقْد أَْخَرَجا  افِِع ٌُوُسَؾ َوالشَّ َر أَنَّ أََبا  ٌْ ًضا َؼ ٌْ ُهْم فٌِِه َكَذلَِك أَ
َن  ٌْ ِهٌَرِة، َوَخالََفا َب اِم َقابِِم الظَّ ٌَ بَلِة فٌِِه ِعْنَد قِ اْلُجُمَعِة ِمْن َذلَِك فًِ الصَّ

اَها فٌِِه  ٌَ ا فًِ َذلَِك بِآَثاٍر َرَو اِم، َواْحَتجَّ ٌَّ َن َسابِِر اأْلَ ٌْ اْلُجُمَعِة فًِ َذلَِك َوَب
ا لَْم َنِجْدهُ  ْوِم اْلُجُمَعِة ِمَن النَّْهًِ اْلَمْرِويِّ فًِ َذلَِك، َوَذلَِك ِممَّ ٌَ بِاْستِْثَناِء 
ٌُْإَخُذ اْلِعْلُم َعْنهُْم،  ا َعْن َثْبٍت ِمَن اأْلَْثَباِت الَِّذٌَن  ًٌّ َصِحًٌحا، َواَل َمْرِو

َما َوَجْدَناهُ فًِ آَثاٍر ُمْنَقِطَعٍة، َوفًِ آَثاٍر اَل أََسانٌَِد لََها َتقُوُم بَِها  َوإِنَّ
ا  ٌُْخَرَج بِِه ِممَّ ِجْب أَْن  ٌَ ُة ِعْنَد أَْهِل اأْلََسانٌِِد، َوَما َكاَن ِمْثَل َهَذا لَْم  اْلُحجَّ

ِجُب أَْن  ٌَ ا اَل  ٌء، َوِممَّ ًْ ِه َوَسلََّم َش ٌْ ُ َعلَ ُه َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َقْد َعمَّ
ْدُخُل فٌِِه َسابُِر  ٌَ ا  ًبا إاِلَّ بِِمْثِل َما َجاَء ِممَّ ٌْ ٌُْخِرُج ِمْنُه َش ا  ٌُْسَتْعَمَل فٌِِه ِممَّ

وا لَهَُما فًِ َذلَِك بِؤَْن َقالُوا َر أَنَّ َقْوًما َقِد اْحَتجُّ ٌْ َقْد : اآْلَثاِر فًِ َذلَِك َؼ
ْهِر فًِ  ِه َوَسلََّم أََمَر بِاإْلِْبَراِد لَِصبَلِة الظُّ ٌْ ُ َعلَ َنا َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ َرأَ

ؤُْمْر لَِذلَِك  ٌَ َم، َولَْم  ِح َجَهنَّ ٌْ َة اْلَحرِّ ِمْن َف ، َوأَْخَبَر َمَع َذلَِك أَنَّ ِشدَّ اْلَحرِّ
ْوَم اْلُجُمَعِة َمْخُصوٌص فًِ َذلَِك : بِاإْلِْبَراِد بِاْلُجُمَعِة، َقالُوا ٌَ َفَدلَّ َذلَِك أَنَّ 

اِم ِسَواهُ  ٌَّ ْلَنا َما َقالُوا ِمْن [137:ص]بَِمْعًنى َباَن بِِه ِمْن َسابِِر اأْلَ  َفَتؤَمَّ
ْهِر فٌِِه ُهَو  ْبَرُد بَِصبَلِة الظُّ ٌُ َذلَِك، َفلَْم َنِجْد لَُه َمْعًنى؛ أِلَنَّ اْلَوْقَت الَِّذي 

اِم  ٌَ بَلِة فٌِِه ِعْنَد قِ ًَ َعِن الصَّ َبْعَد َزَواِل الشَّْمِس، َواْلَوْقُت الَِّذي ُنِه
الشَّْمِس َوَقْبَل َزَوالَِها، َفهَُما َوْقَتاِن ُمْخَتلَِفاِن َقْد َكاَن ِمْن َرُسوِل هللاِ 

ُر َما َكاَن ِمْنُه فًِ اآْلَخِر  ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهَُما َؼ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
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ًبا  ٌْ ُك بِؤَْمِرِه، َوااِلْنتَِهاُء ِعْنَد َنْهٌِِه، َوأَْن اَل َنْجَعَل َش َنا التََّمسُّ ٌْ َفاْلَواِجُب َعلَ
ِمْن أَْمِرِه َوَنْهٌِِه ُمَخالًِفا لآِْلَخِر ِمْنهَُما َحتَّى َنْسَتْعِمَل َجِمٌَع َما أََمَرَنا بِِه، 

ٍء ِمْن أَْمِرِه َواَل ِمْن َنْهٌِِه ُثمَّ َتَكلََّم أَْهُل اْلِعْلِم  ًْ َوَحتَّى اَل َنْخُرَج َعْن َش
ًِّ َعِن  اَعاِت اْلَمْنِه ْعنًِ اْلَفَرابَِض فًِ َهِذِه السَّ ٌَ بَلِة،  فًِ َقَضاِء الصَّ

بَلِة فٌَِها َفَقاَل َبْعُضهُمْ  ًَ فٌَِها َصبَلًة ِمَن :الصَّ ٌَُصلِّ ُجوُز أَْن  ٌَ اَل 

لََواِت اْلَمْفُروَضاِت َعلَى َحاٍل ِمَن اأْلَْحَواِل َوَقاَل َبْعُضهُمْ  اَل : الصَّ
َر َعْصِر  ٌْ لََواِت اْلَمْفُروَضاِت َؼ ًَ فٌَِها َصبَلًة ِمَن الصَّ ٌَُصلِّ ُجوُز أَْن  ٌَ

ِر الشَّْمِس َوَقْبَل  ٌُّ َها ُتَصلَّى فًِ َحاِل َتَؽ ٌَُصلًِّ فٌِِه، َفإِنَّ ْوِم الَِّذي  ٌَ اْل
ْن َقاَل َذلَِك ِمْنهُمْ  أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه، َوَذَهُبوا فًِ َذلَِك : َمِؽٌبَِها، َوِممَّ

ًَ َعِن  ْه إِلَى أَنَّ آِخَر َوْقِت اْلَعْصِر ُهَو ُؼُروُب الشَّْمِس َوإِلَى أَنَّ النَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِرَها إِلَى َمِؽٌبَِها َقْد َجاَء َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌُّ بَلِة َبْعَد َتَؽ الصَّ

َوَسلََّم َكَما َذَكْرَنا، َفؤَْخَرُجوا َما ُهَو َوْقٌت لََها ِمْن َذلَِك فٌَِها، َوأَْدَخلُوا 
ٌُوِجُب أَنَّ  اُس ِعْنَدَنا ِمْن َذلَِك  ٌَ لََواِت َوَكاَن اْلقِ فٌِِه َما ِسَواَها ِمَن الصَّ

ا َقْد َوَجْدَنا ُكلَّ َوْقٍت ِسَوى َذلَِك  ُر الشَّْمِس؛ أِلَنَّ ٌُّ آِخَر َوْقتَِها ُهَو َتَؽ
َوافُِل،  ُجوُز أَْن ُتَصلَّى فٌِِه النَّ ٌَ ُجوُز أَْن ُتَصلَّى فٌِِه اْلَفَرابُِض  ٌَ اْلَوْقِت 

ُجوُز أَْن ُتَصلَّى فٌِِه اْلَفَرابُِض  ٌَ ُجوُز أَْن [138:ص]َوُكلُّ َوْقٍت اَل  ٌَ  اَل 
بًِ َبْكَرَة َصاِحِب َرُسوِل 

َوافُِل، َوَهَذا َقْوٌل َقْد ُرِوَي َعْن أَ ُتَصلَّى فٌِِه النَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ قلت وقد انتصر هنا الطحاوي ." هللاِ َصلَّى هللاَّ

لمذهبه،فاإلبراد بصبلة الظهر فً شدة الحر نصت علٌه األحادٌث 
كما فً الحدٌثٌن التالٌٌن، ومن المعلوم أن  الصحٌحة الصرٌحة

مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هو التعجٌل بؤداء الصبلة فً 
أول وقت المختار إال بالنسبة للظهر فً وقت شدة الحر فإنه رخص 

فً اإلبراد بها عند شدة الحر ولذلك أورد هذا الحدٌث الذي رواه 
 .عن عطاء بن ٌسار، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -35 ِزٌَد َمْولَى :  َحدَّ ٌَ ِ ْبِن  َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِد ْبِن  ْحَمِن، َوَعْن ُمَحمَّ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

اَن، َعْن أَ ٌَ األَْسَوِد ْبِن ُسْف
ِ َصلى هللا  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن ْبِن َثْوَباَن، َعْن أَ َعْبِد الرَّ
َة اْلَحرِّ " :َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  بلَِة، َفإِنَّ ِشدَّ إَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َفؤَْبِرُدوا َعِن الصَّ

مَ  ِح َجَهنَّ ٌْ َها، َفؤَِذَن لََها فًِ ُكلِّ : َوَذَكرَ  .ِمْن َف اَر اْشَتَكْت إِلَى َربِّ أَنَّ النَّ
نِ  ٌْ ؾِ : َعاٍم بَِنَفَس ٌْ َتاِء، َوَنَفٍس فًِ الصَّ هذا : الشرح."َنَفٍس فًِ الشِّ

الحدٌث صحٌح مسند وكؤنه بدأ بالمرسل لٌبٌن صحة المرسل عنده 
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 وهو حدٌث ثم أتبعه بحدٌثٌن مسندٌن مرفوعٌن فبدأ بهذا الحدٌث
صحٌح اإلسناد وقد جوده فرواه من طرٌقه الجهابذة المسندٌن 

 :مسلم بعد رواٌة الحدٌث من عدة طرق للحدٌث،قال:  الحذاق، منهم
َثَنا َمْعٌن،  (617- )186 ، َحدَّ َثنًِ إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى اأْلَْنَصاِريُّ َوَحدَّ

بًِ 
اَن، َعْن أَ ٌَ ِزٌَد َمْولَى اأْلَْسَوِد ْبِن ُسْف ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  َحدَّ

بًِ 
ْحَمِن ْبِن َثْوَباَن، َعْن أَ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن، َوُمَحمَّ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ، »:ُهَر إَِذا َكاَن اْلَحرُّ
مَ  ِح َجَهنَّ ٌْ َة اْلَحرِّ ِمْن َف بَلِة، َفإِنَّ ِشدَّ أَنَّ »َوَذَكَر « َفؤَْبِرُدوا َعِن الصَّ

ِن، َنَفٍس فًِ  ٌْ َها، َفؤَِذَن لََها فًِ ُكلِّ َعاٍم بَِنَفَس اَر اْشَتَكْت إِلَى َربِّ النَّ
ؾِ  ٌْ َتاِء، َوَنَفٍس فًِ الصَّ حدثنا هشام بن عمار  :،وقال ابن ماجه«الشِّ

عن األعرج، عن  حدثنا أبو الزناد،: حدثنا مالك بن أنس قال: قال
، الحدٌث، قلت قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: أبً هرٌرة قال

لٌعضده بالحدٌث التالً، و أخرج الحدٌث لٌعضد به ما رواه قبله
وفً الحدٌث أمر من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم باإلبراد بصبلة 

ُح ُسُطوُع : (ش): "الظهر عند شدة الحر، قال الباجً فً المنتقى ٌْ اْلَف

ِه َوَسلََّم - اْلَحرِّ َفؤَْخَبَر  ٌْ ُ َعلَ َة اْلَحرِّ - َصلَّى هللاَّ ًحا َوأَنَّ ِشدَّ ٌْ َم َف أَنَّ لَِجَهنَّ
ِة اْلَحرِّ َوَمْعَنى َذلَِك  بَلِة ِمْن ِعْنِد ِشدَّ ِح َوأََمَر بِاإْلِْبَراِد بِالصَّ ٌْ ِمْن َذلَِك اْلَف

ْبُرَد َوْقُتَها َوَقْولُُه  ٌَ َر فِْعلَُها إلَى أَْن  ٌَُإخَّ َها »أَْن  اُر إلَى َربِّ اْشَتَكْت النَّ
ا َربِّ أََكَل َبْعِضً َبْعًضا ٌَ نِ « َفَقالَْت  ٌْ ْحَتِمُل َوْجَه َوُهَو أَْن : اْلَحقٌَِقةُ :ٌَ

اًة َوَكبَلًما َفَتَتَكلََّم بَِذلِكَ  ٌَ ْخلَُق لََها َح ونكتفً بالحقٌقة ألن المجاز فً " .ٌَ
القرآن والحدٌث ال ٌقبله أهل السنة فهو محل خبلؾ عند 

 َعن زٌد بن [27] : "األصولٌٌن، وقال السٌوطً فً تنوٌر الحوالك
ًّ َهَذا من َعطاء الَّتًِ تكلم ااْسلَْم َعن َعطاء بن ٌَسار َقاَل  بن اْلَعَربِ

بن عبد اْلبر ٌقوٌه اأْلََحاِدٌث اْلُمتَِّصلَة الَّتًِ َرَواَها االنَّاس فٌَِها َوَقاَل 

م الفٌح بفاء  ة اْلحر من فٌح َجَهنَّ َمالك َوَؼٌره من طرق َكثٌَِرة إِن شدَّ
َمْفُتوَحة وٌاء تحتٌة َساِكنة وحاء ُمْهملَة والفوح بواو سطوع اْلحر 

ه  وانتشاره َواْختلؾ على َهَذا على َحقٌَِقته َفَقاَل اْلُجْمهُور نعم َوقٌل إِنَّ
م فًِ اْلحر َفاْجَتنُبوا  ُه َنار َجَهنَّ ْشبٌِه أَي َكؤَنَّ َكبَلم خرج مخرج التَّ

ِن َظاهر َوحمله على اْلَحقٌَِقة  ٌْ ٌَاض كبل اْلَوْجَه َضَرره َقاَل الَقاِضً ِع
َوِوّي  ُه َظاهر الَحِدٌث َواَل َمانع ٌْمَنع إأولى َوَقاَل النَّ َواب أِلَنَّ نه الصَّ

ُه على َظاهره وجهنم َقاَل  من حمله على َحقٌَِقته َفَوَجَب الحكم بِؤَنَّ
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اِهر َعن أَكثر اٌُوُنس َوَؼٌره اْسم أعجمً َوَنقله  بن اأْلَْنَباِري فًِ الزَّ
ًّ َولم ٌصرؾ للتؤنٌث والعلمٌة َوفًِ اْلُمحكم  النَّْحِوٌٌن َوقٌل َعَربِ

م بعٌَدة القعر َوفًِ اسمٌت بذلك لبعد قعرها من َقْولهم بِْبر جهن
الموعب َعن أبً َعْمرو جهنام اْسم للؽلٌظ َوفًِ المؽٌث ألبً ُموَسى 

م تعرٌب كهنام بالعبرانٌة َفإِذا اْشَتدَّ َقاَل مؽلطاي ُهَو  اْلمدنًِ َجَهنَّ

ٌَاض  بَلة َقاَل الَقاِضً ِع ة فؤبردوا َعن الصَّ ة بَِمْعنى اْلقُوَّ افتعل من الشدَّ
ة َوَعن َتؤتً بَِمْعنى اْلَباء َكَما قٌل  ٌَ بَلِة َكَما َجاَء فًِ ِرَوا َمْعَناهُ بِالصَّ

َوِوّي َقاَل ا قاضً لرمٌت َعن اْلقوس أَي بِِه َوَهَذا َما جزم بِِه النَّ
بَلة ٌقاعٌاض   أبرد الرجل لَوقد تكون َعن ُهَنا َزابَِدة أَي أبردوا الصَّ

َهار َوَهَذا َما اْخَتاَرهُ  ًّ فًِ القبس اَكَذا إِذا فعله فًِ برد النَّ بن اْلَعَربِ
بَلة مبردٌن أَي داخلٌن فًِ  ُروا َعن الصَّ ًّ َمْعَناهُ َتؤَخَّ َوَقاَل اْلخطابِ

َوقت اْلبرد َوَقاَل السفاقسً أبردوا أَي ادُخلُوا فًِ َوقت اإْلِْبَراد مثل 
أظلم دخل فًِ الظبلم َوأمسى دخل فًِ اْلمَساء َوَهَذا بِِخبَلؾ اْلحمى 

ُه ٌْقَرأ بوصل األ م َفؤَْبِرُدوَها َعْنُكم َفإِنَّ ُه ثبلثً من لمن فٌح َجَهنَّ ؾ أِلَنَّ
بَلِة بِالّظْهِر َكَما صرح بِِه فًِ  برد الَماء حرارة جوفً َواْلمَراد بِالصَّ

ِحٌح َوَؼٌره َقاَل  َس اَحِدٌث أبً سعٌد فًِ الصَّ ٌْ ًّ فًِ القبس لَ بن اْلَعَربِ
ِرٌَفة إاِلَّ َما ورد فًِ َحِدٌث  ِرٌَعة الشَّ بن َمْسُعود الئلبراد َتْحِدٌد فًِ الشَّ

ٌؾ َثبَلَثة  ِه َوسلم فًِ الصَّ ٌْ َكاَن قدر َصبَلة َرُسول هللا صلى هللا َعلَ
أَْقَدام إِلَى َخْمَسة أَْقَدام َوفًِ الشَتاء َخْمَسة أَْقَدام إِلَى َسْبَعة أَْقَدام أخرجه 
َوال َفلََعلَّ اإلبراد َكاَن  ًّ َقاَل َوَذلَِك بعد طرح ظّل الزَّ َسابِ أَُبو َداُود َوالنَّ

ٌَاض إرٌثما ٌكون للجدار ظّل ٌؤوي  لٌه المجتاز َوَقاَل الَقاِضً ِع
َوِوّي اْختلؾ اْلعلَماء فًِ اْلجمع َبٌن َهَذا الَحِدٌث َوَنْحوه َوَبٌن  َوالنَّ

ِه َوسلم حر  ٌْ َحِدٌث خباب َشَكْوَنا إِلَى َرُسول هللا صلى هللا َعلَ
الرمضاء َفلم ٌشكنا َفَقاَل َبعضهم اإلبراد رخَصة والتقدٌم أفضل 

َوَقاَل َبعضهم َحِدٌث خباب َمْنُسوخ بِؤََحاِدٌث االبراد َوَقاَل آَخُروَن 
اإلبراد ُمْسَتحّب َوَحِدٌث خباب َمْحُمول على أَنهم طلُبوا َتؤِْخٌرا َزابِدا 
ِحٌح اْنتهى َومن اْلَؽِرٌب فًِ اْلَحِدٌثٌن  على قدر اإلبراد َوَهَذا ُهَو الصَّ

َتْفِسٌر َبعضهم أبردوا أَي اَل تصلوها لَوْقتَها األول ردا إِلَى َحِدٌث 
ة اْلَهَرِوّي َوَتْفِسٌر آخر َفلم  ٌَ ٌَاض َعن ِحَكا خباب َنقله الَقاِضً ِع

بن اٌشكنا أَي لم ٌحوجنا إِلَى الشكوى ردا إِلَى َحِدٌث اإلبراد َنقله 
ضا َهل ُهَو  ٌْ عبد اْلبر َعن َثْعلَب اشتكت النَّار إِلَى َربَها اْختلؾ أَ
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َحقٌَِقة بِلَِسان القال أَو مَجاز بِلَِسان اْلَحال أَو تكلم َعْنَها خازنها أَو من 
بن عبد اْلبر اَشاَء هللا َعْنَها واألرجح حمله على اْلَحقٌَِقة َكَذا َرجحه 

ٌَاض َوَقاَل إِن هللا نلِذي أاَوَقاَل أنطقها هللا  ء َواْلَقاِضً ِع ًْ طق كل َش
اة بُِجْزء ِمْنَها َحتَّى َتَتَكلَّم أَو ٌخلق لََها كبَلما  ٌَ َقادر على خلق اْلَح

َوِوّي َوَقاَل جعل هللا فٌَِها إدراكا وتمٌٌزا  ٌسمعُه من َشاَء من خلقه َوالنَّ

ُث َتَكلَّمت بَِهَذا َواْبن اْلُمنٌِر َوَقاَل إِن اْستَِعاَرة اْلَكبَلم لْلَحال َوإِن  ٌْ بَِح
ْعلٌِل لَُه َواإْلِْذن َواْلَقُبول  عِهدت َوسمعت لَِكن الشكوى وتفسٌرها َوالتَّ

ا ألؾ من  ِن َفَقط بعٌد من اْلمَجاز َخارج َعمَّ ٌْ َوالنَّفس وقصره على اْثَن
انًِ َفَقاَل شكواها مَجاز َعن ؼلٌانها  َضاِوّي الثَّ ٌْ اْستِْعَماله َورجح اْلَب
َوأكل َبْعضَها َبْعًضا مَجاز َعن ازدحام أَْجَزابَِها ونفسها مَجاز َعن 

ًّ النَّفس حُخُروج َما ٌبرز ِمْنَها َفؤذن لََها بنفسٌن بفت  اْلَفاء َقاَل اْلقُْرُطبِ
التنفس َقاَل َؼٌره َوأَصله الّروح َوُهَو َما ٌخرج من اْلجوؾ َوٌدخل 

ا افٌِِه من  ٌَ ْن لهواء َفشبه اْلَخاِرج من حرارة َجَهنَّم وبردها إِلَى الدُّ
َوان َوَقاَل  ٌَ فِس الَِّذي ٌخرج من َجوؾ اْلَح ًّ فًِ الَحِدٌث ابِالنَّ بن اْلَعَربِ

َها بجسم ٌكتنفها من َجِمٌع  ٌْ إَِشاَرة إِلَى أَن َجَهنَّم مطبقة محاط َعلَ

ْنفٌِس َعْنَها إِْعبَلم اْلخلق بؤنموذج ِمْنَها  َنَواِحٌَها َقاَل َواْلحكَمة فًِ التَّ
ًّ فًِ اْلَكبٌِر بَِسَند حسن َعن  َبَرانِ بن َمْسُعود َقاَل اقلت َوقد روى الطَّ

َطان َفَما  ٌْ َطان َوَبٌن َقْرنً َش ٌْ م فًِ قرن َش تطلع الشَّْمس من َجَهنَّ
تْرَتفع من َقَصَبة إاِلَّ فتح َباب من أَْبَواب النَّار َفإِذا اْشَتدَّ اْلحر فتحت 
ة  قع من أَْبَوابَها وَعلى أَن شدَّ ٌَ أَْبَوابَها كلَها َوَهَذا ٌدل على أَن التنفس 

م َحقٌَِقة  بل حدٌث ابن مسعود فً الطبرانً منكر" اْلحر من فٌح َجَهنَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -36 َناِد، َعْن :  َحدَّ بًِ الزِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

: األَْعَرِج، َعْن أَ
مَ  ِح َجَهنَّ ٌْ َة اْلَحرِّ ِمْن َف بلَِة، َفإِنَّ ِشدَّ ، َفؤَْبِرُدوا َعِن الصَّ ." إَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ

هذا الحدٌث من أصح األسانٌد عند اإلمام البخاري وقد ورد : الشرح
بهذا اإلسناد فً أو سبعة وخمسٌن حوالً أربعة وخمسٌن حدٌثا 

لكن البخاري ومسلم أخرجاه من ؼٌر طرٌق مالك،وممن الموطؤ،
بًِ  :الشافعً،قال: أخرجه من طرٌق مالك

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ
َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر

َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن أَ  :واإلمام أحمد،قال ، الحدٌث،الزِّ
ْحَمنِ  -9956 َثَنا إِْسَحاُق، َقالَ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ أَْخَبَرَنا : َمالٌِك، َوَحدَّ

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن أَ بًِ الزِّ

َمالٌِك، َعْن أَ
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ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ  َعِن [39:ص]إَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ َفؤَْبِرُدوا »:َصلَّى هللاُ َعلَ
مَ  ِح َجَهنَّ ٌْ َة اْلَحرِّ ِمْن َف بَلِة، َفإِنَّ ِشدَّ  كما رواه من عدة طرق من «الصَّ

أَْخَبَرَنا أَُبو  -362 :ؼٌر طرٌق مالك، وقال البؽوي فً شرح السنة
، أَْنَبؤَ  ًُّ ، أَْنَبؤَ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْنَبؤَ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

بًِ 
َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ بًِ الزِّ

أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُ َعْنُه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة، َرِض ٌْ  :ُهَر
ِح » ٌْ َة اْلَحرِّ ِمْن َف بلِة، َفإِنَّ ِشدَّ ، َفؤَْبِرُدوا َعِن الصَّ إَِذا اْشَتدَّ اْلَحرُّ

مَ  ِر َوْجٍه، َعْن .«َجَهنَّ ٌْ تِِه، أَْخَرَجاهُ ِمْن َؼ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
ؤَ : َوَمْعَنى اإلِْبَرادِ  ".أَ ٌَّ ِهٌَرِة، َوُهَو أَْن َتَتَف اْنِكَساُر َحرِّ الظَّ

ِهٌَرةِ  ، َفهَُو برد بِاإلَِضاَفِة إِلَى َحرِّ الظَّ ْنَكِسَر َوَهُج اْلَحرِّ ٌَ اُء، َو ٌَ  األَْف
مَ »:َوَقْولُهُ  ِح َجَهنَّ ٌْ ًُّ «ِمْن َف ابِ

َماَن اْلَخطَّ ٌْ ُسُطوُع : َمْعَناهُ : ، َقاَل أَُبو ُسلَ
َها، َواْنتَِشاُرهُ، َوأَْصلُُه فًِ َكبلِمِهمُ  َقالُ : َحرِّ ٌُ َعُة َواالْنتَِشاُر،  َمَكاٌن : السَّ

ُح، أَيْ  ٌَ ْهِر فًِ : قُْلتُ .َواِسعٌ : أَْف َواْخَتلََؾ أَْهُل اْلِعْلِم فًِ َتؤِْخٌِر َصبلِة الظُّ
، َفَذَهَب اْبُن اْلُمَباَرِك، َوأَْحَمُد، َوإِْسَحاُق إِلَى َتؤِْخٌِرَها،  ِة اْلَحرِّ ِشدَّ

َباعِ  ِؾ، َوُهَو األَْشَبُه بِاالتِّ ٌْ ًُّ  .َواإلِْبَراِد بَِها فًِ الصَّ افِِع : َوَقاَل الشَّ

ُه  اُس ِمْن ُبْعٍد، َفإِنَّ ْنَتاُبُه النَّ ٌَ ُكوَن إَِماَم َمْسِجٍد  ٌَ َتْعِجٌلَُها أَْولَى، إاِل أَْن 
ا َمْن َصلَّى َوْحَدهُ، أَْو َجَماَعًة فًِ َمْسِجٍد  ِؾ، َفؤَمَّ ٌْ ْبِرُد بَِها فًِ الصَّ ٌُ

ُه اَل َمَشقََّة  لَُها، ألَنَّ ٌَُعجِّ ُه  ْحُضُرهُ إاِل َمْن بَِحْضَرتِِه، َفإِنَّ ٌَ تِِه، اَل  ٌْ بِفَِناِء َب
ِهْم فًِ َتْعِجٌلَِها ٌْ ومعنى الحدٌث واضح وتوضٌح الواضح  قلت ".َعلَ

كما ٌقولون ٌزٌده إشكاال، ومذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا أداء 
الصبلة فً أول وقت المختار إال الظهر فً شدة الحر، مع أن 

الظهر هو الراجح عند اإلمام مالك فً أنه الصبلة الوسطى،ولكن 
ُه َكِرَه َتْعِجٌَل :"قال الباجً فً المنتقى َوَقاَل اْبُن َوْهٍب َعْن َمالٍِك إنَّ

ْذَهُب  ٌَ ُن َو َتَمكَّ ٌَ ِل اْلَوْقِت َقاَل َعْنُه اْبُن اْلَقاِسِم َولَِكْن َبْعَد َما  بَلِة أِلَوَّ الصَّ

َس ِمْن َمْعَنى اإْلِْبَراِد  ٌْ ؤِْخٌِر الَِّذي َحَكاهُ اْبُن اْلَقاِسِم لَ َبْعُضُه َفَمْعَنى التَّ
ْهِر  اِس َفَحَصَل فًِ َصبَلِة الظُّ َما ُهَو أِلَْجِل اْجتَِماِع النَّ ٍء َوإِنَّ ًْ فًِ َش

َتاِء : أََحُدُهَما :َتؤِْخٌَرانِ  ِؾ َوالشِّ ٌْ ُكوُن فًِ الصَّ ٌَ أِلَْجِل اْلَجَماَعِة َوَذلَِك 
ِة َنْفِسِه  ٌَُصلًِّ فًِ َخاصَّ ُجِل  فًِ اْلَمَساِجِد َوَمَواِضِع اْلَجَماَعاِت ُدوَن الرَّ
ِل اْلَوْقِت إْذ ُهَو اأْلَْفَضُل َعلَى َما  بَلِة فًِ أَوَّ ٌُْسَتَحبُّ لَُه َتْقِدٌُم الصَّ ُه  َفإِنَّ

مَ  انًِ .َتَقدَّ ؤِْخٌُر الثَّ ْخَتصُّ بَِوْقِت اْلَحرِّ ُدوَن : َوالتَّ ٌَ بَِمْعَنى اإْلِْبَراِد َوُهَو 
ؤِْخٌِر أِلَْجِل  ْسَتِوي فٌِِه اْلَجَماَعة َواْلَفذ َفَوْقُت التَّ ٌَ ِرِه ِمْن اأْلَْوَقاِت َو ٌْ َؼ
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ؤِْخٌِر أِلَْجِل اإْلِْبَراِد أَْكَثُر  ُء ِذَراًعا َوَوْقُت التَّ ًْ فًَِء اْلَف ٌَ اْلَجَماَعِة إلَى أَْن 
نِ  ٌْ َراَع ُكوَن إلَى َنْحِو الذِّ ٌَ ِصحُّ أَْن  ٌَ َر َذلَِك أَْشَهُب .ِمْن َذلَِك َو َوَقْد َفسَّ

َتاِء إلَى أَْن  ِؾ َوالشِّ ٌْ ْهَر فًِ الصَّ ِؾ الظُّ ٌْ ُه َقاَل َتؤِْخٌُر الصَّ َوَذلَِك أَنَّ
ا فًِ اْلَحرِّ  ِر اْلَحرِّ َفؤَمَّ ٌْ ُء ِذَراًعا ُثمَّ َقاَل بِإِْثِر َذلَِك َوَهَذا فًِ َؼ ًْ فًَِء اْلَف ٌَ

ُر إلَى آِخِر َوْقتَِها َوَوْجُه َما َذَكَرهُ ِمْن  ٌَُإخِّ َنا َواَل  ٌْ َفاإْلِْبَراُد بَِها أََحبُّ إلَ

 ًَ ُم بِاأْلَْمِر بِِه َوِمْن ِجَهِة اْلَمْعَنى أَنَّ اْلُمَصلِّ اإْلِْبَراِد اْلَحِدٌُث اْلُمَتَقدِّ
ِر  ٌْ بَلِة َواإْلِْكَماِل لُِرُكوِعَها َوُسُجوِدَها َوَؼ َمْنُدوٌب إلَى اْلُخُشوِع فًِ الصَّ

ةُ اْلَحرِّ َتْمَنُع ِمْن اْستٌَِفاِء َذلَِك ِمْن  َذلَِك ِمْن أَْفَعالَِها َوأَْقَوالَِها َوِشدَّ
ْمَنُع  ٌَ بَلِة بِاْلَحْقِن الَِّذي  بَلِة َعلَى َهِذِه اْلَحاِل َكَما َمَنَع ِمْن الصَّ الصَّ

اْلُخُشوَع َوإِْتَماَم اأْلَْقَواِل َواأْلَْفَعاِل َوَكَما أََمَر بَِتْقِدٌِم اْلِعَشاِء بَِحْضَرِة 
بَلِة لَِهَذا اْلَمْعَنى  .وهللا تعالى أعلم"الصَّ

باب ما جاء فً النهً عن دخول المسجد برٌح الثوم وتؽطٌة  (9)
: الفم فً الصبلة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  ـ37 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد : َحدَّ َحدَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ه بلؽه أن َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌَِّب، أَنَّ َمْن : ْبِن اْلُمَس

ٌُْإِذٌَنا بِِرٌِح الثُّومِ  ْقُرْب َمَساِجَدَنا،  ٌَ َجَرِة، َفبلَ  : الشرح" .أََكَل َهِذِه الشَّ
اختار اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فً هذا األصل رواٌة 

َثَنا  -7610 :مرسل سعٌد بن المسٌب وقد أوصلها ؼٌره، قال أحمد َحدَّ
بًِ 

ٌَِّب، َعْن أَ ، َعِن اْبِن اْلُمَس ْهِريِّ َثَنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ اِق، َحدَّ زَّ َعْبُد الرَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ : ُهَر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن أََكلَ ِمْن َهِذِه »:َقاَل َرُسوُل هللاَّ
َجَرِة  ْعنًِ الثُّوَم - الشَّ ٌُْإِذٌَنا فًِ َمْسِجِدَنا- ٌَ  َوَقاَل فًِ َمْوِضعٍ  «َفبَل 

ٌُْإِذٌَنا بِِرٌِح الثُّومِ  »:آَخرَ  ْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنا، َواَل  ٌَ  :، وقال مسلم«َفبَل 
ٍد  (562- )71 ٌْ ُد ْبُن َرافٍِع، َوَعْبُد ْبُن ُحَم َثنًِ ُمَحمَّ : َقاَل َعْبدٌ - َوَحدَّ

اِق، أَْخَبَرَنا َمْعَمٌر، َعِن : - أَْخَبَرَنا، َوَقاَل اْبُن َرافِعٍ  زَّ َثَنا َعْبٌد الرَّ َحدَّ

َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
ٌِِّب، َعْن أَ ، َعِن اْبِن اْلُمَس ْهِريِّ َقاَل َرُسوُل هللاِ : الزُّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْقَرَبنَّ »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َجَرِة، َفبَل  َمْن أََكلَ ِمْن َهِذِه الشَّ
ا بِِرٌِح الثُّومِ  نَّ ٌَ ٌُْإِذ حدثنا أبو  -1015 :وقال ابن ماجه ،«َمْسِجَدَنا، َواَل 

حدثنا إبراهٌم بن سعد، عن ابن شهاب، عن : مروان العثمانً قال
قال رسول هللا صلى هللا : سعٌد بن المسٌب، عن أبً هرٌرة، قال

من هذه الشجرة، الثوم، فبل ٌإذٌنا بها فً  من أكل»:علٌه وسلم
الكراث والبصل، : وكان أبً ٌزٌد فٌه: قال إبراهٌم« مسجدنا هذا
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أبً عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، ٌعنً أنه ٌزٌد على حدٌث 
أَْخَبَرَنا اإلَِماُم  -495 :، وقال البؽوي فً شرح السنةهرٌرة فً الثوم

 ِ ٍد اْلَقاِضً، َوأَُبو َحاِمٍد أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ًٍّ اْلُحَس أَُبو َعلِ
، َقاال ًُّ الِِح ُد  أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسنِ : الصَّ ، أََنا ُمَحمَّ اْلِحٌِريُّ

ى، َنا َعْبُد  ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  ، َنا ُمَحمَّ ًُّ َدانِ ٌْ ِد ْبِن َمْعقٍِل اْلَم ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر
ٌَِّب، َعْن أَ ، َعِن اْبِن اْلُمَس ْهِريِّ اِق، أََنا َمْعَمٌر، َعِن الزُّ زَّ الرَّ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْعنًِ » :أَنَّ النَّ ٌَ َجَرَة،  َمْن أََكلَ َهِذِه الشَّ
ٌُْإِذٌَنا فًِ َمْسِجِدَنا تِِه،  .«الثُّوَم، َفبل  َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

اِق، َوأَْخَرَجاهُ ِمْن  زَّ ٍد، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن َعْبِد ْبِن ُحَم
فهإالء رووه من طرٌق عبد " .93 َواْبِن ُعَمَر ،93ُطُرٍق، َعْن أََنٍس 

الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسٌب عن أبً هرٌرة عن 
مع أن الحدٌث فً النبً صلى هللا علٌه وسلم فاختار مالك اإلرسال، 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز "هذا األصل متواتر وقد خرجناه فً كتابنا 
من أكل ثوما أو بصبل ": حدٌث-48: كما ٌلً" الحدٌث المتواتر

نص الحدٌث عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول و" فلٌعتزلنا

من أكل من هذه ":هللا صلى هللا علٌه وسلم قال فً ؼزوة خٌبر
مسلم والبخاري رواه  "فبل ٌؤتٌن المساجد {ٌعنً الثوم}الشجرة 

والحدٌث  أخرجه السٌوطً بهذا اللفظ فً . ومثله عن أنس وجابر
عن إثنى "  قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة" كتابه

لقط الآللا المتناثرة "عشر صحابٌا وأقره الحافظ الزبٌدي فً كتابه 
نظم المتناثر "وأخرجه الحافظ الكتانً فً" من األحادٌث المتواترة

من أكل من هذه الشجرة الخبٌثة فبل ": بلفظ" فً الحدٌث المتواتر
عن عشرٌن صحابٌا قلت خرجناه فً كتابنا هذا كما " ٌقربن مسجدنا

 :ٌلً
أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً وأبو ٌعلً : أنسـ 1
البخاري ومسلم وأبو داود والنسابً وأبو عوانة والطبرانً : جابر بن عبد هللاـ 2

 .والبٌهقً

 البخاري ومسلم وابن ماجه وأبو عوانة والبٌهقً: ابن عمرـ 3
 مسلم وابن ماجه  وأبو عوانة والبٌهقً: أبو هرٌرةـ 4
 أحمد والطبرانً  فً الكبٌر والصؽٌر وعنه مجمع االزوابد: معقل بن ٌسارـ 5

 الطبرانً : أبو بكر الصدٌقـ 6
 الطبرانً: البشٌر األسلمىـ 7
 الطبرانً: عبد هللا بن زٌدـ 8

 الطبرانً: أبو ثعلبةـ 9
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 الطبرانً: خزٌمة بن ثابتـ 10
 مسلم وأبو عوانة والطبرانً: أبو سعٌدـ 11

 البزار: جابر  بن سمرةـ 12
 أبو داود وأبو عوانة وابن حبان والهٌثمً فً موارد ال مآن : حذٌفةـ 13
 أبو عوانة والهٌثمً فً موارد ال مآن : المؽٌرة بن شعبةـ 14

أبو عوانة :  معاوٌة بن قرة عن أبٌه بنقرةـ 15
: قلت زاد الكتانً إضافة إلى قرة و المؽٌرة كبل من 

ان ره فً  ن م المتناثر : ابن عباسـ 16

 ان ره فً  ن م المتناثر: ثوبانـ 17
 ان ره فً  ن م المتناثر: معبد األسلمًـ 18
 ان ره فً  ن م المتناثر: شرٌك بن شرحبٌلـ 19

 العبلء بن خباب ان ره فً  ن م المتناثرـ 20
ان ره فً  ن م المتناثر : علً بن أبً طالبـ 21
 مالك فً الموطؤ: ـ سعٌد بن المسٌب مرسبل22

فبلؽت عندنا واحدا حدٌث حذٌفة وتخرٌج األحادٌث  قً على الكتانًب
 ومنها حدٌث اإلمام مالك رحمه هللا وعشرٌن وهً قابلة للزٌادة

وإٌانا فً الموطؤ الذي بدأنا به، ومن فقه هذا الحدٌث أن إٌذاء 
المسلمٌن حرام وٌمكن إلحاق به كل رابحة نتنة أو كرٌهة ومن ذلك 

رابحة التدخٌن، وبعض المؤكوالت والمشروبات التً ٌتؤذى بها 
. المسلم، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -38  ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ٌَُصلًِّ َوُهَو  ِر، عن َسالَِم ْبَن َعْبِد هللاِ، أنه كان إَِذا َرأَى اإلِْنَساَن  اْلُمَجبَّ

ْوَب َجًذْبا َشِدًٌدا ً َفاهُ، َجَذَب الثَّ ْنِزَعُه َعْن فٌِهِ ،ٌَُؽطِّ ٌَ : الشرح"  . َحتَّى 

سالم بن عبد هللا بن عمر من فقهاء المدٌنة السبعة وصنٌعه هذا شبٌه 
بصنٌع جده عمر بن الخطاب رضً هللا عنه المتقدم فٌمن صلى عند 

الؽروب أو الشروق والضرب هنا ٌعنً شدة الجزر والتؽلٌظ فً 
 .العقوبة لكل من ٌخالؾ الشرع، وهللا تعالى أعلم

 :باب العمل فً الوضوء (1)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -39 ى :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْمِرو ْبِن  َحدَّ
ِد ْبِن َعاِصٍم َوُهَو َجدُّ  ٌْ ِ ْبِن َز بٌِِه، أَنَّ رجبًل َقاَل لَِعْبِد هللاَّ

، َعْن أَ ًِّ اْلَماِزنِ
ى ٌَ ْح ٌَ ِ َصلى : َعْمِرو ْبِن  َؾ َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌْ نًِ َك ٌَ َهْل َتْسَتِطٌُع أَْن ُتِر

دِ  ٌْ ِ ْبُن َز ؤُ؟ َفَقاَل َعْبُد هللاَّ َتَوضَّ ٌَ َنَعْم، َفَدَعاه بَِوُضوٍء، : هللا َعلٌَه َوَسلم 

ِن، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنشق  ٌْ َت َدِه َمرَّ ٌَ ِدِه الٌمنى، َفَؽَسَل  ٌَ َفؤَْفَرَغ َعلَى 
ِن مرتٌن، ُثمَّ  ٌْ ِه إِلَى اْلِمْرَفَق ٌْ َد ٌَ َثبلًَثا، ُثمَّ َؼَسَل َوْجَهُه َثبلًَثا، ُثمَّ َؼَسَل 

ِم َرْأِسِه، ُثمَّ َذَهَب بِِهَما  ِه، َفؤَْقَبَل بِِهَما َوأَْدَبَر َبَدأَ بُِمَقدَّ ٌْ َد ٌَ َمَسَح بَرْأَسُه بِ
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ُهَما َحتَّى َرَجَع إِلَى اْلَمَكاِن الَِّذي َبَدأَ ِمْنُه، ُثمَّ َؼَسَل  إِلَى َقَفاهُ، ُثمَّ َردَّ
هِ  ٌْ هذا الحدٌث من أصح األسانٌد وأنظفها لذلك " :الشرح." ِرْجلَ

الشافعً : أخرجه من طرٌق مالك جم من المسندٌن الحذاق، منهم
اِق، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن  :عن مالك، وعبد الرزاق، قال زَّ َعْبُد الرَّ

، أَنَّ َرُجبًل َقالَ  ًِّ ى اْلَماِزنِ ٌَ ْح ٌَ ٍد، َوَكاَن ِمْن : َعْمِرو ْبِن  ٌْ ِ ْبِن َز لَِعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ : َقالَ : الحدٌث، وأحمد، قال :أَْصَحاِب النَّ
ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ َعْن َمالُِك ْبُن أََنٍس،  الحدٌث، َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

الحدٌث،قال ابن عن عبد هللاَّ بن ٌوسؾ، عن مالك،: والبخاري، قال
إنه قال : إن رجبًل قال لعبد هللاَّ بن زٌد، ولم ٌقل: "وقال فٌه: األثٌر

: فٌحتمل أن ٌكون هذا القابل، إال أنه كنى عن نفسه بقوله. لعبد هللاَّ 
رجبًل؛ وٌجوز أن ٌكون السابل ؼٌره، إال أن البخاري قد ذكر  إن

فً بعض طرقه لهذا الحدٌث عن عمرو بن ٌحٌى، عن أبٌه أنه َشِهَد 
عمرو بن أبً حسن سؤل عبد هللاَّ بن زٌد، فهذا صرٌح فً أن 

عن مسدد، عن : وله فً أخرى .وهللاَّ أعلم -السابل كان ؼٌر الراوي 
أنه أفرغ من اإلناء : خالد بن عبد هللاَّ بن عمرو بن ٌحٌى باإلسناد

هكذا وضوء : على ٌدٌه فؽسلهما، وذكر نحوه، ثم قال فً آخره
: وله رواٌات أخرى ومسلم قال-. صلى هللا علٌه وسلم - رسول هللاَّ 
،  [عبد]فؤخرجه عن محمد بن الصباح، عن خالد بن : وأما مسلم هللاَّ

وؼسل " :عن ٌحٌى، باإلسناد وذكره أتم منه، وقال هو والبخاري
وفً بعض ".ولم ٌذكر الكعبٌن" :وله فً أخرى".رجلٌه إلى الكعبٌن

: وفً بعضها".فمضمض واستنشق من كؾ واحدة:"طرقه
حدثنا عبد هللا بن  :وأبو داود،قال".ؼرفات واستنثر من ثبلث"

 :الحدٌث، والنسابً فً السنن الكبرى، قال مسلمة، عن مالك،
، َعْن َمالٍِك، الحدٌث، وابن ماجه،  أَْخَبَرَنا ُعْتَبُة ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَمْرَوِزيُّ

أخبرنا محمد : حدثنا الربٌع بن سلٌمان وحرملة بن ٌحٌى، قاال :قال
أنبؤنا مالك بن أنس، عن عمرو بن ٌحٌى، : بن إدرٌس الشافعً، قال

الحدٌث،  عن أبٌه، أنه قال لعبد هللا بن زٌد وهو جد عمرو بن ٌحٌى،
حّدثنا الربٌع بن سلٌمان، أخبرنا : وقال أبو عوانة فً المستخرج

، أخبرنا مالك ًّ ، الحدٌث، وقال الطحاوي فً شرح معانً الّشافع
بًِ َعقٌٍِل، َقااَل  :اآلثار

ٌُوُنُس، َواْبُن أَ َثَنا  أنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا  :َحدَّ
َثهُ  ، :،الحدٌث،والبؽوي فً شرح السنةَحدَّ ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
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، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
 ِ بٌِِه، أَنَّ َرُجبل َقاَل لَِعْبِد هللاَّ

، َعْن أَ ًِّ ى اْلَماِزنِ ٌَ ْح ٌَ َمالٍِك، َعْن َعْمِرو ْبِن 
ِد ْبِن َعاِصمٍ  ٌْ اختار اإلمام مالك رحمه هللا ،الحدٌث،قلت وقد ْبِن َز

وإٌانا هذا الحدٌث ألنه ٌوافق مذهبه فً المسح على جمٌع الرأس، 
وقد خالؾ الشافعً وأبو حنٌفة فً ذلك فقاال ٌمكن االكتفاء بمسح 

بعض الرأس أثناء الوضوء، كما أنه ٌبٌن ؼسل الٌدٌن قبل إدخالهما 
طبٌعة الؽسل هل هو مرة واحدة أو مرتان أو ٌبٌن فً اإلناء لكنه لم 

ثبلث مرات وهل ٌنبؽً ؼسلهما عند كل وضوء أم عند القٌام من 
ذلك كله " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"النوم وقد بٌنا فً كتابنا 

وجمهور ":"{التمهٌد}"قلت وأما قول ابن عبد البر فً:حٌث قلنا
العلماء على أن ؼسل الٌدٌن فً اإلناء قبل ؼسلهما ال ٌنجس الماء 

إال أن فاعل ذلك مسٌا فً ترك ؼسلهما ألن السنة أن ٌبدأ بهما 
ومن استٌقظ :"وقال فً االستذكار" وعلى هذا القول عامة المسلمٌن

" من نومه فؽسل ٌدٌه فً وضوبه فبل ٌرقه وعلى هذا إجماع الفقهاء
قلت وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً 

أن النبً - واللفظ لمسلم– وابن ماجه ومالك وأحمد عن أبً هرٌرة 
إذا استٌق  أحدكم من نومه فبل ٌؽمس :"صلى هللا علٌه وسلم قال

إذا استٌق  :"وفً رواٌة للبزار" ٌده فً اإلناء حتى ٌؽسلها ثبلثا
" حتى ٌفرؼن علٌها منامه فبل ٌؽمس ٌده فً طهور أحدكم من

لكن ما ذكره ابن عبد البر لٌس إجماعا البتة، ! بنون التوكٌد الثقٌلة
وإن كان ٌسٌرا : حٌث قال" المؽنً" فقد ذكر نقٌضه ابن قدامة فً

أعجب إلً أن ٌهرٌق الماء، فٌحتمل أن تجب إراقته : فقال أحمد
وهو قول الحسن، ألن النهً عن ؼمس الٌد فٌه ٌدل على تؤثٌرها فٌه 

وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبري فً الخبر زٌادة عن 

قلت " فإن أدخلها قبل الؽسل أراق الماء": النبً صلى هللا علٌه وسلم
وزٌادة العكبري وإن كانت معتمدة عند بعض الحنابلة لم نجد من 

- كما فً طبقات الجنابلة– وثقها إذ العكبري توفً على المشهور 
إن : وقال أبو الخطاب:" هـ كما ذكر صاحب المؽنً قال387سنة 

" ؼمس ٌده فً الماء قبل ؼسلها فهل تبطل طهورٌته؟ على رواٌتٌن
قلت وهاتان الرواٌتان اللتان ذكر أبو الخطاب هما المضبوطتان عن 

م أكثر؟ فتبٌن أاإلمام أحمد بن حنبل وتفصٌلهما هل الماء قلتٌن 
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قلت وقال ابن عبد .الخبلؾ عكس ما ذكره ابن عبد البر، وهللا أعلم
ى فًِ : "البر ٌَ ْح ٌَ قُْل أََحٌد ِمْن ُرَواِة َهَذا اْلَحِدٌِث َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌَ َولَْم 

ِد ْبنِ  ٌْ ِ ْبِن َز ى إاِلَّ َمالٌِك َولَْم  َعْبِد هللاَّ ٌَ ْح ٌَ َعاِصٍم َوُهَو َجدُّ َعْمِرو ْبِن 
بًِ َحَسٍن 

ى ْبِن ِعَماَرَة ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ َتابِْعُه أََحٌد َعلَى َذلَِك َوُهَو َعْمُرو ْبُن  ٌُ

بًِ َحَسٍن ُصْحَبٌة فٌَِما 
ِه أَ ًِّ اأْلَْنَصاِريِّ اَل ِخبَلَؾ فًِ َذلَِك َولَِجدِّ اْلَماِزنِ

َحاَبةِ ))َذَكَر َبْعُضهُْم َعلَى َما َذَكْرَنا فًِ ِكَتاِب  ُكوَن  ((الصَّ ٌَ َوَعَسى أَْن 
هِ  هُ أِلُمِّ ْمِهٌدِ ))َوَقْد َذَكْرَنا ُطُرَق َهَذا اْلَحِدٌِث فًِ َجدَّ َواْختبَِلَؾ  ((التَّ

اَقتِِه َوأَْلَفاِظهِ  ٌَ َواْخَتلََؾ أَْصَحاُب : "وقال ابن عبد البر."ُرَواتِِه فًِ ِس
ْأِس َوَذَكَر أَُبو اْلَفَرِج  ُجوُز َمْسُح َبْعِض الرَّ ٌَ َمالٍِك فًِ َذلَِك َفَقاَل أَْشَهُب 
ْمَسَح  ٌَ قال اختلؾ متؤخروا أَْصَحابَِنا فًِ َذلَِك َفَقاَل َبْعُضهُْم اَل ُبدَّ أَْن 

ْأِس أَْو أَْكَثَرهُ َوإَِذا َمَسَح أَْكَثَرهُ أَْجَزأَهُ َقاَل َوَقاَل آَخُروَن إَِذا  ُكلَّ الرَّ
ِن ِعْنِدي َوأَْواَلُهَما  ٌْ لَُث َفَصاِعًدا أَْجَزأَهُ َقاَل َوَهَذا أَْشَبُه اْلَقْولَ َمَسَح الثُّ
ِر  ٌْ ِز اْلَكثٌِِر فًِ َؼ ٌِّ لَُث َفَما َفْوَقُه َقْد َجَعلَُه َمالٌِك فًِ َح ِمْن قَِبِل أَنَّ الثُّ

قُْل أََحٌد ِمْن ، َمْوِضٍع ِمْن ُكُتبِِه َوَمْذَهبِهِ  ٌَ ُه لَْم  َوَزَعَم اأْلَْبَهِريُّ أَنَّ
ِد ْبِن  أَْصَحاِب َمالٍِك َما َذَكَرهُ أَُبو اْلَفَرُج َعْنهُْم َفإِنَّ اْلَمْعُروَؾ لُِمَحمَّ

ْأِس إِْن َكاَن اْلَمْتُروُك  َمْسلََمَة َوَمْن َقاَل بَِقْولِِه أَنَّ اْلَمْمُسوَح ِمَن الرَّ
ِسٌٌر فًِ َكثٌٍِر  ٌَ لَُث ِعْنَدهُ َقْدٌر  اأْلََقلَّ َجاَز َعلَى أَْصِل َمالٍِك فًِ أَنَّ الثُّ

ِد ْبِن  ِمْن َمَسابِلِِه َقاَل أَُبو ُعَمَر َما َذَكَرهُ أَُبو اْلَفَرِج َواأْلَْبَهِريُّ َعْن ُمَحمَّ
ا فًِ  ْجَعلُُه َحّدً ٌَ ًة  لُِث َفَمرَّ َمْسلََمَة ِكبَلُهَما َخاِرٌج َعْن أُُصوِل َمالٍِك فًِ الثُّ

ًُّ َفَقاَل اْلَفْرُض َمْسُح َبْعِض  افِِع ا الشَّ ًة فًِ اْلَكثٌِِر َوأَمَّ ِسٌِر َوَمرَّ ٌَ اْل
ْأِس َوَقاَل اْحَتَمَل َقْولُُه َعزَّ َوَجلَّ  َمْسَح  (َواْمَسُحوا برإوسكم):الرَّ

ٌُْجِزئَ  ُة َعلَى أَْن  نَّ ْأِس َوَمْسَح َجِمٌِعِه َفَدلَِّت السُّ َوَقاَل فًِ ، َبْعِض الرَّ
ُدلُّ َعلَى ُعُموِم  ٌَ ِم  مُّ ٌَ َمْوِضٍع آَخَر ِمْن ِكَتابِِه َفإِْن قٌَِل َمْسُح اْلَوْجِه فًِ التَّ

ًَ بِاْلَمْسِح َعلَى َجِمٌِع َمْوِضِع اْلُؽْسِل ِمْنُه َوَمْسُح  ؤْتِ ٌَ َؼْسلِِه َفبَل ُبدَّ أَْن 

ُة الَّتًِ َذَكَر  نَّ نِِهَما َقاَل أَُبو ُعَمَر السُّ ٌْ ْأِس أَْصٌل َفَهَذا َفْرُق َما َب الرَّ
ًَ َمْسُحُه  ٌُْجِزُئ ِه ْأِس  َها َدلَّْت َعلَى أَنَّ َمْسَح َبْعِض الرَّ ًُّ أَنَّ افِِع الشَّ

ْأِس َفَقْط َجاَء َذلَِك فًِ آَثاٍر  ُم الرَّ ُة ُمَقدَّ ٌَ اِص بَلُم َوالنَّ ِه السَّ ٌْ تِِه َعلَ ٌَ بَِناِص
َثَنا َقاِسُم ْبُن  اَن َقاَل َحدَّ ٌَ َكثٌَِرٍة ِمْنَها َما أَْخَبَرَناهُ َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن ُسْف

َثَنا إِْسَماِعٌُل  بًِ َقاَل َحدَّ
َثَنا أَ ٍر َقاَل َحدَّ ٌْ َثَنا أَْحَمُد ْبُن ُزَه أَْصَبَػ َقاَل َحدَّ

ِن َعْن َعْمِرو ْبِن َوْهٍب َقاَل  ٌْ َر ٌْ ِد ْبِن َس ٌُّوَب َعْن ُمَحمَّ َة َعْن أَ ٌَّ ْبُن ُعلَ
ا ِعْنَد اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َفَقاَل  ِه ))ُكنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َمَسَح َرُسوُل هللاَّ
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ًُّ َعِن اْلَحَسِن َعِن بن اْلُمِؽٌَرِة َعْن  تِِه َوَقْد َرَوى َبْكُر اْلُمَزنِ ٌَ َوَسلََّم بَِناِص
 ًِّ بِ بٌِِه َعِن النَّ

بَلُم - أَ ِه السَّ ٌْ ًِّ ، ِمْثلَهُ – َعلَ بِ - َوِمْن َحِدٌِث أََنٍس َعِن النَّ
بَلُم  ِه السَّ ٌْ َذَكَرُهَما أَُبو َداُوَد َوَقْد َذَكْرُتهَُما بِإِْسَناِدِهَما فًِ ، ِمْثلُهُ – َعلَ

ْمِهٌدِ   "التَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -40 َناِد، َعْن :  َحدَّ بًِ الزِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: األَْعَرِج، َعْن أَ

ْنثِْر، ٌَ ْجَعلْ فًِ أَْنفِِه َماًء ُثمَّ لِ ٌَ ؤَ أََحُدُكْم َفْل  َوَمِن اْسَتْجَمرَ  إَِذا َتَوضَّ
ٌُوتِرْ   هذا الحدٌث من أصح األحادٌث وأنظفها فؤبو :الشرح." َفْل

الزناد هو عبد هللا بن ذكوان وإن كان ربٌعة تكلم فٌه ربٌعة للعداوة 
التً بٌنهما فلم ٌصدقه أحد، واألعرج هو عبد الرحمن بن 

هرمز،إنما ؼمز أبو الزناد بما ال ٌضره من عمل مع األموٌٌن 
وكانت بٌنه وبٌن ربٌعة بن أبً عبد الرحمن عداوة فما جرحه به ال 

ٌلتفت إلٌه ألنه من باب حسد القرٌن للقرٌن وتنافر المتخالفٌن فً 
إنه من أصح األسانٌد، : المذاهب والرأي،وهللا أعلم، وقال البخاري

عبد :لذلك أخرج الحدٌث الحذاق الجهابذة المسندٌن من طرٌقه،منهم

َثَنا  :الرزاق عن مالك، وأحمد قال اِق، َحدَّ زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ِ  :الحدٌث، والبخاري،قالَمالٌِك، َثَنا َعْبُد هللاَّ ٌُوُسَؾ، [44:ص] َحدَّ  ْبُن 

ثنا عبُد هللا بُن َمسلَمة،  :الحدٌث،وأبو داود،قالأَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َقالَ  حدَّ
المسند المستخرج على صحٌح "الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً عن مالك،

ٌُوُسَؾ، َنا َمالٌِك،":مسلم الحدٌث، وهو إسناد َنا َعْبُد هللا ْبُن 
أخبَرنا ٌونس بن عبد  :البخاري،وأبوعوانة فً المستخرج،قال

ثه، الحدٌث،واختار البؽوي فً األعلى، أخبرنا ابُن وهب أنَّ مالكا حدَّ
ُخ اإلَِماُم،  :شرح السنة رواٌة أبً مصعب الزهري،قال ٌْ أَْخَبَرَنا الشَّ

 ، ٌَرِزيُّ ُن ْبُن َمْسُعوٍد، أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ ٌْ ُ َبَرَكَتُه، َنا اْلُحَس أََداَم هللاَّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
قوله صلى الحدٌث،وؼٌرهم رواه من طرٌق سفٌان بن عٌٌنة،َمالٍِك،

ٌفٌد إخراج الماء من " فلٌجعل فً أنفه ماء ثم لٌنثر"هللا علٌه وسلم

األنؾ وهذا فً مصطلح األصولٌٌن ٌفٌد داللة االقتضاء فبل نثر وال 
استنثار إال بعد استنشاق الماء وقد جاء ذلك صرٌحا من حدٌث 

عثمان بن عفان رضً هللا عنه وحدٌث على بن أبً طالب رضً 
دعانً أبً علً : هللا، فقد روى النسابً عن الحسٌن بن علً، قال
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بوضوء فقربته له، فبدأ فؽسل كفٌه ثبلث مرات قبل أن ٌدخلهما فً 
وضوبه، ثم مضمض ثبلثا واستنثر ثبلثا ثم ؼسل وجهه ثبلث 

مرات، ثم ؼسل ٌده الٌمنى إلى المرفق ثبلثا، ثم الٌسرى كذلك ثم 
مسح برأسه مسحة واحدة، ثم ؼسل رجله الٌمنى إلى الكعبٌن ثم 

ناولنً، فناولته اإلناء الذي فٌه : الٌسرى كذلك ثم قام قابما فقال

فلما رآنً : فضل وضوبه فشرب من فضل وضوبه قابما، فعجبت
ال تعجب، فإنً رأٌت أباك النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصنع : قال

مثل ما رأٌتنً صنعت، ٌقول لوضوبه هذا وشرب فضل وضوبه 
وصححه األلبانً وقال رواه أبو داود وقال ابن عبد البر فً " قابما

 وأما ؼسل الوجه ثبلثا فهو الكمال والؽسلة 20الجزء  {التمهٌد}
الواحدة إذا عمت تجزيء بإجماع العلماء، ألن رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم توضؤ مرة مرة، ومرتٌن مرتٌن، وثبلثا ثبلثا وهذا أكثر 
ما فعل من ذلك صلى هللا علٌه وسلم، تلقته الجماعة من فعله على 

ومن السنة المطهرة قال الحافظ الهٌثمً "*ٌرياإلباحة والتخ
عن عمران بن أبان قال رأٌت ": مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"فً

عثمان بن عفان دعا بوضوء وهو على باب المسجد فؽسل ٌدٌه ثم 
مضمض واستنثر ثم ؼسل وجهه ثبلثا ثم ؼسل ٌدٌه إلى المرفقٌن 

ثبلث مرات ثم مسح برأسه وأمر بٌدٌه على ظهر أذنٌه ثم أَمرَّ بهما 
على لحٌته ثم ؼسل رجلٌه إلى الكعبٌن ثبلث مرات ثم قام فركع 
ركعتٌن ثم قال توضؤت لكم كما رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم  ثم ركع ركعتٌن كما رأٌته ركع ثم قال رسول هللا صلى هللا 
من توضؤ كما توضؤت ثم ركع " علٌه وسلم حٌن فرغ من ركعتٌه 

" ركعتٌن ال ٌحدث فٌهما نفسه ؼفر له ما بٌنهما وبٌن صبلته باألمس
وقال رواه أحمد وهو فً الصحٌح قلت وصفة وضوء رسول هللا 

. صلى هللا علٌه وسلم أخرجها الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث
 عثمان بن (2 بن عاصم زٌد عبد هللا بن (1: وقال رواه" المتواتر

( 6علً بن أبً طالب ( 5المؽٌرة بن شعبة ( 4 ابن عباس (3عفان 

( 9 أبو مالك األشعري (8الربٌع بن معاذ ( 7المقدام بن معد ي كرب 

نفٌر بن جبٌر ( 12وابل بن حجر ( 11أبو بكرة ( 10أبو هرٌرة 
كعب بن عمرو ( 16أنس ( 15عابشة ( 14أبو أمامة ( 13الكندي 
( 19عبد هللا بن أبً أوفى ( 18أبو أٌوب األنصاري ( 17الٌمامً 
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عمرو بن ( 22عبد هللا بن أنٌس ( 21أبو كامل ( 20البراء بن عازب 
" شعٌب عن أبٌه عن جده وكلهم ذكروا فٌه المضمضة واإلستنشاق

إَِذا قُْمُتم ):وقول هللا تعالى: باب ما جاء فً الوضوء: وقال البخاري
بلَةِ  وبٌن النبً صلى هللا علٌه وسلم أن : قال أبو عبد هللا (إِلَى الصَّ

فرض الوضوء مرة مرة، وتوضؤ أٌضا مرتٌن وثبلثا ولم ٌزد على 

ثبلث وكره أهل العلم اإلسراؾ فٌه وأن ٌجاوزوا فٌه فعل النبً 
رقٌت مع أبً : المجمر قال: صلى هللا علٌه وسلم وقال فً فضله

هرٌرة على ظهر المسجد فتوضؤ فقال إنً سمعت النبً صلى هللا 
إن أمتً ٌدعون ٌوم القٌامة ؼرا محجلٌن من " :علٌه وسلم ٌقول

متفق  "أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن ٌطٌل ؼرته فلٌفعل

.                               علٌه
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 41 ْحَمِن : َحدَّ ُه َبلََؽُه، أَنَّ َعْبَد الرَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

بًِ َبْكٍر َدَخَل َعلَى َعابَِشَة 
ْوَم َماَت َسْعُد ْبُن - رضً هللا عنها - ْبَن أَ ٌَ

بًِ َوقَّاٍص، َفَدَعا بَِوُضوٍء، َفَقالَْت لَُه َعابَِشةُ 
ا َعْبَد : أَ ٌَ أَْسبِِػ اْلُوُضوَء 

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ْحَمِن، َفإِنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌل : الرَّ ٌْ َو

ارِ  هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه : الشرح." لؤِلَْعَقاِب ِمَن النَّ
هللا وإٌانا ببلؼا وقد تواتر مسندا مرفوعا عن رسول هللا صلى هللا 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "علٌه وسلم وقد خرجناه فً كتابنا 
وٌل لؤلعقاب " :الحدٌث الثانً والعشرون -22: كما ٌلً" المتواتر
عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما :"ونص الحدٌث: "من النار

تخلؾ عنا رسول هللا صلى هللا تعالى علٌه وعلى آله وسلم :"قال
فً سفره فؤدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضؤ ونمسح على 

وٌل لؤلعقاب من النار مرتٌن أو : فنادى بؤعلى صوته: أرجلنا قال
والحدٌث أخرجه السٌوطً فً . أخرجه البخاري ومسلم"ثبلثا

 من الصحابة 8عن " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"
كما أخرجه الحافظ " لقظ الآللا"لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً 
:  صحابٌا  قلنا رواه13الكتانً فً نظم المتناثر عن 

أخرجه البخاري ومسلم  وابن ماجه وابن أبً شٌبة والنسابً : ابن عمرـ 1
 .أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن أبً شٌبة: أبو هرٌرةـ 2

 .أخرجه مسلم وابن ماجه وابن أبً شٌبة وعبد الرزاق ومالك فً الموطإ: عابشةـ 3
 ".سننه"ابن ماجه وابن أبً شٌبة وسعٌد بن منصور فً : جابر بن عبد هللاـ 4
 .الحاكم: عبد هللا بن الحارث من جزء الزبٌديـ 5

 .الطبرانً وابن أبً شٌبة عنه أو عن أخٌه وعبد الرزاق: أبو أمامةـ 6
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  الطبرانً وعبد الرزاق:أخوه أخرجهـ 7
 . أخرجه عبد الرزاق فً المصنؾ وسعٌد بن منصور فً سننه:أبو ذرـ 8

 ابن ماجه: أبو سلمةـ 9
 ابن ماجه: خالد بن الولٌدـ 10
 ابن ماجه: ٌزٌد بن أبً سفٌانـ 11

 ابن ماجه: شرحبٌل ٌن حسنهـ 12
 ابن ماجه: عمرو بن العاصـ 13

     زاد الكتانً 
قلت  أخرجه أحمد بسند ضعٌؾ : معٌقٌبـ 14

 .مسلمقلت رواه : عمر بن الخطابـ 15
أحمد قلت رواه : خالد بن معدانـ 16

وخالد بن الولٌد وعمرو بن العاص وزٌد بن أبً سفٌان وشرحبٌل 

 (13) علٌه أبا سلمة فذكره عن ثبلثة عشر صحابٌايبن حسنه لكنه بق
وممن صرح بؤنه متواتر الشٌخ عبد الرإوؾ المناوي فً :وقال

شرح كتاب مسلم الثبوت فً األصول كما تقدم عنه وقال إنه رواه 
اثنا عشر صحابٌا مقطوع بعدالتهم أكثر من أصحاب بٌعة 

هذا الحدٌث ورد من جماعة من : وقال ابن عبد البر. الرضوان
حدٌث أبً هرٌرة وابن : الصحابة وأصحها من جهة  اإلسناد ثبلثة

عمر وعبد هللا بن الحارث من جزء الزبٌدي ثم حدٌث عابشة فهو 
هـ قلت وهذا ال ٌفٌد عدم صحة ما تبقى ألن المتفق علٌه /مدنً حسن

أصح من ؼٌره وهكذا الحدٌث من المتواتر اللفظً ألن رواٌة أحمد 
متواترة تواترا " وٌل لؤلعقاب"والدارقطنً والطبرانً والحاكم بلفظ 

: ونص الحدٌث" ؼسل الرجلٌن فً الوضوء":الحدٌث- 23.لفظٌا
أمرنا رسول هللا صلى ":عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قال

إذا توضؤنا للصبلة أن نؽسل " هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم
أخرجه الدارقطنً والحدٌث تفرد بإخراجه الكتانً فً نظم " أرجلنا

أطبق من حكى وضوءه علٌه ":المتناثر فً الحدٌث المتواتر قال
: الصبلة والسبلم وهو من تقدم ذكره فً صفة وضوبه وٌزاد علٌهم

 .أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والبزار: عمر بن الخطاب -1

 البخاري ومسلم وابن أبً شٌبة: ابنه عبد هللا -2
 ان ره فً ن م المتناثر: أبً بن كعب -3
 ان ره فً ن م المتناثر: معاوٌة -4

 ان ره فً ن م المتناثر: معاذ بن جبل -5
 ابن ماجه والدارقطنً: أبو رافع -6
 ابن أبً شٌبة: أبو أمامة -7

 أحمد: خالد بن معدان -8
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 أحمد والدارقطنً: عبد هللا بن الحارث -9
 .الطبرانً والدارقطنً: أبو بكر الصدٌق -10

 الدارمً والنسابً وابن ماجه:ابن عمرو -11
 .مالك والنسابً: عبد هللا الصنابحً -12
 .أحمد وأبو داود وابن خزٌمة والدارقطنً: أنس -13

 .مسلم: عمرو بن عبسة -14
 .البخاري ومسلم: أبو هرٌرة -15
 أحمد وابن ماجه: جابر بن عبد هللا -16

  ان ره فً ن م المتناثر:تمٌم بن عزٌة األنصاري -17
 ان ره فً ن م المتناثر: أبو الدرداء -18
  ان ره فً ن م المتناثر:أم سلمة -19

 ان ره فً ن م المتناثر: عمار -20
 ان ره فً ن م المتناثر: زٌد بن ثابت -21
 أحمد وأبو داود: أبو حٌة -22

 .البخاري: ابن عباس -23

وقد ذكر الكمال بن الهمام فً تحرٌره أن أحادٌث ؼسل الرجلٌن 
متواترة عنه صلى هللا علٌه وسلم قال أطبق من حكى وضوءه صلى 
هللا علٌه وسلم وٌقربون من ثبلثٌن علٌه قال شارحه ابن أمٌر الحاج 

شرٌن  عبل ٌزٌدون على ذلك قال وقد أسعؾ المصنؾ بذكر اثنٌن و
ومنهم فً فتح القدٌر ذكرهم ابن أمٌر وذكر مخرجٌهم وقال ممن 

 عشر وهم يحكاه أٌضا زٌادة على هإالء فبلن إلى أن عد اثن

المذكورون اآلن ثم قال فبلؽت الجملة أربعة وثبلثٌن وباب الزٌادة 
وانظر فً أوابل الجزء الثالث وتقدم عن  .هـ/مفتوح للمستقرئ

السخاوي فً فتح المؽٌث أن الشٌخ أبا إسحاق الشٌرازي قال بعد 
ذكر األحادٌث المروٌة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم فً ؼسل 

أنها آحاد ألن مجموعها تواتر معناه، قال السخاوي بالرجلٌن ال ٌقال 
 وجود حاتم يوكذا ذكره ؼٌره فً المتواتر المعنوي كشجاعة عل

وتقدم أٌضا عن كتاب مسلم الثبوت عن ابن  .هـ/وأخبار الدجال
الجوزى قال تتبعت األحادٌث المتواترة فبلؽت حدا ثم عد منها 
حدٌث ؼسل الرجلٌن فً الوضوء وفً إرشاد الساري فً باب 

وقد تواترت األخبار :"ؼسل الرجلٌن من كتاب الوضوء ما نصه
عنه صلى هللا علٌه وسلم فً صفة وضوبه أنه ؼسل رجلٌه وهو 

المبٌن ألمر هللا تعالى وقد قال فً حدٌث عمرو بن عبسة المروي 
روي  عند ابن خزٌمة ثم ٌؽسل قدمٌه كما أمره هللا تعالى وأما ما

عن علً وابن عباس وأنس فقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال 
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عبد الرحمن بن أبً لٌلى أجمع أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم على ؼسل القدمٌن رواه سعٌد بن منصور وادعى الطحاوي 

وفً تحقٌق المبانً وكفاٌة الطالب  .هـ/وابن حزم المسح منسوخ 
الربانً فً الكبلم على ؼسل الرجلٌن فً الوضوء ما نصه قال 

صاحب المفهم وهو القرطبً والذي ٌنبؽً أن ٌقال أن قراءة 

 عطؾ على الرإوس فهما وأرجلكمالخفض ٌعنً فً قوله تعالى 

ٌعنً الرجلٌن ٌمسحان إذا كان علٌهما خفان وتلقٌنا هذا القٌد من 
فعل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذ لم ٌصح عنه أنه مسح على 

رجلٌه إال وعلٌهما خفان والمتواتر عنه ؼسلهما فبٌن النبً صلى هللا 
اإلشعاع "قلت قد بٌنا فً كتابنا  .هـ/علٌه وسلم الحال الذي ٌمسح فٌه

المجلد األول أن المسؤلة مسؤلة خبلؾ " واإلقناع بمسابل اإلجماع

ألن المسح جنح  إلٌه البعض إال أن هذا البعض ال ٌنفً تواتر 
 ."الحدٌث

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 42 بًِ : َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ

َرَة، أَنَّ النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ ًِّ إِْدِرٌَس اْلَخْوالَنِ

ٌُوتِرْ ":َقالَ  ْسَتْنثِْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْل ٌَ ؤَ َفْل هذا : الشرح" .َمْن َتَوضَّ

اإلسناد من أصح األسانٌد وأنظفها لذلك أخرجه حذاق المسندٌن من 
َبُة، َعْن َمالٍِك،  :النسابً،قال فً المجتبى:طرٌق مالك منهم ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر َقالَ  ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، : ح َوَحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
بًِ 

، َعْن أَ ًِّ بًِ إِْدِرٌَس اْلَخْواَلنِ
َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ

َرةَ  ٌْ  :،الحدٌث،وقاله فً السنن الكبرى أٌضا، وقال ابن ماجهُهَر
حدثنا زٌد بن الحباب وداود بن عبد : حدثنا أبو بكر بن أبً شٌبة قال

حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبً إدرٌس : هللا قاال
 :قال أبو عوانة فً المستخرجو ،الحدٌث،الخوالنً، عن أبً هرٌرة

حّدثنا أبو داود الحرانً، حّدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا ٌونس 
ومالك، ح وحدثنا ٌونس بن عبد األعلى، حّدثنا ابُن َوهب أنَّ مالًكا 

ٌؾ،  ه، أخبرنا ٌحٌى بن ٌحٌى، وُمَطرِّ ٌَ و ٌُّ حَدثه، ح وحدثنا محّمد بن َح
، عن مالٍك، عن ابن شهاٍب، عن أبً إدرٌس الَخْوالنً عن  ًُّ َوالَقْعنبِ

َثَنا أَُبو  :، الحدٌث،وقال ابن خزٌمةأبً ُهرٌَرةَ  أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َحدَّ
ٌُوُنُس  ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ  َثَنا  َبْكٍر، َحدَّ

َثُه؛  َثَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ ًضا، َحدَّ ٌْ ٌُوُنُس أَ َثَنا  ِزٌَد؛ َوَحدَّ ٌَ ْبُن 
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َثَنا  ٌُوُنُس؛ َوَحدَّ ِ، أَْخَبَرَنا اْبُن اْلُمَباَرِك، أَْخَبَرَنا  َثَنا ُعْتَبُة ْبُن َعْبِد هللاَّ َوَحدَّ
ٌُوُنُس، َوَمالٌِك، َعِن  ى ْبُن َحِكٌٍم، َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، أَْخَبَرَنا  ٌَ ْح ٌَ

بًِ هرٌرة،الحدٌث،
، َعْن أَ ًِّ بًِ إِْدِرٌَس اْلَخْواَلنِ

، َعْن أَ ْهِريِّ وقال الزُّ
، أَنا  -211 :البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

َرَة،  ٌْ ، َعْن أَبًِ ُهَر ًِّ َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَبًِ إِْدِرٌَس اْلَخْوالنِ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ نَّ النَّ

ْسَتْنثِْر، َوَمِن »: أَ ٌَ ؤَ َفْل َمْن َتَوضَّ
ٌُوتِرْ  ى ْبِن «اْسَتْجَمَر َفْل ٌَ ْح ٌَ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 

ى، َعْن َمالٍِك َقْولُهُ  ٌَ ْح ْنثِرْ  »:ٌَ ٌَ ْسَتْنثِرْ »:َوَقْولُهُ « ُثمَّ لِ ٌَ َنَثَر : ٌَُقالُ « َفْل

ًَ َطَرُؾ األَْنِؾ،َوَقاَل : َواْسَتْنَثرَ  َهاَرِة،َوِه ْثَرَة فًِ الطَّ َك النَّ إَِذا َحرَّ
ْثرِ :َبْعُضهُمْ  ْجَعلْ فًِ  »:َقْولُهُ .االْستِْنَشاُق بِاْلَماءِ : َواالْستِْنَثارِ  َمْعَنى النَّ ٌَ َفْل

ْنثِرْ  ٌَ ُر االْستِْنَثاِر، « أَْنفِِه َماًء، ُثمَّ لِ ٌْ َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ االْستِْنَشاَق َؼ

َقالُ  ٌُ ْنثُِر : َفاالْستِْنَثاُر ُهَو َنْفُض َما فًِ األَْنِؾ َبْعَد االْستِْنَشاِق،  ٌَ َنَثَر 
رَ  ٌْ اِء اَل َؼ ْنُثُر بَِضمِّ الثَّ ٌَ َر  كَّ اِء َههَُنا، َوَنَثَر السُّ وقال البٌهقً  ."بَِكْسِر الثَّ

أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، ثنا أَُبو َبْكِر ْبُن  -504 :فً السنن الكبرى

ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َبَة، ثنا  ٌْ َقَرْأُت : إِْسَحاَق اْلَفقٌُِه، أنا إِْسَماِعٌُل ْبُن قَُت
بًِ إِْدِرٌَس  َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعنْ 

، [168:ص]أَ ًِّ  اْلَخْواَلنِ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ بًِ ُهَر

ؤَ :"َعْن أَ َمْن َتَوضَّ
ٌُوتِرْ  ْسَتْنثِْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْل ٌَ اِج فًِ  ".َفْل َرَواهُ ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ

، َعنْ  ى، َوأَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِحٌِح َعْن  ٌُوُنسَ  الصَّ  َحِدٌِث 
َرَة، َعِن  ٌْ بًِ ُهَر

، َوَثَبَت َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن أَ ْهِريِّ ِزٌَد، َعِن الزُّ ٌَ ْبِن 
ِه َوَسلََّم ِمْثلَهُ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِر، َعْن َجابٍِر، َعِن . النَّ ٌْ َب بًِ الزُّ

َوَعْن أَ
ِه َوَسلََّم ِمْثلَُه فًِ ااِلْستِْجَمارِ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ قلت قد تقدم أن " .النَّ

االستنثار داللة اقتضاء ألنه ٌفٌد االستنشاق، فبل استنثار إال بعد 

استنشاق، فالرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌحض هنا على االستنثار 
أثناء الوضوء كما ٌحض على االستجمار إٌتارا عند الخبلء 

 .والتبرز، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 43 ِد ْبِن : َحدَّ ى ْبِن ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ُه رأى ُعَمَر  َثُه، أَنَّ ْحَمِن، أَنَّ أََباهُ َحدَّ َطْحبلََء، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّ
ؤُ ُوُضوًءا لَِما َتْحَت إَِزاِرِه بِاْلَماءِ  َتَوضَّ قلت ورواٌة ٌحً بن ٌحً " .ٌَ

اللٌثً تقول سمع بدل رأى وهً األصح ألنها توافق المقام فبل ٌمكن 
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لعبد الرحمن رإٌة عمر أثناء االستنجاء بالماء وإنما سمع صب 
 .الماء وعمل الماء أثناء االستنجاء وهللا تعالى أعلم

َتَمْضَمضَ * ٌَ ًَ َفَؽَسَل َوْجَهُه َقْبَل أَْن  ؤَ َفَنِس  ، ُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َتَوضَّ
ِه َقْبَل َوْجَهُه؟ َفَقالَ  ٌْ ٌُتَمْضِمْض : أَْو َؼَسَل ِذَراَع ا من َؼَسَل َوْجَهُه َفْل أَمَّ

ْؽِسْل  ٌَ ِه َقْبَل َوْجِهِه، َفْل ٌْ ا الَِّذي َؼَسَل ِذَراَع ٌُِعٌْد َؼْسَل َوْجِهِه، َوأَمَّ َوالَ 

ُكوَن َؼْسلُهَُما َبْعَد َوْجِهِه، إَِذا  ٌَ ِه، َحتَّى  ٌْ ٌُِعٌْد َؼْسَل ِذَراَع َوْجَهُه ُثمَّ ْل
هذا رأي اإلمام مالك رحمه : الشرح" .َكاَن بَمَكانِِه، أَْو بَِحْضَرِة َذلِكَ 

هللا وإٌانا فهو ٌوجب ترتٌب فرابض الوضوء وال ٌوجب ترتٌب 
السنن مع الفرابض فؤفتى لمن ؼسل وجهه قبل أن ٌتمضمض بؤن 
ٌتمضمض وال ٌعٌد ؼسل الوجه ألن ؼسل الوجه فرض عند مالك 

والمضمضة سنة، وأن من ؼسل ذراعٌه قبل أن ٌؽسل وجهه 
 .فلٌؽسل وجهه ولٌعد ؼسل ذراعٌه، وهللا تعالى أعلم

َتَمْضَمَض أوَ :  َوُسبَِل َمالِكٌ * ٌَ ًَ أَْن  ْسَتْنثَِر َحتَّى  َعْن َرُجٍل توضؤ وَنِس ٌَ
ْسَتْنثِْر لَما : َصلَّى، َقالَ  ٌَ ٌُتَمْضِمْض َو ٌُِعٌَد الَصبلَة، َوْل ِه أَْن  ٌْ َس َعلَ ٌْ لَ

ٌُِرٌُد الصبلة ْسَتْقبُِل إِْن َكاَن  وهنا أٌضا ٌبٌن اإلمام مالك : الشرح" .ٌَ

رحمه هللا وإٌانا أن من نسً المضمضة أو االستنثار حتى صلى أنه 
ال ٌعٌد وضوءه وال صبلته ولكن لٌصلح الخلل فً المستقبل وهذا 

ٌبٌن مكانة المضمضة واالستنثار عنده وأنهما سنة ال ٌعاد لهما 
 .الوضوء وال الصبلة، فهذا من فقه مالك وهللا تعالى أعلم

 :باب وضوء النابم (2)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -44 َناِد، َعْن : َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
 :األَْعَرِج، َعْن أَ

ٌُْدِخلََها فًِ َوُضوبِِه، " َدهُ َقْبَل أَْن  ٌَ ْؽِسْل  ٌَ َقَظ أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْل ٌْ إَِذا اْسَت
ُدهُ  ٌَ َن َباَتْت  ٌْ ْدِري أَ ٌَ هذا الحدٌث من أصح : الشرح" .َفإِنَّ أََحَدُكْم ال 

: األسانٌد وأنظفها لذلك أخرجه جم من المسندٌن الحذاق،منهم
َناِد، :الشافعً، قال بًِ الزِّ

َنَة، َعْن أَ ٌْ ٌَ الحدٌث، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َواْبُن ُع
ْحَمنِ  -9996 :وأحمد،قال َثَنا إِْسَحاُق، : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َمالٌِك، َوَحدَّ

َرَة، أَنَّ : َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعِن أَ بًِ الزِّ

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن أَ
ِ َصلَّى ِه َوَسلََّم َقالَ  َرُسوَل هللاَّ ٌْ َقَ  أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه، »:هللاُ َعلَ ٌْ إَِذا اْسَت

َن  ٌْ ْدِري أَ ٌَ ٌُْدِخلََها فًِ َوُضوبِِه، َفإِنَّ أََحَدُكْم اَل  َدهُ َقْبلَ أَْن  ٌَ ْؽِسلْ  ٌَ َفْل
ُدهُ  ٌَ ِ  -162 :،والبخاري،قال«َباَتْت  َثَنا َعْبُد هللاَّ ٌُوُسَؾ، [44:ص]َحدَّ  ْبُن 
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َرَة أَنَّ  :َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ بًِ الزِّ

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْجَعلْ فًِ »:َرُسوَل هللاَّ ٌَ ؤَ أََحُدُكْم َفْل إَِذا َتَوضَّ

َقَ  أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه  ٌْ ٌُوتِْر، َوإَِذا اْسَت ْنُثْر، َوَمِن اْسَتْجَمَر َفْل ٌَ أَْنفِِه، ُثمَّ لِ
َن  ٌْ ْدِري أَ ٌَ ٌُْدِخلََها فًِ َوُضوبِِه، َفإِنَّ أََحَدُكْم الَ  َدهُ َقْبلَ أَْن  ٌَ ْؽِسلْ  ٌَ َفْل

ُدهُ  ٌَ ٌُوُنُس ْبُن  :،والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار،قال«َباَتْت  َثَنا  َحدَّ

َثهُ : َعْبِد اأْلَْعلَى َقالَ  ، أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
ا ْبُن  -201 :الحدٌث،وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ٌَّ َثَنا أَُبو َزَكِر َحدَّ

بٌُِع ْبُن  ْعقُوَب، ثنا الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ً، ثنا أَُبو اْلَعبَّ بًِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ
أَ

ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن  ، أنا َمالٌِك، َوأَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن َعلِ ًُّ افِِع َماَن، أنا الشَّ ٌْ ُسلَ
فَّاُر، ثنا إِْسَماِعٌُل ْبُن  ٍد الصَّ ٌْ ، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن ُعَب َعْبَداَن اأْلَْهَواِزيُّ
َناِد، َعِن  بًِ الزِّ

، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًَّ ْعنًِ اْلَقْعَنبِ ٌَ إِْسَحاَق، ثنا َعْبُد هللاِ 
هِ  ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ بًِ ُهَر

 :َوَسلََّم َقالَ  اأْلَْعَرِج، َعْن أَ
ٌُْدِخلََها فًِ " َدهُ َقْبلَ أَْن  ٌَ ْؽِسلْ  ٌَ َقَ  أََحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْل ٌْ إَِذا اْسَت

ُدهُ  ٌَ َن َباَتْت  ٌْ ْدِري أَ ٌَ َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ " َوُضوبِِه، َفإِنَّ أََحَدُكْم اَل 

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن  ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  الصَّ

بًِ
َنادِ  َوْجٍه آَخَر، َعْن أَ اِم ْبِن . الزِّ ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َوَهمَّ َوَثَبَت َعْن ُمَحمَّ

ٍد،  ٌْ ْحَمِن ْبِن َز ْعقُوَب، َوَثابٍِت َمْولَى َعْبِد الرَّ ٌَ ْحَمِن ْبِن  ٍه، َوَعْبِد الرَّ ُمَنبِّ
ِه َوَسلََّم َهَذا اْلَحِدٌَث ُدوَن  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة، َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

َعْن أَ
ْكَرارِ  قلت لقد تقدم ما فٌه الكفاٌة حول هذه النقطة وادعاء  ."ِذْكِر التَّ

أبً عمر ٌوسؾ بن عبد البر اإلجماع الواهم فٌما ٌخص بمن أدخل 
ٌده بعد قٌامه من النوم فً وضوبه قبل أن ٌؽسلها حٌث بٌنا من 

ٌقول بنجاسته وإن كانت السنة المجمع علٌها هو البدء بؽسل الٌدٌن 
ثبلث مرات قبل إدخالها فً الوضوء وهللا تعالى أعلم، ثم إن 

الحدٌث لم ٌبٌن عدد ؼسل الٌدٌن عند االستٌقاظ من النوم وقد تبٌن 

فً أحادٌث تقدمت أنه ٌؽسلهما ثبلثا قبل إدخالهما فً وضوبه، وهللا 
 .تعالى أعلم

اِب َقاَل إَِذا َناَم أََحُدُكْم -45 ِد ْبِن أَْسلََم أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ  َمالٌِك َعْن َز
ؤْ  َتَوضَّ ٌَ هذا الخبر سقط من رواٌة أبً مصعب : الشرح "ُمْضَطِجًعا َفْل

وهو ٌفٌد رأي عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً حد ما ٌنقض 
الوضوء بالنسبة للنابم فبٌن أن النابم المضطجع ٌلزمه الوضوء وهو 
الذي اعتمده اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ال تقلٌدا لعمر وإنما 
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الستقراء ألحادٌث الوضوء من النوم، وهللا تعالى أعلم وقد اختلؾ 
فقهاء األمصار فٌما ٌخص بالنوم الملزم للوضوء، وقد نقل ابن عبد 

 : ما ٌلًالبر فً االستذكار بعض هذه األقوال، نذكر من ذلك
ْومِ " ٌُوِجُب اْلُوُضوَء ِمَن النَّ َفَقاَل َمالٌِك َمْن َناَم  َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فٌَِما 

ِه إاِلَّ أَْن  ٌْ ؤْ َوَمْن َناَم َجالًِسا َفبَل ُوُضوَء َعلَ َتَوضَّ ٌَ ُمْضَطِجًعا أَْو َساِجًدا َفْل

ِة اْلَولٌِِد  ٌَ ًِّ فًِ ِرَوا ْهِريِّ َوَربٌَِعَة واأْلَْوَزاِع ُطوَل َنْوُمُه َوُهَو َقْوُل الزُّ ٌَ
ْبِن ُمْسلٍِم َعْنُه َقاَل من نام قلٌبل لم ٌنتقض وضوإه َفإِْن َتَطاَوَل َذلَِك 

ؤَ َوبِِه َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَرَوى اْلَولٌُِد ْبُن ُمْسلٍِم َعِن األوزاعً  َتَوضَّ
ُجلِ  ْهِريَّ َعِن الرَّ ٌنام جالسا حتى استثقل َقاَل  أنه سؤل بن ِشَهاٍب الزُّ

َناُم  ٌَ ا إِْن َكاَن َنْوُمُه ِؼَراًرا  ؤَ َوأَمَّ َتَوضَّ ٌَ ا َنَرى أَْن  إَِذا اْسَتْثَقَل َنْوًما َفإِنَّ
ْوُم َفإِنَّ اْلُمْسلِِمٌَن َقْد َكاَن ٌَنالُهُْم َذلَِك ُثمَّ اَل  ْؽلُِبُه النَّ ٌَ قُِظ َواَل  ٌْ ْسَت ٌَ َو

ْقَطُعوَن َصبَلَتهُْم وال ٌتوضإون ِمْنُه َقاَل اْلَولٌُِد َسِمْعُت أََبا َعْمٍرو  ٌَ
ُد ْبُن َخالٍِد َعِن  ؤَ َوَرَوى ُمَحمَّ قُوُل إَِذا اْسَتْثَقَل َنْوًما َتَوضَّ ٌَ  ًَّ اأْلَْوَزاِع
ؤَ َفَفْضٌل أَْحَدَثُه َوإِْن  ْوِم َوإِْن َتَوضَّ ًِّ َقاَل اَل ُوُضوَء ِمَن النَّ اأْلَْوَزاِع

 ًُّ ْعبِ ابِِم َوُسبَِل الشَّ َن أَْحَواِل النَّ ٌْ ٌُْذَكْر َعْنُه اْلَفْصُل َب َتَرَك َفبَل َحَرَج َولَْم 

َهاَرةَ  ْنقُِض الطَّ ٌَ ْوِم َفَقاَل إِْن َكاَن ِؼَراًرا لَْم   " َعِن النَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -46 ِد ْبِن أَْسلََم، أَنَّ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ةِ  ٌَ بلَِة َفاْؼِسلُوا }:َتْفِسٌَر َهِذِه اآل َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ
ُكْم إِلَى اْلَمَرافِِق َواْمَسُحوا ٌَ ِد ٌْ  بُِرُإوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى ُوُجوَهُكْم َوأَ

نِ  ٌْ إنَّ َذلَِك إَِذا قُْمُتْم ِمَن : قال زٌد بن أسلم: قال مالك {اْلَكْعَب

ْومَ  ْعنًِ النَّ ٌَ وهكذا استعان اإلمام مالك رحمه : الشرح." اْلَمَضاِجِع، 
نها تعضد ما قدمه ألهللا وإٌانا بتفسٌر زٌد بن أسلم لهذه اآلٌة الكرٌمة 

من قبل فً الخبر السابق ولكن ابن عبد البر قال فً 
ِ َتَعالَى":االستذكار ا َمْعَنى َقْوِل هللاَّ بَلةِ ):َوأَمَّ  (إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ

يُّ إِنَّ [6:اْلَمابَِدةِ ] دِّ ْحَمِن السُّ ُد ْبُن أَْسلََم َوإِْسَماِعٌُل ْبُن َعْبِد الرَّ ٌْ  َفَقاَل َز
َة  ٌَ ُدلُّ َعلَى أَنَّ اآْل ٌَ ًٍّ َما  ْوِم َوُرِوَي َعْن ُعَمَر َوَعلِ اَم ِمَن النَّ ٌَ َذلَِك اْلقِ

ُكوُن  ٌَ ًَ بَِها َتْجِدٌُد اْلُوُضوِء لُِكلِّ َصبَلٍة َف اْلُوُضوُء - َعلَى َهَذا - ُعنِ
ِر ُمْحِدٍث َنْدًبا  ٌْ بَلِة َوُهَو ُمْحِدٌث َواِجًبا َوَعلَى َؼ لَِمْن َقاَم إِلَى الصَّ

ِه َوَسلََّم ٌتوضؤ لُِكلِّ َصبَلٍة إاِلَّ  َوَفْضبًل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ
ْفَعلُوَن َذلَِك َوَقْد  ٌَ َحاَبِة  ْوًما َواِحًدا َعاَم اْلَفْتِح َوَكاَن َجَماَعٌة ِمَن الصَّ ٌَ

ْمِهٌِد وروي عن ))َذَكْرَنا اآْلَثاَر بَِذلَِك ُكلِِّه فًِ  اٍس َوَسْعِد ْبِن االتَّ بن َعبَّ
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َدَة  ٌْ ِ َوُعَب بًِ ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ َوَجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
بًِ َوقَّاٍص َوأَ

أَ
ِزٌَد  ٌَ ٌَِّب َواأْلَْسَوِد ْبِن  ًِّ َوَسِعٌِد ْبِن اْلُمَس اِح ٌَ ِة الرِّ ٌَ بًِ اْلَعالِ

ًِّ َوأَ ْلَمانِ السَّ
ًضا  ٌْ ِريِّ أَ ًِّ َوالسَّ َخِع ًَ - َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوإِْبَراِهٌَم النَّ َة ُعنِ ٌَ أَنَّ اآْل

ِه اَل  ٌْ ْهِر َوَهَذا أَْمٌر ُمْجَتَمٌع َعلَ ِر الطُّ ٌْ بَلِة َعلَى َؼ اِم إِلَى الصَّ ٌَ بَِها َحاُل اْلقِ
 ِ ِن اْلفَُقَهاِء فٌِِه َواْلَحْمُد هلِلَّ ٌْ ْوِريُّ َعْن َعْلَقَمَة ، ِخبَلَؾ َب اُن الثَّ ٌَ َوَرَوى ُسْف

بٌِِه 
َدَة َعْن أَ ٌْ َماَن ْبِن ُبَر ٌْ ًَّ ))ْبِن َمْرَثٍد َعْن ُسلَ بِ بَلُم - أَنَّ النَّ ِه السَّ ٌْ - َعلَ

ْوُم اْلَفْتِح َصلَّى َخْمَس َصلََواٍت  ٌَ ا َكاَن  ؤُ لُِكلِّ َصبَلٍة َفلَمَّ َتَوضَّ ٌَ َكاَن 
ًبا لَْم َتُكْن َتْفَعلُهُ  ٌْ ِ َفَعْلَت َش ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ! بُِوُضوٍء َواِحٍد َفَقاَل لَُه ُعَمُر 

ا ُعَمرُ  ٌَ قلت هذا كله ٌفٌد أن اآلٌة التً استدل " ((َفَقاَل َعْمًدا َفَعْلُتُه 
بها مالك نقبل عن فهم زٌد بن أسلم وؼٌره آمرة بوجوب الوضوء 
لمن ٌكن على طهارة إجماعا ومن قام من نوم فلٌس على طهارة 

 وهللا تعالى إجماعا وأما الوضوء على الوضوء فهو نور على نور،
 . أعلم

ؤُ ِمْن ُرَعاٍؾ َوالَ ِمْن َدٍم َوالَ ِمْن :  َقاَل مالِكٌ * َتَوضَّ ٌَ ُه الَ  األَْمُر ِعْنَدَنا أَنَّ
ْخُرُج ِمْن  ٌَ ؤُ إاِلَّ ِمْن َحَدٍث  َتَوضَّ ٌَ ِسٌُل من شا ِمَن اْلَجَسِد، َوالَ  ٌَ ٍح  ٌْ َق

هذا قول اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا :الشرح." ُدُبٍرأَْو َذَكٍر أَْو َنْومٍ 
وقد أبداه جاعبل إٌاه مسؤلة إجماع عند أهل المدٌنة ولٌس األمر 

ا َقْولُُه اأْلَْمُر :"كذلك بل خولؾ قال ابن عبد البر فً االستذكار أَمَّ
ِه أِلَنَّ اْلِخبَلَؾ - ِعْنَدَنا إِلَى آِخِر َكبَلِمِه  ٌْ ٌُِرِد اأْلَْمَر اْلُمْجَتَمَع َعلَ ُه لَْم  َفإِنَّ

َس َعلَى َظاِهِرِه ِعْنَد  ٌْ َعاِؾ َوَكبَلُمُه َهَذا لَ َمْوُجوٌد بِاْلَمِدٌَنِة فًِ الرُّ
ِة َواْلقُْبلَِة َمَع  ْخَتلِفُوَن فًِ اْلُمبَلَمَسِة َمَع اللَّذَّ ٌَ هُْم اَل  َجِمٌِع أَْصَحابِِه أِلَنَّ

ؤْتًِ ِذْكُر َذلَِك فًِ  ٌَ َكِر َوَس ٌُوِجُب اْلُوُضوَء َوَكَذلَِك َمسُّ الذَّ ِة أَنَّ َذلَِك  اللَّذَّ
 ُ ابُِل َواْلَفْصُد ،َمْوِضِعِه ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب إِْن َشاَء هللاَّ ُم السَّ ا الدَّ َوأَمَّ

ٍء ِمْن َذلَِك  ًْ َواْلِحَجاَمُة َفُجْمهُوُر أَْهِل اْلَمِدٌَنِة َعلَى أَْن اَل ُوُضوَء فًِ َش

ِجُب أَْن  ٌَ ِه اَل  ٌْ ًُّ َوُهَو اْلَحقُّ أِلَنَّ اْلُوُضوَء اْلُمْجَتَمَع َعلَ افِِع َوبِِه َقاَل الشَّ
ٌُّوَن اْلُوُضوَء فًِ َذلَِك  َما أَْوَجَب اْلِعَراقِ ٍة أَْو إِْجَماٍع َوإِنَّ ْنَتقَِض إاِلَّ بُِسنَّ ٌَ

 ًِّ بِ اًسا َعلَى اْلُمْسَتَحاَضِة لَِقْوِل النَّ ٌَ بَلُم - قِ ِه السَّ ٌْ َما َذلَِك ِعْرٌق ))-َعلَ إِنَّ
َضةِ  ٌْ َس بِاْلَح ٌْ َوَقاَل أَُبو  ]..[ُثمَّ أََمَرَها بِاْلُوُضوِء لُِكلِّ َصبَلٍة ( (َولَ

ًٍّ اْلَفْصُد َواْلِحَجاَمُة  ْوِريُّ َواْلَحَسُن ْبُن َح َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َوالثَّ
ٌُوِجُب  ْخُرُج ِمَن اْلَجَسِد ِمْن أَيِّ َمْوِضٍع  ٌَ َعاُؾ َوُكلُّ َنِجٍس  َوالرُّ

ِه اْلُوُضوُء َوإِْن َكاَن  ٌْ ًُّ إَِذا َكاَن َدًما َعبًٌِطا َفَعلَ اْلُوُضوَء َوَقاَل اأْلَْوَزاِع
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ؤُ إاِلَّ ِمْن َحَدٍث  ٌَُتَوضَّ ا َقْولُُه َواَل  ِمْثَل َدِم اللَّْحِم َفبَل ُوُضوَء فٌِِه َوأَمَّ
ُه أََراَد َما َكاَن ِمَن اأْلَْحَداِث ُمْعَتاًدا  ْخُرُج ِمْن قُُبٍل أَْو ُدُبٍر أَْو َنْوٍم َفإِنَّ ٌَ

ُة لَِقْولِِه َتَعالَى  ٌَ ِجٌُع َففٌِِهَما َوَرَدِت اْلِكَنا أَْو َجاَء أََحٌد )َوُهَو اْلَبْوُل َوالرَّ
ِم 6 َواْلَمابَِدِة 43النَِّساِء  (ِمْنُكْم ِمَن اْلَؽابِطِ   َواَل ُوُضوَء ِعْنَدهُ فًِ الدَّ

ٌء ِمَن اأْلََذى  ًْ ْخُرَج َمَعهَُما َش ٌَ وِد إاِلَّ أَْن  ُبِر َواَل فًِ الدُّ اْلَخاِرِج ِمَن الدُّ

َس ِمْن َمْعَنى َما قُِصَد بِِذْكِر اْلَمِجًِء ِمَن الؽابط وذكر بن  ٌْ أِلَنَّ َذلَِك لَ
َعْبِد اْلَحَكِم َعْن َمالٍِك َقاَل َمْن َخَرَج ِمْن ُدُبِرِه ُدوٌد أَْو َدٌم َفبَل ُوُضوَء 
َها اَل  ِه اْلُوُضوُء أِلَنَّ ٌْ علٌه وقال سحنون من خرج من دبر ُدوٌد َفَعلَ
ُبِر  َكِر َوالدُّ ِن الذَّ ٌْ بٌِلَ ًُّ ُكلُّ َما َخَرَج ِمَن السَّ افِِع َتْسلَُم ِمْن َبلٍَّة َوَقاَل الشَّ
ِر َذلَِك َففٌِِه اْلُوُضوُء إِلِْجَماِعِهْم َعلَى  ٌْ ِمْن ُدوٍد أَْو َحَصاٍة أَْو َدٍم أَْو َؼ
ٌُْقَصُد  َسا ِمَن اْلُمْعَتاَداِت الَّتًِ  ٌْ أَنَّ اْلَمْذَي َواْلَوْدَي فٌِِهَما اْلُوُضوُء َولَ

َس ُمْعَتاًدا َوفٌِِه اْلُوُضوُء  ٌْ َواُء لَ ٌُْخِرُجُه الدَّ اْلَؽابُِط لَهَُما َوَكَذلَِك َما 
ٌُوِجُب  ُبِر َحَدٌث  ٌَح اْلَخاِرَجَة ِمَن الدُّ بِإِْجَماٍع َوَقْد أَْجَمُعوا َعلَى أَنَّ الرِّ

َس فٌِِه ُوُضوٌء بِإِْجَماٍع َوَقْد  ٌْ اْلُوُضوَء َواْجَتَمُعوا َعلَى أَنَّ اْلُجَشاَء لَ
ُبِر َحَدٌث َفَدلَّ َذلَِك َعلَى  ٌَح اْلَخاِرَجَة ِمَن الدُّ أَْجَمُعوا َعلَى أَنَّ الرِّ

قُوُل بن َعْبِد  ٌَ ًِّ فًِ َذلَِك ُكلِِّه  افِِع َن َفَقْط َوبَِقْولًَِ الشَّ ٌْ ُمَراَعاِة اْلَمْخَرَج
ِر اْلَمْخَرِج َفبَل  اْلَحَكمِ  ٌْ ُم إَِذا َخَرَجا ِمْن َؼ وُد َوالدَّ ًُّ َوالدُّ افِِع َقاَل الشَّ

وِد  ٍء ِمْنهَُما َوَواَفَق أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه فًِ الدُّ ًْ ُوُضوَء فًِ َش
ْمَنا َعْنهُمْ  ِم َعلَى َما َقدَّ وِد  َوَخالَفُوهُ فًِ الدَّ ًِّ فًِ الدُّ َوَعِن اأْلَْوَزاِع

ًِّ َواأْلُْخَرى َكَقْوِل َمالِكٍ  افِِع َتاِن إِْحَداُهَما َكَقْوِل الشَّ ٌَ ُم ،ِرَوا ُح َوالدَّ ٌْ َواْلَق
ِح َبْعُض اْلُعلََماءِ  ٌْ َص فًِ اْلَق ." ِعْنَد َمالٍِك َسَواٌء َوَقْد َرخَّ

 :باب الطهور للوضوء (3)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -47  َثَنا َمالٌِك، َعْن َصْفَواَن ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
بًِ 

ٍم، َعْن َسِعٌِد ْبِن َسلََمَة مولى ابن األَْزَرِق، أن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن أَ ٌْ ُسلَ

قُولُ  ٌَ َرَة،  ٌْ ُه َسِمَع أََبا ُهَر اِر، أخبره، أَنَّ : ُبْرَدَة َوُهَو ِمْن َبنًِ َعْبِد الدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَ  ا : سؤل َرُجٌل َرُسوِل هللاَّ ِ، إِنَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ

ؤَْنا بِِه َعِطْشَنا،  َنْرَكُب اْلَبْحَر، َوَنْحِمُل َمَعَنا اْلَقلٌَِل ِمَن اْلَماِء، َفإِْن َتَوضَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ؤُ بِِه بماء البحر؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ُهَو : أََفَنَتَوضَّ

َتُتهُ  ٌْ هُوُر َماُإهُ، اْلِحلُّ َم هذا اإلسناد اختاره كبر المسندٌن :الشرح." الطَّ
ُد ْبُن  :الحذاق، منهم الشافعً،قال ِ ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا اإلَِماُم أَُبو َعْبِد هللاَّ

ُ َعْنُه، َقالَ  ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع الحدٌث، ترتٌب أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: إِْدِرٌَس الشَّ



 Page 108 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

َثَنا أَُبو َسلََمَة، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، :وقال أحمد سنجر، الحدٌث، َحدَّ
الحدٌث، أخبرنا محمد بن المبارك، قراءة عن مالك، :والدارمً،قال

الحدٌث،وقال حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، :و داود،قالوأب
حدثنا قتٌبة، عن مالك، ح، وحدثنا األنصاري إسحاق بن  :الترمذي
حدثنا مالك، عن صفوان بن : حدثنا معن، قال:  قال[101:ص]موسى، 

َبُة، :الحدٌث،وقال النسابً فً الكبرى وفً المجتبىسلٌم، ٌْ  أَْخَبَرَنا قَُت
حدثنا : حدثنا هشام بن عمار قال :الحدٌث،وقال ابن ماجهَعْن َمالٍِك،

أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب  :، الحدٌث، وقال ابن حبانمالك بن أنس
، َقالَ  ًُّ ، َعْن َمالٍِك،: اْلُجَمِح ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ أَْخَبَرَنا  :الحدٌث، وقالَحدَّ

ًُّ َعْن َمالٍِك،: َقالَ واْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب،  َثنًِ اْلَقْعَنبِ الحدٌث،وقال َحدَّ
ُن ْبُن إِْسَماِعٌَل، نا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعٌَل  :الدارقطنً ٌْ َثَنا اْلُحَس َحدَّ

ْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهٌَم، نا َعْبُد  ٌَ ، َونا  ًُّ ، نا َمالٌِك، َقاَل اْلَمَحاِملِ ًُّ اْلَمَدنِ
ْحَمِن ْبنُ  ،  الرَّ ًُّ ، َعْن َمالٍِك، ح َوثنا أَْحَمُد ْبُن َمْنُصوٍر، نا اْلَقْعَنبِ َمْهِديٍّ
أَْخَبَرَنا اإلَِماُم أَُبو  :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنةَعْن َمالٍِك،

ُد ْبُن أَْسَعَد، َنا ُن ْبُن َمْسُعوٍد، أَنا  َمْنُصوٍر ُمَحمَّ ٌْ ٍد اْلُحَس اإلَِماُم أَُبو ُمَحمَّ

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
،أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، ًُّ الحدٌث،فاختار رواٌة أبً اْلَهاِشِم

الوضوء بماء البحر ؾ مصعب الزهري التً نقوم بشرحها،قلت
، لكن قال ابن عبد  ٌنبنً على حدٌث متواترفقهاءالمسؤلة إجماع بٌن 
ُد ْبُن :"البر فً االستذكار اْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ َهَذا اإْلِْسَناِد َفَقاَل ُمَحمَّ

ْرِمِذيُّ َسؤَْلُت اْلُبَخاِريَّ َعْنُه َفَقاَل َحِدٌٌث َصِحٌحٌ  َفقُْلُت لَُه إِنَّ  ِعٌَسى التِّ
بًِ َبْرَزةَ 

قُوُل فٌِِه اْلُمِؽٌَرةُ ْبن أَ ٌَ ًما  ٌْ َفَقاَل وهم فٌه إنما هو المؽٌرة  ُهَش
َعاِت أَْحَفُظ َوَقاَل  َما َوِهَم فًِ اإْلِْسَناِد َوُهَو فًِ اْلُمَقطَّ ٌم إِنَّ ٌْ بن ُبْرَدَة َوُهَش
ُر َصْفَواَن  ٌْ ْرِو َعْنُه َؼ ٌَ ُر اْلُبَخاِريِّ َسِعٌُد ْبُن َسلََمَة َرُجٌل َمْجهُوٌل لَْم  ٌْ َؼ

ُر َسِعٌِد ْبِن  ٌْ بًِ ُبْرَدَة َؼ
ْرِو َعِن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن أَ ٌَ ٍم َوْحَدهُ َقاَل َولَْم  ٌْ ْبِن ُسلَ

ى ْبُن َسِعٌٍد اأْلَْنَصاِريُّ َرَواهُ  ٌَ ْح ٌَ َسلََمَة َقاَل أَُبو ُعَمَر َقْد َرَوى َعْنُه 
عنه سفٌان بن عٌٌنة وؼٌره ذكر بن أبً عمرو الحمٌدي 

ى ْبِن َسِعٌٍد َعْن َرُجٍل ِمْن أَْهِل  ٌَ ْح ٌَ َنَة َعْن  ٌْ ٌَ والمخزومً عن ْبُن ُع
بًِ ُبْرَدَة 

ِ ْبِن أَ بًِ َعْبِد هللاَّ
َقاُل لَُه اْلُمِؽٌَرةُ ْبُن أَ ٌُ أَنَّ َناًسا ِمْن ))اْلَمْؽِرِب 

 ِ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َفَقالُوا  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ! َبنًِ ُمْدلٍِج أََتْوا َرُسوَل هللاَّ
ا َنْرَكُب اْلَبْحرَ  َوَساَق اْلَحِدٌَث بمعنى حدٌث مالك قد َذَكْرَناهُ فًِ ( (إِنَّ
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َس إِْسَناُد َهَذا اْلَحِدٌِث  ٌْ ِصحُّ فٌه االتصال َولَ ٌَ ْمِهٌِد َوُهَو ُمْرَسٌل اَل  التَّ
ِن  ٌْ َر َمْعُروَف ٌْ ِن َؼ ٌْ ْقِل أِلَنَّ فٌِِه َرُجلَ ٌة ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم بِالنَّ ا َتقُوُم بِِه ُحجَّ ِممَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد  ٌَ ْح ٌَ ِة  ٌَ ٍم َوفًِ ِرَوا ٌْ ِة َصْفَواِن ْبِن ُسلَ ٌَ بَِحْمِل اْلِعْلِم فًِ ِرَوا
ًضا َعِن  ٌْ بًِ ُبْرَدَة َوَقْد ُرِوَي َهَذا اْلَحِدٌُث أَ

َنْحُو َذلَِك فًِ اْلُمِؽٌَرِة ْبِن أَ
 ًِّ بِ بَلُم - النَّ ِه السَّ ٌْ ًِّ َرُجٌل ِمْن َبنًِ فَِراٍس ِمْن - َعلَ ِمْن َحِدٌِث اْلفَِراِس

َس  ٌْ ِث ْبِن َسْعٍد َولَ ٌْ ًضا فًِ َحِدٌِث اللَّ ٌْ َس بِاْلَقابِِم أَ ٌْ َبنًِ ُمْدلٍِج بِإِْسَناٍد لَ
ْقِل أِلَنَّ فٌِِه  ٌة ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم بِالنَّ ا َتقُوُم بِِه ُحجَّ إِْسَناُد َهَذا اْلَحِدٌِث ِممَّ

ٍم َوفًِ  ٌْ ِة َصْفَواِن ْبِن ُسلَ ٌَ ِن بَِحْمِل اْلِعْلِم فًِ ِرَوا ٌْ َر َمْعُروَف ٌْ ِن َؼ ٌْ َرُجلَ
بًِ ُبْرَدَة َوَقْد ُرِوَي 

ى ْبِن َسِعٌٍد َنْحُو َذلَِك فًِ اْلُمِؽٌَرِة ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ ِة  ٌَ ِرَوا
 ًِّ بِ ًضا َعِن النَّ ٌْ بَلُم - َهَذا اْلَحِدٌُث أَ ِه السَّ ٌْ ًِّ - َعلَ ِمْن َحِدٌِث اْلفَِراِس

ًضا فًِ  ٌْ َس بِاْلَقابِِم أَ ٌْ َرُجٌل ِمْن َبنًِ فَِراٍس ِمْن َبنًِ ُمْدلٍِج بِإِْسَناٍد لَ
ْمِهٌدِ  ِث ْبِن َسْعٍد َوَقْد َذَكْرَناهُ فًِ التَّ ٌْ ًُّ َمْذُكوٌر فًِ ، َحِدٌِث اللَّ َواْلفَِراِس

بًِ ُبْرَدَة َكاَن َمَع 
ُر َمْعُروٍؾ َقاَل أَُبو ُعَمَر اْلُمِؽٌَرةُ ْبُن أَ ٌْ َحاَبِة َؼ الصَّ

ُرهُ َعلَى  ٌَُإمِّ ٍر فًِ َمَؽاِزٌِه بِاْلَمْؽِرِب َوَكاَن ُموَسى  ٌْ ُموَسى ْبِن ُنَص
ٌُْخِرْجُه  ٌُوِش ُهَنالَِك َوَفَتَح فًِ اْلَمْؽِرِب فُُتوَحاٍت َوَهَذا إِْسَناٌد َوإِْن لَْم  اْلُج

َحاِح َفإِنَّ فَُقَهاَء اأْلَْمَصاِر َوَجَماَعًة ِمْن أَْهِل اْلَحِدٌِث  أَْصَحاُب الصِّ
فِقُوَن َعلَى أَنَّ َماَء اْلَبْحِر َطهُوٌر َبْل ُهَو أَْصٌل ِعْنَدُهْم فًِ َطَهاَرِة  ُمتَّ

ُه َحِدٌٌث  ُدلَُّك َعلَى أَنَّ ٌَ اِه اْلَؽالَِبِة َعلَى النََّجاَساِت اْلُمْسَتْهلَِكِة لََها َوَهَذا  ٌَ اْلِم
َتلَقَّى بِاْلَقُبوِل َواْلَعَمِل الَِّذي ُهَو أَْقَوى ِمَن اإْلِْسَناِد  ٌُ َصِحٌُح اْلَمْعَنى 

قُوُل ِمْن آِل َبنًِ اأْلَْزَرِق َكَما  ٌَ ِؤ َفَبْعُضهُْم  اْلُمْنَفِرِد َواْخَتلََؾ ُرَواةُ اْلُمَوطَّ
 ًُّ قُوُل ِمْن آِل اأْلَْزَرِق َوَكَذلَِك َقاَل اْلَقْعَنبِ ٌَ ى َوَبْعُضهُْم  ٌَ ْح ٌَ َقاَل 

ٍر  ٌْ قُوُل من آل بن األزرق وكذلك قال بن القاسم وبن ُبَك ٌَ َوَبْعُضهُْم 
ِ ْبِن  ِ ْبِن ُعَمَر َوَعْبِد هللاَّ ُر ُمَتَضادٍّ َوَقْد َجاَء َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ َوَهَذا ُكلُُّه َؼ

ٌة  َس فًِ أََحٍد ُحجَّ ٌْ ُة اْلُوُضوِء بَِماِء اْلَبْحِر َولَ ٌَ َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َكَراِه

ِة َوَقْد َرَوى َقَتاَدةُ َعْن ُموَسى ْبِن سلمة الهذلً قال  نَّ َمَع ِخبَلِؾ السُّ
ٌُِرٌُد  اٍس َعِن اْلُوُضوِء بَِماِء اْلَبْحِر َفَقاَل ُهَما اْلَبْحَراِن  سؤلت بن َعبَّ

ِ َتَعالَى  اَل ُتَباِل 53اْلفُْرَقاِن  (َهَذا َعْذٌب فَُراٌت َوَهَذا ِمْلٌح أَُجاجٌ ):َقْوَل هللاَّ
ِهْم  ٌْ ؤَْت َوَهَذا إِْجَماٌع ِمْن ُعلََماِء اأْلَْمَصاِر الَِّذٌَن َتُدوُر َعلَ ِهَما َتَوضَّ ٌِّ َ بِؤ

ِر  ٌْ َوَعلَى أَْتَباِعِهُم اْلَفْتَوى َوَكَذلَِك ِعْنَدُهْم ُكلُّ َماٍء ُمْسَتْبِحٍر َكثٌٍِر َؼ
َقُع فٌِِه ِمَن اأْلَْنَجاسِ  ٌَ ٍر بَِما  ٌِّ اإلشعاع "قلت قد بٌنا فً كتابنا " ُمَتَؽ

إجماع فقهاء األمصار على طهورٌة ماء " واإلقناع بمسابل اإلجماع
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البحر األجاج منه والعذب كما بٌنا تواتر حدٌث الوضوء بماء البحر 
حٌث قلنا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"فٌه وفً كتابنا 

: ذكر البحار: أبواب اإلجماع فً الماء: "نقبل عن ابن القطان الفاسً

وأجمع فقهاء األمصار أن مٌاه البحار عذبها ":{نكت العٌون}
ال ما حكً عن إوأجاجها بمنزلة واحدة فً الطهارة والتطهٌر 

ومن ":{مختلؾ الحدٌث}" وضإ بماء البحرقدمابهم ال ٌجٌزون الت
 ".قال ماء البحر نجس فقد خالؾ السنة مع خبلؾ العامة

ومٌاه األنهار التً تصب فٌها النجاسات شربها جابز ":{اإلنباه}
والدلٌل على طهورٌة ماء البحر قوله  ".والتطهٌر بها جابز بإجماع

رواه اإلمام " هو الطهور ماإه الحل مٌتته: "صلى هللا علٌه وسلم

ن األربعة وابن أبً شٌبة وصححه ابن خزٌمة نمالك وأصحاب الس
إنه حدٌث صحٌح : {االستذكار}والترمذي  وقال ابن عبد البر فً 

المعنى ٌتلقى بالقبول والعمل الذي أقوى من اإلسناد المنفرد، وقد 
تكلم فً إسناده، قلت ورواه اإلمام أحمد، وقال عنه محمد ناصر 

صحٌح وقال رواه الخمسة  {إرواء الؽلٌل}الدٌن األلبانً فً 

ولم ٌصنع األلبانً شٌبا كالشوكانً حٌث : وصححه الترمذي، قلت
أخرجه أٌضا ابن خزٌمة وابن حبان فً صحٌحٌهما وابن : "قال

الجارود فً المنتقى والحاكم فً المستدرك والدارقطنً والبٌهقً فً 
سننهما وابن أبً شٌبة، قلت وذلك ألن الحدٌث متواتر وفعبل قد 

قطؾ األزهار المتناثرة فً }:أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه
أبو هرٌرة  (1 :ضمن األحادٌث المتواترة رواه {األخبار المتواترة

أبو بكر ( 6ابن عمر ( 5 ابن عباس (4جابر بن عبد هللا (3علً (2
 سلٌمان بن (10 الفراسً (9عبد هللا المدلجً (8أنس (7الصدٌق 

( 12ٌحًٌ بن أبً كثٌر، وفً الطبرانً عن  (11موسى مرسبل 

موسى بن سلمة، وكنز العمال عن ٌحً بن  (13العركً والبزار عن 
كثٌر ببلؼا أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه، 

والحاكم والدارقطنً والطبرانً والبٌهقً وعبد الرزاق فً المصنؾ 
مرسبل والدارمً وابن الجارود، ومالك، وأحمد والزٌلعً فً 

وابن حجر فً الدراٌة والبزار، والهٌثمً وابن أبً  [نصب الراٌة]
نظم }والكتانً فً  (حب)وكنز العمال برمز  {المصنؾ}شٌبة فً 
فاتضح وجوب العمل بالحدٌث وتكفٌر أو إكفار من خالؾ  {المتواتر
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العمل به، وأما قول الحافظ ابن القطان الفاسً نقبل عن نكت العٌون 
وأجمع فقهاء األمصار أن مٌاه البحار عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة "

 إفً الطهارة والتطهٌر إال ما حكً عن قدمابهم ال ٌجٌزون التوض
قلت معقبا على هذا اإلجماع أما أوله فهو صحٌح ال " بماء البحر

طعن فٌه ورفضه ومعارضته كفر ألنه معارضة لقول هللا والحدٌث 

 قبل تبٌٌن المتواتر، وأما آخره أي االستثناء فهو عمل الصحابة
 :قال الترمذي.الحكم من طرؾ رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم

حدثنا قتٌبة، عن مالك، ح، وحدثنا األنصاري إسحاق بن  -69
حدثنا مالك، عن صفوان بن : حدثنا معن، قال:  قال[101:ص]موسى، 

سلٌم، عن سعٌد بن سلمة من آل ابن األزرق، أن المؽٌرة بن أبً 
سؤل : بردة وهو من بنً عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هرٌرة، ٌقول

ٌا رسول هللا، إنا نركب : رجل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقال
 البحر، ونحمل معنا القلٌل من الماء، فإن توضؤنا به عطشنا،

هو  »:وسلم أفنتوضؤ من البحر؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه
 ، وفً الباب عن جابر،والفراسً، هذا«الطهور ماإه، الحل مٌتته

وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبً  "حدٌث حسن صحٌح
أبو بكر، وعمر، وابن عباس،  [102:ص] :صلى هللا علٌه وسلم، منهم

وقد كره بعض أصحاب النبً صلى هللا "لم ٌروا بؤسا بماء البحر 
ابن عمر، وعبد هللا بن : علٌه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم

 وقد ذكر ابن قدامة "هو نار: عمرو، وقال عبد هللا بن عمرو
فتح الرب "وقد خرجناه فً كتابنا الكراهة عن ابن عمر فً المؽنً، 

سبل النبً ": حدٌث-20 :كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
هو الطهور ماإه الحل ":صلى هللا علٌه وسلم عن ماء البحر فقال

مالك عن صفوان بن سلٌم عن سعٌد بن سلمة  :نص الحدٌث" مٌتته

من آل بنً األزرق عن المؽٌره بن أبً برده وهو من بنً عبد الدار 
أنه سمع أبا هرٌرة رضً هللا عنه ٌقول جاء رجل إلى رسول هللا 

ٌا رسول هللا  إنا نركب البحر، ونحمل : صلى هللا علٌه وسلم فقال
معنا القلٌل من الماء، فإن توضؤنا به عطشنا، أفنتوضؤ به؟ فقال 

هو الطهور  "رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم
رواه مالك فً الموطإ ومن طرٌقه رواه أحمد " ماإه، الحل مٌتته

قطؾ "حدٌث متواتر أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً  "واألربعة
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وأقره الحافظ أبو جعفر  " األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
وقال نقبل عن " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً كتابه 

عن عشرة " السٌوطً كما أخرجه الحافظ الزبٌدي فً لقط الآللا
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "وقد خرجناه فً كتابنا  قلت (10)

 :رواه" المتواتر
أبو هرٌرة أخرجه مالك وابن أبً شٌبة والبخاري وأبو داود والترمذي والنسابً ـ 1

                          .والدارمً وابن ماجه وابن الجارود والحاكم والدارقطنً والبٌهقً

                            .البن حجر" وفً تلخٌص الحبٌر"الحاكم والدارقطنً : علًـ 2

وأبو .أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطنً: جابر بن عبد هللاـ 3

                                                                    .ٌعلى وابن السكن والطبرانً

                                  .أحمد والبزار والدارقطنً وكشؾ االستار للهٌثمً: ابن عباسـ 4

                          .الحاكم والدارقطنً كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر: ابن عمروـ 5

الدارقطنً  بسند ضعٌؾ مرفوعا وابن أبً شٌبة موقوفا وصحح : أبو بكر الصدٌقـ 6

                                                                     .الدارقطنً وابن حبان وقفه

                                     عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ والدارقطنً: أنسـ 8

                                  .الدارقطنً كما فً تلخٌص الحبٌر البن حجر: ابن عمرـ 8

                           .الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: عبد هللا المدلجً ـ 9

الترمذي وأعله باالرسال ألنه عن أبً الفارسً وقال الحاف  فً : أبو الفارسًـ 10

                                                                 .التلخٌص رواه عنه البٌهقً

                                    .مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً: مرسل سلٌمان بن موسىـ 11

                                   .مصنؾ عبد الرزاق الصنعانً: ٌحً بن أبً كثٌرـ 12

                                   .الطبرانً وعنه الهٌثمً فً مجمع الزوابد: العركًـ 13

                                               البزار وعنه الهٌثمً:  موسى بن سلمهـ 14

. ابن أبً شٌبة: بعض بنً مدلجـ 15

قلت هذا حدٌث صحٌح ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من 

طرق شتى وهذا ٌفٌد العلم والعمل رؼم ما وقع من تعلٌل البعض له 

فهل بهذه الطرق ٌرتقً إلى العلم والتواتر أم أنه ٌرتقً إلى الصحة  

وفً " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"فقط قال الحافظ الكتانً فً

شرح الموطإ للزرقانً فً شرح الطهور للوضوء الكبلم على هذا 

وهذا الحدٌث أصل من أصول اإلسبلم تلقته األبمة :"الحدٌث ما نصه

بالقبول وتداوله فقهاء األمصار فً سابر األعصار  فً جمٌع 

األقطار ورواه األبمة الكبار مالك والشافعً وأحمد وأصحاب السنن 
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األربعة والدارقطنً والحاكم وؼٌرهم من عدة طرق وصححه ابن 

 حسن صحٌح :الترمذي خزٌمة وابن حبان وابن منده وؼٌرهم وقال

قلت وقال الحافظ ابن حجر  .هـ/حدٌث صحٌح: وسؤل البخاري فقال

هذا الحدٌث نصؾ : قال الشافعً: ل الحمٌديافً تلخٌص الحبٌر وق

 .علم الطهارة فالظاهر أنه متواتر وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -48 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاق ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِد رفاعة، َعْن َكْبَشَة بِْنِت َكْعِب ْبِن  ٌْ َدَة بِْنِت ُعَب ٌْ بًِ َطْلَحَة، َعْن ُحَم

أَ
بًِ َقَتاَدَة، أَنَّ أََبا َقَتاَدَة َدَخَل، َفَسَكَبْت لَُه 

َمالٍِك، َوَكاَنْت َتْحَت اْبِن أَ
ةٌ لَِتْشَرَب ِمْنُه، َفؤَْصَؽى لََها اإْلَِناَء َحتَّى  َوُضوًءا،َفَجاَءْت ِهرَّ

هِ : َقالَْت َكْبَشةُ .َشِرَبتْ  ٌْ ا اْبَنت أَِخً، : َفَقالَ : َفَرآنًِ أَْنُظُر إِلَ ٌَ أََتْعَجبٌَِن 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ : َنَعْم َفَقالَ : َفقُْلتُ : َقالَتْ  َها : إِنَّ َرُسوَل هللاَّ إِنَّ

اَفاتِ  وَّ ُكْم، أَِو الطَّ ٌْ افٌَِن َعلَ وَّ ًَ ِمَن الطَّ َما ِه َسْت بَِنَجٍس، إِنَّ ٌْ : الشرح." لَ
هذا اإلسناد قد أخرجه من طرٌق مالك جم من المسندٌن الحذاق، 

 ،1/31 وابن أبً شٌبة ،[353] وعبد الرزاق ،1/21،22 الشافعً :منهم

 وابن ،178 و 55/ 1 والنسابً ،[92] والترمذي ،309 و 5/303وأحمد 
شرح معانً " والطحاوي فً ،188- 1/187 والدارمً ،[367]ماجه 
 ،[286] والبؽوي ،1/245 والبٌهقً ،[60] وابن الجارود ،1/18" اآلثار

حسن :  وقال الترمذي،[104] وابن خزٌمة برقم ،1/160والحاكم 
حدٌث صحٌح، وهو مما صححه مالك، : صحٌح، وقال الحاكم

، ووافقه الذهبً، وصححه البخاري والعقٌلً "الموطؤ"واحتج به فً 
 وصححه أٌضاً النووي فً ،1/41" التلخٌص"والدارقطنً كما فً 

إسناده :  ونقل عن البٌهقً أنه قال،1/171" المجموع"
 :وصححه األلبانً وشعٌب األرنإوط وؼٌرهم،قال أبو داودصحٌح،

الحدٌث،وقال عبد حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنبً، عن مالك،
اِق، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، :الرزاق فً المصنؾ زَّ الحدٌث، َعْبُد الرَّ

حدثنا : حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري قال -92 :وقال الترمذي
حدثنا مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً : معن قال

طلحة، عن حمٌدة بنت عبٌد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن 
: مالك وكانت عند ابن أبً قتادة، أن أبا قتادة دخل علٌها، قالت

فجاءت هرة تشرب، فؤصؽى :  قالت[154:ص]فسكبت له وضوءا، 
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أتعجبٌن : فرآنً أنظر إلٌه، فقال: لها اإلناء حتى شربت، قالت كبشة
إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : نعم، فقال: ٌا بنت أخً؟ فقلت

إنها لٌست بنجس، إنما هً من الطوافٌن علٌكم، أو »: قال
هذا حدٌث حسن : ، وفً الباب عن عابشة، وأبً هرٌرة،«الطوافات

 وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبً صلى [155:ص]" صحٌح

مثل الشافعً، وأحمد، : هللا علٌه وسلم والتابعٌن ومن بعدهم
لم ٌروا بسإر الهرة بؤسا، وهذا أحسن شًء فً هذا : وإسحاق

وقد جود مالك هذا الحدٌث، عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً »الباب
، وقال النسابً فً السنن «طلحة، ولم ٌؤت به أحد أتم من مالك

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، :الكبرى وفً المجتبى ٌْ الحدٌث، أَْخَبَرَنا قَُت
، أَْخَبَرَنا اْبُن  :وقال ابن خزٌمة ًُّ َدفِ ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى الصَّ نا 

َثُه، الحدٌث، وصححه األعظمً فً تحقٌقه،وقال َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
، َعْن : أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب، َقالَ  :ابن حبان ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ َحدَّ

حسن صحٌح معلقا على ما فً سنن : الحدٌث،وقال األلبانًَمالٍِك،
روى عنها : حمٌدة :أبً داود، وقال شعٌب األرنإوط فً تحقٌقه

عدها المإلؾ :  وكبشة،6/250« الثقات»اثنان، وذكرها المإلؾ فً 
 من الصحابة، وتبعه المستؽفري، والزبٌر بن 3/357« الثقات»فً 

« التهذٌب» و،4/383« اإلصابة»بكار، وأبو موسى المدٌنً كما فً 
 طرق أخرى وشاهد، لحدٌثول ". وباقً رجاله ثقات،12/447

- 1/133" نصب الراٌة" و،42 - 1/41" تلخٌص الحبٌر"انظر . فٌتقوى

 ،5/296 وأحمد ،[430] والحمٌدي ،[352]وأخرجه عبد الرزاق .134
وأخرجه ابن أبً .من طرٌق سفٌان، عن إسحاق بن عبد هللا، به

 عن وكٌع، عن هشام بن عروة، وعلً بن المبارك، عن 1/32شٌبة 
إسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة، عن امرأة عبد هللا بن أبً قتادة، 

الهر من : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أبً قتادة، قال
أماله : أي" فؤصؽى: "وقوله".الطوافٌن علٌكم أو من الطوافات

بفتح الجٌم كما ": إنها لٌست بنجس: "لٌسهل علٌه التناول، وقوله
ضبطه النووي وابن دقٌق العٌد، وابن سٌد الناس وؼٌرهم، 

النجاسة، وهو وصؾ بالمصدر ٌستوي فٌه المذكر : والنجس
فقد عند ٌحً اللٌثً فٌما ٌخص بإسناد هذا الحدٌث وأما  .والمإنث

ى َحِمٌَدةُ :"بٌن ابن عبر البر ما فٌه من أوهام حٌث قال ٌَ ْح ٌَ َهَكَذا َقاَل 
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َتابِْعُه أََحٌد َعلَى َقْولِِه َذلَِك َوُهَو َؼلٌَط ِمْنُه  ٌُ َدَة ْبِن َفْرَوَة َولَْم  ٌْ بًِ ُعَب
بِْنُت أَ

َدَة ْبِن ِرَفاَعَة إاِلَّ أَنَّ  ٌْ قُولُوَن َحِمٌَدةُ بِْنُت ُعَب ٌَ ِؤ َف ا َسابُِر ُرَواِة اْلُمَوطَّ َوأَمَّ
َدَة ْبِن َرافٍِع  ٌْ َد ْبَن اْلُحَباِب َقاَل فٌِِه َعْن َمالٍِك َحِمٌَدةُ بِْنُت ُعَب ٌْ َز

َواُب ِرَفاَعُة ْبُن َرافٍِع اأْلَْنَصاِريُّ َوَقْد َذَكْرَناهُ فًِ ِكَتابَِنا فًِ  َوالصَّ
ًضا بَِقْولِِه َعْن  ٌْ ى أَ ٌَ ْح ٌَ ِجُب ِمْن ِذْكِرِه ُهَناَك َواْنَفَرَد  ٌَ َحاَبِة بَِما  الصَّ

ْذُكُروَن  ٌَ قُولُوَن َعْن َكْبَشَة َواَل  ٌَ ِؤ  َخالَتَِها َكْبَشَة َوَسابُِر ُرَواِة اْلُمَوطَّ
قُوُل  َخالََتَها ٌَ َدَة َفَبْعُضهُْم  ٌْ َواْخُتلَِؾ فًِ َرْفِع اْلَحاِء َوَنْصبَِها ِمْن ُحَم

قُوُل َحِمٌَدةُ َوُهَو اأْلَْكَثرُ  ٌَ َدةُ َوَبْعُضهُْم  ٌْ قلت وهذا الحدٌث ٌبٌن  ،"ُحَم

حكم سإر الهرة أو القطة وقد بٌنا حكم سإر الحٌوانات وؼٌرها فً 
قال :  سإر بهٌمة/ج:حٌث قلنا" كٌؾ نصدع بفقه الورع"كتابنا 

مؽنً قراء "الشٌخ سٌد أحمد ولد أحمد الهادي فً كتابه 
قلت وفً " لم ٌؽٌره لعابها وإن حرم أكلها وكانت جبللة":"المختصر

جامع "ذلك تفصٌل ال بد منه، قال ابن الحاجب فً كتابه 
: والحٌوانات طاهرة وقال سحنون وابن الماجشون":"األمهات

سإرهما الستعمال : عٌنهما، وقٌل: الخنزٌر والكلب نجس، فقٌل

وال ٌتوضؤ بسإر ": "مختصره"، وقال الخرقً الحنبلً فً "النجاسة
وتعقبه " كل بهٌمة ال ٌإكل لحمها، إال السنور وما دونها فً الخلقة

والحٌوان : "بالشرح قاببل" المؽنً"ابن قدامة المقدسً فً كتابه 
ما هو نجس رواٌة واحدة : نجس وطاهر، فالنجس نوعان: قسمان

وهو الكلب والخنزٌر، وما تولد منهما، فهذا نجس عٌنه وسإره، 
وجمٌع ما خرج منه روي ذلك عن عروة، وهو مذهب الشافعً، 

وهو قول أبً حنٌفة فً السإر خاصة، وقال مالك واألوزاعً 
سإرهما طاهر ٌتوضؤ به وٌشرب، وإن ولؽا فً طعام لم : وداود

ٌتوضؤ به إذا لم ٌجد ؼٌره، وقال عبدة : ٌحرم أكله، وقال الزهري

ٌتوضؤ : بن أبً لبابة، والثوري، وابن الماجشون وابن مسلمة
وٌؽسل اإلناء الذي ولػ فٌه الكلب تعبدا، واحتج : قال مالك. وٌتٌمم

 {فكلوا مما أمسكن علٌكم}: بعضهم على طهارته بؤن هللا تعالى قال

، ولم ٌؤمر بؽسل ما أصاب فمه، وروى ابن ماجه [4: المابدة]
بإسناده عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى 

هللا علٌه وسلم سبل عن الحٌاض التً بٌن مكة والمدٌنة، تردها 
لها ما حملت فً :"السباع والكبلب والحمر، وعن الطهارة بها؟ فقال
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. وألنه حٌوان فكان طاهرا كالمؤكول" بطونها، ولنا ما ؼبر، طهور
ولنا ما روى أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه 

متفق علٌه، " إذا ولػ الكلب فً إناء أحدكم فلٌؽسله سبعا:"وسلم قال
، ولو كان سإره "فلٌرقه، ثم لٌؽسله سبع مرار:"وفً رواٌة لمسلم

طاهرا لم ٌجز إراقته وال وجب ؼسله، وروي عن ابن عمر رضً 

هللا عنهما أنه كره سإر الحمار، وهو قول الحسن، وابن سٌرٌن 
والشعبً، واألوزاعً وحماد، وإسحاق، وعن أحمد رحمه هللا أنه 

إذا لم ٌجد ؼٌر سإرهما تٌمم معه، وهو قول : قال فً البؽل والحمار
أبً حنٌفة والثوري، وهذه الرواٌة تدل على القول بطهارة سإرهما، 

ألنه لو كان نجسا لم تجز الطهارة به، وروي عن إسماعٌل بن 
ترد علٌنا : ال بؤس بسإر السباع، ألن عمر قال فً السباع:"سعٌد

باب الماء المتؽٌر من كتاب : رواه الدارقطنً]" ونرد علٌها
ورخص فً سإر جمٌع ذلك الحسن وعطاء والزهري،  [الطهارة

وٌحً األنصاري، وبكٌر بن األشج، وربٌعة، وأبو الزناد ومالك، 
والشافعً وابن المنذر لحدٌث أبً سعٌد فً الحٌاض، وقد روي عن 

جابر أٌضا، وفً حدٌث آخر عن جابر رضً هللا عنه، وهذا نص 
، قلت "وألنه حٌوان ٌجوز به من ؼٌر ضرورة، فكان طاهرا كالشاة

لعل ما نقله ابن قدامة فٌه بعض األوهام والتخلٌط ٌحتاج إلى تفصٌل 
وتبٌٌن، فما نقله عن ابن الماجشون ٌتناقض مع ما نقله ابن الحاجب 

عنه فقد نقل عنه وعن سحنون أنهما قاال بنجاسة الكلب والخنزٌر 
وخاصة سإرهما، والدلٌل على ذلك حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا 

عنه فً سإر الكلب وقد رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسابً وابن ماجه والدارمً واإلمام مالك واإلمام أحمد وؼٌرهم، 

قلت وقد أثبت العلم الحدٌث أن فً لعاب الكلب والخنزٌر جرثومة ال 

تزول إال بالؽسل الشدٌد، وهو مما ٌعتبر من اإلعجاز العلمً 
للحدٌث، ثم إن ابن قدامة استدل فٌما ٌخص بدلٌل المخالؾ بحدٌث 
الحٌاض الموجودة بٌن مكة والمدٌنة، ولٌس فٌه دلٌل لنفً الفارق 

بٌن سإر الكلب والخنزٌر من إناء أو قدح وماء الحٌاض فً الفبلة، 
ثم إن الطب الحدٌث أثبت أن لعاب الكلب والخنزٌر فٌهما جرثومة 

ال تزول إال بالؽسل الشدٌد وهذا مما ٌعتبر من اإلعجاز العلمً 
للحدٌث، وأما ما تمسكه الكبلب المعلمة فإنها ال ٌسٌل مع إمساكها 
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لعاب، ثم إن كل ما تقدم ٌخصصه ما نقله ابن الحاجب فً 
وسإر ما عادته استعمال النجاسة، : "حٌث قال" جامع األمهات"كتابه

إن رٌبت فً أفواهها نجاسة عمل علٌه، وإن لم تر، وعسر االحتراز 
منه الهر والفؤرة، فمؽتفر، وإن لم ٌعسر كالطٌر والسباع، والدجاج 

المشهور الفرق بٌن الماء والطعام، : واإلوز المخبلة، فثالثها

" التوضٌح"وتعقبه الشٌخ خلٌل فً كتابه .هـ"/الستجازة طرح الماء
: أن للحٌوان المستعمل للنجاسة حالتٌن: وحاصله" :بالشرح قاببل

فإن "حالة ترى على فٌه النجاسة وقت شربه، وهو مراده بقوله 
فإن تؽٌر الماء حكم : وتارة ال ترى، فؤما الحالة األولى" رٌبت

بنجاسته، وإن لم ٌتؽٌر فبل ٌخلو أن ٌكون قلٌبل أو كثٌرا، أجره على 
وهً لم تر على فٌه وقت شربه نجاسة، : ما تقدم، وأما الحالة الثالثة

إن عسر االحتراز منه اؼتفر للمشقة، : فهو أٌضا ٌنقسم إلى قسمٌن
الحمل على النجاسة نظرا إلى الؽالب، : وإن لم ٌعسر فثبلثة أقوال

 :والثالث والحمل على الطهارة نظرا إلى األصل،واختاره ابن رشد،
ٌطرح الماء دون الطعام،ألن الماء ٌستجاز طرحه على 

وإن شرب من  :قال مالك :قال فٌها النفوس،وهو مذهب المدونة،
إناء فٌه ماء ما ٌؤكل الجٌؾ من الطٌر والسباع والدجاج واإلوز 

 وٌطرحه وٌتٌمم، :قال ابن القاسم المخبلة وؼٌرها فبل ٌتوضؤ به،
وإذا أكلت  وإن لم ٌجد سواه ومن توضؤ به وصلى أعاد فً الوقت،

من طعام فإنه ٌطرح إذا تٌقنت أن فً أفواهها نجسا وقت شربها، 
 .           "وأما إن لم تر تلك فبل بؤس به بخبلؾ الماء الستجارة طرحه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -49 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ْحَمِن ْبِن  ى ْبِن َعْبِد الرَّ ٌَ ْح ٌَ ، َعْن  ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ ُمَحمَّ

اِب َخَرَج فًِ َرْكٍب فٌِِهْم َعْمُرو ْبُن  َحاِطٍب، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

ا َصاِحَب : اْلَعاِص، َحتَّى َوَرُدوا َحْوًضا، َفَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص  ٌَ
اِب ،اْلَحْوِض  َباُع؟ َفَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ رضً -  َهْل َتِرُد َحْوَضَك السِّ
َباِع، َوَتِرُد : هللا عنه ا َنِرُد َعلَى السِّ ا َصاِحَب اْلَحْوِض الَ ُتْخبِْرَنا، َفإِنَّ ٌَ

َنا ٌْ هذا الخبر أخرجه عبد الرزاق الصنعانً فً : الشرح" .َعلَ
اِق، َعْن َمالٍِك، :المصنؾ من طرٌق مالك، قال زَّ الحدٌث، َعْبُد الرَّ

ُد ْبُن  -62 :وقال الدارقطنً فً السنن ، نا ُمَحمَّ ًُّ افِِع َثَنا أَُبو َبْكٍر الشَّ َحدَّ
ى ْبُن َسِعٌٍد،  ٌَ ْح ٌَ ٍد، نا  ٌْ اُد ْبُن َز َشاَذاَن، نا اْلُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر، نا َحمَّ
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ْحَمِن ْبِن  ى ْبِن َعْبِد الرَّ ٌَ ْح ٌَ بًِ َسلََمَة، َو
ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن أَ َعْن ُمَحمَّ

ا  ُ َعْنهَُما َمرَّ ًَ هللاَّ َحاِطٍب، أَنَّ ُعَمَر، َوَعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َرِض
ا َصاِحَب اْلَحْوِض أََتِرُد َعلَى َحْوِضَك َهَذا »:بَِحْوٍض، َفَقاَل َعْمٌرو ٌَ

َباعُ  ا َنِرُد َعلَى »:؟ َفَقاَل ُعَمرُ «السِّ ا َصاِحَب اْلَحْوِض اَل ُتْخبِْرَنا َفإِنَّ ٌَ
َنا ٌْ َباِع َوَتِرُد َعلَ ، قلت هذا الخبر ٌبٌن مذهب اإلمام مالك بن «السِّ

أنس رحمه هللا وإٌانا وقد اختار اإلمام مالك هذا الخبر ألنه تطبٌق 
لعمر رضً هللا عنه ـ وقد أمرنا باتباع سنته ـ لحدٌث صرٌح 

معروؾ وقد تقدم فً ماء الحٌاض فً النقطة السابقة وقد أخرجه 
ابن ماجه من حدٌث أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه ثم إن األصل 

فً الماء الطهارة والطهورٌة ما لم ٌظهر فٌه ما ؼٌر طعمه أو 
 .  رٌحه أو لونه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -50 ِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ بوَن فًِ َزَماِن  ":ُعَمَر، َكاَن  َتَوضَّ ٌَ َجاُل َوالنَِّساُء كانوا  إن الرِّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َجِمًٌعا من إناء واحد هذا :الشرح" .َرُسوِل هللاَّ
 -258 :الحدٌث أخرجه بهذا اإلسناد البؽوي فً شرح السنة،قال

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، ًُّ الحدٌث،وأخرجه اْلَهاِشِم

الشافعً مباشره عن مالك فً مسنده،وقال ابن األثٌر فً الشافً فً 
هذا حدٌث صحٌح، أخرجه مالك، والبخاري،  :"شرح مسند الشافعً
: وأما البخاري.فؤخرجه إسناًدا ولفًظا: فؤما مالك.وأبو داود، والنسابً

فؤخرجه : وأما النسابً. هللاَّ بن ٌوسؾ، عن مالك فؤخرجه عن عبد
، عن معن، عن مالك، باإلسناد واللفظ فعلت ."عن هارون بن عبد هللاَّ

": ندلً فً أٌدٌنا"و.أٌامه وزمانه أي فً": الشًء على عهد فبلن

ُتَها، إذا أرسلتها  :أي نحطها فٌه ونرسلها، من قولك ٌْ ُت الدلو وَدلَّ ٌْ أَْدلَ
ا  " ندلً"فإذا َنَزْعَتَها، فٌجوز أن ٌكون قوله " َدلَْوُتَها"فً الببر، فؤمَّ

ًدا من َدلَّى، ومخفًَّفا من أَْدلَى بٌان أعم من : وفً هذا الحدٌث .مشدَّ
ِن قبله، فإن ذٌنك الحدٌثٌن دالّ على أن النبً  ٌْ صلى - الحدٌثٌن اللَذ

كان ٌتوضؤ هو وعابشة، وهو ومٌمونة، من إناء - هللا علٌه وسلم 
 .وأزواجه- صلى هللا علٌه وسلم - واحد، ولعل ذلك خاص بالنبى 

كان الرجال والنساء : وأما هذا الحدٌث فبل ٌحتمل التؤوٌل، حٌث قال
مإكدة للضمٌر " نتوضؤ"بعد " نحن"مطلقا ؼٌر مقٌد، ولفظة 
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: فؤخرجه: وأما أبو داود.المستتر فٌه، كما سبق فً حدٌث عابشة
وأخرجه القعنبً، عن .عن مسدد، عن حماد، عن أٌوب، عن نافع

ون فً زمان إكان الرجال والنساء ٌتوض: "مالك، بإسناد، قال
 ".من اإلناء الواحد -قال مسدد- صلى هللا علٌه وسلم - رسول هللاَّ 

، عن [عن عبٌد هللاَّ ]وأخرجه أًٌضا عن مسدد، عن ٌحٌى بن عبد هللاَّ 

كنا نتوضؤ نحن والنساء من إناء واحد، : "نافع، عن ابن عمر قال
 قلت ".ندلً فٌه أٌدٌنا- صلى هللا علٌه وسلم - على عهد رسول هللاَّ 

هذا حدٌث ٌبٌن أن الرجال والنساء الذٌن ٌحل اختبلطهم ٌمكنهم أن 
/ ح: ٌتوضإوا من إناء واحد وقد وردت أحادٌث فً هذا الباب منها

والدلٌل على ذلك ما رواه : سإر الحابض والجنب أو فضل طهارتها
عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قدمت " المسند"أحمد بن حنبل فً 

إنً ؼمست : إلٌه امرأة من نسابه قصعة لٌتوضؤ منها، فقالت امرأة
" الماء ال ٌجنب: "ٌدي وأنا جنب، فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم

وعنه أنه صلى هللا علٌه " إن الماء ال ٌنجسه شًء: "وفً رواٌة
أخرجه أبو داود، والترمذي وابن " الماء ال ٌجنب:"وسلم قال

ُ ":َوَعْن َعابَِشَة َقالَتْ .ماجه ِ َصلَّى هللاَّ ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ
ٌَُباِدُرنًِ َحتَّى أَقُولَ َدْع لًِ  ِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء بٌنً َوَبٌنه َواِحد َف ٌْ َعلَ

ُ َعْنَها،  متفق علٌه،" َدْع لًِ َقالَت وهما جنبان ًَ هللاَّ َوَعْن ُمَعاَذَة َرِض
ِه »:َقالَْت َعابَِشةُ : َقالَتْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ

ٌَُباِدُرنًِ، َحتَّى أَقُولَ  َنُه، َف ٌْ نًِ َوَب ٌْ َدْع لًِ َدْع : َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد َب
هِ . «َوُهَما ُجُنَبانِ : َقالَتْ . لًِ ٌْ َفٌق َعلَ ٍر أَنَّ ، ُمتَّ ٌْ ِد ْبِن ُعَم ٌْ َوَعْن ُعَب

ِ : َعابَِشَة َقالَتْ » ُتنًِ أَْؼَتِسُل أََنا َوَرُسوُل هللاَّ ٌْ ِه - لََقْد َرأَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
اِع أَْو ُدوَنُه َفَنْشَرُع فٌِِه - َوَسلََّم  ِمْن َهَذا، َفإَِذا َتْوٌر َمْوُضوٌع ِمْثُل الصَّ

اٍت َوَما أَْنقُُض لًِ َشْعًرا ِدي َثبَلَث َمرَّ ٌَ « َجِمًٌعا َفؤُفٌُِض َعلَى َرْأِسً بِ

 ًّ َسابِ ًّ َهَكَذا. (َرَواهُ النَّ َسابِ د : اْلَحِدٌُث إْسَناُدهُ فًِ ُسَنِن النَّ ٌْ أَْخَبَرَنا ُسَو
ِر : ْبُن َنْصٍر َقالَ  ٌْ َب بًِ الزُّ

ِ َعْن إْبَراِهٌَم ْبِن َطْهَماَن َعْن أَ أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ
ٍر َفَذَكَرهُ َوِرَجالُُه ثَِقاتٌ  ٌْ ِد ْبِن ُعَم ٌْ  :وقال الباجً فً المنتقى".َعْن ُعَب

لٌُِل َعلَى َما  ُجُل بَِفْضِل اْلَمْرأَِة َوالدَّ ْؽَتِسُل الرَّ ٌَ َوَقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل اَل 
اٍس  َها َقالَْت أَْجَنْبُت أََنا َوَرُسوُل »َنقُولُُه َما َرَوى اْبُن َعبَّ ُموَنَة أَنَّ ٌْ َعْن َم

ِ َفاْؼَتَسْلت ِمْن َجْفَنٍة َوَفَضلَْت ِمْنَها َفْضلَةٌ  ًُّ  هللاَّ بِ ُ - َفَجاَء النَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ْؽَتِسلَ ِمْنَها َفقُْلت لَُه َقْد اْؼَتَسْلت ِمْنَها َقالَْت َفاْؼَتَسلَ - َعلَ ٌَ لِ
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ِه َجَناَبةٌ  ٌْ َس َعلَ ٌْ اِس أَنَّ  «ِمْنَها َوَقالَ إنَّ اْلَماَء لَ ٌَ َوَدلٌِلَُنا ِمْن ِجَهِة اْلقِ

ؤَ أََحُدُهَما بَِفْضِل اآْلِخِر َكاْلَمْرأَِة َتْؽَتِسُل  َتَوضَّ ٌَ ِن َفَجاَز أَْن  ٌْ ِن َشْخَص ٌْ َهَذ
ُجلِ   .     واألحادٌث فً الباب كثٌرة، وهللا أعلم .بَِفْضِل الرَّ

 :ب فٌه الوضوءجباب ما ال ي (4 )

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -51 ِد ْبِن ُعَماَرَة، َعْن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ،  ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن أُمِّ َولٍَد إِلِْبَراِهٌَم ْبِن َعْبِد الرَّ ُمَحمَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَتْ  بِ َها َسؤَلَْت أُمَّ َسلََمَة َزْوَج النَّ إِنًِّ : أَنَّ
لًِ، َوأَْمِشً فًِ اْلَمَكاِن اْلَقِذِر، َقالَْت أُمُّ َسلََمةَ  ٌْ َقاَل : اْمَرأَةٌ أُِطٌُل َذ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم هذا : الشرح" ٌَُطهُِّرهُ َما َبْعَدهُ : َرُسوُل هللاَّ
ًَ :الحدٌث أسنده من طرٌق مالك الشافعً،قال ًُّ َرِض افِِع َثَنا الشَّ َحدَّ

ُ َعْنُه، َقالَ  بن  حدثنا عبد هللا: الحدٌث،وأبو داود،قالأَْخَبَرَنا َمالٌِك،: هللاَّ
: حدثنا قتٌبة قال- 143 :الحدٌث، والترمذي،قالمسلمة، عن مالك،

حدثنا مالك بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهٌم، 
إنً امرأة : قلت ألم سلمة: عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوؾ قالت

قال رسول هللا صلى هللا : أطٌل ذٌلً وأمشً فً المكان القذر؟ فقالت
وفً الباب عن عبد هللا بن ،[267:ص]، «ٌطهره ما بعده»:علٌه وسلم
كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ال نتوضؤ من »:مسعود قال

إذا وطا الرجل : ،وهو قول ؼٌر واحد من أهل العلم قالوا«الموطإ

على المكان القذر أنه ال ٌجب علٌه ؼسل القدم إال أن ٌكون رطبا 
فٌؽسل ما أصابه، وروى عبد هللا بن المبارك هذا الحدٌث، عن مالك 

بن أنس، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن إبراهٌم، عن أم ولد 
وقد اختار البؽوي فً ."لهود بن عبد الرحمن بن عوؾ، عن أم سلمة
أَْخَبَرَنا أَُبو  -293 :شرح السنة رواٌة أبً مصعب الزهري،قال

، أَنا  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

ِد ْبِن  ِد ْبِن ُعَماَرَة، َعْن ُمَحمَّ أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُمَحمَّ
َها َسؤَلَْت  ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، أَنَّ إِْبَراِهٌَم، َعْن أُمِّ َولٍَد إلِْبَراِهٌَم ْبِن َعْبِد الرَّ

ِه َوَسلََّم، َفَقالَتْ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ إِنًِّ اْمَرأَةٌ أُِطٌُل : أُمَّ َسلََمَة َزْوَج النَّ
لًِ، َوأَْمِشً فًِ اْلَمَكاِن اْلَقِذِر، َفَقالَْت أُمُّ َسلََمةَ  ٌْ ِ َصلَّى : َذ َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُرهُ َما َبْعَدهُ »:هللاُ َعلَ إِْن َوِطْبَت َعلَى : َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ « ٌَُطهِّ

ابًِسا َفبل ٌَ بًِ َسِعٌٍد َدلٌٌِل . َقَذٍر َرْطٍب، َفاْؼِسْلُه، َوإِْن َكاَن 
َوفًِ َحِدٌِث أَ

َضَعهَُما  ٌَ ِه أَْن  ٌْ ْعِل، َفإِنَّ األََدَب إَِذا َنَزَع َنْعلَ بلِة فًِ النَّ َعلَى َجَواِز الصَّ



 Page 121 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

هِ  ٌْ َن ِرْجلَ ٌْ َساِرِه َناٌس َفَب ٌَ َساِرِه، َفإِْن َكاَن َعلَى  ٌَ قلت وهذا  ."َعْن 
ع ٌفٌد أن ذٌل المرأة الطوٌل الذي تجره فً الطرقات المرفوالحدٌث 

إذا مرت به فً األماكن القذرة ٌطهره المكان الٌابس الذي تمر علٌه 
بعده إذا لم تظهر فٌه عٌن نجاسة رطبة أما إذا ظهرت فٌه عٌن 
نجاسة فإنه ٌلزم ذلك إزالة النجاسة بماء طهور،وقال األحناؾ 

بتطهٌر النجس بإزالة عٌن النجاسة أٌة إزالة، وقد ذهب بعض فقهاء 
المالكٌة وفاقا لؤلحناؾ إلى أن بعض النجاسات تطهر من دون 

استعمال الماء الطهور مثل ذٌل المرأة إذا مر على القذر ثم جرته 
على الطرٌق الطاهر، وكذلك قارعة الطرٌق أو األرض كلها 
ٌطهرها المناخ والهواء والشمس إذا لم تر عٌن النجاسة فٌها، 

والخمر إذا خللت أو تحجرت، وفرج المرأة ٌطهر بالنكاح الشرعً، 
 .وهللا جل وعبل أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -52 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ عبد هللا ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
 ُ ؤ َتَوضَّ ٌَ ٌَُصلًِّ َوالَ  َناُم قاعدا ُثمَّ  ٌَ هذا الحدٌث : الشرح" .ُعَمَر َكاَن 

الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد وقد 

الحدٌث، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، :أخرجه الشافعً فً المسند،قال
وأخرج هذا  :"وقال ابن األثٌر فً الشافً فً شرح مسند الشافعً

كان ٌنام : الحدٌث أًٌضا فً كتاب اختبلؾ الشافعً ومالك، وقال فٌه
أخبرنا : وهو قاعد، وأخرجه أًٌضا فً كتاب اختبلفه مع مالك قال

من نام : الثقة، عن عبد هللاَّ بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال
هذا .مضطجًعا وجب علٌه الوضوء ومن نام جالًسا فبل وضوء علٌه

جالًسا بدل : حدٌث صحٌح، أخرجه مالك فً الموطؤ إال أنه قال
وإنما ذكره الشافعً فً كتاب اختبلفه مع مالك، ألن من .قاعًدا

مذهب مالك أن ٌسٌر النوم ال ٌنقض الوضوَء، ومذهب جماعة 

أن النوم على جمٌع حاالته ناقض : أخرى منهم الحسن البصري
فؤخرج الشافعً هاتٌن الرواٌتٌن فً كتاب اختبلفه مع .للوضوء

مالك، نقًضا للمذهبٌن فإنه لم ٌفرق فٌهما ابن عمر بٌن قلٌل النوم 
 وال فرق بٌن القعود ،وكثٌره؛ وإنما اعتبروا النوم قاعدا وجالًسا

والجلوس من جهة المعنى، وإنما ٌفترقان من جهة اللفظ والتصرؾ 
قال هللاَّ - بفتح العٌن-فً الموضع فإن موضع القعود مقعد 

وموضع الجلوس مجلس بكسر البلم، فؤما  (فًِ َمْقَعِد ِصْدقٍ ):تعالى
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منصوب على الحال، : وقاعًدا. فهو المصدر- لفتح البلم-المجلس 
وقد .وهو قاعد، جملة من مبتدأ وخبر فً موضع الحال أًٌضا: وقوله

من نام :"صرح فً الرواٌة الثالثة بالفرق بٌن النومتٌن، فقال
فلم ٌبق  ".مضطجًعا فعلٌه الوضوء ومن نام جالًسا فبل وضوء علٌه

إن النابم جالًسا ال : وهذا ٌرد قول من قال .تؤوٌبًل ٌتطرق إلى اللفظ

وقد أتى اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا بهذا قلت " .ٌنقض وضوإه
الحدٌث هنا لٌستدل به على مذهبه وهو أنه ال ٌلزم الوضوء إال من 
النوم فً حالة االضطجاع أو السجود وقد تقدم ذلك بما فٌه الكفاٌة 

 . مع أقوال فقهاء األمصار فً المسؤلة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -53 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ٍد َوَحَملَُه، ُثمَّ َدَخَل اْلَمْسِجَد، َفَصلَّى َولَْم  ٌْ َط اْبًنا لَِسِعٌِد ْبِن َز ُعَمَر َحنَّ
ؤْ  َتَوضَّ هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا : الشرح." ٌَ

عنهما مثل الذي قبله من حٌث الصحة وجودة اإلسناد وهو ٌفٌد أن 
ؼسل المٌت وتحنٌطه ال ٌلزم منه شًء عند ابن عمر وذلك ٌفٌد أن 

من ؼسل مٌتا فلٌؽتسل ومن حمله :"قوله صلى هللا علٌه وسلم

اٌج، : أخرجه اإلمام أحمد بإسناد صحٌح،قال الذي"فلٌتوضؤ َثَنا َحجَّ َحدَّ
بًِ : َقالَ 

ْوأََمِة، َعْن أَ بًِ ِذْبٍب، َعْن َصالٍِح، َمْولَى التَّ
َثَنا اْبُن أَ َحدَّ

َرَة، َقالَ  ٌْ ِه َوَسلَّمَ : ُهَر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًتا، »: َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌِّ َل َم َمْن َؼسَّ
ؤْ  َتَوضَّ ٌَ ْؽَتِسْل، َوَمْن َحَملَُه، َفْل ٌَ ، فهذا صحٌح اإلسناد ألن ابن أبً «َفْل

ذبب سمع من صالح قبل اختبلطه ولم ٌلتق به بعد اختبلطه، وهو 
وقد أخرج الحدٌث ابن أبً شٌبة من ثبلث طرق، ثقة قبل االختبلط،

والطبرانً فً المعجم األوسط،والبزار من طرٌقٌن فً المسند، 
والبؽوي " أحكام الجنابز"وابن حبان وصححه وصححه األلبانً فً 

أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر : وقال البٌهقً فً السنن الكبرىفً شرح السنة، 

ًُّ أنبؤ إِْبَراِهٌُم ْبُن َعْبِد هللاِ، ثنا أَُبو أَْحَمَد ْبُن  ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَفاِرِس ُمَحمَّ
َماَن،  ٌْ ى ْبُن ُسلَ ٌَ ْح ٌَ َثنًِ  ، َحدَّ ُد ْبُن إِْسَماِعٌَل اْلُبَخاِريُّ َفاِرٍس، ثنا ُمَحمَّ
بًِ َسِعٌٍد َمْولَى اْلَمْهِريِّ 

َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن أَُساَمَة، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ
بًِ َسِعٌٍد، ِمْثلَهُ 

ْؽَتِسْل :"َعْن إِْسَحاَق َمْولَى َزابَِدَة َعْن أَ ٌَ ًتا َفْل ٌِّ َل َم َمْن َؼسَّ
ؤْ  َتَوضَّ ٌَ بًِ : َقاَل اْلُبَخاِريُّ " َوَمْن َحَملَُه َفْل

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ َوَقاَل َمْعَمٌر، َعْن 
ِه َوَسلََّم  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

َكثٌٍِر َعْن إِْسَحاَق، َعْن أَ
ى َعْن َرُجٍل ِمْن : َقالَ  ٌَ ْح ٌَ َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعٌَل، َعْن أََباَن، َعْن  َوَحدَّ
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ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر
ٍث، َعْن إِْسَحاَق، َعْن أَ ٌْ َبنًِ لَ

ِد ْبِن : َوَسلََّم، َقالَ  اٍد، َعْن ُمَحمَّ َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعٌَل، َعْن َحمَّ َوَحدَّ
ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة، َعْن أَ
َعْمٍرو، َعْن أَ

ِد ْبِن : َوَسلََّم ِمْثلَُه َقالَ  ، َعْن ُمَحمَّ َراَوْرِديِّ ، َعِن الدَّ ًُّ ِس ٌْ َثَنا اأْلَُو َوَحدَّ
َرَة  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة َعْن أَ
:  َقْولَُه، َقاَل اْلُبَخاِريُّ [450:ص]َعْمٍرو، َعْن أَ

ًٌّ : َوَهَذا أَْشَبُه َقالَ  ِصحُّ فًِ َهَذا اْلَباِب : َوَقاَل اْبُن َحْنَبٍل َوَعلِ ٌَ اَل 
ءٌ  ًْ قلت بل إسناد اإلمام أحمد صحٌح إن شاء هللا، والحدٌث بٌنا ." َش

أنه " إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة"فً كتابنا 
هذا : أخرجه الخمسة ولم ٌذكر ابن ماجه الوضوء، وقال أبو داود

رواه البٌهقً وفٌه صالح مولى التوأمة وهو : منسوخ، وقال بعضهم
ضعٌؾ،إال ما روى عنه ابن أبً ذبب وزٌاد بن سعد وابن جرٌج، 
وقد رواه البزار من ثبلث طرق عن أبً هرٌرة،وقال ابن المدٌنً 

ال ٌصح فً الباب شًء،وهكذا قال الذهبً فٌما :وأحمد بن حنبل
حدٌث "لٌس فٌمن ؼسل مٌتا فلٌؽتسل: "حكاه فً تارٌخه

ال أعلم فٌه حدٌثا ثابتا ولو ثبت للزمنا :صحٌح،وقال الذهلً

لٌس فً الباب حدٌث ٌثبت،وقال ابن : استعماله، وقال ابن المنذر
وقال ." ال ٌرفعه الثقات إنما هو موقوؾ:أبً حاتم فً العلل عن أبٌه

، "لم ٌصحح علماء الحدٌث فً هذا الباب شٌبا مرفوعا: "الرافعً
قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، : "وقال الحافظ ابن حجر

ورواه الدارقطنً بسند رواته موثقون، وقد صحح الحدٌث أٌضا ابن 
حزم وقد روي من طرٌق سفٌان عن سهٌل عن أبٌه عن إسحاق 

إسحاق مولى زابدة : مولى زابدة عن أبً هرٌرة، قال ابن حجر
وأما رواٌة محمد بن : أخرج له مسلم فٌنبؽً أن ٌصحح الحدٌث،قال

عمرو عن عمرو عن أبً سلمة عن أبً هرٌرة فإسنادها حسن إال 

قلت وصالح مولى " أن الحفاظ من أصحاب محمد رووه عنه موقوفا
تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من "التوأمة قد بٌنا حقٌقته فً كتابنا 
" من جرح باالختبلط"فً فصل " جرح من رجال مسلم والبخاري

حٌث بٌنا أن من روى عنه قبل االختبلط فحدٌثه صحٌح مقبول ومن 
سمع منه بعد االختبلط فحدٌثه ضعٌؾ مردود، وأسوأ حاالت هذا 

الحدٌث أن ٌكون حسنا أو صحٌحا لؽٌره إن لم ٌكن حسنا صحٌحا، 
هو أقوى من : فإنكار النووي على الترمذي معترض، قال الذهبً
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عدة أحادٌث احتج بها الفقهاء، وفً الباب عن علً عند أحمد وأبً 
داود والنسابً وابن أبً شٌبة وأبً ٌعلى والبزار والبٌهقً،وعن 

ال ٌثبت ورواته ثقات كما : حذٌفة لكن قال ابن أبً حاتم والدارقطنً
قال الحافظ ابن حجر،وأخرجه البٌهقً، وذكر الماوردي أن بعض 

أصحاب الحدٌث خرج لهذا الحدٌث مابة وعشرٌن طرٌقا، والحدٌث 

ٌدل على وجوب الؽسل على من ؼسل المٌت والوضوء على من 
حمله، وقد اختلؾ الناس فً ذلك، فقد روي عن علً وأبً هرٌرة 
وجوب الؽسل على من ؼسل مٌتا لهذا الحدٌث،وقال بعض المالكٌة 

 إن مٌتكم ٌموت طاهرا: "بل ٌندب فهو مستحب لحدٌث: والشافعٌة
أخرجه البٌهقً وحسنه ابن حجر، "فحسبكم أن تؽسلوا أٌدٌكم

." ٌؽتسل ومنا من ال ٌؽتسل كنا نؽسل المٌت فمنا من: "ولحدٌث

أخرجه الخطٌب من حدٌث عمر وصححه ابن حجر، وقال اللٌث 
ال ؼسل : "ال ٌجب وال ٌستحب لحدٌث: "وأبو حنٌفة وأصحابه

رواه الدارقطنً والحاكم مرفوعا من حدٌث " من ؼسل المٌت علٌكم

وقال ابن ..ال ٌصح رفعه،الخ:ابن عباس وصحح البٌهقً وقفه وقال

إن الحدٌث الناسخ لحدٌث الباب ما :"شاهٌن فً الناسخ والمنسوخ
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : رواه ابن عباس رضً هللا عنهما قال

لٌس علٌكم فً مٌتكم ؼسل إذا ؼسلتموه إن مٌتكم لٌس : "وسلم
أخرجه الدارقطنً والحاكم "بنجس، فبحسبكم أن تؽسلوا أٌدكم

هذا ضعٌؾ : صحٌح على شرط البخاري، وقال البٌهقً:وقال
والحمل فٌه على أبً شٌبة، وقال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص 

أبو شٌبة هو إبراهٌم بن أبً بكر بن أبً شٌبة احتج به :"الحبٌر
النسابً ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو عباس 

الهمدانً هو ابن عقدة حافظ كبٌر إنما تكلموا فٌه بسبب المذهب 

قلت ." وألمور أخرى ولم ٌضعفه بسبب المتون أصبل فاإلسناد حسن
ولكن ٌشهد له .بل ما قاله فٌه نظر فابن عقدة خبٌث، وهللا تعالى أعلم

حدٌث أسماء بنت أبً عمٌس، فعن عبد هللا بن أبً بكر بن عمرو 
بن حزم أن أسماء بنت عمٌس، امرأة أبً بكر الصدٌق رضً هللا 
عنه ؼسلت أبا بكر حٌن توفً ثم خرجت فسؤلت من حضرها من 

إن هذا ٌوم شدٌد البرد وأنا صابمة فهل علً من : المهاجرٌن فقالت
الحدٌث هو من : "قال الشوكانً فً نٌل األوطار" ال:ؼسل، قالوا
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رواٌة عبد هللا بن أبً بكر، وأخرجه البٌهقً من طرٌق الواقدي عن 
ابن أخً الزهري عن عروة عن عابشة أن أبا بكر أوصى أن تؽسله 

وله :أسماء بنت عمٌس فضعفت فاستعانت بعبد الرحمن، قال البٌهقً
شواهد عن ابن أبً ملٌكة عن عطاء عن سعٌد بن إبراهٌم، وكلها 
مراسٌل، وهو من األدلة الدالة على استحباب الؽسل دون وجوبه 

وهو أٌضا من القرابن الصارفة عن الوجوب فإنه ٌبعد ؼاٌة البعد أن 
ٌجهل أهل ذلك الجمع الذٌن هم أعٌان المهاجرٌن واألنصار واجبا 

من الواجبات الشرعٌة ولعل الحاضرٌن منهم ذلك الموقؾ جلهم 
وأجلهم ألن موت مثل أبً بكر حادث ال ٌظن بؤحد من الصحابة 

الموجودٌن فً المدٌنة أن ٌتخلؾ عنه وهم فً ذلك الوقت لم ٌتفرقوا 
قلت وإجماع الصحابة بالنسخ ٌفٌد النسخ ." كما تفرقوا من بعد

القطعً الٌقٌنً، إال أن بعض األقوال الفقهٌة تقول باستحباب 
الوضوء ولم ٌعد لها مستندا تستند إلٌه بعد هذا البحث، وهكذا ٌتبٌن 

 .سبب صنٌع عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -54 بًِ َعْبِد :  َحدَّ

ُه َرأَى َربٌَِعَة ْبَن أَ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ

ؤُ،  َتَوضَّ ٌَ ْنَصِرُؾ، َوالَ  ٌَ ْقلُِس ِمَراًرا َوُهَو فًِ اْلَمْسِجِد، ثم الَ  ٌَ ْحَمِن  الرَّ
 ًَ ٌَُصلِّ قدم اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذا األثر عن : الشرح" .َحتَّى 

شٌخه ربٌعة الرأي فٌما ٌخص بالقلس وأنه ال ٌلزم منه شًء وفً 
 .  المسؤلة خبلؾ بٌن الفقهاء وقد تقدم ما فٌه الكفاٌة

ِه ُوُضوٌء؟ َقالَ :  ُسبَِل َمالِكٌ * ٌْ َس : َعْن َرُجٍل َقلََس َطَعاًما، َهْل َعلَ ٌْ لَ
ْؽِسْل َفاهُ  ٌَ َتَمْضَمْض ِمْن َذلَِك، َوْل ٌَ ِه ُوُضوٌء، َوْل ٌْ ٌقدم : الشرح" .َعلَ

اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا رأٌه فً مسؤلة القلس وهً أنها 
بالنسبة ال تلزم تجدٌد وضوء وإنما ٌمضمض فمه وٌؽسل فاه وقد 
تقدم ما ٌوجب الوضوء عند مالك والخبلؾ الواقع بٌن الفقهاء فً 

 .المسؤلة بما فٌه الكفاٌة، وهللا تعالى أعلم
 :باب الوضوء مما مست النار (5)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -55 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ِ َصلى هللا  اٍس، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ ْبِن َعبَّ َساٍر، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ َعَطاِء ْبِن 

ؤْ  َتَوضَّ ٌَ هذا  :الشرح." َعلٌَه َوَسلم، أََكَل َكتَِؾ َشاٍة، ُثمَّ َصلَّى َولَْم 
حدٌث صحٌح اإلسناد جوده مالك فؤخرجه من طرٌقه النسابً فً 

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، :قال السنن الكبرى، ٌْ َثَنا قَُت الحدٌث، وهذا  َحدَّ
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الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه 
 وهذا الحدٌث ٌبٌن نسخ األحادٌث اآلمرة بالوضوء مما مست النار،

إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن "وقد بٌناها فً كتابنا 
توضإوا مما : "قوله صلى هللا علٌه وسلم: حٌث قلنا حدٌث" والسنة
رواه مسلم ورواه ابن شاهٌن فً الناسخ والمنسوخ بلفظ " النار مست

منسوخ بؤحادٌث ترك الوضوء : وقال" توضإوا مما ؼٌرت النار"

مما مست النار، والحدٌث أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه وعبد 
نة والدوالبً فً الكنى االرزاق الصنعانً فً المصنؾ وأبو عو

والطبرانً فً المعجم الكبٌر والبٌهقً فً السنن الكبرى وابن أبً 
شٌبة والخطٌب البؽدادي فً تارٌخ بؽداد وأما األحادٌث الناسخة 

ر بن سمرة رضً هللا عنه أن رجبل بلهذه األحادٌث منها ما رواه جا
: سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنتوضؤ من لحوم الؽنم؟ قال

: أنتوضؤ من لحوم اإلبل؟ قال: إن شبت، وإن شبت فبل تتوضؤ، قال
: أصلً فً مرابض الؽنم؟ قال: نعم، توضؤ من لحوم اإلبل، قال

رواه أحمد ومسلم وأبو " ال: أصلً فً مرابض اإلبل؟ قال: نعم، قال

داود والترمذي والنسابً، وهذا الحدٌث ٌفٌد أن أكل لحم اإلبل من 
نواقض الوضوء، وقد اختلؾ فً ذلك فذهب األكثرون أنه ال ٌنقض 

من ذهب إلى ذلك الخلفاء الراشدون األربعة : الوضوء، قال النووي
وابن مسعود وأبً بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة 

وعامر بن ربٌعة وأبو أمامة وجماهٌر من التابعٌن ومالك وأبو 
حنٌفة والشافعً وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد 
بن حنبل وإسحاق بن راهوٌه وٌحً بن ٌحً وأبو بكر بن المنذر 

 عن أصحاب اهوابن خزٌمة واختاره الحافظ أبو بكر البٌهقً وحك
الحدٌث مطلقا، واحتد القابلون بعدم االنتقاض بما عند األربعة وابن 

حبان من حدٌث جابر أنه كان آخر األمرٌن منه صلى هللا علٌه 
فتح الرب "وقد بٌنا فً كتابنا " وسلم عدم الوضوء مما مست النار

نسخ وجوب الوضوء مما مست " الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
ونص " توضإوا مما مست النار:"الحدٌث.26: النار حٌث قلنا

قال ابن هشام أخبرنً عمر بن عبد العزٌز أن عبد هللا بن  الحدٌث
إبراهٌم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هرٌرة ٌتوضؤ على المسجد، 

فقال إنما أتوضؤ من أثوار أقط أكلتها ألنً سمعت رسول هللا صلى 
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قلت وهذا حكمه " توضإوا مما مست النار" :هللا علٌه وسلم ٌقول

التعلٌق ومثله حدٌث عابشة ألن مسلم لم ٌسمع من محمد بن شهاب 
أخرجه  والحدٌث. الزهري وأما حدٌث زٌد بن ثابت فمتصل مسند

السٌوطً فً كتابه قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة 
كما أخرجه الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر 

وأخرجه الحافظ الزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة من األخبار 
: المتواترة عن أربعة عشر صحابٌا كما عند السٌوطً وهم

مسلم والنسابً والدارمً والطحاوي : زٌد بن ثابت، رواهـ 1
 .رواه مسلم والنسابً وابن ماجه والحمٌدي والطحاوي والصنعانً:أبو هرٌرة

رواه  مسلم ووابن ماجه والحمٌدي والطحاوي : عابشةـ 3

 النسابً:  أبو أٌوب األنصاريـ 4
النسابً : أبو طلحةـ 5
 ".مصنفه"ابن ماجه وفً إسناده خالد بن زٌد مختلؾ فٌه والصنعانً فً : أنسـ 6

 أحمد: سهل بن الحن لٌةـ 7
 أحمد والبٌهقً: أبو موسى األشعريـ 8
 أحمد والبٌهقً: أم سلمةـ 9

 الطبرانً: ابن عمرـ 10
 الطبرانً: عبد هللا بن الزبٌرـ 11
 الطبرانً والبٌهقً: أبو سعٌد الخدريـ 12

 البزار فً مسنده: معاذ بن جبلـ 13
الحارث فً مسنده وابن أبً شٌبة فً المصنؾ والحمٌدي فً مسنده : أم حبٌبةـ 14

 .والطحاوي والبٌهقً والصنعانً

 الحمٌدي فً مسنده: عمرو بن أمٌة الضمريـ 15
 الحمٌدي فً مسنده: أبو سلمةـ 16
 الحمٌدي فً مسنده: عمر بن عبد العزٌز  مرسبلـ 17

. والبٌهقً الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبو طلحةـ 18

قلت وقد اكتفى الزبٌدي والكتانً والسٌوطً بسرد األربعة عشر 
..  األربعة األخٌرةناضؾأاألولى من رجال هذا الحدٌث ؾ

نظم "تفرد به الكتانً فً" ترك الوضوء مما مست النار- "(س

 جابر ثم -1وقال أخرجه الترمذي عن " المتناثر فً الحدٌث المتواتر
 عن أبً بكر  الصدٌق وال ٌصح حدٌث أبً -2: قال وفً الباب، عن

بكر فً هذا الباب من قبل إسناده ثم وجهه ثم قال وفً الباب عن، 
أم -7 ابن رافع، -6 ابن مسعود، -5 أبً هرٌرة، -4 ابن عباس، -3

 أم -11 سوٌد بن النعمان، -10أم عامر، -9 عمرو بن أمٌة، -8الحكم،
هـ وقد تقدم قول السخاوي فً فتح المؽٌث أن كبل من الوضوء /سلمة

مما مست النار وعدمه قٌل إن رواته زادت على ستٌن أي فٌكون 
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كل منهما متواتر وإن لم ٌذكر فً األزهار الثانً ثم هو الناسخ 
لؤلول أخرج الطحاوي وأبو داود والنسابً وابن حبان فً صحٌحه 

عن جابر قال كان آخر األمرٌن من رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم 
ترك الوضوء مما مست النار إال لحوم اإلبل فقال المهلب كانوا فً 

الجاهلٌة ألفوا قلة التنظٌؾ فؤمر بالوضوء مما مست النار ولما 

تقررت النظافة فً اإلسبلم وشاعت نسخ الوضوء تٌسٌرا على 
المسلمٌن وقال النووي كان الخبلؾ فٌه معروفا بٌن الصحابة 

والتابعٌن ثم استقر اإلجماع على أن الوضوء منه لشدة زهومته 
. واختاره ابن خزٌمة وؼٌره من محدثً الشافعٌة انتهى نقله

توضإوا ": قلت قد بٌنا نسخ الحدٌث" الزرقانً فً شرح الموطإ
:  قالوا"ال": فقال" ؟أنتوضؤ من لحوم الؽنم":بحدٌث"مما مست النار

وأن الناسخ مخصص بما فً " نعم "قال" أنتوضؤ من لحوم اإلبل"

آخره وهو إثبات الوضوء مما مست النار من لحوم اإلبل وبهذا قال 
اإلمام أحمد ومن تبعه من الحنبلٌة وبعض محدثً الشافعٌة ولٌس 

ذلك لزهومته ألنه لو كانت العلة للزهومة للحق بلحم اإلبل كل لحم 

وقد  بٌنا هذا النسخ فً .. ذا زهومة كالحوت والنعامة والحبارى الخ
قلت والظاهر " كتابنا إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة

. أعلمتعالى عدم تواتره وهللا 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -56 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ْعَماِن، أَْخَبَرهُ  ِد ْبِن النُّ ٌْ َساٍر َمْولَى َبنًِ َحاِرَثَة، َعْن ُسَو ٌَ ِر ْبِن  ٌْ ُه : ُبَش أَنَّ
َبَر، َحتَّى إَِذا َكاُنوا  ٌْ َخَرَج َمَع النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َعاَم َخ
َبَر، نزل َفَصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ َدَعا  ٌْ ًَ ِمْن أَْدَنى َخ ْهَباِء، َوِه بِالصَّ

َي، َفؤََكَل النبً َصلى هللا  ِوٌِق، َفؤََمَر بِِه َفُثرِّ ٌُْإَت إاِلَّ بِالسَّ بِاأْلَْزَواِد، َفلَْم 
َعلٌَه َوَسلم، َوأََكْلَنا، ُثمَّ َقاَم إِلَى اْلَمْؽِرِب، َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ُثمَّ 

ؤْ  َتَوضَّ ٌَ الشرح هذا الحدٌث صحٌح من أصح األسانٌد " .َصلَّى َولَْم 
من طرٌق عبد هللا بن : وقد أخرجه البخاري من طرٌقٌن عن مالك

عن التنٌسً مسلمة القعنبً عن مالك، ومن عبد هللا بن ٌوسؾ 
ُد ْبُن َسلََمَة َواْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن  :مالك،وقال النسابً أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ِه َوأََنا أَْسَمُع َواللَّْفُظ لَُه، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم َقالَ  ٌْ َثنًِ َمالٌِك، : قَِراَءًة َعلَ َحدَّ
ى ْبِن َسِعٌٍد،الحدٌث، ٌَ ْح ٌَ  :وقال الطبرانً فً المعجم الكبٌر َعْن 

حدثنا علً بن عبد العزٌز، ثنا القعنبً، عن مالك، ح وحدثنا بكر بن 
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سهل، ثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، أنا مالك، ح وحدثنا علً بن المبارك 
وقال  الحدٌث، الصنعانً، ثنا إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً مالك،

، َعْن َمالٍِك،: أَْخَبَرَنا أَُبو َخلٌَِفَة، َقالَ  :ابن حبان ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ  َحدَّ
ُخ اإلَِماُم، َنا  :وقال البؽوي فً شرح السنة الحدٌث، ٌْ أَْخَبَرَنا الشَّ

ٍد  ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ًٍّ اْلُحَس ُن ْبُن َمْسُعوٍد أَنا اإلَِماُم أَُبو َعلِ ٌْ اإلَِماُم اْلُحَس

، َقاال ًُّ الِِح ِ الصَّ أَْخَبَرَنا أَُبو  :اْلَقاِضً، َوأَُبو َحاِمٍد أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ
ِد ْبِن َمْعقٍِل  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ، أَنا ُمَحمَّ َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحٌِريُّ

ى، َنا أَُبو َعاِصٍم، َعِن  ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  ِ ُمَحمَّ َثَنا أَُبو َعْبِد هللاَّ ، َحدَّ ًُّ َدانِ ٌْ اْلَم
ِ، َعِن اْبِن  ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ، َعْن ُعَب ْهِريُّ ، أَْخَبَرنًِ الزُّ ًِّ األَْوَزاِع

هِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ اٍس أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َوَسلََّم َشِرَب لََبًنا، َفَدَعا بَِماٍء  َعبَّ
تِِه، .«َدَسًما إِنَّ لَهُ »:َفَتَمْضَمَض، َوَقالَ  َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

بًِ َعاِصٍم، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن ُطُرٍق، َعِن 
ٌد، َعْن أَ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ

ْهِريِّ  َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى."الزُّ
بًِ إِْسَحاَق، َوأَُبو َبْكِر ْبُن اْلَحَسِن، َقالُوا

ا ْبُن أَ ٌَّ ثنا : اْلَحافُِظ، َوأَُبو َزَكِر
ْعقُوَب، نا َبْحُر ْبُن َنْصٍر، َقالَ  ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ قُِرَئ َعلَى اْبِن : أَُبو اْلَعبَّ

ِد ْبِن َعْبِد  أَْخَبَرَك َعْمُرو: َوْهبٍ  ٌْ ْبُن اْلَحاِرِث، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب
اٍس، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى  هللاِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعبَّ

ِه َوَسلََّم َشِرَب لََبًنا ُثمَّ َدَعا بَِماٍء َفَمْضَمَض ِمْنُه، َوَقالَ  ٌْ إِنَّ لَُه : "هللاُ َعلَ
دِ ". َدَسًما ٌْ ِحٌِح َعْن ُعَب هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعْتَبَة  َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

ِه  ٌْ اٍس أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعبَّ
 "إِنَّ لََه َدَسًما":َوَسلََّم َشِرَب لََبًنا ُثمَّ َدَعا بَِماٍء َفَمْضَمَض ِمْنُه، َوَقالَ 

ِحٌِح َعْن أَْحَمَد ْبِن ِعٌَسى، َعِن اْبِن َوْهٍب،  َوَرَواهُ ُمْسلٌِم فًِ الصَّ
ُتُه أَُبو  ٌَ ًُّ األَْعَمى، ُكْن ِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد اْلهَُذلِ ِ ْبُن َعْبِد هللاَّ ُد هللاَّ ٌْ َوُعَب

ِن  ٌْ ًٌّ َسَنَة ثِْنَت ِن، َوَماَت َعلِ ٌْ ًِّ ْبِن اْلُحَس ِ، َماَت َقْبَل َعلِ َعْبِد هللاَّ

ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اأْلَِدٌُب، أنا أَُبو :وقال.َوتِْسِعٌنَ  أَْخَبَرَنا أَُبو َعْمٍرو ُمَحمَّ
، َعْن َمالٍِك،  ًُّ ، أنا أَُبو َخلٌَِفَة، ثنا َعْبُد هللاِ ُهَو اْلَقْعَنبِ ًُّ َبْكٍر اإْلِْسَماِعٌلِ

ْعَماِن،  َد ْبَن النُّ ٌْ َساٍر، أَنَّ ُسَو ٌَ ِر ْبِن  ٌْ ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ُبَش ٌَ ْح ٌَ َعْن 
َبَر، َحتَّى  ٌْ ِه َوَسلََّم َعاَم َخ ٌْ ُه َخَرَج َمَع َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَْخَبَرهُ أَنَّ
َبَر َصلَّى اْلَعْصَر، ُثمَّ َدَعا بِاأْلَْزَواِد َفلَْم  ٌْ ْهَباِء ِمْن أَْدَنى َخ إَِذا َكاَن بِالصَّ

ِوٌِق، َفؤََمَر بِِه َفُثِرَد  ِه ٌُْإَت إاِلَّ بِالسَّ ٌْ َفؤََكلَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
َوَسلََّم َوأََكْلَنا َمَعُه ُثمَّ َقاَم إِلَى اْلَمْؽِرِب َفَمْضَمَض َوَمْضَمْضَنا، ُثمَّ 



 Page 130 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ؤْ  َصلَّى َولَمْ  َتَوضَّ ِرهِ ". ٌَ ٌْ ًِّ َوَؼ ِحٌِح َعِن اْلَقْعَنبِ  ."َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

وهذا الحدٌث آخر ٌبٌن عدم الوضوء من أكل األزواد وقد تقدمت 
األدلة فً نسخ األمر بالوضوء مما مست النار بما فٌه الكفاٌة 

وصنٌع اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا تؤكٌد عدم الوضوء مما 
مست النار سواء كان زادا مجففا أو ٌابسا أو كان طعاما طرٌا، وهللا 

 .تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -57 ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث  ٍم، أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ َعْن ُمَحمَّ ٌْ وَصْفَواَن ْبِن ُسلَ
ُه َتَعشَّى َمَع ُعَمَر ْبِن  ِر، أَنَّ ٌْ ، َعْن َربٌَِعَة ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن اْلهَُد ًِّ ِم ٌْ التَّ

ابِ  ؤْ ،اْلَخطَّ َتَوضَّ ٌَ صنٌع اإلمام مالك رحمه : الشرح" . ُثمَّ َصلَّى َولَْم 
هللا وإٌانا كان إخراج الحدٌث المرفوع من طرٌقٌن ثم قدم الحدٌث 

الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه لٌبٌن ما كان علٌه الخلٌفة الثانً 
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنه ال ٌتوضؤ مما مست النار وأن 

 .فهمه للحدٌثٌن المتقدمٌن هو الفهم الصحٌح عند مالك
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -58 َثَنا َمالٌِك، َعْن َضْمَرَة ْبِن َسِعٌٍد :  َحدَّ َحدَّ

، َعْن أََباَن ْبِن ُعْثَماَن، أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن  ًِّ رضً هللا عنه - اْلَماِزنِ
َده، ثم َمَسَح بِِهَما َوْجَهُه، -  ٌَ أََكَل ُخْبًزا َولَْحًما، ُثمَّ تَمْضَمَض َوَؼَسَل 

ؤْ  َتَوضَّ ٌَ وهذا الحدٌث الموقوؾ الثانً على : الشرح" .ُثمَّ َصلَّى َولَْم 
الخلٌفة الثالث لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذي النورٌن عثمان 

بن عفان رضً هللا عنه أخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى،وقد روى 
أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن : قبل ذلك الحدٌث المرفوع، قال

اُن،  اٍد اْلَقطَّ ٌَ ِد ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ِز اْلَقاِضً، أنا أَُبو َسْهٍل أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ
ٌب،  ٌْ َماِن، أَْخَبَرنًِ ُشَع ٌَ َثِم، نا أَُبو اْل ٌْ ى َعْبِد اْلَكِرٌِم ْبِن اْلَه ٌَ ْح ٌَ ثنا أَُبو 

، َقالَ  ْهِريِّ َة، أَنَّ أََباهُ َعْمَرو : َعِن الزُّ ٌَّ أَْخَبَرنًِ َجْعَفُر ْبُن َعْمِرو ْبِن أَُم
هُ  َة أَْخَبَرهُ أَنَّ ٌَّ ْحَتزُّ ِمْن  ْبَن أَُم ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َرأَى َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَن الَّتًِ َكاَن  كِّ بَلِة َفؤَْلَقاَها َوالسِّ ًَ إِلَى الصَّ ِدِه َفُدِع ٌَ َكتِِؾ َشاٍة فًِ 
ؤْ، َتَوضَّ ٌَ ْحَتزُّ بَِها، ُثمَّ َقاَم َفَصلَّى َولَْم  ْهِريُّ  ٌَ َفَذَهَبْت تِْلَك فًِ : َقاَل الزُّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ اِس، ُثمَّ أَْخَبَرَنا ِرَجاٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ النَّ
ًَّ َصلَّى هللاُ  بِ ِه َوَسلََّم، َقالَ  َونَِساٌء ِمْن أَْزَواِجِه أَنَّ النَّ ٌْ ا ":َعلَ ُبوا ِممَّ َتَوضَّ

ارُ  ِت النَّ ، أََنا أَُبو النَّْضِر اْلَفقٌُِه، َقالَ ". َمسَّ وْذَباِريُّ ًٍّ الرُّ : أَْخَبَرَنا أَُبو َعلِ

، َفَهِذِه اأْلََحاِدٌُث َقِد  ًَّ اِرِم ْعنًِ ُعْثَماَن ْبَن َسِعٌٍد الدَّ ٌَ َقاَل أَُبو َسِعٌٍد 



 Page 131 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

اِسِخ  ِل َواآْلِخِر ِمْنَها َفلَْم نقِْؾ َعلَى النَّ اْخُتلَِؾ فٌَِها َواْخُتلَِؾ فًِ اأْلَوَّ
ٍن َنْحُكُم بِِه ُدوَن َما ِسَواهُ َفَنَظْرَنا إِلَى َما  ٌِّ اٍن َب ٌَ َواْلَمْنُسوِخ ِمْنَها بَِب
اِشُدوَن َواأْلَْعبَلُم ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاِ  ِه اْلُخلََفاُء الرَّ ٌْ اْجَتَمَع َعلَ

ْخَصِة فٌِِه بِاْلَحِدٌِث  ِه َوَسلََّم، َفؤََخُذوا بِإِْجَماِعِهْم فًِ الرُّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْخَصُة َعِن النَّ ٌُْرَوى فٌِِه الرُّ ثم روى  ،الَِّذي 

أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ :الحدٌث الموقوؾ على أبً بكر الصدٌق،قال
ُد ْبُن إِْسَحاَق، ثنا  ْعقُوَب، ثنا ُمَحمَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ اْلَحافُِظ، ثنا أَُبو اْلَعبَّ

ُه  َساَن، أَنَّ ٌْ ٍم َوْهِب ْبِن َك ٌْ بًِ ُنَع
ٌُوُسَؾ، ثنا َمالٌِك، َعْن أَ َعْبُد هللاِ ْبُن 

قُولُ  ٌَ ًَ هللاُ : َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاِ،  ٌَق َرِض دِّ ُت أََبا َبْكٍر الصِّ ٌْ َرأَ
ؤْ "َعْنُه، َتَوضَّ ٌَ ، ثم عضده بالحدٌث الموقوؾ "أََكلَ لَْحًما، ُثمَّ َصلَّى َولَْم 

اِس، ثنا :على أبً بكر وعمر،قال َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ، نا أَُبو اْلَعبَّ
اُد ْبُن َسلََمَة، َعْن َعْمِرو ْبِن  ُد هللاِ اْبُن َعابَِشَة، ثنا َحمَّ ٌْ ٌد، نا ُعَب ُمَحمَّ

ِر َجِمًٌعا، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ  ٌْ َب بًِ الزُّ
أََبا َبْكٍر  ِدٌَناٍر، َوأَ

ابِ  ٌَق، َوُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ دِّ ا، َولَْم "الصِّ ٌَ أََكبَل ُخْبًزا َولَْحًما َفَصلَّ
ا ٌَ َتَوضَّ ، ثنا أَُبو النَّْضرِ  :، ثم قال"ٌَ وْذَباِريُّ ًٍّ الرُّ اْلَفقٌُِه،  أَْخَبَرَنا أَُبو َعلِ

، ثنا َمالٌِك، َعْن  ٍر اْلِمْصِريُّ ٌْ ى ْبُن ُبَك ٌَ ْح ٌَ ثنا ُعْثَماُن ْبُن َسِعٌٍد، ثنا 
، َعْن أََباَن ْبِن ُعْثَماَن، أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن  ًِّ َضْمَرَة ْبِن َسِعٌٍد اْلَماِزنِ

ِه، َوَمَسَح بِِهَما "،َعفَّانَ  ٌْ َد ٌَ أََكلَ ُخْبًزا َولَْحًما، ُثمَّ َمْضَمَض َوَؼَسلَ 
ؤْ  َتَوضَّ ٌَ  وهو الحدٌث الذي عندنا فتبٌن من "َوْجَهُه ُثمَّ َصلَّى َولَْم 

خبلل هذا الجرد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأبو بكر وعمر 
وعثمان رضً هللا عنهم كانوا ال ٌتوضإون مما مست النار، وهم 
 .الخلفاء الراشدون فكان فهمهم للحدٌث أولى من ؼٌرهم، وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -59 بًِ :  َحدَّ
ًَّ ْبَن أَ ُه َبلََؽُه أَنَّ َعلِ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ا - رضً هللا عنه - َطالٍِب  آِن ِممَّ َتَوضَّ ٌَ اٍس َكاَنا الَ  َوَعْبَد هللاِ ْبَن َعبَّ

ارُ  ِت النَّ وهذا الحدٌث الموقوؾ الثالث رواه اإلمام : الشرح" .َمسَّ
مالك رحمه هللا وإٌانا ببلؼا عن الخلٌفة الرابع علً بن أبً طالب 

وابن عباس رضً هللا عنهم وأنهم مثل عمر وعثمان ال ٌتوضإون 
 .جمٌعا مما مست النار، وأن فهمهم للحدٌث مقدم على فهم ؼٌرهم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -60 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
بلَِة، ُثمَّ  ؤُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ ُجِل  َسؤََل َعْبَد هللاِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعَة َعِن الرَّ

ؤُ؟ َقاَل عبد هللا َتَوضَّ ٌَ اُر، أَ ْتُه النَّ ْفَعُل : ٌُِصٌُب َطَعاًما َقْد َمسَّ ٌَ بًِ 
ُت أَ ٌْ َرأَ
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 ُ ؤ َتَوضَّ ٌَ وهذا حدٌث آخر عن عامر بن ربٌعة رضً هللا " .َذلَِك ثم الَ 
عنه ٌإكد أنه ال ٌتوضؤ مما مست النار مثل ما تقدم عن الخلفاء 

الراشدٌن، فاإلمام مالك بن أنس رحمه هللا وإٌانا أكثر من األحادٌث 
الموقوفة لٌإكد بذلك رأٌه الفقهً وهو أنه ال ٌتوضؤ مما مست 

ثنا َمالٌِك، َعْن : َوبِإِْسَناِدِه، َقالَ :وهذا الخبر أخرجه البٌهقً،قال.النار

ُجِل  ُه َسؤََل َعْبَد هللاِ ْبِن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعَة َعِن الرَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ
ؤُ؟ َفَقاَل َعْبُد هللاِ  َتَوضَّ ٌَ اُر أَ ْتُه النَّ ٌُِصٌُب َطَعاًما َقْد َمسَّ بَلِة ُثمَّ  ؤُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ

ُ  :ْبُن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعةَ  ؤ َتَوضَّ ٌَ ْفَعلُ َذلَِك ُثمَّ اَل  ٌَ ُت أَبًِ  ٌْ وأخرجه  ،"َرأَ

ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَعْدُل، أنا  :قبله التالً أَْخَبَرَنا أَُبو أَْحَمَد َعْبُد هللاِ ْبُن ُمَحمَّ
، نا اْبُن  ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَعْبِديُّ ً، نا ُمَحمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَزكِّ أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ

ٍد  ٌْ ْحَمِن ْبِن َز ٍر، ثنا َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ ُبَك
ِه أَُبو َطْلَحَة، ٌْ ، أَنَّ أََنَس ْبَن َمالٍِك َقِدَم ِمَن اْلِعَراِق َفَدَخَل َعلَ  اأْلَْنَصاِريِّ
اُر، َفؤََكلُوا ِمْنُه، َفَقاَم  ْتُه النَّ ِهَما َطَعاًما َقْد َمسَّ ٌْ َب إِلَ ًُّ ْبُن َكْعٍب َفَقرَّ َوأَُب

ًُّ ْبُن َكْعبٍ  بِ
ؤَ، َفَقاَل لَُه أَُبو َطْلَحَة، َوأَ ا أََنُس :أََنٌس َفَتَوضَّ ٌَ َما َهَذا 

ٌة؟ َفَقالَ  ٌَّ َتنًِ لَْم أَْفَعلْ ":أََنسٌ : أَِعَراقِ ٌْ ًُّ ْبُن َكْعٍب " لَ َوَقاَم أَُبو َطْلَحَة َوأَُب

ا ٌَ َتَوضَّ ٌَ ا َولَْم  ٌَ ُجِل )": وقال الزرقانً فً شرح الموطإ "َفَصلَّ َعِن الرَّ

ؤُ؟ َقالَ  َتَوضَّ ٌَ اُر أَ ْتُه النَّ ٌُِصٌُب َطَعاًما َقْد َمسَّ بَلِة ُثمَّ  ؤُ لِلصَّ َتَوضَّ ُت : ٌَ ٌْ َرأَ
بًِ

َعاِمَر ْبَن َربٌَِعَة ْبِن َكْعِب ْبِن َمالٍِك اْلَعْنِزيَّ بَِفْتِح اْلُمْهَملَِة  (أَ
 ًٌّ اِب َصَحابِ َمْشهُوٌر أَْسلََم َقِدًٌما  َوُسُكوِن النُّوِن َوَزايٍ َحلٌَِؾ آِل اْلَخطَّ

ًَ َقْتِل ُعْثَمانَ  الِ ٌَ ُ ).َوَهاَجَر َوَشِهَد َبْدًرا َماَت لَ ؤ َتَوضَّ ٌَ ْفَعُل َذلَِك َواَل  ٌَ) 
ًضا ٌْ  " .َفَدلَّ َذلَِك َعلَى النَّْسِخ أَ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -61 ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، أنه :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ِه ُخْبٌز : قال ٌْ َب إِلَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم إلى َطَعاٍم َفقُرِّ ًَ َرُسوَل هللاَّ ُدِع

َعاِم،  ؤَ، ُثمَّ َصلَّى، ثم دعً بَِفْضِل َذلَِك الطَّ َولَْحٌم، َفؤََكَل ِمْنُه، ُثمَّ َتَوضَّ

ؤْ  َتَوضَّ ٌَ هذا حدٌث مرسل ألن : الشرح" .َفؤََكَل ِمْنُه، ُثمَّ َصلَّى َولَْم 
محمد بن المنكدر لم ٌسمع من الرسول صلى هللا علٌه وسلم شٌبا 

ألنه من التابعٌن والحدٌث ٌبٌن أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان 
 ."ال ٌتوضؤ مما مست النار

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -62 ٍم َوْهِب ْبِن :  َحدَّ ٌْ بًِ ُنَع
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

قُولُ  ٌَ  ،ِ ُه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ َساَن، أَنَّ ٌْ ٌَق : َك دِّ ُت أََبا َبْكٍر الصِّ ٌْ َرأَ
ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ ؤْ : َرِض َتَوضَّ ٌَ وهذا : الشرح" .أََكَل لَْحًما، ُثمَّ َصلَّى َولَْم 



 Page 133 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

الحدٌث الموقوؾ على أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه إنما رواه 
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌبٌن به صنٌع الخلفاء الراشدٌن 

األربعة وبعض الصحابة اآلخرٌن فً أنه ال ٌتوضؤ مما مست النار 
وقد أمرنا باتباع سنتهم فً حدٌث العرباض بن سارٌة رضً هللا 

وعظنا رسول هللا صلى هللا موعظة بلٌؽة وجلت منها : عنه قال

القلوب وذرفت منها العٌون، فقلنا ٌا رسول هللا كؤنها موعظة مودع 
أوصٌكم بتقوى هللا والسمع والطاعة وإن تؤمر علٌكم : فؤوصنا، فقال

عبد حبشً، فمن ٌعش منكم بعدي فسٌرى اختبلفا كثٌرا فعلٌكم 
بسنتً وسنة الخلفاء الراشدٌن وإٌاكم ومحدثات األمور فإن كل بدعة 

الحدٌث رواه أبو داود والترمذي وؼٌرهما، أحرى أن تكون " ضبللة
سنتهم فهم أفعال وأقوال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فبل أحد 

ٌشك فً أن فهم الخلفاء الراشدٌن األربعة لسنة رسول هللا صلى هللا 
 .  علٌه وسلم وتطبٌقها مقدم على فهم وتطبٌق ؼٌرهم من الصحابة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -63 َثَنا َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
، أَنَّ أََنَس ْبَن َمالٍِك َقِدَم ِمَن اْلِعَراِق،  ٍد األَْنَصاِريِّ ٌْ ْحَمِن ْبِن َز َعْبِد الرَّ

ًُّ ْبُن َكْعبٍ  ِه أَُبو َطْلَحَة األَْنَصاِريِّ َوأَُب ٌْ َب إلٌَهَُما َطَعاًما ،َفَدَخَل َعلَ  َفَقرَّ
ؤَ  اُر، َفؤََكلُوا ِمْنُه، َفَقاَم أََنٌس ْبَن َمالٍِك َفَتَوضَّ ْتُه النَّ  َفَقاَل أَُبو ،َقْد َمسَّ

 ًُّ ٌة؟ َفَقاَل أََنسٌ : َطْلَحَة َوأَُب ٌَّ ا أََنُس أَِعَراقِ ٌَ َتنًِ لَْم أَْفَعْل، َوَقاَم : َما َهَذا  ٌْ لَ
آ َتَوضَّ ٌَ ا َولَْم  ٌَ ، َفَصلَّ ًُّ وهذا الحدٌث الموقوؾ : الشرح" .أَُبو َطْلَحَة َوأَُب

هو اآلخر ٌبٌن أن فعل أنس إنما لفضل تجدٌد الوضوء ألنه نور 
على نور، وقد أنكر علٌه صاحباه لببل ٌظن ظان أنه توضؤ لما أكله 

لٌتنً لم أفعل، فتبٌن بذلك أن فهم : مما مست النار فاعتذر قاببل
الصحابة سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أن الوضوء مما مست 
النار منسوخ بؤحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم المتقدمة وفعل 

َمالٌِك ) :وقال الزرقانً.الصحابة رضوان هللا علٌهم، وهللا تعالى أعلم
ٍة َوُمْعَجَمٍة  (َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ  ٌَّ اٍش بَِتْحتِ ٌَّ بًِ َع

بِاْلَقاِؾ، اْبِن أَ
ًِّ َعْن أُمِّ َخالٍِد بِْنِت َخالٍِد َولََها ُصْحَبٌة َوَنافٍِع  ًِّ َمْواَلُهُم اْلَمَدنِ اْلقَُرِش

ٍج  ٌْ اَناِن َواْبُن ُجَر ٌَ ْف ْهِريِّ َوَخْلٍق، َوَعْنُه َمالٌِك َوُشْعَبُة َوالسُّ َوَسالٍِم َوالزَّ
ِصحَّ أَنَّ اْبَن  ٌَ ُرُهْم َولَْم  ٌْ ى َوأَُبو َحاتٍِم َوَؼ ٌَ ْح ٌَ َقُه أَْحَمُد َو ُرُهْم، َوثَّ ٌْ َوَؼ

َنهُ  ٌَّ ٌَُعاِرُضُه َقْوُل َعابَِشةَ  .َمِعٌٍن لَ ْوٍم  »َفبَل  ٌَ َما َشبَِع ِمْن لَْحٍم فًِ 
نِ  ٌْ َت مَ « َمرَّ  ".َكَما ُتوهِّ
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 :جامع الوضوء (6)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -64 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ُسبَِل َعِن االْستَِطاَبِة، َفَقالَ  بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

: أَ
ِجُد أََحُدُكْم بَثبلََثَة أَْحَجاٍر؟ ٌَ هذا الحدٌث مرسل ألنه  :الشرح" أََوالَ 

ٌروٌه عروة بن الزبٌر عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ولم 

َهَكَذا  :ٌسمع منه ألنه من التابعٌن،وقال ابن عبد البر فً التمهٌد
َواِة ُمْرَسبًل إاِلَّ َما َذَكَرهُ  َرَوى َهَذا اْلَحِدٌَث َعْن َمالٍِك َجَماَعُة الرُّ

ٌُوِخ َعْنُه َعِن اْبِن اْلَقاِسِم َعْن َمالٍِك َعْن  ِة َبْعِض الشُّ ٌَ َسْحُنوٌن فًِ ِرَوا
ٍر  ٌْ َرَة َوَقْد ُرِوَي َعِن اْبِن ُبَك ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه َعْن أَ
ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ

بٌِِه َعْن 
ِؤ َهَكَذا َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ ًضا فًِ اْلُمَوطَّ ٌْ أَ

ْرِوِه أََحٌد َكَذلَِك اَل ِمنْ  ٌَ َرَة َوَهَذا َؼلٌَط َفاِحٌش َولَْم  ٌْ بًِ ُهَر
أَْصَحاِب  أَ

بًِ 
ِهَشاٍم َواَل ِمْن أَْصَحاِب َمالٍِك َواَل َرَواهُ أََحٌد َعْن ُعْرَوَة َعْن أَ

َما َرَواهُ َبْعُض أَْصَحاِب ُعْرَوَة َعْن ُعْرَوَة َعْن َعابَِشَة َوُهَو  َرَة َوإِنَّ ٌْ ُهَر
ِه فٌِِه َفَطابَِفٌة َتْرِوٌِه  ٌْ ا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة َفاْخُتلَِؾ َعلَ ُمْسلُِم ْبُن قُْرٍط َوأَمَّ
بٌِِه ُمْرَسبًل َكَما َرَواهُ َمالٌِك َوَطابَِفٌة َتْرِوٌِه َعْنُه َعْن َعْمِرو 

َعْنُه َعْن أَ

َمَة ْبِن َثابٍِت َعنْ  ٌْ ًِّ َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَز َمَة اْلَمَدنِ ٌْ َمَة ْبنِ  ْبِن ُخَز ٌْ  ُخَز
َمَة َعْن  ٌْ َثابٍِت َوَطابَِفٌة َتْرِوٌِه َعْنُه َعْن أبً وجرة َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَز
َثَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن َعْبِد الرحمان ومحمد بن  َمَة ْبِن َثابٍِت َحدَّ ٌْ بٌِِه ُخَز

أَ
َثَنا  َثَنا َسِعٌُد ْبُن ُعْثَماَن َحدَّ ٍؾ َحدَّ إبراهٌم قاال حدثنا أحمد ابن ُمَطرِّ

َثَنا َزابَِدةُ َعْن  ًُّ َحدَّ ًٍّ اْلُجْعفِ ُن ْبُن َعلِ ٌْ َثَنا ُحَس أَْحَمُد ْبُن عبد هللا بن َحدَّ
ًِّ َعْن ُعَماَرَة ْبِن  َمَة اْلَمَدنِ ٌْ ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َعْمِرو ْبِن صالح ُخَز
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بٌِِه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َمَة ْبِن َثابٍِت اأْلَْنَصاِريِّ َعْن أَ ٌْ ُخَز
َس  ٌْ ْعنًِ ااِلْستَِطاَبَة َوفًِ  (فٌِِهنَّ )َوَسلََّم َقاَل َثبَلَثُة أَْحَجاٍر لَ ٌَ َرِجٌٌع 

َثَنا َسِعٌُد ْبُن َنْصٍر َقالَ  (َكثٌِرٌ )إِْسَناِد َهَذا اْلَحِدٌِث اْضِطَراٌب  َثَنا  َحدَّ َحدَّ

َبَة  ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ اٍح َقاَل َحدَّ َثَنا اْبُن َوضَّ َقاِسُم ْبُن أَْصَبَػ َقاَل َحدَّ

َماَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌْ َثَنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَ َقاَل َحدَّ
َمَة ْبِن َثابٍِت َقاَل َقاَل  ٌْ َمَة ْبِن َثابٍِت َعْن ُخَز ٌْ َمَة َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَز ٌْ ُخَز
َس فٌَِها  ٌْ ِه وسلم فً ااِلْستَِطاَبِة َثبَلَثُة أَْحَجاٍر لَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ

َثنًِ  :وقال اإلمام أحمد: قلت..."َرِجٌعٌ  ٍر، َعْن ِهَشاٍم، َحدَّ ٌْ َثَنا اْبُن ُنَم َحدَّ
َمَة ْبِن َثابِتٍ  ٌْ بٌِِه ُخَز

َمَة، َعْن أَ ٌْ َمَة، َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَز ٌْ : َعْمُرو ْبُن ُخَز
ِه َوَسلََّم ُسبِلَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َثبَلَثُة »:َفَقالَ  َعِن ااِلْستَِطاَبِة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
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َس فٌَِها َرِجٌعٌ  ٌْ ُد ْبُن إِْسَحاَق، َنا :، وقال الروٌانً«أَْحَجاٍر لَ أنا ُمَحمَّ

ٌِق ْبِن ُموَسى ْبِن َعْبِد  ْعقُوَب ْبِن ِصدِّ ٌَ اَن، َنا َعتٌُِق ْبُن  ٌَّ ُن ْبُن َح ٌْ ُحَس
ًُّ ْبنُ  َثنًِ أَُب اِم، َحدَّ ِر ْبِن اْلَعوَّ ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ اِس ْبِن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  هللاَّ اْلَعبَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بٌِِه، َعْن َجدِّ
، َعْن أَ اِعِديُّ السَّ

ِجُد أََحُدُكْم َثبَلَثَة أَْحَجاٍر  َقالَ ":ُسبَِل َعِن ااِلْستَِطاَبِة، َفَقالَ  ٌَ : أََواَل 

ِن َوَحَجٌر لِْلَمْسَرَبةِ  ٌْ ْفَحَت ْعنًِ: ، َقالَ "َحَجَراِن لِلصَّ اْلَمْخَرَج،وقال : ٌَ

حدثنا عبٌد بن ؼنام، حدثنا أبو بكر بن :الطبرانً فً المعجم الكبٌر
أبً شٌبة ح، وحدثنا محمد بن إسحاق بن راهوٌه، ثنا أبً، قاال أنا 

عروة، عن عمرو بن خزٌمة، عن  عبدة بن سلٌمان، عن هشام بن
فً  »:وسلم قال رسول هللا صلى هللا علٌه: أبٌه خزٌمة بن ثابت قال

حدثنا عبدان بن :، وقال«االستطابة ثبلثة أحجار لٌس فٌهن رجٌع

أحمد، ثنا محمد بن عبد هللا بن نمٌر، حدثنً أبً، حدثنا هشام بن 
عمارة بن خزٌمة، عن أبٌه  عروة، أخبرنً عمرو بن خزٌمة، عن

 سبل عن خزٌمة بن ثابت، أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
حدثنا :،وقال«ثبلثة أحجار لٌس فٌهن رجٌع»:االستطابة؟ فقال

محمد بن إسحاق بن راهوٌه، حدثنا أبً ح، وحدثنا أبو حصٌن 
القاضً، ثنا ٌحٌى الحمانً، ثنا وكٌع، عن هشام بن عروة، عن أبً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : خزٌمة، عن أبٌه، قال
، وقال «االستطابة بثبلثة أحجار لٌس فٌهن رجٌع»:وسلم

اٍد، : "الدارقطنً فً السنن ٌَ ِد ْبُن َصاِعٍد، َوأَُبو َسْهِل ْبُن ِز نا أَُبو ُمَحمَّ
َثَنا أَُبو : َقااَل  ْعقُوُب ْبُن َكاِسٍب، ح َوَحدَّ ٌَ َثنًِ  ، َحدَّ ًُّ َثَنا إِْبَراِهٌُم اْلَحْربِ َحدَّ

ِد ْبِن  ٌْ ْعقُوُب ْبُن ُحَم ٌَ ، نا  اِزيُّ اِس الرَّ اٍد، نا اْلَحَسُن ْبُن اْلَعبَّ ٌَ َسْهِل ْبُن ِز
بٌِِه، 

اِز، َعْن أَ َكاِسٍب، نا َسلََمُة ْبُن َرَجاٍء، َعِن اْلَحَسِن ْبِن فَُراٍت اْلَقزَّ
بًِ

، َعْن أَ ًِّ بًِ َحاِزٍم اأْلَْشَجِع
َرَة، َقالَ  َعْن أَ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ : ُهَر بِ  إِنَّ النَّ

ٌُْسَتْنَجى بَِرْوٍث أَْو َعْظٍم، َوَقالَ  ِه َوَسلََّم َنَهى أَْن  ٌْ هَُما اَل »:َعلَ إِنَّ
َرانِ  ، :إِْسَناٌد َصِحٌح،وقال« ُتَطهِّ َثِم اْلَعْسَكِريُّ ٌْ ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن اْلَه نا َعلِ

ًُّ ْبُن َحْرٍب،  ًُّ ْبُن [89:ص]نا َعلِ ، نا أَُب ِريُّ ٌْ َب ْعقُوَب الزُّ ٌَ  نا َعتٌُِق ْبُن 
 ًَّ بِ ِه َسْهِل ْبِن َسْعٍد أَنَّ النَّ بٌِِه، َعْن َجدِّ

اِس ْبِن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َعْن أَ اْلَعبَّ
ِه َوَسلََّم ُسبَِل َعنِ  ٌْ ِجُد أََحُدُكْم »:ااِلْستَِطاَبِة َفَقالَ  َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ أََواَل 

ِن َوَحَجٌر لِْلَمْسُرَبةِ  ٌْ ْفَحَت ِن لِلصَّ ٌْ ." إِْسَناٌد َحَسن«َثبَلَثَة أَْحَجاٍر، َحَجَر

وكٌؾ ٌحسن هنا حدٌث أبً بن العباس بن سهل بن سعد الساعدي 
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وٌضعؾ حدٌثه فً صحٌح البخاري فً خٌل رسول هللا صلى هللا 
تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من "علٌه وسلم وقد بٌنا فً كتابنا 

أن أبً ضعٌؾ؟ قال فً كتابه " جرح من رجال مسلم والبخاري
وأخرج البخاري حدٌث أبً : قال الدارقطنً /ـ4 :التتبع وااللتزامات"

كان للنبً : "بن عباس بن سهل بن سعد عن أبٌه عن جده، قال

" وأبً ضعٌؾ، "اللخٌؾ صلى هللا علٌه وآله وسلم فرس ٌقال له

فما هو الفرق سوى أن البخاري رواه من طرٌق علً بن عبد هللا 
المدٌنً عن أبً، وهذا رواه من علً بن حرب نا عتٌق بن ٌعقوب 

الزبٌري، أم أنه حسنه بشًء لم ٌذكره وذكرناه من رواٌة أحمد 
 وعلٌه فالحدٌث بهذا اإلسناد وحده الذي والطبرانً وؼٌرهما،

أخرجه الروٌانً والدارقطنً ضعٌؾ لكنه قد ٌتقوى باألسانٌد 
وقد روى الشافعً فً ":وقال ابن األثٌر. السابقة، وهللا تعالى أعلم

- أن رسول هللاَّ " القدٌم، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبٌه
ِجُد أََحُدُكم :سبل عن االستطابة؟ فقال- صلى هللا علٌه وسلم  ٌَ  أََواَل 

ً رجًٌعا ":الرجٌع."وهذا مرسل".َثبَلَثَة أحجارٍ  النجو، إنما ُسمِّ

وهذا الحدٌث .لرجوعه عن حال الطهارة إلى االستحالة والنجاسة
الذي ذكرناه عن أبً هرٌرة، ٌشد قول من ذهب إلى العمل 

أي لٌس واحد من األحجار رجًٌعا لما ":رجٌع لٌس فٌها: "وقوله.به
فذهب " لٌس"وقد اختلؾ النحوٌون فً .قدمنا بٌانه فً الحدٌث األول

إلى أنها فعل ؼٌر : وذهب األكثرون.إلى أنها حرؾ ٌفٌد النفً: قوم
منصرؾ، معدود فً أخوات كان وهً تعمل عملها، فترفع االسم 

واضطرب قول أبً علً .لٌس زٌد قابًما: وتنصب الخبر، تقول
 إنها :حرؾ، ومات وهو ٌقول: فعل، ومرة: الفارسً فٌها فقال مرة

فسكنت استثقااًل، ولم ُتقلَْب ألًفا - بكسر الٌاء-وأصلها لٌََِس .حرؾ

ألنهاال تنصرؾ من حٌث استعملت بلف  الماضً للحال، ولها أحكام 
وٌبٌن الحدٌث طرٌق االستطابة من ." انفردت بها عن أخواتها

هكذا هذا :"البراز أو الخبلء، وقال ابن عبد البر فً االستذكار
ِة َسْحُنوَن  ٌَ الحدٌث عنه جماعة رواة الموطؤ إال ابن اْلَقاِسِم فًِ ِرَوا

َرَة ورواه بعض رواة  ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه َعْن أَ

َرَواهُ َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاٍم َعْن أَ
بٌِِه َعْن 

ٍر َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ ٌْ ابن بكٌر عن ابن ُبَك
ْن َرَواهُ َعْن َمالٍِك َهَكَذا أَْو َعْن ِهَشاٍم  َرَة َوَهَذا َخَطؤٌ َوَؼلٌَط ِممَّ ٌْ بًِ ُهَر

أَ
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َما ااِلْختبَِلُؾ فٌِِه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َفَطابَِفٌة  ًضا أَْو ُعْرَوَة َوإِنَّ ٌْ أَ
ًِّ َعْن ِعَماَرَة  َمَة اْلُمَزنِ ٌْ َتْرِوٌِه َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َعْمِرو ْبِن ُخَز

بٌِِه 
َمَة ْبِن َثابٍِت َعْن أَ ٌْ ِه َوَسلََّم ))ْبِن ُخَز ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ةٌ  َس فٌَِها َرِجٌٌع َواَل ِرمَّ ٌْ ِمْنهُْم أَُبو ( (َقاَل فًِ ااِلْستَِطاَبِة َثبَلَثُة أَْحَجاٍر لَ
َنَة َعْن ِهَشاِم  ٌْ ٌَ َماَن َوَزابَِدةُ ْبُن نمٌر،ورواه ابن ُع ٌْ أَُماَمَة َوَعْبَدةُ ْبُن ُسلَ

ْبِن ُعْرَوَة َواْخُتلَِؾ فٌِِه عن ابن عٌٌنة، فرواه عبد الرزاق عن ْبُن 
َمَة ْبِن َثابٍِت َعِن  ٌْ بًِ وجزة َعْن ُخَز

َنَة َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ ٌْ ٌَ ُع
 ًِّ بِ ِه السبلم - النَّ ٌْ َنَة َعْن - َعلَ ٌْ ٌَ ورواه إبراهٌم بن المنذر عن اْبُن ُع

َمَة ْبِن َثابٍِت َعْن  ٌْ بًِ َوْجَرَة َعْن ُعَماَرَة ْبِن ُخَز
ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ

َنَة َعْن ِهَشاِم  ٌْ ٌَ بَلُم، َوَرَواهُ الحمٌدي عن ْبُن ُع ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ بٌِِه َعِن النَّ
أَ

 ًِّ بِ بٌِِه َعِن النَّ
بَلُم - ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ ِه السَّ ٌْ ُمْرَسبًل َكَما َرَواهُ مالك، - َعلَ

ِة َمالٍِك  ٌَ بٌِِه ُمْرَسبًل َكِرَوا
ٍج َعْن ِهَشاٍم َعْن أَ ٌْ وكذلك رواه ابن ُجَر

ًَ ااِلْستِْجَماُر : (ش):وقال الباجً فً المنتقى" َسَواءً  ااِلْستَِطاَبُة ِه
ا ُسبَِل َعْن َذلَِك  ٌِب َفلَمَّ ُ - َقاَل »بِاأْلَْحَجاِر َمؤُْخوٌذ ِمْن الطِّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِجُد أََحُدُكْم َثبَلَثَة أَْحَجارٍ - َعلَ ٌَ ٌُِرٌُد بَِذلَِك َتْسِهٌَل اأْلَْمِر « أََواَل 

بَلَثِة ِمْن  ْعَدُم ِمْثَل َهَذا َوَعلََّقُه بِالثَّ ٌَ َكاُد  ٌَ ِسٌَرهُ أِلَنَّ اْلُمْحِدَث اَل  ٌْ َوَت
َما قُِصَر َعلَى  َقُع بِِه اإْلِْنَقاُء فًِ اْلَؽالِِب َوإِنَّ ٌَ ا  ُه ِممَّ اأْلَْحَجاِر أِلَنَّ

ِن  ٌْ ؤُ إَزالَُة َع ٌَّ ٌُْسَتْعَمُل فًِ ااِلْستَِطاَبِة َوَتَتَه ُه أَْكَثُر َما  اأْلَْحَجاِر أِلَنَّ
َجاَسِة بِهِ  ُه ُتْسَتَحبُّ ااِلْستَِطاَبُة .النَّ َوَقْد َرَوى اْبُن َعْبِد اْلَحَكِم َعْن َمالٍِك أَنَّ

هِ  ٌْ َفٌق َعلَ ُه ُمتَّ ِر َذلَِك . بَِها َوَوْجُه َذلَِك لَْفُظ اْلَحِدٌِث أِلَنَّ ٌْ َفإِْن اْسَتْجَمَر بَِؽ
ٍد فًِ َقْولِِه اَل  ٌْ ِمْن اْلِخَرِق َواْلَقْشِب َوَما فًِ َمْعَناُهَما َجاَز ِخبَلًفا لَِز

ٌء ِمْن َذلَِك َوَدلٌِلَُنا أَنَّ َهَذا َظاِهٌر ُمْنَفِصٌل ُمَنقٍّ اَل ُحْرَمَة لَُه  ًْ ُجوُز َش ٌَ
ْوَثِة . َفَجاَز ااِلْستِْجَماُر بِِه َكاأْلَْحَجارِ  ا ااِلْستِْجَماُر بِاْلَعْظِم َوالرَّ َوأَمَّ

ًَ َعْن ااِلْستِْجَماِر بِاْلَعْظِم  ْه َواْلَحْمؤَِة َفَرَوى اْبُن اْلَقاِسِم َعْن َمالٍِك النَّ

ْوثِ  ُه َقاَل .َوالرَّ َوُرِوَي َعْنُه ِمْثُل َذلَِك فًِ اْلَحْمؤَِة َوَرَوى َعْنُه أَْشَهُب أَنَّ
ا أََنا فًِ ِعْلِمً َفَما أََرى  ا َعاًما َوأَمَّ ًٌ ْوِث َنْه َما َسِمْعت فًِ اْلَعْظِم َوالرَّ

ٌُْجِزُئ َوْجُه  بِِه َبؤًْسا َواْخَتاَر اْلَقاِضً أَُبو اْلَحَسِن أَنَّ ااِلْستِْجَماَر بَِذلَِك 
 ًِّ بِ ِر لَِما ُرِوَي َعْن النَّ ٌْ َها َمْمُنوَعٌة لَِحقِّ اْلَؽ ِل أَنَّ ُ - اْلَقْوِل اأْلَوَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُه َقاَل - َعلَ َها َزاُد إْخَوانُِكْم ِمْن اْلِجنِّ »أَنَّ َوَما ُمنَِع ِمْن « إنَّ
َح بَِثْوٍب  َة ااِلْستِْجَماِر َكَمْن َتَمسَّ ْمَنُع ِصحَّ ٌَ ِر اَل  ٌْ ااِلْستِْجَماِر بِِه لَِحقِّ اْلَؽ

ِرهِ  ٌْ ِرِه أَْو اْسَتْجَمَر بِِحَجاَرٍة لَِؽ ٌْ  .لَِؽ
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -65 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه، َعْن أَ
ْحَمِن، َعْن أَ الرَّ

ا : َوَسلم َخَرَج إِلَى اْلَمْقُبَرِة، َفَقالَ  ُكْم َداَر َقْوٍم ُمْإِمنٌَِن، َوإِنَّ ٌْ بلَُم َعلَ السَّ
ُت إِْخَواَنَنا َقالُوا ٌْ ُ الَِحقُوَن، َوِدْدُت أَنًِّ َقْد َرأَ ا َرُسوَل : بكم إِْن َشاَء هللاَّ ٌَ

ِ، أَلَْسَنا بِإِْخَوانَِك؟ َقالَ  ؤُْتوا : هللاَّ ٌَ َبْل أَْنُتْم أَْصَحابًِ، َوإِْخَواُنَنا الَِّذٌَن لَْم 

َؾ َتْعِرُؾ َمْن : َبْعُد، َوأََنا َفَرُطهُْم َعلَى اْلَحْوِض َفَقالُوا ٌْ ِ َك ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
تَِك؟ َقالَ  ؤْتًِ َبْعَدَك ِمْن أُمَّ لٌَة : ٌَ ، ُمَحجَّ ٌل ُؼرٌّ ٌْ َت لَْو َكاَن لَِرُجٍل َخ ٌْ أََرأَ

لَُه؟ َقالُوا ٌْ ْعِرُؾ َخ ٌَ ٍل ُدْهٍم ُبْهٍم، أَالَ  ٌْ ِ، َقالَ : فًِ َخ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ : َبلَى 
لٌَِن ِمَن اْلُوُضوِء، َوأََنا َفَرُطهُْم َعلَى  ا ُمَحجَّ اَمِة ُؼّرً ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ؤُْتوَن  ٌَ هُْم  َفإِنَّ

 ، الُّ ٌَُذاُد اْلَبِعٌُر الضَّ ٌَُذاَدنَّ ِرَجاٌل َعْن َحْوِضً َكَما  اْلَحْوِض، َفبلَ 
َقالُ  ٌُ ، َف ، أَالَ َهلُمَّ ، أَالَ َهلُمَّ لُوا َبْعَدَك، َفؤَقُولُ : أَُناِدٌِهْم أَالَ َهلُمَّ هُْم َقْد َبدَّ : إِنَّ

هذا الحدٌث متصل مسند مرفوع : الشرح." َفُسْحًقا، َفُسْحًقا، َفُسْحًقا
وهو ال شك فً صحته ونظافة إسناده لذلك أخرجه المسندون 

َبُة ْبُن َسِعٌٍد،  :مسلم،قال:الحذاق من طرٌق مالك، منهم ٌْ َثَنا قَُت َحدَّ
َثنًِ إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى  َراَوْرِديَّ ح، َوَحدَّ ْعنًِ الدَّ ٌَ َثَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َجِمًٌعا َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد  َثَنا َمْعٌن، َحدَّ ، َحدَّ اأْلَْنَصاِريُّ
ِه  ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه، َعْن أَ
ْحَمِن، َعْن أَ الرَّ

 الحدٌث، وقال النسابً فً السنن :َوَسلََّم َخَرَج إِلَى اْلَمْقُبَرِة َفَقالَ 
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، :الكبرى وفً المجتبى ٌْ الحدٌث، أَْخَبَرَنا قَُت

حدَثنا محمد بن ٌحٌى النٌسابوري  :وقال أبو عوانة فً المستخرج
ُؾ بن: قال ثنٌه ُمَطرِّ  [90:ص]وفٌما قرأُت على عبد هللا بن نافع، وحدَّ

َثَنا  :، الحدٌث،وقال اآلجري فً الشرٌعةعبد هللا عن مالك َوَحدَّ
ًُّ َقالَ  ابِ ٌَ َبُة ْبُن َسِعٌدٍ : اْلفِْر ٌْ َثَنا قَُت  وقال ،الحدٌث، َعْن َمالِِك ْبِن أََنسٍ ،َحدَّ

، َعْن  :ابن حبان ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ ، َحدَّ ًُّ أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب اْلُجَمِح

ًُّ بَِمْنَبٍج  :، الحدٌث، وقالَمالِكٍ  ابِ أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن الطَّ
بًِ : َقالَ 

بٌِِه َعْن أَ
بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعِن اْلَعبَلِء َعْن أَ

أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
َرَة َقالَ  ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو  :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة: ُهَر

، أَنا  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ
َرَة، أَنَّ  ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه، َعْن أَ
أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْلَعبلِء، َعْن أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بلُم :"َخَرَج إِلَى اْلَمْقُبَرِة، َفَقالَ  َرُسوَل هللاَّ السَّ
ُ، الِحقُوَن، َوِدْدُت أَنًِّ  ا بُِكْم،إِْن َشاَء هللاَّ ُكْم َداَر َقْوٍم ُمْإِمنٌَِن، َوإِنَّ ٌْ َعلَ
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ُت إِْخَواَنَنا، َقالُوا ٌْ ِ، أَلَْسَنا إِْخَواَنَك  َقالَ : َقْد َرأَ ا َرُسولَ هللاَّ َبلْ أَْنُتْم : ٌَ
ؤُْتوا َبْعُد، َوأََنا َفَرُطهُْم َعلَى اْلَحْوِض،  ٌَ أَْصَحابًِ، َوإِْخواُنَنا الَِّذٌَن لَْم 

تَِك  َقالَ : َقالُوا ؤْتًِ َبْعَدَك ِمْن أُمَّ ٌَ َؾ َتْعِرُؾ َمْن  ٌْ ِ َك ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ :
ْعِرُؾ  ٌَ ٍل ُدْهٍم ُبْهٍم، أاَل  ٌْ لٌَة فًِ َخ لٌ ُؼرٌّي ُمَحجَّ ٌْ َت لَْو َكاَن لَِرُجٍل َخ ٌْ أََرأَ

لَُه  َقالُوا ٌْ لٌَِن ِمَن : َقالَ .َبلَى: َخ ا ُمَحجَّ اَمِة ُؼّرً ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ؤُْتوَن  ٌَ هُْم  َفإِنَّ

ٌَُذاَدنَّ ِرَجالٌ َعْن َحْوِضً  اْلُوُضوِء، َوأََنا َفَرُطهُْم َعلَى اْلَحْوِض، َفلَ
الُّ، أَُناِدٌِهمْ  ٌَُذاُد اْلَبِعٌُر الضَّ ، أاَل َهلُمَّ : َكَما  ، أاَل َهلُمَّ ٌَُقالُ .أاَل َهلُمَّ : َف

لُوا َبْعَدَك، َفؤَقُولُ  هُْم َقْد َبدَّ َهَذا َحِدٌٌث ".َفُسْحًقا، َفُسْحًقا، َفُسْحًقا: إِنَّ

َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َمْنُصوٍر، َعْن َمْعٍن، َعْن 
: منهافهذا الحدٌث الصحٌح الصرٌح اشتمل على عدة فوابد، ." َمالِكٍ 

زٌارة القبور وهو ٌبٌن أن قوله صلى هللا علٌه : الفابدة األولى/ 1
منسوخ بما فً " كنت نهٌتكم عن زٌارة القبور فزوروها: "وسلم

آخر الحدٌث من أمر بالزٌارة، وبهذا الحدٌث أٌضا، كما أن الحدٌث 
: ٌبٌن طرٌق السبلم على القبور ألن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

،قال "بكم الحقون السبلم علٌكم دار قوم مإمنٌن وإنا إن شاء هللا"

 فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلفِْقِه إَِباَحُة اْلُخُروِج :ابن عبد البر فً االستذكار
َجاِل ُمْخَتلٌَؾ فٌِِه  ِه لِلرِّ ٌْ اَرِة اْلقُُبوِر َوَهَذا ُمْجَتَمٌع َعلَ ٌَ إِلَى اْلَمَقابِِر َوِز

ًِّ  ،لِلنَِّساءِ  بِ بَلُم - َوَقْد َثَبَت َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ ُه َقاَل - َعلَ ُتُكْم َعنْ ))أَنَّ ٌْ  َنَه
اَرِة اْلقُُبوِر َفُزوُروَها َواَل َتقُولُوا ُهْجًرا ٌَ ُر اآْلِخَرةَ  ِز َها ُتَذكِّ -  َوَزاَر َفإِنَّ

ِه  ٌْ بَلُم الصبلة وَعلَ ٍع َواَل ِخبَلَؾ - السَّ ْوَم اْلَفْتِح فًِ أَْلِؾ ُمَقنَّ ٌَ ِه  َقْبَر أُمِّ
تَِها لِلنَِّساِء، َواْحَتجَّ بحدٌث  ٌَ َجاِل َوَكَراِه اَرِة اْلقُُبوِر لِلرِّ ٌَ بن افًِ إَِباَحِة ِز

اٍس َقاَل  ِه َوَسلََّم زوارات القبور ))َعبَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ لََعَن َرُسولُ هللاَّ
ُرجَ   فضل المتوضبٌن وأن لهم /2،(والمتخذٌن علٌهما اْلَمَساِجَد َوالسُّ

خاصٌة ومٌزة هً أن الرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تمنى رإٌتهم 
، وأن عبلمتهم "وددت أنً قد رأٌت إخواننا:"وسماهم إخوانه قاببل

التً ٌعرفهم بها ٌوم القٌامة هً أنهم ٌردون على حوضه ؼرا 
 أن الرسول صلى هللا علٌه وسلن /3محجلٌن من أثر الوضوء، 

فرطهم على الحوض ٌوم القٌامة، وهذه مزٌة وخاصٌة لمن ثابر 
على الوضوء وفً الحدٌث الذي رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم قال بؤن المتوضبٌن ٌؤتون ٌوم القٌامة 
ؼرا محجلٌن من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن ٌطٌل ؼرته 
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فلٌفعل خبلفا لنص مختصر خلٌل المالكً الذي ٌقول بكراهة إطالة 
الؽرة، فاتباع السنة أولى من اتباع خلٌل ولو كان هذا الكبلم أدرجه 

 خطورة البدع من خبلل آخر هذا الحدٌث حٌث /4أبو هرٌرة، 
صرح فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤنه سٌذاد رجال عن 
أال :حوضه كما ٌذاد البعٌر عن الحوض، فٌقول صلى هللا علٌه وسلم

فسحقا ثبلث : إنهم قد بدلوا بعدك، فؤقول:هم ثبلث مرات، فٌقال له
مرات، وهذا ٌفٌد أن أصحاب البدع ٌؤتون ٌوم القٌامة ؼرا محجلٌن 

من أثر الوضوء لكنهم ٌذاد بهم عن الحوض لما أحدثوه من البدع 
: وقد وردت أحادٌث بهذا المعنى بٌناها فً مواضع أخرى حٌث قلنا

هذه البدع قد تفسد العمل إذا وصلت درجة الشرك كما أنها قد تفسده 
وإن لم تصل إلى درجة الشرك، فقد جاءت أحادٌث صرٌحة 

صحٌحة تنبه على ذلك، منها على سبٌل المثال ال الحصر، ما فً 
الحدٌث القدسً، قال هللا تعالى فٌما ٌروٌه رسول هللا صلى هللا علٌه 

أنا أؼنى الشركاء عن الشرك من عمل عمبل أشرك :"وسلم عن ربه
رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن " فٌه معً ؼٌري تركته وشركه

من عمل عمبل أشرك :"منٌع والحارث وؼٌرهم بؤلفاظ متقاربة منها
من عمل عمبل أشرك فٌه :"ومنها" فٌه معً ؼٌري فؤنا برٌا منه

وهذا ٌعنً أنه ال ٌقبل منه، هذا فٌما ٌخص "معً ؼٌري فهو له كله
بإشراك هللا مع أنداد فً العبادة، وأما ما ورد فً األعمال البدعٌة 

وحسنه " الترؼٌب والترهٌب"فمنها ما أخرجه الحافظ المنذري فً 
قال رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال

" إن هللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى ٌدع بدعته:"وسلم
وقال رواه الطبرانً وإسناده حسن، ورواه ابن ماجه وابن أبً 

عاصم فً كتاب السنة من حدٌث ابن عباس بلفظ قال رسول هللا 

أبى هللا أن ٌقبل عمل صاحب بدعة حتى ٌدع :"صلى هللا علٌه وسلم
ورواه أٌضا من حدٌث حذٌفة بلفظ قال رسول هللا صلى هللا " بدعته

ال ٌقبل هللا لصاحب بدعة صوما، وال صبلة، وال حجا، :"علٌه وسلم
وال عمرة، وال جهادا، وال صرفا، وال عدال، ٌخرج من اإلسبلم كما 

وأخرج أٌضا عن عبد هللا بن عمر رضً " ٌخرج الشعر من العجٌن
لكل عمل : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: هللا عنهما قال

شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتً فقد اهتدى، ومن 
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رواه ابن أبً عاصم وابن حبان " كانت فترته إلى ؼٌر ذلك فقد هلك
َقالُوْا َكلَِمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروْا }:وصححها األلبانً، وقال هللا جل وعبل

َنالُواْ  ٌَ وْا بَِما لَْم  َما }:وقال جل وعبل [74: التوبة]{َبْعَد إِْسبلَِمِهْم َوَهمُّ إِنَّ
اتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُبوَن الَ  ٌَ ا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُلْ أَبِاّلِّلِ َوآ ُكنَّ

              .                    [66و65: التوبة]{َتْعَتِذُروْا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد إٌَِمانُِكمْ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -66 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، َعْن ُحْمَراَن َمْولَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، أَنَّ ُعْثَماَن َجلََس َعلَى 

أَ
ؤَ، ُثمَّ  ُن َفآَذَنُه بَِصبلَِة اْلَعْصِر، َفَدَعا بَِماٍء َفَتَوضَّ اْلَمَقاِعِد، َفَجاَءه اْلُمَإذِّ

ْثُتُكُموهُ، ُثمَّ َقالَ : َقالَ  ِ َما َحدَّ ُكْم َحِدًٌثا لَْوالَ آٌة فًِ ِكَتاِب هللاَّ َثنَّ ِ أَلَُحدِّ : َوهللاَّ
قُولُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  َما ِمَن اْمِرٍئ : إنً َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

َن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ بلََة، إاِلَّ ُؼفَِر لَُه َما َب ٌَُصلًِّ الصَّ ٌُْحِسُن ُوُضوَءهُ، ُثمَّ  ؤُ َف َتَوضَّ ٌَ
َها ٌَ ٌَُصلِّ بلَِة اأْلُْخَرى، َحتَّى  ةَ : َقاَل َمالِك، الصَّ ٌَ ٌُِرٌُد َهِذِه اآْل أَقِِم }:أَُراهُ 

َباِت  ٌِّ ٌُْذِهْبَن السَّ ِل إِنَّ اْلَحَسَناِت  ٌْ َهاِر َوُزلًَفا ِمَن اللَّ بلَة َطَرَفًِ النَّ الصَّ
اِكِرٌنَ  هذا الحدٌث المسند المرفوع صحٌح :الشرح.{َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ

اإلسناد وقد أخرجه النسابً من طرٌق مالك فً السنن الكبرى وفً 

َبُة، َعْن َمالٍِك،:المجتبى،قال ٌْ الحدٌث، واخرجه أبو عوانة أَْخَبَرَنا قَُت
َحدثنا ٌوُنس بن عبد األعلى، أخبرنا  :فً المستخرج وفً المسند،قال

ثه، ح َل الّترمذّي،  ابُن وْهٍب، أنَّ مالًكا مالًكا حدَّ ٌْ وَحدثنا أبو إسماع
ه، أخبرنا  ٌَ و ٌُّ حّدثنا الَقْعَنبً، عن مالك، ح َوحدثنا محّمد بن َح

ٌؾ، عن مالك  ٌبٌن فضل الوضوء والصبلة المكتوبة  ،الحدٌث،ُمَطرِّ
وأنهما من مكفرات الذنوب، وهذا الحدٌث منها، ومن األحادٌث التً 

 :تبٌن أن الوضوء ٌكفر الذنوب الحدٌث التالً
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -67 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ِ َصلى هللا  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًِّ َنابِِح ِ الصُّ َساٍر، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ َعَطاِء ْبِن 

ا : َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌَ ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْإِمُن َفَمْضَمَض َخَرَجِت اْلَخَطا إَِذا َتَوضَّ
ا ِمْن أَْنفِِه، َفإَِذا َؼَسَل َوْجَهُه  ٌَ ِمْن فٌِِه، فإَِذا اْسَتْنَثَر َخَرَجِت اْلَخَطا

ِه، َفإَِذا  ٌْ َن ٌْ ا ِمْن َوْجِهِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَْشَفاِر َع ٌَ َخَرَجِت اْلَخَطا
ِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن َتْحِت أَْظَفاِر  ٌْ َد ٌَ ا ِمْن  ٌَ ِه َخَرَجِت اْلَخَطا ٌْ َد ٌَ َؼَسَل 
ا ِمْن َرْأِسِه َحتَّى َتْخُرَج ِمْن  ٌَ ِه، َفإَِذا َمَسَح بَِرْأِسِه َخَرَجِت اْلَخَطا ٌْ َد ٌَ

ِه، َحتَّى َتْخُرَج ِمْن  ٌْ ا ِمْن ِرْجلَ ٌَ ِه َخَرَجِت اْلَخَطا ٌْ ِه، َفإَِذا َؼَسَل ِرْجلَ ٌْ أُُذَن
ِه َقالَ  ٌْ ُه إِلَى اْلَمْسِجِد َوَصبلَُتُه َنافِلًَة : َتْحِت أَْظَفاِر ِرْجلَ ٌُ ُثمَّ َكاَن َمْش
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هذا الحدٌث المسند المرفوع أخرجه النسابً فً السنن : الشرح".لَهُ 
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َوُعْتَبُة ْبُن َعْبِد  :الكبرى من طرٌق مالك،قال ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

َساٍر، َعْن  ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ هللاِ، َعْن َمالٍِك، َعْن َز
، أَنَّ َرُسوَل  ًِّ َنابِِح ، َوَقاَل ُعْتَبُة فًِ َحِدٌثِِه، َعْن َعْبِد هللاِ الصُّ ًّ َنابِِح الصُّ

ِه َوَسلََّم، ٌْ  :الحدٌث،وقال الطبرانً فً المعجم األوسطهللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ابُِػ، َثَنا ُمْحِرُز ْبُن َسلََمَة، َثَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز  ًٍّ الصَّ ُد ْبُن َعلِ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ٌُّوَب ْبِن ُموَسى، َعْن  اِك ْبِن ُعْثَماَن، َعْن أَ حَّ بًِ َحاِزٍم، َعِن الضَّ

ْبُن أَ
َماَن ْبنِ  ٌْ ٍد َحاِجِب ُسلَ ٌْ بًِ ُعَب

َعْبِد اْلَملِِك، َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة، أَنَّ أََبا  أَ
ٍد َقاَل لَهُ  ٌْ ِه : ُعَب ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْثَنا َحِدًٌثا َسِمْعَتُه ِمْن، َرُسوِل هللاَّ َحدِّ

قُولُ  :َقالَ . َوَسلَّمَ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍة : َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َر ُمرَّ ٌْ َؼ
قُولُ  ٌَ ِن، َواَل َثبَلٍث  ٌْ َت ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْإِمُن، َفَمْضَمَض »:َواَل َمرَّ إَِذا َتَوضَّ

ِه  ٌْ َد ٌَ ِه، َوإَِذا َؼَسلَ  ٌْ َن ٌْ ا ِمْن أَْشَفاِر َع ٌَ َواْسَتْنَشَق َتَناَثَرِت اْلَخَطا
ا  ٌَ ِه َتَناَثَرِت اْلَخَطا ٌْ ِه، َوإَِذا َؼَسلَ ِرْجلَ ٌْ َد ٌَ ا ِمْن أََ افِِر  ٌَ َتَناَثَرِت اْلَخَطا
ُه ِمْن ُوُضوبِِه،  ِه، َفإَِذا اْنَتَهى ِعْنَد َذلَِك َكاَن َذلَِك َح ُّ ٌْ ِمْن أََ افِِر ِرْجلَ

ِ َعزَّ َوَجلَّ،  َفإِْن َقاَم َفَصلَّى ٌُْقبِلُ بِِهَما بَِقْلبِِه َوَطْرفِِه إِلَى هللاَّ ِن،  ٌْ َرْكَعَت

هُ  ٌُّوَب ْبنِ «َخَرَج ِمْن ُذُنوبِِه َكَما َولََدْتُه أُمُّ ْرِو َهَذا اْلَحِدٌَث َعْن أَ ٌَ  لَْم 
بًِ َحاِزمٍ 

َد بِِه َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن أَ اُك ْبُن ُعْثَماَن، َتَفرَّ حَّ ، "ُموَسى إاِلَّ الضَّ
 حدثنا علً بن حمشاذ :وقال أبو عبد هللا الحاكم فً المستدرك

العدل، ثنا إسماعٌل بن إسحاق القاضً، ثنا محمد بن عبٌد هللا 
المدٌنً، ثنا عبد العزٌز بن أبً حازم، عن الضحاك بن عثمان، عن 

أٌوب بن موسى، عن أبً عبٌد، مولى سلٌمان بن عبد الملك، عن 
حدثنا حدٌثا سمعته من رسول : عبسة، أن أبا عبٌد، قال له عمرو بن

سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه : هللا صلى هللا علٌه وسلم، قال
إذا توضؤ العبد المإمن »:وال مرتٌن وال ثبلث، ٌقول وسلم ؼٌر مرة

فمضمض واستنثر خرجت الخطاٌا من أطراؾ فمه، فإذا ؼسل ٌدٌه 
تناثرت الخطاٌا من أ فاره، فإذا مسح برأسه تناثرت الخطاٌا من 

أطراؾ رأسه، فإن قام وصلى ركعتٌن ٌقبل فٌهما بقلبه وطرفه إلى 
هذا حدٌث صحٌح ». «هللا عز وجل خرج من ذنوبه كما ولدته أمه

اإلسناد على شرطهما، ولم ٌخرجاه، وأبو عبٌد تابعً قدٌم ال ٌنكر 
 ووافقه الذهبً على أن الحدٌث على «سماعه من عمرو بن عبسة

شرطهما، فؤتٌنا بالحدٌث مسندا من طرٌق عمرو بن عبسة رضً 
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هللا عنه، ألن حدٌث مالك مرسل عند ابن عبد البر وقد قلد فٌه رواٌة 
الترمذي عن البخاري وأن اإلمام مالكا رحمه هللا وإٌانا كان واهما 

َقاَل : قال ابن عبد البر فً االستذكارفً رواٌته ولٌس األمر كذلك،
َد ْبَن إِْسَماِعٌَل اْلُبَخاِريَّ َعْن َحِدٌِث  ْرِمِذيُّ َسؤَْلُت ُمَحمَّ أَُبو ِعٌَسى التِّ
 ًِّ َنابِِح ِ الصُّ َساٍر َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َمالٍِك َعْن َز

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْإِمنُ )):أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  إَِذا َتَوضَّ
ا ِمْن فٌِهِ  ٌَ َفَقاَل لًِ َوِهَم َمالٌِك ، اْلَحِدٌثَ ( (َفَتَمْضَمَض َخَرَجِت اْلَخَطا

ِ َواْسُمُه َعْبُد  َما ُهَو أَُبو َعْبِد هللاَّ ًِّ َوإِنَّ َنابِِح ِ الصُّ فًِ َقْولِِه َعْبِد هللاَّ
 ًِّ بِ ْسَمْع ِمَن النَّ ٌَ لََة َولَْم  ٌْ ْحَمِن ْبُن ُعَس ِه - الرَّ ٌْ بَلُم الصبلة وَعلَ - السَّ

ا َذلَِك ، َواْلَحِدٌُث ُمْرَسلٌ  نَّ ٌَّ َقاَل أَُبو ُعَمَر ُهَو َكَما َقاَل اْلُبَخاِريُّ َوَقْد َب
ِة َوَقْد ُرِوَي  فٌَِما َمَضى ِمْن َهَذا اْلِكَتاِب بَِواِضٍح ِمَن اْلَقْوِل َواْلُحجَّ

ًِّ َهَذا ُمْسَنًدا ِمْن ُوُجوٍه ِمْن َحِدٌِث َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة  َنابِِح َحِدٌُث الصُّ
ْمِهٌدِ  ِرِه َوَقْد َذَكْرَنا َذلَِك فًِ التَّ ٌْ َوَجاَء فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َفْرُض ، َوَؼ

ُنوِب َفَدلَّ  ا َوَتْكفٌِِر الذُّ ٌَ ُتُه َمِجًٌبا َواِحًدا فًِ َحطِّ اْلَخَطا اْلُوُضوِء َوُسنَّ
ؤْتًِ بَِما َذَكْرَنا فًِ َهَذا  ٌَ ْنَبِؽً لَُه أَْن  ٌَ َذلَِك َعلَى أَنَّ ِمْن َشرِّ اْلُمْإِمِن َوَما 

ِن  ٌْ ْجلَ ِن َوالرِّ ٌْ َد ٌَ اْلَحِدٌِث ِمَن اْلَمْضَمَضِة َوااِلْستِْنَثاِر َوَؼْسِل اْلَوْجِه َواْل
ِن َوَؼْسلِِهَما َوَقْد أَْوَضْحَنا  ٌْ ْجلَ َما اْخَتلَفُوا فًِ َمْسِح الرِّ ْأِس َوإِنَّ َوَمْسِح الرَّ

قلت بل تقدم أن الصنابحً هذا ٌحمل اسم صحابً " َذلَِك فٌَِما َمَضى
أو صحابٌٌن مع اسم تابعً فالتابعً هو أبو عبد هللا عبد الرحمن بن 
عسٌلة والصحابٌان منهما من تقدمت رواٌته حٌث بٌنا الخبلؾ فً 
حٌنه وأن الحافظ أبو الحسن بن القطان الفاسً وابن حجر العقبلنً 

وأبو جعفر الكتانً وأحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري اتفقوا على 
ذلك،وقد بٌن وفصل ذلك إبراهٌم بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً 

تحقٌقه لكتاب بٌان الوهم واإلٌهام الواقعٌن فً كتاب األحكام البن 

القطان الفاسً لنٌل الدكتوراه من دار الحدٌث فً الرباط، كل أولبك 
ٌإكدون ما ذهب إلٌه الحافظ الحجة ٌحً بن معٌن رحمه هللا وإٌانا 
وهو أن عبد هللا الصنابحً، هذا االسم ٌحمله صحابً جلٌل وتابعً 

ٌحً بن معٌن : جلٌل، وقد قال اإلمام الحافظ الحجة أحمد بن حنبل
أعلم منا بالرجال، وهذا الحدٌث قد أخرجه اإلمام مالك وأحمد 

والحاكم والطبرانً فً األوسط كما بٌنا ذلك فً الحدٌث المتواتر 
 .التالً، وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -68 بًِ َصالٍِح، :  َحدَّ
ِل ْبِن أَ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَه َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه، َعْن أَ

: َعْن أَ
ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم أَِو اْلُمْإِمُن َفَؽَسَل َوْجَهُه َخَرَجْت ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ  إَِذا َتَوضَّ
ِه َمَع اْلَماِء، أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، أو نحو  ٌْ َن ٌْ َها بَِع ٌْ َخِطٌَبٍة، َنَظَر إِلَ

َداهُ َمَع  ٌَ ِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َبَطَشْتَها  ٌْ َد ٌَ ِه َخَرَجْت ِمْن  ٌْ َد ٌَ هذا، َفإَِذا َؼَسَل 

ُنوبِ  ا ِمَن الذُّ ًٌّ ْخُرَج َنقِ ٌَ هذا : الشرح".اْلَماِء، أَْو آِخِر َقْطِر اْلَماِء َحتَّى 
الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من أصح 

األحادٌث وأنظفها إسنادا، وقد أخرجه الحذاق المسندون من طرٌق 
ْحَمنِ  :أحمد،قال: مالك لهذا السبب، منهم َمالٌِك، : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

بًِ َصالِحٍ 
ِل ْبِن أَ ٌْ ُد ْبُن َسِعٌٍد، :،الحدٌث، ومسلم،قالَعْن ُسَه ٌْ َثَنا ُسَو َحدَّ

اِهِر، َواللَّْفُظ لَُه أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاِ  َثَنا أَُبو الطَّ َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، ح، َوَحدَّ
بًِ َصالٍِح،

ِل ْبِن أَ ٌْ الحدٌث، ْبُن َوْهٍب، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن ُسَه
أخبرنا الحكم بن المبارك، حدثنا مالك، عن سهٌل : والدارمً، قال
َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى :  الحدٌث، والترمذي، قالبن أبً صالح، َحدَّ

، َقالَ  اُز، َقالَ : األَْنَصاِريُّ َثَنا َمْعُن ْبُن ِعٌَسى اْلَقزَّ َثَنا َمالُِك ْبُن : َحدَّ َحدَّ

بًِ َصالٍِح، (ح)أََنٍس 
ِل ْبِن أَ ٌْ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَه ٌْ َثَنا قَُت  وَحدَّ

ُد ْبُن َبْدٍر  :الحدٌث، وأبو نعٌم فً المسند المستخرج، قال َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ٌُوُسؾَ  ِ ْبُن  َثَنا  َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َنا َعْبُد هللاَّ ًُّ َثَنا َمالٌِك ح َوَحدَّ ٌِس نِّ التِّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد األَْعلَى  َمَة َثَنا  ٌْ ِ َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن ُخَز إِْبَراِهٌُم ْبُن َعْبِد هللاَّ
لِ  ٌْ َثُه َعْن ُسَه ، الحدٌث،وأبو عوانة فً َثَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ

حّدثنا ٌونس بن عبد األعلى، أخبرنا ابن :المستخرج وفً المسند، قال
ثه عن ُسهٌل أَْخَبَرَنا ُعَمُر :،الحدٌث،وابن حبان ،قالوهب أن مالًكا حدَّ

بًِ َبْكٍر، َعْن 
، بَِمْنبَِج، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ ًُّ ابِ ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن الطَّ

َرَة، ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه َعْن أَ

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ِل ْبِن أَ ٌْ الحدٌث، َمالٍِك، َعْن ُسَه

، أَْخَبَرَنا :والبؽوي فً شرح السنة، قال ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك،  َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه، َعْن أَ

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ِل ْبِن أَ ٌْ َعْن ُسَه

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم أَِو اْلُمْإِمُن، »:َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا َتَوضَّ
ِه َمَع  ٌْ َن ٌْ َها بَِع ٌْ َفَؽَسلَ َوْجَهُه، َخَرَجْت ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َنَ َر إِلَ

ِه، َخَرَجْت  ٌْ َد ٌَ اْلَماِء، أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء أَْو َنْحَو َهَذا، َفإَِذا َؼَسلَ 
َداهُ َمَع اْلَماِء، أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء،  ٌَ ِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َبَطَشْتَها  ٌْ َد ٌَ ِمْن 
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ِه، َخَرَجْت ُكلُّ  ٌْ َخِطٌَبٍة َمَشْتَها ِرْجبلهُ َمَع اْلَماِء، أَْو  َفإَِذا َؼَسلَ ِرْجلَ
ُنوبِ  ا ِمَن الذُّ ًٌّ ْخُرَج َنقِ ٌَ ى  َهَذا َحِدٌٌث  .«َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َحتَّ

ِد ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َمالِكٍ  ٌْ ، وقال البٌهقً َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن ُسَو
بًِ إِْسَحاَق، َوَبْكُر ْبُن :فً السنن الكبرى

ا ْبُن أَ ٌَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َزَكِر
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ : اْلَحَسِن، َقااَل  ْعقُوَب، أنا ُمَحمَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ

َثَنا أَُبو : َقااَل . ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم، أنا اْبُن َوْهٍب، ح  اْلَعبَّاِس، [131:ص]َوَحدَّ
أَْخَبَرَك َمالُِك ْبُن أََنٍس، : اْبِن َوْهبٍ  قُِرَئ َعلَى: نا َبْحُر ْبُن َنْصٍر، َقالَ 

ًَّ َصلَّى  بِ َرَة أَنَّ النَّ ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه، َعْن أَ

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ِل ْبِن أَ ٌْ َعْن ُسَه

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ؤَ اْلَعْبُد اْلُمْسلُِم أَِو اْلُمْإِمُن َفَؽَسلَ َوْجَهُه " :هللاُ َعلَ إَِذا َتَوضَّ
ِه َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر  ٌْ َن ٌْ َها بَِع ٌْ َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َنَ َر إِلَ
َداهُ  ٌَ ِه ُكلُّ َخِطٌَبٍة َبَطَشْتَها  ٌْ ِه َخَرَج ِمْن ٌَد ٌْ َد ٌَ َقْطِر اْلَماِء، َفإَِذا َؼَسلَ 

ِه َخَرَجْت ُكلُّ  ٌْ َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َفإَِذا َؼَسلَ ِرْجلَ
ْخُرَج  ٌَ ى  َخِطٌَبٍة َمَشْتَها ِرْجبَلهُ َمَع اْلَماِء أَْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماِء، َحتَّ

ُنوبِ  ا ِمَن الذُّ ًٌّ اِهِر، َعِن اْبِن " َنقِ بًِ الطَّ
ِحٌِح َعْن أَ َرَواهُ ُمْسلٌِم فًِ الصَّ

 لتمٌٌز فتح الرب الساتر" وقد خرجنا هذا الحدٌث فً كتابنا ."َوْهبٍ 
فضل الوضوء وأنه ٌكفر :" حدٌث-32: كما ٌلً" الحدٌث المتواتر

 : تفردنا به ألهمٌته أخرجه"الذنوب وال ٌحاف  علٌه إال مإمن
أال أدلكم على "أخرجه البخاري ومسلم ومالك بلفظ : ـ أبو هرٌرة1

قالوا بلى ٌار سول هللا " ما ٌمحو هللا به الخطاٌا وٌرفع به الدرجات
إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد ":قال

 زاد مالك "وانت ار الصبلة بعد الصبلة فذلكم الرباط فذلكم الرباط

. فذلكم الرباط ثبلثا
أخرجه عبد هللا بن أحمد فً زوابد مسند أبٌه والحاكم :  ابن عباسـ2

والكفارات المكث فً ":وعبد بن حمٌد والترمذي وابن ماجه بلفظ

المساجد بعد الصلوات والمشً على األقدام إلى الجماعات وإسباغ 
 "الوضوء على المكاره

 أخرجه الطبرانً والحاكم والبٌهقً: ـ ابن عمر3
 .أخرجه مالك والنسابً وابن ماجه وأحمد والحاكم: ـ عبد هللا الصنابح4ً
 أخرجه أحمد والطبرانً: ـ أبو أمامة5

 .أخرجه أحمد والنسابً وابن ماجه وابن حبان: ـ أبو مالك األشعري6
 أخرجه أبو ٌعلى والحاكم والبٌهقً: ـ علً كرم هللا وجهه7
 .أخرجه اإلمام أحمد وابن ماجه والبٌهقً والحاكم وصححه ابن حبان: ـ ثوبان8
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 أخرجه الطبرانً وصححه األلبانً: ـ سلمة بن األكوع10
 أخرجه مسلم: ـ أم حبٌبة11

 أخرجه مسلم: ـ عقبة بن عامر12
 .أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه: ـ معاذ بن جبل13
 أخرجه مسلم والنسابً وابن ماجه: ـ عثمان بن عفان14

أخرجه االمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه : ـ عبادة بن الصامت15
 .وصححه األلبانً

 .أخرجه مسلم والنسابً وابن ماجه وصححه األلبانً: ـ أبو أٌوب األنصاري16

 .أخرجه النسابً وصححه األلبانً: ـ عمرو بن عبسة17
أخرجه النسابً والحاكم وقال الحاكم صحٌح على شرط مسلم : ـ أبو سعٌد الخدري18

 .ووافقه الذهبً وقال األلبانً على شرطهما

. أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وعنه الهٌثمً: ـ سلمة19

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -69 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
بًِ َطْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك، َقالَ 

ِ َصلى هللا َعلٌَه : أَ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َرأَ
ِجُدوهُ،  ٌَ اُس الَوُضوء َفلَْم  َوَسلم، َوَحاَنْت َصبلَةُ اْلَعْصِر، َفاْلَتَمَس النَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بَِوُضوٍء فًِ إَِناٍء، َفَوَضَع  ًَ َرُسوُل هللاَّ َفؤُتِ
اَس أن  َدهُ فًِ َذلَِك اإْلَِناِء، وأََمَر النَّ ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َرُسوُل هللاَّ

ؤَ : ٌتوضبوا ِمْنُه، َقالَ  ْنُبُع ِمْن َتْحِت أََصابِِعِه، َفَتَوضَّ ٌَ ُت اْلَماَء  ٌْ َفَرأَ

ُبوا ِمْن ِعْنِد آِخِرِهمْ  اُس َحتَّى َتَوضَّ هذا الحدٌث الذي : الشرح." النَّ
أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من أصح األحادٌث 

وأنظؾ األسانٌد وأعبلها عند مالك لذلك أخرجه من طرٌقه الجهابذة 
أَْخَبَرَنا  :قال فً روتٌة سنجر للمسند الشافعً، :الحذاق، منهم

ُ َعْنُه، َقالَ  ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع  :وأحمد، قالأَْخَبَرَنا َمالٌِك،الحدٌث،: الشَّ
ْحَمِن، َمالِكٌ  َثَنا َعْبُد  :والبخاري، قال الحدٌث، :َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َحدَّ

ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  َثَنا :وقال الحدٌث،أَْخَبَرَنا َمالٌِك،:هللاَّ ِ ْبُن  َحدَّ َعْبُد هللاَّ
َثنًِ إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى  :َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك،الحدٌث، ومسلم، قال وَحدَّ

اِهِر، أَْخَبَرَنا  َثنًِ أَُبو الطَّ َثَنا َمالٌِك، ح وَحدَّ َثَنا َمْعٌن، َحدَّ ، َحدَّ اأْلَْنَصاِريُّ

بًِ 
اْبُن َوْهٍب، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ

حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري :الحدٌث،والترمذي، قالَطْلَحَة،
 :حدثنا مالك بن أنس،الحدٌث، والنسابً، قال: حدثنا معن قال: قال

َبُة، َعْن َمالٍِك، ٌْ أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن :الحدٌث،وابن حبان،قالأَْخَبَرَنا قَُت
ًُّ َعْن َمالٍِك،الحدٌث،وقال البؽوي فً : اْلُحَباِب، َقالَ  َثَنا اْلَقْعَنبِ َحدَّ
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو  :شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

 ِ ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
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بًِ َطْلَحَة،
أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد  :الحدٌث،والبٌهقً فً السنن الكبرىْبِن أَ

ْعقُوَب، أنا : هللاِ اْلَحافُِظ، فًِ آَخِرٌَن َقالُوا ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ أنا أَُبو اْلَعبَّ
، أنا َمالٌِك، ح ًُّ افِِع َماَن، ثنا الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ ُد ْبُن َعْبِد . الرَّ َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َمَة،  ٌْ ِريُّ ْبُن ُخَز ْعقُوَب، ثنا السَّ ٌَ ُد ْبُن  هللاِ اْلَحافُِظ، ثنا أَُبو َعْبِد هللاِ ُمَحمَّ
بًِ  ثنا َعْبُد هللاِ ْبنُ 

َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ

 بن  عن عبد هللاالحدٌث، كما أخرجه البخاري فً صحٌحهَطْلَحَة،
كنا نعد اآلٌات بركة، وأنتم تعدونها : " قالمسعود رضً هللا عنه 

تخوٌفا، كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً سفر، فقل الماء، 
اطلبوا فضلة من ماء، فجاإوا بإناء فٌه ماء قلٌل فؤدخل ٌده فً : فقال

حً على الطهور المبارك، والبركة من هللا، فلقد : اإلناء ثم قال
.  "بع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلمرأٌت الماء ٌنبع من بٌن أصا

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "وقد بٌنا تواتر الحدٌث فً كتابنا 
قصة نبع الماء من أصابعه "حدٌث/ 53 ي ـ :حٌث قلنا" المتواتر

" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً" صلى هللا علٌه وسلم

عن النووي  ـ ٌعنً فً شرح " شرح الشفا"نقل الشهاب فً : "وقال

مسلم ـ  أنها متواترة وقال القرطبً المستفاد من التواتر المعنوي 
قصة نبوع الماء وتكثٌر الطعام رواها ": "الشفا"وقال عٌاض فً 

الثقات والعدد الكثٌر عن الجم الؽفٌر عن العدد الكثٌر من الصحابة 
ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصبل عمن حدث بها من جملة 

الصحابة وأخبارها أن ذلك كان فً مواطن اجتماع الكثٌر منهم ٌوم 
الخندق وفً ؼزوة بواط وعمرة الحدٌبٌة وؼزوة  تبوك وأمثالها من 
محافل المسلمٌن و مجتمع العساكر ولم ٌإثر عن أحد من الصحابة 
مخالفة للراوي فٌما حكاه وال إنكار لما ذكر عنه أنهم رأوه كما رآه 

"/ فهذا النوع كله ملحق بالقطعً من معجزاته كما بٌناه: إلى أن قال

قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به " هـ وراجع المواهب و شرحها
التواتر إال إذا جمعنا مع قصة نبوع الماء من بٌن أصابعه قصة 

 :تكاثر الطعام واألحادٌث كلها منفردة فقد قال البخاري فً الصحٌح
َثَنا إِْسَرابٌُِل،  ، َحدَّ ِريُّ ٌْ َب َثَنا أَُبو أَْحَمَد الزُّ ُد ْبُن الُمَثنَّى، َحدَّ َثنًِ ُمَحمَّ َحدَّ

ِ، َقالَ  ا َنُعدُّ : َعْن َمْنُصوٍر، َعْن إِْبَراِهٌَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد هللاَّ ُكنَّ
ِ َصلَّى هللاُ  ا َمَع َرُسوِل هللاَّ وَنَها َتْخِوًٌفا، ُكنَّ اِت َبَرَكًة، َوأَْنُتْم َتُعدُّ ٌَ اآل

ِه َوَسلََّم فًِ َسَفٍر، َفَقلَّ الَماُء، َفَقالَ  ٌْ « اْطلُُبوا َفْضلًَة ِمْن َماءٍ »: َعلَ
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َدهُ فًِ اإلَِناِء، ُثمَّ َقالَ  ٌَ ًَّ »: َفَجاُءوا بِإَِناٍء فٌِِه َماٌء َقلٌِلٌ َفؤَْدَخلَ  َح
 ِ هُوِر الُمَباَرِك، َوالَبَرَكُة ِمَن هللاَّ ْنُبُع ِمْن « َعلَى الطَّ ٌَ ُت الَماَء  ٌْ َفلََقْد َرأَ

ا َنْسَمُع َتْسبٌَِح  ِه َوَسلََّم َولََقْد ُكنَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصابِِع َرُسوِل هللاَّ
ِن أَ ٌْ َب

ٌُْإَكلُ  َعاِم َوُهَو  اَن، َقالَ : وقال ابن حبان ."الطَّ ٌَ : أَْخَبَرَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْف

َبَة، َقالَ  ٌْ بًِ َش
َثَنا ُعْثَماُن ْبُن أَ َثَنا َجِرٌُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمٌِد، َعِن : َحدَّ َحدَّ

ِ، : اأْلَْعَمِش، َقالَ  بًِ اْلَجْعِد، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ
َثنًِ َسالُِم ْبُن أَ َحدَّ

ِه َوَسلََّم،: َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُتنًِ َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌْ  َوَقْد َحَضَرْت لََقْد َرأَ
ًَ بِِه  ُر َفْضلٍَة، َفُجِعلَ فًِ إَِناٍء، َفؤُتِ ٌْ َس َمَعَنا َماٌء َؼ ٌْ َصبَلةُ اْلَعْصِر، َولَ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َصابِِعِه، : النَّ
َن أَ ٌْ َج َب َدهُ، َوَفرَّ ٌَ َفؤَْدَخلَ 

ِ »: َوَقالَ  ًَّ َعلَى اْلَوُضوِء َواْلَبَرَكِة ِمَن هللاَّ ُت اْلَماَء : ، َقالَ «َح ٌْ َفلََقْد َرأَ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ َصابِِعِه َصلَّى هللاَّ

ِن أَ ٌْ ْنَفِجُر ِمْن َب ؤَ َناٌس، : ٌَ َفَتَوضَّ
ُه  َفَجَعْلتُ : َوَشِرُبوا، َقالَ  اَل آلُو َما َجَعْلُت فًِ َبْطنًِ ِمْنُه، َوَعلِْمُت أَنَّ
ْوَمبٍِذ  َقالَ : َفقُْلُت لَِجابِرٍ : َبَرَكٌة، َقالَ  ٌَ أَْلٌؾ َوأَْرَبُع : َكْم ُكْنُتْم 

قلت ثم بٌن الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستً أن هذه المسؤلة ."ِماَبةٍ 

تكررت أربع مرات لٌوفق بٌن الرواٌات األربعة التً رواها وهذا 

فتح "كما ترى ٌفٌد الشهرة ال التواتر وراجع المجلد العاشر من 
وقد أخرجه أٌضا ابن . ألن الحدٌث فً الصحٌحٌن102ص " الباري

خزٌمة واإلمام أحمد وابن أبً شٌبة والدارمً والترمذي والنسابً 
فً السنن الكبرى وفً المجتبى والشاشً والطحاوي فً مشكل 

اآلثار والبؽوي فً شرح السنة وأبو الشٌخ فً األقران وؼٌرهم، 
تواتر " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وقد بٌنا فً كتابنا 

حدٌث   /194: تكثٌر القلٌل ببركته صلى هللا علٌه وسلم حٌث قلنا
الحدٌث تفرد به الكتانً " تكثٌر القلٌل ببركته صلى هللا علٌه وسلم"

ذكر األبً فً كتاب الصبلة من شرح : "وقال" نظم المتناثر"فً 

 قلت هذا كبلم ـه/أنها متواترة" من نام عن الصبلة أو نسٌها "حدٌث 
مجمل ال ٌثبت به التواتر وقد بوب ابن حبان البستً لتكثٌر قلٌل 

الطعام والشراب والماء ببركته فهً أحادٌث ثابتة صحٌحة مشهورة 
لكن كل حدٌث منها لم ٌصل درجة التواتر بمفرده فإذا جمعت 

 : حصل التواتر المعنوي منها جمٌعها كما بٌنا ذلك فً ما ٌلً
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث أبا طلحة "حدٌث أنس رضً هللا عنه / 1

الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واإلمام مالك  " بؤقراص من شعٌر
والقاضً عٌاض فً الشفا  
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 الحدٌث متفق " أنه صنع صاعا من شعٌر"حدٌث جابر رضً هللا عنه / 2
علٌه  

كما فً تكثٌره صلى هللا علٌه وسلم للماء من ركوة له حدٌث آخر فً و
البخاري وأبً نعٌم   

أبو نعٌم " أبو أٌوب األنصاري ودعوته للنبً صلى هللا علٌه وسلم/ 3
األصبهانً فً الدالبل  

كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم "حدٌث : عبد الرحمن بن أبً بكر/ 4
الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو نعٌم والقاضً عٌاض " ثبلثٌن ومابة

فً الشفا  
البخاري ومسلم وعٌاض " فدعا ببقٌة األزواد"سلمة بن األكوع له حدٌث / 5

فً الشفا  
أخرجه البخاري ومسلم  : و قصته مع اللبنأبو هرٌرة / 6
ي قرد ذ فً ؼزوة الحدٌبٌة وؼزوة البراء بن عازب وسلمة بن األكوع / 7

أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  " وتكثٌره ماء الببر
أخرجه البخاري ومسلم " تكثٌره ماء مزادي المرأة"عمران بن حصٌن و/ 8

والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم فً دالبل النبوة  
وتكثٌره ماء العٌن حتى جرت بماء  ؼزوة تبوك"معاذ بن جبل وحدٌث / 9

أخرجه مالك ومسلم  " منهمر
أخرجه البخاري ومسلم " ولٌمته صلى هللا علٌه وسلم عند بنابه بزٌنب /10

            والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم األصبهانً فً دالبل النبوة 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -70 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه، َعْن أَ

ْحَمِن، َعْن أَ ِ َصلى هللا َعلٌَه : الرَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ْرَفُع بِهِ  :َوَسلم، َقالَ  ٌَ ا، َو ٌَ ُ بِِه اْلَخَطا ْمُحو هللاَّ ٌَ  أاَلَ أُْخبُِرُكْم بَِما 
َرَجاتِ  إِْسَباُغ اْلُوُضوِء ِعلى اْلَمَكاِرِه، َوَكْثَرةُ اْلُخَطا إِلَى : الدَّ

َباُط،  َباُط، َفَذلُِكُم الرِّ بلَِة، َفَذلُِكُم الرِّ بلَِة َبْعَد الصَّ اْلَمَساِجِد، َواْنتَِ اُر الصَّ
َباطُ  هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه : الشرح" .َفَذلُِكُم الرِّ

ى  :هللا تعالى وإٌانا من أصح األسانٌد وأنظفها، قال مسلم ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ
َبُة، َواْبُن ُحْجٍر َجِمًٌعا َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن َجْعَفٍر  ٌْ ٌُّوَب، َوقَُت َقاَل - ْبُن أَ

ٌُّوبَ  َثَنا إِْسَماِعٌُل : اْبُن أَ بًِ - َحدَّ
بٌِِه، َعْن أَ

أَْخَبَرنًِ اْلَعبَلُء، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ أاََل أَُدلُُّكْم َعلَى َما »:ُهَر

َرَجاِت  ْرَفُع بِِه الدَّ ٌَ ا، َو ٌَ ْمُحو هللاُ بِِه اْلَخَطا ا َرُسولَ هللاِ « ٌَ ٌَ َقالُوا َبلَى 

إِْسَباُغ اْلُوُضوِء َعلَى اْلَمَكاِرِه، َوَكْثَرةُ اْلُخَطا إِلَى اْلَمَساِجِد، »: َقالَ 
َباطُ  بَلِة، َفَذلُِكُم الرِّ بَلِة َبْعَد الصَّ َثنًِ إِْسَحاُق  :، وقال«َواْنتَِ اُر الصَّ َحدَّ

ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َمالٌِك ح، َوَحدَّ َثَنا َمْعٌن، َحدَّ ، َحدَّ ْبُن ُموَسى اأْلَْنَصاِريُّ
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ُد ْبُن َجْعَفٍر، َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُشْعَبُة َجِمًٌعا َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد  اْلُمَثنَّى، َحدَّ َحدَّ
َباِط َوفًِ َحِدٌِث  َس فًِ َحِدٌِث ُشْعَبَة ِذْكُر الرِّ ٌْ ْحَمِن، بَِهَذا اإْلِْسَناِد َولَ الرَّ

نِ  ٌْ َباطُ » َمالٍِك ثِْنَت َباُط، َفَذلُِكُم الرِّ ،قلت بل ثبلثة، والحدٌث «َفَذلُِكُم الرِّ

أخرجه الترمذي وابن حبان وأبو نعٌم فً المسند المستخرج من 
مرة "فذلكم الرباط:"ؼٌر طرٌق مالك،وبعضهم اقتصر على قوله

 وهو من األحادٌث التً تبٌن أن الطهارة المابٌة وبعضهم مرتٌن
بل " أال أدلكم على ما ٌمحو هللا به الخطاٌا: تكفر الذنوب وفً رواٌة

ٌعنً تعمٌم الماء على " إسباغ الوضوء على المكاره"أال أخبركم، و
العضو الذي ٌجب ؼسله بالماء فً الوقت البارك وكذلك فً الوقت 
الساخن، فهً أوقات ٌكره فٌها اإلنسان مبلقاة الماء، ثم كثرة الخطا 
إلى المساجد فكل خطوة ترفع درجة وأخرى تحط خطٌبة كما فً 

الحدٌث اآلخر فً الصحٌح، وانتظار الصبلة بعد الصبلة فذلك 
 .الرباط وهو رباط فً طاعة هللا تعالى

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -71 ِم ْبِن َعْبِد هللاِ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُنَع َحدَّ
قُولُ  ٌَ َرَة  ٌْ ُه َسِمَع أََبا ُهَر ًِّ اْلُمْجِمِر، أَنَّ ؤَ َفؤَْحَسَن :اْلَمَدنِ َمْن َتَوضَّ

ْعِمُد  ٌَ ُه فًِ الَصبلٍَة َما َكاَن  بلَِة، َفإِنَّ ُوُضوَءهُ، ُثمَّ َخَرَج َعاِمًدا إِلَى الصَّ
ٌُْمَحى بِاألَْخَرى  ِه َحَسَنٌة، َو ٌْ ٌُْكَتُب لَُه بِإِْحَدى ُخْطَوَت ُه  بلَِة، َوإِنَّ إِلَى الصَّ

ْسَع، َفإِنَّ أَْعَظَمُكْم أَْجًرا أَْبَعُدُكْم  ٌَ َبٌة، َفإَِذا َسِمَع أََحُدُكُم اإلَِقاَمَة َفبلَ  ٌِّ َس
َرَة؟ َقالَ : َداًرا، َقالُوا ٌْ ا أََبا ُهَر ٌَ : الشرح." ِمْن أَْجِل َكْثَرِة اْلُخَطا: لَِم 

هذا الحدٌث رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى هنا موقوفا على أبً 
قال إسحاق هرٌرة رضً هللا عنه وقد جاء مرفوعا من عدة طرق،

ِ َوُهَو اْبُن َعْمٍرو  :بن راهوٌه ُد هللاَّ ٌْ ، نا ُعَب ا ْبُن َعِديٍّ ٌَ أَْخَبَرَنا َزَكِر
بًِ َحاِزٍم، 

َسَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعْن أَ ٌْ بًِ أَُن
ِد ْبِن أَ ٌْ ، َعْن َز ًُّ قِّ الرَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُ َعْنُه، َعْن َرُسوِل هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
َعْن أَ
ًَ » :َقالَ  ْقِض ٌَ ِ لِ ٌُوِت هللاَّ ٍت ِمْن ُب ٌْ تِِه، ُثمَّ َمَشى إِلَى َب ٌْ َر فًِ َب َمْن َتَطهَّ

ِ َكاَنْت ُخَطاهُ إِْحَداُهَما َتُحطُّ َخِطٌَبًة َواأْلُْخَرى َتْرَفُع  َفَرابَِض هللاَّ
بَلِة ُتْمَحى بِِه -51: قال اإلمام مسلمو«. َدَرَجةً   َباُب اْلَمْشًِ إِلَى الصَّ

َرَجاتُ  ا، َوُتْرَفُع بِِه الدَّ ٌَ َثنًِ إِْسَحاُق ْبُن  (666-)282: اْلَخَطا َحدَّ

ْعنًِ اْبَن َعْمٍرو،  ٌَ ُد هللاِ  ٌْ ، أَْخَبَرَنا ُعَب اُء ْبُن َعِديٍّ ٌَّ َمْنُصوٍر، أَْخَبَرَنا َزَكِر
بًِ َحاِزٍم 

َسَة، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعْن أَ ٌْ بًِ أَُن
ِد ْبِن أَ ٌْ َعْن َز

َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ ًِّ ِه : اأْلَْشَجِع ٌْ َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
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ًَ  »:َوَسلَّمَ  ْقِض ٌَ ٌُوِت هللاِ لِ ٍت َمْن ُب ٌْ تِِه، ُثمَّ َمَشى إِلَى َب ٌْ َر فًِ َب َمْن َتَطهَّ
َفِرٌَضًة ِمْن َفَرابِِض هللاِ، َكاَنْت َخْطَوَتاهُ إِْحَداُهَما َتُحطُّ َخِطٌَبًة، 

المسند "،وقال أبو نعٌم األصبهانً فً «َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً 

ُد ْبُن  :المستخرج على صحٌح نسلم ِد َوُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
 ِ ُد هللاَّ ٌْ اِر ْبُن َعاِصٍم َثَنا ُعَب ًٍّ َثَنا َعْبُد اْلَجبَّ إِْبَراِهٌَم َقاال َثَنا أَْحَمُد ْبُن َعلِ

بًِ
ِزٌَد ْبِن أَ ٌَ بًِ َحاِزٍم  ْبُن َعْمٍرو َعْن 

َسَة َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت َعْن أَ ٌْ أَُن
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

رَ ):"َعْن أَ  َمْن َتَطهَّ
تِِه ُثمَّ َمَشى إِلَى ٌْ ًَ َفِرٌَضًة ِمْن َفَرابض فًِ َب ْقِض ٌَ ِ لِ ٌُوِت هللاَّ ٍت ِمْن ُب ٌْ  َب

 "(هللا َكاَنت خطواته إحدٌهما َتُحطُّ َخِطٌَبًة َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً 
 ِ ِد هللاَّ ٌْ ا ْبِن َعِديٍّ َعْن ُعَب ٌَّ َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق ْبِن َمْنُصوٍر َعْن َزَكِر

دٍ  ٌْ َثَنا إِْسَحاق ْبُن  :وقال السراج فً المسند." ْبِن َعْمٍرو َعْن َز َحدَّ
بًِ 

ِد اْبِن أَ ٌْ ِ ْبُن َعْمٍرو َعْن َز ُد هللاَّ ٌْ ا ْبُن َعِديٍّ َثَنا ُعَب ٌَّ إِْبَراِهٌَم أََنا َزَكِر
َرَة َعْن َرُسولِ  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َحاِزٍم َعْن أَ
 أَنٌَِسَة َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت َعْن أَ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍت :هللاَّ ٌْ تِِه ُثمَّ َمَشى إِلَى َب ٌْ َر فًِ َب  َمْن َتَطهَّ
ِ، َكاَنْت ُخَطاهُ إِْحَداُهَما َتُحطُّ  ًَ َفَرابَِض هللاَّ ْقِض ٌَ ِ لِ ٌُوِت هللاَّ ِمْن ُب

 :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى".َخِطٌَبًة، َواألُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً 

َة، ثنا  ُد ْبُن اْلَفْضِل ْبِن لَِطٌٍؾ اْلِمْصِريُّ بَِمكَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ ُمَحمَّ
، ثنا ِهبَلُل ْبُن اْلَعبَلِء  ًُّ افِقِ ِد ْبِن َنْصٍر الرَّ اُس ْبُن ُمَحمَّ أَُبو اْلَفْضِل اْلَعبَّ

ُد هللاِ ْبُن َعْمٍرو، ح ٌْ بًِ، ثنا ُعَب
َعْبِد هللاِ  َوأَْخَبَرَنا أَُبو ْبِن ِهبَلٍل، ثنا أَ

اِس : اْلَحافُِظ، َوأَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضً، َقااَل  ثنا أَُبو اْلَعبَّ
ا  ٌَّ ، ثنا َزَكِر وِريُّ ِد ْبِن َحاتٍِم الدُّ اُس ْبُن ُمَحمَّ ْعقُوَب، ثنا اْلَعبَّ ٌَ ُد ْبُن  ُمَحمَّ

َسَة، َعْن  ٌْ بًِ أَُن
ِد ْبِن أَ ٌْ ، َعْن َز ًُّ قِّ ُد هللاِ ْبُن َعْمٍرو الرَّ ٌْ ، ثنا ُعَب ْبُن َعِديٍّ

َرَة َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ ًِّ بًِ َحاتٍِم اأْلَْشَجِع

َقاَل : َعِديِّ ْبِن َثابٍِت، َعْن أَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ تِِه، ُثمَّ َمَشى إِلَى ":َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َر فًِ َب َمْن َتَطهَّ

ْقِضً َفِرٌَضًة ِمْن َفَرابِِض هللاِ، َكاَنْت  ٌَ ٌُوِت هللاِ َتَعالَى َف ٍت ِمْن ُب ٌْ َب
 لَْفُظ [88:ص]".ُخُطَواُتُه إِْحَداُهَما َتُحطُّ َخِطٌَبًة، َواأْلُْخَرى َتْرَفُع َدَرَجةً 

ِة اْلِمْصِريِّ . َحِدٌِث اْلَحافِِظ، َواْلَقاِضً ٌَ ي َفِرٌَضًة ِمْن ": َوفًِ ِرَوا ٌَُإدِّ
َفَرابِِض هللاِ َكاَنْت َخْطَوَتاهُ إِْحَداُهَما َتُحطُّ َعْنُه َخِطٌَبًة َواأْلُْخَرى َتْرَفُع 

ِحٌِح، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َمْنُصوٍر َعْن ". لَُه بَِها َدَرَجةً  َرَواهُ ُمْسلٌِم فًِ الصَّ

ا ْبِن َعِديٍّ  ٌَّ  تقدم فتبٌن رفع الحدٌث فرواه مالك موقوفا، وقد." َزَكِر
أن من توضؤ فً بٌته ثم ؼدا إلى المسجد أو راح كانت كل خطوة 
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خطٌبة وهو فً الصبلة ٌخطوها ٌكتب له بها أجر، وٌمحى عنه بها 
ثم بٌن " أنتم فً صبلة ما انت رتموها"ما قصد الصبلة وفً الرواٌة

بنً سلمة دٌاركم تكتب آثاركم، :"معنى قوله صلى هللا علٌه وسلم
وإن أعظمكم أجرا : فقال رضً هللا عنه" دٌاركم تكتب آثارهم

أبعدكم دارا من المسجد لما ٌكتب له من أجر الخطا فكلما كانت 

الخطا أكثر كان األجر أعظم، وقد جاءت أحادٌث كثٌرة تإٌد قول 
أبً هرٌرة الدوسً رضً هللا عنه هذا الذي اختاره اإلمام مالك 

 .رحمه هللا وإٌانا وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ ـ72 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ٌَِّب َعِن اْلُوُضوِء ِمَن اْلَؽابِِط، َفَقاَل  َسِمَع رجبل ٌْسؤَُل َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس
َما َذلَِك ُوُضوُء النَِّساءِ : َسِعٌدٌ  هذا الخبر مقطوع على : الشرح." إِنَّ

 استدل به اإلمام مالك رحمه قدسعٌد بن المسٌب رحمه هللا وإٌانا و
 رأٌه فً المسؤلة أو أعجبه جواب شٌخه سعٌد أعجبههللا وإٌانا ألنه 

  ومن أبناء المهاجرٌن بن المسٌب وهو أحد فقهاء المدٌنة المنورة
وقد قال هنا بمذهب المهاجرٌن وهو محجوج باآلٌة الكرٌمة وثناء 

هللا جل وعبل على األنصار بؤنهم أناس ٌتطهرون ألن طهارتهم 
ى ْبُن  -23833 : قال اإلمام أحمد فً المسندكانت الماء، ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

ْعنًِ اْبَن ِمْؽَوٍل، َقالَ  ٌَ َثَنا َمالٌِك  َر : آَدَم، َحدَّ ٌْ اًرا أََبا اْلَحَكِم، َؼ ٌَّ َسِمْعُت َس
ةٍ  ِ ْبِن َسبَلٍم،  َمرَّ ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ُث َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ُمَحمَّ ٌَُحدِّ

ْعنًِ قَُباًء، َقالَ : َقالَ  ٌَ َنا،  ٌْ ِه َوَسلََّم َعلَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا َقِدَم َرُسوُل هللاَّ  :لَمَّ
ًرا، أََفبَل » ٌْ هُوِر َخ ُكْم فًِ الطُّ ٌْ َ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْثَنى َعلَ إِنَّ هللاَّ

ْعنًِ َقْولَهُ : َقالَ « ُتْخبُِرونًِ  ٌَ:{ ُ ُروا َوهللاَّ َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن  فٌِِه ِرَجالٌ 
ِرٌنَ  هِّ ا َنِجُدهُ : َفَقالُوا:  َقالَ [108: التوبة] {ٌُِحبُّ اْلُمطَّ ِ إِنَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ

ْوَراةِ  َنا فًِ التَّ ٌْ وقال ابن الجارود فً ."ااِلْستِْنَجاُء بِاْلَماءِ : َمْكُتوًبا َعلَ

ٍب، أَْخَبَرهُ  :المنتقى ٌْ ، أَنَّ اْبَن ُشَع ًُّ ُروتِ ٌْ اُس ْبُن اْلَولٌِِد اْلَب أَْخَبَرَنا َعبَّ
ُه : َقالَ  ، َعْن َطْلَحَة ْبِن َنافٍِع، أَنَّ ًُّ بًِ َحِكٌٍم اْلَهْمَدانِ

أَْخَبَرنًِ ُعْتَبُة ْبُن أَ
َثُه َقالَ  ِ، َوأََنُس ْبُن َمالٍِك : َحدَّ ٌُّوَب، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ َثنًِ أَُبو أَ

 ُ ًَ هللاَّ ٌُّوَن َرِض ا َنَزلَتْ  َعْنهُمْ  اأْلَْنَصاِر َة لَمَّ ٌَ فٌِِه ِرَجالٌ }:أَنَّ َهِذِه اآْل
ِرٌنَ  هِّ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ  ُ ُروا َوهللاَّ َتَطهَّ ٌَ  َقالَ َرُسولُ [108: التوبة] {ٌُِحبُّوَن أَْن 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُكْم »:هللاَّ ٌْ َ َقْد أَْثَنى َعلَ ا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر إِنَّ هللاَّ ٌَ
ْهِر َفَما ُطهُوُرُكْم َهَذا  ًرا فًِ الطُّ ٌْ ؤُ : َقالُوا« َخ ِ َنَتَوضَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ
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ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بَلِة َوَنْؽَتِسلُ ِمَن اْلَجَناَبِة َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ لِلصَّ
ُرهُ »:َوَسلَّمَ  ٌْ َر أنَّ أََحَدَنا إَِذا َخَرَج ِمَن : َقالُوا« َفَهلْ َمَع َذلَِك َؼ ٌْ اَل َؼ

ًَ بِاْلَماِء َقالَ  ْسَتْنِج ٌَ ُكُموهُ »:اْلَؽابِِط أََحبَّ أَْن  ٌْ ،وقال «َفهَُو َذلَِك َفَعلَ

حدثنا إسحاق بن إبراهٌم  -7555 :الطبرانً فً المعجم الكبٌر
الدبري، عن عبد الرزاق، عن ٌحٌى بن العبلء، عن لٌث، عن شهر 

قال رسول هللا : بن حوشب، عن أبً أمامة رضً هللا عنه، قال
ما هذا الطهور الذي خصصتم به ":صلى هللا علٌه وسلم ألهل قباء

فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا، وهللا ٌحب }: فً هذه اآلٌة
ٌا رسول هللا، ما منا أحد ٌخرج :  قالوا"؟[108 :التوبة] {المطهرٌن

 وقد أخرجه من ثبلث طرق،وقال ."من الؽابط إال ؼسل مقعدته

حدثنا : حدثنا محمد بن العبلء أبو كرٌب قال -3100 :الترمذي
حدثنا ٌونس بن الحارث، عن إبراهٌم بن أبً : معاوٌة بن هشام قال

مٌمونة، عن أبً صالح، عن أبً هرٌرة، عن النبً صلى هللا علٌه 
فٌه رجال ٌحبون أن }:فً أهل قباء نزلت هذه اآلٌة":وسلم، قال

كانوا »: قال["108: التوبة] { المطهرٌن[281:ص]ٌتطهروا وهللا ٌحب 

 ؼرٌب من هذا حدٌث». «ٌستنجون بالماء، فنزلت هذه اآلٌة فٌهم

وفً الباب عن أبً أٌوب، وأنس بن مالك، ومحمد بن . «هذا الوجه
 -355 :صحٌح، وقال ابن ماجه: وقال األلبانً." عبد هللا بن سبلم

حدثنا عتبة بن : حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا هشام بن عمار قال
حدثنً أبو : نافع أبو سفٌان، قال حدثنً طلحة بن: أبً حكٌم قال

أٌوب األنصاري، وجابر بن عبد هللا، وأنس بن مالك، أن هذه اآلٌة 
: التوبة] {فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن}:نزلت

ٌا معشر األنصار، إن »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم[108
نتوضؤ : قالوا« هللا قد أثنى علٌكم فً الطهور، فما طهوركم 

فهو ذاك، »: قال. للصبلة، ونؽتسل من الجنابة، ونستنجً بالماء
. فً الزوابد عتبة بن أبً حكٌم ضعٌؾ :، قال فً الزوابد«فعلٌكموه

حدثنا  -357 :صحٌح،وقال: وقال األلبانً.وطلحة لم ٌدرك أبا أٌوب
حدثنا معاوٌة بن هشام، عن ٌونس بن الحارث، عن : أبو كرٌب قال

قال : إبراهٌم بن أبً مٌمونة، عن أبً صالح، عن أبً هرٌرة قال
فٌه رجال }نزلت فً أهل قباء : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

كانوا  »: قال،[108: التوبة] {ٌحبون أن ٌتطهروا وهللا ٌحب المطهرٌن
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، وقال محمد فإتد عبد «ٌستنجون بالماء، فنزلت فٌهم هذه اآلٌة

حدٌث أبً هرٌرة هذا رواه أبو داود فً كتاب الطهارة  :الباقً
، وقال والترمذي فً التفسٌر، وقد نبه على ذلك صاحب الزوابد

َثَنا  -1630 :،وقال ابن أبً شٌبة فً المصنؾصحٌح :األلبانً َحدَّ
ى ْبُن آَدَم، َقالَ  ٌَ ْح َثَنا َمالُِك ْبُن ِمْؽَوٍل، َقالَ : ٌَ اًرا أََبا : َحدَّ ٌَّ َسِمْعُت َس

ٌُوُسَؾ  ِد ْبِن  ُث َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَشٍب، َعْن ُمَحمَّ ٌَُحدِّ ٍة  َر َمرَّ ٌْ اْلَحَكِم، َؼ
ِ ْبِن َسبَلٍم، َقالَ  ِ : ْبِن َعْبِد هللاَّ ا َقِدَم َرُسوُل هللاَّ ِه َوَسلََّم  لَمَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْعنًِ قَُباَء َقالَ  ٌَ َنا  ٌْ ًرا أََفبَل :َعلَ ٌْ هُوِر َخ ُكْم فًِ الطُّ ٌْ َ َقْد أَْثَنى َعلَ  إِنَّ هللاَّ
ْعنًِ َقْولَُه َتَعالَى ٌَ ُ }:ُتْخبُِرونًِ َقالَ  ُروا َوهللاَّ َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن  فٌِِه ِرَجالٌ 

ِرٌنَ  هِّ ا لََنِجُدهُ :  َقالَ، َفَقالُوا[108: التوبة] {ٌُِحبُّ اْلُمطَّ ِ، إِنَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ْوَراةِ  َنا فًِ التَّ ٌْ وقد أخرجه من مرسل ." ااِلْستِْنَجاُء بِاْلَماءِ : َمْكُتوًبا َعلَ

ِ  :الشعبً،قال ُة َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ ا َنَزلَْت َهِذِه اآْل ، َقاَل لَمَّ ًِّ ْعبِ َعِن الشَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُكْم :َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ُ َعلَ َناُء الَِّذي أَْثَنى هللاَّ ا أَْهلَ قَُباَء َما َهَذا الثَّ ٌَ  

ْسَتْنِجً بِاْلَماِء ِمَن اْلَخبَلِء  ٌَ ا أََحٌد إاِلَّ َوُهَو  فٌِِه ِرَجالٌ }َقالُوا َما ِمنَّ
ِرٌنَ  هِّ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ  ُ ُروا َوهللاَّ َتَطهَّ ٌَ وقال ،[108: التوبة] {ٌُِحبُّوَن أَْن 

ُد ْبُن  -174 :الدارقطنً َبَة، نا ُمَحمَّ ٌْ بًِ َش
ِد ْبِن أَ َثَنا أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

بًِ َحِكٌٍم، َعْن َطْلَحَة 
ٍب، أَْخَبَرنًِ ُعْتَبُة ْبُن أَ ٌْ ُد ْبُن ُشَع َمْسَعَدَة، نا ُمَحمَّ

ِ، َوأََنُس ْبُن  ٌُّوَب، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ َثنًِ أَُبو أَ َثُه، َحدَّ ُه َحدَّ ْبِن َنافٍِع أَنَّ
ٌُّوِن، َعنْ  ِه َوَسلََّم فًِ َهِذِه  َرُسوِل َمالٍِك اأْلَْنَصاِر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ هللاَّ

ةِ  ٌَ ِرٌنَ }:اآْل هِّ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ  ُ ُروا َوهللاَّ َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن  : التوبة] {فٌِِه ِرَجالٌ 

ًرا فًِ  »: َفَقالَ ،[108 ٌْ ُكْم َخ ٌْ َ َقْد أَْثَنى َعلَ ا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر إِنَّ هللاَّ ٌَ
هُوِر، َفَما ُطهُوُرُكْم َهَذا  بَلِة : ، َقالُوا«الطَّ ؤُ لِلصَّ ِ َنَتَوضَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفَهلْ »:َوَنْؽَتِسلُ ِمَن اْلَجَناَبِة، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ
ِرِه  ٌْ َر أَنَّ أََحَدَنا إَِذا َخَرَج ِمَن اْلَؽابِِط : ، َقالُوا«َمَع َذلَِك ِمْن َؼ ٌْ اَل، َؼ

ًَ بِاْلَماِء، َفَقالَ  ْسَتْنِج ٌَ ُكُموهُ »:أََحبَّ أَْن  ٌْ بًِ « ُهَو َذلَِك َفَعلَ
ُعْتَبُة ْبُن أَ

َس بَِقِويٍّ  ٌْ حدثنا أبو  -554 :، وقال الحاكم فً المستدركَحِكٌٍم لَ
العباس محمد بن ٌعقوب، أنبؤ العباس بن الولٌد بن مزٌد البٌروتً، 

بن شعٌب بن شابور، حدثنً عتبة بن أبً حكٌم، عن  ثنا محمد
حدثنً أبو أٌوب، وجابر بن عبد هللا، : طلحة بن نافع، أنه حدثه، قال

وأنس بن مالك األنصارٌون رضً هللا عنهم، عن رسول هللا صلى 
فٌه رجال ٌحبون أن ٌتطهروا، وهللا }:هللا علٌه وسلم فً هذه اآلٌة
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 :فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم [108: التوبة] {ٌحب المطهرٌن
ٌا معشر األنصار، إن هللا قد أثنى علٌكم خٌرا فً الطهور فما »

ٌا رسول هللا، نتوضؤ للصبلة، والؽسل من : قالوا« طهوركم هذا 
هل مع ذلك »:الجنابة، فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

ال، ؼٌر أن أحدنا إذا خرج من الؽابط أحب أن : قالوا« ؼٌره 

هذا حدٌث كبٌر صحٌح فً ." «هو ذاك»:ٌستنجً بالماء، قال

كتاب الطهارة، فإن محمد بن شعٌب بن شابور، وعتبة بن أبً حكٌم 
من أبمة أهل الشام، والشٌخان إنما أخذا مخ الرواٌات، ومثل هذا 

محمد بن شعٌب أعرؾ : الحدٌث ال ٌترك له، قال إبراهٌم بن ٌعقوب
:  وقال الذهبً"الناس بحدٌث الشامٌٌن، وله شاهد بإسناد صحٌح

َما َقْد  -4740": "شرح مشكل اآلثار"صحٌح،وقال الطحاوي فً 
َثَنا ، َحدَّ ًُّ َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق ْبِن َسْهٍل اْلُكوفِ ِهَشاُم  [175:ص] َحدَّ

َثنًِ َطْلَحُة ْبُن  بًِ َحِكٌٍم، َحدَّ
َثَنا ُعْتَبُة ْبُن أَ َثَنا َصَدَقُة، َحدَّ اٍر، َحدَّ ْبُن َعمَّ

، َوَجابُِر ْبُن َعْبِد هللاِ، َوأََنُس ْبُن  ٌُّوَب اأْلَْنَصاِريُّ َثنًِ أَُبو أَ َنافٍِع، َحدَّ
ا أُْنِزلَتْ : َمالِكٍ  َة لَمَّ ٌَ ُروا َوهللاُ }:أَنَّ َهِذِه اآْل َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن  فٌِِه ِرَجالٌ 

ِرٌنَ  هِّ ِه َوَسلَّمَ [108: التوبة] {ٌُِحبُّ اْلُمطَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ا : " َقالَ النَّ ٌَ
هُوِر، َفَما  َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، إِنَّ هللاَ َقْد أَْثَنى ًرا فًِ الطُّ ٌْ ُكْم َخ ٌْ َعلَ

بَلِة، َوَنْؽَتِسلُ ِمنَ : َقالُوا" ُطهُوُرُكْم َهَذا  ؤُ لِلصَّ اْلَجَناَبِة،  َنَتَوضَّ
ُكْم بِهِ : "َوَنْسَتْنِجً بِاْلَماِء  َقالَ  ٌْ  َفَدلَّ : َقالُوا [176:ص] "ُهَو َذاَك َفَعلَ

ُة ُهَو ِخبَلُؾ َمْسِجِد  ٌَ َذلَِك َعلَى أَنَّ اْلَمْسِجَد الَِّذي َنَزلَْت فٌِِه َهِذِه اآْل
ةِ  ٌَ ِه َوَسلََّم، َوُهَو َمْسِجُد قَُباَء؛ أِلَنَّ فًِ اآْل ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ فٌِِه }:النَّ

ُروا َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن  َوُهُم اأْلَْنَصاُر ُدوَن َمْن  [108: التوبة] {ِرَجالٌ 

تَِنا َعلَى َقابِِل َذلَِك اْلَقْولِ [177:ص]ِسَواُهْم  أَنَّ أُولَبَِك :  َوَكاَن ِمْن ُحجَّ
ِه َوَسلََّم؛ أِلَنَّ َمْسِجَدهُ َكاَن  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َجاَل َكاُنوا فًِ َمْسِجِد النَّ الرِّ

ُكْن فًِ  ٌَ َمْعُموًرا بِاْلُمَهاِجِرٌَن َواأْلَْنَصاِر َوَمْن ِسَواُهْم ِمْن َصْحبِِه، َفلَْم 
ُدلُّ َعلَى ِخبَلِؾ اأْلََحاِدٌِث اأْلَُوِل، َوَكاَن َحِدٌُث  ٌَ َهَذا اْلَحِدٌِث َما 

َقاِوُم ِمْثلُُه اأْلََحاِدٌَث اْلُمتَِّصلََة  إِْبَراِهٌَم، َعْن َعاِرٍم َحِدًٌثا ٌُ ُمْنَقِطًعا اَل 
َس  ٌَناَها فًِ َصْدِر َهَذا اْلَباِب، َفَثَبَت بَِذلَِك أَنَّ اْلَمْسِجَد الَِّذي أُسِّ الَّتًِ ُروِّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْقَوى ُهَو اْلَمْسِجُد اْلَمْذُكوُر فٌَِها، َوُهَو َمْسِجُد النَّ  َعلَى التَّ
ِه َوَسلََّم الَِّذي بَِمِدٌَنتِِه، اَل َما ِسَواهُ ِمَن اْلَمَساِجِد، َوهللاَ َنْسؤَلُُه  ٌْ َعلَ

ْوفٌِقَ  ُد ْبُن  -513 :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى." التَّ أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
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اُر، َقااَل  بًِ اْلَفَواِرِس اْلَعطَّ
ُد ْبُن أَ : َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َصاِدٍق ُمَحمَّ

ٍد  ٌَ اُس ْبُن اْلَولٌِِد ْبِن َمْز ْعقُوَب، ثنا اْلَعبَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
بًِ 

َثنًِ ُعْتَبُة ْبُن أَ ِب ْبِن َشاُبوَر، َحدَّ ٌْ ُد ْبُن ُشَع ، ثنا ُمَحمَّ ًُّ ُروتِ ٌْ اْلَب
َثُه َقالَ  ُه َحدَّ ٌُّوَب، َوَجابُِر ْبُن : َحِكٌٍم، َعْن َطْلَحَة ْبِن َنافٍِع أَنَّ َثنًِ أَُبو أَ َحدَّ

ا َنَزلَتْ  َة لَمَّ ٌَ ٌُّوَن أَنَّ َهِذِه اآْل فٌِِه } َعْبِد هللاِ، َوأََنُس ْبُن َمالٍِك اأْلَْنَصاِر

ِرٌنَ  هِّ ٌُِحبُّ اْلُمطَّ ُروا َوهللاُ  َتَطهَّ ٌَ ٌُِحبُّوَن أَْن   َفَقالَ [ 108: التوبة] {ِرَجالٌ 
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ا َمْعَشَر اأْلَْنَصاِر، إِنَّ هللاَ َقْد أَْثَنى :"َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ

هُوِر، َفَما ُطهُوُرُكْم َهَذا  ًرا فًِ الطُّ ٌْ ُكْم َخ ٌْ ا َرُسولَ هللاِ : َقالُوا". َعلَ ٌَ
ِه  ٌْ بَلِة َوَنْؽَتِسلُ ِمَن اْلَجَناَبِة، َفَقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ؤُ لِلصَّ َنَتَوضَّ

ُرهُ :"َوَسلَّمَ  ٌْ َر أَنَّ أََحَدَنا إَِذا َخَرَج ِمَن : َقالُوا". َفَهلْ َمَع َذلَِك َؼ ٌْ اَل َؼ
ِه  ٌْ ًَ بِاْلَماِء، َفَقالَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ اْلَؽابِِط أََحبَّ أَْن ٌْسَتْنِج

ُكُموهُ :"َوَسلَّمَ  ٌْ  فتبٌن بهذه النقول أن قول سعٌد بن "ُهَو َذاَك َفَعلَ

المسٌب محجوج بهذه األحادٌث وبإجماع المفسرٌن على سبب نزول 
ذلك وضوء :"وقول سعٌد بن المسٌب .اآلٌة، وهللا تعالى أعلم

 وقد قال ابن عبد البر فً االستذكار ٌعنً االستنجاء بالماء،" النساء

َهَذا َمْذَهُب اْلُمَهاِجِرٌَن فًِ ااِلْستِْنَجاِء ":ما ٌإٌد ذلك حٌن قال
ٌَِّب ِمْن أَْبَنابِِهْم َوفَُقَهابِِهْم َوَقْد ابِاأْلَْحَجاِر َوااِلْقتَِصاِر علٌها و بن اْلُمَس

ِب َسِعٌِد ْبِن  ٌْ َس فًِ َع ٌْ ًدا فٌَِما َمَضى َولَ َذَكْرَنا َهَذا اْلَمْعَنى ُمَجوَّ
ِ َعلَى أَْهِل قَُباءٍ  ٌُْسقُِط َفْضلَُه لَِثَناِء هللاَّ ٌَِّب ااِلْستِْنَجاَء بِاْلَماِء َما  َوَقْد  اْلُمَس

 ًِّ بِ بَلُم - َثَبَت َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ َما ااِلْستِْجَماُر - َعلَ ااِلْستِْنَجاُء بِاْلَماِء َوإِنَّ
 ."ُرْخَصٌة َوَتْوِسَعٌة فًِ َطَهاَرِة اْلَمْخَرجِ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -73 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: األَْعَرِج، َعْن أَ

اتٍ  ْؽِسْلُه َسْبَع َمرَّ ٌَ هذا : الشرح" .إَِذا َشِرَب اْلَكْلُب فًِ إَِناِء أََحِدُكْم، َفْل

الحدٌث من أصح األحادٌث إسنادا كما صرح بذلك اإلمام البخاري، 
: لذلك أخرجه من طرٌق مالك المسندون الجهابذة الحذاق، منهم

ُ َعْنُه، َقالَ  :الشافعً فً المسند،قال سنجر ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع : أَْخَبَرَنا الشَّ
ْحَمنِ  :وأحمد، قالأَْخَبَرَنا َمالٌِك،   َمالٌِك، :َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، :والبخاري، قال ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ ومسلم،  َحدَّ
ى، َقالَ :قال ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  والنسابً فً  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: َحدَّ

َبُة، َعْن َمالٍِك،: المجتبى، قال ٌْ ُد :وابن ماجه، قالأَْخَبَرَنا قَُت َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
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َثَنا َمالُِك ْبُن أََنس، َثَنا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َحدَّ ى، َحدَّ ٌَ ْح ٌَ  وأبو عوانة ْبُن 
أخبَرنا ٌونس بن عبد األعلى، أخبرنا ابن وهب، أنَّ  :فً المستخرج

َثه، ح وحدثنا الربٌع بن سلٌمان، حدثنا الشافعً، أخبرنا  مالًكا َحدَّ
،  : وقال البؽوي فً شرح السنةمالك، ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

َناِد، َعنِ  بًِ الزِّ
َواْخَتلََؾ أَْهُل اْلِعْلِم فًِ  :وقالاألَْعَرِج، َمالٍِك، َعْن أَ

َباِع، َفَذَهَب أَْكَثُرُهْم إِلَى َطَهاَرتِِه، إاِل ُسْإَر اْلَكْلِب َواْلِخْنِزٌِر،  ُسْإِر السِّ
َباِع إاِل  ُه َنِجٌس ِعْنَد األَْكَثِرٌَن، َوَذَهَب َقْوٌم إِلَى َنَجاَسِة ُسْإِر السِّ َفإِنَّ

 ًُّ ْأيِ، َوَقاَل َمالٌِك، َواألَْوَزاِع ِة، َوُهَو َقْوُل أَْصَحاِب الرَّ : ُسْإَر اْلِهرَّ
ؤَ بِهِ » َرهُ، َتَوضَّ ٌْ ِجْد َماًء َؼ ٌَ ، َوَقاَل «إَِذا َشِرَب اْلَكْلُب ِمْن إَِناٍء، َولَْم 

ْوِريُّ  مُ : الثَّ مَّ ٌَ َت ٌَ ؤُ بِِه، ُثمَّ  َتَوضَّ ْأيِ إِلَى أَنَّ ُسْإَر . ٌَ َوَذَهَب أَْصَحاُب الرَّ
َن  ٌْ ْجَمُع َب ٌَ ِجْد َماًء آَخَر،  ٌَ اْلِحَماِر َواْلَبْؽِل َمْشُكوٌك فٌِِه، َفإَِذا لَْم 

، َقالَ  ْوِريَّ اَن الثَّ ٌَ ِم، َوَبلََؽَنا أَنَّ ُسْف مُّ ٌَ لَْم َنِجْد فًِ أَْمِر : اْلُوُضوِء بِِه َوالتَّ
َعةَ  بٌِعُ .اْلَماِء إاِل السَّ َباَبِة َتَقُع َعلَى: َوَقاَل الرَّ ًُّ َعِن الذُّ افِِع  ُسبَِل الشَّ

َتِن، ُثمَّ َتِطٌُر َفَتَقُع َعلَى َثْوبِ  ًُّ  النَّ افِِع ُجِل؟ َقاَل الشَّ ُجوُز أَْن  »:الرَّ ٌَ
ُس َما بِِرْجلَِها، َفإِْن َكاَن َكَذلَِك، َوإاِل  بِّ ٌَ ٌُ َرانَِها َما  ٌَ ُكوَن فًِ َط ٌَ

َسعَ  ُء إَِذا َضاَق اتَّ ًْ وقد تقدم حكم سإر الحٌوانات بما فٌه «.َفالشَّ
إَِذا )):َكَذلَِك َقاَل َمالِكٌ  : لكن قال ابن عبد البر فً االستذكارالكفاٌة،
ِرِه َعلَى ( (اْلَكْلبُ  َشِربَ  ٌْ َناِد َوَؼ بًِ الزِّ

َوَسابُِر ُرَواِة َهَذا اْلَحِدٌِث َعْن أَ
َرَة  ٌْ بًِ ُهَر

قُوُل - َكْثَرِة ُطُرقِِه َعْن أَ ٌَ اَل أَْعلَُم أََحًدا ( (إَِذا َولَػَ ))ُكلُّهُْم 
قُوُل  ُ أَْعلَمُ ( (إَِذا َشِربَ ))ٌَ َر َمالٍِك َوهللاَّ ٌْ َرَة ، َؼ ٌْ بًِ ُهَر

َوَرَواهُ َعْن أَ

اُم  َجَماَعٌة ِمْنهُُم اأْلَْعَرُج َوأَُبو َصالٍِح َوأَُبو َرِزٌٍن َوَثابٌِت اأْلَْحَنُؾ َوَهمَّ
اٍض  ٌَ ٍن َوَثابُِت ْبُن ِع ٌْ ُد ْبُن ُحَن ٌْ يِّ َوُعَب دِّ ْحَمِن َوالُِد السُّ ٍه َوَعْبُد الرَّ ْبُن ُمَنبِّ

ْذُكُروا  ٌَ ْحَمِن ُكلُّهُْم بَِمْعَنى َحِدٌِث َمالٍِك َهَذا لَْم  َوأَُبو َسلََمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

ِل اْلَؽَسااَلِت َواَل فًِ آِخِرَها ورواه بن ِسٌِرٌَن  َراَب اَل فًِ أَوَّ فٌِِه التُّ
ِه فًِ َذلَِك َفِمْن ُرَواتِِه َمْن َقاَل فٌِِه  ٌْ َرَة َواْخُتلَِؾ َعلَ ٌْ بًِ ُهَر

َعْن أَ
َرابِ )) َرابِ ))َوِمْنهُْم َمْن َقاَل ( (أُواَلُهنَّ بِالتُّ ابَِعُة بِالتُّ َوبَِذلَِك َكاَن ( (السَّ

ْفتًِ بَِؽْسِل  ٌُ ْن َكاَن  َرهُ َوِممَّ ٌْ ْفتًِ َواَل أَْعلَُم أََحًدا أَْفَتى بَِذلَِك َؼ ٌُ اْلَحَسُن 
ٍء ِمَن التراب من السلؾ  ًْ اإْلَِناِء َسْبًعا ِمْن ُولُوٍغ اْلَكْلِب بُِدوِن َش
ِر  ٌْ َب َرَة َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ ٌْ اٍس َوأَُبو ُهَر والصحابة والتابعٌن بن َعبَّ
ُة  ا اْلفَُقَهاُء أَبِمَّ ُد ْبُن ِسٌِرٌَن َوَطاُوٌس َوَعْمُرو ْبُن ِدٌَناٍر َوأَمَّ َوُمَحمَّ
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اأْلَْمَصاِر َفاْخَتلَفُوا فًِ َمْعَنى َهَذا اْلَحِدٌِث اْختبَِلًفا َكثًٌِرا َفُجْملَُة َمْذَهِب 
ٌُْؽَسُل ِمْنُه َسْبًعا  ْوَم أَنَّ اْلَكْلَب َطاِهٌر َوأَنَّ اإْلَِناَء  ٌَ َمالٍِك ِعْنَد أَْصَحابِِه اْل
َساَرِة َمُبوَنتِِه  ٌَ َر اْلَماِء َوْحَدهُ لِ ٌْ ا َولََػ فٌِِه َؼ ٌء ِممَّ ًْ ٌُْهَرُق َش ِعَباَدًة َواَل 
ُم لَِمْن  مُّ ٌَ ُجوُز التَّ ٌَ ُه اَل  َرهُ أَْجَزأَهُ َوأَنَّ ٌْ ِجْد َؼ ٌَ ؤَ بِِه إَِذا لَْم  َوأَنَّ َمْن َتَوضَّ

ْدِر َما َحقٌَِقُة َهَذا اْلَحِدٌثِ  ٌَ ُه لَْم    قلت"َكاَن َمَعُه َماٌء َولََػ فٌِِه َكْلٌب َوأَنَّ

 -3331 :وٌرد علٌه ما أخرجه الطبرانً فً مسند الشامٌٌن، قال
َماِن،  [أَْحَمُد ْبنُ ]أَْخَبَرنًِ  ٌَ ، َثَنا أَُبو اْل ًُّ اِب ْبِن َنْجَدَة اْلَحْوِط َعْبِد اْلَوهَّ

بُ  ٌْ بًِ  أَْخَبَرَنا ُشَع
َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج، َعْن أَ بًِ َحْمَزَة، َثَنا أَُبو الزِّ

ْبُن أَ
 ِ َرَة،َرُسوُل هللاَّ ٌْ ِه َوَسلَّمَ  َصلَّى ُهَر ٌْ إَِذا َشِرَب اْلَكْلُب ِمْن إَِناِء »:هللاُ َعلَ

اتٍ  ْؽِسْلُه َسْبَع َمرَّ ٌَ  -97 :، وقال ابن خزٌمة فً الصحٌح«أََحِدُكْم َفْل
اٍم  -أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا َجِمٌُل ْبُن اْلَحَسِن، َنا أَُبو َهمَّ

َد ْبَن َمْرَوانَ  ْعنًِ ُمَحمَّ َرَة -ٌَ ٌْ بًِ ُهَر
ٍد، َعْن أَ َثَنا ِهَشاٌم، َعْن ُمَحمَّ ، َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ - َقاَل أَُبو اْلَقاِسِم : َقالَ  ٌْ ُ َعلَ إَِذا َشِرَب اْلَكْلُب ِمَن ":َصلَّى هللاَّ
لَُها بُِتَرابٍ  وَّ

اٍت، أَ ٌُْؽَسلَ َسْبَع َمرَّ وقد تقدم أن  ".اإْلَِناِء َفإِنَّ ُطهُوَرهُ أَْن 

وقد تكون  إسنادا وهذا منها،54ما فً الموطإ بهذا اإلسناد ٌزٌد على 

 وهو صرٌح فً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أكثر من ذلك،
أمر بؽسل اإلناء الذي شرب منه كلب سبع مرات وفً بعض 

 بالتراب، وفً رواٌات أخرى أوالهن بالتراب، الرواٌات إحداهن
وقد تقدم الخبلؾ الواقع بٌن فقهاء األمصار فً فهم هذا الحدٌث 

والعمل بدالالته فؤما اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فإنه ٌقول بطهارة 
الكلب بل وطهارة الحً رٌقه ودمعه ولعابه، وقال ابن حبٌب وابن 
الماجشون من المالكٌة بنجاسة الكلب والخنزٌر كما نقل عنهما ذلك 

وأٌده الشٌخ خلٌل فً شرحه " جامع األمهات"ابن الحاجب فً 
وأن سإرهما نجس ال ٌشرب وال ٌتطهر به، وأما " التوضٌح"

جمهور الفقهاء فٌقولون بنجاسة الكلب وأنه ٌجب إهراق ما ولػ فٌه 
وؼسل اإلناء الذي شرب منه سبع مرات إحداهن بالتراب وأما 
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فإنه ٌقول بؽسل اإلناء سبع مرات 

تعبدا، وقد بٌن العلم الحدٌث أن فً لعاب الكلب والجنزٌر جرثومة 
تقع فً اإلناء الذي ٌشربان منه ال ٌزٌلها إال الؽسل الشدٌد وهذا مما 
ٌعد من اإلعجاز العلمً للسنة المحمدٌة المشرفة ألنه ال ٌنطق عن 
الهوى وأن شرٌعته جاءت إلسعاد البشرٌة جمعاء فالخٌر كل الخٌر 
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فً اتباع أوامرها، والشر كل الشر فً عدم الزجر عما نهت عنه 
وزجرت، وقد تقدم فً حدٌث سإر القطة ما فٌه كفاٌة، وهللا تعالى 

 .أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -74 ُه َبلََؽُه، أَنَّ النبً َصلَّى :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ُر أَْعَمالُِكُم : هللاَّ ٌْ اْسَتقٌُِموا َولَْن ُتْحُصوا، َواْعَملُوا، َوَخ

ٌَُحافُِظ َعلَى اْلُوُضوِء إاِلَّ ُمْإِمنٌ  بلَةُ، َولن  هذا الحدٌث : الشرح." الصَّ
رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا ببلؼا، وهذا االنقطاع وفقدان 

ما رواه : منها ٌتصل فً أسانٌد أخرى خارج الموطؤ،قداالتصال 
ى ْبُن َسِعٌٍد، َعْن  -614 :الروٌانً،قال ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن اْلُمَثنَّى، نا  نا ُمَحمَّ

بًِ اْلَجْعِد، َعْن َثْوَباَن، 
َماُن، َعْن َسالِِم ْبِن أَ ٌْ اَن، َنا َمْنُصوٌر َوُسلَ ٌَ ُسْف

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ اْسَتقٌُِموا َولَْن ُتْحُصوا، ":َعِن النَّ
َر أَْعَمالُِكْم  ٌْ ِر ِدٌنُِكُم : َوَقالَ اآْلَخرُ - َواْعلَُموا أَنَّ َخ ٌْ بَلةُ - ِمْن َخ الصَّ

ٌَُحافُِ  َعلَى اْلُوُضوِء إاِلَّ ُمْإِمنٌ   من ثبلث طرق عن سالم عن "َواَل 

ثوبان وفٌه انقطاع،وأخرجه أحمد من طرٌقٌن عن سالم عن ثوبان، 
كما أخرجه أبو داود الطٌالسً من طرٌق سالم بن أبً الجعد عن 

ثوبان، ومثلهم الطبرانً فً مسند الشامٌٌن،وفً المعجم الصؽٌر، 
 :والدارمً، ومثلهم ابن ماجه، وصححه األلبانً، وقال ابن ماجه

حدثنا المعتمر بن : حدثنا إسحاق بن إبراهٌم بن حبٌب قال -278
قال : عن عبد هللا بن عمرو، قال سلٌمان، عن لٌث، عن مجاهد،
استقٌموا، ولن تحصوا، واعلموا »:رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أن من أفضل أعمالكم الصبلة، وال ٌحاف  على الوضوء إال 
ضعٌؾ ألجل لٌث بن أبً سلٌم، : ، وقال صاحب الزوابد«مإمن

صحٌح، قلت ألجل حدٌث ثوبان المنقطع وصححه :وقال األلبانً
 -1444 :ألجل هذه األحادٌث، وقال الطبرانً فً المعجم الكبٌر

حدثنا هاشم بن مرثد الطبرانً، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الولٌد بن 
مسلم، عن ابن ثوبان، عن حسان بن عطٌة، عن أبً كبشة السلولً، 

استقٌموا، ولن »:عن ثوبان، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
تحصوا، واعلموا، أن من أفضل أعمالكم الصبلة، وال ٌحاف  على 

حدثنا محمد بن عثمان بن أبً  -6270:،وقال«الوضوء إال مإمن

شٌبة، ثنا علً بن الحسٌن اللإلإي، ثنا محمد بن عمر الواقدي، عن 
موسى بن محمد بن إبراهٌم، أنه سمع إٌاس بن سلمة بن األكوع 
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 :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم:  عن أبٌه، قال،ٌحدث
استقٌموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصبلة، ولن »

ٌُوُسُؾ  -2366 :، وقال البزار«ٌحاف  على الصبلة إال مإمن َثَنا  َحدَّ

بًِ : ْبُن ُموَسى، َقالَ 
ِث ْبِن أَ ٌْ أَْخَبَرَنا َجِرٌُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمٌِد، َعْن لَ

هِ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِ ْبِن َعْمٍرو، َعِن النَّ ٍم، َعْن ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ  ُسلَ

اٍر، َقالَ  -2367َوَسلََّم، ُد ْبُن َبشَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َعاِمٍر َعْبُد : َوأَْخَبَرَناهُ ُمَحمَّ
ٍث، َعْن : اْلَملِِك ْبُن َعْمٍرو، َقالَ  ٌْ أَْخَبَرَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن لَ

ًِّ َصلَّى هللاُ  بِ ُ َعْنهَُما، َعِن النَّ ًَ هللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو َرِض ُمَجاِهٍد، َعْن َعْبِد هللاَّ
ُه َقالَ  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ َر »:َعلَ ٌْ اْسَتقٌُِموا َولَْن ُتْحُصوا، َواْعلَُموا أَنَّ َخ

ٌَُحافُِ  َعلَى اْلُوُضوِء إاِلَّ ُمْإِمنٌ  بَلةُ َواَل  َوَهَذا اْلَحِدٌُث  «أَْعَمالُِكُم الصَّ

ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِ ْبِن َعْمٍرو َعِن النَّ ٌُْرَوى، َعْن َعْبِد هللاَّ اَل َنْعلَُمُه 
 وقد أخرجه الحاكم من ثبلث." َوَسلََّم إاِلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه بَِهَذا اإْلِْسَنادِ 

حدثناه أبو بكر بن إسحاق  -450 :طرق عن سالم عن ثوبان،ثم قال
الفقٌه، أنبؤ الحسٌن بن ٌسار الحناط، ببؽداد، ثنا أبو ببلل األشعري، 

: ثنا محمد بن خازم، عن األعمش، عن أبً سفٌان، عن جابر، قال
استقٌموا ولن تحصوا، »:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

واعلموا أن خٌر أعمالكم الصبلة، ولن ٌوا ب على الوضوء إال 
أَُبو َعْبِد هللاِ  أَْخَبَرَنا -2150 :،وقال البٌهقً فً السنن الكبرى«مإمن

ًِّ ْبِن َعفَّاَن  ْعقُوَب ثنا اْلَحَسُن ْبُن َعلِ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ اْلَحافُِظ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
بًِ اْلَجْعِد َعْن َثْوَباَن 

ْعنًِ اْبَن أَ ٌَ ٍر َعِن اأْلَْعَمِش َعْن َسالٍِم  ٌْ ثنا اْبُن ُنَم
ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ اْسَتقٌُِموا َولَْن ُتْحُصوا :"َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَُحافَِ  َعلَى اْلُوُضوِء إاِلَّ  بَلةُ َولَْن  َر أَْعَمالُِكُم الصَّ ٌْ َواْعلَُموا أَنَّ َخ
ُث، َعْن ُمَجاِهٌد، " ُمْإِمنٌ  ٌْ ، َعْن َثْوَباَن َوَرَواهُ لَ ًُّ لُولِ َتاَبَعُه أَُبو َكْبَشَة السَّ

ِه َوَسلََّم َوُرِوَي َعْن  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو َعِن النَّ

 ًُّ افِِع ْرَفُعُه َقاَل الشَّ ٌَ بًِ أَُماَمَة 
َمُة ِمْن أَْعلَى أَْعَماِل : أَ بَلةُ اْلُمَقدَّ َوالصَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َبنًِ آَدَم َوَذَكَر َما َمَضى ِمَن اْلَحِدٌِث َعِن النَّ
ِل َوْقتَِها ":أَْفَضُل َقالَ  ِحٌَن ُسبَِل أَيُّ اأْلَْعَمالِ  بَلةُ فًِ أَوَّ قال و ،"الصَّ

تَِّصُل َمْعَنى َهَذا اْلَحِدٌِث َولَْفُظُه ُمْسَنًدا :"ابن عبد البر فً االستذكار ٌَ  
 ًِّ بِ ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َعِن النَّ ِمْن َحِدٌِث َثْوَباَن َوِمْن َحِدٌِث َعْبِد هللاَّ

بَلُم -  ِه السَّ ٌْ اُن ْبُن - َعلَ ٌَ ْمِهٌِد َوَقْد َرَواهُ ُسْف َوَقْد َذَكْرُتَها بُِطُرقَِها فًِ التَّ
َقاُل لَُه إِْسَماِعٌُل ْبُن أَْوَسَط  ٌُ ى ْبِن َسِعٌٍد َعْن َرُجٍل  ٌَ ْح ٌَ َنَة َعْن  ٌْ ٌَ ُع
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ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًٌّ َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ُر ))َشاِم ٌْ اْعَملُوا َوَخ
ٌَُحافُِظ َعلَى اْلُوُضوِء إاِلَّ ُمْإِمنٌ  بَلةُ َواَل  ،وقال ((أَْعَمالُِكُم الصَّ

َعن َمالك أَنه بلؽه أَن َرُسول هللا صلى : السٌوطً فً تنوٌر الحوالك
ِه َوسلم َقاَل اْسَتقٌُِموا َولْن ُتْحُصوا َواْعَملُوا َوخٌر أَعمالُكم  ٌْ هللا َعلَ

بَلة َواَل ٌحافظ على اْلوُضوء إاِلَّ ُمإمن قلت َحِدٌث َثْوَبان ]..[ الصَّ

ؤ إاِلَّ أَن هأخرجه بن ماج  َواْبن حَبان َواْلَحاِكم َوَصححُه بِلَْفظ اْلُمَوطَّ
بَلة َوَحِدٌث  بن ابن عمر َوأخرجه افٌِِه َواْعلَُموا أَن خٌر أَعمالُكم الصَّ

بَلة هماج ًّ فًِ سَننه َوفٌِه َواْعلَُموا أَن من أفضل أَعمالُكم الصَّ َهقِ ٌْ  َواْلَب
ضا َعن أبً أَُماَمة ٌرفع الَحِدٌث َقاَل اْسَتقٌُِموا هبن ماجاَوأخرج  ٌْ  أَ

بَلة الَحِدٌث َوأخرج  بن عبد اَونِعما إِن اْسَتَقْمُتْم َوخٌر أَعمالُكم الصَّ
اْلبر من َوجه آخر َعن َثْوَبان َمْرفُوعا سددوا وقاربوا َواْعَملُوا َوخٌر 

بَلة الَحِدٌث َقاَل  بن عبد اْلبر اْسَتقٌُِموا أَي اَل تزٌؽوا اأَعمالُكم الصَّ
 ًّ ُكم ولٌتُكْم تطٌقون َذلِك َقاَل اْلَباِج ٌْ ا سّن لكم َوفرض َعلَ وتمٌلوا َعمَّ
الَِحة َواَل  َولْن ُتْحُصوا َقاَل ابن َنافِع َمْعَناهُ َولْن ُتْحُصوا اأْلَْعَمال الصَّ
ء َوَقاَل الَقاِضً أَُبو اْلَولٌِد َمْعَناهُ ِعْنِدي  ًْ تمكنكم االْستَقاَمة فًِ كل َش

اَل ٌمكنكم اْستٌَِعاب أَعمال اْلبر من َقْوله َتَعالَى َعلَِم أَْن لَْن ُتْحُصوهُ 
َوَقاَل مطرؾ َمْعَناهُ َولْن ُتْحُصوا مالكم من اأْلجر إِن اْسَتَقْمُتْم َقاَل 
َها أَكثر أَعمالُكم أجرا  ٌُِرٌد أَنَّ بَلة  ًّ َوَقوله َوخٌر أَعمالُكم الصَّ اْلَباِج

ٌُِرٌد أَنه اَل ٌدٌم فعله فًِ المكاره  َواَل ٌحافظ على اْلوُضوء إاِلَّ ُمإمن 
 ."َوَؼٌرَها ُمَنافِق

باب ما جاء فً مسح بالرأس  (7)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ ـ75 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، عن َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
هِ  ٌْ ِه ألُُذَن ٌْ ؤُْخُذ اْلَماَء بِؤُْصُبَع ٌَ ه َكاَن  هذا اإلسناد : الشرح."ُعَمَر أَنَّ

الموقوؾ على ابن عمر من أصح األسانٌد وهو ٌفٌد أن عبد هللا بن 

عمر كان ٌؤخذ الماء بؤصبعٌه ألذنٌه أي أنه ٌخصص لؤلذنٌن ماء 
خاصا ٌمسحهما به، وهللا أعلم وهو الذي علٌه مذهب مالك وقد وقع 

: الخبلؾ فً طرٌق مسح األذنٌن لقوله صلى هللا علٌه وسلم
فتح الرب "وقد خرجنا الحدٌث فً كتابنا " من الرأس األذنان"

 :األذنان من الرأس ( ذ:كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

تفرد به الكتانً قلت ولم ٌثبت عندنا تواتره رؼم أنه صححه 
: رواه: األلبانً بالشواهد والمتابعات
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أخرجه أبو داود والترمذي وقال لٌس إسناده بذاك وابن ماجه وابن : أبو أمامة  (ـ1
. الجوزي فً التحقٌق

 .الدارقطنً وأبو ٌعلى وابن ماجه وابن الجوزي فً التحقٌق: أبو هرٌرة (ـ2
الفوابد المنتقاة للمخلص والدارقطنً وابن الجوزي والخطٌب فً : ابن عمرو (ـ3

 .الموضح وفً التارٌخ والدوالبً فً الكنً

 والدارقطنً يالدارقطنً وأبو عبد هللا الفبلكً فً الفوابد وابن عد: ابن عباس (ـ4
 .الخطٌبرواه وأعله باإلضطراب و

 .الدارقطنً: عابشة (ـ5

 . والدارقطنً والعقٌلًيالطبرانً وابن عد: أبو موسى (ـ6
 . وأبو الحسن الحمامً فً الفوابد المنتقاة والدارقطنًيابن عد: أنس (ـ7
 .تمام الرازي فً مسند المقلٌن وعنه ابن عساكر: سمرة بن جندب (ـ8

 .ابن ماجه وفٌه سوٌد بن سعٌد قال البٌهقً اختلط: عبد هللا بن زٌد (ـ9
: زاد الكتانً فً كتابه ن م المتناثر

سمرة بن جندب  (ـ10

سلٌمان بن موسى مرسبل   (ـ11

وحدٌث أبً أمامة قال الترمذي :"ثم عقب الكتانً على الحدٌث قاببل
لٌس إسناده بذلك القابم وقال ابن دقٌق العٌد فً اإلمام هو عندنا 
حسن وحدٌث عبد هللا بن زٌد قال الزٌلعً فً تخرٌج أحادٌث 

هو أمثل إسناد فً الباب التصاله وثقة رواته وقال ؼٌره ال : الهداٌة
علة له إال من قبل سوٌد بن سعٌد وقد خرج له مسلم وقول البٌهقً 

إنه اختلط منازع فٌه وحدٌث ابن عباس قال ابن القطان إسناده 

صحٌح التصاله وثقة رواته وأعله الدارقطنً باالضطراب ألن ابن 
جرٌج الذي دار الحدٌث علٌه رواه مرة عن عطاء عن ابن عباس 
ومرة عن سلٌمان بن موسى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مرسبل 

وقال ؼٌره هذا لٌس بقادح وما ٌمنع أن ٌكون ابن جرٌج سمعه على 
الوجه األول والثانً وبهذا ٌرد قول ابن حزم أسانٌد هذا الحدٌث 
كلها واهٌة وقول عبد الحق ال ٌصح منها شًء وقول البٌهقً فً 
الخبلفٌات روي بؤسانٌد كثٌرة ما منها إسناد إال وله علة وانظر 

فٌض القدٌر للشٌخ عبد الرإوؾ المناوي وفتح القدٌر للكمال ابن 
الهمام وأورده هنا الحتمال أن ٌعد فً المتواتر وإن لم أر من عده 

فٌه ثم رأٌت الطحاوي فً شرح معانً اآلثار بعد ما ذكر فٌه أن 
األذنٌن من  الرأس ٌمسح مقدمهما ومإخرهما مع الرأس وساق 
: أحادٌث تدل لذلك من فعل النبً صلى هللا علٌه وسلم قال ما نصه

قال أبو جعفر ففً هذه اآلثار أن حكم األذنٌن ما  أقبل منها وما أدبر 
قلت " من الرأس وقد تواترت اآلثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه
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وهذا بعٌد من مواصفات المتواتر إذ الحدٌث ٌطعن فً صحته  
الدارقطنً وابن حزم والبٌهقً :ثبلثة من جهابذة أهل الصنعة وهم

وعبد الحق اإلشبٌلً وأبو جعفر الكتانً رحمه هللا وإٌانا من 
المتساهلٌن فً الحدٌث وهو هنا ٌصحح حدٌث سوٌد بؤنه روى له 
مسلم وهو وإن كان مسلم روى له أحادٌث لعلو اإلسناد قد اختلط 

وأفحش ابن معٌن القول فٌه، والحدٌث إن ارتقى للحسن ٌبقى محل 
." خبلؾ من حٌث التصحٌح ومن حٌث العمل به، وهللا تعالى أعلم 

َم فًِ َهَذا اْلِكَتاِب َعِن :"وقال ابن عبد البر فً االستذكار َوَقْد َتَقدَّ
 ًِّ بِ ًِّ َعِن النَّ َنابِِح بَلُم - الصُّ ِه السَّ ٌْ َفإَِذا َمَسَح بَِرْأِسِه )):ِعْنَد َقْولِهِ - َعلَ

هِ  ٌْ ا ِمْن أُُذَن ٌَ ِرِه َوَما - ((َخَرَجِت اْلَخَطا ٌْ ِن فًِ اْلَمْسِح َوَؼ ٌْ ُحْكُم اأْلُُذَن

َناُزِع َوَكْشِؾ َمَذاِهبِِهْم فًِ َذلَِك َوَمَعانًِ أَْقَوالِِهْم  لِْلُعلََماِء فًِ َذلَِك ِمَن التَّ
َفبَل َمْعَنى لَِتْكِرٌِرِه ُهَنا، َوَكَذلَِك َمَضى اْلَقْوُل ُمْسَتْوَعًبا فًِ َمْسِح 

ْأِس ِعْنَد َقْولِِه  بَلُم - الرَّ ِه السَّ ٌْ ِ ْبِن زٌد بن - َعلَ فًِ َحِدٌِث َعْبِد هللاَّ
ِم َرْأِسِه اْلَحِدٌَث  ِه َوَسلََّم َبَدأَ بُِمَقدَّ ٌْ ُ َعلَ عاصم أن رسول هللا صلى هللاَّ
ْكِر  ِجُب ِمَن الذِّ ٌَ ْأِس ُهَناَك بَِما  َنا َمَذاِهَب اْلُعلََماِء فًِ َمْسِح الرَّ ٌْ َوَتَقصَّ

 ِ   ."فٌِِه َواْلَحْمُد هلِلَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -76 ُه َبلََؽُه أَنَّ َجابَِر ْبَن َعْبِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ٌُمَس : هللاِ األَْنَصاِريَّ ُسبَِل َعِن اْلَمْسِح َعلَى اْلِعَماَمِة؟ َفَقالَ  الَ، َحتَّى 
ْعُر بِاْلَماءِ  هذا الحدٌث الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح." الشَّ

وإٌانا ببلؼا عن جابر رضً هللا لٌدعم به مذهبه وهو مباشرة شعر 
الرأس بالمسح،وقد صح عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم جواز 
 :المسح على الناصٌة مع العمامة، جاء ذلك من رواٌة الدارمً،قال

أخبرنا أبو المؽٌرة، حدثنا  -737 :باب المسح على العمامة

األوزاعً، عن ٌحٌى عن أبً سلمة، عن جعفر بن عمرو بن أمٌة 

الضمري، عن أبٌه رضً هللا عنه، أنه رأى رسول هللا صلى هللا 

تؤخذ : قٌل ألبً محمد« مسح على الخفٌن والعمامة»:علٌه وسلم

 باب المسح على الناصٌة (23) :ومسلم، قال."إي وهللا: به؟ قال
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن َبِزٌع (...) -81:والعمامة ِزٌُد . وحّدثنى ُمَحمَّ ٌَ َثَنا  َحدَّ

ٍع -  ٌْ ْعنِى اْبَن ُزَر َثَنا َبْكُر ْبُن َعْبِد هللاِ - ٌَ ِوٌُل، َحدَّ ٌد الطَّ ٌْ َثَنا ُحَم َحدَّ
بٌِِه، َقالَ 

َتَخلََّؾ : اْلُمَزنِىُّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َعْن أَ
ا َقَضى َحاَجَتهُ  ِه َوَسلََّم َوَتَخلَّْفُت َمَعُه، َفلَمَّ ٌْ  َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
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ِه َوَوْجَهُه، ُثمَّ َذَهَب "أَمَعَك َماٌء ":َقالَ  ٌْ ُتُه بَِمْطَهَرٍة، َفَؽَسلَ َكفَّ ٌْ ، َفؤَت
ِة،  َدهُ ِمْن َتْحِت اْلُجبَّ ٌَ ِة، َفؤْخَرَج  ِه َفَضاَق ُكمُّ اْلُجبَّ ٌْ ْحِسُر َعْن ذَراَع ٌَ
تِِه َوَعلَى  ٌَ ِه، َوَمَسح بَِناِص ٌْ ِه، َوَؼَسلَ ذَراَع ٌْ َة َعلَى َمْنِكَب َوأْلَقى اْلُجبَّ
َنا إِلَى اْلَقْوِم َوَقْد َقاُموا  ٌْ ِه، ُثمَّ َرِكَب َوَرِكْبُت َفاْنَتَه ٌْ اْلِعَمامِة َوَعلَى ُخفَّ
ْحَمِن ْبُن َعْوٍؾ َوَقْد َرَكَع بِِهْم َرْكَعًة،  ٌَُصلِّى بِِهْم َعْبُد الرَّ بلِة،  فِى الصَّ

ِه،  ٌْ ُر، َفؤْوَمؤ إلَ َتؤخَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َذَهَب  ٌْ بِىِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ا أَحسَّ بِالنَّ َفلَمَّ
ِه َوَسلََّم َوقُْمُت، َفَرَكْعَنا . َفَصلَّى بِِهمْ  ٌْ بِىُّ َصلَّى هللاُ َعلَ ا َسلََّم َقاَم النَّ َفلَمَّ
ْكَعَة الَّتِ   :باب المسح على العمامة :وأبً داود،قال ." َسَبَقْتَنايالرَّ

نا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا ٌحٌى بن سعٌد، عن حدث -146
بعث رسول هللا صلى هللا »:ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال

علٌه وسلم سرٌة، فؤصابهم البرد فلما قدموا على رسول هللا صلى 
، «هللا علٌه وسلم أمرهم أن ٌمسحوا على العصابب والتساخٌن

باب ما جاء فً المسح على :صحٌح، وقال الترمذي: وقال األلبانً
حدثنا ٌحٌى بن سعٌد : حدثنا محمد بن بشار قال -100 :العمامة

القطان، عن سلٌمان التٌمً، عن بكر بن عبد هللا المزنً، عن 
توضؤ النبً »:الحسن، عن ابن المؽٌرة بن شعبة، عن أبٌه، قال

وقد : قال بكر، «صلى هللا علٌه وسلم ومسح على الخفٌن والعمامة

 وذكر محمد بن بشار فً هذا [171:ص]سمعته من ابن المؽٌرة، 
وقد  «أنه مسح على ناصٌته وعمامته »الحدٌث فً موضع آخر

روي هذا الحدٌث من ؼٌر وجه عن المؽٌرة بن شعبة، وذكر 
، ولم ٌذكر بعضهم «المسح على الناصٌة والعمامة»بعضهم 

سمعت أحمد بن حنبل : الناصٌة، وسمعت أحمد بن الحسن ٌقول
وفً الباب عن « ما رأٌت بعٌنً مثل ٌحٌى بن سعٌد القطان»: ٌقول

عمرو بن أمٌة، وسلمان، وثوبان، وأبً أمامة، حدٌث المؽٌرة بن 

شعبة حدٌث حسن صحٌح، وهو قول ؼٌر واحد من أهل العلم من 
أبو بكر، وعمر، وأنس، : أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم منهم

ٌمسح على العمامة، : وبه ٌقول األوزاعً، وأحمد، وإسحاق قالوا
وقال ؼٌر واحد من أهل العلم من أصحاب النبً صلى هللا علٌه 

ال ٌمسح على العمامة إال أن ٌمسح برأسه مع : وسلم، والتابعٌن
العمامة، وهو قول سفٌان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، 

سمعت وكٌع بن الجراح : والشافعً، وسمعت الجارود بن معاذ ٌقول



 Page 165 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

صحٌح، :وقال األلبانً." إن مسح على العمامة ٌجزبه لؤلثر: ٌقول
ةِ :وقال النسابً فً الكبرى ٌَ اِص  -108 :اْلَمْسُح َعلَى اْلِعَماَمِة َمَع النَّ

، َقالَ  ًٍّ ى ْبُن َسِعٌٍد، َقالَ : أَْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن َعلِ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َثَنا : َحدَّ َحدَّ
، َقالَ  ًُّ ِم ٌْ َماُن التَّ ٌْ ، َعِن اْلَحَسِن، َعِن : ُسلَ ًُّ َثَنا َبْكُر ْبُن َعْبِد هللاِ اْلُمَزنِ َحدَّ

ِه  ٌْ اْبِن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َعِن اْلُمِؽٌَرِة، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
نِ » َوَسلَّمَ  ٌْ َتُه َوِعَماَمَتُه َوَعلَى اْلُخفَّ ٌَ ؤَ َفَمَسَح َناِص َبْكٌر : َقالَ « َتَوضَّ

: ِصَفُة اْلَمْسِح َعلَى اْلِعَماَمةُ  :،وقال"َوَقْد َسِمْعُتُه ِمَن اْبِن اْلُمِؽٌَرةِ 

ْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهٌَم، َقالَ  -112 ٌَ ٌم، َقالَ : أَْخَبَرَنا  ٌْ َثَنا ُهَش أَْخَبَرَنا : َحدَّ
ٍد، َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َقالَ  ٌْ أَْخَبَرنًِ َعْمُرو ْبُن َوْهٍب : ٌُوُنُس ْبُن ُعَب

، َقالَ  ًُّ َقفِ َخْصلََتاِن اَل أَْسؤَُل َعْنهَُما : َسِمْعُت اْلُمِؽٌَرَة ْبَن ُشْعَبَة، َقالَ : الثَّ
ا َمَعُه  ا ُكنَّ ِه َوَسلََّم، إِنَّ ٌْ أََحًدا، َبْعَدَما َشِهْدُت ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ًْ  "فًِ َسَفٍر َفَبَرَز لَِحاَجتِِه، ُثمَّ َجاءَ  تِِه َوَجانَِب ٌَ ؤَ َوَمَسَح بَِناِص َفَتَوضَّ
ِه، َقالَ  ٌْ ُجِل ِمْن : ِعَماَمتِِه َوَمَسَح َعلَى ُخفَّ َوَصبَلةُ اإْلَِماِم َخْلَؾ الرَّ

تِِه، َقالَ  ٌَّ ُه َكاَن : َرِع ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ َفَشِهْدُت ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ِه  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِهُم النَّ ٌْ بَلةُ َفاْحَتَبَس َعلَ فًِ َسَفٍر، َفَحَضَرِت الصَّ

 ًُّ بِ ُموا اْبَن َعْوٍؾ َفَصلَّى بِِهْم َوَجاَء النَّ بَلَة َوَقدَّ َوَسلََّم َفؤََقاُموا الصَّ
بَلِة  ًَ ِمَن الصَّ ِه َوَسلََّم َفَصلَّى َخْلَؾ اْبِن َعْوٍؾ َما َبقِ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلََّم َفَقَضى َما ُسبَِق  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ا َسلََّم اْبُن َعْوٍؾ َقاَم النَّ َفلَمَّ
 -561 :باب ما جاء فً المسح على العمامة :، وقال ابن ماجه"بِهِ 

حدثنا عٌسى بن ٌونس، عن األعمش، : حدثنا هشام بن عمار قال
عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبً لٌلى، عن كعب بن عجرة، عن 

مسح على الخفٌن، »:وسلمببلل أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا  -181 :، وقال ابن خزٌمة«والخمار

ِ ْبُن َداُوَد َقالَ  ، َنا َعْبُد هللاَّ ًُّ اٍد اْلُمَهلَّبِ اِد ْبِن َعبَّ ِد ْبِن َعبَّ : اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد 
بًِ َكثٌٍِر، َعْن أَ

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ ، َعْن  ًَّ َسِمْعُت اأْلَْوَزاِع
بٌِهِ 

، َعْن أَ ْمِريِّ َة الضَّ ٌَّ ْحَمِن، َعْن َجْعَفِر ْبِن َعْمِرو ْبِن أَُم  :َقالَ  الرَّ
 ِ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم - َرأَ ٌْ ُ َعلَ ِه، - َصلَّى هللاَّ ٌْ ؤَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّ َتَوضَّ
َثَنا  -1346 :وقال ابن حبان." َوَعلَى ِعَماَمتِهِ  أَْخَبَرَنا أَُبو َخلٌَِفَة َقاَل َحدَّ

َثَنا َبْكُر  ًِّ َقاَل َحدَّ ِم ٌْ اُن َعِن التَّ ى اْلَقطَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  ُد ْبُن ُمَسْرَهٍد َقاَل َحدَّ ُمَسدَّ
ِ َعِن اْلَحَسِن َعِن ابن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعنِ  اْلُمِؽٌَرِة ْبِن  ْبُن َعْبِد هللاَّ

تِِه ُشْعَبةَ  ٌَ ؤَ َوَمَسَح بَِناِص  أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم َتَوضَّ
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: َقاَل أَُبو َحاتِمٍ . َقاَل َبْكٌر وسمعته من ابن المؽٌرة" .َوَفْوَق اْلِعَماَمةِ 

تِِه َوَفْوَق اْلِعَماَمةِ : َوَهِذِه اللَّْفَظةُ  ٌَ ٌُْحِكْم . َوَمَسَح بَِناِص َقْد ُتوِهُم َمْن لَْم 
ْجَعُل  ٌَ ُر َجابٍِز َو ٌْ ِة َؼ ٌَ اِص ِصَناَعَة اْلِعْلِم أَنَّ اْلَمْسَح َعلَى اْلِعَماَمِة ُدوَن النَّ

ًرا لَُه أَنَّ  َة ُمْجَمبًل َوَخَبَر ُمِؽٌَرَة الَِّذي َذَكْرَناهُ ُمَفسِّ ٌَّ َخَبَر َعْمِرو ْبِن أَُم
ِة  ٌَ اِص ِه َوَسلََّم َعلَى اْلِعَماَمِة َكاَن َذلَِك َمَع النَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َمْسَح النَّ

َس  ٌْ ْأِس َولَ ُة ِمَن الرَّ ٌَ اِص ِة ُدوَن اْلِعَماَمِة إِِذ النَّ ٌَ اِص َفْوَق اْلَمْسِح َعلَى النَّ
ِه َوَسلََّم َعلَى َرْأِسِه  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ِه َكَذلَِك َبْل َمَسَح النَّ ِ َوَمنِّ بَِحْمِد هللاَّ
تِِه  ٌَ ِة َوَمَسَح َعلَى َناِص ٌَ اِص فًِ َوُضوبِِه َوَمَسَح َعلَى ِعَماَمتِِه ُدوَن النَّ

ٌُْسَتْعَمُل ِمْن  ٌة  َوِعَماَمتِِه َثبَلَث ِمَراٍر فًِ َثبَلَثِة َمَواِضَع ُمْخَتلَِفٍة َفُكلٌّ ُسنَّ
ُكوَن اْستِْعَماُل أحدهما حتما واستعمال اآلخر مكروها ٌَ ِر أَْن  ٌْ  ."َؼ

والحدٌث أخرجه أٌضا أبو عوانة فً المستخرج من ثبلث 
طرق،وابن أبً شٌبة من ثبلث طرق،والحاكم فً المستدرك، 

والبٌهقً فً السنن الكبرى من ثبلث طرق،وؼٌرهم، وقال األبً فً 
من أحادٌث  ":المَسْح على الِعَمامة"-26 ": "المعلم بفوابد مسلم"

المسح على العمامة ما جاء فً مسلم من حدٌث الُمؽٌرة بن ُشعبة، 
فً باب المسح ". بناصٌته وعلى العمامة وعلى خفٌه ومسح:"قال

وانظر أحادٌث المسح .على الناصٌة والعمامة، من كتاب الطهارة
 وقال القاضً عٌاض فً ."على العمامة فً مسند اإلِمام أحمد

 أن النبً َصلَّى]: " وقوله فً الحدٌث ": "إكمال المعلم بفوابد مسلم"
ِه َوَسلََّم توضؤ ٌْ : ، قال اإلمام"فمسح بناصٌته وعلى العمامة[ هللاُ َعلَ

. ٌحَتج به ألبً حنٌفة فً أن الواجب من مسح الرأس الناصٌةُ 
َها منتهى الَنزَعتٌن، وٌحتُج به ابن حنبل فً أن المسح على  وحدُّ

ٌُجزئ المسح على الخفٌن، وذهب مالك   [إلى]العمامة جابز كما 
خبلفهما جمًٌعا، وأن المسح على العمامة ؼٌُر جابز، وأن الوجوب 

ٌُعاِرض قول  من مسح الرأس لٌس بمقصوٍر على الناصٌة خاصًة، و
كل واحٍد منهما بقول صاحبه، وٌجعل الحدٌث حجًة علٌهما جمًٌعا، 

إن كان الوجوُب ٌختُص بالناصٌة فلِم مسح : فٌقول ألبى حنٌفة
إن كان المسح على العمامة : الِعمامة؟ ونقول البن حنبل [على]

جابًزا فلَِم باشر الناصٌَة بالمسح؟، وقد ذكر ابن حنبل أن المسح على 
ِه َوَسلََّم من خمِس ُطرٍق  ٌْ العمامة ُروى عن النبً َصلَّى هللاُ َعلَ

العمامة أن  صحٌحة، واشترط بعض القابلٌن بجواز المسح على
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وأن تكون بالحنك : تكون لُبَِسْت على طهارٍة كالخفٌن، وزاد بعضهم
وأقوى ما ٌحتج به على .لٌكون فً نزعها مشقة فحٌنبذ تشابه الخؾ

: ابن حنبل مقابلة أحادٌثه بظاهر القرآن فً قول هللا سبحانه
وهذا ظاهُره المباشرة، وٌبقى ها هنا النظر  {َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ }

ما بٌن تقدمة ظاهر القرآن على األحادٌث أو تقدمة األحادٌث على 

الظاهر ولٌس هذا موضع استقصابه، وأحسُن ما َحمل علٌه أصحاُبنا 
ِه َوَسلََّم لَعلَّه كان به  ٌْ حدٌث المسح على العمامة أنه َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌُمَسُح  مرٌض منعه كشؾ رأسه، فصارت العمامُة كالجبٌرِة التً 

قوله فً حدٌث المؽٌرة فً أَحِد : قال القاضً. علٌها للضرورة
ُطِرقه من حدٌث محمد بن بشاٍر ومحمد ابن حاتم رفعاه عن بكر بن 

: عبد هللا، عن الحسن، عن ابن المؽٌرة بن شعبة، عن أبٌه، قال بكر
وقد سمعُته من ابن المؽٌرة، كذا لجمٌع شٌوخنا، وكذا ذكره ابن أبى 

 وؼٌُرهما، ووقع عند بعضهم ولم أْروه، وقد يخٌثمة والدارقطن
وفى . سمعت من ابن المؽٌرة، وقد تقدم قبل سماَعه الحدٌث منه

ِه يإمامة عبد الرحمن بن عوؾ بهم، ولم ٌنتظروا النب ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ

 يَوَسلََّم؛ دلٌٌل على مبادرة فضل أول الوقت، وبه احتج الشافع
ِه يوؼٌره على هذا، وظاِهُره ٌؤسهم من وصول النب ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌُصلّى أو لتؤِخره عنهم، وظّنهُم أنه أخذ طرًٌقا  َوَسلََّم إلٌهم إاِل بعد أن 
 َوَهَذا :"قال ابن عبد البر فً االستذكارو .."ؼٌر طرٌقهم،الخ

ِد ْبِن  َدَة َعْن ُمَحمَّ ٌْ بًِ ُعَب
ْحَمِن ْبُن إِْسَحاَق َعْن أَ اْلَحِدٌُث َرَواهُ َعْبُد الرَّ

ِ َعِن اْلَمْسِح َعلَى اْلِعَماَمِة  اِسٍر َقاَل َسؤَْلُت َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاَّ ٌَ اِر ْبِن  َعمَّ
ْعَر بِاْلَماءِ )):َفَقالَ  ِر َهَذا ((أَِمسَّ الشَّ ٌْ تَِّصُل بَِؽ ٌَ ُه  اَل أَْعلَُم أَنَّ

ٍع َوبِْشِر ْبِن  ٌْ ِزٌَد ْبِن ُزَر ٌَ ْحَمِن ْبُن إِْسَحاَق َعْن  اإْلِْسَناِد،َرَواهُ َعْبُد الرَّ
ِرِهَما ٌْ ْأِس :" وقال الباجً فً المنتقى" اْلَفْضِل َوَؼ ا اْستٌَِعاُب الرَّ َوأَمَّ

ٌُْجِزي َمْسُح أَْكَثِرِه َفإِْن  ُد ْبُن َمْسلََمَة  َفهَُو اْلَفْرُض ِعْنَد َمالٍِك َوَقاَل ُمَحمَّ
َم َرْأِسِه  ًُّ َعْن أَْشَهَب أَنَّ َمْن َمَسَح ُمَقدَّ لَُث أَْجَزأَهُ َوَحَكى اْلُعْتبِ َتَرَك الثُّ

ةٌ َواِحَدةٌ ُدوَن َتْكَراِرِه َثبَلًثا َوبِِه َقاَل [..]أَْجَزأَهُ  ْأِس َمرَّ ُة َمْسِح الرَّ َوُسنَّ
ِن  ٌْ َت ًة أَْو َمرَّ ْأِس َمرَّ أَُبو َحنٌَِفَة َوَرَوى اْبُن َنافٍِع َعْن َمالٍِك فًِ َمْسِح الرَّ

َس َهَذا ِمْن َباِب  ٌْ ًة َولَ ُكوُن َمرَّ ٌَ ْكُثُر َف ٌَ ِن َو ٌْ َت ُكوُن َمرَّ ٌَ قِلُّ اْلَماُء َف ٌَ َفَقْد 
ًَ ِمْن َمْسِح  َما ُهَو ِمْن َباِب اْستِْبَناِؾ أَْخِذ اْلَماِء لَِما َبقِ ْكَراِر َوإِنَّ التَّ

ْأسِ  ْأِس َثبَلًثا َكَسابِِر اأْلَْعَضاِء .الرَّ ُر َمْسُح الرَّ ٌَُكرَّ  ًُّ افِِع َوَقاَل الشَّ
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ُه َوَصَؾ  ٍد أَنَّ ٌْ ِ ْبِن َز ِة َما َنقُولُُه َما ُرِوَي َعْن َعْبِد هللاَّ لٌُِل َعلَى ِصحَّ َوالدَّ
 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - ُوُضوَء النَّ ٌْ ُ َعلَ ِن َوَمَسَح بَِرْأِسِه - َصلَّى هللاَّ ٌْ َت ِن َمرَّ ٌْ َت َمرَّ

ْكَراِر الَِّذي َفَعلَُه فًِ  لٌِِل أَنَّ ُعُدولَُه فٌِِه َعْن التَّ ًة َواِحَدًة َفَوْجُه الدَّ َمرَّ
ِن َوَما ُرِوَي فًِ َحِدٌِث َعْبِد  ٌْ َسابِِر اأْلَْعَضاِء َدلٌٌِل َعلَى اْختبَِلِؾ اْلُحْكَم

ا اْخَتلََفا  َس ِممَّ ٌْ ُه أَْقَبَل بِِهَما َوأَْدَبَر َفلَ ِؤ أَنَّ ِم فًِ اْلُمَوطَّ ٍد اْلُمَتَقدِّ ٌْ ِ ْبِن َز هللاَّ

َما اْخَتلََفا فًِ َتْكَراِر َمْسِح  َما َذلَِك َتْكَراُر َمْسٍح بَِؽْرَفٍة َواِحَدٍة َوإِنَّ فٌِِه َوإِنَّ
ٌُْسَتؤَْنُؾ اْؼتَِرافُُه َكَسابِِر اأْلَْعَضاءِ   ".َما َقْد ُمِسَح ِمْنُه بَِماٍء َقْد 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -77 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، أَنَّ :  َحدَّ َحدَّ
ْمَسُح َرْأَسُه بِاْلَماءِ  ٌَ ْنِزُع اْلِعَماَمَة، َو ٌَ وبعد الببلغ : الشرح."أََباهُ َكاَن 

الموقوؾ على جابر ٌعضد اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا 
الخبر بما هو مقطوع على عروة بن الزبٌر وأنه كان ٌنزع العمامة 
حتى ٌباشر رأسه بالمسح، وهذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 
وإٌانا، وقد خالفه ؼٌره انطبلقا من أحادٌث مسندة مرفوعة، قال ابن 

ا اْلَمْسُح َعلَى اْلِعَماَمِة َفاْخَتلََؾ أَْهُل اْلِعْلِم :"عبد البر فً االستذكار  َوأَمَّ
 ًِّ بِ بَلُم - فًِ َذلَِك َواْخَتلََفْت فٌِِه اآْلَثاُر َفُرِوَي َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ ُه - َعلَ أَنَّ

ْمِريِّ َوَحِدٌِث ببَِلٍل  َة الضَّ ٌَّ َمَسَح َعلَى ِعَماَمتِِه ِمْن َحِدٌِث َعْمِرو ْبِن أَُم
َج  َوَحِدٌِث اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َوَحِدٌِث أََنٍس َوُكلَُّها َمْعلُوَمةٌ  َوَقْد َخرَّ

ْمِريِّ َوَقْد َذَكْرَنا  َة الضَّ ٌَّ ِحٌِح ِعْنَدهُ َعْن َعْمِرو ْبِن أَُم اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ
اٍن َواِضٍح فًِ ِكَتاِب  ٌَ اأْلَْجِوَبِة َعِن اْلَمَسابِِل ))إِْسَناَدهُ َواْلِعلََّة فٌِِه بَِب

لَُه ( (اْلُمْسَتْؽَرَبِة ِمْن ِكَتاِب اْلُبَخاِريِّ  َفَمْن أََراَد اْلُوقُوَؾ َعلَى َذلَِك َتؤَمَّ
 ِ َحاَبِة ، ُهَناَك َواْلَحْمُد هلِلَّ لَِؾ ِمَن الصَّ َوُرِوَي َعْن َجَماَعٍة ِمَن السَّ

ابِِعٌَن َذَكَرُهُم المصنفون بن أبً شٌبة وعبد الرزاق وبن اْلُمْنِذِر  َوالتَّ
ٍد اْلَقاِسُم  ٌْ ًُّ َوأَُبو ُعَب هُْم أََجاُزوا اْلَمْسَح َعلَى اْلِعَماَمِة َوبِِه َقاَل اأْلَْوَزاِع أَنَّ

اًسا  ٌَ ْبُن َسبَلٍم َوأَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر لآِْلَثاِر اْلَواِرَدِة فًِ َذلَِك َوقِ

ِن ِعْنَدُهْم َمْمُسوَحاِن َساقَِطاِن فًِ  ٌْ ْجلَ ْأَس َوالرِّ ِن َوأِلَنَّ الرَّ ٌْ َعلَى اْلُخفَّ
ِم َواْختبَِلُؾ َهُإاَلِء فٌَِمْن َمَسَح َعلَى اْلِعَماَمِة ُثمَّ َنَزَعَها َكاْختبَِلفِِهْم  مُّ ٌَ التَّ

ِن ُثمَّ َنَزَعهَُما ٌْ ُجوُز [..]فٌَِمْن َمَسَح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ َوَقالَْت َطابَِفٌة ِمْن َهُإاَلِء 
 ًِّ بِ ِه - َمْسُح اْلَمْرأَِة َعلَى اْلِخَماِر َوَرَوْوا َعْن أُمِّ َسلََمَة َزْوِج النَّ ٌْ َعلَ

بَلُم  َرُوا اْلَمْسَح - السَّ ٌَ ا الَِّذٌَن لَْم  َها َكاَنْت َتْمَسُح َعلَى ِخَماِرَها َوأَمَّ أَنَّ
ٍد  ِر َواْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ ٌْ َب َعلَى اْلِعَماَمِة َواَل َعلَى اْلِخَماِر َفُعْرَوةُ ْبُن الزُّ
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بًِ 
َماَن َوُهَو َقْوُل َمالٍِك َوأَ ٌْ بًِ ُسلَ

اُد ْبُن أَ ًُّ َوَحمَّ َخِع ًُّ َوالنَّ ْعبِ َوالشَّ
ًِّ َوأَْصَحابِِهمْ  افِِع  "َحنٌَِفَة َوالشَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -78 َة :  َحدَّ ٌَّ ُه َرأَى َصفِ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َحدَّ
ٍد، اْمَرأََة َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر َتْنِزُع ِخَماَرَها َوَتْمَسُح َعلَى  ٌْ بًِ ُعَب

بِْنَت أَ
ْوَمبٍِذ َصِؽٌرٌ  ٌَ هذا الخبر ٌبٌن مذهب : الشرح".َرْأِسَها بِاْلَماِء، َوَنافٌِع 

مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فً المسح على العمامة وعلى الخمار، 
فهو بهذا الخبر ٌإكد أن المرأة ٌجب علٌها أن تنزع خمارها كما بٌن 

من قبل أن الرجل ٌجب علٌه أن ٌنزع عمامته لٌباشر الشعر 
ُسبَِل : بالمسح، وهللا تعالى أعلم، ولذلك أصدر حكمه الفقهً قاببل

ْمَسَح : َمالٌِك َعِن اْلَمْسِح َعلَى اْلِعَماَمِة َواْلِخَماِر، َقالَ  ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ الَ 
ْمَسَحا َعلَى ُرُإوِسِهَما ٌَ ُجُل َوالَ اْلَمْرأَةُ َعلَى الِعَماَمٍة َوالِخَماٍر، َوْل . الرَّ

ْمَسَح بَرْأِسِه، َحتَّى َجؾَّ - * ٌَ ًَ أَْن  ؤَ َفَنِس َوُسبَِل مالٌك َعْن َرُجٍل َتَوضَّ
ٌُِعٌَد : َوُضوُءهُ؟ َقالَ  أََرى الْمَسَح بَِرْأِسِه، َوإِْن َكاَن َصلَّى رأٌت أَْن 

بلَةَ  هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فهو : الشرح" .الصَّ
ٌوجب مسح الرأس فً الوضوء وإن صلى ببل مسح أعاد الصبلة 

 .بعد الوضوء، وهللا تعالى أعلم
باب ما جاء فً المسح على الخفٌن  (8)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -79 َثَنا َمالٌِك بن أنس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، :  َحدَّ َحدَّ
بٌِِه اْلُمِؽٌَرِة 

اٍد وهو ِمْن َولَِد اْلُمِؽٌَرِة بن شعبة، َعْن أَ ٌَ اِد ْبِن ِز َعْن َعبَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َذَهَب لَِحاَجتِِه فًِ َؼْزَوِة  ْبِن ُشْعَبَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َفَذَهْبُت َمَعُه بَِماٍء، َفَجاَء النبً َصلى هللا َعلٌَه : َتُبوَك، َقاَل اْلُمِؽٌَرةُ 
تِِه،  ِه ِمْن ُكمَّ ُجبَّ ٌْ َد ٌَ ٌُْخِرُج  ِه، َفَؽَسَل َوْجَهُه، ُثمَّ َذَهَب ل ٌْ َوَسلم َفَسَكْبُت َعلَ

ِة، َفَؽَسَل  تِة، َفؤَْخَرَجهَُما ِمْن َتْحِت اْلُجبَّ ْسَتِطْع ِمْن ِضٌِق ُكمَّ ُجبَّ ٌَ َفلَْم 
ِن، َفَجاَء النبً َصلى هللا َعلٌَه  ٌْ َدِه، َوَمَسَح بَِرْأِسِه، َوَمَسَح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ

 ِ هُْم َوَقْد َصلَّى لِهْم َرْكَعًة، َفَصلَّى َرُسوُل هللاَّ ُإمُّ ٌَ ْحَمِن  َوَسلم، َوَعْبُد الرَّ
اُس،  ِهْم، َفَفِزَع النَّ ٌْ ْت َعلَ ٌَ ْكَعَة الَّتًِ َبقِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم معهم الرَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ا فرغ َرُسوُل هللاَّ : الشرح"  .أَْحَسْنُتمْ : َفلَمَّ
اختار اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذا اإلسناد لهذا الحدٌث فً 

المسح على الرأس وعلى الخفٌن ألنه ٌوافق مذهبه، وقد تقدم عن 
الحفاظ الجهابذة أنه مسح العمامة ال على الرأس، فهذه الرواٌة شاذة، 

ولكن المسح على الخفٌن تواترت أحادٌثه عن النبً صلى هللا علٌه 
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فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "وسلم وقد خرجناها فً كتابنا 
المسح على ":حدٌث -24.الحدٌث: وقد خرجناها كما ٌلً" المتواتر
عن جرٌر رضً هللا عنه أنه بال ثم توضؤ : نص الحدٌثو "الخفٌن

رأٌت رسول هللا  نعم: ومسح على خفٌه فقٌل له تفعل هكذا قال
قال إبراهٌم " صلى هللا علٌه وسلم بال ثم توضؤ ومسح على خفٌه

" فكان ٌعجبهم هذا الحدٌث ألن إسبلم جرٌر كان بعد نزول المابدة
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وزاد فقال جرٌر لما سبل هل كان 

قال ما أسلمت إال بعد المابدة وأخرجه : ذلك قبل المابدة أو بعدها
قطؾ "والحدٌث أخرجه السٌوطً فً كتابه . الترمذي والطبرانً

قال " :وقال" األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
حدثنً سبعون من أصحاب رسول هللا صلى هللا  {البصري}الحسن

 48وأخرجه السٌوطً عن " علٌه وسلم أنه كان ٌمسح على الخفٌن
 : صحابٌا هم66صحابٌا كما رواه الحافظ الكتانً وروٌناه عن 

. أخرجه البخاري ومسلم والبكري فً األربعٌن وأبو عوانه والبزار: المؽٌرة بن شعبة-1

أخرجه البخاري ومسلم : عمر بن الخطاب- 2
أخرجه البخاري ومسلم   : علً بن أبً طالب- 3
أخرجه البخاري ومسلم وابن خزٌمه : سعد بن أبً وقاص- 4

أخرجه البخاري ومسلم   : ببلل- 5
أخرجه البخاري ومسلم   : برٌدة- 6
أخرجه البخاري ومسلم وابن خزٌمة : جرٌر البجلً- 7

أخرجه البخاري ومسلم   : حذٌفة- 8
أخرجه البخاري ومسلم والنسابً : عمر بن  أمٌة الضمري- 9

أخرجه أبو داود : أبً بن عمارة-10

أخرجه أبو داود : أوس بن أوس-11
عزاه له الكتانً فً ن م المتناثر : صفوان بن عسال- 12
عزاه له الكتانً فً ن م المتناثر : جابر بن عبد هللا- 13

سهل بن - 16، ابن ماجه: أنس -15 أخرجه ابن خزٌمة وابن حبان البستً: أبوبكر-14
: عابشةـ 18، الدارقطنً: عوؾ بن مالك األشعري- 17 ابن ماجه: سعد الساعدي

عزاه له : أبو أٌوب األنصاريـ 21 أحمد: ثوبانـ 20 الدارقطنً: مٌمونةـ 19 الدارقطنً

أخرجه النسابً : أسامة بن زٌدـ 23، أحمد: أبو هرٌرةـ 22، الكتانً فً ن م المتناثر
: البراء بن عازبـ 25، الطبرانً: أسامة بن شرٌكـ 24.وابن حزٌمة والطبرانً

ـ 28، الطبرانً: ربٌعة بن كعب االسلمًـ 27، الطبرانً: جابر بن سمرةـ 26 الطبرانً

 الطبرانً: عبد هللا بن رواحةـ 30، الطبرانً: عبادة بن الصامتـ 29، الطبرانً: الشرٌد
: ابن مسعودـ 33، الطبرانً وابن خزٌمة: ابن عمرـ 32، الطبرانً: ابن عباسـ 31

مسلم ـ 36، الطبرانً: عصمةـ 35، الطبرانً: عبد الرحمن بن حسنةـ 34، الطبرانً

، الطبرانً: ٌعلى بن مرةـ 38 الطبرانً: معقل بن ٌسارـ 37، الطبرانً: والد عوسجة
أبو سعٌد ـ 41، الطبرانً: أبو بردة األسلمًـ 40، الطبرانً: أبو أمامة الباهلًـ 39

ابن منده فً معرفة : بٌب بن ؼالبـ ش43 الطبرانً: أبو طلحةـ 42، الطبرانً: الخدري
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ـ 45 .أبو نعٌم فً المعرفة وابن خزٌمة كما فً الكتانً: زٌد بن حزمـ 44، الصحابة
 .سعٌد بن منصور: الضحاك مرسبل

  قلت زاد الكتانً فً ن م المتناثر قال أورده أٌضا الحاف  فً تخرٌج أحادٌث الهداٌة
ـ 49، أم أسعد األنصارٌةـ 48 ٌسار جد عبد هللا بن مسلم بن ٌسارـ 47، سلمانـ 46

، مالك بن سعدـ 52 عمرو بن ببللـ 51، عبد الرحمن بن ببللـ 50، خالد بن عرفطة

طلحة بن عبٌد ـ 55.عثمان بن عفانـ 54، مالك بن ربٌعة السلولً أبو مرٌم وبرٌدةـ 53
الزبٌر بن ـ 59، سعٌد بن زٌدـ 58، طلحة بن عبٌد هللاـ 57، أبو ذر الؽفاريـ 56، هللا

 أبو عبٌدة بن الجراحـ 61، عبد الرحمن بن عوؾـ 60، العوام

هإالء بقٌة العشرة المشهود لهم بالجنة الذٌن ذكرهم ابن منده أنهم رووا هذا الحدٌث 
فؤضفناهم أما .الحاف  العراقً وتلمٌذه الحاف   ابن حجرالعسقبلنً: وأقر ذلك كل من

ـ 63 . ذكره الكتانً فً ن م المتناثر:أبو موسى األشعريـ 62. الباقً فمن عند الكتانً

عبد هللا بن ـ 64، ذكره الكتانً فً ن م المتناثر فً الحدٌث المتواتر: عمرو بن العاص
ذكره الكتانً فً : حاتم ـ 65 ذكره الكتانً فً ن م المتناثر فً الحدٌث المتواتر: الحارث

. ن م المتناثر فً الحدٌث المتواتر

وقد ذكر البزار أنه روى عن المؽٌرة بن ":وقال الحافظ الكتانً
شعبة من نحو ستٌن طرٌقا وذكر ابن منده منها خمسة وأربعٌن 
وقال اإلمام أحمد فً المسح على الخفٌن أربعون حدٌثا مرفوعة 

وموقوفة وقال ابن أبً حاتم فٌه عن أحد وأربعٌن من الصحابة وقال 
ابن عبد البر فً االستذكار رواه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم نحو 

أربعٌن من الصحابة ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال 
حدثنً سبعون من أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  أنه كان 

ٌمسح على الخفٌن وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه فً 
تذكرته فبلػ ثمانٌن صحابٌا سرد الترمذي منهم جماعة والبٌهقً فً 

سننه جماعة وابن جماعة والكمال بن الهمام فً فتح القدٌر وفً فتح 
المؽٌث جمع بعض الحفاظ رواته من الصحابة فجاوزوا الثمانٌن 

وقال صرح جمع من الحفاظ بؤن المسح على الخفٌن متواتر وعبارة 
ابن عبد البر منهم روى المسح على الخفٌن عن النبً صلى هللا علٌه 

وفً فتح الباري صرح جمع من الحفاظ بؤن  .هـ/وسلم وما وقفوا 
المسح على الخفٌن متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانٌن 

منهم العشرة وفً ابن أبً شٌبة وؼٌره عن الحسن البصري حدثنً 
هـ ومثله للزرقانً فً /سبعون من الصحابة بالمسح على الخفٌن

شرح الموطإ وفً فٌض القدٌر وقد بلؽت أحادٌث المسح على 

الخفٌن التواتر حتً قال الكمال بن الهام قال أبو حنٌفة ما قلت به 
حتى جاءنً فٌه مثل ضوء النهار وعنه أخاؾ الكفر على من لم ٌر 

. هـ/المسح على الخفٌن ألن اآلثار التً جاءت فٌه فً حٌز التواتر
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وفً شرح العقابد السنٌة للسعد قال الكرخً إنً أخاؾ الكفر على 
من ال ٌرى المسح على الخفٌن ألن اآلثار التً جاءت فٌه فً حٌز 

وفً المعلم للمازري أما جواز المسح فالحجة له .هـ/التواتر
األحادٌث الواردة فً المسح وقد ذكر بعض التابعٌن من بلوؼها فً 

دل على أنها ترتفع أخبار اآلحاد وتلتحق بما هو متواتر فً  كثرة ما

وقد نقله عٌاض فً اإلكمال والنصوص بتواتره .هـ/المعنى والمفهوم
كثٌرة ولكن تواتره كما نقلنا عن المازري وعٌاض معنوي ال لفظً 
وقد صرح بذلك السٌوطً فً شرحه أللفٌة العراقً كما نقلناه ٌرد 

 قول من قال إنه مشهور قرٌب من التواتر أو شبٌه به راجع التحرٌر
البن الهمام و شرحه البن أمٌر الحاج وقد قال ابن القصار من أبمتنا 

المالكٌة إنكاره فسوق وابن حبٌب ال ٌنكره إال مخذول وسبل أنس 
 هو أن تحب الشٌخٌن ٌعنً أبا:"بن مالك عن السنة والجماعة فقال

بكر وعمر وال تطعن فً الحسنٌن ٌعنً ابنً علً والزهراء وتمسح 
 وسبل أبو حنٌفة أٌضا عن مذهب أهل السنة والجماعة "على الخفٌن

فقال هو أن ٌفضل الشٌخٌن وأن ٌحب الختنٌن ٌعنً عثمان وعلٌا 

وهكذا انتصر الكتانً إلبراز تواتر " وأن ٌرى المسح على الخفٌن
للمسافر ثبلثة أٌام ولٌالٌهن ":حدٌث- ز .هذا الحدٌث وهللا الموفق

تفرد به الكتانً فً " وللمقٌم ٌوم ولٌلة فً المسح على الخفٌن

وقال ذكره فً الجمع من " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"كتابه 
 عوؾ بن مالك -4 جرٌر، -3 البراء، -2 أسامة بن شرٌك، ـ1:حدٌث

 عبد هللا -9أبً بكر،-8 خزٌمة بن ثابت،-7 علً،-6ببلل، -5االشجعً،
 ابن -12 أنس، -11 عمر، -10بن مسلم بن ٌسار عن أبٌه عن جده، 

 عمرو بن  أمٌة -15 أبً هرٌرة،-14 خالد بن الولٌد، –13عمر، 
 -18 مالك بن سعد، -17 ٌزٌد بن أبً مرٌم عن أبٌه، -16الضمري، 

 ٌعلً بن مرة الثقفً عشرٌن  –20 المؽٌرة، -19صفوان بن عسال، 
 عبد –22 ، عابشة أخرجه النسابً-21قلت ورد أٌضا من ،. نفسا

الرحمن بن أبً بكر الصدٌق عن أبٌه أخرجه أحمد وابن خزٌمة 
وابن حبان وؼٌرهم وفً مرقات الصعود قال الطحاوي لٌس ألحد 

هـ /أن ٌترك األثار المتواترة فً التوقٌت إلى مثل حدٌث ابن عمارة
بعد " شرح معانً اآلثار"أي فً تركه ونص الطحاوي فً كتابه 

ذكر أحادٌث التوقٌت فهذه اآلثار قد تواترت عن رسول هللا صلى 
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هللا علٌه وسلم بالتوقٌت فً المسح على الخفٌن للمسافر ثبلثة أٌام 
ولٌالٌها وللمقٌم فً ٌوم ولٌلة فلٌس ٌنبؽً ألحد أن ٌترك مثل هذه 

. هـ/اآلثار المتواترة إلى مثل حدٌث ابن أبً عمارة
وانظره فً ابن ٌونس أن أبمة الحدٌث مثل  ابن مهدي وٌحى بن 
معٌن وؼٌرهما قالوا حدٌثان ال أصل لهما وال ٌصحان التسلٌمتان 

فً الصبلة والتوقٌت فً المسح على الخفٌن وفٌه أٌضا قال ابن 
وهو عجٌب فإن حدٌث التسلٌمتٌن  .هـ/وهب ال أصل لحدٌث التوقٌت

ٌؤتً عده فً التواتر وحدٌث التوقٌت وارد كما ذكرنا عن أكثر من 
عشرٌن نفسا منهم علً أخرجه مسلم وابن خزٌمة وابن ثابت 

وأخرجه أبو داود والترمذي وقال إنه حسن صحٌح قال وذكر عن 
ابن حبان، وكثرة الطرق تدل على أن للحدٌث أصبل بل ربما تفٌد 

عده فً المتواتر كما أشرنا إلٌه بذكره هذا وكما صرح به الطحاوي 
والتوقٌت قال الترمذي هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبً 

صلى هللا علٌه وسلم والتابعٌن ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفٌان 
الثوري وابن المبارك والشافعً وأحمد وابن إسحاق قال وقد روى 

وهو قول  عن بعض أهل العلم أنهم لم ٌوقتوا فً المسح على الخفٌن
وحجة مالك وأهل المدٌنة فً  .هـ /مالك بن أنس والتوقٌت أصح

ترك التوقٌت ما رواه عبد هللا بن عمر عن نافع عن عمر أنه ال 
ٌوقت فً المسح على الخفٌن وما رواه حماد بن زٌد عن كثٌر  بن 

شنظٌر عن الحسن قال سافرنا مع أصحاب رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم فكانوا ال ٌمسحون على أخفافهم بؽٌر وقت والعدد قد 

رواه عقبة بن عامر أنه قدم على عمر بفتح دمشق علٌه خفان فقال 
كم لك باقٌة لم تنزع خفٌك قال فكرت من الجمعة منذ ثمانٌة أٌام 

فقال أحسنت وأصبت السنة أخرجه الحاكم والدارقطنً وفً الباب 

أحادٌث مطلقة ظاهرها التوقٌت أٌضا ووقع التصرٌح بتركه فً 
حدٌث ابن عمارة رواه أبو داود وؼٌره ولكن قال أبو داود واختلؾ 
فً إسناده ولٌس بالقوي وقال الدارقطنً ال ٌثبت وقال أحمد  لٌس 

. بمعروؾ اإلسناد وقال النووي ضعٌؾ باتفاق أهل الحدٌث
قلت الظاهرمن كبلم الحافظ الكتانً ومن قبله الطحاوي القول بتواتر 

هذا الحدٌث إال أنه لما كان ابن وهب من أصحاب مالك قبله وابن 
مهدي وابن معٌن لم ٌثبت عندهم الحدٌث فمن شروط المتواتر أنه 
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ٌفٌد الٌقٌن ٌعنً العلم والعمل معا بحٌث أنك ال تجد أحدا من أهل 
علم علل الحدٌث ٌشك فً صحته وقطعٌة ثبوته أما وقد طعن هإالء 

ال نوافق  جهابذة هذا الفن فاألولى تصحٌحه واإلكتفاء بذلك وبالتالً
. الكتانً والطحاوي فً تواتره وإنما نقول بصحته وهللا الموفق

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -80 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َوَعْبِد هللاِ ْبِن :  َحدَّ َحدَّ

 أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َقِدَم اْلُكوَفَة َعلَى َسْعِد ْبِن ،ِدٌَناٍر، أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ 

ِن،  ٌْ ْمَسُح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ بًِ َوقَّاٍص، َوُهَو أَِمٌُرَها، َفَرآهُ َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر 
أَ

ِه، َفَقاَل لَُه َسْعدٌ  ٌْ ِه، َفَقِدَم َعْبُد : َفؤَْنَكَر َذلَِك َعلَ ٌْ َسْل أََباَك إَِذا َقِدْمَت َعلَ

ْسؤََل ُعَمرَ  ٌَ ًَ أَْن  َحتَّى َقِدَم - رضً هللا عنه - بن الخطاب  هللاِ، َفَنِس

إَِذا : الَ، َفَسؤَلَُه َعْبُد هللاِ، َفَقاَل له ُعَمرُ : أََسؤَْلَت أََباَك؟ َفَقالَ : َسْعٌد، َفَقالَ 

ِهَما، َقاَل َعْبُد  ٌْ ِن َوُهَما َطاِهَرَتاِن، َفاْمَسْح َعلَ ٌْ َك فًِ اْلُخفَّ ٌْ أَْدَخْلَت ِرْجلَ

َوإِْن َجاَء أََحُدُكْم ِمَن : َوإِْن َجاَء أََحُدَنا ِمَن اْلَؽابِِط؟ َقاَل ُعَمرُ : هللاِ 

هذا الحدٌث الموقوؾ من أصح األسانٌد وهو ٌبٌن : الشرح" .اْلَؽابِطِ 

مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فً المسح على الخفٌن وهو 

ٌبدي جهل عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما وإنكاره على سعد بن 

: أبً وقاص مسحه على الخفٌن فؤجابه سعد بجواب حكٌم وهو قوله

ألنه ٌثق فً جواب أبٌه أكثر من ثقته فً سعد وألن فعل " سل أباك"

سعد رضً هللا عنه سٌقوٌه جواب عمر رضً هللا عنه، ولما نسً 

ابن عمر سإال أبٌه بعد رجوعه، وجاء سعد بن أبً وقاص 

الستشارة أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب أو لقضاء حاجة ما، قال 

َفَسؤَلَُه ال، : سعد بن أبً وقاص لعبد هللا بن عمر هل سؤلت أباك؟ قال

ِن َوُهَما ":َعْبُد هللاِ، َفَقاَل له ُعَمرُ  ٌْ َك فًِ اْلُخفَّ ٌْ إَِذا أَْدَخْلَت ِرْجلَ

ِهَما ٌْ ، وهذا هو مذهب اإلمام مالك رحمه تعالى "َطاِهَرَتاِن، َفاْمَسْح َعلَ

 ـ2": "اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وإٌانا، وقد بٌنا فً كتابنا 

وأجمعوا على أن من أكمل طهارته ثم  لبس الخفٌن : قال ابن المنذر

وقال ابن القطان الفاسً نقبل عن " وأحدث أن له أن ٌمسح علٌهما

والمسح على الخفٌن، ال ٌنكره إال مبتدع :"االستذكار إلبن عبد البر

خارج عن جماعة المسلمٌن أهل الفقه واألثر ال خبلؾ بٌنهم فٌه فً 
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الحجاز والعراق والقابلون به هم الجم الؽفٌر الذٌن ال ٌجوز علٌهم 

" الؽلط وال التواطإ وهم جمهور الصحابة والتابعٌن وفقهاء المسلمٌن

واتفق العلماء على جواز المسح على :"ثم نقل عن النكت بعده

الخفٌن وروٌت عن مالك فٌه رواٌة ونزعت الشٌعة عدة رواٌات 

وأجمع " ثم نقل عن اإلشراؾ" إلى أنه ال ٌجوز ألن علٌا امتنع عنه

كل من ٌحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكمل طهارته ثم لبس 

وأجمعوا إن توضؤ فؽسل – الخفٌن وأحدث أن له أن ٌمسح علٌهما 

إحدى رجلٌه فؤدخل الرجل المؽسولة الخؾ ثم ؼسل األخرى وأدخل 

الخؾ أنه طاهر ٌصلً ما لم ٌحدث وٌمسح علٌهما واختلفوا إن 

وعلى جواز المسح على :" أحدث وهذه حاله ونقل عن االستذكار

الخفٌن فً الحضر والسفر جمٌع الفقهاء فً المشرق والمؽرب وال 

ونقل " أعلم خبلفا فً جواز المسح على الخفٌن للمسافر وللمقٌم

وأجمع الجمهور من التابعٌن والفقهاء على :" أٌضا عن االستذكار

قلت فهذه أقوال باإلجماع " أن ال توقٌت فً المسح على الخفٌن

بعضها ٌخالؾ البعض وذلك ألنها لٌست بإجماعات صحٌحة البتة 

كما أن اإلجماع األخٌر الذي نسبه إلى االستذكار ال ٌوجد فً 

حٌث ٌإكد أن الجمهور قالوا  {التمهٌد}االستذكار وٌخالفه ما فً

بالتوقٌت، وال شك أن الخبلؾ فً المسح على الخفٌن من عهد 

نٌل }فً الصحابة والتابعٌن وتابعً التابعٌن، قال الشوكانً

روى عن النبً صلى : االستذكار" وقال ابن عبد البر فً" {األوطار

هللا علٌه وسلم المسح على الخفٌن نحو أربعٌن من الصحابة وذكر 

أبو القاسم بن منده أسماء من رواه فً تذكرته فكانوا ثمانٌن 

صحابٌا، وذكر الترمذي والبٌهقً فً سننهما منهم جماعة، وقد 

نسب القول، بمسح الخفٌن إلى جمٌع الصحابة كما تقدم عن ابن 

المبارك وما روي عن عابشة وابن عباس وأبً هرٌرة من إنكار 

المسح فقال ابن عبد البر ال ٌثبت قال أحمد ال ٌصح حدٌث أبً 

وقد روى الدارقطنً عن . هرٌرة فً إنكار المسح  وهو باطل
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عابشة القول بالمسح وما أخرجه ابن أبً شٌبة عن علً أنه قال 

سبق الكتاب الخفٌن فهو منقطع وقد روى مسلم والنسابً القول به 

بعد موت النبً صلى هللا علٌه وسلم وما روي عن عابشة أنها قالت 

ألن أقطع رجلً أحب إلً من أن أمسح علٌهما ففٌه محمد بن 

مهاجر قال ابن حبان كان ٌضع الحدٌث، وأما القصة التً ساقها 

وفٌها المراجعة الطوٌلة بٌن علً وعمر " الشفاء"األمٌر الحسٌن فً 

واستشهاد علً الثنٌن وعشرٌن من الصحابة فشهدوا بؤن المسح 

كان قبل المابدة فقال ابن بهران لم أر هذه القصة فً شًء من كتب 

الحدٌث، وٌدل لعدم صحتها عند أبمتنا أن اإلمام المهدي نسب القول 

البحر إلى علً علٌه السبلم وذهبت العترة جمٌعا "بمسح الخفٌن فً 

واإلمامٌة والخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه ال ٌجزئ 

المسح عن ؼسل الرجلٌن واستدلوا بآٌة المابدة وبقوله صلى هللا 

علٌه وسلم لمن علمه واؼسل رجلك ولم ٌذكر المسح، وقوله بعد 

" ال ٌقبل هللا الصبلة من دونه وقوله وٌل لؤلعقاب من النار" ؼسلهما

قلت ودلٌل القابلٌن " قالوا واألخبار بنسخ الخفٌن منسوخة بالمابدة هـ

عن جرٌر، أنه بال  ثم توضؤ ومسح على "بمسح الخفٌن حدٌث 

خفٌه فقٌل له تفعل هكذا؟ قال نعم رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم بال، ثم توضؤ ومسح على خفٌه قال إبراهٌم فكان ٌعجبهم هذا 

أخرجه البخاري " الحدٌث ألن إسبلم جرٌر كان بعد نزول المابدة

وقد تقدم تخرٌج أحادٌث المسح .ومسلم وأبو داود والترمذي وؼٌرهم

.                          على الخفٌن وأنها متواترة، وهللا تعالى أعلم  

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -81 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، عن َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ِه، ثم َمَسَح  ُعَمرَ  ٌْ َد ٌَ ؤَ، َفَؽَسَل َوْجَهُه، َو وِق، ُثمَّ َتَوضَّ أنه َباَل بالسُّ

َها، َفَمَسَح َعلَى  ٌْ ًَ َعلَ ٌَُصلِّ ًَ لَِجَناَزٍة ِحٌَن َدَخَل اْلَمْسِجَد لِ بَِرْأِسِه، ُثمَّ ُدِع
َها ٌْ ِه، ُثمَّ َصلَّى َعلَ ٌْ هذا الخبر الموقوؾ من أصح : الشرح" .ُخفَّ

األسانٌد وهو ٌبٌن أن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما تراجع بعد 

إنكاره على سعد بن أبً وقاص رضً هللا عنه فعمل بما أجابه به 
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عمر بن الخطاب رضً هللا عنه وهذا ٌبٌن اإلجماع الذي ذكرنا فً 
 .الحدٌث السابق، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -82 ْحَمِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُه َقالَ  ٍش، أَنَّ ٌْ ًَ : ْبِن ُرَق ُت أََنَس ْبَن مالٍِك أََتى قَُباَء َفَباَل، ُثمَّ أُتِ ٌْ َرأَ

ِن، ثم َمَسَح بَِرْأِسِه،  ٌْ ِه إِلَى اْلِمْرَفَق ٌْ َد ٌَ ؤَ، َفَؽَسَل َوْجَهُه َو بَِوُضوٍء َفَتَوضَّ

ِن، ُثمَّ َصلَّى ٌْ وهذا الحدٌث هو اآلخر ٌبٌن أن ".ثم َمَسَح َعلَى اْلُخفَّ
خادم الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنس بن مالك رضً هللا عنه كان 

 . ٌمسح على الخفٌن قلت وهو إجماع من الصحابة والتابعٌن
ِه، ُثمَّ َباَل، - * ٌْ ؤَ وؼسل قدمٌه، ُثمَّ لَبَِس ُخفَّ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َتَوضَّ

ِه، ثم اْسَتؤْنُِؾ اْلُوُضوَء؟ َفَقالَ  ٌْ ُهَما فًِ ِرْجلَ ْنِزْع : ُثمَّ َنَزَعهَُما، ُثمَّ َردَّ ٌَ لِ
هِ  ٌْ ِن َمْن أَْدَخَل ،ُخفَّ ٌْ ْمَسُح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ َما  ْؽِسْل قدمٌه، َوإِنَّ ٌَ ؤَ ثم ْل َتَوضَّ ٌَ  ُثمَّ لِ

ا َمْن أَْدَخَل  ِن َوُهَما َطاِهَرَتاِن بُِطْهِر اْلُوُضوِء، َفؤَمَّ ٌْ ِه فًِ اْلُخفَّ ٌْ ِرْجلَ
ْمَسُح  ٌَ ِن بُِطْهِر اْلُوُضوِء، َفبلَ  ٌْ ُر َطاِهَرَت ٌْ ِن َوُهَما َؼ ٌْ ِه فًِ اْلُخفَّ ٌْ ِرْجلَ

نِ  ٌْ هذا ما خلص إلٌه اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح" .َعلَى اْلُخفَّ
وإٌانا فً المسح على الخفٌن بعد ما أخرج بعض األحادٌث 

المرفوعة والموقوفة فً المسؤلة وهو مذهب صحٌح إن شاء هللا ألنه 
 .محل إجماع بٌن الصحابة والتابعٌن، وهللا تعالى أعلم

ِه ُخفَّاهُ، َفَسَها َعِن اْلَمْسِح َعلَى - * ٌْ ؤَ َوَعلَ ُسبَِل َمالٌك َعْن َرُجٍل َتَوضَّ
ِن، َحتَّى َجؾَّ َوُضو ٌْ ٌُِعٌِد : هُ َوَصلَّى، َقالَ إاْلُخفَّ ِه، ثم ْل ٌْ ْمَسْح َعلَى ُخفَّ ٌَ لِ

بلَةَ  ٌُِعٌُد اْلُوُضوَء إن كان أدخلهما َوُهَما َطاِهَرَتانِ ،الصَّ " . َوالَ 
هذه فتٌا من اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فٌما ٌخص : الشرح

بمن نسً أن ٌمسح على خفٌه حتى جفت أعضاإه من الوضوء ثم 
صلى فؤمره بؤن ٌعٌد المسح على الخفٌن إذا لبسهما طاهرتٌن وأن 
 . ٌعٌد الصبلة ألنه قد صبلها وهو ناقص الطهارة، وهللا تعالى أعلم

ا أَنَّ َتؤِْخٌَر : (ش):وقال الباجً فً المنتقى نَّ ٌَّ َوَهَذا َكَما َقاَل اَل َناقَِد َب
ِه  ٌْ ِجْب َعلَ ٌَ ْفِسُدَها َفلَِذلَِك لَْم  ٌُ ا اَل  ًٌ َهاَرِة َناِس ِن َعْن الطَّ ٌْ ْجلَ َؼْسِل الرِّ

بَلِة  ٌُْكِمْل اْلُوُضوَء ُدوَن َذلَِك َفَوَجَب إَعاَدةُ الصَّ إَعاَدةُ اْلُوُضوِء َولَْم 
ِن َفَكاَن َذلَِك  ٌْ ْجلَ ِن َبَداًل ِمْن َؼْسِل الرِّ ٌْ َواْلَمْسِح َعلَى اْلُخفَّ

ِه ُثمَّ ): (ص).ُحْكَمهَُما ٌْ ِه ُثمَّ لَبَِس ُخفَّ ٌْ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َؼَسَل َقَدَم
هِ  ٌْ ْؽِسْل ِرْجلَ ٌَ ؤْ َولِ َتَوضَّ ٌَ ِه ُثمَّ لِ ٌْ ْنِزْع ُخفَّ ٌَ  . (اْسَتؤَْنَؾ اْلَوُضوَء َقاَل لِ



 Page 178 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ُ - َهَذا اْلَمْشهُوُر ِمْن َمْذَهِب َمالٍِك : (ش) َواْلَمْرِويُّ َعْن - َرِحَمُه هللاَّ
ًُّ َعْن اْبِن  َماِدِح َة الصُّ ٌَ َجَماَعٍة ِمْن أَْصَحابِِه َوَرَوى ُموَسى ْبُن ُمَعاِو
ِه ُدوَن َسابِِر أَْعَضاِء  ٌْ ُه إَذا َؼَسَل ِرْجلَ ِة أَنَّ ٌَّ اْلَقاِسِم َعْن َمالٍِك فًِ اْلُعْتبِ
ِهَما َوإِْن َناَم َبْعَد أَْن  ٌْ ِن َجاَز اْلَمْسُح َعلَ ٌْ َوُضوبِِه ُثمَّ أَْدَخلَهَُما فًِ اْلُخفَّ

ًٌّ َعلَى  ِن َمْبنِ ٌْ َت ٌَ َوا َن الرِّ ٌْ ٌُْكِمَل َطَهاَرَتُه َفاْلِخبَلُؾ َب ِه َوَقْبَل أَْن  ٌْ لَبَِس ُخفَّ

نِ  ٌْ ُه اَل  :َفْصلَ ٌة َعلَى أَنَّ ٌَّ َة اأْلُولَى َمْبنِ ٌَ َوا ُل َفإِنَّ الرِّ ا اْلَفْصُل اأْلَوَّ َوأَمَّ
ْكُمُل  ٌَ َهاَرِة ُكلَِّها َواَل  َهاَرِة إالَّ بَِكَماِل الطَّ ْطهُُر ُعْضٌو ِمْن أَْعَضاِء الطَّ ٌَ

ؤَ لَْم َتْطهُْر َقَدَماهُ  َتَوضَّ ٌَ ِه َقْبَل أَْن  ٌْ ًة َفَمْن َؼَسَل ِرْجلَ بَِتْطِهٌِرِه َخاصَّ
ْطهَُراِن بِإِْكَماِل َطَهاَرتِِه َوَكَذلَِك َسابُِر أَْعَضابِهِ  ٌَ َما  ِه إنَّ ٌْ . بَِؽْسِل َقَدَم

ٌة َعلَى أَنَّ ُكلَّ ُعْضٍو َتْكُمُل َطَهاَرُتُه بَِتْطِهٌِرِه  ٌَّ ُة َفَمْبنِ ٌَ انِ ُة الثَّ ٌَ َوا ا الرِّ َوأَمَّ
ِن ُحْكَم  ٌْ ِه َفَقْد َطهَُرَتا بِاْلَؽْسِل َفَكاَن ُحْكُمُه فًِ لُْبِس اْلُخفَّ ٌْ َفإَِذا َؼَسَل ِرْجلَ

ِه َقْد َكُملَْت َطَهاَرُتهَُما ٌْ   ".َمْن َكُملَْت َطَهاَرُتُه أِلَنَّ َقَدَم
باب العمل فً المسح على الخفٌن  (9)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -83 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، أَنَّ :  َحدَّ َحدَّ
ِن أَْن  ٌْ ِزٌُد إَِذا َمَسَح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ ِن، َوَكاَن الَ  ٌْ ْمَسُح َعلَى اْلُخفَّ ٌَ أََباهُ كان 

ْمَس ُبُطوَنهَُم ثم ٌنزع العمامة فٌمسح  ٌَ ْمَسَح على ُظهُوَرُهَما، َوالَ  ٌَ
هذا الخبر المقطوع على عروة بن الزبٌر ٌبٌن : الشرح" .برأسه

اختٌار اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فً طرٌقة المسح على الخفٌن 
وكذلك مباشره الرأس بالمسح وقد اختار عمل أحد فقهاء التابعٌن 

 . األجبلء وهو عروة بن الزبٌر، وقد تقدم من األدلة ما فٌه كفاٌة
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -84 ُه كان :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، عن اْبَن ِشَهاٍب أَنَّ َحدَّ

َدا ٌَ َؾ ُهَو  ٌْ ِن َك ٌْ من َفْوَق الخؾ وٌدا  ٌقول ٌضع الذي ٌَمْسِح َعلَى اْلُخفَّ
ًَّ : َقاَل مالِكٍ " *.من َتْحَت اْلُخؾِّ ثم ٌمسح وَذلَِك أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَ

قدم اإلمام مالك رحمه تعالى وإٌانا رأي : الشرح." فًِ مسح الخفٌن

شٌخه محمد بن شهاب الزهري قبل أن ٌبٌن أنه هو أحب األقوال 
: علٌه وأنه ٌتبناه وٌقول بقوله، ولكن قال ابن عبد البر فً االستذكار

ْخَتلِْؾ َقْوُل َمالٍِك أَنَّ اْلَمْسَح َعلَى الخفٌن على حسب ما وصؾ " ٌَ َولَْم 
َرى اإْلَِعاَدَة َعلَى َمِن اْقَتَصَر َعلَى َمْسِح ُظهُوِر ا ٌَ ُه اَل  بن ِشَهاٍب إاِلَّ أَنَّ

ِن إاِلَّ فًِ اْلَوْقِت َوَمْن َفَعَل َذلَِك َوَذَكَر فًِ اْلَوْقِت َمَسَح أَْعبَلُهَما  ٌْ اْلُخفَّ
بن القاسم اوهو قول ، َوأَْسَفلَهَُما ُثمَّ أََعاَد تِْلَك الصبلة فً الوقت

ُه َرأَى اإْلَِعاَدَة َعلَى َمْن َفَعَل  وجمهور أصحاب مالك إال بن َنافٍِع َفإِنَّ
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قُوُل َفَمْن َمَسَح ُبُطوَنهَُما ُدوَن  ٌَ َذلَِك فًِ اْلَوْقِت َوَبْعَدهُ، َوُكلُّهُْم 
ْعُنوَن أَْسَفلَهَُما ُدوَن أَْعبَلُهَما  ٌَ ُه لَْم - ُظهُوِرِهَما  أََعاَد أََبًدا إاِلَّ أَْشَهَب َفإِنَّ

ًضا إاِلَّ فًِ اْلَوْقِت َوَقْد ُرِوَي َعْن َبْعِض  ٌْ َر اإْلَِعاَدَة ِمْن َذلَِك أَ ٌَ
ٌُْمَسَح َعلَى َباِطِن اْلُخؾِّ ُدوَن َظْهِرِه،  ُه أََجاَز أَْن  ًِّ أَنَّ افِِع أَْصَحاِب الشَّ

ٌُْجِزُبُه  ُجوُز اْلَمْسُح َعلَى أَْسَفِل اْلُخؾِّ َو ٌَ ُه اَل  ًُّ َفَقْد َنصَّ أَنَّ افِِع ا الشَّ َوأَمَّ

ِن ، َعلَى َظْهِرِه َفَقطْ  ٌْ َر أََحٌد َعْن ُظهُوِر اْلُخفَّ ٌَُقصِّ ٌُْسَتَحبُّ أَالَّ  َو
ِ ْبِن ُعَمَر  َوُبُطونِِهَما َمًعا َكَقْوِل َمالٍِك وبن ِشَهاٍب، َوُهَو َقْوُل َعْبِد هللاَّ

ْمَسُح  ٌَ ُه َكاَن  ذكر عبد الرزاق عن بن جرٌج عن نافع عن بن ُعَمَر أَنَّ
ِه َوُبُطوَنهَُما ٌْ ورواه الثوري عن بن جرٌج، ورواه بن  ُظهُوَر ُخفَّ

ْمَسُح  ٌَ ُه َكاَن  ٍد َعْن َنافٍِع عن بن ُعَمَر أَنَّ ٌْ َوْهٍب َعْن أَُساَمَة ْبِن َز
َما ُهَما بَِمْنِزلَِة  ْهِريِّ َقاَل إِنَّ ِديُّ َعِن الزُّ ٌْ َب أَْعبَلُهَما َوأَْسَفلَهَُما، َوَذَكَر الزُّ

َك َما لَْم َتْخلَْعهَُما ٌْ ًِّ فًِ َمْسِح ُظهُوِر ، ِرْجلَ افِِع ُة لَِمالٍِك َوالشَّ َواْلُحجَّ
ِن َوُبُطونِِهَما َمًعا  ٌْ ًِّ - اْلُخفَّ بِ ِه - َحِدٌُث اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة َعِن النَّ ٌْ َعلَ

بَلُم  ْمَسُح أَْعلَى اْلُخؾِّ َوأَْسَفلَهُ ))- السَّ ٌَ ُه َكاَن  ٍد َعْن ، أَنَّ ٌْ َرَواهُ َثْوُر ْبُن َز
ْسَمْعُه َثْوٌر ِمْن  ٌَ َوَة َعْن َكاتِِب اْلُمِؽٌَرِة َعِن اْلُمِؽٌَرِة َولَْم  ٌْ َرَجاِء ْبِن َح

ْوِريُّ  ْمِهٌِد، َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َوالثَّ ا ِعلََّتُه فًِ التَّ نَّ ٌَّ َرَجاٍء، َوَقْد َب
ِن ُدوَن ُبُطونِِهَما، َوبِِه َقاَل أَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوَداُودُ  ٌْ ْمَسُح َظاِهَر اْلُخفَّ ٌَ ،
ِس ْبِن َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة َوُعْرَوَة ْبِن  ٌْ بًِ َطالٍِب َوَق

ًِّ ْبِن أَ َوُهَو َقْوُل َعلِ
ُة  اٍح َوَجَماَعٍة، َواْلُحجَّ بًِ َوضَّ

ِر َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوَعَطاِء ْبِن أَ ٌْ َب الزُّ
َثَنا َحْفُص ْبُن  ُد ْبُن اْلَعبَلِء َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ لَهُْم َما َذَكَر أَُبو َداُوَد َقاَل َحدَّ

ًٍّ َقاَل  ٍر َعْن َعلِ ٌْ بًِ إِْسَحاَق َعْن َعْبِد َخ
اٍث َعِن اأْلَْعَمِش َعْن أَ ٌَ لَْو ))ِؼ

ْأيِ لََكاَن أَْسَفُل اْلُخؾِّ أَْولَى بِاْلَمْسِح ِمْن أَْعبَلهُ َوَقْد  ٌُن بِالرَّ َكاَن الدِّ
ِه َوَسلََّم ٌمسح على ظاهر خفٌه ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ  ((َرأَ

َوَهَذا َعلَى َما ُذِكَر ِمْن َجَواِز اْلَمْسِح : (ش): وقال الباجً فً المنتقى

ِن َعلَى َمْسِح  ٌْ ِزٌُد فًِ َمْسِح اْلُخفَّ ٌَ ِن َوَذلَِك أَنَّ ُعْرَوَة َكاَن اَل  ٌْ َعلَى اْلُخفَّ
هُوِر َوَمْعَنى َذلَِك إنَّ َظْهَر اْلُخؾِّ ِعْنَدهُ َمَحلُّ ُوُجوِب اْلَمْسِح َوبِِه  الظُّ

ٌُِعٌُد أََبًدا َقالَُه  ٌُْجِزِه َو َقاَل َمالٌِك َولَْو َمَسَح اأْلَْسَفَل ُدوَن اأْلَْعلَى لَْم 
َسْحُنوٌن َواْبُن َحبٌٍِب َهَذا اْلَمْشهُوُر ِمْن اْلَمْذَهِب َوَرَوى اْبُن َعْبِد اْلَحَكِم 
لٌُِل َعلَى  ًِّ َوالدَّ افِِع ٌُْجِزٌِه َوبِِه َقاَل َبْعُض أَْصَحاِب الشَّ ُه  َعْن أَْشَهَب أَنَّ

ُه اَل  اْلَمْشهُوِر ِمْن اْلَمْذَهِب أَنَّ َظاِهَر اْلُخؾِّ لَُه ُحْكُم اْلُخؾِّ بَِدلٌِِل أَنَّ
ُجوُز  ٌَ ُه  ْعِل بَِدلٌِِل أَنَّ ُجوُز لِْلُمْحِرِم لُْبُسُه َوأَْسَفُل اْلُخؾِّ لَُه ُحْكُم النَّ ٌَ
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ْخَتصَّ اْلَمْسُح بَِما لَُه ُحْكُم اْلُخؾِّ ُدوَن َما  ٌَ لِْلُمْحِرِم لُْبُسُه َفَوَجَب أَْن 
ْعِل َوَتْحِرٌُر َذلَِك أَنَّ َهَذا َمْوِضٌع ِمْن اْلَمْلُبوِس فًِ اْلَقَدِم  ُحْكُمُه ُحْكُم النَّ

ْفَرَد بِاْلَمْسِح َكَما لَْو اْنَفَرَد  ٌُ ُجْز أَْن  ٌَ ٌة َفلَْم  ٌَ ْلَزُم اْلُمْحِرَم بِلُْبِسِه فِْد ٌَ اَل 
ُر ُمْسَتْوَعٍب َولَِذلَِك  ٌْ ُ أَْعلَُم أَنَّ اْلَمْمُسوَح ِعْنَدهُ َؼ َوَوْجُه َقْوِل أَْشَهَب َوهللَاَّ
ْأِس َوإَِذا َكاَن أَْسَفُل اْلُخؾِّ ِعْنَدهُ َمَحبّلً لِْلَفْرِض  َز اْلَمْسَح بَِبْعِض الرَّ َجوَّ

ٌَُحاِذي ِمْن اْلَقَدِم َما ُهَو َمَحلٌّ لَِفْرِض اْلَؽْسِل َجاَز لَُه ااِلْقتَِصاُر  ُه  أِلَنَّ
هِ  ٌْ َؾ ): (ص).َعلَ ٌْ ِن َك ٌْ ُه َسؤََل اْبَن ِشَهاٍب َعْن اْلَمْسِح َعلَى اْلُخفَّ َمالٌِك أَنَّ

ِه َتْحَت اْلُخؾِّ َواأْلُْخَرى َفْوَقُه ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ ُهَو َفؤَْدَخَل اْبُن ِشَهاٍب إْحَدى 
ًَّ فًِ  ى َقاَل َمالٌِك َوَقْوُل اْبِن ِشَهاٍب أََحبُّ َما َسِمْعت إلَ ٌَ ْح ٌَ ُهَما َقاَل  أََمرَّ

ُ - ش َوَهَذا َكَما َقاَل أِلَنَّ اْبَن ِشَهاٍب  (َذلِكَ  َجَمَع فًِ َمْسِحِه - َرِحَمُه هللاَّ
َن اْلَفِضٌلَِة َوُهَو َباِطُن اْلُخؾِّ َفَمَسَح  ٌْ َن اْلَفْرِض َوُهَو َظاِهُر اْلُخؾِّ َوَب ٌْ َب

َجِمٌَع اْلُخؾِّ إلَى اْلَعقِِب َوَهَذا ُهَو اْلَمْشهُوُر ِمْن اْلَمْذَهِب َوبِِه َقاَل اْبُن 
ْخِرُق . اْلَقاِسمِ  ٌَ َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَحَكِم إنَّ َمْسَح َباِطِن اْلُخؾِّ َفْرٌض اَل 

َوَقاَل اْبُن َنافٍِع َمْن َتَرَك َمْسَح َباِطِن اْلُخؾِّ أََعاَد أََبًدا .اإْلِْخبَلُل بِهِ 
ُه  َوَرَوى اْبُن َعْبِد اْلَحَكِم َعْن أَْشَهَب أَنَّ اْلَفْرَض َمْسُح َباِطِن اْلُخؾِّ َوأَنَّ

َم َتْوِجٌُه َقْوِل اْبِن اْلَقاِسِم َوَوْجُه .إْن َمَسَحُه ُدوَن َظاِهِرِه أَْجَزأَ  َوَقْد َتَقدَّ
ٌَُحاِذي اْلَمْؽُسوَل  ُه َمْوِضٌع ِمْن اْلُخؾِّ  َقْوِل اْبِن َعْبِد اْلَحَكِم َواْبِن َنافٍِع أَنَّ

اِهرِ   ".ِمْن اْلَقَدِم َفَوَجَب َؼْسلُُه َكالظَّ
 :باب ما جاء فً الرعاؾ (10)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -85 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
َتَكلَّمْ  ٌَ ؤَ، ُثمَّ َرَجَع َفَبَنى َولَْم  " .ُعَمَر َكاَن إَِذا َرَعَؾ اْنَصَرَؾ َفَتَوضَّ

هذا الحدٌث الموقوؾ من أصح األسانٌد وقد استدل به : الشرح
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌبٌن به حكم الرعاؾ وقد أول قوله 

بؽسل دم الرعاؾ عنه وهو ٌطلق علٌه " إذا رعؾ انصرؾ فنوضؤ"

فؤول ذلك قوله :"الوضوء، وقد ذكر ابن عبد ذلك، قال فً االستذكار
ؤَ ))بن ُعَمَر اعن  ا َرَعَؾ اْنَصَرَؾ َفَتَوضَّ ُه لَمَّ َحَملَُه أَْصَحاُبَنا َعلَى  ((إِنَّ

ى  ٌَُسمَّ ِم  َتَكلَّْم َوَبَنى َعلَى َما َصلَّى، َقالُوا َوَؼْسُل الدَّ ٌَ َم َولَْم  ُه َؼَسَل الدَّ أَنَّ
َظاَفُة، َقالُوا َفإَِذا اْحَتَمَل َذلَِك  ًَ النَّ ُه ُمْشَتقٌّ ِمَن اْلَوَضاَءِة َوِه ُوُضوًءا أِلَنَّ

ُكْن لمن ادعى على  ٌَ بَلِة فًِ َدْعَواهُ َذلَِك الَْم  ؤَ لِلصَّ ُه َتَوضَّ - بن ُعَمَر أَنَّ
ُه  ٌَِّب أِلَنَّ لُوا َحِدٌَث َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ِن، َوَكَذلَِك َتؤَوَّ ٌْ ٌة اِلْحتَِمالِِه اْلَوْجَه ُحجَّ
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ُه َرَعَؾ َفَمَسَحُه بُِصوَفٍة ُثمَّ َصلَّى ولم  ُرهُ َعْنُه أَنَّ ٌْ ًُّ َوَؼ افِِع َقْد َذَكَر الشَّ
َم َعْنُه َوَصلَّىاٌتوضؤ قالوا وٌوضح ذلك فعل  ُه َؼَسَل الدَّ اٍس أَنَّ  بن َعبَّ

َفاِق ِمْنهُْم أَْولَى، َوَخالََؾ أَْهُل اْلِعَراِق فًِ َهَذا  َوَحْمُل أَْفَعالِِهْم َعلَى ااِلتِّ
ِرِه َفهَُو  ٌْ ْد بَِؽْسِل َدٍم َوَؼ ٌَّ َق ٌُ ؤِْوٌِل َفَقالُوا إِنَّ اْلُوُضوَء إَِذا أُْطلَِق َولَْم  التَّ

ُه  اِهُر ِمْن إِْطبَلِق اللَّْفِظ َمَع أَنَّ بَلِة َوُهَو الظَّ اْلُوُضوُء اْلَمْعلُوُم لِلصَّ

بٌِِه ُعَمَر إٌَِجاُب اْلُوُضوِء ِمَن اَمْعُروٌؾ ِمْن َمْذَهِب 
بن ُعَمَر َوَمْذَهِب أَ

اقَِضِة لِْلُوُضوِء إَِذا  ُه َكاَن ِعْنَدُهَما َحَدًثا ِمَن اأْلَْحَداِث النَّ َعاِؾ َوأَنَّ الرُّ
َعاؾُ  َظاِهًرا َساببًِل َوَكَذلَِك ُكلُّ َدٍم َساَل ِمَن الجسد وظهر ،َكاَن الرُّ

ٌم َقاَل أَْخَبَرَنا بن أبً لٌلى عن نافع  ٌْ َثَنا ُهَش َبَة َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ َش
فذكر ْبُن أَ

ؤْ َفإِْن لَْم  َتَوضَّ ٌَ ْنَصِرْؾ َوْل ٌَ عن بن ُعَمَر َقاَل َمْن َرَعَؾ فًِ َصبَلتِِه َفْل
بَلةَ  َتَكلَّْم َبَنى َعلَى َصبَلتِِه َوإِْن َتَكلََّم اْسَتؤَْنَؾ الصَّ اِق ، ٌَ زَّ َوَذَكَر َعْبُد الرَّ

ْهِريِّ َعْن َسالٍِم َعِن بن ُعَمَر َقالَ  إَِذا َرَعَؾ ))َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ
ُه ٌنصرؾ  ا َفإِنَّ ًٌ ُء أَْو َوَجَد َمْذ ًْ بَلِة أَْو َذَرَعُه اْلَق ُجُل فًِ الصَّ الرَّ

ثم عن نافع عن بن ُعَمَر َقاَل َمْن َرَعَؾ فًِ َصبَلتِِه ((فٌتوضؤ
ًَ َعلَى َما َمَضى َما لَْم  تِمَّ َما َبقِ ٌُ ْرِجْع َف ٌَ ؤْ ُثمَّ  َتَوضَّ ٌَ ْنَصِرْؾ َوْل ٌَ َفْل

َتَكلَّمْ   قلت وهذه اآلثار تبٌن أن داللة الوضوء عند اإلمام مالك ."ٌَ
رحمه هللا تعالى وإٌانا التً استنبط بها حكم الرعاؾ لٌس هو الذي 

 .عند ابن عمر وأبٌه عمر، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -86 ُه َبلََؽُه أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ْبنًِ َعلَى َما َقْد  ٌَ ْرِجُع َف ٌَ َم، ُثمَّ  ْؽِسُل الدَّ ٌَ ْخُرُج َف ٌَ ْرُعُؾ َف ٌَ اٍس َكاَن  َعبَّ
إنما مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ٌوافق الببلغ : الشرح."َصلَّى

َوَقْولُُه : (ش):" الذي أخرجه عن ابن عباس، قال الباجً فً المنتقى
َم إْخَباٌر  ُه َرَعَؾ َفَخَرَج َفَؽَسَل َعْنُه الدَّ اٍس أَنَّ فًِ َحِدٌِث اْبِن َعبَّ

ُه َرأَى َذلَِك  َعاِؾ َوأَنَّ َرى اْلُوُضوَء ِمْن الرُّ ٌَ ُه َكاَن اَل  َوَتْصِرٌٌح بِؤَنَّ

ا ًٌ ْفَعَل َذلَِك َساِه ٌَ اٍس َحتَّى َخَرَج َعْن أَْن  ِ ْبِن َعبَّ َر ِمْن َعْبِد هللاَّ   ".َتَكرَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -87 ِزٌَد ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن :  َحدَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

، َفؤََتى ُحْجَرَة  ٌَُصلًِّ ٌَِّب ٌَرَعَؾ َوُهَو  ُه َرأَى َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٍط، أَنَّ ٌْ قَُس
ؤَ، ُثمَّ  ًَ بَِوُضوٍء َفَتَوضَّ ِه َوَسلََّم، َفؤُتِ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ أُمِّ َسلََمَة َزْوِج النَّ

قالوا بؤن سعٌد بن المسٌب فعل حكمه " .َرَجَع َفَبَنى َعلَى َما َقْد َصلَّى
الشرعً وهو أن الراعؾ ٌؤوي إلى أقرب مكان لٌزٌل الدم عنه 

بالؽسل ثم ٌبنً على ما فات إذا أمكنه إدراك إمامه وإال صلى فً 
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وقال البٌهقً بعد إخراجه لهذا الخبر فً .مكانه، وهللا تعالى أعلم
أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلَفقٌُِه، أنبؤ أَُبو - 3390 :السنن الكبرى

ِد ْبِن اْلَحَسِن، ثنا أَُبو َعاِمٍر، ثنا  اَن، ثنا إِْبَراِهٌُم ْبُن ُمَحمَّ ٌَّ ِد ْبُن َح ُمَحمَّ
بًِ 

ٍس، َعْن أَ ٌْ َة ْبِن َق ٌَّ اْلَولٌُِد، َعْن َسِعٌِد ْبِن َعْبِد اْلَعِزٌِز، َعْن َعِط
 ًِّ ْبنًِ َعلَى َما َقْد َصلَّى":َقالَ  إِْدِرٌَس اْلَخْواَلنِ ٌَ ْرِجُع َف ْعنًِ فًِ " ٌَ ٌَ

ةُ  ٌَّ َعاِؾ َوَقالَ َعِط ْحَمِن : الرُّ َوَكَتَب اْبُن ُعَمَر َوأَُبو َسلََمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

َنا ِكَتاَبهَُما بَِذلِكَ  ٌْ ٍد َفَقَرأَ َعلَ ٌْ َة ْبِن َخالِِد ْبِن أَُس ٌَّ  ."إِلَى أَُم
باب العمل فً الرعاؾ  (11)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -88 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُه َقالَ  ًِّ أَنَّ ْخُرُج : َحْرَملََة األَْسلَِم ٌَ ْرُعُؾ، َف ٌَ ٌَِّب  ُت َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٌْ َرأَ

ْخُرُج ِمْن أَْنفِِه، ُثمَّ  ٌَ ِم الَِّذي  ُم، َحتَّى َتْخَتِضَب أََصابُِعُه ِمَن الدَّ ِمْنُه الدَّ
 ُ ؤ َتَوضَّ ٌَ  ".ٌَُصلًِّ َوالَ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -89 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُم، فٌمسحه  ْخُرُج ِمْن أَْنفِِه الدَّ ٌَ ُه َرأَى َسالَِم ْبَن َعْبِد هللاِ  ِر، أَنَّ اْلُمَجبَّ

 ُ ؤ َتَوضَّ ٌَ ٌَُصلًِّ َوالَ  ْفتِلُُه ُثمَّ  ٌَ  ".بإَصبُِعُه، ُثمَّ 
ٍْ :  لَقبلَق يبنِلكٌك ـ* الَق يِل َٔق ٍو  الَق دَق َٔق بٍف  ٍْ ُسػَق أُ يِل ضَّ َٕق ُ الَق َٚقزَق ََقب أَقََّّ ُْذَق ٔاألَقْيُش ػِل

ذِل  سَق ٍَق  ش يٍ اْن َق ُٛم يِل ٍْٛح َٚقسِل ْزا يزْت اإليبو يبنك سحًّ : انششح" .لَق

هللا رؼبنٗ ٔإٚبَب ٔلذ رمذو أٌ انٕضٕء يٍ انشػبف ٔخشٔج انذو 

ٔانمٙء يسأنخ خالف ثٍٛ انفمٓبء فًُٓى يٍ أنزو انٕضٕء يُّ، ٔيُٓى 

ٔلذ ،يٍ ال ٚهزيّ يٍ خشٔج انذو كبإليبو يبنك سحًّ هللا ٔإٚبَب

رٕصم نٓزا انشأ٘ انفمٓٙ ثؼذيب لذو ػًم سؼٛذ ثٍ انًسٛت ٔسبنى ثٍ 

ػجذ هللا ثٍ ػًش نٛسزأَس ثشأًٚٓب ٔٚؤٚذ ثفؼهًٓب سأّٚ انفمٓٙ ٔهللا جم 

كًب أٌ انخجشٍٚ ٔغٛشًْب ثُٗ ػهٛٓب انشٕكبَٙ ٔاألنجبَٙ .ٔػال أػهى

اإل ؼبع "ثؼذو َ بسخ انذو انًسفٕح ٔلذ سددَب ػهًٛٓب فٙ كزبثُب 

 قلت ـ3 :حٛش لهُب: فٙ كزبة انطٓبسح" ٔاإللُبع ثًسبئم اإلجًبع
َها):واألصل فً نجاسة الدم والخمر من الكتاب، قوله تعالى ٌُّ ا أَ ٌَ 

ْن َعَمِل  ِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالَُم ِرْجٌس مِّ ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم الَِّذٌَن آَمُنوْا إِنَّ
َطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلُِحونَ  ٌْ :  وفً سورة البقرة[90: المابدة]( الشَّ

ِر هللّاِ ) ٌْ َم َولَْحَم اْلِخنِزٌِر َوَما أُِهلَّ بِِه لَِؽ َتَة َوالدَّ ٌْ ُكُم اْلَم ٌْ َم َعلَ َما َحرَّ إِنَّ
َر َباٍغ َوالَ َعاٍد َفبل ٌْ ِحٌمٌ  َفَمِن اْضُطرَّ َؼ ِه إِنَّ هللّاَ َؼفُوٌر رَّ ٌْ ( إِْثَم َعلَ

دلٌل الرفاق على "  وقال الشٌخ ماء العٌنٌن فً كتابه[173: البقرة]
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واعلم أننً " بؤنهم أجمعوا على نجاسة هذه األربعة" شمس االتفاق
لن أكثر من النقل عن كتاب الشٌخ ماء العٌنٌن هذا ألنه قال فً 

مقدمته بؤنه نظم إجماعات ابن رشد وكشؾ الؽمة وقد حذروا من 
هذه اإلجماعات فلما كان أصل النظم محله الضعؾ وكان كتابنا 

ٌسعى إلى تحقٌق اإلجماع وتؤصٌله فإننا سنتحاشى نقل كل إجماع 

كما فعل صاحب موسوعة اإلجماع فتقاصرنا عن العزو لكتاب 
. لهذا السبب وأخذنا من حٌث أخذ" دلٌل الرفاق"
 الرد على األلبانً والشوكانً وهنا وقبل أن ندخل فً تقدٌم الدلٌل ـ4

من السنة نود لفت نظر الجمٌع إلى مخالفة الشٌخٌن الفاضلٌن اإلمام 
محمد بن علً الشوكانً والمحدث المحقق الشٌخ محمد ناصر الدٌن 

ابن : لئلجماع الذي ذكره كل منرحمهما هللا تعالى وإٌانا األلبانً 
فٌما  {التمهٌد}المنذر وابن حزم وابن عبد البر فً االستذكار و

ٌخص بنجاسة الدم والخمر، قال اإلمام محمد بن علً الشوكانً فً 
لم ٌصح فً " السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار"كتابه 

كون كل الدم نجسا شًء من السنة وأما االستدالل بما فً الكتاب 
ًما َعلَى): العزٌز من قوله سبحانه ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ  قُل الَّ أَِجُد فًِ َما أُْوِح

ُه  ْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزٌٍر َفإِنَّ َتًة أَْو َدًما مَّ ٌْ ُكوَن َم ٌَ ْطَعُمُه إاِلَّ أَن  ٌَ َطاِعٍم 
َر َباٍغ َوالَ َعاٍد َفإِنَّ  ٌْ ِر هللّاِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َؼ ٌْ ِرْجٌس أَْو فِْسًقا أُِهلَّ لَِؽ

ِحٌمٌ  َك َؼفُوٌر رَّ  فقد قدمنا أن اآلٌة مسوقة للتحرٌم كما [145: األنعام]( َربَّ

هو مصرح به فٌها والحكم بالرجسٌة هو باعتبار التحرٌم والحرام 
رجس وال ٌكون بمعنى النجس إال بدلٌل كما فً قوله صلى هللا علٌه 

فإن الركس والرجس معناهما واحد، " إنها ركس" وسلم فً الروثة
ومن زعم بؤن الرجس بمعنى النجس لؽة متمسكا بما فً الصحاح 

أن الرجس القذر فقد استدل بما هو أعم من : وؼٌرها من كتب اللؽة

المتنازع فٌه فإن القذر ٌشمل كل ما ٌستقذر شرعا، واألعٌان 
 قُل الَّ أَِجُد فًِ َما):الطاهرة والنجاسة، بل البٌان ما ٌحل وٌحرم

ًما ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن األصل طهارة  (أُْوِح

الدم لعدم وجود دلٌل ناهض ٌدل على نجاسته فاعلم أنه قد انتهض 
ْسؤَلُوَنَك َعنِ ):الدلٌل على نجاسة دم الحٌض لقوله سبحانه ٌَ  َو

فإن ذلك لٌس ببلزم النجاسة فلٌس كل أذى  (اْلَمِحٌِض قُلْ ُهَو أًَذى

صلى هللا علٌه وعلى آله وسلم  من األمر – نجس بل بما صح عنه 



 Page 184 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

بؽسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشدٌده فً ذلك بما ٌفٌد أن ٌكون 
إزالته على وجه ال ٌبقى له أثر فؤفاد ذلك أنه نجس فٌكون هذا النوع 

من أنواع الدم نجسا وال ٌصح قٌاس ؼٌره علٌه ألنه من قٌاس 
المخفؾ على المؽلظ وبهذا تعرؾ أنه ال حاجة إلى الكبلم عن 

وقد تتبع " من تلك الدماء– استثناء ما استثناه المصنؾ رحمه هللا 

خطواته المتعثرة هذه المحدث الكبٌر والمحقق الشهٌر الشٌخ محمد 
تمام المنة فً التعلٌق على فقه " ناصر الدٌن األلبانً فقال فً كتابه

من النجاسات الدم سواء كان " معلقا على قول السٌد سابق" السنة
ما زال : وقال الحسن:"  ثم قال…دما مسفوحا أم دم حٌض

فعلق علٌه األلبانً " المسلمون ٌصلون فً جراحاتهم ذكره البخاري
فً هذا الفصل أمر لم ٌحقق المإلؾ القول فٌها ال من الناحٌة :" قاببل

. الحدٌثٌة وال من الناحٌة الفقهٌة
: قوله فً أثر الحسن: األول: أما الناحٌة الحدٌثٌة ففٌها ما ٌؤتًـ 1

ذكره البخاري، فؤوهم أنه موصول عنده ألنه المقصود اصطبلحا 
عند إطبلق العزو إلٌه هو إنما رواه معلقا بؽٌر إسناد صحٌح وقد 

وكان : قوله:  الثانً(1/28وصله ابن أبً شٌبة ٌإسناد كما فً الفتح 
سكت علٌه " أبو هرٌرة ال ٌرى بؤسا بالقطرة والقطرتٌن فً الصبلة

فؤوهم أنه ثابت عنه، ولٌس كذلك فقد رواه ابن أبً شٌبة فً 
 حدثنا شرٌك عن عمران بن مسلم عن (138- 1/137" المصنؾ"

– شرٌك : وهذا إسناد ضعٌؾ ال ٌصح: مجاهد عن أبً هرٌرة، قلت
ضعٌؾ لسوء حفظه وشٌخه عمران بن - وهو ابن عبد هللا القاضً

مسلم ٌحتمل أنه الفزاري الكوفً فقد ذكروا فً الرواة عنه شرٌك 
ولكنهم لم ٌذكروا فً شٌوخه مجاهدا واآلخر األزدي الكوفً فقد 

! ذكروا من شٌوخه مجاهدا، ولكنهم لم ٌذكروا فً الرواة عنه شرٌكا

فإن ٌكن األول فهو ثقة، وإن ٌكن اآلخر فرافضً خبٌث، وهللا أعلم، 
ال وضوء إال : ثم هو مع ضعفه مخالؾ لما صح عن أبً هرٌرة قال

من حدث رواه البخاري معلقا ووصله إسماعٌل القاضً بإسناد 
إال من صوت أو " صحٌح كما قال الحافظ وقد جاء مرفوعا بلفظ

: واإلرواء ( التحقق الثان310ً)وهو مخرج فً المشكاة " رٌح
 ورواه مسلم بنحوه؛ ومخالؾ (196/صحٌح أبً داود ) و(146- 1/145

أٌضا لحدٌث األنصاري الذي قام ٌصلً فً اللٌل فرماه المشرك 
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بسهم فوضعه فٌه، فنزعه حتى رماه بثبلثة أسهم ثم ركع وسجد 
ومضى فً صبلته وهو ٌموج دما كما علقه البخاري ووصله أحمد 

 وله حكم المرفوع (193وؼٌره، وهو مخرج فً صحٌح أبً داود 
ألنه ٌستبعد عادة أن ال ٌطلع النبً صلى هللا علٌه وسلم على ذلك، 

فلو كان الدم الكثٌر ناقضا لبٌنه صلى هللا علٌه وسلم ألن تؤخٌر 

البٌان عن وقت الحاجة ال ٌجوز كما هو معلوم من علم األصول؛ 
وعلى فرض أن النبً صلى هللا علٌه وسلم خفى ذلك علٌه فما هو 

بخاؾ على هللا الذي ال تخفى علٌه خافٌة فً األرض وال فً 
السماء، فلو كان ناقضا أو نجسا ألوحى بذلك إلى نبٌه صلى هللا 

علٌه وسلم كما هو ظاهر ال ٌخفى على أحد؛ وإلى هذا ذهب 
البخاري كما دل علٌه تعلٌقه بعض اآلثار المتقدمة واستظهره فً 

 (1/255)وهو مذهب ابن حزم " الفتح"
التسوٌة بٌن دم الحٌض وؼٌره : أوال:  ومن الناحٌة الفقهٌة، ففٌها-2

من الدماء كدم اإلنسان ودم مؤكول اللحم من الحٌوان، وهذا خطؤ 
. بٌن وذلك ألمرٌن اثنٌن

أنه ال دلٌل على ذلك من السنة بله الكتاب، واألصل براءة الذمة - أ
.  إال لنص

أنه مخالؾ لما ثبت فً السنة، أما بخصوص دم اإلنسان المسلم -ب
فلحدٌث األنصاري الذي صلى وهو ٌموج دما، وقد مضى قرٌبا؛ 
وأما دم الحٌوان فقد صح عن ابن مسعود رضً هللا عنه أنه نحر 
جزورا، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقٌمت الصبلة فصلى ولم ٌتوضؤ، 

 (1/392) وابن أبً شٌبة (1/125)"المصنؾ"أخرجه عبد الرزاق فً 
 بسند صحٌح، ورواه البؽوي (9/284)والطبرانً فً المعجم الكبٌر 

 وروى عقبة بن أبً موسى (2503/ 2/887)"الجعدٌات"فً 

ما أبالً لو نحرت جزورا فتلطخت بفرثها ودمها ثم " األشعري
. وسنده ضعٌؾ" صلٌت ولم أمس ماء

تفرٌقه بٌن الدم القلٌل والكثٌر وهذا وإن كان مسبوقا إلٌه من : ثانٌا
بعض األبمة، فإنه مما ال دلٌل علٌه من السنة، بل حدٌث األنصاري 
ٌبطله كما هو ظاهر ولم ٌستدل المإلؾ على هذا التفرٌق بؽٌر أثر 

أبً هرٌرة المتقدم، وقد عرفت ضعفه، وإن روي مرفوعا ففً 
" الضعٌفة"وقد خرجته فً " {نٌل األوطار}"إسناده متروك كما فً
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 وقد أجاد على هذا التفرٌق ابن حزم رحمه هللا فً آخر (4376)
فلٌراجعه من شاء، وكذا القرطبً وابن " المحلى" الجزء األول من

الجامع ألحكام القرآن " العربً فً تفسٌرهما فانظر إن شبت
 ومن عجٌب أمر المإلؾ أنه سوى هنا فً النجاسة بٌن (8/263)"

الدماء ولم ٌستثن منها دماء الحٌوانات المؤكولة اللحم، وفرق فٌما 

ٌؤتً بٌن بول اآلدمً النجس وبول ما ٌإكل لحمه من الحٌوانات، 
فحكم بطهارته تمسكا باألصل، واستصحابا للبراءة األصلٌة، فهبل 

قلت أتٌنا بهذه " تمسك بذلك هنا أٌضا، ألن الدلٌل واحد هنا وهناك
اآلراء المخالفة لئلجماع رؼم طولها ألنها أثرت فً وجدان 

جماعات من طلبة العلم ال هً تفقهت فً الحدٌث لجهلها بعلله رؼم 
تحررها من الفروع فسقطت فً فخ التقلٌد األعمى لؤللبانً 

لٌراجعه فقرأ هذه " السٌل الجرار"والشوكانً وقد طلب منً أحدهم 
الفقرة على المنبر ٌوم الجمعة ودعمها بؤحادٌث الدم التً زعم 
األلبانً أنها موضوعة لٌحدث ضجة دافعها التعصب والجهل 

والتقلٌد من كل الطرفٌن وقد أكدت لهم أن الكتاب اشترٌته أصبل 

للرد علٌه وإظهار ضعؾ حجته ومخالفته لئلجماع رؼم ما فٌه من 
فضل وأما األلبانً فٌكفً التنبٌه إلى تناقضاته فً هذا الباب للتحذٌر 

من فقهٌاته مع أنه ال مانع من االستفادة من تخرٌجاته كلما كانت 
صاببة فإنه ال ٌخفى على أحد المجهود الهابل والجبار الذي قام به 

كما – من أخطاء هذٌن الجهبذٌن مخالفتهما لبعض اإلجماعات 
ومنها مخالفتهما لئلجماع القابل بنجاسة - أشرنا إلى ذلك فً المقدمة

الدم فً حٌن تناقض الشٌخ محمد ناصر الدٌن األلبانً لتعصبه 
تعاد الصبلة :" وتقلٌده للشوكانً فهو ٌقول مثبل عند تحقٌقه لحدٌث

إذا كان فً الثوب قدر الدرهم : (لفظ)وفً " من قدر الدرهم من الدم

الدم مقدار ": وبلفظ آخر" من الدم ؼسل الثوب وأعٌدت الصبلة
حٌث قال فً السلسلة الضعٌفة " الدرهم ٌؽسل وتعاد منه الصبلة

موضوع لوجود روح بن : فٌما ٌخص بالحدٌث األول" والموضوعة
 وعلى الحدٌث (148تعلٌقه على الحدٌث )ؼطٌؾ من بٌن رواته 

:" ثم قال [ألن فٌه نوح بن أبً مرٌم]موضوع " قال:149الثانً 
واعلم أن هذا الحدٌث هو حجة الحنفٌة فً تقدٌر النجاسة المؽلظة 

بالدرهم، وإذا علمت أنه حدٌث موضوع ٌظهر لك بطبلن التقٌٌد به 
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وأن الواجب اجتناب النجاسة ولو كانت أقل من الدرهم لعموم 
قلت والحدٌث حجة كذلك عند – هـ "/األحادٌث اآلمرة بالتطهٌر

نصب "المالكٌة كما هو معلوم من طرؾ الجمٌع وقد أخذه من 
للحافظ الزٌلعً الحنفً فهنا ٌفهم من تعلٌق األلبانً أن الدم " الراٌة

قلٌله وكثٌره سواء فً النجاسة ٌوجب كله التطهٌر إال أن هذا ما 

كما مر آنفا حٌث ٌحٌل إلى " فقه السنة"انتقد علٌه السٌد سابق فً 
ابن حزم وابن العربً والقرطبً حٌث فرقوا بٌن القلٌل والكثٌر 

عن قولته . وهذا تناقض سافر من األلبانً دون أن ٌقر بتراجعه
السابقة لذلك سنقدم للقارئ الكرٌم ما ٌقوله ابن العربً فً تفسٌره 

اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس ال ٌإكل وال ٌنتفع به، :" قال
وقد عٌنه هللا تعالى هاهنا مطلقا وعٌنه فً سورة األنعام مقٌدا 

بالمسفوح، وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقٌد إجماعا وروي 
لوال أن هللا تعالى قال أو دما مسفوحا لتتبع : عن عابشة أنها قالت

الناس ما فً العروق، فبل تلتفتوا فً ذلك إلى ما ٌعزى إلى ابن 
" مسعود فً الدم وأما القرطبً فإنه تبع ابن العربً فً تفسٌره

اتفق العلماء أن  (والدم)" فقال قوله تعالى" الجامع فً أحكام القرآن
وأما الدم : الدم حرام نجس ال ٌإكل وال ٌنتفع به قال ابن خوٌز منداد

فمحرم ما لم تعم به البلوى، ومعفو عما تعم به البلوى والذي تعم به 
البلوى هو الدم فً اللحم وعروقه، وٌسٌره فً البدن والثوب ٌصلً 

مُ ):فٌه وإنما قلنا ذلك ألن هللا تعالى قال َتة َوالدَّ ٌْ ُكم الَم ٌْ ( ُحرَمْت َعلَ
ًما ): وقال فً موضع آخر[3: المابدة] ًَّ ُمَحرَّ ًَ إِلَ قُل الَّ أَِجُد فًِ َما أُْوِح

ْسفُوًحا أَْو لَْحَم ِخنِزٌٍر  َتًة أَْو َدًما مَّ ٌْ ُكوَن َم ٌَ ْطَعُمُه إاِلَّ أَن  ٌَ َعلَى َطاِعٍم 
َر َباٍغ َوالَ َعاٍد  ٌْ ِر هللّاِ بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َؼ ٌْ ُه ِرْجٌس أَْو فِْسًقا أُِهلَّ لَِؽ َفإِنَّ

ِحٌمٌ  َك َؼفُوٌر رَّ  فحرم المسفوح من الدم، وقد [145: األنعام] (َفإِنَّ َربَّ

كنا نطبخ البرمة على عهد : روت عابشة رضً هللا عنها قالت
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم تعلوها الصفرة من الدم فنؤكل وال 

ألن التحفظ من هذا إصر وفٌه مشقة واإلصر والمشقة فً : ننكره
الدٌن موضوع، وهذا أصل فً الشرع أن كلما خرجت األمة فً 

أال ترى أن : أداء العبادة، فٌه ثقل علٌها سقطت العبادة عنها
قلت " المضطر ٌؤكل المٌتة، وأن المرٌض ٌفطر وٌتٌمم فً نحو ذلك

ذكر هللا سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقا وقٌده فً األنعام بقوله 



 Page 188 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

 وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقٌد [145: األنعام]( مسفوحا)

إجماعا فالدم هنا ٌعنً به المسفوح ألن ما خالط اللحم فؽٌر محرم 
بإجماع وكذلك الكبد والطحال مجمع  علٌه وفً دم الحوت المزاٌل 
له اختبلؾ وروي عن القابسً أنه طاهر، وٌلزم على طهارته أنه 

ألنه لو كان دم السمك : ؼٌر محرم وهو اختٌار ابن العربً قال

وهو مذهب أبً حنٌفة فً دم الحوت، : نجسا لشرعت ذكاته قلت
الدلٌل على أنه طاهر أنه إذا ٌبس ابٌض : سمعت بعض الحنفٌة ٌقول

بخبلؾ سابر الدماء فإنه ٌسود وهذه النكتة لهم فً االحتجاج على 
هـ فتبٌن من خبلل إحاالت األلبانً أن الدم نجس خبلؾ "/الشافعٌة

ألن تؤخٌر البٌان عن " ما جنح إلٌه األلبانً مقلدا للشوكانً وأما قوله
فٌما ٌخص بتمادي األنصاري " وقت الحاجة ال ٌجوز كما هو معلوم

ما : فً الصبلة وهو فً الحراسة، فالجواب علٌه أننا نسؤله قابلٌن
الذي ٌرٌده األلبانً هنا؟ أن ٌقال لشهٌد مات وهو ٌحرس أعد 

كما ٌقال لؤلنصاري اآلخر ٌوم بدر الذي رمى بتمرات ! صبلتك؟
كانت فً قرنه فعلت محرما أم أن الجنة مثواهم؟ علما بؤنه جاء ت 

نصوص من القرآن والسنة تبٌن حكم الفعلٌن، قلت ولعل األلبانً لم 
حٌث  {التمهٌد}ٌقؾ على األدلة التً قدمها الحافظ ابن عبد البر فً 

وحكم كل دم كدم الحٌض، إال أن القلٌل من الدم متجاوز عنه :" قال
عز وجل فً نجاسة الدم أن ٌكون مسفوحا، فحٌنبذ هو - لشرط هللا

رجس نجس إال أن المسفوح وإن كان أصله الجاري فً اللؽة، فإن 
المعنى فٌه فً الشرٌعة الكثٌر، إْذ القلٌل ال ٌكون جارٌا 

أدركت : قال: عن عبد الرحمن بن معمر األنصاري […]مسفوحا
ما أذهبه الحك من الدم فبل ٌضر، وما أذهبه الفتل : فقهاءنا ٌقولون

قال أبو بكر : إلى أن قال […]فٌما ٌخرج من األنؾ فبل ٌضر 

إلى أي شًء – وقٌل ألبً عبد هللا ٌعنً أحمد بن حنبل : األثرم
فً : إذا كان فاحشا قٌل له فً الثوب؟ فقال: تذهب فً الدم؟ فقال

إذا : السابل أو القاطر؟ فقال: الثوب وإذا أخرج من الجرح، قٌل له
وقال أبو عبد : فحش، أذهب إلى الفاحش على حدٌث ابن عباس، قال

أبو : تكلموا فٌه– عدة من أصحاب النبً صلى هللا علٌه وسلم : هللا
هرٌرة كان ٌدخل أصابعه فً أنفه وابن عمر عصر بثرة، وابن أبً 

إذا : أوفى تنخم دما، وجابر أدخل أصابعه فً أنفه، وابن عباس قال
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قد أجمع العلماء على :  قال أبو عمر…كان فاحشا إلى أن قال
التجاوز والعفو عن دم البراؼٌث ما لم ٌتفاحْش وقام أبو عمر ٌوسؾ 

بن عبد البر فً هذا البحث الثمٌن بجهد هابل بٌن من خبلله أن 
جمٌع علماء األمصار قالوا بنجاسة الدم الفاحش وإعادة الصبلة منه 
إال ما ذكر من أقوال عن األوزاعً مضطربة فٌما ٌخص باإلعادة 

مطلقا كما بٌنا ذلك من خبلل هذا البحث الذي نرجو من هللا أن ٌنفع 
به هذه األمة اإلسبلمٌة األبٌة السنٌة واعلم أنه قد وردت أحادٌث فً 

نجاسة الدم ال تخلو من طعن إال أن بعضها ٌشهد للبعض، 
فباإلضافة إلى ما تقدم مثل حدٌث عابشة رضً هللا عنها الصحٌح 
والذي احتج به القرطبً وهو فً الصحٌحٌن، فقد أخرج الحافظ 

باب ما ٌؽسل من ":" مجمع الزوابد ومنبع الفوابد" الهٌثمً فً كتابه
رآنً رسول هللا صلى هللا علٌه : النجاسة عن عمار بن ٌاسر قال

وسلم وأنا أسقً رجلٌن من ركوة بٌن ٌدي فتنخمت فؤصابت نخامتً 
ثوبً فؤقبلت أؼسل ثوبً من الركوة التً بٌن ٌدي فقال النبً صلى 

ٌا عمار ما نخامتك ودموع عٌنٌك إال بمنزلة الماء :" هللا علٌه وسلم

الذي فً ركوتك إنما تؽسل ثوبك من البول والؽابط والمنً من الماء 
" األوسط والكبٌر" وقال رواه الطبرانً فً" األعظم والدم والقًء

رآنً رسول هللا صلى هللا : وله عند البزار قال. بنحوه وأبو ٌعلى
" ما تصنع؟:" علٌه وسلم وأنا على ببر أدلوا ماء فً ركوة لً فقال

ٌا عمار :" فقلت ٌا رسول هللا أؼسل ثوبً من جنابة أصابته، فقال
ومدار : وقال" إنما ٌؽسل الثوب من الؽابط والبول والقًء والدم

طرقه عند الجمٌع على ثابت بن حماد وهو ضعٌؾ جدا وهللا تعالى 
باب فٌمن سال منه " مجمع الزوابد"أعلم وأخرج الحافظ الهٌثمً فً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا : عن ابن عباس قال: دم

رعؾ أحدكم فً صبلته فلٌنصرؾ فلٌؽسل عنه الدم ثم لٌعد وضوءه 
وفٌه محمد بن " الكبٌر"وقال رواه الطبرانً فً " ولٌستقبل صبلته

مسلمة ضعفه الناس وقال الدارقطنً ال بؤس به ولكن رواه عن ابن 
وعن سلمان قال سال من  "أرقم عن عطاء وال ندري ما ابن أرقم

أحدث لما حدث : "أنفً دم فسؤلت النبً صلى هللا علٌه وسلم فقال
وقال رواه الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وفٌه عمرو بن " وضوءا

السلسلة "وروى األلبانً فً  "خالد القرشً الواسطً وهو كذاب
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أخرجه : قال" الوضوء من كل دم سابل" بعد حدٌث" الضعٌفة
 من طرٌق بقٌة عن ٌزٌد بن خالد عن (157ص )الدارقطنً فً سننه 

قال : قال تمٌم الداري: ٌزٌد بن محمد عن عمر بن عبد العزٌز قال
وأعله " الوضوء من كل دم سابل" رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

عمر بن عبد العزٌز لم ٌسمع من تمٌم الداري، :" الدارقطنً بقوله

: قلت" وأقره الزٌلعً فً نصب الراٌة" وال رآه والٌزٌدان مجهوالن
 … إلى أن قال…وبقٌة مدلس وقد عنعنه كما ترى، فهذه علة أخرى

والحق أنه ال ٌصح حدٌث فً إٌجاب الوضوء من خروج الدم 
واألصل البراءة كما قرره الشوكانً وؼٌره،ولهذا كان مذهب أهل 

الحجاز أن لٌس فً الدم وضوء وهو مذهب الفقهاء السبعة من أهل 
المدٌنة وسلفهم فً ذلك بعض الصحابة فروى ابن أبً شٌبة فً 
المصنؾ بسند صحٌح أن ابن عمر عصر بثرة فً وجهه فخرج 

ثم روي نحوه " شًء من دم فحكه بٌن أصبعٌه ثم صلى ولم ٌتوضؤ
عن أبً هرٌرة، وقد صح عن عبد هللا بن أبً أوفى رضً هللا عنه 

قلت هذا ال ٌفٌد عدم نجاسة " أنه بزق دما فً صبلته ثم مضى فٌها

الدم ولكنه ٌفٌد أن هناك ما ٌنبؽً التمٌٌز بٌنه فً المعفو عنه وما 
علما بؤن الشوكانً . دونه وهذه الحاالت كلها كانت من المعفو عنه

خبلفا لما زعم عنه األلبانً أفتى بإنقاض الرعاؾ للوضوء قال فً 
قد صح : أقوال" كتابه السٌل الجرار المتدفق على حدابق األزهار

كما أخرج ذلك أحمد وأهل " قاء فتوضؤ" أنه صلى هللا علٌه وسلم
من أصابه قًء أو رعاؾ " السنن وهو حدٌث حسن وٌإٌده حدٌث

وإعبلله بإسماعٌل بن عٌاش ال ٌوجب " أو قلس فلٌنصرؾ فلٌتوضؤ
ترك العمل به فإسماعٌل إمام قد وثقه جماعة وضعفه آخرون بماال 

ٌوجب سقوط حدٌثه وترك العمل به، ولهذا الحدٌث شواهد تقوٌه 

إسماعٌل بن عٌاش بن سلٌم :" قلت قال ابن حجر عنه فً التقرٌب
العنبً، بالنون أبو عتبة الحمصً، صدوق فً رواٌته عن أهل بلده 
مخلط فً ؼٌرهم من الثامنة مات سنة إحدى أو لثنتٌن وثمانٌن، له 

قلت وهذا الحدٌث إذا ثبت تحسٌنه ٌخالؾ ما " بضع وسبعون سنة
تقدم عن األلباانً وهو مذهب األحناؾ وقلت أخرجه الحافظ ابن 

". {التمهٌد}"عبد البر فً 
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جاءت امرأة : عن أسماء بنت أبً بكر قالت:  نجاسة دم الحٌضـ6
إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم فقالت إحدانا ٌصٌب ثوبها من دم 

تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم : الحٌضة كٌؾ تصنع؟ فقال
. رواه اإلمام أحمد والبخاري ومسلم" تصلً فٌه

سؤلت امرأة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : وفً رواٌة البخاري

ٌارسول هللا أرأٌت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحٌضة : فقالت
إذا أصاب ثوب : كٌؾ تصنع؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

" إحداكن الدم من الحٌضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلً فٌه
عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه : كما روى البخاري الحدٌث التالً

كانت إحدانا تحٌض ثم تقرص الدم من : عن أبٌه عن عابشة قالت
قلت " ثوبها عند طهرها فتؽسله وتنضح على سابره ثم تصلً فٌه

. باب ؼسل دم الحٌض: وقد بوب لذلك البخاري فً صحٌحه فقال
عن " مجمع الزوابد ومنبع الفوابد" وروى الحافظ الهٌثمً فً كتابه

" كانت إحدانا تحٌض فً الثوب فإذا كان ٌوم طهرها: "أم سلمة قالت
ؼسلت ما أصابها ثم صلت فٌه وإن إحداكن الٌوم تفرغ خادمها 

لؽسل ثٌابها ٌوم طهرها وقال رواه الطبرانً فً األوسط ورجاله 
وأخرج عن أبً هرٌرة أن خولة بنت ٌسار أتت النبً . موثقون

صلى هللا علٌه وسلم فقالت ٌا رسول هللا لٌس لً إال ثوب واحد وأنا 
أحٌض فٌه، قال فإذا طهرت فاؼسلً موضع الدم ثم صلً فٌه، قالت 

" ٌا رسول هللا إن لم ٌخرج أثره، قال ٌكفٌك الماء وال ٌضرك أثره
وقال " وقال رواه أحمد وفٌه ابن لهٌعة وهو ضعٌؾ وقال ال ٌضرك

وفٌه الوازع بن نافع وهو ضعٌؾ قلت " الكبٌر"رواه الطبرانً فً
وقد أجمعت األمة بؤن دم الحٌض رجس ونجس وهذا ما وافقه كل 

من محمد بن علً الشوكانً الذي قال بؤن الرجس ٌعنً الحرام وال 

ٌعنً النجس، قال رحمه هللا وإٌانا مقرا بنجاسة دم الحٌض فً 
وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن األصل " السٌل الجرار" كتابه

طهارة الدم لعدم وجود دلٌل ناهض ٌدل على نجاسته فاعلم أنه قد 
: انتهض الدلٌل على نجاسة دم الحٌض ـ ال لقوله سبحانه وتعالى

ْسؤَلُوَنَك َعِن اْلَمِحٌِض قُْل ُهَو أًَذى) ٌَ فإن ذلك لٌس ببلزم للنجاسة  (َو
من – صلى هللا علٌه وسلم -  فلٌس كل أذى نجس بل بما صح عنه

األمر بؽسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشدٌده فً ذلك بما ٌفٌد أن 
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ٌكون إزالته على وجه ال ٌبقى له أثر فؤفاد ذلك أنه نجس فٌكون هذا 
النوع من أنواع الدم نجسا وال ٌصح قٌاس ؼٌره علٌه ألنه من قٌاس 

المخفؾ على المؽلظ وبهذا تعرؾ أنه ال حاجة إلى الكبلم عن 
قلت فهذا " استثناء ما استثناه المصنؾ رحمه هللا من تلك الدماء

االعتراؾ ممن ٌنكر نجاسة الدماء األخرى فإنه ٌإكد وقوع اإلجماع 

الٌقٌنً على نجاسة دم الحٌض وهللا تعالى أعلم، لذلك فإننا ننكر على 
الشوكانً ومن بعده األلبانً قوله بطهارة الدم بل نجاسته محل 

إجماع كما أن إجماع أهل العلم من القرون المزكاة على أن معنى 
أنه نجس فمخالفة الشوكانً لهذا اإلجماع الواقع  (رجس)قوله تعالى ٍ

فٌما هو معلوم من الدٌن بالضرورة تجعلنا نحذر متبعٌه من االنتباه 
. أو اإلصؽاء لقوله هذا

باب العمل فٌمن علٌه الدم من جرح  أو رعاؾ  (12)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -90 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ :  َحدَّ  َعْن ،َحدَّ
اِب  ُه َدَخَل َعلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ بٌِِه، عن اْلِمْسَوَر ْبَن َمْخَرَمَة أَْخَبَرهُ، أَنَّ

أَ
لَِة الَّتًِ ُطِعَن فٌَِها، - رضً هللا عنه -  ٌْ ْبِح ِمَن اللَّ بعد أن صلى الصُّ

َنَعْم، : فقٌل له الَِصبلَِة، الصبلة لصبلة الصبح َفَقاَل ُعَمرُ  َفؤَوَقَظ ُعَمرَ 
ْثَعُب  ٌَ بلََة، َفَصلَّى ُعَمُر، َوُجْرُحُه  َوالَ َحظَّ فًِ اإلِْسبلَِم لَِمْن َتَرَك الصَّ

ٌثعب دما أي ٌنزؾ دما وقد أورد اإلمام مالك رحمه : الشرح" .َدًما
هللا وإٌانا هذا الحدٌث لٌبٌن أن مذهبه ال ٌوجب الوضوء من خروج 

الدم من جرح أو رعاؾ وقد تقدم أن المسؤلة مسؤلة خبلؾ بٌن فقهاء 
األمصار،وقد تقدم قرٌبا الخبلؾ فً نجاسة الدم وان الكثٌر منه حكم 

 .النجاسة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -91 ى ْبِن َسِعٌدٍ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  ُه ،َحدَّ  أَنَّ

ٌَِّب، َقالَ  ُم ِمْن ُرَعاٍؾ َفلَْم : َسِمَع َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس َما َتَرْوَن فٌَِمْن َؼلََبُه الدَّ

ُم؟ َقاَل َمالِكٌ  ْنَقِطْع َعْنُه الدَّ ى: ٌَ ٌَ ْح ٌَ ٌُوِمَا : ُثمَّ َقاَل َسِعٌدُ : َقاَل  أََرى أَْن 
ًَّ : َقاَل َمالِكٌ " .بَِرْأِسِه إٌَِماءً  : الشرح" .َوَذلَِك أََحبُّ َما َسِمْعُت فٌِِه إِلَ

وبعد الحدٌث الموقوؾ على عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌستدل 
اإلمام مالك رحمه هللا إٌانا بخبر مقطوع على الفقٌه سعٌد بن 

المسٌب وشاطره فٌه القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري ثم بٌن اإلمام 
مالك رحمه هللا وإٌانا أنه أحب ما سمع ألنه ٌوافق مذهبه فً عدم 
الوضوء من الرعاؾ وإنما ٌوجب الؽسل وال ٌستؤنؾ الوضوء إذا 
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لم ٌنتقض وضوإه بؤحد النواقض المعروفة عنده،مما خرج من 
السبٌلٌن وسبب فً ذلك، وقد تقدمت أقوال الفقهاء من الصحابة فً 

 .المسؤلة فبل داعً لتكرارها هنا، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -92 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ْوَم اْلُجُمَعِة، َواإلَِماُم ،اْلَقاِسمِ  ٌَ ُه َرأَى فًِ َقِمٌِصِه َدًما  بٌِِه؛ أَنَّ
 َعْن أَ

ْخُطُب َعلَى اْلِمْنَبِر، َفَنَزَعُه، َفَوَضَعُه، ُثمَّ َصلَّى هذا الخبر : الشرح" .ٌَ
مقطوع على القاسم بن عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق وهو أٌضا 

استدل به اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه فً أن 
خروج الدم ال ٌنقض الطهارة لكنه نجس فؤخلع القاسم قمٌصه 

لنجاسة الدم ولعلها أكبر مما هو فعفو عنه من الدم وهو قدر الدرهم 
 .فصلى دون أن ٌجدد وضوءه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -93 ُه :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، أَنَّ َحدَّ
بًِ اْنَصَرْفُت ِمْن َصبلٍَة، َفَقالَ : َقالَ 

: لَِم اْنَصَرْفَت؟ َفقُْلُت لَهُ : َرآنًِ أَ
ُتُه فًِ َثْوبًِ، َقالَ  ٌْ ، َوَقالَ : ِمْن َدِم ُذَباٍب َرأَ ًَّ لَِم : َفَعاَب َذلَِك َعلَ

هذا الخبر رواه اإلمام مالك بن : الشرح" .اْنَصَرْفَت َحتَّى ُتتِمَّ َصبلََتكَ 

أنس رحمه هللا وإٌانا عن عروة بن الزبٌر ألنه هو اآلخر ٌوافق 
مذهبه وهو أن دم الذباب ال ٌتوضؤ منه وال تقطع الصبلة لرإٌته 

 . ألنه قلٌل ال ٌلزم منه شًء إال إذا فحش جدا، وهللا تعالى أعلم
َباِب؟ َفَقالَ - * ْؽِسلَهُ : َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َدِم الذُّ ٌَ وبٌن اإلمام " .أََرى أَْن 

مالك رحمه هللا وإٌانا فً تعلٌقه على صنٌع عروة بن الزبٌر بؤن 
ٌؽسل دم الذباب على االستحباب إذا لم ٌفحش جدا كما سٌؤتً فً دم 

 .البؽوث، وهللا تعالى أعلم
 :باب ما جاء فً الوضوء من المذي (13)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -94 بًِ النَّْضِر َمْولَى :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

َساٍر، َعْن اْلِمْقَداِد ْبِن األَْسَوِد، ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ِ، َعْن ُسلَ ِد هللاَّ ٌْ أَنَّ "ُعَمَر ْبِن ُعَب
ِ َصلى  ْسؤََل لَُه َرُسوَل هللاَّ ٌَ بًِ َطالٍِب علٌه السبلم، أََمَرهُ أَْن 

ًَّ ْبَن أَ َعلِ
ُجِل إَِذا َدَنا ِمْن أَْهلِِه، َفَخَرَج ِمْنُه اْلَمْذُي، َماَذا  هللا َعلٌَه َوَسلم َعْن الرَّ

 ًٌّ ِه؟ َقاَل َعلِ ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، فؤََنا : َعلَ َفإِنَّ ِعْنِدي بنت َرُسوِل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : أَْسَتِحً أَْن أَْسؤَلَُه، َقاَل اْلِمْقَدادُ  َفَسؤَْلُت َرُسوَل هللاَّ

ؤْ ُوُضوَءهُ :َعْن َذلَِك، َفَقالَ  َتَوضَّ ٌَ ْنَضْح َفْرَجُه َوْل ٌَ إَِذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم َفْل
بلَةِ   هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا :الشرح"لِلصَّ
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تعالى وإٌانا منقطع وقد أخرجه من طرٌقه ابن خزٌمة وصححه 
ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى  -21 :رؼم انقطاعه، قال ابن خزٌمة ثنا 

بًِ النَّْضِر 
َثُه، َعْن أَ ، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالَِك ْبَن أََنٍس َحدَّ ًُّ َدفِ الصَّ

َساٍر، َعِن اْلِمْقَداِد ْبِن  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ِ، َعْن ُسلَ ِد هللاَّ ٌْ َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
ْسؤََل َرُسولَ  ٌَ بًِ َطالٍِب أََمَرهُ أَْن 

ًَّ ْبَن أَ ِ َصلَّى هللاُ  اأْلَْسَوِد، أَنَّ َعلِ هللاَّ

ِه؟  ٌْ ُجِل إَِذا َدَنا ِمْن أَْهلِِه َفَخَرَج ِمْنُه اْلَمْذُي َماَذا َعلَ ِه َوَسلََّم َعِن الرَّ ٌْ َعلَ
 ًٌّ ِه َوَسلََّم َوأََنا : َقاَل َعلِ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفإِنَّ ِعْنِدي اْبَنَة َرُسوِل هللاَّ

ِه َوَسلََّم : أَْسَتْحًٌِ أَْن أَْسؤَلَُه َقاَل اْلِمْقَدادُ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفَسؤَْلُت َرُسوَل هللاَّ
ؤْ »:َعْن َذلَِك، َفَقالَ  َتَوضَّ ٌَ ْنَضْح َفْرَجُه َوْل ٌَ إَِذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم َفْل

بَلةِ  قال :، وعلق علٌه األعظمً فً تحقٌقه قاببل«ُوُضوَءهُ لِلصَّ

 هذه الرواٌة (:1/117)قال الحافظ فً تلخٌص الحبٌر : األعظمً
قلت وقد جاء مسندا من عدة طرق وبؤلفاظ متباٌنة أخرج ." منقطعة

جلها اإلمام أحمد فً المسند من ست عشرة طرٌق اخترنا منها ما 
ِ،  -606 :قال أحمد: اتفق علٌه البخاري ومسلم وهً َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

َثَنا اأْلَْعَمُش، َعِن  َثَنا َوِكٌٌع، َحدَّ ٍر، َحدَّ ٌْ ِ ْبِن ُنَم ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َثنًِ ُمَحمَّ َحدَّ

، َقالَ  ًٍّ ، َعْن َعلِ ًٍّ ِد ْبِن َعلِ اًء َفُكْنُت : اْلُمْنِذِر، َعْن ُمَحمَّ ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ
ِ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلََّم لَِمَكاِن اْبَنتِِه،  أَْسَتْحًٌِ أَْن أَْسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌْ َعلَ

ُ »:َفؤََمْرُت اْلِمْقَداَد َفَسؤَلَُه، َفَقالَ  ؤ َتَوضَّ ٌَ ْؽِسلُ َذَكَرهُ َو  -977 :،وقال«ٌَ
َثَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن ُمْسلٍِم  ٍد، َحدَّ َباُن أَُبو ُمَحمَّ ٌْ َثَنً َش ِ، َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبنِ  اٍد، َعْن َعْبِد الرَّ ٌَ بًِ ِز

ِزٌُد ْبُن أَ ٌَ َثَنا  ، َحدَّ ًَّ ٍد اْلَقْسَملِ ٌْ ْعنًِ أََبا َز ٌَ 
، َقالَ  ًٍّ لَى، َعْن َعلِ ٌْ بًِ لَ

ِ َصلَّى : أَ اًء، َفَسؤَْلُت َرُسوَل هللاَّ ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ
ِه َوَسلََّم َعْن َذلَِك، َفَقالَ  ٌْ ًِّ »: هللاُ َعلَ فًِ اْلَمْذيِ اْلُوُضوُء، َوفًِ اْلَمنِ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، -178 : وقال البخاري،«اْلُؽْسلُ  ٌْ َثَنا قَُت َثَنا : َقالَ  َحدَّ َحدَّ

ِد اْبِن  ، َعْن ُمَحمَّ ْوِريِّ ْعلَى الثَّ ٌَ بًِ 
َجِرٌٌر، َعِن األَْعَمِش، َعْن ُمْنِذٍر أَ

ِة، َقالَ  ٌَّ ُت أَْن أَْسؤََل َرُسوَل : الَحَنفِ ٌْ ٌَ اًء َفاْسَتْح ًٌّ ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ َقاَل َعلِ
ِه َوَسلََّم، َفؤََمْرُت الِمْقَداَد ْبنَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ فٌِِه »:األَْسَوِد َفَسؤَلَُه َفَقالَ  هللاَّ

َثَنا أَُبو  -269 :، وقال أٌضاَوَرَواهُ ُشْعَبُة، َعِن األَْعَمشِ « الُوُضوءُ  َحدَّ

ْحَمِن، : الَولٌِِد، َقالَ  بًِ َعْبِد الرَّ
بًِ َحِصٌٍن، َعْن أَ

َثَنا َزابَِدةُ، َعْن أَ َحدَّ
، َقالَ  ًٍّ ًَّ َصلَّى : َعْن َعلِ بِ ْسؤََل النَّ ٌَ اًء َفؤََمْرُت َرُجبًل أَْن  ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ

ِه َوَسلََّم، لَِمَكاِن اْبَنتِِه، َفَسؤََل َفَقالَ  ٌْ ؤْ َواْؼِسلْ َذَكَركَ » :هللاُ َعلَ ، «َتَوضَّ

َثَنا َوِكٌٌع،  (303- )17 :وقال مسلم َبَة، َحدَّ ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ
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ْعلَى،  ٌَ ٌم، َعِن اأْلَْعَمِش، َعْن ُمْنِذِر ْبِن  ٌْ َة، َوُهَش ٌَ ٌُْكَنى أََبا - َوأَُبو ُمَعاِو َو
ْعلَى  ًٍّ َقالَ - ٌَ ِة، َعْن َعلِ ٌَّ اًء َوُكْنُت : َعِن اْبِن اْلَحَنفِ ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ

ِه َوَسلََّم لَِمَكاِن اْبَنتِِه َفؤََمْرُت  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ أَْسَتْحًٌِ أَْن أَْسؤََل النَّ
ُ »: اْلِمْقَداَد ْبَن اأْلَْسَوِد َفَسؤَلَُه َفَقالَ  ؤ َتَوضَّ ٌَ ْؽِسلُ َذَكَرهُ َو ، وقال أبو «ٌَ

حدثنا قتٌبة بن سعٌد، حدثنا عبٌدة بن حمٌد الحذاء، عن  -206 :داود

الركٌن بن الربٌع، عن حصٌن بن قبٌصة، عن علً رضً هللا عنه، 
ظهري، فذكرت  كنت رجبل مذاء فجعلت أؼتسل حتى تشقق: قال

فقال رسول هللا صلى - أو ذكر له - ذلك للنبً صلى هللا علٌه وسلم 
ال تفعل إذا رأٌت المذي فاؼسل ذكرك، وتوضؤ »:هللا علٌه وسلم

،وهذه من طرق «وضوءك للصبلة، فإذا فضخت الماء فاؼتسل

َبُة  -193 :أحمد وقد صحح الحدٌث األلبانً،وقال النسابً ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
َبَة َقااَل  ٌْ ًُّ ْبُن ُحْجٍر َواللَّْفُظ لِقَُت ٍد، : ْبُن َسِعٌٍد َوَعلِ ٌْ َثَنا َعبٌَِدةُ ْبُن ُحَم َحدَّ

 ُ ًَ هللاَّ ًٍّ َرِض ِن ْبِن َقبٌَِصَة، َعْن َعلِ ٌْ بٌِِع، َعْن ُحَص ِن ْبِن الرَّ ٌْ َك َعِن الرُّ
ِ َصلَّى هللاُ : َعْنُه َقالَ  اًء َفَقاَل لًِ َرُسوُل هللاَّ ِه َوَسلَّمَ  ُكْنُت َرُجبًل َمذَّ ٌْ  :َعلَ

بَلِة، َوإَِذا » ؤْ ُوُضوَءَك لِلصَّ َت اْلَمْذَي َفاْؼِسلْ َذَكَرَك، َوَتَوضَّ ٌْ إَِذا َرأَ

وصححه األلبانً،وقد أخرجه من أربع «َفَضْخَت اْلَماَء َفاْؼَتِسلْ 

طرق فً السنن الكبرى، ومن خمس طرق فً المجتبى، والحدٌث 
أخرجه أبو داود الطٌالسً، وابن خزٌمة من ثبلث طرق، وابن 

حبان من خمس طرق،وابن الجارود فً المنتقى،والبزار من سبع 
طرق، وأبو ٌعلى الموصلً فً المعجم من طرٌقٌن،وابن أبً شٌبة 

فً المصنؾ من طرٌقٌن،والطحاوي فً شرح معانً اآلثار من 
خمس طرق، والبٌهقً فً السنن الكبرى من خمس 

طرق،والطبرانً فً المعجم األوسط، وأبو نعٌم فً المسند 
المستخرج على صحٌح مسلم، وأبو عاوانة من طرٌقٌن،والبؽوي فً 

شرح السنة من طرٌقٌن، فهو حدٌث صحٌح مشهور مشتهر بٌن 
المحدثٌن والفقهاء، إنما أثبتنا من خبلل هذا الجرد اتصالها 

وصحتها، وهللا نسؤله أن ٌوفقنا لخدمة السنة والعمل بها عند فساد 
َمان بن ٌَسار ":"تنوٌر الحوالك"قال السٌوطً فً األمة، و ٌْ َعن ُسلَ

ًّ بن أبً َطالب َقاَل  بن عبد اْلبر َهَذا اَعن اْلِمْقَداد بن اأْلسود أَن َعل
َمان بن ٌَسار لم ٌسمع من اْلِمْقَداد َواَل من  ٌْ َس بُِمتَِّصل أِلَن ُسلَ ٌْ إِْسَناد لَ
ُه ولد سنة أَربع َوَثبَلثٌَِن َواَل خبلؾ أَن  ًّ َولم ٌر َواِحًدا ِمْنهَُما َفإِنَّ َعل
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َمان َوعلً فًِ َهَذا  ٌْ اْلِمْقَداد توفًّ سنة َثبَلث َوَثبَلثٌَِن َقاَل َوَبٌن ُسلَ
ًّ من َطِرٌق االَحِدٌث  َسابِ بن وهب َعن ابن َعبَّاس أخرجه ُمسلم َوالنَّ

َمان بن ٌَسار َعن  ٌْ بٌِه َعن ُسلَ
 :بن َعبَّاس َقالَ امخرَمة بن بكٌر َعن أَ

ًّ بن أبً َطالب أْرسلت اْلِمْقَداد بن اأْلسود الَحِدٌث اْلَمْذي فًِ  هَقاَل َعل
اء  ٌَ ال اْلُمْعَجَمة َوَتْخفٌِؾ اْل لَُؽَتاِن أفصحهما فتح اْلِمٌم َوُسُكون الذَّ

اء َوُهَو َماء أَبٌض َرقٌِق ٌخرج ِعْند  ٌَ ال َوَتْشدٌد اْل َواأْلُْخَرى كسر الذَّ
ة ٌرد  ٌَ َها المبلعبة وتذكر اْلِجَماع فلٌنضح فرجه أَي لٌؽسله َقاَل فًِ النِّ

ٌُطلق على الرش  النَّْضح بَِمْعنى اْلؽْسل واالزالة َوأَصله الرشح َو
ًّ َواتفَق فًِ بعض  ْرَكِش اد َقاَل الزَّ َوِوّي بَِكْسر الضَّ َوَضبطه النَّ
ِه  ٌْ اد َفرد َعلَ ٌَّان َقَرأَهُ بَِفْتح الضَّ خ أََبا َح ٌْ مَجالِس الَحِدٌث أَن الشَّ

َوِوّي على أَنه بِاْلَكْسِر فؤساء أَُبو  السراج الدمنهوري َوَقاَل َنص النَّ
اس َقاَل  ٌَ َوِوّي أَن ٌستفٌده منً َوالَِّذي نْلت ُهَو اْلق ٌَّان َوَقاَل حق النَّ َح

َوِوّي لَِكن نقل َعن  ًّ َوَكبَلم اْلَجْوَهِري ٌْشهد لما َقالَه النَّ ْرَكِش الزَّ
َصاحب اْلَجاِمع أَن اْلكسر لَُؽة َوإِن اأْلَْفَصح اْلَفْتح ولٌتوضؤ وضوءه 

إ على اْلَوَضاَءة  ًّ بِقطع اْحتَِمال حمل التََّوضُّ افِِع بَلة َقاَل الرَّ للصَّ

ٌُسمى وضو ا ءاْلَحاِصلَة بِؽْسل اْلفرج َفإِن ؼسل اْلُعْضو اْلَواِحد قد 
ْنفًِ اْلفقر َواْلمَراد ؼسل  ٌَ َعام  " ٌنلٌداَكَما ورد أَن اْلوُضوء قبل الطَّ

قلت هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌبٌن مذهب اإلمام مالك بن أنس 
رحمه هللا وإٌانا من المذي وأنه ال ٌلزم منه إال إزالة األذى 

والوضوء، وقد جاء فً صحٌح البخاري أن أمٌر المإمنٌن علٌا 
رضً هللا عنه كان مذاء فؤرسل رجبل ولم ٌسمه إلى رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم لٌسؤله عما ٌلزم منه خروج المذي وأنه ال 

ٌستطٌع مشافهة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لمكانة ابنته منه 
فؤخبره أنه ٌكفٌه إماطة األذى والوضوء، وقد جاء فً الحدٌث الذي 

أسنده اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا وأخرجه البخاري ومسلم وؼٌره 
أن الرجل الذي أرسله علً رضً هللا عنه هو المقداد، وقد بٌنا ذلك 

تؤصٌبل إلجماع حٌث " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"فً كتابنا 
كنت رجبل : وروى البخاري عن أبً عبد الرحمن عن علً قال: قلنا

لمكان – مذاء فؤمرت رجبل أن ٌسؤل النبً صلى هللا علٌه وسلم 
 ورواه مسلم والنسابً "ابنته منً فسؤله فقال توضؤ واؼسل ذكرك

عن علً -  واللفظ له -وروى البخاري ومسلم والنسابً  .وابن ماجه
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قلت للمقداد إذا بنى الرجل بؤهله فؤمذى ولم : رضً هللا عنه قال
ٌجامع فسل النبً صلى هللا علٌه وسلم عن ذلك فإنً أستحًٌ أن 
 أسؤله عن ذلك وابنته تحتً، فسؤله فقال ٌؽسل مذاكٌره، وٌتوضؤ

 . "وضوءه للصبلة
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -95 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ٌَّاٍش بن أبً ربٌعة ال،ُجْنُدبٍ  : خزومً، َقالَ م َمْولَى َعْبِد هللاِ ْبِن َع
إَِذا َوَجْدَتُه َفاْؼِسْل َفْرَجَك، : َسؤَْلُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َعِن اْلَمْذيِ، َفَقالَ 

بلَةِ  ؤْ ُوُضوَءَك لِلصَّ هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد : الشرح" .َوَتَوضَّ
هللا بن عمر رضً هللا عنهما أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 

وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه ولٌإكد به فعل الصحابة بعدما أخرج 
الحدٌث المسند المرفوع وإن كان منقطعا عنده، وهذا دأبه فً 

 .الموطؤ، وهو ال ٌبلم علٌه، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -96 ِد ْبِن أَْسلَمَ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز  َعْن ،َحدَّ
بٌِهِ 

اِب َقالَ ،أَ َزِة، :  أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ ْنَحِدُر ِمنًِّ ِمْثَل اْلُخَر ٌَ إِنًِّ ألَِجُدهُ 
ْعنًِ  ٌَ بلَِة،  ؤْ ُوُضوَءهُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ ْؽِسْل َذَكَرهُ، َوْل ٌَ َفإَِذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم َفْل

وبعد الحدٌث المسند المرفوع والحدٌث الموقوؾ : الشرح" .اْلَمْذيَ 
على عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما، ٌؤتً اإلمام مالك رحمه هللا 
وإٌانا بحدٌث عمر رضً هللا عنه هذا تبٌانا لما تقدم وأن المذي إنما 

ٌلزم منه ؼسل الذكر وما أصابه المذي ثم الوضوء، وهللا تعالى 
 .أعلم
 :باب الرخصة فً المذي (14)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -97 ى ْبِن َسِعٌٍد، :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ْسؤَلُُه َفَقالَ  ٌَ ُه َسِمَعُه َوَرُجٌل  ٌَِّب، أَنَّ إِنًِّ ألَِجُد اْلَبلََل : َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ٌَّبِ  لَْو َساَل َعلَى َفِخِذي : َوأََنا أَُصلًِّ أََفؤَْنَصِرُؾ؟ َفَقاَل َسِعٌٌد ْبِن اْلُمَس

ًَ َصبلَتًِ هذا الخبر المقطوع على : الشرح." َما اْنَصَرْفُت َحتَّى أَْقِض
سعٌد بن المسٌب رحمه هللا وإٌانا وقد رواه عنه القاضً ٌحً بن 

سعٌد األنصاري ٌبٌن أن مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ٌوافق 
: مذهب سعٌد وٌحً بن سعٌد انطبلقا من قاعدة فقهٌة عامة وهً

وجٌز الفصول فً "وقد بٌنا ذلك فً كتابنا " الٌقٌن ال ٌزول بالشك"
فهذه القاعدة تتركب من : قلت: حٌث قلنا" دالالت علم األصول

ٌقن : "ـ الٌقٌن لؽة هو قرار الشًء، ٌقال: الٌقٌن والشك: نقطتٌن هما
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هو حصول الجزم : "بمعنى استقر، واصطبلحا" الماء فً الحوض
هو : "، وقال البعض"أو الظن الؽالب بوقوع الشًء أو عدم وقوعه

"  علم الشًء المستتر عن نظر واستدالل
هو تردد الفعل بٌن الوقوع : هو لؽة التردد، واصطبلحا: ـ الشك

وعدمه بحٌث لم ٌوجد مرجح ألحد على اآلخر، وال ٌمكن ترجٌح 

ومعنى القاعدة أن األمر المتٌقن ال ٌرتفع بمجرد  .أحد االحتمالٌن
طروء الشك علٌه، ولهذه القاعدة أصل من الكتاب والسنة، أما 

وما ٌتبع أكثرهم إال }:األصل من كتاب هللا العزٌز، فلقوله جل وعبل
 { نا إن ال ن ال ٌؽنً من الحق شٌبا إن هللا علٌم بما ٌفعلون

الذٌن اتقوا إذا مسهم طابؾ من }: ، ولقوله جل وعبل[36 :ٌونس]
الشٌطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم ٌمدونهم بالؽً ثم ال 

وإذا قٌل إن وعد }:، ولقوله تبارك وتعالى[202: األعراؾ  ] {ٌقصرون
هللا حق والساعة ال رٌب فٌها قلتم ما ندري ما الساعة إن ن ن إال 

، ومن السنة المشرفة، عن [36: الجاثٌة ] { نا وما نحن بمستٌقنٌن

عباد بن تمٌم عن عمه أنه شكا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
ال ٌنفتل أو ":الرجل الذي ٌخٌل إلٌه أنه ٌجد الشًء فً الصبلة، فقال

، وفً لفظ عن عبد هللا "ال ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا

شكا إلى النبً صلى هللا علٌه : "بن زٌد رضً هللا عنه أٌضا قال
ال : "وسلم الرجل الذي ٌخٌل إلٌه أنه ٌجد الشًء فً الصبلة، قال

أخرجه البخاري ومسلم " ٌنصرؾ حتى ٌسمع صوتا أو ٌجد رٌحا

.  وؼٌرهما
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -98 ُه :  َحدَّ ٍد، أَنَّ ٌْ ٌَ ْلِت ْبِن ُز َثَنا َمالٌِك، َعِن الصَّ َحدَّ
َساٍر َعِن اْلَبلَِل أَِجُدهُ، َقالَ : َقالَ  ٌَ َماَن ْبَن  ٌْ اْنَضْح َثْوبَِك بِاْلَماِء :َسؤَْلُت ُسلَ

هذا مذهب سلٌمان بن ٌسار وهو أن من وجد : الشرح" .َواْلُه َعْنهُ 

بلبل فً ثٌابه أو سرواله فلٌنضح ثوبه وٌكتفً بذلك، ولم ٌبٌن لنا 
الخبر هل المرء فً صبلته أم خارج صبلته وهل هو خٌل إلٌه ذلك 

أم أنه تٌقنه، ومن المعلوم أن مذهب مالك ٌمنع الدخول فً الصبل 
 .الصبلة بالشك فً الطهارة، وهللا تعالى أعلم

 :باب الوضوء من مس الفرج (15)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -99 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ِر،  ٌْ َب ُه َسِمَع ُعْرَوَة ْبَن الزُّ ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، أَنَّ : ْبِن ُمَحمَّ
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ُكوُن ِمْنُه اْلُوُضوُء، َفَقاَل  ٌَ َدَخْلُت َعلَى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم َفَذاَكْرَنا َما 
َكِر اْلُوُضوُء، َفَقاَل ُعْرَوةُ : َمْرَوانُ  َما َعلِْمُت ذلك، َفَقاَل : ِمْن َمسِّ الذَّ
ِ َصلى هللا : َمْرَوانُ  َها َسِمَعْت َرُسوَل هللاَّ أَْخَبَرْتنًِ ُبْسَرةُ بِْنُت َصْفَواَن أَنَّ

قُولُ  ٌَ ؤْ : َعلٌَه َوَسلم،  َتَوضَّ ٌَ قال  :الشرح." إَِذا َمسَّ أََحُدُكْم َذَكَرهُ َفْل
د " :السٌوطً فً تنوٌر الحوالك َعن عبد هللا بن أبً بكر َعن ُمَحمَّ

ُث َقاَل ابن َعْمرو بن حزم َقاَل  ٌْ بن عبد اْلبر َهَذا خطؤ من ٌحٌى َح
َواب  د َوالصَّ َس الَحِدٌث لُمَحمد بن اَعن ُمَحمَّ ٌْ د ببَِل شّك َولَ بن ُمَحمَّ

َعْمرو بن حزم ِعْند أحد من أهل اْلعلم بِاْلَحِدٌِث َواَل َرَواهُ بَِوْجه من 
ة َفَقاَل َعن عبد هللا بن ااْلُوُجوه َوقد حدث بِِه  حَّ بن وضاح على الصِّ

د بن َعْمرو بن حزم َفَقاَل ُعْرَوة َما علمت َهَذا َقاَل  أبً بكر بن ُمَحمَّ
بن عبد اْلبر َهَذا َمَع َمْنِزلَته من اْلعلم َواْلفضل َدلٌِل على أَن اْلَجْهل ا

بَِبْعض المعلومات اَل ٌْدخل نقٌصة على اْلَعالم إِن َكاَن َعالما بالسنن 
َها بسرة بَِضم اْلُمَوحَدة  ٌْ إِْذ اإْلَِحاَطة بَِجِمٌِع المعلومات اَل َسبٌِل إِلَ

قلت هذا الحدٌث الذي أسنده مروان بن الحكم عن ،"َوُسُكون اْلُمْهملَة
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من طرٌق بسرة بنت صفوان رضً 

هللا عنها ٌصرح بوجوب الوضوء من مس الذكر، وقد وقع الخبلؾ 
بٌن الفقهاء فً وجوب الوضوء من مس الذكر فالجمهور على 

إٌجابه واألحناؾ ومن وافقهم ال ٌوجبون الوضوء من مس الذكر، 
 ـ3" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"وقد بٌنا فً كتابنا 

 عن بسرة بن صفوان أن النبً صلى هللا :الوضوء من مس الفرج

وقال رواه " من مس ذكره فبل ٌصل حتى ٌتوضؤ: علٌه وسلم قال
الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو أصح شًء فً هذا 

الباب وفً رواٌة ألحمد والنسابً عن بسرة أنها سمعت رسول هللا 
وهذا ٌشمل " وٌتوضؤ من مس الذكر" صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

الحدٌث أخرجه " النٌل"وقال الشوكانً فً " ذكر نفسه وذكر ؼٌره
أٌضا مالك والشافعً وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود 

وقال أبو داود قلت ألحمد حدٌث بسرة لٌس بصحٌح قال بل هو 
صحٌح وصححه الدارقطنً وٌحٌى بن معٌن حكاه ابن عبد البر 

وأبو حامد بن الشرقً تلمٌذ مسلم والبٌهقً والحازمً، وقال البٌهقً 
هذا الحدٌث وإن لم ٌخرجه الشٌخان الختبلؾ وقع فً سماع عروة 

منها أو من مروان بجمٌع رواته وقال االسماعٌلً ٌلزم البخاري 
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إخراجه فقد أخرج نظٌره وؼاٌة ما قدح به فً الحدٌث أنه حدث به 
مروان عروة فاستراب بذلك عروة فؤرسل مروان وهو مطعون فً 

وأخرج ابن تٌمٌة الجد فً كتابه "عدالته أو حرسٌه وهو مجهول
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا " منتقى األخبار"

ستر فقد وجب  من أفضى بٌده إلى ذكره لٌس دونه: علٌه وسلم قال

" {نٌل األوطار}"رواه أحمد وتعقبه الشوكانً فً" علٌه الوضوء
الحدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه وقال حدٌث صحٌح " قاببل

سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البٌهقً 
وقال ابن السكن هو أجود ما روي فً هذا " الصؽٌر"والطبرانً فً 

روى ابن تٌمٌة أٌضا عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن جده  ".الباب
أٌما رجل مس فرجه فلٌتوضؤ : عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال
وتعقبه " وقال رواه أحمد" وأٌما امرأة مست فرجها فلتتوضؤ

الحدٌث رواه الترمذي أٌضا " قاببل {نٌل األوطار}الشوكانً فً
العلل عن البخاري وهذا عندي "ورواه البٌهقً قال الترمذي فً

صحٌح وفً إسناده بقٌة بن الولٌد ولكن قال حدثنً محمد بن الولٌد 

الزبٌدي قلت ولم ٌفعل الشوكانً شٌبا إْذ الحدٌث ترقى إلى درجة 
قطؾ " التواتر المعنوي ولذلك قال جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه

من مس فرجه :"حدٌث":"األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
حدٌث متواتر وقد بٌنا نسخه لحدٌث طلق بن علً فً " فلٌتوضؤ

فلٌراجعه من " إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة"كتابنا
شاء وبهذا ٌكون ترك العمل بهذا الحدٌث المتواتر ٌعرض صاحبه 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز "وقد خرجناه فً كتابنا  لئلكفار وهللا أعلم؛
" من مس فرجه فلٌتوضؤ": الحدٌث-25: كما ٌلً" الحدٌث المتواتر

سمعت رسول هللا : عن أم حبٌبة رضً هللا عنها قالت نص الحدٌثو

من مس فرجه ":صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم ٌقول
رواه ابن ماجه واألثرم و صححه أحمد وأبو زرعة وقال " فلٌتوضؤ

 وذكرنا فً كتابنا اإلشعاع واإلقناع :ابن السكن ال أعلم له علة

أن هذا الحدٌث خرجه جبلل الدٌن السٌوطً فً " بمسابل اإلجماع
وأقره الكتانً " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"كتابه 

 : قلت وقد رواه كل من" فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر
أخرجه أحمد والشافعً ومالك وأبو داود والترمذي والنسابً : بسرة بن صفوان- 1

أخرجه  أبو داود : ـ طلق بن عل2ً .وابن ماجه وابن خزٌمة وابن الجارود والحاكم
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ـ أم 4 .أخرجه ابن ماجه وفً إسناده  مقال: ـ جابر3 .والترمذي والنسابً وابن ماجه
ـ أبو 6 أخرجه الحاكم: ـ سعد بن أبً وقاص5 أخرجه ابن ماجه وهو منقطع:حبٌبة

أخرجه : ـ زٌد بن خالد الجهن8ً، أخرجه الحاكم: ـ أم سلمة7، أخرجه الحاكم: هرٌرة
أخرجه : ـ عابشة11، أخرجه أحمد: ـ ابن عمر10، أخرجه البزار: ـ ابن عمرو9، أحمد
ـ 14، أخرجه البٌهقً: ـ أروة بنت أنٌس13، أخرجه البٌهقً: ـ ابن عباس12، البزار

أخرجه ابن : ـ قبٌصة16، أخرجه ابن منده: ـ أنس15، أخرجه ابن منده: أبً بن كعب
ابن منده : ـ النعمان بن بشٌر أخرجه18  أخرجه ابن منده:ـ معاوٌة بن حٌده17،منده

: قال ابن رقعة فً الكافٌة قال القاضً أبو الطٌب":ثم قال السٌوطً
ورد فً مس الذكر خاصة أحادٌث رواها عن رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم من الصحابة تسعة عشر نفسا، أصح حدٌث فٌها كما قال 
فً نظم المتناثر فً "قلت زاد الكتانً  ".البخاري حدٌث بسرة

وقد أخرج حدٌثه ابن ماجه قلت :  أبو أٌوبـ19".الحدٌث المتواتر
أجمعواعلى تضعٌفه كما فً تعلٌق محقق األزهار ألن فٌه إسحاق 

بن أبً فرق ونقل محمد بن عبد الباقً الزرقانً فً شرحه للموطإ 
حدٌث الوضوء من مس الفرج متواتر أخرجه من أن علم او: أنه قال

ومالك و الشافعً وأحمد وأصحاب السنن : سبق أي فً كبلمه وهم
األربعة وابن خزٌمة وابن الجارود والحاكم الثبلثة فً صحاحهم 
عن بسرة وابن ماجه عن جابر وأم حبٌبة والحاكم عن سعد وأبً 

هرٌرة وأم سلمة وأحمد عن زٌد بن خالد الجهنً وابن عمر والبزار 

عن ابن عمر وعابشة والبٌهقً عن ابن عباس وأروة بنت أنٌس 
وذكره ابن منده عن أبً وأنس وقبٌصة ومعاوٌة بن حٌده والنعمان 
بن بشٌر وأصحها كما قال البخاري حدٌث بسرة قلت وقد أخرجه 

الحافظ الزبٌدي فً كتابه لقط الآللا المتناثرة من األحادٌث 
المتواترة عن ثمانٌة عشر صحابٌا فقط وهم ما ذكرهم السٌوطً 

. دون أبً أٌوب األنصاري
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -100 ِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ

ُه  بًِ َوقَّاٍص، أَنَّ
بًِ َوقَّاٍص، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َسْعِد ْبِن أَ

ْبِن َسْعِد ْبِن أَ
بًِ َوقَّاٍص، َفاْحَتَكْكُت، : َقالَ 

ُكْنُت أُْمِسُك اْلُمْصَحَؾ َعلَى َسْعِد ْبِن أَ

ؤْ، َفقُْمُت، : َنَعْم، َقالَ : َفقُْلتُ : لََعلََّك َمِسْسَت َذَكَرَك؟ َقالَ : َفَقالَ  قُْم، َفَتَوضَّ
ؤُْت، ُثمَّ َرَجْعتُ  هذا الحدٌث الموقوؾ أخرجه اإلمام : الشرح" .وَتَوضَّ

مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه وقد بٌنا أن صنٌعه 
رحمه هللا تعالى وإٌانا أن ٌخرج الحدٌث المرفوع مسندا أو مرسبل 

ثم ٌخرجه موقوفا ثم مقطوعا قبل أن ٌصدر حكمه، وهنا أخرج هذا 
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الخبر الموقوؾ تطبٌقا لهذه القاعدة مبٌنا فعل وقول سعد بن أبً 
وقاص رضً هللا عنه حٌث أمر ابنه أن ٌتوضؤ لما حك ذكره وهو 

ممسك بالمصحؾ الشرٌؾ، ولعله حك ذكره من دون حابل ألن ذلك 
وقال البٌهقً فً السنن .هو مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا

ُد  -628 :الكبرى ًُّ اْلَعْدُل، ثنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا أَُبو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِ

ٍر، ثنا  ٌْ ، ثنا اْبُن ُبَك ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَعْبِديُّ ً، نا ُمَحمَّ ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَزكِّ
بًِ َوقَّاٍص، َعْن ُمْصَعِب 

ِد ْبِن َسْعِد ْبِن أَ َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن ُمَحمَّ
ُه َقالَ  بًِ َوقَّاٍص، : ْبِن َسْعٍد، أَنَّ

ُكْنُت أُْمِسُك اْلُمْصَحَؾ َعلَى َسْعِد ْبِن أَ
قُْم : "َفقُْلُت َنَعْم َقالَ " لََعلََّك َمَسْسَت َذَكَركَ :"َفاْحَتَكْكُت َقاَل َسْعدٌ 

ؤْ  ؤُْت ُثمَّ َرَجْعتُ " َفَتَوضَّ  ، [208:ص]،"َفقُْمُت َفَتَوضَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -101 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ِه اْلُوُضوءُ : ُعَمَر َكاَن  ٌْ " .إَِذا َمسَّ الرجل َذَكَرهُ، َفَقْد َوَجَب َعلَ
هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من : الشرح

أصح األسانٌد وقد أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ألنه ٌوافق 
مذهبه وبقول ابن عمر رضً هللا عنهما هذا ٌقول اإلمام مالك 

 .رحمهما هللا تعالى وإٌانا، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -102 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهابٍ :  َحدَّ  َعْن َسالِِم ،َحدَّ

ُه َقالَ  ُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمرَ : ْبِن َعْبِد هللاِ أَنَّ ٌْ ؤُ،  َرأَ َتَوضَّ ٌَ ْؽَتِسُل ُثمَّ  ٌَ كان 
ْجِزبَك اْلُؽْسُل ِمَن اْلُوُضوِء؟ َقالَ : َفقُْلُت لَهُ  ٌَ ا أََبه أََما   َولَِكنًِّ ،َبلَى: ٌَ

 ُ ؤ اًنا أََمسُّ َذَكِري َفؤََتَوضَّ ٌَ وهذا الحدٌث اآلخر الموقوؾ : الشرح" .أَْح
على فعل وقول ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد هو 

اآلخر ألنه من رواٌة مالك عن ابن شهارب الزهري عن سالم بن 
عبد هللا عن أبٌه عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما أنه كان ٌتوضؤ 

بعد الؽسل من الجنابة فسؤله عن السبب ألن الوضوء بعد الؽسل 

منسوخ بترك رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم له فؤخبره أنه ربما 
مس ذكره بعد الؽسل فؤوجب الوضوء لمس الذكر وهذا هو مذهب 
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ولذلك أخرجه مإكدا به ما ذهب 

 .إلٌه من رأي فقهً، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -103 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َسالِِم ْبِن :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ُتُه َبْعَد أَْن : َعْبِد هللاِ، أَنَّ ٌْ ُكْنُت َمَع َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر فًِ َسَفٍر، َفَرأَ
ؤَ ُثمَّ َصلَّى، َقالَ  إِنَّ َهِذِه لََصبلَةٌ َما : َفقُْلُت لَهُ : َطلََعِت الشَّْمُس، َتَوضَّ
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َها، فَقالَ  ْبِح َمِسْسُت :ُكْنَت ُتَصلٌِّ ؤُْت لَِصبلَِة الصُّ إِنًِّ َبْعَد أَْن َتَوضَّ
ؤُْت َوُعْدُت لَِصبلَتًِ ؤَ، َفَتَوضَّ هذا : الشرح."َفْرِجً، ُثمَّ َنِسٌُت أَْن أََتَوضَّ

الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر ٌبٌن أن مس الذكر ٌوجب 
الوضوء وأن من لم ٌتوضؤ لمسه ذكره فإن صبلته باطلة وعلٌه 
اإلعادة مطلقا وهذا فٌه خبلؾ بٌن الفقهاء فٌما ٌخص بالقضاء 

وهذا ٌشبه صنٌع أبٌه عمر بن الخطاب .مطلقا، وهللا تعالى أعلم
رضً هللا عنه فقد أخرج عنه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أنه 

رأى أثر االحتبلم فً ثوبه بعد ظهور الشمس فاؼتسل وؼسل أثر 
: االحتبلم ثم قضى صبلة الصبح بعدما ظهرت الشمس،قال مالك

َماَن ْبِن -104 ٌْ بًِ َحِكٌٍم َعْن ُسلَ
َثنًِ َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ  َوَحدَّ

اِب َؼَدا إِلَى أَْرِضِه بِاْلُجُرِؾ َفَوَجَد فًِ َثْوبِِه  َساٍر أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌَ
ُت أَْمَر النَّاسِ »:اْحتبَِلًما َفَقالَ  ، َفاْؼَتَسَل، «لََقِد اْبُتلٌُِت بِااِلْحتبَِلِم ُمْنُذ ُولٌِّ

َوَؼَسَل َما َرأَى فًِ َثْوبِِه ِمَن ااِلْحتبَِلِم، ُثمَّ َصلَّى َبْعَد أَْن َطلََعِت 
َفَقاَل لقد اْبتلٌت ": "تنوٌر الحوالك"قال السٌوطً فً ." الشَّْمسُ 

ٌُِرٌد أَن شؽله  ًّ ٌْحَتمل أَن  باالحتبلم ُمْنُذ ولٌت أَمر النَّاس َقاَل اْلَباِج

ِه  ٌْ بِؤَْمر النَّاس واهتمامه بهم صرفه َعن ااِلْشتَِؽال بِالنَساء َفكثر َعلَ
ٌُِرٌد أَن َذلِك َكاَن وقتا البتبلبه بِِه لَِمْعنى من  ااِلْحتبَِلم َوٌْحَتمل أَن 

ته ٌَ وسٌؤتً الحدٌث فً "اْلمَعانًِ لم ٌذكرهُ َوَوقته بَِما ذكر من واَل
 .الؽسل إن شاء هللا تعالى

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -105 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  بٌِِه، أَنَّ

ِه اْلُوُضوءُ : أَ ٌْ " .َمْن َمسَّ َذَكَرهُ، َفَقْد َوَجَب َعلَ
وبعد الحدٌث المسند المرفوع واألحادٌث الموقوفة على : الشرح

عمر وابن عمر، ٌقدم اإلمام مالك رحمه وإٌانا مذهب عروة بن 
الزبٌر رحمه هللا وإٌانا فً أن كل من مس ذكره فعلٌه الوضوء 

تفٌد الشمول واالستؽراق عند األصولٌٌن، قال الشٌخ " من"مطلقا و
 :سٌدي عبد هللا بن الحاج ابراهٌم

 وفً شبٌه المسلمٌن اختلفوا*** وما شمول من لؤلنثى جنفوا 
فبنشاجح فٙ يزْت اإليبو يبنك سحًّ هللا ٔإٚبَب أٌ يب كم يس نهزكش 

ٕٚجت انٕضٕء ثم انز٘ ٕٚجت انٕضٕء نًس انزكش ثجبطٍ انكف أٔ 

نًسّ يٍ دٌٔ حبجز يغ ٔجٕد نزح، ٔأيب نًس انًشأح نفشجٓب ففّٛ 

ٔلذ ثُٛب فٙ .خالف، ٔانًشٕٓس أَّ ال ٚهزو انٕضٕء ٔهللا رؼبنٗ أػهى
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ـ 3 :رنك حٛش لهُب" اإل ؼبع ٔاإللُبع ثًسبئم اإلجًبع"كزبثُب 

 عن بسرة بن صفوان أن النبً صلى هللا :الوضوء من مس الفرج

وقال رواه " من مس ذكره فبل ٌصل حتى ٌتوضؤ: علٌه وسلم قال
الخمسة وصححه الترمذي وقال البخاري هو أصح شًء فً هذا 

الباب وفً رواٌة ألحمد والنسابً عن بسرة أنها سمعت رسول هللا 

وهذا ٌشمل " وٌتوضؤ من مس الذكر" صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
الحدٌث أخرجه " النٌل"وقال الشوكانً فً " ذكر نفسه وذكر ؼٌره

أٌضا مالك والشافعً وابن خزٌمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود 
وقال أبو داود قلت ألحمد حدٌث بسرة لٌس بصحٌح قال بل هو 
صحٌح وصححه الدارقطنً وٌحٌى بن معٌن حكاه ابن عبد البر 

وأبو حامد بن الشرقً تلمٌذ مسلم والبٌهقً والحازمً، وقال البٌهقً 
هذا الحدٌث وإن لم ٌخرجه الشٌخان الختبلؾ وقع فً سماع عروة 

منها أو من مروان بجمٌع رواته وقال االسماعٌلً ٌلزم البخاري 
إخراجه فقد أخرج نظٌره وؼاٌة ما قدح به فً الحدٌث أنه حدث به 
مروان عروة فاستراب بذلك عروة فؤرسل مروان وهو مطعون فً 

وأخرج ابن تٌمٌة الجد فً كتابه  "عدالته أو حرسٌه وهو مجهول
عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا " منتقى األخبار"

من أفضى بٌده إلى ذكره لٌس دونه ستر فقد وجب : علٌه وسلم قال
" {نٌل األوطار}"رواه أحمد وتعقبه الشوكانً فً " علٌه الوضوء

الحدٌث رواه ابن حبان فً صحٌحه وقال حدٌث صحٌح " قاببل
سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر وأخرجه البٌهقً 

وقال ابن السكن هو أجود ما روي فً هذا " الصؽٌر"والطبرانً فً 
روى ابن تٌمٌة أٌضا عن عمرو بن شعٌب عن أبٌه عن ". الباب

أٌما رجل مس فرجه : جده عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

" وقال رواه أحمد" فلٌتوضؤ وأٌما امرأة مست فرجها فلتتوضؤ
الحدٌث رواه الترمذي " قاببل {نٌل األوطار}وتعقبه الشوكانً فً 

العلل عن البخاري وهذا "أٌضا ورواه البٌهقً قال الترمذي فً
عندي صحٌح وفً إسناده بقٌة بن الولٌد ولكن قال حدثنً محمد بن 

الولٌد الزبٌدي قلت ولم ٌفعل الشوكانً شٌبا إْذ الحدٌث ترقى إلى 
" درجة التواتر المعنوي ولذلك قال جبلل الدٌن السٌوطً فً كتابه

من مس :" حدٌث":"قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة
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حدٌث متواتر وقد بٌنا نسخه لحدٌث طلق بن علً " فرجه فلٌتوضؤ
" إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" فً كتابنا

فلٌراجعه من شاء وبهذا ٌكون ترك العمل بهذا الحدٌث المتواتر 
ٌعرض صاحبه لئلكفار وهللا أعلم؛ 

أخرجه أبو داود والترمذي " من مس فرجه فلٌتوضؤ" حدٌث

 وطلق بن علً وابن ماجه (2 بسرة بنت صفوان (1والنسابً عن 
سعد بن (6عن :  وأبً أٌوب والحاكم(5وأم حبٌب  (4  جابر (3عن 

زٌد بن خالد :  وأحمد عن(9 وأم سلمة (8 وأبً هرٌرة (7أبً وقاص 
 وعابشة (12 ابن عمر (11والبزار عن :  وابن عمرو(10الجهنً 

 وأروى بنت أنٌس؛ وذكره ابن (14 ابن عباس (13والبٌهقً عن 
 ومعاوٌة بن (18 وقبٌصة (17 أنس (16 أبً بن كعب (15منده عن 

 جابر قلت كما أخرجه (20 والنعمان بن بشٌر قلت و (19حٌدة 
البٌهقً والدارمً وعبد الرزاق والحمٌدي وابن عبد البر فً 

االستذكار والدارقطنً والبٌهقً كما أخرجه الحافظ الكتانً فً 
 وخرجناه هكذا (19)لكنه لم ٌذكره إال عن تسعة عشر" نظم المتناثر"

 .فً كتابنا فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
 :باب الوضوء من القبلة (16)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -106 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  بٌِِه، أَنَّ

َها : ْبِن َعْبِد هللاِ، َعْن أَ ُجِل اْمَرأََتُه، َوَجسُّ قُْبلَُة الرَّ
ِه  ٌْ ِدِه، َفَعلَ ٌَ َها بِ َل اْمَرأََتُه، أَْو َجسَّ ِدِه، ِمَن اْلُمبلََمَسِة، َفَمْن َقبَّ ٌَ بِ

هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر :الشرح." اْلُوُضوءُ 
رضً هللا عنهما ٌبٌن أن قبلة الرجل المرأة توجب الوضوء، وهً 

َقاَل أَُبو ُعَمَر :  قال ابن عبد فً االستذكارومسؤلة إجماع بٌن العلماء 
ْقَتِضً اْلَقْوَل فًِ اْلقُْبلَِة َوَسابِِر اْلُمبَلَمَسِة، َوفًِ اْلُمبَلَمَسِة  ٌَ َهَذا اْلَباُب 

ا  َمَعاٍن َوَمَسابُِل ،أََحُدَها َهِل اْلُمبَلَمَسُة اْلِجَماُع أَْو َما ُدوَن اْلِجَماِع ِممَّ
ًة أَْو  ِد َخاصَّ ٌَ ًَ اللَّْمُس بِاْل ٌَُجانُِس اْلِجَماَع ِمْثَل اْلقُْبلَِة َوَشَبِهَها ُثمَّ َهْل ِه

ةُ ِمْن َشْرِطَها أَْم اَل َوُكلُّ َذلَِك َقْد َتَناَزَع فٌِِه  بَِسابِِر اْلَبَدِن، َوَهِل اللَّذَّ
اْلُعلََماُء َوَنْحُن َنْذُكُر فٌِِه ِمْن َذلَِك َما َحَضَرَنا َعلَى َشْرِط ااِلْختَِصاِر 
َحاَبِة َفَمْن َبْعَدُهْم فًِ  ُ اْلُمْسَتَعاُن،اْخَتلََؾ اْلُعلََماُء ِمَن الصَّ اِن َوهللاَّ ٌَ َواْلَب

بَلَة  ُ َتَعالَى فٌَِها اْلُوُضوَء لَِمْن أََراَد الصَّ َمْعَنى اْلُمبَلَمَسِة الَّتًِ أَْوَجَب هللاَّ
َساءَ ):بَِقْولِِه َتَعالَى  َفُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن [6اْلَمابَِدِة ](أَْو اَلَمْسُتُم النِّ
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ُل اْمَرأََتُه  َقبِّ ٌُ ُه َكاَن  اِب بِإِْسَناٍد َثابٍِت ِمْن أََسانٌِِد أَْهِل اْلَمِدٌَنِة أَنَّ اْلَخطَّ
ى  ٌَ ْح ٌَ َنَة َعْن  ٌْ ٌَ ٌَُصلًِّ َقْبَل أَْن ٌتوضؤ، ذكره عبد الرزاق عن ْبُن ُع َو

ِ ْبِن ُعَمَر  ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن َعْبِد هللاَّ بًِ َبْكٍر ُمَحمَّ
ْبِن َسِعٌٍد َعْن أَ

ْنَهَها َقاَل  ٌَ اِب َوُهَو َصابٌِم َفلَْم  لَْت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٍد َقبَّ ٌْ أَنَّ َعاتَِكَة اْبَنَة َز
ؤْ  َتَوضَّ ٌَ بَلِة ُثمَّ َصلَّى َولَْم  ًَّ إِلَى الصَّ ٌُِرٌُد اْلُمِض : إلى أن قال" َوُهَو 

ًُّ َوَكاَن " ْلَمانِ َدةُ السَّ ٌْ ابِِعٌَن ُعَب ْن َرأَى فًِ اْلقُْبلَِة اْلُوُضوَء ِمَن التَّ َوِممَّ
ِد ِمْنَها اْلُوُضوُء، َوَرأَى اْلُوُضوَء فًِ اْلقُْبلَِة َعاِمٌر  ٌَ قُوُل اْلُمبَلَمَسُة بِاْل ٌَ

اُن َوَسِعٌُد بن المسٌب وإبراهٌم النخعً ومكحول  ٌَ ًُّ َوُسْف ْعبِ الشَّ
ى ْبُن َسِعٌٍد اأْلَْنَصاِريُّ َوَربٌَِعُة  ٌَ ْح ٌَ ْهِريُّ َو الدمشقً وبن ِشَهاٍب الزُّ

ْحَمِن َوَمالُِك ْبُن أََنٍس َوأَْصَحاُبهُ  ذكر بن َوْهٍب َعْن َمالٍِك ، ْبُن َعْبِد الرَّ
ُجِل اْمَرأََتُه  بًِ سلمة قُْبلَِة الرَّ

ِث ْبِن َسْعٍد َوَعْبِد اْلَعِزٌِز ْبُن أَ ٌْ َواللَّ
ًِّ َوأَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل ،اْلُوُضوءُ  افِِع َوُهَو َقْوُل ُجْمهُوِر أَْهِل اْلَمِدٌَنِة َوالشَّ

هِ  ٌْ اإلشعاع واإلقناع "،قلت وقد بٌنا فً كتابنا "َوإِْسَحاَق ْبُن َراَهَو
أن من المبلمسة الوضوء باإلجماع ما " بمسابل اإلجماع

 أَو الََمْسُتمُ ): قال تعالى:الوضوء من لمس المرأة األجنبٌة:ٌلً

وا مُّ مَّ ٌَ َساَء َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَت وقرئ أو لمستم النساء وعن معاذ  (النِّ

أتى النبً صلى هللا علٌه وسلم رجل : قال بن جبل رضً هللا عنه
فقال ٌا رسول هللا ما تقول فً رجل لقً امرأة ٌعرفها فلٌس ٌؤتً 

قال  الرجل من امرأته شٌبا إال قد أتاه منها ؼٌر أنه لم ٌجامعها؟
َن ):فؤنزل هللا هذه اآلٌة قال تعالى َهاِر َوُزلًَفا مِّ بلََة َطَرَفًِ النَّ َوأَقِِم الصَّ

اِكِرٌنَ  َباِت َذلَِك ِذْكَرى لِلذَّ ٌِّ ٌُْذِهْبَن السَّ ِل إِنَّ اْلَحَسَناِت  ٌْ  [114 :هود]( اللَّ

رواه أحمد " توضؤ ثم صل" قال له النبً صلى هللا علٌه وسلم
الحدٌث أخرجه أٌضا : "وتعقبه الشوكانً قاببل" والدارقطنً

الترمذي والحاكم والبٌهقً جمٌعا من حدٌث عبد الملك بن عمر عن 

عبد الرحمن بن أبً لٌلى عن معاذ هكذا عندهم جمٌعا موصوال 
قلت " لذكر معاذ وفٌه انقطاع ألن عبد الرحمن لم ٌسمع من معاذ

وهكذا أخرج الرهونً فً حاشٌته على الزرقانً والبنانً والتاودي 
ثالثها أن اللمس مجمع على أنه ٌنقض الطهارة كما نقله فً : "قاببل

أجمع كل من ٌحفظ " ونصه فً اإلشراؾ" اإلقناع عن اإلشراؾ
قلت وقد تقدم " عنه من أهل العلم أن المبلمسة حدث تنقض الطهارة

عن ابن القطان الفاسً وابن حزم فً المراتب  إال أننا رجعنا لنبٌن 
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وجودها أو مسها ألجل أنه لٌس إجماعا إال إذا كان قصد اللذة أو ل
ووافقه شراح لمسها متؤكدا أنها أجنبٌة فهكذا قال اإلمام أحمد 

مختصر الشٌخ خلٌل المالكً منهم عبد الباقً الزرقانً مع حاشٌة 
أو لمسها : البنانً وابن سودة الفاسً وؼٌرهم من الشراح، وزادوا

ظانا أنها أجنبٌة فإذا بها أخت وقد وجد اللذة، أو لم ٌقصد لذة أصبل 

كما أن الحافظ الباجً بٌن أن لمس المتجالة لكنه وجدها عند اللمس، 
ال ٌنقض وهو قول عند األحناؾ وعند الحنابلة وهللا ولً األمر 

                      . وهو الهادي إلى سواء السبٌلوالتوفٌق
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -107 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ،َحدَّ

قُولُ  ٌَ ُجِل اْمَرأََتُه اْلُوُضوءُ : َمْسُعوٍد َكاَن    ".ِمْن قُْبلَِة الرَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -108 ُه َكاَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ َحدَّ
قُولُ  ُجِل اْمَرأََتُه اْلُوُضوءُ : ٌَ هذا الببلغ الذي : الشرح."ِمْن قُْبلَِة الرَّ

أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن ابن مسعود رضً هللا 
عنه ٌإٌد مذهبه الفقهً فاستدل به لذلك، وقد أوصله ابن عبد البر 

بن َمْسُعوٍد َرَواهُ اوحدٌث :"فً التمهٌد وفً االستذكار حٌث قال

بٌِِه 
ِ ْبِن َمْسُعوٍد َعْن أَ َدَة ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ بًِ ُعَب

اأْلَْعَمُش َعْن إِْبَراِهٌَم َعْن أَ
َل  ِدِه َوِمَن اْلقُْبلَِة إَِذا َقبَّ ٌَ ُجُل ِمَن اْلُمَباَشَرِة َوِمَن اللَّْمِس بِ ؤُ الرَّ َتَوضَّ ٌَ َقاَل 

ةِ  ٌَ قُوُل فًِ َهِذِه اآْل ٌَ َساءَ ):اْمَرأََتُه َوَكاَن  َقاَل ُهَو اْلَؽْمُز  (أَْو اَلَمْسُتُم النِّ

بٌِهِ 
َدَة ِمْن أَ ٌْ ْسَمْع أَُبو ُعَب ٌَ قُولُوَن لَْم  ٌَ هُْم   "َذَكَرهُ َوِكٌٌع َعِن اأْلَْعَمِش إاِلَّ أَنَّ
قلت وهل رواٌة اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لهذا الخبر  

 -484 :ببلؼا لهذه العلة أم ال؟ وقال أبو الحسن الدارقطنً فً السنن
ُد ْبُن  َثَنا َعْبُد اْلَباقًِ ْبُن َقانٍِع، نا إِْسَماِعٌُل ْبُن اْلَفْضِل، نا ُمَحمَّ َحدَّ

 ، ًُّ اٍر َمِدٌنِ ٌّْ َماُن ْبُن ُعَمَر ْبِن َس ٌْ ، نا ُسلَ ًُّ َرُسوِس ِزٌَد الطَّ ٌَ ِعٌَسى ْبِن 
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعابَِشَة، َقالَتْ  ْهِريِّ بًِ، َعِن اْبِن أَِخً الزُّ

َثنًِ أَ  :َحدَّ
ِه َوَسلََّم » ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بَلةُ ِمَن اْلقُْبلَِة َكاَن َرُسولُ هللاَّ اَل ُتَعاُد الصَّ

 ُ ؤ َتَوضَّ ٌَ ٌَُصلًِّ َواَل  لُ َبْعَض نَِسابِِه َو َخالََفُه َمْنُصوُر ْبُن َزاَذاَن . «ٌَُقبِّ

اُس ْبُن اْلَولٌِِد ْبِن  -485 ،فًِ إِْسَناِدهِ  ، نا اْلَعبَّ َساُبوِريُّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكٍر النَّ َحدَّ
ُن  ٌْ َثَنا اْلُحَس ٍب، نا َسِعٌُد ْبُن َبِشٌٍر، َوَحدَّ ٌْ ُد ْبُن ُشَع ٍد، أَْخَبَرنًِ ُمَحمَّ ٌَ َمْز

، نا أَُبو َحْفٍص  ْبُن إِْسَماِعٌَل، نا اْلَحَسُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز اْلَجَرِويُّ
 ًُّ ٌِس نِّ بًِ التِّ

، َعْن أَ ْهِريِّ َثنًِ َمْنُصوٌر، َعِن الزُّ ، نا َسِعٌُد ْبُن َبِشٌٍر، َحدَّ
ِه :  َعْن َعابَِشَة، َقالَتْ [246:ص]َسلََمَة، ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًُّ هللاَّ لََقْد َكاَن َنبِ
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ُ »:َوَسلَّمَ  ؤ َتَوضَّ ٌَ بَلِة َوَما  لُنًِ إَِذا َخَرَج إِلَى الصَّ َثنًِ أَُبو -486،«ٌَُقبِّ  َحدَّ

َساُبوِريُّ  ٌْ ُن ْبُن إِْسَماِعٌلَ ،َبْكٍر النَّ ٌْ ًُّ ْبُن َسْلِم ْبِن ِمْهَرانَ ، َواْلُحَس  ، َوَعلِ
ارٍ ،نا إِْبَراِهٌُم ْبُن َهانِاٍ : َقالُوا ُد ْبُن َبكَّ  َعْن ، نا َسِعٌُد ْبُن َبِشٌرٍ ، نا ُمَحمَّ

ْهِريِّ ،َمْنُصوِر ْبِن َزاَذانَ  َد بِِه َسِعٌُد .  بَِهَذا اإْلِْسَناِد َنْحَوهُ ، َعِن الزُّ َتَفرَّ
َس بَِقِويٍّ  ٌْ ِه َولَ ٌْ َتاَبْع َعلَ ٌُ ، َولَْم  ْهِريِّ ْبُن َبِشٌٍر، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن الزُّ

بًِ َسلََمَة، َعْن َعابَِشَة أَنَّ 
، َعْن أَ ْهِريِّ فًِ اْلَحِدٌِث، َواْلَمْحفُوُظ َعِن الزُّ

ُل َوُهَو َصابٌِم، َوَكَذلَِك َرَواهُ اْلُحفَّاُظ  َقبِّ ٌُ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ النَّ
بًِ ِذْبٍب، َوَقاَل 

ٌل، َواْبُن أَ ٌْ ، ِمْنهُْم َمْعَمٌر، َوُعَق ْهِريِّ َقاُت، َعِن الزُّ الثِّ
ْهِريِّ  فًِ اْلقُْبلَِة اْلُوُضوُء، َولَْو َكاَن َما َرَواهُ َسِعٌُد ْبُن : َمالٌِك، َعِن الزُّ

بًِ َسلََمَة، َعْن َعابَِشَة 
، َعْن أَ ْهِريِّ َبِشٌٍر، َعْن َمْنُصوٍر، َعِن الزُّ

ُ أَْعلَمُ  ْفتًِ بِِخبَلفِِه، َوهللاَّ ٌُ ْهِريُّ   ."َصِحًٌحا، لََما َكاَن الزُّ
 :باب العمل فً الؽسل من الجنابة وما ٌكفً (17)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -109 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بٌِِه، َعْن َعابَِشَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َكاَن إَِذا اْؼَتَسَل : أَ
ٌُْدِخُل  بلَِة، ُثمَّ  ؤُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ ؤَ َكَما  ِه، ُثمَّ َتَوضَّ ٌْ َد ٌَ ِمَن اْلَجَناَبِة َبَدأَ فَؽْسِل 

ٌَُصبُّ َعلَى َرْأِسِه  ٌَُخلُِّل بَِها أُُصوَل َشَعِرِه، ُثمَّ  أََصابَِعُه فًِ اْلَماِء َف
فٌُِض اْلَماَء َعلَى ِجْلِدِه ُكلِّهِ  ٌُ ِه، ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ هذا : الشرح." َثبلََث َؼَرَفاٍت بِ

لذلك أخرجه الشافعً فً المسند المرفوع من أصح األسانٌد الحدٌث 
ُ َعْنُه، َقالَ  :المسند ترتٌب السنجر ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع أَْخَبَرَنا : أَْخَبَرَنا الشَّ

َثَنا  : الحدٌث، والبخاري من طرٌق مالك، قالَمالٌِك، َعْن ِهَشاٍم، َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  الحدٌث،وقال النسابً فً أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َعْبُد هللاَّ

َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن  :السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
أَْخَبَرَنا أَُبو  -246 : الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنةُعْرَوَة،

، أَنا  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

بٌِِه، َعْن َعابَِشَة 
أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ

ِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا اْؼَتَسلَ ِمَن اْلَجَناَبِة َبَدأَ » ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ نَّ النَّ
أَ

َصابَِعُه فًِ 
ٌُْدِخلُ أَ بلِة، ُثمَّ  ؤُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ ؤَ َكَما  ِه، ُثمَّ َتَوضَّ ٌْ َد ٌَ َفَؽَسلَ 

ُصبُّ َعلَى َرْأِسِه َثبلَث َؼَرَفاٍت  ٌَ ٌَُخلِّلُ بَِها أُُصولَ َشْعِرِه، ُثمَّ  اْلَماِء، َف
ٌُفٌِضُ  ِه، ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ َفٌق َعلَى .«اْلَماَء َعلَى ِجْلِدِه ُكلِّهِ  بِ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
وهذا الحدٌث ٌبٌن  قلت." ُمْسلٌِم ِمْن أَْوُجٍه، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوة
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طرٌقة ؼسل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ولٌت الناس تعلموها 
من مس "وعملوا بها ألننً كنت مرة أدرس الحدٌث المتواتر المتقدم 

وحاولت أن أبٌن لهم أن ؼسل رسول هللا صلى هللا " فرجه فلٌتوضؤ
علٌه وسلم هو الذي ٌمكن أن ٌصلى به وتفعل به جمٌع العبادات 

ومن مس فرجه أثناء الؽسل فلٌستؤنؾ ؼسله من جدٌد حتى ٌؽتسل 

كما كان رسول هللا صلى هللا علٌه ٌؽتسل، فقام بعض الحضور ٌقول 
بل ٌتوضؤ بعد ؼسله وال شًء علٌه إال ذاك، فناشدت بعض أولً 
النهى واألحبلم الحضور هل منهم من اؼتسل قط ؼسل رسول هللا 

ال نتذكر أننا قد اؼتسلنا هذا الؽسل، : صلى هللا علٌه وسلم؟ فقالوا
ومنهم اإلمام، فقلت أترؼبون عن سنة رسول هللا صلى هللا علٌه 

َوَرَوى :"وسلم بسبب أقوال فقهٌة؟ وقال ابن عبد البر فً االستذكار
ِزٌَد َعْن َعابَِشَة َعِن  ٌَ ٍر َواأْلَْسَوُد ْبُن  ٌْ ُع ْبُن ُعَم ٌْ ٍد َوُجَم اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ

 ًِّ بِ بَلُم - النَّ ِه السَّ ٌْ فًِ ِصَفِة ُؼْسِل اْلَجَناَبِة ِمْثَل َذلَِك بَِمْعَناهُ َوَهَذا - َعلَ
اْلَحِدٌُث فًِ َوْصِؾ ااِلْؼتَِساِل ِمَن اْلَجَناَبِة ِمْن أَْحَسِن َما ُرِوَي فًِ َذلَِك 
ُة َفاْلُوُضوُء َقْبَل ااِلْؼتَِساِل َوَثَبَت َذلَِك َعِن  نَّ ا السُّ ٌة َفؤَمَّ َوفٌِِه َفْرٌض َوُسنَّ

 ًِّ بِ بَلُم - النَّ ِه السَّ ٌْ ِمْن ُوُجوٍه َكثٌَِرٍة ِمْن َحِدٌِث َعابَِشَة َوَحِدٌِث - َعلَ
ُه  ِؤ اْلُمْؽَتِسُل لِْلَجَناَبِة َقْبَل اْلُؽْسِل َولَِكنَّ َتَوضَّ ٌَ ِرِهَما َفإِْن لَْم  ٌْ ُموَنَة َوَؼ ٌْ َم
ِه َوَجِمٌَع َبَدنِِه بِاْلَؽْسِل بِاْلَماِء َوأَْسَبَػ َذلَِك َفَقْد  ٌْ َد ٌَ َعمَّ َجَسَدهُ َوَرأََسُه َو

َما اْفَتَرَض َعلَى  َ َتَعالَى إِنَّ ِه إَِذا َقَصَد اْلُؽْسَل َوَنَواهُ أِلَنَّ هللاَّ ٌْ ى َما َعلَ أَدَّ
َحتَّى  َواَل ُجُنًبا إاِلَّ َعابِِري َسبٌِلٍ ):اْلُجُنِب اْلُؽْسَل ُدوَن اْلُوُضوِء بَِقْولِهِ 

َساءِ ](َتْؽَتِسلُوا ُروا): َوَقْولُهُ [43 النِّ هَّ  َوَهَذا [6اْلَمابَِدِة ](َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ

هُْم ُمْجِمُعوَن  ِ إاِلَّ أَنَّ َنهُْم فٌِِه َواْلَحْمُد هلِلَّ ٌْ إِْجَماٌع ِمَن اْلُعلََماِء اَل ِخبَلَؾ َب
 ِ ا بَِرُسوِل هللاَّ ًٌ ًضا َعلَى اْستِْحَباِب اْلُوُضوِء َقْبَل اْلُؽْسِل لِْلُجُنِب َتؤَسِّ ٌْ أَ
ُه أعون َعلَى اْلُؽْسِل  ِه َوَسلََّم َوفٌِِه اأْلُْسَوةُ اْلَحَسَنُة َوأِلَنَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ا اْلُوُضوُء َبْعَد اْلُؽْسِل َفبَل َوْجَه لَُه ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلمِ  قلت أما " َوأَمَّ
اإلجماع الذي ذكر فلم ٌذكر أنه خالفه من التابعٌن فقد ابن تٌمٌة الجد 

ًَّ »َعْن َعابَِشَة )-329: الحدٌث التالً بِ ِه َوَسلََّم - أَنَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
ِمٌنِِه َعلَى  ٌَ ْفِرُغ بِ ٌُ ِه ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ ْؽِسُل  ٌَ ْبَدأُ َف ٌَ َكاَن إَذا اْؼَتَسَل ِمْن اْلَجَناَبِة 

ٌُْدِخُل  ؤُْخُذ اْلَماَء َو ٌَ بَلِة ُثمَّ  ؤُ ُوُضوَءهُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ ْؽِسُل َفْرَجُه ُثمَّ  ٌَ ِشَمالِِه َف
ْعِر َحتَّى إَذا َرأَى أَْن َقْد اْسَتْبَرأَ َحَفَن َعلَى  أََصابَِعُه فًِ أُُصوِل الشَّ
هِ  ٌْ اٍت، ُثمَّ أََفاَض َعلَى َسابِِر َجَسِدِه، ُثمَّ َؼَسَل ِرْجلَ ٌَ . «َرْأِسِه َثبَلَث َحَث
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ٍة لَهَُما."أَْخَرَجاهُ  ٌَ ُه َقْد : َوفًِ ِرَوا ِه َشْعَرهُ َحتَّى إَذا َظنَّ أَنَّ ٌْ َد ٌَ ٌَُخلُِّل بِ ُثمَّ 
اتٍ  ِه اْلَماَء َثبَلَث َمرَّ ٌْ وتعقبه الشوكانً .(أَْرَوى َبَشَرَتُه أََفاَض َعلَ

َوِويُّ :"بالشرح قاببل فً نٌل األوطار َواَل َنْعلَُم فٌِِه ِخبَلًفا إالَّ : َقاَل النَّ
ُه َقالَ  ْكَراُر فًِ اْلُؽْسلِ : َما اْنَفَرَد بِِه اْلَماَوْرِديُّ َفإِنَّ ٌُْسَتَحبُّ التَّ َقاَل . اَل 

، َوَحَمَل : اْلَحافِظُ  ًُّ ًُّ َوَكَذا َقاَل اْلقُْرُطبِ ْنِج ًٍّ السِّ ُخ أَُبو َعلِ ٌْ َوَكَذا َقاَل الشَّ

ِة َعلَى أَنَّ ُكلَّ َؼْرَفٍة فًِ ِجَهٍة ِمْن ِجَهاِت  ٌَ َوا ْثلٌَِث فًِ َهِذِه الرِّ التَّ
ْأسِ  هِ ): َقْولُهُ . الرَّ ٌْ َل َوَقَع  (ُثمَّ َؼَسَل ِرْجلَ ُدلُّ َعلَى أَنَّ اْلُوُضوَء اأْلَوَّ ٌَ

نِ  ٌْ ْجلَ اَدةُ : َقاَل اْلَحافِظُ . بُِدوِن َؼْسِل الرِّ ٌَ َد بَِها : "ثم قال."َوَهِذِه الزِّ َتَفرَّ
َة ُدوَن أَْصَحاِب ِهَشامٍ  ٌَ ًُّ . أَُبو ُمَعاِو َهقِ ٌْ ٌة َصِحٌَحٌة لَِكْن : َقاَل اْلَب ٌَّ َعَربِ

بًِ 
ة أَ ٌَ َة َعْن ِهَشاِم َمَقاٌل، َنَعْم لَُه َشاِهٌد ِمْن ِرَوا ٌَ بًِ ُمَعاِو

ِة أَ ٌَ فًِ ِرَوا
ًُّ َوفٌِهِ  الِِس ٌَ بًِ َداُود الطَّ

َفإَِذا أَْفَرَغ َؼَسَل ): َسلََمَة َعْن َعابَِشَة ِعْند أَ
هِ  ٌْ َة  (ِرْجلَ ٌَ بًِ ُمَعاِو

ِة أَ ٌَ ُكوَن َقْولُُه فًِ ِرَوا ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  ُثمَّ َؼَسَل )َو
هِ  ٌْ أَْي أََعاَد َؼْسلَهَُما اَلْستٌَِعاِب اْلُؽْسِل َبْعَد أَْن َكاَن َؼَسلَهَُما فًِ  (ِرْجلَ

ٍة لِْلُبَخاِريِّ . اْلُوُضوءِ  ٌَ ِن فًِ ِرَوا ٌْ ْجلَ َوَقْد َوَقَع التَّْصِرٌُح بَِتؤِْخٌِر الرِّ
هِ ): بِلَْفظِ  ٌْ َر ِرْجلَ ٌْ بَلِة َؼ ِة  (ُوُضوَءهُ لِلصَّ ٌَ َوُهَو ُمَخالٌِؾ لَِظاِهِر ِرَوا

ِة َعابَِشَة : َقاَل اْلَحافِظُ . َعابَِشةَ  ٌَ ا بَِحْمِل ِرَوا نهَما إمَّ ٌْ ٌُْمِكُن اْلَجْمُع َب َو
ِن  ٌْ ا بَِحْملَِها َعلَى َحالٍَة أُْخَرى،َوبَِحَسِب اْختبَِلِؾ َهاَت َعلَى اْلَمَجاِز َوإِمَّ
ِن اْخَتلََؾ أَْنَظاُر اْلُعلََماِء َفَذَهَب اْلُجْمهُوُر إلَى اْستِْحَباِب َتؤِْخٌِر  ٌْ اْلَحالََت

َر َنِظٌٍؾ  ٌْ ِن فًِ اْلُؽْسِل، َوَعْن َمالٍِك إْن َكاَن اْلَمَكاُن َؼ ٌْ ْجلَ َؼْسِل الرِّ
ِة فًِ اأْلَْفَضِل  ٌَّ افِِع ْقِدٌُم، َوِعْنَد الشَّ َفاْلُمْسَتَحبُّ َتؤِْخٌُرُهَما َوإاِلَّ َفالتَّ

َوِويُّ . َقْواَلنِ  َل : َقاَل النَّ ٌَُكمِّ هَُما َوأَْشهُُرُهَما َوُمْخَتاُرُهَما أَْن  أََصحُّ
ُموَنَة َكَذلِكَ :َقالَ .ُوُضوَءهُ  ٌْ اِت َعْن َعابَِشَة َوَم ٌَ َوا ُثمَّ ):َقْولُهُ . أِلَنَّ أَْكَثَر الرِّ

ْلِك . اإْلَِسالَةُ : اإْلَِفاَضةُ  (أََفاضَ  َوَقْد اُْسُتِدلَّ بَِذلَِك َعلَى َعَدم ُوُجوِب الدَّ
ى  َرْت  (َؼَسلَ )َوَعلَى أَنَّ ُمَسمَّ ُموَنَة َعبَّ ٌْ ْلُك؛ أِلَنَّ َم ْدُخُل فٌِِه الدَّ ٌَ اَل 

َرْت َعابَِشُة بِاإْلَِفاَضِة َواْلَمْعَنى َواِحدٌ  َواإْلَِفاَضُة اَل َدْلك . بِاْلَؽْسِل َوَعبَّ
تِمُّ ااِلْستِْداَلل بَِذلَِك؛ أِلَنَّ أََفاَض . فٌَِها َفَكَذلَِك اْلُؽْسلُ  ٌَ َوَقاَل اْلَماِزِريُّ اَل 

ْمَنا اْلَكبَلَم َعلَى َذلَِك فًِ َباِب  بَِمْعَنى َؼَسَل، َواْلِخبَلُؾ َقابٌِم، َوَقْد َقدَّ
نِ  ٌْ اضُ : َقاَل اْلَحافِظُ . إٌَجاِب اْلُؽْسِل ِمْن اْلتَِقاِء اْلِخَتاَن ٌَ : َقاَل اْلَقاِضً ِع

ْكَراِر، َوَقْد  اِت فًِ ُوُضوِء اْلُؽْسِل ِذْكُر التَّ ٌَ َوا ٍء ِمْن الرِّ ًْ ؤِْت فًِ َش ٌَ لَْم 
ِة  ٌَ ًُّ ِمْن ِرَوا َهقِ ٌْ ًّ َواْلَب َسابِ َوَرَد َذلَِك ِمْن َطِرٌٍق َصِحٌَحٍة أَْخَرَجَها النَّ

بًِ َسلََمَة َعْن َعابَِشَة 
ُ َعْنَها - أَ ًَ هللاَّ َها َوَصَفْت ُؼْسَل َرُسوِل )- َرِض أَنَّ
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 ِ ِه َوَسلََّم - هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ُثمَّ : )َوفٌِهِ .اْلَحِدٌثَ  (ِمْن اْلَجَناَبةِ - َصلَّى هللاَّ
ِه َثبَلًثا ُثمَّ  ٌْ َد ٌَ ْؽِسُل َوْجَهُه َثبَلًثا َو ٌَ ْسَتْنِشُق َثبَلًثا َو ٌَ ٌَُمْضِمُض َثبَلًثا َو

فٌُِض َعلَى َرْأِسِه َثبَلًثا ُؾ .(ٌُ ُ - َقاَل اْلُمَصنِّ َبْعَد أَْن َساَق - َرِحَمُه هللاَّ
نِّ فًِ ُوُصوِل اْلَماِء إلَى َما : اْلَحِدٌثَ  َوُهَو َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ َؼلََبَة الظَّ

قٌِِن اْنَتَهى ٌَ ِجُب َؼْسلُُه َكاْل بِاْلَحاِء اْلُمْهَملَِة  (َنْحَو اْلِحبَلبِ ): َقْولُهُ .ٌَ

ٌُْحلَُب فٌِهِ  ِم اْلَخفٌَِفِة َما  ًِّ : َقاَل اْلُمَصنِّؾُ . اْلَمْكُسوَرِة َوالبلَّ ابِ
: َقاَل اْلَخطَّ

َسُع َقْدَر َحْلَبِة َناَقٍة اْنَتَهى: اْلِحبَلبُ  ٌَ َوَعلَى َهَذا اأْلَْكَثُر َوَضَبَطُه . إَناٌء 
ِم َقالَ  َوُهَو َماُء اْلَوْرِد َوأَْنَكَر : اأْلَْزَهِريُّ بِاْلِجٌِم اْلَمْضُموَمِة َوَتْشِدٌِد البلَّ

ِه َجَماَعةٌ  ٌْ : وفً رواٌة مٌمونة رضً هللا عنها َقالَتْ  "َذلَِك َعلَ
" ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - َوَضْعت لِلنَّ ٌْ ُ َعلَ ْؽَتِسُل بِِه َفؤَْفَرَغ َعلَى - َصلَّى هللاَّ ٌَ َماًء 

ِمٌنِِه َعلَى ِشَمالِِه َفَؽَسَل  ٌَ ِن أَْو َثبَلًثا، ُثمَّ أَْفَرَغ بِ ٌْ َت ِه َفَؽَسلَهَُما َمرَّ ٌْ َد ٌَ
َدهُ بِاأْلَْرِض، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنَشَق، ُثمَّ َؼَسَل َوْجَهُه  ٌَ َمَذاِكٌَرهُ ُثمَّ َدلََك 
ى ِمْن َمَقاِمِه  ِه، ُثمَّ َؼَسَل َرْأَسُه َثبَلًثا، ُثمَّ أَْفَرَغ َعلَى َجَسِدِه، ُثمَّ َتَنحَّ ٌْ َد ٌَ َو

هِ  ٌْ ْنفُُض اْلَماَء : َقالَتْ . َفَؽَسَل َقَدَم ٌَ ِرْدَها َوَجَعَل  ٌُ ُتُه بِِخْرَقٍة َفلَْم  ٌْ َفؤََت
ِدهِ  ٌَ دِ . «بِ ٌَ ْرِمِذيِّ َنْفُض اْل َس أِلَْحَمَد َوالتِّ ٌْ َوَقاَل اْبُن .(َرَواهُ اْلَجَماَعُة َولَ

َظِر إلَى َما : َخُروؾٍ  َس فًِ اْلَجَسِد إالَّ َواِحٌد بِالنَّ ٌْ ُه لَ َما َجَمَعُه َمَع أَنَّ إنَّ
ُه َجَعَل ُكلَّ ُجْزٍء ِمْن اْلَمْجُموِع  تَِّصُل بِِه، َوأُْطلَِق َعلَى اْلُكلِّ اْسُمُه َفَكؤَنَّ ٌَ

َكِر فًِ ُحْكِم اْلُؽْسلِ  َدهُ بِاأْلَْرِض ):َقْولُهُ .َكالذَّ ٌَ ٌُْسَتَحبُّ (ُثمَّ َدلََك  ُه  فٌِِه أَنَّ
َدلُِّكَها  ٌُ َدهُ بُِتَراٍب أَْو أُْشَناٍن أَْو  ٌَ ْؽِسَل  ٌَ لِْلُمْسَتْنِجً بِاْلَماِء إَذا َفَرَغ أَْن 

ٌُْذِهَب ااِلْستِْقَذاَر ِمْنَها َراِب أَْو بِاْلَحابِِط لَ ِن .بِالتُّ ٌْ َد ٌَ وفٌه َجَواُز َنْفِض اْل
َوَكَذا اْلُوُضوُء َوفٌِِه َحِدٌٌث َضِعٌؾ :ِمْن اْلَماِء، َقاَل اْلَحافُِظ ابن حجر

ُرهُ َولَْفُظهُ  ٌْ ًُّ َوَؼ افِِع َها »:أَْوَرَدهُ الرَّ ُكْم فًِ اْلُوُضوِء َفإِنَّ ٌَ ِد ٌْ اَل َتْنفُُضوا أَ
َطانِ  ٌْ بَلحِ « َمَراِوُح الشَّ ، َوَقْد : َقاَل اْبُن الصَّ َوِويُّ لَْم أَِجْدهُ، َوَتبَِعُه النَّ

بًِ َحاتٍِم فًِ اْلِعلَِل ِمْن َحِدٌِث 
َعَفاِء، َواْبُن أَ اَن فًِ الضُّ أَْخَرَجُه اْبُن ِحبَّ

ٌُْحَتجَّ  ُكْن َصالًِحا أَلَْن  ٌَ ٌَُعاِرْضُه َهَذا اْلَحِدٌُث لَْم  َرَة، َولَْو لَْم  ٌْ بًِ ُهَر
أَ

ْنِوي : "وقال ابن عبد البر فً االستذكار." بِهِ  ٌَ َوأَْجَمُعوا فًِ اْلُجُنِب 
ًبا ُرِوَي َعْن َمالٍِك َقاَل  ٌْ ٌُْجِزُبُه َعْنهَُما إاِلَّ َش ُه  بُِؽْسلِِه اْلَجَناَبَة َواْلُجُمَعَة أَنَّ

َة فٌِِهَما  ٌَّ ٌُْجِزُئ َعْن َواِحٍد ِمْنهَُما إَِذا َخلََط النِّ ُه اَل  اِهِر أَنَّ بِِه أَْهُل الظَّ
ِصحُّ أِلَْهِل  ٌَ بَلِة،َوَهَذا اَل  افِلَِة فًِ الصَّ اًسا َعلَى َمْن َخلََط اْلَفْرَض بِالنَّ ٌَ قِ
ٌؾ َوُشُذوٌذ ِمَن اْلَقْوِل  اَس َوَقْوُل َمْن َقاَل بَِهَذا َتَعسُّ ٌَ اِهِر لَِدْفِعِهُم اْلقِ الظَّ

َواَل َسلََؾ لَِقابِلِِه َواَل َوْجَه لَُه،َوَذَكَر أَُبو َبْكٍر اأْلَْثَرُم َقاَل قُْلُت أِلَْحَمَد ْبِن 
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ْوَم اْلُجُمَعِة ِمْن َجَناَبٍة َوَنَوى َمَع َذلَِك ُؼْسَل  ٌَ َحْنَبٍل َرُجٌل اْؼَتَسَل 
ٌُْرَوى َعْن َمالٍِك  ٌُْجِزَبُه ِمْنهَُما َجِمًٌعا،قُْلُت لَُه  اْلُجُمَعِة َفَقاَل أَْرُجو أَْن 
َثَنا أَْحَمُد  ٌُْجِزُبُه َعْن َواِحٍد ِمْنهَُما َفؤَْنَكَرهُ، َقاَل أَُبو َبْكٍر َحدَّ ُه َقاَل اَل  أَنَّ

ٍث عن نافع عن ابن  ٌْ َن َعْن لَ ٌَ َثَنا ُموَسى ْبُن أَْع ٍب َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ ُشَع
ْبُن أَ

َثَنا أَْحَمُد ْبُن  ْؽَتِسُل لِْلُجُمَعِة َواْلَجَناَبِة ُؼْسبًل َواِحًدا،َحدَّ ٌَ ُه َكاَن  ُعَمَر أَنَّ

َثَنا  ًٌّ َحدَّ َثَنا َبقِ ٌُوُنَس َحدَّ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ بًِ َقاَل َحدَّ
َثنًِ أَ ِ َقاَل َحدَّ َعْبِد هللاَّ

ٍث َعْن نافع عن ابن ُعَمَر  ٌْ َثَنا َجِرٌٌر َعْن لَ َبَة َحدَّ ٌْ بًِ َش
أَُبو َبْكِر ْبُن أَ

ْؽَتِسُل لِْلُجُمَعِة َواْلَجَناَبِة ُؼْسبًل َواِحًدا،َواَل ُمَخالَِؾ لَُه  ٌَ ُه َكاَن  َعلِْمُت - أَنَّ
َحاَبةِ -  قلت بل له مخالؾ من الصحابة والمذهب الظاهري ."ِمَن الصَّ

ؼسل للجنابة وؼسل للجمعة : ٌوجب ؼسلٌن لمن أجنب ٌوم الجمعة
ما بٌناه :لؤلحادٌث الواردة فً ذلك،منها على سبٌل المثال ال الحصر

قول ابن القطان - ج":اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"فً كتابنا 
وأجمعوا أن من اؼتسل ٌنوي الجنابة :"{التمهٌد}الفاسً نقبل عن 

والجمعة معا فً وقت الرواح أن ذلك ٌجزئ منهما معا وأن اشتراك 
النٌة فً ذلك ال ٌقدح فً ؼسل الجنابة إال من شذ من أهل الظاهر 

قلت بل الخبلؾ من " فإنه أبطل الؽسل الشتراك نٌة الفرض والنفل
عهد الصحابة رضوان هللا علٌهم والتابعٌن مستدلٌن بؤحادٌث رسول 
هللا صلى هللا علٌه وسلم، فمن ذلك ما أخرجه النسابً فً سننه بسند 

دخل علً أبً وأنا أؼتسل : صحٌح عن عبد هللا بن أبً قتادة قال
قلت من جنابة : للجمعة؟ قال ؼسل من جنابة أو: ٌوم الجمعة، فقال

أعد ؼسبل آخر، فإنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :قال
" من اؼتسل ٌوم الجمعة كان فً طهارة إلى الجمعة األخرى: ٌقول

أن من " المحلى"وأخرجه الحاكم والطبرانً وقد بٌن ابن حزم فً 
ؼسل ٌنوي به الجنابة : أجنب ٌوم الجمعة ال ٌجزبه إال ؼسبلن

 وجنح إلى هذا [43/ 2المحلً المجلد ]وؼسل آخر ٌنوي به الجمعة 
إنما األعمال " األلبانً وانتصر له وأما دلٌل الجمهور فهو حدٌث

 .ن وهللا أعلميالحدٌث وقد تقدم تخرٌجه وهذا نوى ؼسل" بالنٌات
ِه - أنَّ رسول هللا : وعن ابن عمر رضً هللا عنهما ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْؽَتِسلْ »:َقالَ  -َوَسلََّم  ٌَ هِ . «إَِذا َجاَء أََحُدُكُم الُجُمَعَة َفْل ٌْ وعن  .متفٌق َعلَ

هِ - أنَّ رسول هللا - رضً هللا عنه - أَبً سعٌد الخدري  ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ
ْوِم الُجُمَعِة َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْحَتلِمٍ »:َقالَ - َوَسلََّم  ٌَ متفٌق .«ُؼْسلُ 
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هِ  ٌْ فؤهل الظاهر ـ وابن حزم منهم ـ أوجبوا ؼسلٌن بالنسبة .َعلَ
ؼسل عن الجنابة، وؼسل عن الجمعة،وأما : للمجنب ٌوم الجمعة

ال نعلم البن عبد البر مخالفا من الصحابة فقد : قول ابن عبد البر
 .تبٌن أن له مخالفا من الصحابة والتابعٌن، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -110 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنَها، أَنَّ النبً َصلى هللا  ًَ هللاَّ ِر، َعْن َعابَِشَة َرِض ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْؽَتِسُل ِمْن إَِناٍء ُهَو اْلَفَرُق ِمَن اْلَجَناَبةِ : َعلٌَه َوَسلم ٌَ هذا : الشرح." َكاَن 

وقد الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد لضبط رواته وثقتهم 
ى، َقالَ  (319- )40 :أخرجه مسلم، قال ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َقَرْأُت : وحّدثنا 

ِر، َعْن َعابَِشَة؛  ٌْ َب أَنَّ َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ْؽَتِسل ِمْن إَِناٍء  َرُسولَ هللاِ َصلَّى ٌَ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ – ُهَو اْلَفَرُق - هللاُ َعلَ

ثٌ   )...(-41 ".ِمَن اْلَجَناَبةِ  ٌْ َثَنا لَ َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َحدَّ ٌْ َثَنا . حّدثنا قَُت ح َوَحدَّ

ثُ  ٌْ َبُة ْبُن َسِعٌٍد َوأَُبو َبْكرِ . اْبُن ُرْمٍح، أَْخَبَرَنا اللَّ ٌْ َثَنا قُت بِى ح َوَحدَّ
 ْبُن أَ

ُر ْبن َحْرٍب، َقالُوا ٌْ اقُِد َوُزَه َبَة َوَعْمٌرو النَّ ٌْ اُن، ِكبلُهَما : َش ٌَ َثَنا ُسف َحدَّ
، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعابَِشَة؛ َقالَتْ  ْهِرىِّ  َكاَن َرُسولُ هللاِ َصلَّى :َعِن الزُّ

ْؽَتِسلُ فِى الَقَدِح  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َوُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا - َوُهَو اْلَفَرُق - هللاُ َعلَ
انَ . َوُهَو فِى اإلَِناء اْلَواِحدِ  ٌَ َبةُ  .ِمن إَِناٍء َواِحدٍ : َوفِى َحِدٌِث ُسْف ٌْ : َقاَل قَُت

انُ  ٌَ ثنا عبُد هللا بُن  :وقال أبو داود" .َواْلَفَرُق َثبلَثُة آُصعٍ : َقاَل ُسْف حدَّ
، عن مالك، عن ابن ِشهاب، ًُّ حدٌث وهو قلت الحدٌث، َمسلَمة الَقعَنب

ٌحث على تقلٌل الماء واالقتصار على االؼتسال من إناء، قال ابن 
َس فًِ َحِدٌِث َمالٍِك َهَذا إاِلَّ ااِلْقتَِصاُر :"عبد البر فً االستذكار ٌْ  َولَ

ِر َتْحِدٌٍد َوأَنَّ اإْلِْسَراَؾ فٌِِه َمْذُموٌم، ٌْ ْكفًِ ِمَن اْلَماِء ِمْن َؼ ٌَ  َعلَى َما 
ِة َوَمْن َذَهَب َمْذَهَبهُْم فًِ اإْلِْكَثاِر ِمَن اْلَماِء، ٌَّ  َوَذلَِك َردٌّ َعلَى اإْلَِباِض

ابِِعٌَن َفلَِذلَِك  َحاَبِة َوالتَّ َوُهَو َمْذَهٌب َظَهَر َقِدًٌما َوُسبَِل َعْنُه َبْعُض الصَّ

 ًِّ بِ - ِسٌَق َهَذا اْلَحِدٌُث ومثله، َوُجْملَُة اآْلَثاِر اْلَمْنقُولَِة فًِ َهَذا َعِن النَّ
بَلُم  ِه السَّ ٌْ ْكفًِ ِمَن اْلَماِء فًِ اْلُؽْسِل - َعلَ ٌَ ُدلُّ َعلَى أَْن اَل َتْوقٌَِت فٌَِما  ٌَ

ٍل،َرَوى  ٌْ ِر َك ٌْ لَُؾ ِذْكَر اْلِمْقَداِر ِمْن َؼ َهاَرِة َولَِذلَِك َما اْسَتَحبَّ السَّ َوالطَّ
ٍر  ٌْ ِد ْبِن ُعَم ٌْ ِ ْبَن ُعَب ٍج َقاَل َسِمْعُت َعْبَد هللاَّ ٌْ اِق َعِن بن ُجَر زَّ َعْبُد الرَّ

ٍج َقاَل قُْلُت  ٌْ ِر أن ٌكال قال وأخبرنا بن ُجَر ٌْ قُوُل َصاٌع لِْلُؽْسِل ِمْن َؼ ٌَ
ِر أَْن  ٌْ ْكفًِ اْلُجُنَب َقاَل َصاٌع ِمْن َماٍء ِمْن َؼ ٌَ ُه  لَِعَطاٍء َكْم َبلََؽَك أَنَّ

ْحَمِن ْبِن  َماَن ْبِن ببَِلٍل َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ ًُّ َعْن ُسلَ ٌَُكاَل،َوَقْد َرَوى اْلَقْعَنبِ
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ا  ٌَِّب َسؤَلَُه َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلِعَراِق َعمَّ ُه َسِمَع َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس َعَطاٍء أَنَّ
ِن  ٌْ َسُع ُمدَّ ٌَ ْكفًِ اإْلِْنَساَن فًِ ُؼْسِل اْلَجَناَبِة َفَقاَل لًِ َسِعٌٌد إِنَّ لًِ َتْوًرا  ٌَ

ْكفٌِنًِ َوَتْفُضُل فٌِِه َفْضلًَة،َفَقاَل  ٌَ ِمْن َماٍء أَْو َنْحَوُهَما َوأَْؼَتِسُل بِِه َف
ٌَِّب َفَما  ِن ِمْن َماٍء،َفَقاَل َسِعٌُد ْبُن اْلُمَس ٌْ ِ إِنًِّ أَلَْسَتْنثُِر بُِمدَّ ُجُل َوهللاَّ الرَّ

ْكفِنًِ َفإِنًِّ  ٌَ ُجُل َفإِْن لَْم  ْلَعُب بَِك،َفَقاَل لَُه الرَّ ٌَ َطاُن  ٌْ َتؤُْمُرنًِ إِْن َكاَن الشَّ

َعِظٌٌم،َفَقاَل لَُه َسِعٌٌد َثبَلَثُة أَْمَداٍد َفَقاَل إِنَّ َثبَلَثَة – َكَما َتَرى - َرُجٌل 
ْحَمِن َوَقاَل لًِ َسِعٌٌد إِنَّ لًِ  أَْمَداٍد َقلٌٌِل َقاَل لَُه َفَصاٌع، َقاَل َعْبُد الرَّ
ؤُ ِمْنُه  َرْكَوًة أَْو َقَدًحا َما َتَسُع إاِلَّ نِْصَؾ اْلُمدِّ أَْو َنْحَوهُ َوإِنًِّ أَلََتَوضَّ

ْحَمِن َفَذَكْرُت َهَذا اْلَحِدٌَث الَِّذي  َما َفَضَل َفْضٌل َقاَل َعْبُد الرَّ َوُربَّ
ْكفٌِنًِ ِمْثُل  ٌَ َساٍر َفَقاَل َوأََنا  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ٌَِّب لُِسلَ َسِمْعُت ِمْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس
اِر ْبِن  ِد ْبِن َعمَّ َدَة ْبِن ُمَحمَّ ٌْ بًِ ُعَب

ْحَمِن َفَذَكْرُت َذلَِك أِلَ َذلَِك َقاَل َعْبُد الرَّ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َدَة َهَكَذا َسِمْعَنا ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ ٌْ اِسٍر َفَقاَل أَُبو ُعَب ٌَ

ِه َوَسلََّم َوفًِ  ٌْ ْمِهٌدِ ))َعلَ اَداٌت فًِ َهَذا اْلَمْعَنى َعْن َجَماَعٍة ِمَن  ((التَّ ٌَ ِز
ا اْلَفَرُق  ِ َوأَمَّ َنهُْم فًِ َهَذا اْلَباِب َواْلَحْمُد هلِلَّ ٌْ اْلُعلََماِء َواَل ِخبَلَؾ َب

ِرِه بإسكان الراء َقاَل اْلَخلٌُِل  ٌْ ى َوَؼ ٌَ ْح ٌَ اِء َوَقْد ُرِوَي َعْن  َفبَِتْحِرٌِك الرَّ

اٌل،َوَقاَل بن وهب الفرق مكٌال من خشب، كان  ٌَ ْبُن أَْحَمَد اْلَفَرُق ِمْك
َر  َة،َوَقْد َفسَّ ٌَّ َسُع َخْمَسَة أَْقَساٍط بِؤَْقَساِط َبنًِ أَُم ٌَ ُه  قُوُل إِنَّ ٌَ بن ِشَهاٍب 

ًَ َخْمَسُة  ُد ْبُن ِعٌَسى اأْلَْعَشى اْلَفَرَق بَِثبَلَثِة أَْصُوٍع َقاَل َوِه ُمَحمَّ
َقاَل َوفًِ اْلَخْمَسِة أَْقَساٍط اْثَنا َعَشَر مدا بمد النبً علٌه ،أَْقَساطٍ 

ٍن َقاَل لًِ ِعٌَسى ْبُن ِدٌَناٍر َقاَل لً بن اْلَقاِسِم  ٌْ السبلم،قال بن ُمَز
ْحِمُل َثبَلَثَة أَْصُوٍع َوَقاَل أَُبو َداُوَد َسِمْعُت  ٌَ َنَة اْلَفَرُق  ٌْ ٌَ اُن ْبُن ُع ٌَ َوُسْف

ٌُْسؤَُل َعِن اْلَفَرِق َفَقاَل َثبَلَثُة أَْصُوٍع، َوَهَذا ُكلُُّه َقِرٌٌب  أَْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل 
 ."َبْعُضُه ِمْن َبْعٍض 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -111  َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ٌُْمَنى، َفَؽَسلََها،  ِدِه اْل ٌَ ُعَمَر َكاَن إَِذا اْؼَتَسَل ِمَن اْلَجَناَبِة، َبَدأَ َفؤَْفَرَغ َعلَى 
ُثمَّ َؼَسَل َفْرَجُه، ُثمَّ َمْضَمَض َواْسَتْنَثَر،وَؼَسَل َوْجَهُه، َوَنَضَح فًِ 
ٌُْسَرى، ُثمَّ َؼَسَل  ٌُْمَنى، ُثمَّ ؼسل ٌده اْل َدهُ اْل ٌَ ِه الماء، ُثمَّ َؼَسَل  ٌْ َن ٌْ َع

ِه اْلَماءَ  ٌْ أورد اإلمام مالك :الشرح".َرْأَسُه، ُثمَّ اْؼَتَسَل َوأََفاَض َعلَ
رحمه هللا وإٌانا هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر رضً 
هللا عنهما وهو شبٌه بما أخرجه فً صفة ؼسل رسول هللا صلى هللا 

 .علٌه وسلم لٌإٌد به مذهبه الفقهً وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -112 ُه َبلََؽُه عن َعابَِشَة زوج :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أنها ُسبِلَْت َعْن ُؼْسِل اْلَمْرأَِة ِمَن اْلَجَناَبِة، 

لَِتْحفِْن َعلَى َرْأِسَها َثبلََث َحَفَناٍت ِمَن اْلَماِء، َوْلَتْضَؽْث َرْأَسَها : َفَقالَتْ 
َدَها ٌَ هذا الحدٌث الموقوؾ رواه اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح." بِ

وإٌانا ببلؼا عن عابشة رضً هللا عنها ألنها من أفقه الصحابٌات بل 

ومن أفقه الصحابة، وقد بٌنت ما فٌه الكفاٌة من ؼسل النساء، قال 
َفَذلَِك إِْنَكاٌر ِمْنَها َقْوَل َمْن َرأَى أَْن : "ابن عبد البر فً االستذكار

َها َبلُّ َشْعِرَها  ٌْ َتْنقَُض اْلَمْرأَةُ َضَفابَِر َرْأِسَها ِعْنَد ُؼْسلَِها أِلَنَّ الَِّذي َعلَ
َوإٌَِصاُل اْلَماِء إِلَى أُُصولِِه َوإِْسَباُغ َذلَِك َوُعُموُمُه،َوَقْد أَْنَكَرْت َعلَى 

ْنقُْضَن ُرُإوَسهُنَّ ِعْنَد  ٌَ َساَء أَْن  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص أَْمَرهُ النِّ َعْبِد هللاَّ
اْلُؽْسِل َوَقالَْت َما ُكْنُت أَِزٌُد أَْن أَْؼِرَؾ َعلَى َرْأِسً َثبَلَث ُؼُرَفاٍت َمَع 

ٍر َعْن  ٌْ ِد ْبِن ُعَم ِر َعْن ُمَحمَّ ٌْ َب بًِ الزُّ
ٌُّوُب بن أَ ِ، َرَواهُ أَ َرُسوِل هللاَّ

ا  ٌَ ِ ْبِن َعْمٍرو،َوفًِ َحِدٌِث أُمِّ َسلََمَة  ُه َبلََؽَها َعْن َعْبِد هللاَّ َعابَِشَة أَنَّ
ْكفٌِِك أَْن َتُصبًِّ َعلَى  ٌَ ِ أَأَْنقُُض َرْأِسً ِعْنَد اْلُؽْسِل َفَقاَل  َرُسوَل هللاَّ

ٍة َعْصَرةٌ،َوَقاَل َمالٌِك اْؼتَِساُل  اٍت،َوَقاَل َسِعٌٌد لُِكلِّ َصبَّ َرْأِسِك َثبَلَث َمرَّ

ِض َواْلَجَناَبِة َسَواٌء َواَل َتْنقُُض َرْأَسَها ٌْ وقال . "اْلَمْرأَِة ِمَن اْلَح
ُه َبلََؽهُ )-101- 102: الزرقانً فً شرحه َوَببَلَؼاُتُه َصِحٌَحٌة،  (َمالٌِك أَنَّ

انُ  ٌَ أَنَّ َعابَِشَة ُسبِلَْت َعْن )إَِذا َقاَل َمالٌِك َبلََؽنًِ َفهَُو إِْسَناٌد َقِويٌّ : َقاَل ُسْف
َعلَى َرْأِسَها )بَِكْسِر اْلَفاِء  (لَِتْحفِنْ : ُؼْسِل اْلَمْرأَِة ِمَن اْلَجَناَبِة َفَقالَتْ 

ًَ  (َثبَلَث َحَفَناتٍ  بَِفْتِح اْلَفاِء ِمْثَل َسْجَدٍة َوَسَجَداٍت، َواْلفِْعُل َكَضَرَب َوِه
ِن ِمَن اْلَماءِ  ٌْ َد ٌَ ِن اْلُمْعَجَمِة  (َوْلَتْضَؽثْ ).ِمْلُء اْل ٌْ اِد َوَفْتِح اْلَؽ بِإِْسَكاِن الضَّ

ْؽثُ : ِمْن َباِب َنَفَع َوُمَثلََّثٌة، َقاَل اْبُن اأْلَثٌِرِ  ْأِس : الضِّ ُمَعالََجُة َشْعِر الرَّ
ْدُخَل فٌِِه اْلَؽُسوَل َواْلَماَء  ٌَ َها َتْخلُِط َبْعَضُه بَِبْعٍض لِ ِد ِعْنَد اْلُؽْسِل َكؤَنَّ ٌَ بِاْل

َها) ٌْ َد ٌَ ْأِس أِلَنَّ : َقاَل َمالِكٌ  (َرْأَسَها بِ ِصُل إِلَى َبَشَرِة الرَّ ٌَ ٌَُداِخلُُه اْلَماَء َو لِ

، َوَقاَل اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ  ًُّ : اْلَؽَرَض اْستٌَِعاُب اْلَبَشَرِة بِاْلُؽْسِل َنَقلَُه اْلَباِج
ِض َكاْؼتَِسالَِها ِمَن اْلَجَناَبِة َواَل : َقاَل َمالِكٌ  ٌْ اْؼتَِساُل اْلَمْرأَِة ِمَن اْلَح

َوفًِ َقْولَِها إِْنَكاُر َقْوِل َمْن َرأَى َنْقَض َضَفابِِر : َتْنقُُض َرْأَسَها، َقالَ 
َها َبْل َشْعَرَها َوإٌَِصاِل اْلَماِء إِلَى ; َرْأِسَها ِعْنَد َؼْسلَِها  ٌْ أِلَنَّ الَِّذي َعلَ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصً أَْمَرهُ  أُُصولِِه، َوَقْد أَْنَكَرْت َعابَِشُة َعلَى َعْبِد هللاَّ
ْنقُْضَن ُرُءوَسهُنَّ ِعْنَد اْلُؽْسِل َوَقالَتْ  ٌَ َساَء أَْن  َما ُكْنُت أَِزٌُد أَْن : النِّ

 ِ ِه - أُْفِرَغ َعلَى َرْأِسً َثبَلَث َؼَرَفاٍت َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
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ِ أَْنقُُض َرْأِسً ِعْنَد اْلُؽْسِل  : َوَقالَْت أُمُّ َسلََمةَ »:َوَسلَّمَ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ
ْكفٌِِك أَْن َتُصبًِّ َعلَى َرْأِسِك َثبَلَث َؼَرَفاتٍ :"َقالَ  وال أعرؾ من «".ٌَ

 .أٌن أتى بهذا الحدٌث، وهللا تعالى أعلم
ِه اْلَماَء؟ فَقاَل َمالِكٌ : َقالَ - * ٌْ َن ٌْ : َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َنْضِح اْبِن ُعَمَر فًِ َع

َس بَِواِجبٍ  ٌْ نضح ابن عمر فً عٌنٌه إما لحرقة أو ألمر آخر ال ".لَ

 .عبلقة له بالؽسل الواجب فلم ٌر اإلمام مالك فٌه فابدة فقهٌة
 :ب الؽسل إذا التقى الختانانووجـ *

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -113 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
اِب، َوُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َوَعابَِشَة  ٌَِّب، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

قُولُونَ  ٌَ ِه َوَسلََّم َكاُنوا  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ إَِذا َمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن :َزْوَج النَّ
هذا الحدٌث الموقوؾ على ثبلثة من : الشرح" .َفَقْد َوَجَب اْلُؽْسلُ 

الصحابة وهو من أصح األحادٌث ألنه ٌروٌه األثبات الثقات الثابت 
سماع بعضهم البعض ٌوافق مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 

وإٌانا وٌبٌن أن الؽسل واجب من لقاء الختانٌن، وقد بٌنا أن حدٌث 
حدٌث متواتر نسخه قوله صلى هللا علٌه " إنما الماء من الماء"

   :الؽسل من لقاء الختانٌن":وسلم

روى ابن تٌمٌة الجد عن أبً هرٌرة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
" إذا جلس بٌن شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب علٌه الؽسل: قال

وفً لفظ " ولمسلم وأحمد وإن لم ٌنزل: رواه أحمد والبخاري ومسلم
رواه أحمد ومسلم والترمذي " إذا مس الختان الختان وجب الؽسل"

وتعقبه " إذا جاوز الختان الختان وجب الؽسل"وصححه ولفظه 
إذا التقى "ولها حدٌث آخر بلفظ " {نٌل األوطار}":الشوكانً قاببل فً

الختانان فقد وجب الؽسل فعلته أنا ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
األم والنسابً وصححه وابن حبان "وأخرجه الشافعً فً " واؼتسلنا

وابن القطان وأعله البخاري بؤن األوزاعً أخطؤ فٌه؛ ورواه ؼٌره 
عن عبد الرحمن بن القاسم مرسبل واستدل على ذلك بؤن أبا الزناد 

" …قال سؤلت القاسم بن محمد سمعت فً هذا الباب شٌبا؟ قال ال
إن الفتٌا التً كانوا : وروى ابن تٌمٌة الجد عن أبً بن كعب قال

ٌقولون الماء من الماء رخصة كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
رواه أحمد " رخص بها فً أول اإلسبلم ثم أمرنا باالؼتسال بعدها

وأبو داود وفً لفظ إنما الماء من الماء رخصة فً أول اإلسبلم ثم 



 Page 217 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

الحدٌث أخرجه :"رواه الترمذي وصححه وقال الشوكانً" نهً عنها
 ورواه الزهري عن سهل بن سعد عن ةأٌضا ابن ماجه وابن خزٌم

وروى ابن تٌمٌة الجد عن عابشة رضً هللا عنها  "…أبً بن كعب
أن رجبل سؤل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن الرجل ٌجامع 

" أهله ثم ٌكسل وعابشة جالسة فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

قلت وقد بٌنا " وقال رواه مسلم" إنً ألفعل ذلك أنا وهذه ثم نؽتسل
نسخ هذا " إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" فً كتابنا

كما بٌنا أن نسخه مسؤلة خبلؾ منذ " الماء من الماء" الحدٌث لحدٌث
 وبالتالً فإن ما …عهد الصحابة ثم التابعٌن ثم تابعً التابعٌن إلخ

وأجمعوا أن الجماع فً "قاله ابن القطان الفاسً نقبل عن الطحاوي
الفرج من ؼٌر إنزال حدث ٌنقض الطهارة الصؽرى واختلفوا فً 

إال مواراة الحشفة فً الفرج فإن :"{الموضح}الكبرى وكما فً 
فإن ذلك كله بٌناه فً " العلماء مختلفون فً إٌجاب الوضوء منها

فراجعه إن " إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة" كتابنا
من  {التمهٌد}شبت وبالتالً ٌكون ما ذكره ابن عبد البر فً 

 من طباعة وزارة 23إجماعاته المحذر منها حٌث قال فً الجزء 
ذكر ابن خواز منداد أن إجماع الصحابة انعقد : األوقاؾ المؽربٌة

على إجماع الؽسل من التقاء الختانٌن، ولٌس ذلك عندنا كذلك ولكنا 
نقول إن االختبلؾ فً هذا ضعٌؾ وأن الجهور الذٌن هم الحجة 
على من خالفهم من السلؾ والخلؾ انعقد إجماعهم على إٌجاب 

الؽسل من التقاء الختانٌن ومجاوزة الختان الختان وهو الحق إن شاء 
: قال عبد الرزاق" 114قلت وهذا ٌتناقض مع ما قاله فً ص " هللا

وأخبرنا ابن مجاهد، عن أبٌه قال اختلؾ المهاجرون واألنصار فٌما 
الماء من الماء وقال :ٌوجب الؽسل فقالت طابفة األنصار

 يفحكموا بٌنهم عل: إذا مس الختان الختان وجب الؽسل: المهاجرون
فقال علً أرأٌتم لو رأٌتم رجبل – بن أبً طالب واختصموا إلٌه 

نعم،قال فٌوجب الحد لما :ٌدخل وٌخرج، أٌجب علٌه الحد؟ قالوا
والحقٌقة أن هذا األثر " ٌوجب صاعا من الماء، فقضى للمهاجرٌن

لم ٌثبت عندنا ولو ثبت لما كان الخبلؾ منذ عهد الصحابة بل من 
بٌن المخالفٌن بعض المهاجرٌن مثل عثمان بن عفان وكما بٌنا ذلك 
أكثر فً النسخ ولكن الجمهور على نسخه واألورع االؼتسال بعد 
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إكمال "وقد بٌنا فً كتابنا ."التقاء الختانٌن وإن لم ٌنزل وهللا الموفق
من خالؾ من الصحابة " المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة
وقد أجمع : قال النووي:والتابعٌن وتابعً التابعٌن، نذكر من ذلك

على وجوب الؽسل متى ؼابت الحشفة فً الفرج وإنما كان الخبلؾ 
فٌه لبعض الصحابة ومن بعدهم ثم انعقد اإلجماع على ما ذكرنا 

قلت ."وهكذا قال ابن العربً وصرح أنه لم ٌخالؾ فً ذلك إال داود
عارضة األحوذي فً "والذي قاله القاضً ابن العربً فً كتابه 

وانعقد اإلجماع على وجوب الؽسل بالتقاء الختانٌن ":"شرح الترمذي
وإن لم ٌنزل وما خالؾ فً ذلك إال داود، وال ٌعبؤ به فإنه لوال 

الخبلؾ ما عرؾ، وإنما األمر الصعب خبلؾ البخاري فً ذلك 
وحكمه أن الؽسل مسحب وهو أحد أبمة الدٌن وأجل علماء المسلمٌن 

معرفة وعدال وما بهذه المسؤلة خفاء فإن الصحابة اختلفوا فٌها، ثم 
رجعوا عنها، واتفقوا على وجوب الؽسل بالتقاء الختانٌن وإن لم 

وقد رد علٌه ابن حجر فً فتح الباري بعدم تحقق " ٌكن إنزال
جامع "اإلجماع وكذلك عدم النسخ ومن المعلوم أن ابن عبد البر فً 

قد أورد ما وقع بٌن أبً حنٌفة النعمان وشٌخه " بٌان العلم وفضله
حدثنا : األعمش فً باب حكم قول العلماء بعضهم فً بعض وفٌه

أحمد بن عبد هللا حدثنا مسلمة بن القاسم حدثنا أحمد أن أبا حنٌفة 
ٌا أبا محمد لوال الثقل : دخل على األعمش ٌعوده، فقال أبو حنٌفة

لعدتك أكثر مما أعودك، فقال له : علٌك لزدت فً عٌادتك أو قال
وهللا إنك علً لثقٌل وأنت فً بٌتك فكٌؾ إذا دخلت علً، : األعمش

إن األعمش لم : فلما خرجنا من عنده، قال أبو حنٌفة: قال الفضل
ما ٌعنً ذلك؟ : ٌصم رمضان قط ولم ٌؽتسل من جنابة، فقلت للفضل

، "كان األعمش ٌرى الماء من الماء وٌتسحر على حدٌث حذٌفة: قال

وهو مذهب عمر بن عبد العزٌز، ومما ٌرد دعوى اإلجماع الذي 
: قال به ابن العربً ما ذكره الشافعً فً اختبلؾ الحدٌث حٌث قال

والحدٌث الماء ثابت اإلسناد وهو عندنا منسوخ بما حكٌت فٌجب "
الؽسل من الماء وٌجب إذا ؼٌب الرجل ذكره فً فرج المرأة حتى 

فخالفنا بعض أصحاب الحدٌث من أهل : "ثم قال" ٌواري حشفته
ال ٌجب على الرجل إذا بلػ من امرأته ما : ناحٌتنا وؼٌرهم فقالوا

شاء الؽسل حتى ٌؤتً منه الماء الدافق واحتج بحدٌث أبً بن كعب 
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فعلته أنا ورسول هللا : أما قول عابشة: وؼٌره مما ٌوافقه وقال
فقد ٌكون تطوعا منهما بالؽسل ولم تقل إن النبً صلى هللا ]فاؼتسلنا 

األؼلب أن : فقلت له:، قال الشافعً[علٌه وسلم قال علٌه الؽسل
عابشة ال تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد 

إال خبرا عن : فعلته أنا ورسول هللا فاؼتسلنا: وجب الؽسل، وتقول

رسول هللا بوجوب الؽسل منه، فٌحتمل أن تكون لما رأت النبً 
صلى هللا علٌه وسلم اؼتسل،اؼتسلت، ورأته واجبا ولم تسمع من 

فلٌس هذا خبرا : نعم، قال: النبً صلى هللا علٌه وسلم إجابة، فقلت
، فهذا "األؼلب أنه خبر عنه: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، قلت

ٌفٌد أن الخبلؾ من قبل الشافعً وفً عهد اإلمام الشافعً رحمه هللا 
 .                                                              وإٌانا وبعده، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -114 بًِ النَّْضرِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ  َمْولَى ،َحدَّ

ِد هللاِ  ٌْ ُه َقالَ ،ُعَمَر ْبِن ُعَب ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ أَنَّ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
:  َعْن أَ

ِه َوَسلََّم َما - رضً هللا عنها - َسؤَْلُت َعابَِشَة  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َزْوَج النَّ
ا أََبا َسلََمةَ : ٌُوِجُب اْلُؽْسَل؟ َفَقالَتْ  ٌَ وِج ،َتْدِري َما َمَثلَُك   َمَثلَُك َمَثُل اْلَفرُّ

ْصُرُخ َمَعَها ٌَ َكَة َتْصُرُخ َف ٌَ ْسَمُع الدِّ  إَِذا َجاَوَز اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َفَقْد ،ٌَ
هذا مذهب عابشة رضً هللا عنها، وقد : الشرح" .َوَجَب اْلُؽْسلُ 

استشهد به اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌقوي به رأٌه الفقهً، 
وعابشة رضً هللا عنها كؤنها سمعت ما ٌخالؾ مذهبها مما أشكل 
على أبً سلمة بن عبد الرحمن فدفعه ذلك إلى سإال أم المإمنٌن 

عابشة رضً هللا عنها وقد شهد لها أبو موسى األشعري بالعلم 
ما سؤلنا عابشة عن شًء إال وجدنا عندها علما، : والفقه حٌن قال

فؤتته بؤنه كالفروخ ٌصرخ كلما سمع الدٌكة تصرخ، وأن الؽسل 
واجب كلما جاوز الختان الختان، وقد وردت أحادٌث فً ذلك منها 

ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم 
إذا جلس بٌن شعبها األربع ثم مس الختان الختان فقد وجب : "قال

، وعن عابشة "وإن لم ٌنزل: "متفق علٌه وألحمد ومسلم"الؽسل
إذا قعد :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: رضً هللا عنها قالت

 أخرجه "بٌن شعبها األربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الؽسل

أحمد ومسلم والترمذي وصححه، وقال ابن خزٌمة فً الصحٌح 
بًِ ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ  :وأبو عوانة فً المستخرج

هُْم َكاُنوا  :َعْن أَ أَنَّ
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ٌُوِجُب اْلُؽْسلَ  : َفَقاَل َمْن َحَضَر ِمَن اْلُمَهاِجِرٌنَ . ُجلُوًسا، َفَذَكُروا َما 
: َوَقاَل َمْن َحَضَرهُ ِمَن اأْلَْنَصارِ . إَِذا َمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َوَجَب اْلُؽْسلُ 

ْدفُقَ  ٌَ َفَقاَم إِلَى َعابَِشَة . أََنا آتٌُِكْم بِاْلَخَبرِ : َقاَل أَُبو ُموَسى .اَل َحتَّى 
ُ َعْنَها ًَ هللاَّ ٍء َوأََنا : ُثمَّ َقالَ . َفَسلَّمَ . َرِض ًْ إِنًِّ أُِرٌُد أَْن أَْسؤَلَِك َعْن َش

َك : َفَقالَتْ . أَْسَتِحً ِمْنهُ  ٍء َتْسؤَُل َعْنُه أُمَّ ًْ اَل َتْسَتْحًِ أَْن َتْسؤََل َعْن َش

َما أََنا أُمُّكَ . الَّتًِ َولََدْتكَ  ٌُوِجُب اْلُؽْسَل؟ َقالَتْ : قُْلتُ : َقالَ . َفإِنَّ َعلَى : َما 
 ِ ِه َوَسلَّمَ - اْلَخبٌِِر َسَقْطَت؛ َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َن :"َصلَّى هللاَّ ٌْ إَِذا َجلََس َب

وأخرجه الشافعً ".ُشَعبَِها اأْلَْرَبِع، َوَمسَّ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َوَجَب اْلُؽْسلُ 

َثَنا  (349- )88 :والسراج، وقال مسلم ُد ْبُن اْلُمَثنَّى، َحدَّ وحّدثنا ُمَحمَّ
ُد ْبُن عْبِد هللاِ األَْنَصارِ  ُد ْبُن يُمَحمَّ ٌْ َثَنا ُحم اَن َحدَّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن َحسَّ ، َحدَّ

بِى ُموَسى األَْشَعرِ 
بِى ُبْرَدَة، َعْن أَ

ُد ْبُن . يِهبلٍل َعْن أَ َثَنا ُمَحمَّ ح َوَحدَّ
َثَنا َعْبُد األَْعلَى  ِد ْبِن - َوَهَذا َحِدٌُثُه - الُمَثنى، َحدَّ ٌْ َثَنا ِهَشاٌم َعْن ُحَم َحدَّ

بِى ُبْرَدَة - ِهبلٍل، َقاَل 
بِى ُموَسى َقالَ - َوال أَْعلَُمُه إاِلَّ َعْن أَ

: َعْن أَ
ٌُونَ .  َذلَِك َرْهٌط ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن َواألَْنَصارِ ياْخَتلََؾ ؾِ  : َفَقاَل األَْنَصاِر

ْفِق أَْو ِمَن اْلَماءِ  ِجُب اْلُؽْسُل إاِل ِمَن الدَّ ٌَ َبْل إَِذا : َوَقاَل اْلُمَهاِجُرونَ . ال 

َفؤََنا أَْشفٌُِكْم ِمْن َذلَِك، : َقاَل أَُبو ُموَسى: َقالَ . َخالََط َفَقْد َوَجَب اْلُؽْسلُ 
اْه : ، َفقُْلُت لََهايَفؤُِذَن لِ . َفقُْمُت َفاْستؤَْذْنُت َعلَى َعابَِشةَ  ا أُمَّ ا- ٌَ ٌَ أُمَّ  أَْو 

ال : َفَقالَتْ .  أَْسَتْحٌٌِكِ يٍء، َوإِنِّ يأَُرٌُد أَْن أَْسؤَلَِك َعْن شَ  يإِنِّ - اْلُمْإِمنٌَِن 
َك الَّتِ يَتْسَتْحٌِى أَْن َتْسؤَلَنِ  ا ُكْنَت َساببِلً َعْنُه أُمَّ َما أََنا ي َعمَّ  َولََدْتَك، َفإِنَّ

ٌُوِجُب اْلُؽْسَل؟ َقالَتْ : قْلتُ . أُمُّكَ  َقاَل . َعلَى اْلَخبٌِر َسَقْطتَ : َفَما 
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َن ُشَعبَِها األَْرَبِع، َوَمسَّ ":َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ إَِذا َجلََس َب

إكمال " قال القاضً عٌاض فً ".اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن، َفَقْد َوَجَب اْلُؽْسلُ 

" جَهد"واألولى هنا أن ٌكون : قال القاضً ": "المعلم بفوابد مسلم
أي بلػ َجْهَده فً عمله فٌها، والجهُد الطاقة واالجتهاد منه، وهى 

: إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل، وهو نحٌو من قول من قال
ها بحركتِه، وإال فؤي مشقٍة تبلػ بها فً ذلك؟ وقال : حفزها، أي كدَّ
جهدت الرجل إذا حملَته علَى أن ٌبلػ مجهوَده، وهى : يابن األنبار

من هذا، أي طلب منها مثل ما فعل، - أٌضاً - أقصى قوته، فلعله 
، وهى "إذا خالط: "فً الحدٌث اآلخر- أٌضاً - وهى بمعنى قوله 

كناٌة عن مبالؽة الجماع ومؽٌب الحشفة، واختبلط العضوٌن، 
: جامعها، وقال الخطابً: ، وخالطهايالجماع، قاله الحرب: والخبلط
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الجهد من أسماء النكاح، والختانان هما ختان الرُجِل وختان المرأِة، 
ان ؼالباً إاِل بعد مؽٌب الحشفة، فكنى النب  َصلَّى هللاُ يوال ٌكاد ٌتماسَّ

ِه َوَسلََّم بالتقابهما عما وراءهما من اإلٌبلج، والشَُّعُب جمع ُشعبٍة  ٌْ َعلَ
: جمع شْعب، والّشعبُ " بٌن أشعبها:"وهى الناحٌة، وفى رواٌة زهٌر

 ".االجتماع، وهو على ما قدمناه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -115  ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
 ًِّ بِ ٌِِّب، أَنَّ أََبا ُموَسى األَْشَعِريَّ أََتى َعابَِشَة َزْوَج النَّ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ًِّ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقاَل لََها بِ ًَّ اْختبِلَُؾ أَْصَحاِب النَّ لََقْد َشقَّ َعلَ
رسول هللا َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فًِ أَْمٍر إِنًِّ أَلُْعِظُم أَْن أَْسَتْقبِلَِك بِِه، 

َك؟ َفَسْلنًِ َعْنُه، َقاَل لها: َفَقالَتْ  : َما ُهَو َما ُكْنَت عنه َساببًِل َعْنُه أُمَّ
ْنِزُل، َفَقالَتْ  ٌُ ٌُْكِسُل َفبلَ  ٌُِصٌُب أَْهلَُه، ُثمَّ  ُجُل  إَِذا َجاَوَز اْلِخَتاُن : الرَّ

ال أَْسؤَُل َعْن : اْلِخَتاَن، َفَقْد َوَجَب اْلُؽْسُل، َفَقاَل أَُبو ُموَسى األَْشَعِريُّ 
هذا الحدٌث المسند الموقوؾ من أصح : الشرح" .َهَذا أََحًدا َبْعَدِك أََبًدا

األسانٌد ألنه ٌروٌه ثقات أثبات من أوعٌة العلم والحدٌث ألنه ٌروٌه 
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري 

عن الفقٌه الجلٌل سعٌد بن المسٌب أن أبا موسى األشعري رضً 
هللا عنه جاء ٌستفتً أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها عمن ٌكسل 

لن أسؤل أحدا عن : علٌه الؽسل، فقال لها: إذا جامع أهله فقالت له
 حكم هذه المسؤلة بعدك ألنه أكثر ثقة فٌها من ؼٌره، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -116 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
َعْبِد هللاِ ْبِن َكْعٍب، َمْولَى ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، أَنَّ َمْحُموَد ْبَن لَبٌٍِد 

ٌُْكِسُل َوالَ  ٌُِصٌُب أَْهلَُه ُثمَّ  ُجِل  َد ْبَن َثابٍِت َعِن الرَّ ٌْ األَْنَصاِريَّ َسؤََل َز
دٌ  ٌْ ْنِزُل؟ َقاَل َز ْؽَتِسُل، َفَقاَل لَُه َمْحُموٌد ْبَن لَبٌِدٍ : ٌُ َرى : ٌَ ٌَ ا َكاَن الَ  ٌَّ إِنَّ أَُب

ُد ْبُن َثابِتٍ  ٌْ ُموتَ : اْلُؽْسَل، َفَقاَل لَُه َز ٌَ ًَّ َنَزَع َعْن َذلَِك َقْبَل أَْن  " .إِنَّ أَُب

هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن زٌد بن : الشرح
ثابت ألنه من كتاب الوحً من األنصار وهو الذي كلفه أبو بكر 
الصدٌق رضً هللا عنه بجمع القرآن فً مصحؾ وقد أفتى مثل 

عابشة بؽسل من أكسل إثر الجماع بالؽسل، فاحتج علٌه السابل وهو 
محمود بن لبٌد األنصاري بؤن أبً بن كعب ـ وهو من رواة حدٌث 

ـ فكان ال ٌرى الؽسل فؤخبره بؤنه رجع عن "إنما الماء من الماء"
 .قوله ذلك، وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -117 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، عن َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ " .إَِذا اختلؾ اْلِخَتاُن اْلِخَتاَن َفَقْد َوَجَب اْلُؽْسلُ : ُعَمَر أنه َكاَن 

وختم اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذه المسؤلة بإسناد نظٌؾ : الشرح
من أصح األسانٌد عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما فكان رأٌه 
الفقهً ٌوافق مذهب عابشة وزٌد بن ثابت رضً هللا عنهم جمٌعا 

 .فً أن من جامع ولم ٌنزل فعلٌه الؽسل، وهللا تعالى أعلم
 :باب وضوء الجنب إذا أراد أن ٌنام أو ٌطعم قبل أن ٌؽتسل (19)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -119 ِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ُه َقالَ  ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ ِ : َعْن َعْبِد هللاَّ اِب لَِرُسوِل هللاَّ َذَكَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

 ِ ِل، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُه تِصٌُبُه َجَناَبٌة ِمَن اللَّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أَنَّ
ؤْ َواْؼِسلْ َذَكَرَك ُثمَّ َنمْ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم هذا : الشرح" .َتَوضَّ

الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد ألن رجاله كلهم ثقات 
أثبات من أوعٌة الحدٌث والفقه، وقد أخرجه الجهابذة المسندون من 

ْحَمِن،:اإلمام أحمد، قال: طرٌق مالك، منهم َمالُِك  َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ :الحدٌث، والبخاري، قالْبُن أََنٍس، ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ

الحدٌث، حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، الحدٌث،أَْخَبَرَنا َمالٌِك،
ى َقالَ يوحّدثن -)...(25: وقال مسلم فً المتابعات ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ   :

وقال النسابً فً   الحدٌث،َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر،
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، :السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ  أَْخَبَرَنا قَُت

، : الحدٌث، وقال ابن حبان ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب، َحدَّ
المسند المستخرج على صحٌح "الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً َعْن َمالٍِك،

َماُن ْبُن أَْحَمَد َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم أَْنَبؤَ َعْبُد  -699":مسلم ٌْ أَْخَبَرَنا ُسلَ
اَن َثَنا َحاِجُب ْبُن  ٌَّ ِد ْبُن َح َثَنا أَُبو ُمَحمَّ ٍج ح َوَحدَّ ٌْ اِق َعِن اْبِن ُجَر زَّ الرَّ

جٍ  ٌْ اٌج َعِن اْبِن ُجَر ِد ْبِن َتِمٌٍم َثَنا َحجَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ بًِ ُعَمَر َثَنا َعْبُد هللاَّ
 أَ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أَْخَبَرَنا َنافٌِع َعِن اْبِن ُعَمَر أَنَّ ُعَمَر اْسَتْفَتى َرُسوُل هللاَّ
ؤْ ُثمَّ لٌنم َحتَّى ):َوَسلََّم َفَقالَ  َتَوضَّ ٌَ َناُم أََحُدَنا َوُهَو ُجُنٌب َقالَ َنَعْم لِ ٌَ أَ
اقِ ، (شاء ٌْؽَتسل إذا زَّ ِد ْبِن َرافٍِع َعْن َعْبِد الرَّ ، َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُمَحمَّ

ٌُوُسَؾ َثَنا  -700 ِ ْبُن  ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ُه َذَكَر لَِرُسوِل  ِ ْبِن ِدٌَناٍر َعْن اْبِن ُعَمَر َعْن ُعَمَر أَنَّ َمالٌِك َعِن َعْبِد هللاَّ

ِل َفَقاَل لَُه  ٌْ َل ِمَن اللَّ ُه ُتِصٌُبُه اْلَجَناَبُة أَوَّ ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ؤْ َواْؼِسلْ َذَكَرَك ُثمَّ َنمْ ) :َرُسوُل هللاَّ َرَواهُ  (َتَوضَّ
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ى َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ شرح "وقال البؽوي فً ." ُمْسلٌِم َعْن 
ؤَ ": السنة ْوَم أَِو اْلَعْوَد أَِو األَْكلَ َتَوضَّ  -263 :َباُب اْلُجُنِب إَِذا أََراَد النَّ

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
ِ ْبِن ِدٌَناٍر، َعْن َعْبِد  ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاَّ ًُّ اْلَهاِشِم

ُه َقالَ  ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ ابِ : هللاَّ ِ َصلَّى هللاُ  َذَكَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ لَِرُسوِل هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ِل، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُه ُتِصٌُبُه اْلَجَناَبُة ِمَن اللَّ ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ َعلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ؤْ َواْؼِسلْ َذَكَرَك، ُثمَّ َنمْ »:َعلَ َفٌق َعلَى .«َتَوضَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح الشافً فً "وقال ابن األثٌر فً ." ٌَ

لم ٌرد فً هذا المعنى فً  :فً نوم الجنب": "شرح مسند الشافعً

أخبرنا مالك، عن عبد : المسند حدٌث، وإنما الشافعً قال فً القدٌم
ذكر عمر بن الخطاب : هللاَّ بن دٌنار، عن عبد هللاَّ بن عمر، أنه قال

أنه تصٌبه جنابة من اللٌل، فقال - صلى هللا علٌه وسلم - لرسول هللاَّ 
هذا ".توضؤ واؼسل ذكرك ثم نم- "صلى هللا علٌه وسلم - رسول هللاَّ 

وأخبرنا : وقال الشافعً أًٌضا. حدٌث صحٌح، أخرجه الجماعة

مالك، عن هشام بن عروة، عن أبٌه، عن عابشة أم المإمنٌن أنها 
إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ٌنام قبل أن ٌؽتسل، : كانت تقول

: وقال الشافعً فً سنن حرملة.فبل ٌنام حتى ٌتوضؤ وضوءه للصبلة
أن : "عن سفٌان بن عٌٌنة، عن الزهري، عن أبً سلمة، عن عابشة

كان إذا أراد أن ٌنام وهو جنب؛ - صلى هللا علٌه وسلم - النبً 
وهذا حدٌث صحٌح، أخرجه الجماعة  ".توضؤ وضوءه للصبلة

ومن أراد النوم وقد أصابته : قال الشافعً فً البوٌطً .كلهم
الجنابة؛ فلٌتوضؤ قبل أن ٌنام وضوءه للصبلة، ولٌس ذلك على 

 حدٌث صرٌح فً أن رسول هللا صلى هللا علٌه  وهوقلت" .الحابض

وسلم أمر عمر بن الخطاب رضً هللا عنه إذا أراد النوم وهو جنب 
أن ٌؽسل ذكره وٌتوضؤ قبل النوم، وهو سنة الجنب كما فً حدٌث 

عابشة رضً هللا عنها على وجه االستحباب ال على وجه الوجوب، 
 .وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -119 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ :  َحدَّ  َعْن ،َحدَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة 

ِه -رضً هللا عنها - أَ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ، َزْوِج النَّ
َها َكاَنْت َتقُولُ  َناَم َقْبَل :َوَسلََّم، أَنَّ ٌَ إَِذا أََصاَب أََحُدُكُم اْلَمْرأََة، ُثمَّ أََراَد أَْن 
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بلَةِ  ؤَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ َتَوضَّ ٌَ َنْم َحتَّى  ٌَ ْؽَتِسَل، َفبلَ  ٌَ هذا :الشرح" .أَْن 
الحدٌث الموقوؾ على عابشة رضً هللا عنها ٌبٌن أن مذهبها مثل 

ما أمر به الرسول صلى هللا علٌه وسلم عمر رضً هللا عنه وهو أن 
ٌتوضؤ الجنب إذا أراد النوم، وقد تقدم حدٌثها مرفوعا، فتبٌن أنها 

سنة الجنب إذا أراد النوم قبل الؽسل، قٌل إن السبب فً ذلك هو أن 

اإلنزال ٌجهد الرجل وبالوضوء ٌسترد أنفاسه وما فقد من ماء وهللا 
 . تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -120 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، عن َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ِه  ٌْ َد ٌَ َنام َوُهَو ُجُنٌب َؼَسَل َوْجَهُه َو ٌَ ْطَعَم أَْو  ٌَ ُعَمَر أنه َكاَن إَِذا أََراَد أَْن 

ِن، ُثمَّ َمَسَح بَِرْأِسِه، ثم ٌَطِعَم، أَْو ٌَنامَ  ٌْ هذا :الشرح" .إِلَى اْلِمْرَفَق
الحدٌث الموقوؾ على فعل ابن عمر رضً هللا عنهما لٌس فٌه 
الوضوء وإنما فٌه ؼسل الوجه والٌدٌن إلى المرفقٌن، فتبٌن أن 

الوضوء للندب وأنه لما بٌناه وهو التبرد واسترداد ما فقده المضاجع 
 .من قوة، وهللا تعالى أعلم

 :باب ؼسل الجنب إذا صلى ولم ٌؽتسل (20)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -121 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  َساٍر، أَْخَبَرهُ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ َحِكٌٍم، أَنَّ َعَطاَء ْبَن 
ِهْم أَِن اْمُكُثوا، : َوَسلم ٌْ ِدِه إِلَ ٌَ لََواِت، ُثمَّ أََشاَر بِ َر فًِ َصبلٍَة ِمَن الصَّ َكبَّ

هذا الحدٌث المرسل : الشرح." َفَذَهَب، ُثمَّ َرَجَع َوَعلَى ِجْلِدِه أََثُر اْلَماءِ 
الذي صدر به اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا الباب أرسله 

قال البؽوي فً عطاء بن ٌسار وهو مسند مرفوع من طرق أخرى،
، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن  -854 :شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
َساٍر، أَْخَبَرهُ  ٌَ بًِ َحِكٌٍم، أَنَّ َعَطاَء ْبَن 

ِ » إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ِه  ٌْ َد ٌَ َشاَر بِ
لََواِت، ُثمَّ أَ َر فًِ َصبلٍة ِمَن الصَّ ِه َوَسلََّم َكبَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
ِهْم أَِن اْمُكُثوا، َفَذَهَب، ُثمَّ َرَجَع َوَعلَى ِجْلِدِه أََثُر اْلَماءِ  ٌْ َهَكَذا  .«إِلَ

بًِ َبْكٍر، 
َرَة، َوأَ ٌْ بًِ ُهَر

َرَواهُ َمالٌِك ُمْرَسبل، َوُرِوَي َمْوُصوال، َعْن أَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ وقد اخترنا بهذه الرواٌة لمسؤلتٌن ." َعِن النَّ

هما أنها الرواٌة التً عندنا إسنادها ألنها من طرٌق أبً بكر 
الزهري، والثانٌة أنه لفظ وروي موصوال وهً عبارة تعبر عند 

 أهل الصنعة بالتضعٌؾ، والحدٌث متفق علٌه من رواٌة أبً هرٌرة،
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َثَنا إِْسَحاُق، َقالَ  -640 :قال البخاري ٌُوُسَؾ، َقالَ : َحدَّ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ : َحدَّ
ْحَمِن، َعْن  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

، َعْن أَ ْهِريِّ ، َعِن الزُّ ًُّ َثَنا األَْوَزاِع َحدَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

ى النَّاُس ُصفُوَفهُْم، َفَخَرَج : أَ بلَةُ، َفَسوَّ أُقٌَِمِت الصَّ
َم، َوُهَو ُجُنٌب، ُثمَّ َقالَ  ِه َوَسلََّم، َفَتَقدَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َعلَى »:َرُسوُل هللاَّ

ْقُطُر َماًء، َفَصلَّى بِِهمْ « َمَكانُِكمْ  ٌَ ." َفَرَجَع َفاْؼَتَسلَ، ُثمَّ َخَرَج َوَرْأُسُه 

لما أراد - صلى هللا علٌه وسلم - أنه "": المعلم بفوابد مسلم"قال فً 
جاء هذا الحدٌث بؽٌر هذا  ":اإلِحرام للصبلة رأى فً ثوبه منٌاً 

ٌَسار صلى هللا - أن رسول هللا : "اللفظ، ففً الموطؤ عن عطاء بن 
لَوات ثم أشار إلٌهم بٌده أن- وسلم  علٌه  َكبَّر فً صبلة من الصَّ

 وهو.(48 ص 1ج )" جلده أثر الماء امكثوا، فذهب ثم رجع وعلى
 هللا عنه حدٌث مرسل لكن رواه الشٌخان عن أبً هرٌرة رضً

وا فً ثوبه أثر أ ومسلم لم ٌذكروا أنهم ريولكن كلهم اإلمام والبخار
الماء، وإنما رأوا فً جلده كما تقدم فً حدٌث الموطؤ؟ وفً مسلم 

 َقْولُُه [639]": "فتح الباري"وقال ابن حجر فً  ".ٌنطؾ رأسه ماء"
ُكوَن اْلَمْعَنى َخَرَج فًِ َحاِل  ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  بَلةُ  َخَرَج َوَقْد أُقٌَِمِت الصَّ

ِة  ٌَ َوا َمْت ُخُروَجُه َوُهَو َظاِهُر الرِّ ٌُْحَتَمُل أَْن َتُكوَن اإْلَِقاَمُة َتَقدَّ اإْلَِقاَمِة َو
ِة  ٌَ ْسِو ِة َوَتْعقٌِِب التَّ ٌَ ْسِو الَّتًِ فًِ اْلَباِب الَِّذي َبْعَدهُ لَِتْعقٌِِب اإْلَِقاَمِة بِالتَّ

ِن  ٌْ ِن بِؤَنَّ اْلُجْملََت ٌْ َت ٌَ َوا َن الرِّ ٌْ ٌُْجَمَع َب ٌُْحَتَمُل أَْن  بُِخُروِجِه َجِمًٌعا بِاْلَفاِء َو
لَْت  فُوُؾ ُعدِّ بَلَة أُقٌَِمْت َوالصُّ َوَقَعَتا َحااًل أَْي َخَرَج َواْلَحاُل أَنَّ الصَّ
ُه َخَرَج فًِ  ُب اْلَماِضً ِمَن اْلَحاِل َوَكؤَنَّ ًُّ لَْفُظ َقْد ُتَقرِّ َوَقاَل اْلِكْرَمانِ

َما َشَرُعوا فًِ  ُكوُنوا إِنَّ ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  ْعِدٌِل َو َحاِل اإْلَِقاَمِة َوفًِ َحاِل التَّ
ُكوَن َذلَِك  ٌَ َم اْحتَِماُل أَْن  ِه قُْلُت َوَتَقدَّ ٌْ َذلَِك بِإِْذٍن ِمْنُه أَْو َقِرٌَنٍة َتُدلُّ َعلَ

َن َحِدٌِث  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َم اْلَجْمُع َب ْلَزُم ِمْنُه ُمَخالََفُتهُْم لَُه َوَقْد َتَقدَّ ٌَ َسَبًبا لِلنَّْهًِ َفبَل 
فُوُؾ أَْي  لَِت الصُّ بًِ َقَتاَدَة اَل َتقُوُموا َحتَّى َتَرْونًِ َقِرًٌبا َقْولُُه َوُعدِّ

أَ

ٌُوُنَس َعِن  هُ َزاَد ُمْسلٌِم ِمْن َطِرٌِق  ْت َقْولُُه َحتَّى إَِذا َقاَم فًِ ُمَصبلَّ ٌَ ُسوِّ
َم فًِ َباب إَِذا َذَكَر فًِ  َر َفاْنَصَرَؾ َوَقْد َتَقدَّ ٌَُكبِّ ْهِريِّ َقْبَل أَْن  الزُّ

ٌُوُنَس بِلَْفِظ  ُه ُجُنٌب ِمْن أَْبَواِب اْلُؽْسِل ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن  اْلَمْسِجِد أَنَّ
ْدُخَل  ٌَ ُه اْنَصَرَؾ َقْبَل أَْن  هُ َذَكَر َففٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ ا َقاَم فًِ ُمَصبلَّ َفلَمَّ

بًِ َبْكَرةَ 
اَن َعْن أَ بَلِة َوُهَو ُمَعاِرٌض لَِما َرَواهُ أَُبو َداُود وبن ِحبَّ  فًِ الصَّ

َر ُثمَّ أَْوَمؤَ  ِه َوَسلََّم َدَخَل فًِ َصبَلِة اْلَفْجِر َفَكبَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَنَّ النَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ َساٍر ُمْرَسبًل أَنَّ ٌَ ِهْم َولَِمالٍِك ِمْن َطِرٌِق َعَطاِء ْبِن  ٌْ إِلَ
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ٌُْمِكُن  ِدِه أَِن اْمُكُثوا َو ٌَ لََواِت ُثمَّ أََشاَر بِ َر فًِ َصبَلٍة ِمَن الصَّ َوَسلََّم َكبَّ
َر أَْو بِؤَنَّهَُما َواقَِعَتاِن  ٌَُكبِّ َر َعلَى أََراَد أَْن  َنهَُما بَِحْمِل َقْولِِه َكبَّ ٌْ اْلَجْمُع َب
ُه اأْلَْظهر َوجزم بِِه  َوِويُّ إِنَّ ًُّ اْحتَِمااًل َوَقاَل النَّ اٌض َواْلقُْرُطبِ ٌَ أَْبَداهُ ِع

ِحٌح أصح َوَدعوى ا اَن َكَعاَدتِِه َفإِْن َثَبَت َوإاِلَّ َفَما فًِ الصَّ بن ابن ِحبَّ
ًَّ اْحَتجَّ بَِحِدٌِث َعَطاٍء َعلَى َجَواِز َتْكبٌِِر اْلَمؤُْموِم َقْبَل  افِِع اٍل أَنَّ الشَّ َبطَّ

 ًَّ افِِع َتْكبٌِِر اإْلَِماِم َقاَل َفَناَقَض أَْصلَُه َفاْحَتجَّ بِاْلُمْرَسِل ُمَتَعقَُّبُه بِؤَنَّ الشَّ
ْعَتِضُد َواأْلَْمُر ُهَنا َكَذلَِك  ٌَ ْحَتجُّ ِمْنَها بَِما  ٌَ ُردُّ اْلَمَراِسٌَل ُمْطلًَقا َبْل  ٌَ اَل 

ٌة َوَقْولُُه  ٌَّ بًِ َبْكَرَة الَِّذي َذَكْرَناهُ َقْولُُه اْنَتَظْرَنا ُجْملٌَة َحالِ
لَِحِدٌِث أَ

اْنَصَرَؾ أَْي إِلَى ُحْجَرتِِه َوُهَو َجَواُب إَِذا َوَقْولُُه َقاَل اْستِْبَناٌؾ أَْو َحاٌل 
َبتَِنا بَِفْتِح اْلَهاِء  ٌْ َقْولُُه َعلَى َمَكانُِكْم أَْي ُكوُنوا َعلَى َمَكانُِكْم َقْولُُه َعلَى َه
هُُم  اةٌ َواْلُمَراُد بَِذلَِك أَنَّ ٌة َساِكَنٌة ُثمَّ َهْمَزةٌ َمْفُتوَحٌة ُثمَّ ُمَثنَّ ٌَّ اٌء َتْحَتانِ ٌَ َبْعَدَها 

ِة  ٌَّ فِ ٌْ َبِة أَيِ اْلَك ٌْ وا َعلَى اْلَه اْمَتَثلُوا أَْمَرهُ فًِ َقْولِِه َعلَى َمَكانُِكْم َفاْسَتَمرُّ
ة  ٌَ اُمهُْم فًِ ُصفُوفِِهُم اْلُمْعَتِدلَِة َوفًِ ِرَوا ٌَ ًَ قِ َها َوِه ٌْ الَّتًِ َتَرَكهُْم َعلَ

اِء ُنوٌن َمْفُتوَحٌة َواْلِهٌَنُة  ٌَ اْلكشمٌهنً على هٌبتنا بَِكْسِر اْلَهاِء َوَبْعَد اْل
َها أَْي  اِء َوَضمِّ ْنِطُؾ بَِكْسِر الطَّ ٌَ ُة اْلَجَماَعِة أَْوَجُه َقْولُُه  ٌَ ْفُق َوِرَوا الرِّ

ِة الَّتًِ َبْعَد َهِذِه َقْولُُه َوَقِد اْؼَتَسَل َزاَد  ٌَ َوا َح بِِه فًِ الرِّ ْقُطُر َكَما َصرَّ ٌَ
َرَة َفَقاَل إِنًِّ ُكْنُت ُجُنًبا َفَنِسٌُت  ٌْ بًِ ُهَر

ًُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َعْن أَ اَرقُْطنِ الدَّ
ِر َما َمَضى فًِ ِكَتاِب  ٌْ أَْن أَْؼَتِسَل َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلَفَوابِِد َؼ
اِء فًِ أَْمِر اْلِعَباَدِة أِلَْجِل التَّْشِرٌِع  ٌَ ْنبِ

اِن َعلَى اأْلَ ٌَ ْس اْلُؽْسِل َجَواُز النِّ
بَلِة أِلَنَّ  َن اإْلَِقاَمِة َوالصَّ ٌْ َوفٌِِه َطَهاَرةُ اْلَماِء اْلُمْسَتْعَمِل َوَجَواُز اْلَفْصِل َب

ٌد  ٌَّ ُه ُمَق اِهُر أَنَّ َقْولَُه َفَصلَّى َظاِهٌر فًِ أَنَّ اإْلَِقاَمَة لَْم ُتَعْد َوالظَّ
ُروَرِة َوبِؤَْمِن ُخُروِج اْلَوْقِت َوَعْن َمالٍِك إَِذا َبُعَدِت اإْلَِقاَمُة ِمَن  بِالضَّ

ُه اَل  ُكْن ُعْذٌر َوفٌِِه أَنَّ ٌَ ٌُْحَمَل َعلَى َما إَِذا لَْم  ْنَبِؽً أَْن  ٌَ اإْلِْحَراِم ُتَعاُد َو
ٌُْمِسَك  ًَ بُِعْذٍر ُموِهٍم َكؤَْن  ؤْتِ ٌَ ٌِن َوَسبٌُِل َمْن َؼلََب أَْن  اَء فًِ أَْمِر الدِّ ٌَ َح

ُه ُرِعَؾ َوفٌِه َجَواز اْنتَِظار اْلَمؤُْمومٌن مجا اإْلَِماِم  ٌُوِهَم أَنَّ بِؤَْنفِِه لِ
بًِ َقَتاَدَة 

ًِّ َعْنُه فًِ َحِدٌِث أَ اِم اْلَمْنِه ٌَ ُر اْلقِ ٌْ ُروَرِة َوُهَو َؼ اًما ِعْنَد الضَّ ٌَ قِ
َم  مَّ ٌَ َت ٌَ ِجُب َعلَى َمِن اْحَتلََم فًِ اْلَمْسِجِد َفؤََراَد اْلُخُروَج ِمْنُه أَْن  ٌَ ُه اَل  َوأَنَّ
ؤْتًِ فًِ  ٌَ بَلِة َوَس َن اإْلَِقاَمِة َوالصَّ ٌْ َم فًِ اْلُؽْسِل َوَجَواُز اْلَكبَلِم َب َكَما َتَقدَّ
َباٍب ُمْفَرٍد َوَجَواُز َتؤِْخٌِر اْلُجُنِب اْلُؽْسَل َعْن َوْقِت اْلَحَدِث َفابَِدةٌ َوَقَع 

ِ أَيِ اْلُبَخاِريِّ إَِذا َوَقَع َهَذا  بًِ َعْبِد هللاَّ
فًِ َبْعِض النَُّسِخ ُهَنا قٌَِل أِلَ

اًما أَْو قُُعوًدا  ٌَ ْنَتِظُروَن اإْلَِماَم قِ ٌَ ْفَعُل ِمْثَل َهَذا َقاَل َنَعْم قٌَِل َف ٌَ أِلََحِدَنا 
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ْكبٌِِر  ْقُعُدوا َوإِْن َكاَن َبْعَد التَّ ٌَ ْكبٌِِر َفبَل َبؤَْس أَْن  َقاَل إِْن َكاَن َقْبَل التَّ
اًما َوَوَقَع فًِ َبْعِضَها فًِ آخر اْلَباب الَِّذي بعده ٌَ قال ابن و .اْنَتَظُروهُ قِ

َوَهَذا َحِدٌٌث ُمْنَقِطٌع َوَقْد ُرِوَي ُمتَِّصبًل ُمْسَنًدا :"عبد البر فً االستذكار
بًِ َبَكَرَة َوَقْد َذَكْرُت ُطُرَقَها فًِ 

َرَة َوَحِدٌِث أَ ٌْ بًِ ُهَر
ِمْن َحِدٌِث أَ

ْمِهٌِد، َوفًِ َبْعِضَها  رَ ))التَّ ُه َكبَّ َكَما فًِ َحِدٌِث َمالٍِك َوفًِ َبْعِضَها  ((أَنَّ

ُه  هُ ))أَنَّ ا اْنَصَرَؾ  ((َقاَم فًِ ُمَصبلَّ ُه لَمَّ رَ ))َوفًِ َبْعِضَها أَنَّ َوفًِ  ((َكبَّ
َرَة لَِهَذا اْلَحِدٌِث  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة َعْن أَ
ْهِريِّ َعْن أَ ِة الزُّ ٌَ َفَقاَل ))ِرَوا

بًِ َبَكَرَة ( (لَهُْم َمَكاَنُكمْ 
ِدِه أَْن ))َوفًِ َحِدٌِث أَ ٌَ ِ بِ

َفؤَْوَمؤَ َرُسوُل هللاَّ
ِر َصبَلٍة، ( (َمَكاَنُكمْ  ٌْ ُه َكاَن فًِ َؼ َوَكبَلُمُه َوإَِشاَرُتُه فًِ َذلَِك َسَواٌء أِلَنَّ

ْثَنا اْلَخِضُر  َثَنا َعْبُد اْلَحِمٌِد ْبُن أَْحَمَد َحدَّ ٍد َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ
َثَنا أَُبو َبْكٍر اأْلَْثَرُم َقاَل َسؤَْلُت أَْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َعْن َحِدٌِث  ْبُن َداُوَد َحدَّ

بَلُم  ِه السَّ ٌْ ًَّ َعلَ بِ بًِ َبْكَرَة أَنَّ النَّ
أََشاَر أَِن اْمُكُثوا َفَذَهَب ُثمَّ َرَجَع ))أَ

ما وجهه قال َوْجهُُه َقاَل َوْجهُُه ( (َوَعلَى ِجْلِدِه أََثُر اْلُؽْسِل فصلى بهم
ْرِوٌِه َبْعُض  ٌَ ُه َذَهَب َفاْؼَتَسَل قٌَِل لَُه َكاَن ُجُنًبا َقاَل َنَعْم،ُثمَّ َقاَل  أَنَّ

ْر قٌَِل لَُه َفلَْو َفَعَل َهَذا إِْنَساٌن  ٌَُكبِّ قُوُل لَْم  ٌَ َر َوَبْعُضهُْم  ُه َكبَّ اِس أَنَّ النَّ

َر َزاَد  ُه َكبَّ ِه َقاَل َنَعْم َقاَل أَُبو ُعَمَر َمْن َذَكَر أَنَّ ٌْ ْوَم أَُكْنَت َتْذَهُب إِلَ ٌَ اْل
َر َعلَى َما َقْد  ُه َكبَّ ِرِه أَنَّ ٌْ ِجُب َقُبولَُها َوفًِ َحِدٌِث َمالٍِك َوَؼ ٌَ اَدَة َحافٍِظ  ٌَ ِز

ْر َفَقْد أََراَح َنْفَسُه  ٌَُكبِّ ُه لَْم  ْمِهٌِد،َوَمْن َرَوى أَِو اْعَتَقَد أَنَّ أَْوَرْدَناهُ فًِ التَّ
ُه  ْوِجٌُه فٌِِه َعلَى َمْن َرَوى أَنَّ َما اْلَقْوُل َوالتَّ ِمَن اْلَكبَلِم فًِ َهَذا اْلَباِب َوإِنَّ
ٌُوِخَنا أَنَّ فًِ  ِهْم أَِن اْمُكُثوا َوَقْد َظنَّ َبْعُض ُش ٌْ َر ُثمَّ َقاَل لَهُْم َوأََشاَر إِلَ َكبَّ
ُه  ِهْم َبَنى بِِهْم أِلَنَّ ٌْ ُه إَِذا اْنَصَرَؾ إِلَ ِهْم أَِن اْمُكُثوا َدلٌِبًل َعلَى أَنَّ ٌْ إَِشاَرتِِه إِلَ

ُجوُز ِعْنَد أََحٍد من اْلُعلََماِء أَْن  ٌَ َتَكلَّْم َوَهَذا َجْهٌل َوَؼلٌَط َفاِحٌش َواَل  ٌَ لَْم 
ِه  ٌْ ْخلُو أَْمُرهُ َعلَ ٌَ ُر َطاِهٍر َواَل  ٌْ ًَ أََحٌد َعلَى َما َصَنَع من صبلته َؼ ْبنِ ٌَ

بَلُم إَِذا َرَجَع ِمْن أََحِد َثبَلَثِة أَْوُجهٍ  ْكبٌَِرِة  السَّ ُكوَن َبَنى َعلَى التَّ ٌَ ا أَْن  إِمَّ

َرَها َوُهَو ُجُنٌب َوَبَنى اْلَقْوُم َمَعهُْم َعلَى َتْكبٌِِرِهْم َفإِْن َكاَن َهَذا  الَّتًِ َكبَّ
ِة َواإْلِْجَماعِ  نَّ  ."َفهَُو َمْنُسوٌخ بِالسُّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -122 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بٌِهِ 

ُه َقالَ ،أَ ْلِت، أَنَّ ِد ْبِن الصَّ ٌْ ٌَ اِب :  َعْن ُز - َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
 َفإَِذا ُهَو َقِد اْحَتلََم، َوَصلَّى َولَْم ، َفَنَظرَ ،إِلَى اْلُجُرؾِ - رضً هللا عنه 

ْؽَتِسْل، َفَقالَ  ُت : ٌَ ٌْ ِ َما أََرانًِ إاِلَّ َقِد اْحَتلَْمُت َوَما َشَعْرُت، َوَصلَّ َوهللاَّ
َفاْؼَتَسَل، َوَؼَسَل َما َرأَى فًِ َثْوبِِه، َوَنَضَح َما لَْم : َوَما اْؼَتَسْلُت، َقالَ 
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ًنا َحى ُمَتَمكِّ َن و أََقاَم، ُثمَّ َصلَّى َبْعَد اْرتَِفاِع الضُّ َر، َوأَذَّ هذا :الشرح" .ٌَ
الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه أخرجه اإلمام مالك 
رحمه هللا وإٌانا لٌقوي به مذهبه بعدما أخرج الحدٌث المرفوع 

المرسل، فعمر من الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن وقد أمرنا رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم باتباع سنتهم فً حدٌث العرباض بن سارٌة 

رضً هللا عنه وقد تقدم تخرٌجه من قبل كما أمرنا النبً صلى هللا 
علٌه وسلم باتباع الشٌخٌن أبً بكر وعمر، وصنٌع عمر رضً هللا 
عنه ٌإٌد مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ألنه ٌقول بالؽسل عند 
رإٌة أثر االحتبلم وؼسل ما ظهر فٌه أثر االحتبلم، الثٌاب ونضح 
ما شك فٌه ثم إعادة ما صلى فً الوقت أو قضاء ما صبله منذ آخر 

 .استٌقاظة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -123 بًِ :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ َحدَّ
َسارٍ ،َحِكٌمٍ  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ اِب ، َعْن ُسلَ رضً هللا عنه -  أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

لََقِد اْبُتلٌُِت :  َفَقالَ ، َفرأَى فًِ َثْوبِِه اْحتبِلًَما،َؼَدا إِلَى أَْرِضِه بِاْلُجُرؾِ - 
اِس، َفاْؼَتَسَل، َوَؼَسَل َما َرأَى فًِ َثْوبِِه،  ُت أَْمَر النَّ بِاالِْحتبِلَِم ُمْنُذ ُولٌِّ

هذا حدٌث آخر موقوؾ : الشرح" .ُثمَّ َصلَّى َبْعَد أَْن َطلََعِت الشَّْمسُ 
على عمر رضً هللا عنه ٌإكد صحة ما تقدم قوله لكنه ٌبٌن أن 

الصبلة التً قضاها عمر بعد ظهور الشمس هً الصبح ألن وقت 
الصبح الشرعً ٌنتهً مع طلوع الشمس فكان قاضٌا ال مإدٌا وذلك 
مسؤلة خبلؾ بٌن الفقهاء، ثم إن أمٌر المإمنٌن عمر رضً هللا عنه 

قال بؤنه ابتلً باالحتبلم منذ أن ولً أمر المإمنٌن إما ألنه اشتؽل 
بؤمور الرعٌة حتى عزؾ عن النساء فإذا أرهقه التعب والنوم احتلم 
 .وإما ألنه كان كثٌر المتاعب واالنشؽال حتى كثر احتبلمه وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -124 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ْبَح، ُثمَّ َؼَدا  اِس الصُّ اِب َصلَّى بِالنَّ َساٍر، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ُسلَ
ا أََصْبَنا :  َفَوَجَد فًِ َثْوبِِه اْحتبِلًَما، َفَقالَ ،إِلَى أَْرِضِه بِاْلُجُرؾِ  ا لَمَّ إِنَّ

كان فً َثْوبِِه من اْحتبِلََم،  اْلَوَدَك الََنِت اْلُعُروُق، َفاْؼَتَسَل، َوَؼَسَل ما
هذا الحدٌث الثالث الموقوؾ على أمٌر : الشرح" َوَعاَد لَِصبلَتِهِ 

المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌبٌن أنه رأى أثر احتبلم 
فً ثوبه بعد ما صلى بالناس الصبح وأتى إلى ضٌعته بالجرؾ قال 

ما ٌبٌن سبب كثرة احتبلمه وأن سبب ذلك الودك أي السلطنة 
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والرخاء فبلنت العروق فكثر االحتبلم فاؼتسل وؼسل أثر االحتبلم 
وأعاد الصبلة ولم ٌقل هل هً بنٌة القضاء أم بنٌة األداء؟ ولم ٌؤمر 

 .الناس أن ٌعٌدوا الصبلة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -125 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُه اْعَتَمَر َمَع ُعَمَر فًِ  ْحَمِن ْبِن َحاِطٍب، أَنَّ ى ْبِن َعْبِد الرَّ ٌَ ْح ٌَ بٌِِه، َعْن 
أَ

ِرٌِق َقِرًٌبا  َس بَِبْعِض الطَّ َرْكٍب فٌِِهْم َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص، َوأَنَّ ُعَمَر َعرَّ
ْكِب  ِجْد َمَع الرَّ ٌَ ٌُْصبَِح، َفلَْم  اِه، َفاْحَتلََم ُعَمُر َوَقْد َكاَد أَْن  ٌَ ِمْن َبْعِض اْلِم

ْؽِسُل َما َرأَى ِمْن االِْحتبِلَِم،  ٌَ َماًء، َفَرِكَب، َحتَّى َجاَء اْلَماَء، َفَجَعَل 
اٌب، َفَدْع : َحتَّى أَْسَفَر، َفَقاَل َعْمُرو ْبُن اْلَعاِص  ٌَ قد أَْصَبْحَت َوَمَعك ثِ

ٌُْؽَسُل، َفَقاَل ُعَمرُ  ا اْبَن اْلَعاِص : َثْوَبَك  ٌَ  إْن ُكْنَت َتِجُد ،َواَعَجًباه لََك 
ًة، أَْؼِسُل َما  ِ لَْو َفَعْلُتَها لََكاَن ُسنَّ اًبا؟ فَوهللاَّ ٌَ ِجُد ثِ ٌَ اِس  اًبا أََفُكلُّ النَّ ٌَ ثِ

ُت، َوأَْنِضُح َما لَْم أَرَ  ٌْ هذا الحدٌث الرابع عن عمر : الشرح" .َرأَ
رضً هللا عنه فً هذه المسؤلة والمعروؾ أن مذهب عمر رضً 
هللا عنه وجوب الؽسل من الجنابة وال تجوز الصبلة عنده من دون 

الؽسل من الجنابة، كما سنبٌن ذلك إن شاء هللا فً كتاب التٌمم، وهذا 

الخبر ٌإكد ذلك فقد بحث عن الماء حتى وجده فاؼتسل وؼسل أثر 
االحتبلم وأصر أن تكون تلك سنة المحتلم أن ٌؽسل ما ظهر من أثر 
االحتبلم وٌنضح ما شك وٌؽتسل وٌصلً فً الوقت إذا كان ذلك بعد 

آخر استٌقاظ فإن كان صلى أوقات متعددة بعد آخر نوم قضى ما 
صبله بعد آخر استٌقاظ، وهللا أعلم، وهنا اعترض علٌه عمرو بن 

العاص رضً هللا عنه وقال له بؤن عنده عدة أثواب فكان من 
األجدر أن ٌؤخذ أحد ثٌابه النظٌفة الطاهرة وال ٌشتؽل بؽسل الثوب 

أو كل إنسان عنده أثواب فلتكن سنة من ال ٌجد إال : النجس فقال له
 .ثوبا واحدا، وهللا أعلم

ْدِري َمَتى َكاَن؟ - * ٌَ َقاَل َمالٌِك فًِ َرُجٍل َوَجَد فًِ َثْوبِِه اْحتبِلٍَما َوالَ 
ًبا َرآه فًِ َمَناِمِه، َقالَ  ٌْ ْذُكُر َش ٌَ ْؽَتِسْل ِمْن أَْحَدِث َنْوٍم َناَمُه، وإْن : َوالَ  ٌَ

ْوِم، ِمْن أَْجِل أَنَّ  ٌُِعْد َما َصلَّى َبْعَد َذلَِك النَّ ْوِم، َفْل َكاَن َصلَّى َبْعَد َذلَِك النَّ
ْحَتلُِم، َفإَِذا َوَجَد فًِ َثْوبِِه  ٌَ َرى َوالَ  ٌَ ًبا، َو ٌْ َرى َش ٌَ ُجَل ٌْحَتلََم، َوالَ  الرَّ

ِه اْلُؽْسُل، َوَذلَِك أَنَّ ُعَمرَ  ٌْ بن الخطاب أََعاَد َما َكاَن َصلَّى،  َماًء، َفَعلَ
ٌُِعْد َما َكاَن َقْبَل ذلك هذا ما وصل إلٌه : الشرح".آلِخِر َنْوٍم َناَمُه، َولَْم 

مذهب مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً، فهو ٌإكد هنا ما قلناه فً 
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النقطة التً قبل هذه، وهو أن الرجل ٌجب أن ٌعٌد صبلة كل وقت 
صبله بعد آخر نوم رأى بعده أثر االحتبلم ألن الرجل قد ٌحتلم وال 
ٌجد بلبل وال أثر احتبلم فلٌس علٌه إال الوضوء وال إعادة لما صلى 

بالوضوء، وأما إن صلى بوضوء ثم رأى أثر احتبلم أو وجد بلل 
فٌجب علٌه الؽسل حٌنبذ من الجنابة وؼسل ما رآه من أثر االحتبلم 

 ونضح ما شك فٌه كما فعل عمر رضً هللا عنه، وهللا أعلم
 :باب ؼسل المرأة إذا رأت فً المنام مثل ما ٌرى الرجل (21)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -126 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا  ٍم بنت ملحان َقالَْت لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ ِر، أَنَّ أُمَّ ُسلَ ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ُجُل، أََتْؽَتِسُل؟ َفَقاَل : َعلٌَه َوَسلم َرى الرَّ ٌَ اْلَمْرأَةُ َتَرى فًِ اْلَمَناِم ِمْثَل َما 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : َنَعْم َفْلَتْؽَتِسْل، َفَقالَْت لََها َعابَِشةُ : لََها َرُسوُل هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  أُؾٍّ لَِك َوَهْل َتَرى َذلَِك اْلَمْرأَةُ؟ َفَقاَل لََها َرُسوُل هللاَّ
َبُه؟: َوَسلم ُكوُن الشَّ ٌَ َن  ٌْ ِمٌُنِك، َوِمْن أَ ٌَ هذا الحدٌث : الشرح" .َتِرَبْت 

المسند المرفوع ٌتعلق بحكم من احتلمت من النساء بعدما بٌن حكم 
من احتلم من الرجال من خبلل سإال الصحابٌة أم سلٌم بنت ملحان 

رضً هللا عنها لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن حكم من رأت 
من النساء الماء فً النوم، فاعترضت علٌها أم المإمنٌن عابشة 

: رضً هللا عنها، فقالت لها فً حدٌث اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا
: فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم" أؾ لك، وهل ترى ذلك المرأة؟"

ومن أٌن ٌكون الشبه؟ ٌعنً شبه األوالد بؤمهم بٌنما جاءت فً 
اإلشعاع "رواٌات أخرى ألفاظ تبٌن ذلك أكثر،بٌناها فً كتابنا 

وأجمعوا أنها إن جاءت بولد  ":نذكر منها" واإلقناع بمسابل اإلجماع
َهلْ أََتى }قال جل وعبل " ممن قطع ذكره وأنثٌٌه لم ٌلحق به الولد

باً َمْذُكوراً  ٌْ ُكْن َش ٌَ ْهِر لَْم  ا َخلَْقَنا (1 )َعلَى اإلِنَساِن ِحٌٌن ِمَن الدَّ  إِنَّ

اإلنسان ] {اإلِنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة أَْمَشاٍج َنْبَتلٌِِه َفَجَعْلَناهُ َسِمٌعاً َبِصٌراً 

فاألمشاج مزٌج من ماء الرجل وماء المرأة من خبلل وطء  [2و1
 (314- )33 : الذي أخرجه مسلم، قالحبلل وقد بٌن ذلك الحدٌث

ٍب،  ٌْ ، َوَسْهُل ْبُن ُعْثَماَن، َوأَُبو ُكَر اِزيُّ َثَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن ُموَسى الرَّ - َحدَّ
ٍب َقاَل َسْهلٌ  ٌْ بًِ ُكَر

َثَنا، وَقاَل اآْلَخَراِن : َواللَّْفُظ أِلَ أَْخَبَرَنا اْبُن - َحدَّ
َبَة، َعْن ُمَسافِِع ْبِن َعْبِد هللاِ،  ٌْ بٌِِه، َعْن ُمْصَعِب ْبِن َش

بًِ َزابَِدَة، َعْن أَ
أَ

ِر، َعْن َعابَِشَة، أَنَّ اْمَرأًَة َقالَْت لَِرُسوِل هللاِ َصلَّى  َعْن ُعْرَوةَ  ٌْ َب ْبِن الزُّ
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ِه َوَسلَّمَ  ٌْ : َهلْ َتْؽَتِسلُ اْلَمْرأَةُ إَِذا اْحَتلََمْت َوأَْبَصَرِت اْلَماَء  َفَقالَ  :هللاُ َعلَ
َداِك َوأُلَّْت، َقالَتْ : َفَقالَْت لََها َعابَِشةُ « َنَعمْ » ٌَ َفَقالَ َرُسولُ هللاِ : َتِرَبْت 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َبُه إاِلَّ ِمْن قَِبِل َذلِِك، . َدِعٌَها»:َصلَّى هللاُ َعلَ ُكوُن الشَّ ٌَ َوَهلْ 
ُجِل  ُجِل، أَْشَبَه اْلَولَُد أَْخَوالَُه، َوإَِذا َعبَل َماُء الرَّ إَِذا َعبَل َماُإَها َماَء الرَّ

 أخرجه مسلم فً باب وجوب الؽسل على «َماَءَها أَْشَبَه أَْعَماَمهُ 

 وأبو النسابًأبو داود والمرأة، بخروج المنً منها ومالك وأحمد و
 . عوانة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -127 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا  بِ بًِ َسلََمَة، َعْن أُمِّ َسلََمَة َزْوِج النَّ

َنَب بِْنِت أَ ٌْ بٌِِه، َعْن َز
أَ

َها َقالَتْ  بًِ َطْلَحَة : َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ
ٍم بنت ملحان اْمَرأَةُ أَ ٌْ َجاَءْت أُمُّ ُسلَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَتْ  ، إِلَى َرُسوِل هللاَّ ا َرُسوَل : األَْنَصاِريِّ ٌَ

 ًَ ، َهْل َعلَى اْلَمْرأَِة ِمْن ُؼْسٍل إَِذا ِه ْسَتْحًٌِ ِمَن اْلَحقِّ ٌَ َ ال  ِ، إِنَّ هللاَّ هللاَّ
فهذا الحدٌث المسند :الشرح" .َنَعْم إَِذا َرأَِت اْلَماءَ : اْحَتلََمْت؟ َقالَ 

ُد  -130 :أخرجه البخاري،قالالمرفوع صحٌح صرٌح،  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َة، َقالَ : ْبُن َسبلٍَم، َقالَ  ٌَ َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن : أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَعاِو َحدَّ

َنَب اْبَنِة أُمِّ َسلََمَة، َعْن أُمِّ َسلََمَة، َقالَتْ  ٌْ بٌِِه، َعْن َز
ٍم : أَ ٌْ َجاَءْت أُمُّ ُسلَ

ِه َوَسلََّم َفَقالَتْ  إِلَى َرُسولِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َ الَ : هللاَّ ِ إِنَّ هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
، َفَهلْ  ْسَتْحًٌِ ِمَن الَحقِّ ًُّ  َعلَى الَمْرأَِة ِمْن ُؼْسلٍ  ٌَ بِ إَِذا اْحَتلََمْت؟ َقاَل النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْت أُمُّ َسلََمَة، َتْعنًِ « إَِذا َرأَِت الَماءَ » :َصلَّى هللاُ َعلَ َفَؽطَّ
ِ أََوَتْحَتلُِم الَمْرأَةُ  َقالَ : َوْجَهَها، َوَقالَتْ  ا َرُسولَ هللاَّ َنَعْم، َتِرَبْت »: ٌَ

ٌُْشبِهَُها َولَُدَها ِمٌُنِك، َفبَِم  أخرجه البخاري فً الصحٌح باب  «ٌَ

فً الحٌاء من العلم، وباب الؽسل، وباب المآدب الحٌاء ومسلم 
 منها الحٌض باب وجوب الؽسل على المرأة بخروج المنً

ٌإٌد الذي قبله، وٌبٌن و، والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم

مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فً أن المرأة ٌجب علٌها الؽسل 
مثل الرجل إذا احتلمت، وقد تقدمت ألفاظ الحدٌث ورواٌاته مسندة، 

 .وهللا تعالى أعلم
 :جامع ؼسل الجنابة (22)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -128 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ٌَُصلًِّ فٌِهِ  ْوِب َوُهَو ُجُنٌب ُثمَّ  ْعَرُق فًِ الثَّ ٌَ هذا : الشرح".ُعَمَر َكاَن 

الحدٌث الموقوؾ من أصح األسانٌد ألنه من رواٌة مالك عن نافع 
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عن ابن عمر رضً هللا عنهما وقد استدل به اإلمام مالك رحمه هللا 
وإٌانا هنا لٌبٌن أن عرق الجنب لٌس بنجس، والمشهور فً المذهب 

وعرق ..، الخ(رٌقه)دمعه، وعرقه، ولعابه : المالكً أن الحً طاهر
 . الجنب طاهر

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -129 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ  الَ َبؤَْس أَْن تْؽَتَسَل بَِفْضِل اْلَمْرأَِة َما لَْم َتُكْن ُجُنًبا أَوْ : ُعَمَر َكاَن 
هذا الخبر المسند الموقوؾ مثل الذي قبله من : الشرح ."َحابًِضا

حٌث الصحة، ولكن المشهور فً مذهب اإلمام مالك رحمه هللا 
َقاَل أَُبو ُعَمَر : "وإٌانا أنه ٌجزئ إذا لم ٌوجد ؼٌره، قال ابن عبد البر

ًضا فَُقَهاُء  ٌْ َهَذا َمْعًنى َقِد اْخَتلََفْت فٌِِه اآْلَثاُر َواْخَتلََفْت فٌِِه أَ
قُوُل اَل َبؤَْس بَِفْضِل  ٌَ  ًَّ اأْلَْمَصاِر،َقاَل اْلَولٌُِد ْبُن ُمْسلٍِم َسِمْعُت اأْلَْوَزاِع

ُوُضوِء اْلَمْرأَِة إاِلَّ أَْن َتُكوَن َحابًِضا أَْو ُجُنًبا،َقاَل اْلَولٌُِد َوَقاَل َمالٌِك 
ْم،َوفًِ َهِذِه  مَّ ٌَ َت ٌَ َرهُ َواَل  ٌْ ِجْد َؼ ٌَ ؤُ بِِه إَِذا لَْم  َتَوضَّ ٌَ ُث ْبُن َسْعٍد  ٌْ َواللَّ
لَِؾ َخْمَسُة أَْقَواٍل، أحدها قول ابن ُعَمَر َهَذا َوبِِه َقاَل  اْلَمْسؤَلَِة لِلسَّ

ُرهُ َعْن  ٌْ ٌم َوَؼ ٌْ ًِّ َرَواهُ ُهَش ْعبِ ًُّ َوُرِوَي َذلَِك َعِن اْلَحَسِن َوالشَّ اأْلَْوَزاِع

ًَّ َعْن  ْعبِ بًِ َخالٍِد َسؤَْلُت الشَّ
ٌُوُنَس َعِن اْلَحَسِن،َوَقاَل إِْسَماِعٌُل ْبُن أَ

ؤَ بِِه، ٌَُتَوضَّ َوَقْد َرَوى  [..]َفْضِل ُوُضوِء اْلَحابِِض َواْلُجُنِب َفَنَهى أَْن 
 ًَّ بِ َرَة أَنَّ النَّ ٌْ بًِ ُهَر

ًُّ َعِن اأْلَْعَرِج َعْن أَ ِم ٌْ َماُن التَّ ٌْ بَلُم - ُسلَ ِه السَّ ٌْ - َعلَ
ُة  ٌَ الُِث اْلَكَراِه ُجُل َواْلَمْرأَةُ ِمْن إَِناٍء َواِحٍد،َواْلَوْجُه الثَّ ْؽَتِسَل الرَّ ٌَ َنَهى أَْن 

ْرِخٌُص فًِ أَْن َتَتَطهََّر  ُجُل بَِفاِضِل َطهُوِر اْلَمْرأَِة َوالتَّ ؤَ الرَّ َتَوضَّ ٌَ أَْن 
ُجلِ  ُجُل  [..]اْلَمْرأَةُ بَِفْضِل َطهُوِر الرَّ ؤَ الرَّ َتَوضَّ ٌَ ُة أَْن  ٌَ انًِ اْلَكَراِه َوالثَّ

ُجِل، َرَواهُ َداُوُد ْبُن َعْبِد  ؤَ اْلَمْرأَةُ بَِفْضِل الرَّ بَِفْضِل اْلَمْرأَِة َوأَْن َتَتَوضَّ
ِريِّ َقاَل لَقٌُِت َرُجبًل  ٌَ هللا األودي عن حمٌد بن عبد الرحمن اْلِحْم

 ًَّ بِ بَلُم - َصِحَب النَّ ِه السَّ ٌْ َرَة أَْرَبَع ِسنٌَِن َفَقاَل - َعلَ ٌْ َما َصِحَبُه أَُبو ُهَر

ُجُل بَِفْضِل اْلَمْرأَِة  ْؽَتِسُل الرَّ ٌَ ِه َوَسلََّم اَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ
قلت وهذا القول ٌحتاج إلى تحقٌق .." َواَل َتْؽَتِسُل اْلَمْرأَةُ بَِفْضلِِه،الخ

الراجح : سإر الحابض والجنب أو فضل طهارتها/ ح: نبدإه بما ٌلً
" المسند"والدلٌل على ذلك ما رواه أحمد بن حنبل فً طهارة السإر 

عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قدمت إلٌه امرأة من نسابه قصعة 
إنً ؼمست ٌدي وأنا جنب، فقال النبً : لٌتوضؤ منها، فقالت امرأة

إن الماء ال : "وفً رواٌة" الماء ال ٌجنب: "صلى هللا علٌه وسلم
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" الماء ال ٌجنب:"وعنه أنه صلى هللا علٌه وسلم قال" شًء ٌنجسه

وأخرج ابن تٌمٌة الجد فً .أخرجه أبو داود، والترمذي وابن ماجه
ِ »َعْن اْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو اْلِؽَفاِريِّ :   منتقى األخبار - أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُجلُ بَِفْضِل َطهُوِر - َصلَّى هللاَّ ؤَ الرَّ َتَوضَّ ٌَ َنَهى أَْن 
ًُّ َقااَل . «اْلَمْرأَةِ  َسابِ َوُضوُء : َرَواهُ اْلَخْمَسُة إالَّ أَنَّ اْبَن َماَجْه َوالنَّ

ْرِمِذيُّ َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن، َوَقاَل اْبُن َماَجْه، َوَقْد َرَوى .اْلَمْرأَةِ  َوَقاَل التِّ
ْعنًِ َحِدٌَث اْلَحَكمِ : َبْعَدهُ َحِدًٌثا آَخرَ  ٌَ ُل،  ِحٌُح اأْلَوَّ ، وقال "الصَّ

ًضا، َوَقاَل :"الشوكانً فً نٌل األوطار ٌْ اَن أَ َحُه اْبُن ِحبَّ  اْلَحِدٌُث َصحَّ
ًُّ فًِ ُسَننِِه اْلُكْبَرى َهقِ ٌْ َس بَِصِحٌحٍ : َقاَل اْلُبَخاِريُّ : اْلَب ٌْ . َحِدٌُث اْلَحَكِم لَ

َوِويُّ  َفَق اْلُحفَّاُظ َعلَى َتْضِعٌفِِه َقاَل اْبُن َحَجٍر فًِ اْلَفْتِح َوَقْد : َوَقاَل النَّ اتَّ
ًُّ ِمْن َحِدٌِث  َسابِ بًِ َداُود َوالنَّ

َوِويُّ بَِذلَِك، َولَُه َشاِهٌد ِعْنَد أَ أَْؼَرَب النَّ
 ًَّ بِ ِه َوَسلََّم - َرُجٍل َصِحَب النَّ ٌْ ُ َعلَ ِ »: َقالَ - َصلَّى هللاَّ - َنَهى َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُجُل - َصلَّى هللاَّ ُجِل أَْو الرَّ أَْن َتْؽَتِسَل اْلَمْرأَةُ بَِفْضِل الرَّ
ْؽَتِرَفا َجِمًٌعا ٌَ ِرَجالُُه ثَِقاٌت : َقاَل اْلَحافُِظ فًِ اْلَفْتحِ « بَِفْضِل اْلَمْرأَِة َوْل

ُه فًِ َمْعَنى  ًّ أَنَّ َهقِ ٌْ ٍة، َوَدْعَوى اْلَب ٌَّ ٍة َقِو َولَْم أَقِْؾ لَِمْن أََعلَُّه َعلَى ُحجَّ

ُه  ًُّ بِؤَنَّ ابِِع َح التَّ ُضرُّ َوَقْد َصرَّ ٌَ ًِّ اَل  َحابِ اْلُمْرَسِل َمْرُدوَدةٌ أِلَنَّ إْبَهاَم الصَّ
هُ  ٌَ ٍد ْبِن َعْبِد . لَقِ ٌْ َوَدْعَوى اْبِن َحْزٍم أَنَّ َداُود الَِّذي َرَواهُ َعْن ُحَم

ِريِّ  ٌَ ْحَمِن اْلِحْم ِزٌَد اأْلَْوِديِّ - الرَّ ٌَ َوُهَو َضِعٌٌؾ َمْرُدوَدةٌ، - ُهَو اْبُن 
بٌِِه أَُبو َداُود 

َح بِاْسِم أَ ِ اأْلَْوِديِّ َوُهَو ثَِقٌة، َوَقْد َصرَّ ُه اْبُن َعْبِد هللاَّ َفإِنَّ
ًضا فًِ ُبلُوِغ اْلَمَراِم بِؤَنَّ إْسَناَدهُ َصِحٌحٌ  ٌْ َح اْلَحافُِظ أَ ُرهُ، َوَصرَّ ٌْ . َوَؼ
ؤَ بَِفْضِل َوُضوِء  َتَوضَّ ٌَ ُجِل أَْن  ُجوُز لِلرَّ ٌَ ُه اَل  ُدلُّ َعلَى أَنَّ ٌَ َواْلَحِدٌُث 

ًُّ َوَنَسَبُه اْبُن  َحابِ ِ ْبُن َسْرِجَس الصَّ اْلَمْرأَِة، َوَقْد َذَهَب إلَى َذلَِك َعْبُد هللاَّ
َة أُمِّ اْلُمْإِمنٌَِن َوأُمِّ  ٌَ ِر ٌْ َحْزٍم إلَى اْلَحَكِم ْبِن َعْمٍرو َراِوي اْلَحِدٌِث َوُجَو

ٌِِّب َواْلَحَسُن  اِب، َوبِِه َقاَل َسِعٌُد ْبُن اْلُمَس َسلََمَة َوُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

َداهُ بَِما إَذا َخلَْت  ٌَّ ًضا َقْوُل أَْحَمَد َوإِْسَحاَق لَِكْن َق ٌْ ، َوُهَو أَ اْلَبْصِريُّ
ًدا بَِما إَذا .بِهِ  ٌَّ ًِّ اْلَمْنُع لَِكْن ُمَق ًِّ َواأْلَْوَزاِع ْعبِ َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر َوالشَّ

ًُّ َعْن أَْحَمَد أَنَّ اأْلََحاِدٌَث اْلَواِرَدَة . َكاَنْت اْلَمْرأَةُ َحابًِضا ُمونِ ٌْ َوَنَقَل اْلَم
َطهُِّر بَِفْضِل َوُضوِء اْلَمْرأَِة َوفًِ َجَواِزِه ُمْضَطِرَبٌة، لَِكْن  فًِ َمْنِع التَّ

َحاَبِة اْلَمْنُع فٌَِما إَذا َخلَْت بِِه، َوُعوِرَض : َقالَ  ٍة ِمْن الصَّ َصحَّ َعْن ِعدَّ
َحاَبِة ِمْنهُمْ  ٍة ِمْن الصَّ ًضا ُنقَِل َعْن ِعدَّ ٌْ اٍس، : بِؤَنَّ اْلَجَواَز أَ اْبُن َعبَّ

ؤْتًِ ِمْن اأْلَِدلَّةِ  ٌَ َن اأْلََحاِدٌِث بَِحْمِل . َواْسَتَدلُّوا بَِما َس ٌْ َوَقْد َجَمَع َب
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أََحاِدٌِث النَّْهًِ َعلَى َما َتَساَقَط ِمْن اأْلَْعَضاِء لَِكْونِِه َقْد َصاَر ُمْسَتْعَمبًل، 
ًِّ َوأَْحَسُن ِمْنُه َما  ابِ

ًَ ِمْن اْلَماِء، َوبَِذلَِك َجَمَع اْلَخطَّ َواْلَجَواُز َعلَى َما َبقِ
ْنِزٌِه بَِقِرٌَنِة أََحاِدٌِث  َجَمَع بِِه اْلَحافُِظ فًِ اْلَفْتِح ِمْن َحْمِل النَّْهًِ َعلَى التَّ

ةِ  ٌَ قلت وبالقابل روى ابن تٌمٌة الجد فً منتقى األخبار " .اْلَجَواِز اآْلتِ
ِ  »َوَعْن اْبِن َعبَّاسٍ  -10 :قال ِه َوَسلََّم - أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ُموَنةَ  ٌْ ْؽَتِسلُ بَِفْضِل َم ٌَ اٍس  َوَعنْ  -11،َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسلِمٌ «َكاَن  اْبِن َعبَّ
ُموَنةَ  ٌْ ِ َعْن َم ِه َوَسلََّم -  أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ؤَ بَِفْضِل »- َصلَّى هللاَّ َتَوضَّ

اٍس  -12.َرَواهُ أَْحَمُد َواْبُن َماَجه.«ُؼْسلَِها ِمْن اْلَجَناَبةِ  َوَعْن اْبِن َعبَّ
ًِّ »:َقالَ  بِ ِه َوَسلََّم - اْؼَتَسلَ َبْعُض أَْزَواِج النَّ ٌْ ُ َعلَ فًِ َجْفَنٍة - َصلَّى هللاَّ

 ًُّ بِ ِه َوَسلََّم - َفَجاَء النَّ ٌْ ُ َعلَ ْؽَتِسلَ، َفَقالَْت - َصلَّى هللاَّ ٌَ ؤَ ِمْنَها أَْو  َتَوضَّ ٌَ لِ
ِ إنًِّ ُكْنت ُجُنًبا، َفَقالَ : لَهُ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌُْجنِبُ : ٌَ َرَواهُ . «إنَّ اْلَماَء اَل 

، َوَقاَل َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ  ْرِمِذيُّ ًُّ َوالتِّ َسابِ  .أَْحَمُد َوأَُبو َداُود َوالنَّ
ُل َمَع َكْونِِه فًِ َصِحٌِح ُمْسلٍِم َقْد :وتعقبه الشوكانً قاببل  َحِدٌُثُه اأْلَوَّ

ُث َقالَ  ٌْ ِة َعْمِرو ْبِن ِدٌَناٍر َح ٌَ ٍد َوَقَع فًِ ِرَوا َوِعْلِمً : أََعلَُّه َقْوٌم بَِتَردُّ
ْعَثاِء أََخَبَرنًِ َفَذَكَر اْلَحِدٌثَ  ْخِطُر َعلَى َبالًِ أَنَّ أََبا الشَّ ٌَ َوَقْد . َواَلَِّذي 

دٍ  اِوي . َوَرَد ِمْن َطِرٌٍق أُْخَرى ببَِل َتَردُّ ًضا بَِعَدِم َضْبِط الرَّ ٌْ َوأُِعلَّ أَ
َخاِن بِلَْفظِ  ٌْ ًَّ »:َوُمَخالََفتِِه َواْلَمْحفُوُظ َما أَْخَرَجُه الشَّ بِ ُ - إنَّ النَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ْؽَتِسبَلِن ِمْن إَناٍء َواِحدٍ - َعلَ ٌَ ُموَنَة َكاَنا  ٌْ َوَحِدٌُثُه اآْلَخُر « َوَم
ُرهُ، َكَذا َقاَل  ٌْ َمَة َوَؼ ٌْ َحُه اْبُن ُخَز ًّ َوَصحَّ اَرقُْطنِ ًضا الدَّ ٌْ أَْخَرَجُه أَ

ًّ َقْد أََعلَُّه َقْوٌم بِِسَماِك ْبِن َحْرٍب . اْلَحافُِظ فًِ اْلَفْتحِ  اَرقُْطنِ َوَقاَل الدَّ
ْلقٌَِن، لَِكْن َقْد َرَواهُ ُشْعَبُة َوُهَو اَل  ْقَبُل التَّ ٌَ ُه َكاَن  َراِوٌِه َعْن ِعْكِرَمَة؛ أِلَنَّ

ْحِمُل َعْن َمَشاٌِِخِه إالَّ َصِحٌَح َحِدٌثِِهمْ  ٌُْجنِبُ ): َقْولُهُ . ٌَ فًِ ُنْسَخٍة  (اَل 
َها، َفاأْلُولَى ِمْن َجُنَب بَِضمِّ النُّوِن  ِة َوفًِ أُْخَرى بَِضمِّ ٌَّ ْحتِ اِء التَّ ٌَ بَِفْتِح اْل

ُة ِمْن أَْجَنبَ  ٌَ انِ . َوَفْتِحَها، َوالثَّ

َوَقْد أَْجَنَب َوَجنَِب َوَجُنَب َواْسَتْجَنَب َوُهَو ُجُنٌب : َقاَل فًِ اْلَقاُموسِ 
ْسَتِوي لِْلَواِحِد َواْلَجْمعِ  ُموَنَة . هـ/ٌَ ٌْ اٍس َوَم ًْ اْبِن َعبَّ َوَظاِهُر َحِدٌَث

َحاَبِة  ُجِل الَِّذي ِمْن الصَّ ابِِق، َوَحِدٌِث الرَّ ُمَعاِرٌض لَِحِدٌِث اْلَحَكِم السَّ
ُن اْلَجْمُع بَِما َسلَؾَ  ٌَّ َتَع ٌَ َقالُ . َف ٌُ ًِّ : اَل  بِ ِه - إنَّ فِْعَل النَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ا َنقُولُ - َوَسلََّم  ِة؛ أِلَنَّ ٌَُعاِرُض َقْولَُه اْلَخاصَّ بِاأْلُمَّ إنَّ َتْعلٌِلَُه اْلَجَواَز : اَل 
ٌُْجنُِب ُمْشِعٌر بَِعَدِم اْختَِصاِص َذلَِك بِهِ  ُر .بِؤَنَّ اْلَماَء اَل  ٌْ ًُ َؼ ْه ًضا النَّ ٌْ َوأَ

ُجِل َتْشَملُُه  ِة؛ أِلَنَّ ِصٌَؽَة الرَّ ِه َوَسلََّم - ُمْخَتصٍّ بِاأْلُمَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
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َر ُدُخوُل اْلُمَخاَطِب فًِ ِخَطاِب َنْفِسِه، َنَعْم،  هُوِر، َوَقْد َتَقرَّ بَِطِرٌِق الظُّ
ْعلٌَِل َكاَن فِْعلُُه  ِرْد َذلَِك التَّ ٌُ ِه َوَسلََّم - لَْو لَْم  ٌْ ُ َعلَ ًصا - َصلَّى هللاَّ ُمَخصِّ
نِ  ٌْ ابَِق ِن السَّ ٌْ َفاقَ . لَُه ِمْن ُعُموِم اْلَحِدٌَث َوِويُّ ااِلتِّ َعلَى َجَواِز  َوَقْد َنَقَل النَّ

ُجِل ُدوَن اْلَعْكِس، َوَتَعقََّبُه اْلَحافُِظ بِؤَنَّ  ُوُضوِء اْلَمْرأَِة بَِفْضِل الرَّ
َحاِويُّ َقْد أَْثَبَت فٌِِه اْلِخبَلؾَ  ُؾ . الطَّ ُ َتَعالَى - َقاَل اْلُمَصنِّ -: َرِحَمُه هللاَّ

ُجِل ِمْن َفْضِل َطهُوِر اْلَمْرأَِة : قُْلت ْخَصِة لِلرَّ َوأَْكَثُر أَْهِل اْلِعْلِم َعلَى الرُّ
، َوَكِرَهُه أَْحَمُد َوإِْسَحاُق إَذا َخلَْت بِِه، َوُهَو َقْوُل  َواإْلِْخَباُر بَِذلَِك أََصحُّ

َها لَْم َتْخُل بِِه  ُموَنَة َعلَى أَنَّ ٌْ ِ ْبِن َسْرِجَس، َوَحَملُوا َحِدٌَث َم َعْبِد هللاَّ
َن َحِدٌِث اْلَحَكمِ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ُجِل َواْلَمْرأَِة َوُوُضوُءُهَما  .َجْمًعا َب ا ُؼْسُل الرَّ َفؤَمَّ

ِ »:َقالَْت أُمُّ َسلََمةَ . َجِمًٌعا َفبَل اْختبَِلَؾ فٌِهِ  ُكْنت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ
ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ هِ « ِمْن إَناٍء َواِحٍد ِمْن اْلَجَناَبةِ - َصلَّى هللاَّ ٌْ َفٌق َعلَ  .ُمتَّ

ِ : َعابَِشَة َقالَتْ »َوَعنْ  ِه - ُكْنت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ِدٌَنا فٌِهِ - َوَسلََّم  ٌْ هِ « ِمْن اْلَجَناَبةِ  ِمْن إَناٍء َواِحٍد َتْخَتلُِؾ أَ ٌْ َفٌق َعلَ  .ُمتَّ

«  َجِمًٌعا ِمْن إَناٍء َواِحٍد َنْؽَتِرُؾ ِمْنهُ »: َوفًِ لَْفٍظ لِْلُبَخاِريِّ 
َنُه َواِحدٍ »:َولُِمْسلِمٍ  ٌْ نًِ َوَب ٌْ ٌَُباِدُرنًِ َحتَّى أَقُولَ  ِمْن إَناٍء َب  َدْع لًِ،: َف

ًّ .«َدْع لًِ َسابِ ٌَُباِدُرنًِ َوأَُباِدُرهُ َحتَّى »َوفًِ لَْفِظ النَّ ِمْن إَناٍء َواِحٍد 
قُولَ  َؾ فًِ َنْقِل . هـ/«َدْع لًِ: َدِعً لًِ َوأََنا أَقُولُ : ٌَ َوَقْد َواَفَق اْلُمَصنِّ

ُجِل َواْلَمْرأَِة ِمْن اإْلَِناِء اْلَواِحِد َجِمًٌعا  َفاِق َعلَى َجَواِز اْؼتَِساِل الرَّ ااِلتِّ
، َوفٌِِه َنَظٌر لَِما َحَكاهُ أَُبو اْلُمْنِذِر َعْن  َوِويُّ ًُّ َوالنَّ َحاِويُّ َواْلقُْرُطبِ الطَّ

ْنَهى َعْنُه، َوَحَكاهُ اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ َعْن َقْومٍ  ٌَ ُه َكاَن  َرَة أَنَّ ٌْ بًِ ُهَر
َوِمْن . أَ

ُجِل َواْلَمْرأَِة ِمْن  ُدلُّ َعلَى َجَواِز ااِلْؼتَِساِل َواْلُوُضوِء لِلرَّ ٌَ ُجْملَِة َما 
ِة  ٌَّ َة اْلُجَهنِ ٌَّ اإْلَِناِء اْلَواِحِد َجِمًٌعا َما أَْخَرَج أَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث أُمِّ َصبِ

ِ »َقالَتْ  ُد َرُسوِل هللاَّ ٌَ ِدي َو ٌَ ِه َوَسلََّم - اْخَتلََفْت  ٌْ ُ َعلَ فًِ - َصلَّى هللاَّ
َجالُ »: َوِمْن َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر َقالَ « َواِحدٍ  اْلُوُضوِء ِمْن إَناءٍ  َكاَن الرِّ

 ِ ُبوَن فًِ َزَماِن َرُسوِل هللاَّ َتَوضَّ ٌَ َساُء  ِه َوَسلََّم - َوالنِّ ٌْ ُ َعلَ -« َصلَّى هللاَّ

دٌ  هُْم َكاُنوا : ِمْن اإْلَِناِء اْلَواِحِد َجِمًٌعا َقاَل فًِ اْلَفْتحِ : َقاَل ُمَسدَّ َظاِهُرهُ أَنَّ
َتَناَولُوَن اْلَماَء فًِ َحالٍَة َواِحَدةٍ  ٌِن َعْن َقْوٍم أَنَّ َمْعَناهُ أَنَّ .ٌَ َوَحَكى اْبُن التِّ

ُبوَن َجِمًٌعا فًِ َمْوِضٍع َواِحٍد َهُإاَلِء َعلَى  َتَوضَّ ٌَ َساَء َكاُنوا  َجاَل َوالنِّ الرِّ
َمُة فًِ َقْولِهِ  اَدةُ اْلُمَتَقدِّ ٌَ ِمْن إَناٍء َواِحٍد، : ِحَدٍة َوَهُإاَلِء َعلَى ِحَدٍة، َوالزِّ

هِ  ٌْ َساِء اأْلََجانِبِ . َتُردُّ َعلَ َجاِل َوالنِّ . َوَكؤَنَّ َهَذا اْلَقابَِل اْسَتْبَعَد اْجتَِماَع الرِّ
َجاُل  ٌِن َعْنُه بَِما َحَكاهُ َسْحُنوٌن أَنَّ َمْعَناهُ َكاَن الرِّ َوَقْد أََجاَب اْبُن التِّ
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اِهِر؛أِلَنَّ َقْولُهُ  َساُء َوُهَو ِخبَلُؾ الظَّ ؤْتًِ النِّ ٌَ ْذَهُبوَن، ُثمَّ  ٌَ ُبوَن َو َتَوضَّ ٌَ :
ًحا . َجِمًٌعا،َمْعَناهُ ِضدُّ اْلُمْفَتِرِق َكَما َقاَل أَْهُل اللَُّؽةِ  َوَقْد َوَقَع ُمَصرَّ

َمَة فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمْن َطِرٌِق  ٌْ بُِوُجوِد اإْلَِناِء فًِ َصِحٌِح اْبِن ُخَز
ُه  ِ َعْن َنافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر أَنَّ ِد هللاَّ ٌْ ًَّ َصلَّى »ُمْعَتِمٍر َعْن ُعَب بِ أَْبَصَر النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ َساُء َمَعهُْم ِمْن إَناٍء َواِحٍد ُكلُّهُْم :هللاَّ َتَطهَُّروَن،َوالنِّ ٌَ َوأَْصَحاَبُه 

َتَطهَُّروَن ِمْنهُ  ٌَُقالَ « ٌَ اَل َمانَِع ِمْن ااِلْجتَِماِع : َواأْلَْولَى فًِ اْلَجَواِب أَْن 
ْوَجاتِ  ْخَتصُّ بِاْلَمَحاِرِم َوالزَّ ٌَ ا َبْعَدهُ َف  ".َقْبَل ُنُزوِل اْلِحَجاِب،َوأَمَّ

َطُإُهنَّ َجِمًٌعا َقْبَل - * ٌَ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل لَُه نِْسَوةٌ َوَجَواِري، َهْل 
ْؽَتِسَل؟ َفَقالَ  ٌَ ْؽَتِسَل، :أَْن  ٌَ ِه َقْبَل أَْن  ٌْ َت ٌَ ُجُل َجاِر ٌُِصٌَب الرَّ الَ َبؤَْس بِؤَْن 

ْوِم  ٌَ َة فًِ  ُجُل اْلَمْرأََة اْلُحرَّ ٌُِصٌَب الرَّ ٌُْكَرهُ أَْن  َساُء اْلَحَرابُِر، َف ا النِّ َفؤَمَّ
ٌُِصٌَب األَْخَرى َوُهَو  َة، ُثمَّ  ٌَ ُجُل اْلَجاِر ٌُِصٌَب الرَّ ا أَْن  األَْخَرى، َفؤَمَّ

قلت هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا :الشرح." ُجُنٌب َفبلَ َبؤَْس بَِذلِكَ 
تعالى وإٌانا وهو قول جمهور الفقهاء ألنهم فرقوا بٌن الحواري 
البلتً فً ملك الٌمٌن والحرابر الظوابر، قال ابن عبد البر فً 

َطؤَ :"االستذكار ٌَ ُه اَل َبؤَْس أَْن  ا َقْوُل َمالٍِك فًِ َرُجٍل لَُه نِْسَوةٌ إِنَّ  َفؤَمَّ

َة فًِ  ُجُل اْلَمْرأََة اْلُحرَّ َطؤَ الرَّ ٌَ ٌُْكَرهُ أَْن  ْؽَتِسَل َو ٌَ َتُه َقْبَل أَْن  ٌَ ُجُل َجاِر الرَّ
ْوِم اأْلُْخَرى  َطؤَ - ٌَ ٌَ ِه َفلَُه أَْن  ٌْ َفَوْجُه َذلَِك أَنَّ اْلَجَواِرَي اَل َقْسَم لَهُنَّ َعلَ

 ًِّ بِ لَِة،َوَقْد ُرِوَي َعِن النَّ ٌْ ْوِم َواللَّ ٌَ بَلُم - َجِمٌَعهُنَّ فًِ اْل ِه السَّ ٌْ ُه - َعلَ أَنَّ
َطاَؾ َعلَى نَِسابِِه فًِ ُؼْسٍل َواِحٍد َوَهَذا َمْعَناهُ فًِ ِحٌِن قُُدوِمِه ِمْن َسَفٍر 

ٌن َمْعلُوٌم َفَجَمْعَن ِحٌَنبٍِذ  ٌَّ ْوٌم ُمَع ٌَ َس لَِواِحَدٍة ِمْنهُنَّ  ٌْ أَْو َنْحِوِه فًِ َوْقٍت لَ
ِهنَّ َبْعُد  ٌْ ُ أَْعلَُم - ُثمَّ َداَر بِاْلقِْسِم َعلَ ِه - َوهللاَّ ٌْ ُتُه َعلَ أِلَنَّهُنَّ ُكنَّ َحَرابَِر َوُسنَّ

بَلُم  ْوِم - السَّ ٌَ َمسَّ اْلَواِحَدَة فًِ  ٌَ َنهُنَّ َوأَالَّ  ٌْ فٌِِهنَّ اْلَعْدُل فًِ اْلَقْسِم َب
اٍس َوَعَطاٍء  اأْلُْخَرى َوَهَذا قول جماعة الفقهاء،وهو مروي عن بن َعبَّ

ِ ْبِن ُعَمَر فًِ اْلُجُنِب إَِذا أََراَد  اِب َوَعْبِد هللاَّ َوُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

بَلةِ  ؤَ ُوُضوَءهُ لِلصَّ ُعوَد َتَوضَّ ٌَ ؤَ َفهَُو ،أَْن  َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل إِْن َتَوضَّ
ُكوَن بِِه َبؤٌْس،َوَكَذلَِك َقاَل إِْسَحاُق  ٌَ ْفَعْل َفؤَْرُجو أَالَّ  ٌَ ًَّ َفإِْن لَْم  أَْعَجُب إِلَ

ُه َقاَل اَل ُبدَّ ِمْن َؼْسِل اْلَفْرِج إِْن أراد أن ٌعود " إاِلَّ أَنَّ
ْؽَتِسُل بِِه، َفَسَها، َفؤَْدَخَل - * ٌَ ُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل ُجُنٍب، ُوِضَع لَُه َماٌء 

ْعِرَؾ َحرَّ اْلَماِء ِمْن َبْرِدِه، َقاَل َمالِكٌ  ٌَ ُكْن أََصاَب : أُْصُبَعُه فٌِِه، لِ ٌَ إِْن لَْم 
ِه اْلَماءَ  ٌْ ُس َعلَ ٌَُنجِّ   ."أُْصُبَعُه أًَذى، َفبلَ أََرى َذلَِك 
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هذا قول مالك رحمه هللا تعالى : الشرح."ومذلك الجنب: قال مالك
وإٌانا وقد خص به هذه الرواٌة ولم ٌبٌن هل الماء قلٌل أم كثٌر، كما 

أنه اشترط أن ٌكون أصبعه لم ٌصبه أذى، قال ابن عبد البر فً 
ِة َوأَنَّ اَل ُؼْسَل َعلَى :"االستذكار ٌَّ  َوَقْد أَْجَمُعوا َعلَى َجَواِز نَِكاِح اْلِكَتابِ

ِه  ٌْ ٌُْإَمُن َعلَ ُه اَل  ِه ِمَن اْلُمْسلَِمِة،َوَمْعلُوٌم أَنَّ ٌْ َزْوِجَها ِمْنَها إاِلَّ َكَما ُهَو َعلَ

ُكْن َعَرُق اْلَكافَِرِة َنِجًسا َفَعَرُق اْلُجُنِب أَْحَرى  ٌَ َعَرقَُها َمَعُه َوإَِذا لَْم 
ْمَنا ِذْكَرهُ ِمَن اأْلَْثَفاِل اْلَخاِرِج ِمَن  َجاَسُة َعلَى َما َقدَّ َما النَّ بَِذلَِك َوإِنَّ

 ًِّ بِ َتاِت َوَقْد َثَبَت َعِن النَّ ٌْ ِن َواْلَم ٌْ بٌِلَ بَلُم - السَّ ِه السَّ ٌْ ْبُصُق - َعلَ ٌَ ُه َكاَن  أَنَّ
ْبُصَق فًِ َثْوبِِه أَْو َتْحَت  ٌَ ًَ أَْن  ٌَُصلًِّ َوأََمَر اْلُمَصلِّ فًِ َثْوبِِه َوُهَو 

ْبُصُق قَُبالََة َوْجِهِه إَِذا َصلَّى ٌَ ِه َواَل  ٌْ َواأْلَْمُر فًِ َهَذا أَْوَضُح ِمْن أَْن ،َقَدَم
ِه َواْلَحْمُد  ٌْ ٌُْحَتاَج فٌِِه إِلَى أَْكَثَر ِمْن َهَذا أِلَنَّ اْلُعلََماَء ُمْجِمُعوَن َعلَ

ٌُْدِخُل إِْصَبَعُه فًِ اْلَماِء  ْقَتِضً َقْوَل َمالٍِك فًِ اْلُجُنِب  ٌَ ِ،َوَهَذا اْلَمْعَنى  هلِلَّ
هُ ِمْن َبْرِدهِ  ْعلََم َحرَّ ٌَ ا اْلُبَصاُق َواْلَعَرُق َفَظاَهٌر َعِن اْلَجِمٌِع َنْقبًل ،لِ َوأَمَّ

ِصحُّ ِعْنَدهُ  ٌَ  ."َوَعَمبًل إاِلَّ َما ُرِوَي َعْن َسْلَماَن اَل َوْجَه لَُه َواَل 
َثَنا أَُبو مصعب، َقالَ -130 َثَنا َمالٌِك، َعْن هشام ْبن عروة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنَها، أنها قالت ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن عابشة َرِض
كنت أؼتسل أََنا : أَ

" .ورسول هللا َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم من إناٍء واحٍد، نؽترؾ منه جمًٌعا
هذا الحدٌث قد تقدم فً شرح الحدٌث الذي قبله وإسناده ال : الشرح

مطعن فٌه، ألن رواته من أوثق وأثبت وأعدل رواة الحدٌث،فقد 
أخرجه إسحاق بن راهوٌه فً المسند من إحدى عشرة طرٌقا عن 

عابشة ومن طرٌق عن أم سلمة، كلها من ؼٌر طرٌق مالك،وأخرجه 
أحمد فً المسند من أربع وعشرٌن طرٌقا عن عابشة وواحدة عن 
مٌمونة من ؼٌر طرٌق مالك،وأخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر 

من خمس طرق عن أم سلمة وثبلث طرق عن مٌمونة،وقال 

َثَنا َعْبَداُن، َقالَ  -272 :البخاري ِ، َقالَ : َحدَّ أَْخَبَرَنا : أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َقالَتْ 

ِ َصلَّى : ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ؤَ » هللاُ َعلَ ِه، َوَتَوضَّ ٌْ َد ٌَ إَِذا اْؼَتَسلَ ِمَن الَجَناَبِة، َؼَسلَ 

ُه  ى إَِذا َ نَّ أَنَّ ِدِه َشَعَرهُ، َحتَّ ٌَ ٌَُخلِّلُ بِ بلَِة، ُثمَّ اْؼَتَسلَ، ُثمَّ  ُوُضوَءهُ لِلصَّ
اٍت، ُثمَّ َؼَسلَ َسابِرَ  ِه الَماَء َثبلََث َمرَّ ٌْ  َقْد أَْرَوى َبَشَرَتُه، أََفاَض َعلَ

ِه » :َوَقالَتْ  -273«َجَسِدهِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ
،وأخرجه مسلم من أربع «َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد، َنْؽِرُؾ ِمْنُه َجِمًٌعا
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طرق عن عابشة من ؼٌر طرٌق مالك،وأخرجه أبو داود من ثبلث 
حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنبً،  :طرق عن عابشة من بٌنها قوله

بًِ ُعَمَر، َقالَ  -62 :الحدٌث،وقال الترمذي عن مالك،
َثَنا اْبُن أَ : َحدَّ

ْعَثاِء، َعِن  بًِ الشَّ
َنَة، َعْن َعْمِرو ْبِن ِدٌَناٍر، َعْن أَ ٌْ ٌَ اُن ْبُن ُع ٌَ َثَنا ُسْف َحدَّ

اٍس، َقالَ  ُموَنُة َقالَتْ : اْبِن َعبَّ ٌْ َثْتنًِ َم ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاِ  :َحدَّ

ِه َوَسلََّم ِمْن إَِناٍء َواِحٍد ِمَن اْلَجَناَبةِ  ٌْ ُ َعلَ َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن  .َصلَّى هللاَّ

ِة اْلفَُقَهاءِ  .َصِحٌحٌ  ُجُل : َوُهَو َقْوُل َعامَّ ْؽَتِسَل الرَّ ٌَ أَْن الَ َبؤَْس أَْن 
، َوَعابَِشَة، َوأََنٍس، َوأُمِّ .َواْلَمْرأَةُ ِمْن إَِناٍء َواِحدٍ  ًٍّ َوفًِ اْلَباِب َعْن َعلِ

ْعَثاِء اْسُمُه َجابُِر  َة، َوأُمِّ َسلََمَة، َواْبِن ُعَمَر، َوأَُبو الشَّ ٌَّ َهانٍِا، َوأُمِّ ُصَب
دٍ  ٌْ وأخرجه النسابً فً السنن الكبرى من أربع طرق عن  .ْبُن َز

اٌد، َقالَ  -1755 :عابشة من عٌر طرٌق مالك،وقال َثَنا َهنَّ َثَنا : َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، َعْن 

َناِد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ بًِ الزِّ
ْحَمِن ْبُن أَ َعْبُد الرَّ

ِه َوَسلََّم ِمْن :َقالَتْ  َعابَِشةَ  ٌْ ُ َعلَ  ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ
ِة َوُدوَن الَوْفَرةِ  َهَذا َحِدٌٌث  ".إَِناٍء َواِحٍد، َوَكاَن لَُه َشْعٌر َفْوَق الُجمَّ

ِر َوْجٍه، َعْن  ٌْ َحَسٌن َصِحٌٌح َؼِرٌٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه َوَقْد ُرِوَي ِمْن َؼ

َها َقالَتْ  ِه َوَسلََّم : َعابَِشَة أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ُكْنُت أَْؼَتِسُل أََنا َوَرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ْذُكُروا فٌِِه َهَذا الَحْرَؾ، َوَكاَن لَُه َشْعٌر َفْوَق  ٌَ ِمْن إَِناٍء َواِحٍد، َولَْم 

َناِد َوُهَو ثَِقٌة  بًِ الزِّ
ْحَمِن ْبُن أَ َما َذَكَرهُ َعْبُد الرَّ ِة َوُدوَن الَوْفَرِة َوإِنَّ الُجمَّ

ؤُْمُر بِالِكَتاَبِة َعْنهُ  ٌَ قُُه َو ٌَُوثِّ  وأخرجه ابن ".َحافٌِظ، َكاَن َمالُِك ْبُن أََنٍس 
ماجه عن عابشة وعن مٌمونة من ؼٌر طرٌق مالك،صححهما 

األلبانً، وأخرجه الصنعانً من ثبلث طرق عن عابشة وواحدة عن 
مٌمونة،وأخرجه البزار من خمس طرق عن عابشة، وأخرجه أبو 

ٌعلى الموصلً من ثبلث طرق عن عابشة، والحمٌدي عن 
 -251 :عابشة،وأخرجه ابن خزٌمة من طرٌقٌن عن عابشة، منهما

اُز، َنا َعْبدُ  أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى  اْلَقزَّ
ْعنًِ اْبَن َسِعٌدٍ  -اْلَواِرِث  ِزٌَد -ٌَ ٌَ -َعْن ُمَعاَذَة ، -َوُهَو الَرْشكٌ  -، َعْن 

ةُ  ٌَّ ًَ اْلَعَدِو أََتْؽَتِسُل اْلَمْرأَةُ َمَع َزْوِجَها ِمَن : َسؤَْلُت َعابَِشةَ : َقالَتْ - َوِه
ٌُْجنُِب : اْلَجَناَبِة ِمَن اإْلَِناِء اْلَواِحِد َجِمًٌعا؟ َقالَتْ  َنَعِم؛ اْلَماُء َطهُوٌر، َواَل 

ءٌ  ًْ ِ . اْلَماَء َش ِه - َولََقْد ُكْنُت أَْؼَتِسلُ أََنا َوَرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ِه ِمْن َقْبِل : "َقالَتْ . فًِ اإْلَِناِء اْلَواِحدِ - َوَسلََّم  ٌْ َد ٌَ أَْبَدُإهُ َفؤُْفِرُغ َعلَى 

ْؽِمَسهَُما فًِ اْلَماءِ  ٌَ وأخرجه طرق عن عابشة من بٌنها " .[ب - 36.]أَْن 
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، عن مالك: أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب، َقالَ  :قوله ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ ، َحدَّ
، َعْن َمالٍِك، : أَْخَبَرَنا أَُبو َخلٌَِفَة، َقالَ  :الحدٌث، وقوله ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ َحدَّ

الحدٌث، وأخرجه ابن أبً شٌبة عن عابشة، وأخرجه الطحاوي فً 
شرح  معانً اآلثار من سبع طرق عن عابشة، ومن طرٌقٌن عن أم 

سلمة، وأخرجه فً شرح مشكل اآلثار، وأخرجه أبو عوانة فً 

المسند والحاكم فً المستدرك، وؼٌرهم كثر، وقد استشهد به اإلمام 
مالك بن أنس رحمه هللا وإٌانا هنا ألنه ٌوافق مذهبه وٌإٌد ما 

 .استنبطه من األحادٌث المتقدمة، وهللا تعالى أعلم
ؤُ بِِه؟ َفَقالَ - * َتَوضَّ ٌَ َنَعْم، : ُسبَِل َمالٌِك َعْن َفْضِل اْلُجُنِب َواْلَحابِِض َهْل 

ؤُ بِهِ  ٌَُتوضَّ هذا مذهب اإلمام مالك بن أنس رحمه هللا وإٌانا :الشرح".لِ
بٌنه بعدما قدم األحادٌث الواردة فً المسؤلة وقد تقدم أنها مسؤلة 
خبلؾ بٌن الفقهاء وأن جمهور الفقهاء ٌوافق ما ذهب إلٌه اإلمام 

 .مالك رحمه هللا وإٌانا،وقد تقدمت هذه األقوال، وهللا أعلم
 :باب ما جاء فً التٌمم (23)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -132 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

َها  بٌِِه، َعْن َعابَِشَة زوج النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ
اْلَقاِسِم، َعْن أَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فًِ َبْعِض أَْسَفاِرِه، : َقالَتْ  َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ
 ِ ِش، اْنَقَطَع ِعْقٌد لًِ َفؤََقاَم َرُسوُل هللاَّ ٌْ َداِء، أَْو بَِذاِت اْلَج ٌْ ا بِاْلَب َحتَّى إَِذا ُكنَّ

ُسوا َعلَى  ٌْ اُس َمَعُه َولَ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َعلَى اْلتَِماِسِه، َوأََقاَم النَّ
ٌِق، َفَقالُوا دِّ اُس أَبا َبْكٍر الصِّ َس َمَعهُْم َماٌء، َفؤََتى النَّ ٌْ أَالَ َتَرى : َماٍء، َولَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ُ َعْنَها؟ أََقاَمْت بَِرُسوِل هللاَّ ًَ هللاَّ َما َصَنَعْت َعابَِشُة َرِض
َس َمَعهُْم َماٌء، فَجاَء أَُبو َبْكٍر  ٌْ ُسوا َعلَى َماٍء، َولَ ٌْ اِس َولَ َوَسلم َوبِالنَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َواِضٌع َرْأَسُه َعلَى  ُ َعْنُه َوَرُسوُل هللاَّ ًَ هللاَّ َرِض
اَس : َفِخِذي َقْد َناَم، َفَقالَ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوالنَّ أَحَبْسِت َرُسوَل هللاَّ

َس َمَعهُْم َماٌء، َقالَتْ  ٌْ ُسوا َعلَى َماٍء، َولَ ٌْ َفَعاَتَبنًِ أَُبو َبْكٍر، َفَقاَل َما : َولَ
ْمَنُعنًِ ِمَن  ٌَ ِدِه فًِ َخاِصَرتًِ، َفبلَ  ٌَ ْطُعُن بِ ٌَ قُوَل، َوَجَعَل  ٌَ ُ أَْن  َشاَء هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َعلَى َفِخِذي،  ِك إاِلَّ َمَكاُن َرْأِس َرُسوِل هللاَّ التََّحرُّ
ِر َماٍء،  ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َحتَّى أَْصَبَح َعلَى َؼ َفَناَم َرُسوُل هللاَّ

ٍر  ٌْ ُد ْبُن الُحَض ٌْ ُموا، َوَقاَل أَُس مَّ ٌَ ِم َفَت مُّ ٌَ َة التَّ ٌَ ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى آ َفؤَْنَزَل هللاَّ
بًِ َبْكٍر؟: وهو أحد النقباء

ا آَل أَ ٌَ ِل َبَرَكتُِكْم  ًَ بِؤَوَّ : َقالَْت عابشة. َما ِه
ِه، َفَوَجْدَنا اْلِعْقَد َتْحَتهُ  ٌْ هذا : الشرح." َفَبَعْثَنا اْلَبِعٌَر الَِّذي ُكْنُت َعلَ
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الحدٌث من أصح األحادٌث ألن رواته كلهم ثقات من أوثق وأثبت 
رواة الحدٌث،وقد أخرجه من طرٌق مالك المسندون الحذاق الكبار، 

ْحَمنِ  :أحمد،قال: منهم  الحدٌث، كما َمالٌِك،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
َثَنا َمْعَمٌر،أخرجه من طرٌق  اِق، َحدَّ زَّ الحدٌث، ومن طرٌق  َعْبُد الرَّ

ٍر، ٌْ َثَنا ِهَشاٌم، اْبُن ُنَم َثَنا َعْبُد :الحدٌث، وأخرجه البخاري، قالَحدَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن  ٌُوُسَؾ، َقاَل أَْخَبَرَنا َمالٌِك،َعْن َعْبِد الرَّ ِ ْبُن  هللاَّ
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، :الَقاِسِم،الحدٌث، وقال ٌْ َثَنا قَُت َعْن َمالٍِك،َعْن َعْبِد  َحدَّ

ْحَمِن ْبِن الَقاِسِم،الحدٌث، وقال َثَنا إِْسَماِعٌُل، َقالَ  :الرَّ َثنًِ : َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن الَقاِسِم، الحدٌث، وقال َمالٌِك،َعْن َعْبدِ  اُء ْبُن  :الرَّ ٌَّ َثَنا َزَكِر َحدَّ

ى، َقالَ  ٌَ ْح ٍر، َقالَ : ٌَ ٌْ ِ ْبُن ُنَم َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة،: َحدَّ  َحدَّ
ى، َقالَ  :الحدٌث،وقال مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، : َحدَّ

ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسم ، الحدٌث،وأخرجه النسابً فً السنن َعْن َعْبِد الرَّ
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد  :الكبرى وفً المجتبى، قال ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

بٌِِه،
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَ المسند " الحدٌث، وقال أبو نعٌم فً الرَّ

ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن ": المستخرج على صحٌح مسلم َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ْحَمِن ْبِن  ًُّ َثَنا َمالٌِك َعْن َعْبِد الرَّ ٌِس نِّ ٌُوُسَؾ التِّ ِ ْبُن  َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ
بٌِِه َعْن َعابَِشةَ 

 :، الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المسنداْلَقاِسِم َعْن أَ
حدثنا محمد بن إسماعٌل السلمً قال ثنا القعنبً عن مالك عن عبد 

حدثنا محمد بن  : أبٌه، الحدٌث، وقالالرحمن بن القاسم عن
إسماعٌل السلمً قال ثنا القعنبً عن مالك، الحدٌث، وقال أبو عوانة 

، نا الَقْعَنبًِ، عن  :فً المستخرج ًُّ لَِم حدثنا محمد بن إسماعٌل السُّ
أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا  :الحدٌث،وقال ابن خزٌمةمالك،

ِ ْبُن َوْهِب ْبِن ُمْسلٍِم، أَنَّ َمالًِكا  ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ

بٌِِه، َعْن َعابَِشةَ 
ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَ َثُه، َعْن َعْبِد الرَّ ، َحدَّ

ُخ اإلَِماُم، َحفَِظُه  :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة ٌْ أَْخَبَرَنا الشَّ
، أَنا  ٌَرِزيُّ ُن ْبُن َمْسُعوٍد، أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ ٌْ ُ، َنا اإلَِماُم اْلُحَس هللاَّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك،  ًُّ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ًِّ َصلَّى  بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ

ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم، َعْن أَ َعْن َعْبِد الرَّ
َها َقالَتْ  ِه َوَسلََّم، أَنَّ ٌْ ِه  ":هللاُ َعلَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ

ِش  ٌْ َداِء، أَْو بَِذاِت اْلَج ٌْ ا بِاْلَب ى إَِذا ُكنَّ َوَسلََّم فًِ َبْعِض أَْسَفاِرِه، َحتَّ
ِه َوَسلََّم َعلَى  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ اْنَقَطَع ِعْقٌد لًِ، َفؤََقاَم َرُسولُ هللاَّ
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َس َمَعهُْم َماٌء،  ٌْ ُسوا َعلَى َماٍء، َولَ ٌْ اُس َمَعُه، َولَ اْلتَِماِسِه، َوأََقاَم النَّ
اُس أََبا َبْكٍر، َفَقالُوا أاَل َتَرى َما َصَنَعْت َعابَِشُة، أََقاَمْت : َفؤََتى النَّ

ُسوا َعلَى َماٍء،  ٌْ اِس، َولَ ِه َوَسلََّم َوبِالنَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بَِرُسوِل هللاَّ
َس َمَعهُْم َماءٌ  ٌْ ِه َوَسلََّم .َولَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفَجاَء أَُبو َبْكٍر َوَرُسولُ هللاَّ

ِ َصلَّى هللاُ : َواِضٌع َرْأَسُه َعلَى َفِخِذي، َقْد َناَم، َفَقالَ  َحَبْسِت َرُسولَ هللاَّ

َس َمَعهُْم َماءٌ  ٌْ ُسوا َعلَى َماٍء، َولَ ٌْ اَس َولَ ِه َوَسلََّم َوالنَّ ٌْ : َقالَتْ ! َعلَ
ِدِه فًِ  ٌَ ْطَعُن بِ ٌَ قُولَ، َوَجَعلَ  ٌَ ْن 

ُ أَ َفَعاَتَبنًِ أَُبو َبْكٍر، َوَقالَ َما َشاَء هللاَّ
ِ َصلَّى هللاُ  ِك إاِل َمَكاُن َرُسوِل هللاَّ َحرُّ ْمَنُعنًِ ِمَن التَّ ٌَ َخاِصَرتًِ، َفبل 

ِه َوَسلََّم ِحٌَن  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِه َوَسلََّم َعلَى َفِخِذي، َفَقاَم َرُسولُ هللاَّ ٌْ َعلَ
ِم،  مُّ ٌَ َة التَّ ٌَ ُ ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى آ ِر َماٍء، َفؤَْنَزلَ هللاَّ ٌْ أَْصَبَح َعلَى َؼ

َقَباءِ  ِر، َوُهَو أََحُد النُّ ٌْ ُد ْبُن اْلُحَض ٌْ ُموا، َفَقالَ أَُس مَّ ٌَ ِل : َفَت ًَ بِؤَوَّ َما ِه
ا آلَ أَبًِ َبْكرٍ  ٌَ ِه، : َقالَْت َعابَِشةُ  .َبَرَكتُِكْم  ٌْ َفَبَعْثَنا اْلَبِعٌَر الَِّذي ُكْنُت َعلَ
ٌد،  .َفَوَجْدَنا اْلِعْقَد َتْحَتهُ  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسؾَ  ِ ْبِن  وقد اخترنا أن نختم التخرٌج بهذه الرواٌة ." َعْن َعْبِد هللاَّ
التً بدأنا بها ألنها رواٌة أبً مصعب الزهري عن مالك،مع أن 

الحدٌث أخرجه أبو داود والنسابً وؼٌرهما عن عمار بن ٌاسر 
رضً هللا عنه ورواٌته توافق رواٌة عابشة رضً هللا عنها فلما 
كانت هً صاحبة القصة كانت أوعى لها من ؼٌرها فتبٌن فضل 

 والحدٌث أخرجه جمٌع المفسرٌن عند آٌة مالك ألنه جوده عنها،
للدفاع عن أم المإمنٌن عابشة "التٌمم، وقد بٌنا ذلك فً كتابنا 

وقد شهد لها جمٌع الصحابة :"حٌث قلنا" الحمٌراء ملكة العفة والنقاء
بل بالكرامات التً كثٌرا ما تإدي : والتقى وخشٌة هللابالعلم والورع 

ٌرها، فقد جاء فً تفسٌر إلى التوسعة على المسلمٌن كآٌة التٌمم وغ
خرجنا : عن عابشة رضً هللا عنها قالت: قال البخاري»: ابن كثٌر

مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بعض أسفاره حتى إذا كنا  
بالبٌداء أو بذات الجٌش انقطع عقد لً فقام رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم على التماسه وقام الناس معه ولٌسوا على ماء ولٌس معهم ماء 

أال ترى ما صنعت عابشة فقامت : فؤتى الناس إلى أبً بكر فقالوا
برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالناس ولٌسوا على الماء ولٌس 

فجاء أبو بكر ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم واضع : معهم ماء
رأسه على فخذي قد نام فقال قد حبست رسول هللا صلى هللا علٌه 
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وسلم والناس ولٌسوا على ماء ولٌس معهم ماء، قالت عابشة فعاتبنً 
أبو بكر وقال ما شاء هللا أن ٌقول وجعل ٌطعن بٌده فً خاصرتً 
وال ٌمنعنً من التحرك إال مكان رأس رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم على فخذي فقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حٌن أصبح 

فقال أسٌد بن الخضٌر  (فتٌمموا)على ؼٌر ماء فؤنزل هللا آٌة التٌمم 

فبعثنا البعٌر الذي كنت :ما هً بؤول بركتكم ٌا آل أبً بكر، قالت
وأخرج البخاري فً صحٌحه من حدٌث .«علٌه فوجدنا العقد تحته

عابشة رضً هللا عنها أنها استعارت من أسماء قبلدة فهلكت فؤرسل 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ناسا من أصحابه فً طلبها فؤدركتهم 

الصبلة فصلوا بؽٌر وضوء فلما أتوا النبً صلى هللا علٌه وسلم 
شكوا ذلك إلٌه فنزلت آٌة التٌمم فقال أسٌد بن خضٌر جزاك هللا 

خٌرا فو هللا ما نزل بك أمر قط إال جعل هللا لك منه مخرجا وجعل 
كتاب أخرجه البخاري ومسلم فً ]«للمسلمٌن فٌه بركة

 َقاَل أَُبو :"وقد قال ابن عبد البر فً االستذكار.[فضل عابشة:المناقب
 ُ ِم َوهللاَّ مُّ ٌَ ُعَمَر َهَذا اْلَحِدٌُث ِعْنِدي أََصحُّ َحِدٌٍث ُرِوَي فًِ التَّ

ِسٌِع إِلَى َبنًِ ،أَْعلَمُ  ٌْ َفُر اْلَمْذُكوُر فٌِِه َكاَن فًِ َؼْزَوِة اْلُمَر َوالسَّ
فًِ ، اْلُمْصَطلَِق ْبِن ُخَزاَعَة فًِ َسَنِة ِستٍّ ِمَن اْلِهْجَرِة َوقٌَِل َسَنُة َخْمسٍ 

َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلفِْقِه ُخُروُج النَِّساِء فًِ األسفار مع أزواجهن جهاد 
ُه إَِذا َجاَز َجاَز ُخُروُجهُنَّ َمَع َذِوي اْلَمَحاِرِم  َرهُ أِلَنَّ ٌْ َفُر أَْو َؼ َكاَن السَّ

ِهنَّ َوَعلَى َمْن َمَعهُنَّ ِمَن - َواأْلَْزَواِج إِلَى اْلِجَهاِد  ٌْ َمَع اْلَخْوِؾ َعلَ
ِر  ٌْ ْخُرْجَن إِلَى َؼ ٌَ َجاِل فًِ اإْلٌَِؽاِل فًِ أَْرِض اْلَعُدوِّ َفؤَْحَرى أَْن  الرِّ
اْلِجَهاِد ِمَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة َوَسابِِر اأْلَْسَفاِر اْلُمَباَحِة،َوُخُروُجهُنَّ إِلَى 

ِصحُّ  ٌَ َما  ُ أَْعلَُم - اْلِجَهاِد َمَع َذِوي اْلَمَحاِرِم َواأْلَْزَواِج إِنَّ فًِ - َوهللاَّ
، َوَقْد َذَكْرُت فًِ  ِهنَّ ٌْ اْلَعْسَكِر اْلَكبٌِِر الَِّذي اأْلَْؼلَُب ِمْنُه اأْلَْمُن َعلَ

ْمِهٌدِ )) ًَّ  ((التَّ بِ بَلُم - َحِدٌَث أََنٍس أَنَّ النَّ ِه السَّ ٌْ ٍم - َعلَ ٌْ ْؽُزو بِؤُمِّ ُسلَ ٌَ َكاَن 
ِع  ٌِّ َب ٌَُداِوٌَن اْلَجْرَحى َوَحِدٌُث الرُّ ْسقٌَِن اْلَماَء َو ٌَ َونِْسَوٍة ِمَن اأْلَْنَصاِر 
 ِ ُه قٌَِل لََها َهْل ُكْنُتنَّ َتْخُرْجَن َمَع َرُسوِل هللاَّ ِذ ْبِن َعْفَراَء أَنَّ بِْنِت ُمَعوِّ

ا َنْخُرُج َمَعُه َنْسقًِ  ِه َوَسلََّم فًِ اْلَؽْزِو َقالَْت َنَعْم ُكنَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
بَلُم اَل ُتَسافُِر اْلَمْرأَةُ  ِه السَّ ٌْ ٌد بَِقْولِِه َعلَ ٌَّ اْلَجْرَحى َوُنَداِوٌِهْم َوَهَذا ُكلُُّه ُمَق

ًضا  ٌْ ٌد أَ ٌَّ لٍَة إاِلَّ َمَع َزْوِجَها أَْو ِذي َمْحَرٍم ِمْنَها،َوُمَق ٌْ ْوٍم َولَ ٌَ َمِسٌَرَة 
ِه َوَسلََّم إَِذا أََراَد أَْن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بَِحِدٌِث َعابَِشَة َقالَْت َكاَن َرُسوُل هللاَّ
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ٌُّهُنَّ َخَرَج َسْهُمَها َخَرَج بَِها َن نَِسابِِه َفؤَ ٌْ ُم ".ٌَُسافَِر أَْقَرَع َب مُّ ٌَ ا التَّ َوأَمَّ
ِعٌِد  ِرٌَعِة اْلَقْصُد إِلَى الصَّ َفَمْعَناهُ فًِ اللَُّؽِة اْلَقْصُد ُمْجَمبًل َوَمْعَناهُ فًِ الشَّ
ِه ُثمَّ  ٌْ ِه بَِباِطِن َكفَّ ٌْ ْضِرُب َعلَ ٌَ بَلِة ِعْنَد َعَدِم اْلَماِء َف َهاَرِة لِلصَّ ًة لِلطَّ َخاصَّ

هِ  ٌْ َد ٌَ ْمَسُح بِِهَما َوْجَهُه َو ٌَ." 
َم لَِصبلٍَة َحَضَرْت، ُثمَّ َحَضَرْت َصبلَةٌ ـ * مَّ ٌَ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َت

ُمُه َذلَِك؟ َفَقالَ  مُّ ٌَ ْكفٌِِه َت ٌَ ُم لََها أَْم  مَّ ٌَ َت ٌَ ُم لُِكلِّ َصبلٍَة، ألَنَّ : أُْخَرى، أَ مَّ ٌَ َت ٌَ ل
ِجْدهُ،  ٌَ ًَ اْلَماَء لُِكلِّ َصبلٍَة حضرت، َفَمِن اْبَتَؽى اْلَماَء َفلَْم  ْبَتِؽ ٌَ ِه أَْن  ٌْ َعلَ

مُ  مَّ ٌَ َت ٌَ ُه  هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا بٌنه : الشرح."َفإِنَّ
بعدما أخرج حدٌث سبب التٌمم لٌبنً علٌه فقهه، فتبٌن لئلمام مالك 

رحمه هللا وإٌانا استنباطا من الحدٌث المسند المرفوع المتقدم أنه 
ٌجب التٌمم لكل صبلة ألنه ٌرتجً بعد كل صبلة الحصول على ماء 

وأنه إذا تٌمم لصبلة وطلع علٌه ماء أثناء الصبلة أنه ال ٌقطع 
الصبلة ألنه فعل ما أمر به ودخل فً الصبلة فٌجب علٌها إتمامها، 

اإلشعاع واإلقناع بمسابل "وقد بٌنا فً كتابنا .وهللا تعالى أعلم
ما -  ا:الخبلؾ الواقع بٌن الفقهاء فً المسؤلة حٌث قلنا" اإلجماع

 وأجمع هإالء على أن التٌمم ٌرفع حكم :ذكره اإلمام الرهونً

 إْذ الرهونً نقله عن ابن القطان }ال{" قلت لعله سقط منه" الحدث
وأجمع العلماء أن الطهارة " االستذكار"وفٌه عن ابن عبد البر فً

بالتٌمم ال ترفع الجنابة وال الحدث إال ما روي عن أبً سلمة بن 
" عبد الرحمن أنه قال ال ٌحتاج إلى ؼسل وال وضوء  حتى ٌحدث

وإذا صلى الجنب بالتٌمم : "قال" {نٌل األوطار}"ونقله الشوكانً فً 
ثم وجد الماء وجب علٌه االؼتسال بإجماع العلماء إال ما ٌحكى عن 

أبً سلمة بن عبد الرحمن اإلمام التابعً أنه قال ال ٌلزمه وهو 
مذهب متروك بإجماع من بعده ومن قبله وباألحادٌث الصحٌحة 

المشهورة فً أمره صلى هللا علٌه وسلم للجنب بؽسل بدنه إذا وجد 
قلت وبٌنما أنا أدرس فً أحد الجوامع المورٌتانٌة إذ " الماء

عارضنً أحد طبلب العلم معتمدا على نظم لفضٌلة الشٌخ المختار 
ولد محبوبً رضً هللا عنا وعنه، ولعله نظم لما أخرجه الحافظ ابن 
عبد البر فً االستذكار فبل تعارض بٌن المسؤلتٌن إذ اإلجماع ٌعتمد 

المرء عشر  الصعٌد الطٌب طهور:" على قوله صلى هللا علٌه وسلم
" سنٌن ما لم ٌجد الماء
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" نكت العٌون"وأما المسؤلة الثانٌة فهً ناقضة لما أخرجه فً  -ب
والتٌمم ال ٌرفع الحدث عند الفقهاء ؼٌر داود فإنه قال ٌرتفع : قال
ولعله ٌقصد برفع الحدث انتقاض التٌمم قال ابن عبد البر فً " به

واختلؾ الفقهاء فً التٌمم هل تصلً به صلوات ": االستذكار
وبعدما قدم قول مالك " كالوضوء بالماء أم هو الزم لكل صبلة؟

: والشافعً وشرٌك فً أنه ال ٌجوز به إال صبلة مكتوبة واحدة فقال
وقال أبو حنٌفة وأصحابه، والثوري واللٌث بن سعد والحسن بن حً 

ٌصلً ما شاء بتٌمم واحد، ما لم ٌحدث ألنه طاهر ما لم ٌجد : وداود
قلت ودلٌل هذه الطابفة " الماء، ولٌس علٌه طلب الماء إذا ٌبس منه

الصعٌد الطٌب طهور المرء عشر "األخٌرة حدٌث أبً ذر المتقدم
وأما دلٌل الطابفة األولى فمنه ما ذكره ابن " سنٌن ما لم ٌجد الماء

ولما أجمعوا أنه ال ٌتٌمم قبل : قالوا: قال" عبد البر فً االستذكار
دخول الوقت دل على أنه ٌلزمه التٌمم لكل صبلة لببل ٌكون تٌممه 

قلت وهذا إجماع منتقض بقول المخالؾ إذ داود " قبل الوقت
الظاهري وبعض من وافقه من الطابفة األخرى ٌقولون بجواز 

التٌمم قبل الوقت للٌابس من الماء ألنه دلٌل من الكتاب والسنة وأما 
وجوب التٌمم بعد دخول الوقت إنما هو دلٌل عقلً وهو أن التٌمم 

. رخصة قد تزول عند كل حٌن بالبرء أو وجود الماء وهللا أعلم
وأجمعوا على أنه ال " االستذكار"وقول الحافظ ابن عبد البر فً -ج

قلت واحتج به الرهونً فً الباب، ٌنتقض " ٌتٌمم قبل دخول الوقت
مراتب اإلجماع واختلفوا فً أكثر وفً النافلة "بقول ابن حزم فً 

وفٌمن ٌتٌمم قبل الوقت لٌكون على طهارة أن له أن ٌصلً بما شاء 
قلت وهذا مذهب " من الفرابض والنوافل حاشا الخبلؾ الذي ذكرنا

داود ومن تبعه من أهل الظاهر وأبو حنٌفة ومن تبعه من أهل الرأي 

. وأحمد بن حنبل وؼٌرهم
الدلٌل على الخبلؾ الواقع فٌما ٌخص بتٌمم الجنب والمرٌض 

الواجد الماء؛ قلت أخرج ابن عبد البر فً الجزء التاسع عشر من 
وأجمع علماء األمصار : قال" كما ذكره فً االستذكار" {التمهٌد}

بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمؽرب فٌما علمت، أن التٌمم 
بالصعٌد عند عدم الماء طهور كل مرٌض أو مسافر، وسواء كان 
جنبا أو على ؼٌر وضوء أنه طهور ال ٌختلفون فً ذلك، وقد كان 
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الجنب ال ٌطهره إال : عمر بن الخطاب، وعبد هللا بن مسعود ٌقوالن
 َوإن ُكنُتم ُجُنباً ):الماء وال ٌستبٌح بالتٌمم صبلة، لقول هللا عز وجبل

ُروا هَّ َى َتْؽَتِسلُواْ : )ولقوله (فاطَّ وذهبا  (َوالَ ُجُنًبا إاِلَّ َعابِِري َسبٌٍِل َحتَّ
ْرَضى ): إلى أن الجنب لم ٌدخل فً المعنى المراد بقوله َوإِن ُكنُتم مَّ

ساء، فِلَمْ   أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَؽابِِط أَْو الََمْسُتْم النِّ

ًبا ٌِّ وا َصِعًٌدا َط مُّ مَّ ٌَ وكانا ٌذهبان إلى أن المبلمسة ما  (َتِجُدوا َماًء َفَت

دون الجماع، وقد ذكرنا اختبلؾ العلماء فً المبلمسة فً باب أبً 
قلت وقد طعن ابن عبد البر فً حدٌث عمار بن ٌاسر " النضر

المتفق علٌه و زعم أنه مضطرب ولمعارضة عمر بن الخطاب 
للواقعة لما ذكره بها وإصراره أن التٌمم ال تصح به الصبلة بالنسبة 

. للجنب وأن المبلمسة فً اآلٌة الكرٌمة تعنً اللمس ال الوطء
ُإمُّ أَْصَحاَبُه؟ فَقالَ - * ٌَ َم أَ مَّ ٌَ ُرهُ أََحبُّ : ُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َت ٌْ هُْم َؼ ُإمُّ ٌَ

َر بَِذلَِك َبؤًْسا
هُْم ُهَو لَْم أَ ، َولَْو أَمَّ ًَّ هذا رأي اإلمام مالك : الشرح." إِلَ

رحمه هللا تعالى وإٌانا الفقهً فٌما ٌخص بإمامة المتٌمم للمتوضبٌن، 

                      .أما إمامته للمتٌممٌن فبل إشكال وهللا تعالى أعلم

َر، َوَدَخَل : َوَقاَل َمالِكٌ - * ِجْد اْلَماَء، ثم َقاَم فَكبَّ ٌَ َم ِحٌَن لَْم  مَّ ٌَ فًِ َرُجٍل َت

ِه إِْنَساٌن َمَعُه َماٌء؟ فَقالَ  ٌْ بلَِة، َفَطلََع َعلَ ْقَطُع َصبلََتُه، َبْل :فًِ الصَّ ٌَ الَ 

مِ  مُّ ٌَ َها بِالتَّ هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً : الشرح."ٌُتِمُّ

فإنه ٌقول بؤنه ال ٌنبؽً لمن دخل فً صبلة بتٌمم ثم طلع علٌه إنسان 

معه ماء أن ٌقطع الصبلة التً دخل فٌها، بل ٌتمها ألنه إنما فعل ما 

أمره هللا به ولٌس الذي دخل فً الصبلة بوضوء بؤتم صبلة منه، 

فكل واحد منهما فعل ما أمره هللا به، إال أن هذه المسؤلة محل خبلؾ 

بًِ َسلََمَة :بٌن الفقهاء،قال ابن عبد البر فً االستذكار
 َوَقْد ُرِوَي َعْن أَ

ٌُِعٌُد  ؤُ َو َتَوضَّ ٌَ ُه  ِجُد اْلَماَء فًِ اْلَوْقِت أَنَّ ٌَ َم َوَصلَّى ُثمَّ  مَّ ٌَ فٌَِمْن َت

بَلةَ  ِجْدهُ [..]الصَّ ٌَ َوأَْجَمَع اْلُجْمهُوُر ِمَن اْلفَُقَهاِء أَنَّ َمْن َطلََب اْلَماَء َفلَْم 
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َم َوَصلَّى ُثمَّ َوَجَد اْلَماَء فًِ اْلَوْقِت  مَّ ٌَ لَِب - َوَت َوَقْد َكاَن اْجَتَهَد فًِ الطَّ

ُه فًِ َرْحلِِه  ٌَ ِجِد اْلَماَء َواَل َنِس ٌَ هُْم ِمْنهُْم - َفلَْم  ٌة إاِلَّ أَنَّ ٌَ أَنَّ َصبَلَتُه َماِض

ٌُِعٌَد َصبَلَتُه َبْعَد ُوُضوبِِه أَْو َبْعَد ُؼْسلِِه َما َداَم فًِ  ْسَتِحبُّ لَُه أَْن  ٌَ َمْن 

ِجْدهُ ُثمَّ  ٌَ َم َبْعَد أَْن َطلََب اْلَماَء َفلَْم  مَّ ٌَ اْلَوْقِت،َوأَْجَمَع اْلُعلََماُء أَنَّ َمْن َت

 ًَ ٌَُصلِّ ٌُْجِزٌِه أَْن  َمُه َباِطٌل اَل  مُّ ٌَ بَلِة أَنَّ َت َوَجَد اْلَماَء َقْبَل ُدُخولِِه فًِ الصَّ

ِم، َواْخَتلَفُوا إَِذا َوَجَد اْلَماَء َبْعَد ُدُخولِِه  مُّ ٌَ ُه َقْد َعاَد بَِحالِِه َقْبَل التَّ بِِه َوأَنَّ

 ًَّ ًُّ َوأَْصَحاُبهَُما إاِلَّ اْلُمَزنِ افِِع بَلِة،َفَقاَل َمالٌِك َوالشَّ َوبِِه َقاَل - فًِ الصَّ

ؤَ  َتَماَدى فًِ َصبَلتِِه َوُتْجِزٌِه َفإَِذا َفَرَغ َتَوضَّ ٌَ َبِريُّ  ًٍّ َوالطَّ َداُوُد ْبُن َعلِ

بَلِة  ُكْن فًِ الصَّ ٌَ ُه إَِذا َوَجَد اْلَماَء َولَْم  بَلِة اأْلُْخَرى بَِذلَِك اْلَماِء أِلَنَّ لِلصَّ

ْقَطْعَها  ٌَ بَلِة لَْم  بَلِة َفإَِذا َكاَن فًِ الصَّ ِه اْلُوُضوُء بِِه لِلصَّ ٌْ َوَجَب َعلَ

ِه  ٌْ ٌة ُتوِجُب َعلَ ُه لَْم َتْثُبْت فًِ َذلَِك ُسنَّ تِِه اْلَماَء َوُهَو فٌَِها،َقالُوا أِلَنَّ ٌَ لُِرْإ

َس  ٌْ ْسلٌُِم لَُه،َقالُوا َولَ ِجُب التَّ ٌَ َقْطَع َصبَلتِِه َبْعَد ُدُخولِِه فٌَِها َواَل إِْجَماٌع 

ٍء أِلَنَّ َذلَِك لَْو  ًْ َة اْلَماِء َحَدٌث ِمَن اأْلَْحَداِث بَِش ٌَ َقْوُل َمْن َقاَل إِنَّ ُرْإ

ُعوُد َكاْلُمْحِدِث اَل  ٌَ َم ُثمَّ َوَجَد اْلَماَء  مَّ ٌَ َكاَن َكَذلَِك لََكاَن اْلُجُنُب إَِذا َت

بَلِة  ِه اْلَماُء َوُهَو فًِ الصَّ ٌْ ْطَرأُ َعلَ ٌَ ْلَزُمُه إاِلَّ اْلُوُضوُء َوَكاَن الَِّذي  ٌَ

ِم  مُّ ٌَ ٌَن - بِالتَّ ٌِّ ْبنًِ َكاْلُمْحِدِث ِعْنَدُهْم - ِعْنَد اْلُكوفِ ٌَ ؤُ َو َتَوضَّ ٌَ ْقَطُعَها ُثمَّ  ٌَ

َة اْلَماِء لٌست بحدث  ٌَ ُرُهْم َفَصحَّ أَنَّ ُرْإ ٌْ قُولُوَن بَِذلَِك َواَل َؼ ٌَ َوُهْم اَل 

ْوُم فًِ ِظَهاٍر  ِه الصَّ ٌْ ًضا أَنَّ َمْن َوَجَب َعلَ ٌْ تِِهْم أَ َواَل َكاْلَحَدِث، َوِمْن ُحجَّ

َقَبَة  ٌُْلِؽً َصْوَمُه َواَل - أَْو َقْتٍل َفَصاَم ِمْنُه أَْكَثَرهُ ُثمَّ َوَجَد الرَّ ُه اَل  أَنَّ

ْقَطُعَها َواَل  ٌَ ِم اَل  مُّ ٌَ بَلِة بِالتَّ َقَبِة َفَكَذلَِك َمْن َدَخَل فًِ الصَّ ُعوُد إِلَى الرَّ ٌَ

ْوِريُّ  ُعوُد إِلَى اْلُوُضوِء بِاْلَماِء،َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َوالثَّ ٌَ
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ْأيِ َواْلَحِدٌِث ِمْنهُْم  ًٍّ َوَجَماَعُة أَْهِل اْلِعَراِق ِمْن أَْهِل الرَّ َواْلَحَسُن ْبُن َح

َة  ٌَّ ًُّ صاحب الشافعً وبه قال بن ُعلَ ِه َذَهَب اْلُمَزنِ ٌْ أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِلَ

ِه اْلَماُء  ٌْ بَلِة أَْو َوَجَدهُ أَْو َعلَِمُه، فًِ َرْحلِِه - َمْن َطَرأَ َعلَ َوُهَو فًِ الصَّ

بَلِة  َقَطَع َوَخَرَج إِلَى اْستِْعَمالِِه فًِ اْلُوُضوِء أَِو اْلُؽْسِل - َوُهَو فًِ الصَّ

ًما َوَقْد َوَجَد  مِّ ٌَ َتَماَدى فًِ َصبَلتِِه ُمَت ٌَ ُجْز لَُه أَْن  ٌَ ُثمَّ اْسَتْقَبَل َصبَلَتُه َولَْم 

ُخوِل فًِ  ا َبَطَل بُِوُجوِد اْلَماِء َقْبَل الدُّ َم لَمَّ مُّ ٌَ ُتهُْم أَنَّ التَّ اْلَماَء،َوُحجَّ

َس َعلَى َطَهاَرٍة لُِوُجوِد اْلَماِء  ٌْ ُم فًِ ُحْكِم َمْن لَ مِّ ٌَ بَلِة َوَصاَر اْلُمَت الصَّ

ُجْز لَُه  ٌَ ا لَْم  ُه لَمَّ بَلِة أِلَنَّ بَلِة َفَكَذلَِك إَِذا َدَخَل فًِ الصَّ َقْبَل ُدُخولِِه فًِ الصَّ

َماِدي  ِجُب لَُه التَّ ٌَ ِم َمَع ُوُجوِد اْلَماِء َفَكَذلَِك اَل  مُّ ٌَ ْبَتِدَئ َصبَلَتُه بِالتَّ ٌَ أَْن 

ِم َوُهَو َواِجٌد لِْلَماِء َوإَِذا َبَطَل َبْعُض  مُّ ٌَ ٍء ِمْنَها بِالتَّ ًْ فٌَِها َواَل َعَمُل َش

ِة بِالشُّهُوِر َواَل  وا بِاإْلِْجَماِع فًِ اْلُمْعَتدَّ بَلِة َبَطَل َجِمٌُعَها َواْحَتجُّ الصَّ

َها إاِلَّ أََقلَُّها ُثمَّ َتِحٌُض  ٌْ ْبَقى َعلَ ِض،َوالَِّذي - ٌَ ٌْ َتَها بِاْلَح َها َتْسَتْقبُِل ِعدَّ أَنَّ

ِه ِمْنَها إاِلَّ أََقلَُّها  ٌْ ْبَق َعلَ ٌَ بَلِة َولَْم  ِه اْلَماُء َوُهَو فًِ الصَّ ٌْ ْطَرأُ َعلَ ٌَ –

ِن ُضُروٌب ِمَن ااِلْحتَِجاِج َواإْلِْدَخاِل َواْلُمَعاَرَضِة َتَرْكُت  ٌْ َكَذلَِك،َولِْلَفِرٌَق

ْوفٌِقُ  ِ التَّ قلت هذا هو أعدل ." َذلَِك أِلَنَّ الَِّذي َذَكْرُت َكاٍؾ َوبِاهللَّ

ِجْد : وَقاَل َمالِكٌ - * .وهللا تعالى أعلمالمذاهب  ٌَ بلَِة َفلَْم  َمْن َقاَم إِلَى الصَّ

 ،َ ِم، َفَقْد أََطاَع هللاَّ مُّ ٌَ ُ تبارك وتعالى بِِه ِمَن التَّ َماًء، َفَعِمَل بَِما أََمَر هللاَّ

َس الَِّذي َوَجَد اْلَماَء بِؤَْطَهَر ِمْنُه، َوالَ أََتمَّ َصبلًَة، ألَنَّهَُما أُِمَرا  ٌْ َولَ

 ُ َما اْلَعَمُل بَِما أََمَر هللاَّ ُ بِِه، َوإِنَّ
جل - َجِمًٌعا، َفُكلٌّ َعِمَل بَِما أََمَرهُ هللاَّ

ِجِد اْلَماَء، - وعز  ٌَ ِم لَِمْن لَْم  مُّ ٌَ بِِه ِمَن اْلُوُضوِء لَِمْن َوَجَد اْلَماَء، َوالتَّ

بلَةِ  ْدُخَل فًِ الصَّ ٌَ ُجِل اْلُجُنبِ - *  ."َقْبَل أَْن  ُم :َقاَل َمالٌِك فًِ الرَّ مَّ ٌَ َت ٌَ ُه  إِنَّ
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ِجْد َماءً  ٌَ َتَنفَُّل،َما لَْم  ٌَ ْقَرأُ ِحْزَبُه ِمَن اْلقُْرآِن، َو ٌَ هذا مذهب :الشرح".َو

اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وهو من أعدل المذاهب من حٌث 

فهم الحدٌث وقد بٌنه بعد استشهاده بحدٌث التٌمم إال قراءة القرآن 

بالنسبة للجنب مسؤلة خبلؾ بٌن الفقهاء فمنهم من قال ال ٌجوز 

للجنب أن ٌقرأ من القرآن إال ما كان ٌجب أن ٌقرأه فً الصبلة 

 .الواجبة وال ٌتنفل، وهللا أعلم

 :باب العمل فً التٌمم (24)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -133 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع مولى َعْبُد هللاِ :  َحدَّ َحدَّ
ُه أَْقَبَل ُهَو َوَعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر ِمَن اْلُجُرِؾ، َحتَّى إَِذا َكاَنوا  ْبُن ُعَمَر، أَنَّ

ًبا، َفَمَسَح َوْجَهُه  ٌِّ َم َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ بِاْلِمْرَبِد، َنَزَل َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر َفَت
ِن، ُثمَّ َصلَّى ٌْ ِه إِلَى اْلِمْرَفَق ٌْ َد ٌَ هذا الخبر من أصح :الشرح." َو

األحادٌث الموقوفة سندا ألنه ٌروٌه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن 
شٌخه نافع وهو أثبت الناس فٌه وهو ٌروٌه عن عبد هللا بن عمر 

وهو من أثبت الناس فٌه، وهو ٌصؾ تٌمم عبد هللا بن عمر أنه لما 

وصل المربد نزل فتٌمم صعٌدا طٌبا ثم مسح وجهه وٌدٌه إلى 
المرفقٌن ولم ٌبٌن الخبر هل مسح وجهه بضربة ثم مسح ٌدٌه إلى 

المرفقٌن بضربة ثانٌة،وقد جاء الحدٌث مرفوعا من رواٌة عمار بن 
َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد،  -18329 :ٌاسر، قال اإلمام أحمد َثَنا َعفَّاُن، َحدَّ َحدَّ

َثَنا َشقٌٌِق، َقالَ  َماُن اأْلَْعَمُش، َحدَّ ٌْ َثَنا ُسلَ ِ، : َحدَّ ُكْنُت َقاِعًدا َمَع َعْبِد هللاَّ
، َفَقالَ  بًِ ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ

ِ : َوأَ لَْو أَنَّ َرُجبًل لَْم : أَُبو ُموَسى لَِعْبِد هللاَّ
 ِ ؟ َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ٌَُصلِّ ِجِد اْلَماَء، لَْم  أََما َتْذُكُر إِْذ : اَل، َفَقاَل أَُبو ُموَسى: ٌَ

اٌر لُِعَمرَ  ِه َوَسلََّم،: َقاَل َعمَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ  أَاَل َتْذُكُر إِْذ َبَعَثنًِ َرُسوُل هللاَّ
ا َرَجْعُت  َراِب، َفلَمَّ ْؼُت فًِ التُّ اَك فًِ إِبٍِل، َفؤََصاَبْتنًِ َجَناَبٌة، َفَتَمرَّ ٌَّ َوإِ

 ِ ِه َوَسلََّم، أَْخَبْرُتُه، َفَضِحَك َرُسوُل هللاَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إِلَى َرُسوِل هللاَّ
ِه َوَسلََّم، َوَقالَ  ٌْ ْكفٌَِك أَْن َتقُولَ َهَكَذا»:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َما َكاَن  « إِنَّ

ِه َجِمًٌعا، َوَمَسَح َوْجَهُه  ٌْ ِه إِلَى اأْلَْرِض، ُثمَّ َمَسَح َكفَّ ٌْ َوَضَرَب بَِكفَّ
 ِ ُت ُعَمَر : َمْسَحًة َواِحَدًة بَِضْرَبٍة َواِحَدٍة  َفَقالَ َعْبُد هللاَّ ٌْ اَل َجَرَم َما َرأَ

ِة فًِ ُسوَرِة : َفَقالَ لَُه أَُبو ُموَسى: َقَنَع بَِذلَِك  َقالَ  ٌَ َؾ بَِهِذِه اآْل ٌْ َفَك
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َساِء  ُموا َصِعًٌدا }النِّ مَّ ٌَ ًبا [273:ص]َفلَْم َتِجُدوا َماًء َفَت ٌِّ  ؟[43 :النساء]{ َط
قُولُ، َوَقالَ : َقالَ  ٌَ ِ َما  ِم »: َفَما َدَرى َعْبُد هللاَّ مُّ ٌَ ْصَنا لَهُْم فًِ التَّ لَْو َرخَّ

مَ  مَّ ٌَ َت ٌَ َوأَْنَكَرهُ : َقاَل َعفَّانُ « أَلَْوَشَك أََحُدُهْم إِْن َبَرَد اْلَماُء َعلَى ِجْلِدِه أَْن 

اٍث، َفَقالَ  ٌَ ْعنًِ اْبَن َسِعٌٍد، َفَسؤَْلُت َحْفَص ْبَن ِؼ ٌَ ى  ٌَ ْح َكاَن اأْلَْعَمُش، : ٌَ
ٍل، َوَذَكَر أََبا َوابٍِل، وقال ٌْ ُثَنا بِِه َعْن َسلََمَة ْبِن ُكَه - 111: مسلم ٌَُحدِّ

َثَنا (368) َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد، َحدَّ ، َحدَّ َثَنا أَُبو َكاِمٍل اْلَجْحَدِريُّ  َوَحدَّ
َوَساَق اْلَحِدٌَث : َقاَل أَُبو ُموَسى، لَِعْبِد هللاِ : اأْلَْعَمُش، َعْن َشقٌٍِق، َقالَ 

ُه َقالَ  َر أَنَّ ٌْ َة َؼ ٌَ بًِ ُمَعاِو
تِِه َنْحَو َحِدٌِث أَ َفَقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى : بِقِصَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْكفٌَِك أَْن َتقُولَ َهَكَذا »:هللاُ َعلَ ٌَ َما َكاَن  ِه إِلَى « إِنَّ ٌْ َد ٌَ َوَضَرَب بِ
هِ  ٌْ ِه َفَمَسَح َوْجَهُه َوَكفَّ ٌْ َد ٌَ  -322 :، وقال أبو داود."اأْلَْرِض َفَنَفَض 

، أخبرنا سفٌان، عن سلمة بن ُكَهٌل،  ُد بن كثٌر الَعبديُّ ثنا محمَّ حدَّ
كنُت عنَد عمَر فجاَءهُ :عن أبً مالك، عن عبد الرحمن بن أَْبزى، قال

ا نكوُن بالمكاِن الشَّهَر أو الشَّهَرٌِن، قال عمرُ : رجٌل فقال ا أنا : إنَّ أمَّ
ٌا أمٌَر الُمإِمنٌَن، : عمار فقال:  قال،فلم أكن أُصلًِّ حتَّى أَِجَد الماء

ا أنا  أما تذُكُر إذ كنُت أنا وأنَت فً اإلبِِل، فؤصاَبْتنا جنابٌة، فؤمَّ

 ًَّ  ، فذكرُت ذلك له،-وسلم  صلى هللا علٌه- فَتَمّعكُت، فؤَتٌنا النب
ما كاَن ٌكفٌَك أن تقولَ هكذا" :فقال َدٌِه إلى األرِض، " إنَّ ٌَ وضرَب ب

راِع، فقال  دٌِه إلى نِصِؾ الذِّ ٌَ ثمَّ َنَفَخهما، ثمَّ مسَح بهما وجَهُه و
ِق هللا، فقال: عمرُ  ار، اتَّ - وهللا- ٌا أمٌَر الُمإِمنٌَن، إن شبتَ : ٌا عمَّ

َك ِمن ذلك ما َتَولٌَّتَ : لم أذُكْرهُ أبداً، فقال عمرُ  نَّ ٌَ  -323 .كبل لَُنَولِّ
ثنا األعمش، عن سلمة ابن  ثنا حفٌص، حدَّ د بن العبلء، حدَّ ثنا محمَّ حدَّ

ار بن ٌاسر، فً هذا الحدٌث، فقال  :ُكَهٌل، عن ابن أَبزى عن عمَّ
ما كاَن ٌكفٌَك هكذا" ار، إنَّ َدٌِه األرَض، ثمَّ ضرَب " ٌا عمَّ ٌَ ثمَّ ضرَب ب

راَعٌِن إلى نصِؾ  إحداهما على األخرى، ثمَّ مسَح وجَهُه والذَّ
بلُػ الِمرَفَقٌِن َضربًة واحدةً  ٌَ ورواه : قال أبو داود .الساِعِد ولم 

وكٌٌع، عن األعمش، عن سلمة بن ُكَهٌل، عن عبد الرحمن بن 
ورواه جرٌٌر، عن األعمش، عن سلمة عن سعٌد بن عبد . أبزى

ثنا  -324 .الرحمن بن أْبزى، ٌعنً عن أبٌه ُد بن بَشار، حدَّ ثنا محمَّ حدَّ
د  ثنا شعبة، عن سلمة، عن َذّر، عن ابِن -ٌعنً ابَن جعفر-محمَّ ، حدَّ

ما : "عبد الرحمن بن أَْبزى، عن أبٌه عن عمار، بهذه القصة، فقال إنَّ

ًُّ " كاَن ٌكفٌكَ   بٌِدِه إلى  -صلى هللا علٌه وسلم- وضرَب النب
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ال : َشكَّ سلمُة،قالاألرِض، ثمَّ نفَخ فٌها ومسَح بها وجَهُه وَكفٌَِّه، 
ثنا علً -325".إلى الَكفٌَّنِ "أو : ، ٌعنً"إلى الِمرَفَقٌنِ : "أدري فٌه  حدَّ

ثنا حجاج  ، حدَّ ًُّ مل ، حّدثنً شعبة بإسناده -ٌعنً األعور-بن سهل الرَّ
ثمَّ َنَفَخ فٌها، وَمَسَح بها وجَهُه وَكفٌَِّه إلى  :بهذا الحدٌث قال

راَعٌِن، قال شعبة الَكفٌِن والوجه : كان سلمُة ٌقول: الِمرَفَقٌِن أو الذَّ

ذُكُر : والذراَعٌِن، فقال له منصوٌر ذاَت ٌومٍ  ٌَ انُ ر ما تقولُ فإنه ال 
راَعٌِن ؼٌُرك ثنً  -326 .الذِّ ثنا ٌحًٌ، عن شعبة، حدَّ ٌد، حدَّ ثنا مسدَّ حدَّ

، عن ابن عبد الرحمن بن أَْبزى، عن أبٌه ار  الَحَكُم، عن َذرٍّ عن عمَّ
ًَّ -فقال : فً هذا الحدٌث، قال  -:وسلم  صلى هللا علٌه- ٌعنً النب

َدٌَك إلى األرِض فَتمَسَح بهما َوجَهَك " ٌَ ما كاَن ٌكفٌَك أن َتضِرَب ب إنَّ
قلت كل ذلك لٌبٌن أن الرواٌة المحفوظة " .وساَق الحدٌثَ " وَكفٌَّكَ 

 ال إلى المرفقٌن،" ضربة مسح بها الوجه والٌدٌن إلى الكوعٌن"هو 
ُد  -320 :وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َة َقالَ : ْبُن اْلَعبَلِء َقالَ  ٌَ َثَنا أَُبو ُمَعاِو َثَنا اأْلَْعَمُش، َعْن َشقٌٍِق : َحدَّ َحدَّ
بًِ ُموَسى، َفَقاَل أَُبو ُموَسى: َقالَ 

ِ َوأَ أَْو لَْم : ُكْنُت َجالًِسا َمَع َعْبِد هللاَّ

اٍر لُِعَمرَ  هِ : َتْسَمْع َقْوَل َعمَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َوَسلََّم فًِ  َبَعَثنًِ َرُسوُل هللاَّ
ًَّ َصلَّى  َحاَجةٍ  بِ ُت النَّ ٌْ َت

ِعٌِد، ُثمَّ أَ ْؼُت بِالصَّ َفؤَْجَنْبُت َفلَْم أَِجِد اْلَماَء َفَتَمرَّ
ِه َوَسلََّم َفَذَكْرُت َذلَِك لَُه َفَقالَ  ٌْ ْكفٌَِك أَْن َتقُولَ »:هللاُ َعلَ ٌَ َما َكاَن  إِنَّ

ِه ُثمَّ َنَفَضهَُما،  ٌْ ِه َعلَى اأْلَْرِض َضْرَبًة َفَمَسَح َكفَّ ٌْ َد ٌَ َهَكَذا، َوَضَرَب بِ
ِه  ٌْ ِمٌنِِه َعلَى ِشَمالِِه َعلَى َكفَّ ٌَ ِمٌنِِه َوبِ ٌَ ُثمَّ َضَرَب بِِشَمالِِه َعلَى 

ِ « َوَوْجِههِ  ارٍ : َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ْقَنْع بَِقْوِل َعمَّ ٌَ إال أن ." أََو لَْم َتَر ُعَمَر لَْم 

 :  رحمه هللا وإٌانا قاببله بٌنمذهب اإلمام مالك المحفوظ عنه ما
ْبلُُػ بِِه؟ َفَقالَ *-  ٌَ َن  ٌْ ُم أَ مُّ ٌَ ْضِرُب َضْرَبًة لَِوْجهِه، : َوُسبَِل َمالٌِك عن التَّ ٌَ

نِ  ٌْ ْمَسُحهَُما إِلَى اْلِمْرَفَق ٌَ ه، َو ٌْ َد ٌَ هذا رأي اإلمام :الشرح."َوَضْرَبًة لِ

ضربة للوجه، :مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً وهو أن التٌمم ضربتان
ِم  مُّ ٌَ ِة التَّ ٌَّ فِ ٌْ وضربة أخرى أو ثانٌة للمرفقٌن، َواْخَتلََؾ اْلفَُقَهاُء فًِ َك
ُث  ٌْ بًِ َسلََمَة َواللَّ

ًُّ َوأَْصَحاُبهَُما والثوري وابن أَ افِِع ـ،َفَقاَل َمالٌِك َوالشَّ
ْمَسُحهَُما إِلَى  ٌَ ِن  ٌْ َد ٌَ ْمَسُح بَِها َوْجَهُه َوَضْرَبٌة لِْل ٌَ َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة لِْلَوْجِه 

ٌُْمَنى إاِلَّ أَنَّ ُبلُوَغ  ٌُْسَرى بِاْل ٌُْسَرى َواْل ٌُْمَنى بِاْل ْمَسُح اْل ٌَ ِن  ٌْ اْلِمْرَفَق
ِن  ٌْ َما اْلَفْرُض ِعْنَدهُ إِلَى اْلُكوَع َس،بَِفْرٍض َوإِنَّ ٌْ ِن ِعْنَد َمالٍِك لَ ٌْ اْلِمْرَفَق

ا َسابُِر َمْن َذَكْرَنا َمَعُه ِمَن اْلفَُقَهاِء  ِن،َوأَمَّ ٌْ اُر ِعْنَدهُ إِلَى اْلِمْرَفَق ٌَ َوااِلْختِ



 Page 251 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ْن ُرِوَي َعْنُه  ِم َفْرًضا َواِجًبا،َوِممَّ مُّ ٌَ ِن بِالتَّ ٌْ َرْوَن ُبلُوَغ اْلِمْرَفَق ٌَ هُْم  َفإِنَّ
ًُّ َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ  ْعبِ ِ ْبُن ُعَمَر َوالشَّ ِن َعْبُد هللاَّ ٌْ ُم إِلَى اْلِمْرَفَق مُّ ٌَ التَّ

ُم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة  مُّ ٌَ ًُّ التَّ ِ ْبِن ُعَمَر،َوَقاَل اأْلَْوَزاِع َوَسالُِم ْبُن َعْبِد هللاَّ
ْسَؽاِن،َوُرِوَي َذلَِك َعْن  ِن َوُهَما الرُّ ٌْ ِن إِلَى اْلُكوَع ٌْ َد ٌَ لِْلَوْجِه َوَضْرَبٌة لِْل

 ًِّ بًِ َطالٍِب،َوَقْد ُرِوَي َعِن اأْلَْوَزاِع
ًِّ ْبِن أَ أَنَّ - َوُهَو أَْشَهُر َعْنُه - َعلِ

ِن َوُهَو َقْوُل  ٌْ ِه إِلَى اْلُكوَع ٌْ َد ٌَ ْمَسُح بَِها َوْجَهُه َو ٌَ َم َضْرَبٌة َواِحَدةٌ  مُّ ٌَ التَّ
ٍة،َوبِِه َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق ْبُن  ٌَ ًِّ فًِ ِرَوا ْعبِ َعَطاٍء َوالشَّ

ٌُْرَوى فًِ َحِدٌِث  ،َوَهَذا أَْثَبُت َما  َبِريُّ ًٍّ َوالطَّ ِه َوَداُوُد ْبُن َعلِ ٌْ َراْهَو
اٍر  بًِ ُموَسى َعْن َعمَّ

اٍر،َوَرَواهُ أَُبو َوابٍِل َشقٌُِق ْبُن َسلََمَة َعْن أَ َعمَّ
بًِ َوابٍِل 

ٌُْخَتلَْؾ فًِ َحِدٌِث أَ ِه َولَْم  ٌْ َفَقاَل فٌِِه َضْرَبٌة َواِحَدةٌ لَِوْجِهِه َوَكفَّ
ِه بَِضْرَبٍة َواِحَدٍة أََجَزأَهُ َوإِْن َمَسَح  ٌْ َد ٌَ َهَذا،َوَقاَل َمالٌِك إِْن َمَسَح َوْجَهُه َو

اُر  ٌَ ٌُِعٌَد فًِ اْلَوْقِت َوااِلْختِ ًَّ أَْن  ِن أََجَزأَهُ َوأََحبُّ إِلَ ٌْ ِه إِلَى اْلُكوَع ٌْ َد ٌَ
َم إِلَى  مُّ ٌَ ُة َمْن َرأَى التَّ ِن،َوُحجَّ ٌْ ِعْنَد َمالٍِك َضْرَبَتاِن َوُبلُوُغ اْلِمْرَفَق

ِن  ٌْ ًِّ - اْلُكوَع بِ بَلُم - َما َثَبَت َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ اٍر - َعلَ ِمْن َحِدٌِث َعمَّ
ِن،َوفًِ َبْعِض اآْلَثاِر  ٌْ ِم َضْرَبٌة لِْلَوْجِه َواْلَكفَّ مُّ ٌَ ُه َقاَل فًِ التَّ ِرِه أَنَّ ٌْ َوَؼ

نِ  ٌْ ، قلت ومن المعروؾ عن "َعْن ُعَماَرَة َضْرَبٌة لِْلَوْجِه َوَضْرَبٌة لِْلَكفَّ
حدٌث ضربتً التٌمم صحٌح وقفه على عمر، وقد جاء مرفوعا    

حدثنا  -13366 :لكن بسند ضعٌؾ، قال الطبرانً فً المعجم الكبٌر
علً بن سعٌد الرازي، ثنا إسماعٌل بن زرارة الرقً، ثنا علً بن 

قال : ظبٌان، عن عبد هللا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال
التٌمم ضربتان ضربة للوجه، »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
، وال ٌخفى ما فً هذا الحدٌث لرواٌة «وضربة للٌدٌن إلى المرفقٌن

 -634 :ابن ظبٌان عن عبد هللا هو العمري، وقال أبو عبد هللا الحاكم
حدثنا علً بن عٌسى الحٌري، ثنا محمد بن عمرو الحرشً، ثنا 

محمد بن ٌحٌى، ثنا علً بن ظبٌان، عن عبٌد هللا، عن نافع، عن 
: التٌمم ضربتان":قال ابن عمر، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم،

قد اتفق الشٌخان « .»"ضربة للوجه، وضربة للٌدٌن إلى المرفقٌن

على حدٌث الحكم، عن ذر، عن سعٌد بن عبد الرحمن بن أبزى، 
عن أبٌه، عن عمر فً التٌمم، ولم ٌخرجاه بهذا اللفظ، وال أعلم أحدا 

أسنده عن عبٌد هللا، ؼٌر علً بن ظبٌان وهو صدوق، وقد أوقفه 
ٌحٌى بن سعٌد وهشٌم بن بشٌر وؼٌرهما، وقد أوقفه مالك بن أنس، 
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 عن نافع فً الموطؤ بؽٌر هذا اللفظ ؼٌر أن شرطً فً سند
أخبرنا حمزة بن العباس  -636"الحدٌث إذا وقفه ؼٌره  الصدوق

العقبً، ببؽداد، ثنا محمد بن عٌسى المداٌنً، ثنا شبابة بن سوار، 
وحدثنا محمد بن صالح بن هانا، ثنا إبراهٌم بن إسحاق، ثنا هارون 

الحرانً، عن سالم،  بن عبد هللا، ثنا شبابة، عن سلٌمان بن أبً داود

ونافع، عن ابن عمر، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه قال فً 
 "ضربة للوجه، وضربة للٌدٌن إلى المرفقٌن: ضربتان ":التٌمم

سلٌمان بن أبً داود أٌضا لم ٌخرجاه، وإنما ذكرناه فً « .»
وقد روٌنا معنى هذا الحدٌث عن جابر بن عبد هللا، « .»الشواهد 

 وحدثنا علً -638 "صحٌح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، بإسناد
ثنا إبراهٌم بن إسحاق، ثنا : بن حمشاذ، وأبو بكر بن بالوٌه، قاال

عثمان بن محمد األنماطً، ثنا حرمً بن عمارة، عن عزرة بن 
ثابت، عن أبً الزبٌر، عن جابر، عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، 

ضربة للوجه، وضربة للٌدٌن إلى : التٌمم ضربتان":قال
َوأَْخَبَرَنا أَُبو َبْكِر  -997 :، وقال البٌهقً فً السنن الكبرى"المرفقٌن

ُن ْبُن  ٌْ ًُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافُِظ، ثنا اْلُحَس ْبُن اْلَحاِرِث اْلَفقٌُِه، أنا َعلِ
ُد هللاِ ْبُن  ٌْ ى ْبُن َسِعٌٍد، ثنا ُعَب ٌَ ْح ٌَ إِْسَماِعٌَل، ثنا َحْفُص ْبُن َعْمٍرو، ثنا 

اُد ْبُن  ُعَمَر، أَْخَبَرنًِ َنافٌِع، َعِن اْبنِ  ٌَ ُن، ثنا ِز ٌْ َثَنا اْلُحَس ُعَمَر، َقاَل َوَحدَّ
ُد هللاِ ْبُن َعْمَر، ٌْ ٌم، أنا ُعَب ٌْ ٌُّوَب، ثنا ُهَش ٌُوُنَس، أَ َعْن َنافٍِع،  [319:ص] َو

قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  ُم َضْرَبَتاِن َضْرَبٌة لِْلَوْجِه َوَضْرَبٌة ":َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ مُّ ٌَ التَّ
نِ  ٌْ ِن إِلَى اْلِمْرَفَق ٌْ ِد هللاِ ْبِن ُعَمَر ". لِْلَكفَّ ٌْ اَن، َعْن ُعَب ٌَ ًُّ ْبُن َظْب َرَواهُ َعلِ

َواُب بَِهَذا اللَّْفِظ َعِن اْبِن ُعَمَر َمْوقُوؾٌ  َوَرَواهُ . َفَرَفَعُه َوُهَو َخَطؤٌ َوالصَّ
، َعْن َسالٍِم، َوَنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن  ًُّ انِ بًِ َداُوَد اْلَحرَّ

َماُن ْبُن أَ ٌْ ُسلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ، َعِن . النَّ ًُّ ِم ٌْ َماُن ْبُن أَْرَقَم التَّ ٌْ َوَرَواهُ ُسلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ بٌِِه، َعِن النَّ
، َعْن َسالٍِم، َعْن أَ ْهِريِّ . الزُّ

َمانَ  ٌْ بًِ َداُوَد َوُسلَ
َماَن ْبِن أَ ٌْ تِِهَما  َوُسلَ ٌَ ٌُْحَتجُّ بِِرَوا ْبِن أَْرَقَم َضِعٌَفاِن اَل 

، َعْن َسالٍِم، َعنِ  ْهِريِّ ِرِه، َعِن الزُّ ٌْ ُة َمْعَمٍر َوَؼ ٌَ ِحٌُح ِرَوا اْبِن  َوالصَّ
قلت فكؤن البٌهقً ٌرد على شٌخه الحاكم مبٌنا علل ." ُعَمَر ِمْن فِْعلِه

  .األحادٌث التً أخرج مدعٌا صحتها، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -133 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

نِ  ٌْ ُم إِلَى اْلِمْرَفَق مَّ ٌَ َت ٌَ هذا الخبر الموقوؾ على : الشرح" .ُعَمَر َكاَن 
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عبد هللا بن عمر سنة قولٌة البن عمر رضً هللا عنهما، وقد تقدمت 
سنته الفعلٌة، وقد استشهد بهما اإلمام مالك رحمهما هللا وإٌانا لٌبٌن 

 .بهما رأٌه الفقهً، وهللا تعالى أعلم
 :باب ما جاء تٌمم الجنب (25)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -134 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ُجِل اْلُجُنِب  ٌَِّب َعِن الرَّ َحْرَملََة األسلمً، أَنَّ َرُجبلً َسؤََل َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس
ٌُْدِرُك اْلَماَء؟ َفَقاَل َسِعٌدٌ  ُم ُثمَّ  مَّ ٌَ َت ِه اْلُؽْسُل لَِما : ٌَ ٌْ إَِذا أَْدَرَك اْلَماَء، َفَعلَ

هذا رأي سعٌد بن المسٌب رحمه هللا وإٌانا الفقهً : الشرح".ٌُْسَتْقَبلُ 
وقد استدل به اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌبٌن أنه ٌوافق مذهبه 

 .الفقهً الذي تقدم قرٌبا
ْقِدُر َعلَى اْلَماِء، إاِلَّ َقْدَر : َقاَل َمالِكٌ *-  ٌَ فٌَِمِن اْحَتلََم َوُهَو فًِ َسَفٍر فلم 

ًَ اْلَماَء، َقالَ  ؤْتِ ٌَ ْعَطُش َحتَّى  ٌَ ْؽِسُل بَِذلَِك َفْرَجُه : ما ٌتوضؤ َوُهَو الَ  ٌَ
 ُ ًبا َكَما أََمَرهُ هللاَّ ٌِّ ُم َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ َت ٌَ عز - َوَما أََصاَبُه ِمْن َذلَِك األََذى، ُثمَّ 

هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً، وهو : الشرح." وجل
ٌشبه صنٌع عمرو بن العاص رضً هللا عنه فً السرٌة التً أمره 

علٌها الرسول صلى هللا علٌه وسلم وهو أنه لما بعث فً ؼزوة ذات 
السبلسل قال احتلمت فً لٌلة باردة شدٌدة البرد فؤشفقت إن اؼتسلت 
أن أهلك فتٌممت ثم صلٌت بؤصحابً صبلة الصبح فلما قدمنا على 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ذكروا ذلك له، فقال ٌا عمرو صلٌت 
َوالَ َتْقُتلُوا ):بؤصحابك وأنت جنب، فقلت ذكرت قول هللا تعالى

فتٌممت ثم صلٌت فضحك رسول  (َرِحٌماً  أَْنفَُسُكم إِنَّ هللا َكاَن بُِكم

: أخرجه ابن تٌمٌة الجد وقال" هللا صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌقل شٌبا
نٌل "رواه أحمد وأبو داود والدارقطنً وتعقبه الشوكانً فً 

والحدٌث رواه البخاري تعلٌقا وابن حبان والحاكم : "قاببل" األوطار

واختلؾ فٌه على عبد الرحمن بن جبٌر فقٌل عنه عن أبً قٌس عن 
وقٌل عنه عن عمرو ببل واسطة لكن الرواٌة التً فٌها أبو : عمرو

قٌس لٌس فٌها إال أنه ؼسل مؽابنه فقط وقال أبو داود روى هذه 
القصة األوزاعً عن حسان بن عطٌة وفٌه فتٌمم ورجح الحاكم 

إحدى الرواٌتٌن وقال البٌهقً ٌحتمل أن ٌكون فعل ما فً الرواٌتٌن 
جمٌعا فٌكون قد ؼسل ما أمكنه وتٌمم للباقً وله شاهد من حدٌث 

".                     ابن عباس ومن حدٌث أبً أمامة عند الطبرانً  
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ِجْد ُتَراًبا إاِلَّ ُتَراَب - * ٌَ َم َفلَْم  مَّ ٌَ َت ٌَ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل أََراَد أَْن 
َباِخ؟ بلَةُ فًِ السِّ َباِخ؟ َوَهْل ٌْكَرهُ الصَّ ُم بِالسِّ مَّ ٌَ َت ٌَ الَ : فَقالَ  .َسَبَخٍة، َهْل 

َ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقاَل  ِم بَها، ألَنَّ هللاَّ مُّ ٌَ َباِخ َوال بالتَّ بلَِة فًِ السِّ َبؤَْس بِالصَّ
ًبا}:فً كتابه ٌِّ ُموا َصِعًٌدا َط مَّ ٌَ ُم له ِسَباًخا  {َفَت مَّ ٌَ َفَما َكاَن َصِعًٌدا َفهَُو َت

َرهُ  ٌْ هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح."َكاَن أَْو َؼ

 َوأَْجَمَع اْلُعلََماُء :"وبه قال البعض،قال ابن عبد البر فً االستذكار
ِعٌِد ِعْنَد - فٌَِما َعلِْمُت - بِاأْلَْمَصاِر بِاْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب  َم بِالصَّ مُّ ٌَ أَنَّ التَّ

َعَدِم اْلَماِء َطهُوُر ُكلِّ ُمْسلٍِم َمِرٌٍض أَْو ُمَسافٍِر َوَسَواٌء َكاَن ُجُنًبا أَْو 
ْخَتلِفُوَن فًِ َذلِكَ  ٌَ ِر ُوُضوٍء َواَل  ٌْ اِب َوَعْبُد ،َعلَى َؼ َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ْسَتبٌُِح  ٌَ ُه اَل  ٌَُطهُِّرهُ إاِلَّ اْلَماُء َوأَنَّ قُواَلِن إِنَّ اْلُجُنَب اَل  ٌَ ِ ْبُن َمْسُعوٍد  هللاَّ
َبًدا بَِقْولِِه َتَعالَى 

بَلَة أَ ِم الصَّ مُّ ٌَ  6اْلَمابَِدِة  (َوإِْن كنتم جنبا فاطهروا)بِالتَّ
ْت 43النَِّساِء  (َواَل ُجُنًبا إاِلَّ َعابِِري َسبٌٍِل حتى تؽتسلوا)َوَقْولُُه  ٌَ  َوَخفِ

اٍر َوَكاَن  ِهَما ِمْن َذلَِك إاِلَّ َقْوُل َعمَّ ٌْ ِصْل إِلَ ٌَ ُة فًِ َذلَِك َولَْم  نَّ ِهَما السُّ ٌْ َعلَ
اٍر َواْرَتاَب فًِ َذلَِك بُِحُضوِرِه  ًَ َقْصَد َعمَّ ُعَمُر َحاِضًرا َذلَِك َمَعُه َفؤُْنِس

انِِه لذلك  ٌَ ٌقنع بقوله فذهب هو وبن َمْسُعوٍد إِلَى أَنَّ  (فلم)َمَعُه َونِْس

ْدُخْل فًِ اْلُمَراِد بَِقْولِِه  ٌَ هَُّروا َوإِْن ُكْنُتْم )اْلُجُنَب لَْم  َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّ
َساَء  َمْرَضى أَْو َعلَى َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَؽابِِط أَْو اَلَمْسُتُم النِّ

ْذَهَباِن إِلَى أَنَّ اْلُمبَلَمَسَة َما  6المابدة  (فلم تجدوا ماء فتٌمموا ٌَ َوَكاَنا 
 ."ُدوَن اْلِجَماعِ 

 :ما ٌحل للرجل من امرته وهً حابض (26)
ِض  ٌْ بَلُن، َوفًِ اْلُعْرؾِ :اْلَح ٌَ اُن َدِم اْلَمْرأَةِ :  أَْصلُُه السَّ ٌَ َقاَل فًِ . َجَر

ًَ : اْلَقاُموسِ  ًضا َوَمِحًٌضا َوَمَحاًضا َفِه ٌْ َحاَضْت اْلَمْرأَةُ َتِحٌُض َح
َساَل َدُمَها، َواْلَمِحٌُض اْسم َمْصَدٍر َوِمْنُه اْلَحْوُض؛ : َحابٌِض َوَحابَِضةٌ 

هِ  ٌْ ِسٌُل إلَ ٌَ  .أِلَنَّ اْلَماَء 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -135 ِد ْبِن أَْسلََم، أَنَّ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَ  ِحلُّ لًِ ِمَن : َرُجبًل َسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌَ َما 

ًَ َحابٌِض؟ َفَقاَل النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َها : اْمَرأَتًِ َوِه ٌْ لَِتُشدَّ َعلَ
هذا الحدٌث المرفوع مرسل من : الشرح."إَِزاَرَها، ُثمَّ َشؤَْنَك بِؤَْعبلََها

مراسٌل زٌد بن أسلم ألنه لم ٌسمع من رسول هللا صلى هللا علٌه 
ِ ْبُن  -120 :وقال البخاري فً األدب المفردوسلم شٌبا، َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِزٌَد َقالَ  اٍد َقالَ : ٌَ ٌَ ْحَمِن ْبُن ِز َثَنا َعْبُد الرَّ َثنًِ ُعَماَرةُ ْبُن ُؼَراٍب، : َحدَّ َحدَّ
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ُ َعْنَها،  ًَ هللاَّ َها َسؤَلَْت َعابَِشَة أُمَّ اْلُمْإِمنٌَِن َرِض َثْتُه، أَنَّ ًة لَُه َحدَّ أَنَّ َعمَّ
ا أَْن َتُكوَن َؼَضَبى أَْو : َفَقالَتْ  ٌُِرٌُدَها َفَتْمَنُعُه َنْفَسَها، إِمَّ إِنَّ َزْوَج إِْحَداَنا 

َنا فًِ َذلَِك ِمْن َحَرٍج؟ َقالَتْ  ٌْ َنَعْم، إِنَّ ِمْن َحقِِّه : لَْم َتُكْن َنِشٌَطًة، َفَهْل َعلَ
ِك أَْن لَْو أََراَدِك َوأَْنِت َعلَى َقَتٍب لَْم َتْمَنِعٌِه، َقالَتْ  ٌْ إِْحَداَنا : قُْلُت لََها: َعلَ

َس لََها َتِحٌُض، ٌْ َؾ َوِلَزْوِجَها  َولَ ٌْ إاِلَّ فَِراٌش َواِحٌد أَْو لَِحاٌؾ َواِحٌد، َفَك

َها إَِزاَرَها ُثمَّ َتَناُم َمَعُه، َفلَُه َما َفْوَق َذلَِك، َمَع  :َقالَتْ  َتْصَنُع؟ ٌْ لَِتُشدَّ َعلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ لَتًِ : أَنًِّ َسْوَؾ أُْخبُِرِك َما َصَنَع النَّ ٌْ ُه َكاَن لَ إِنَّ

ًبا ِمْن َشِعٌٍر، َفَجَعْلُت لَُه قُْرًصا، َفَدَخَل َفَردَّ اْلَباَب،  ِمْنُه، َفَطَحْنتُ  ٌْ َش
َناَم أَْؼلََق اْلَباَب، َوأَْوَكؤَ - َوَدَخَل إِلَى اْلَمْسِجِد  ٌَ َوَكاَن إَِذا أََراَد أَْن 

ْنَصِرَؾ - اْلقِْرَبَة، َوأَْكَفؤَ اْلَقَدَح، َوأْطَفؤَ اْلِمْصَباَح  ٌَ َفاْنَتَظْرُتُه أَْن 
ْوُم، َوأَْوَجَعُه اْلَبْرُد،  َفؤُْطِعُمُه اْلقُْرَص، ْنَصِرْؾ، َحتَّى َؼلََبنًِ النَّ ٌَ َفلَْم 

 إِنًِّ َحابٌِض،: ، َفقُْلُت لَهُ «أَْدفِبٌِنًِ أَْدفِبٌِنًِ»:َفؤََتانًِ َفؤََقاَمنًِ ُثمَّ َقالَ 
كِ »:َفَقالَ  ٌْ ،«َوإِْن، اْكِشفًِ َعْن َفِخَذ َفَوَضَع  ، َفَكَشْفُت لَُه َعْن َفِخَذيَّ

هُ َوَرْأَسهُ  َفؤَْقَبلَْت َشاةٌ لَِجاِرَنا َداِجَنٌة َفَدَخلَْت، . َدفِاَ  َعلَى َفِخَذيَّ َحتَّى َخدَّ

َوَقلِْقُت َعْنُه، : َقالَتْ . ُثمَّ َعَمَدْت إِلَى اْلقُْرِص َفؤََخَذْتُه، ُثمَّ أَْدَبَرْت بِهِ 
ًُّ َصلَّى بِ َقَظ النَّ ٌْ ًُّ  َواْسَت بِ ِه َوَسلََّم َفَباَدْرُتَها إِلَى اْلَباِب، َفَقاَل النَّ ٌْ هللاُ َعلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُخِذي َما أَْدَرْكِت ِمْن قُْرِصِك، َواَل ُتْإِذي َجاَرِك »:َصلَّى هللاُ َعلَ

ثنا  -212 :قلت لكن اإلسناد فٌه إبهام، وقال أبو داود «فًِ َشاتِهِ  حدَّ

ثنا مرواُن  ار، حدَّ د بن بكَّ د  ٌعنً- هاروُن بن محمَّ ، َحدثنا -ابَن محمَّ
ثنا العبلء بن الحارث، عن َحَرام بن َحكٌم عن  الهٌثُم بُن ُحمٌد، حدَّ

ه ِحلُّ لً ِمَن -: صلَّى هللا علٌه وسلم-أنه سؤل رسوَل هللا : عمِّ ٌَ ما 
وذكَر ُمإاَكلََة " لََك ما فوَق اإلزارِ ":امرأتً وهً حابٌِض؟ قال

ثنا هشاُم بُن عبد الملك  -213 .الحابِِض أٌضاً، وساق الحدٌثَ  حدَّ
ُة عن سعد األؼَطش  ٌَّ ثنا بق َزنً، حدَّ ٌَ عن عبد -  وهو ابُن عبد هللا - ال

وهو ابن قُْرط أمٌُر ِحمص عن : الرحمن بن عابذ األْزدي، قال هشامٌ 
عما - صلَّى هللا علٌه وسلم-سؤلُت رسوَل هللا : معاذ بن جبل، قال

ِحلُّ  ما فوَق اإلزاِر، ": فقال: للرجِل ِمن امرأتِه وهً حابٌِض؟ قال ٌَ
حّدثنى أَُبو  (295 - )4 :وقال مسلم ".والتعفُُّؾ عن ذلك أفَضلُ 

اِهِر، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب َعْن َمْخَرَمةَ  َثَنا َهاُروُن اْبُن َسِعٌٍد . الطَّ ح َوَحدَّ
لِىُّ َوأَْحَمُد ْبُن ِعٌَسى، َقاال ٌْ َثَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنِ  :األَ  َمْخَرَمُة َعْن يَحدَّ

ٍب، َمْولَى اْبِن َعبَّاس؛ َقالَ  ٌْ بٌِِه، َعْن ُكَر
بِىِّ : أَ ُموَنَة َزْوَج النَّ ٌْ َسِمْعُت َم
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ِه َوَسلََّم َقالَتْ  ٌْ ِه َوَسلََّم :َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ  َكاَن َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ْضَطِجُع َمعِ  َنُه َثْوبٌ يٌَ ٌْ نِى َوَب ٌْ وقال القاضً ."  َوأََنا َحابٌِض، َوَب
 يٌضطجع مع ":وقولها "":إكمال المعلم بفوابد مسلم"عٌاض فً 

 ي فهذا الثوب ٌرجع إلى اإلزار ؾ،" وبٌنه ثوبٌ يوأنا حابض وبٌن
الحدٌث اآلخر، وتكون المباشرة حقٌقًة لما فوق اإلزار وٌجتنب ما 

ِة إلى : الجهم وابن القصارتحت اإلزار، وقال ابن  ه من الُسرَّ حدُّ

ٌر ؾ  حدٌث آخر، وهذا يالركبة؛ ألنه موضع اإلزار، وألنه مفسَّ
 جواز االستمتاع من الحابض بما يالعلم ؾ مذهب عامة أبمة أهل

 مبزٍر بمفهوم هذه يفوق اإلزار، ومضاجعتها ومباشرتها ؾ
، "ثم لك ما فوق اإلزار":  ؼٌر هذا الكتابياألحادٌث، وبقوله ؾ

، وتعلق بعض من شذَّ بظاهر القرآن "ثم شؤنك بؤعبلها  ":وقوله

ٌَّنت السنة هذا االعتزال يإلى اعتزال النساء ؾ  الحٌض جملة، وقد ب
ِه َوَسلََّم بعد هذا ٌْ اصنعوا كل  ":وفسرته بما تقدم، وبقوله َصلَّى هللاُ َعلَ

 :مٌمونة وقولها ، وقد ٌتعلقون بظاهر حدٌث"ء إاِل النكاحيش
فوق  ": الرواٌة األخرىيولكن قولها ؾ"  وبٌنه ثوبيوبٌن"

ُر أنه الثوب الذ" اإلزار كان إذا أراد أن  ":البخارى ي عَنْتُه، وؾيفسِّ
وذهب بعض السلؾ ". ٌباشر أحداً من نسابه أمرها فاتزرت 

وبعض أصحابنا إلى أن الممنوع منها الفرج وحده، وأن ؼٌره مما 
ٌُصٌُبه، وروى عن عابشة معناه،  تحت اإلزار حماًٌة منه مخافة ما 

 شرحه إجماع السلؾ على جواز ذلك، وقد يوحكى ابن المرابط ؾ
وكذلك  . الحدٌث المتقدميٌحتج باختصاصه الشد بفور حٌضتها ؾ

اختلفوا متى ٌحلُّ وطإها، بانقطاع الدم؟ وهو مذهب الكوفٌٌن وإن 
لم تطهر، وإلٌه نحا بعض أصحابنا البؽدادٌٌن، وأن اإلمَساك إلى أن 

تتطهر بالماء استحباٌب، وتؤوله على قول مالٍك، وقال ابن نافع من 

له وطإها إذا احتاج وإن لم تتطهر بالماء، واحتجوا بقوله : المدنٌٌن
ٌَطهُْرن}:تعالى  الؽاٌة ومشهور المذهب وقول عامة يفه {َحتَّى 

ْرنَ }: السلؾ والفقهاء أنها ال توطؤ حتى تؽتسل لقوله تعالى  َفإَِذا َتَطهَّ
 يفقرن بالؽاٌِة وصفاً وشْرطاً ال ُبدَّ منُه، وقال األوزاع {َفؤُْتوُهنَّ 

إذا طهَرت وؼسلت فرجها حلَّ وطإها وإن لم : وأصحاب الحدٌث
 يتؽتسل، وهو نحو القول األول، أو ألنهم حملوا التطهر على اللؽو

المراد به :  بمعنى التنظٌؾ وؼسل األََذى، وقال آخرونيوالذ
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الطهارة الصؽرى، فإذا توضؤت حل له وطإها وإن لم تتطهر، كما 
أُمِر الجنُب إاِل ٌنام حتى ٌتوضؤ، وكذلك اختلفوا، هل على الواطا 

:  الحدٌثي الحٌض كفارًة أم ال؟ فذهب ابن عباس إلى ما جاء ؾيؾ
ق بدٌنار أو نصؾ دٌناٍر، وهو قول ابن حنبل، وعن ابن  أنه ٌتصدَّ

 ي أول الدم بدٌنار وفى آخره بنصفه، وقال النخعيؾ- أٌضاً - عباٍس 

 إاِل أنه جعل النصؾ يونحوه لؤلوزاع:  فى القدٌميوإسحاق والشافع
علٌه ما على الواطا فى : لمن وطبها بعد انقطاع الدم، وقال الحسن

عتق رقبٍة، وذهب مالك : رمضان، ونحوه لسعٌد بن جبٌر قال
أنه ال :  آخراً والكوفٌٌن واللٌث ومعظم السلؾ والفقهاءيوالشافع

كفارَة علٌه ولٌستؽفر هللا وٌتوب إلٌه، والحدٌث عندهم مضطرب 
 أقل الحٌض يواختلؾ أهل العلم ؾ: قال اإلمام .ؼٌر محفوظ

فعة من الدم حٌض، : الموجب لترك الصبلة، فمذهب مالك أن الدَّ
ٌوم ولٌلة، فإذا انقطع قبل ذلك فلٌس بحٌض، : يومذهب الشافع

، إاِل أنه ٌجعل حدَّ ذلك ثبلثة أٌام، يومذهب أبى حنٌفة كالشافع
ومقتضى مذهبهما أن المرأة إذا رأت الدم كفَّت عن الصبلة، فإن بلػ 

إلى الحد الذى ذكروه لم ٌجب علٌها قضاء، وإن انَقطع قبل ذلك 
قُول فى االستبراء ٌَ فعة من الدم : قضت، وألزمنا المخالؾ أن  إن الدَّ

 من يوقال األبهر. إن ذلك موجب لترك الصبلة: تجرى فٌه كما قلنا
 االستبراء يالقٌاس أن تكون الدفعُة من الدم ٌعتُد بها ؾ: أصحابنا

وٌكون قرءاً، ولكن أخذنا باالحتٌاط لبراءة األرحام وصٌانة 
األنساب، وقد ذكر بعض الناس أَنَّ نساء األكراد ٌحضن لمعًة أو 

ٌّض ثبلثٌ  .دفعًة فقط مْبتدأةٌ، ومعتادةٌ، وٌابسٌة، فؤما المبتدأةُ : والح
تجلس خمسة عشر ٌوماً، وإن زاد على : فتمادى بها فقٌل [إذا رأته]

قٌل  [و]تترك الصبلَة قدر أٌام لداتِها : ذلك كانت مستحاضٌة، وقٌل

فٌه قوالن، وأما )وهل تستظهر على ذلك أم ال؟ . أترابها: معناه
تتم خمسة عشر ٌوماً، : المعتادة إذا زاد الدم على أٌام حٌضتها، فقٌل

قال الباجً فً  و".تستطهر على أٌامها ثم تؽتسل وُتصلى: وقٌل
ًَ َحابٌِض َوإِْن َكاَن  : (ش) :"المنتقى ِحلُّ لًِ ِمْن اْمَرأَتًِ َوِه ٌَ َقْولُُه َما 

َإاُل َعلَى  ُه إَذا َوَقَع السُّ ا َفهَُو َخاصٌّ بِااِلْستِْمَتاِع بِاْلَوْطِء أِلَنَّ لَْفًظا َعاّمً
اِن اْنَصَرَؾ بِاْلُعْرِؾ َواْلَعاَدِة إلَى اْلَمَنافِِع اْلَمْقُصوَدِة ِمْن  ٌَ ٍن ِمْن اأْلَْع ٌْ َع

ِحلُّ لَُه ِمْن َوْطبَِها  ٌَ َإاُل َعلَى َما  اْلَمْرأَِة ااِلْستِْمَتاِع َواْلَوْطِء َفَكاَن السُّ
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 ِ ُه َمْمُنوُع ِمْن َوْطبَِها فًِ اْلَفْرِج لَِقْوِل هللاَّ ِضَها لَِما َعلَِم أَنَّ ٌْ فًِ َحاِل َح
ْسؤَلُوَنَك َعنِ }َتَعالَى  ٌَ َساَء فًِ  اْلَمِحٌِض قُلْ ُهَو أًَذى َو َفاْعَتِزلُوا النِّ

ًضا إلَى اْعتَِزاِل َوْطٍء [222: البقرة]{ اْلَمِحٌِض  ٌْ  َواْنَصَرَؾ ااِلْعتَِزاُل أَ

َها َواْلُمَباَشَرِة  ٌْ َظِر إلَ ابُِل أَنَّ ااِلْستِْمَتاَع بِالنَّ َم ِذْكُرهُ َوَعلَِم َهَذا السَّ لَِما َتَقدَّ
ِر َذلَِك ِمْن ااِلْستِْمَتاِع ُمَباٌح َفَطلََب َتْحِدٌَد اْلُمَباِح  ٌْ لََها َواْلقَُبِل َوَؼ

ِه َوَسلََّم - »َوَقْولُُه . َوَتْمٌٌَِزهُ ِمْن اْلَمْحُظورِ  ٌْ ُ َعلَ َها - َصلَّى هللاَّ ٌْ لَِتُشدَّ َعلَ
ابِِل َوَنصٌّ ِمْنُه لَُه َعلَى اْلُمَباِح « إَزاَرَها ُثمَّ َشؤَْنك بِؤَْعبَلَها َجَواٌب لِلسَّ

َطؤَ اْمَرأََتُه َتْحَت  ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ َس بُِمَباٍح َفبَل  ٌْ ُه َما َفْوَق اْلِمْبَزِر َولَ بِؤَنَّ
ًُّ َوَذَهَب  افِِع ِرِه َوبَِهَذا َقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوالشَّ ٌْ اإْلَِزاِر فًِ َفْرٍج َواَل َؼ

بًِ َحنٌَِفَة إلَى 
ُد ْبُن اْلَحَسِن ِمْن أَْصَحاِب أَ أَْصَبُػ ِمْن أَْصَحابَِنا َوُمَحمَّ

ِة  لٌُِل َعلَى ِصحَّ ُجوُز َوْطُإَها َتْحَت اإْلَِزاِر فٌَِما َعَدا اْلَفْرَج َوالدَّ ٌَ ُه  أَنَّ
ِل َقْوله َتَعالَى  َساَء فًِ اْلَمِحٌِض  قُلْ ُهوَ }اْلَقْوِل اأْلَوَّ { أًَذى َفاْعَتِزلُوا النِّ

ِجُب َحْمُل َذلَِك َعلَى [222: البقرة] ٌَ ُه أََراَد اْعتَِزالَهُنَّ بِاْلَوْطِء َف  َوُعلَِم أَنَّ
لٌُِل َواْستِْداَللًِ فًِ اْلَمْسؤَلَِة َوُهَو أَنَّ اْلَوْطَء فًِ  ُه الدَّ ُعُموِمِه إالَّ َما َخصَّ

ٌُِصٌَبُه َواَل  ُجَل أَْو  َناَل الرَّ ٌَ ِم أَْن  َما ُمنَِع لَِمْوِضِع أََذى الدَّ ِض إنَّ ٌْ اْلَح

َما َجاَز َذلَِك فٌَِما َفْوَق اإْلَِزاِر أِلَنَّ َذلَِك  ٌُْإَمُن َذلَِك فٌَِما ُدوَن اإْلَِزاِر َوإِنَّ

مُ  انًِ ُمْحَتَمٌل إَذا أُِمَن الدَّ  ".ٌُْإَمُن بِِه َوَهَذا اْلَقْوُل أَْحَوُط َواْلَقْوُل الثَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -136 بًِ َعْبِد :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن َربٌَِعَة ْبِن أَ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َكاَنْت  بِ ْحَمِن، أَنَّ َعابَِشَة َزْوَج النَّ الرَّ

َها  ُمْضَطِجَعًة َمَع النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فًِ َثْوٍب َواِحٍد، َوأَنَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َما لَِك : َوَثَبْت َوْثَبًة َشِدٌَدًة، َفَقاَل لََها َرُسوُل هللاَّ

ْعنًِ ٌَ َضَة، َفَقالَتْ : لََعلَِّك َنفِْسِت؟  ٌْ ي َعلَى َنْفِسِك : َنَعْم، فَقالَ : اْلَح ُشدِّ
قال ابن عبد البر فً :الشرح ."إَِزاَرِك، ُثمَّ ُعوِدي إِلَى َمْضَجِعكِ 

بًِ : التمهٌد
َحِدٌٌث َسابٌِع لَِربٌَِعَة ُمْرَسٌل ُمْنَقِطٌع َمالٌِك َعْن َربٌَِعَة ْبِن أَ

ِه َوَسلََّم َكاَنْت  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْحَمِن أَنَّ َعابَِشَة َزْوَج النَّ َعْبِد الرَّ
َها  ِه َوَسلََّم فًِ َثْوٍب َواِحٍد َوأَنَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُمْضَطِجَعًة َمَع َرُسوِل هللاَّ

ِه وسلم مالك لََعلَِّك  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوَثَبَت َوْثَبًة َشِدٌَدًة َفَقاَل لََها َرُسوُل هللاَّ
ي َعلَى َنْفِسِك إَِزاَرِك ُثمَّ  َضَة َقالَْت َنَعْم َقاَل ُشدِّ ٌْ ْعنًِ اْلَح ٌَ َنفِْسِت 

ِؤ َكَما ُرِوَي )ُعوِدي إِلَى مضجعك  َهَكَذا َهَذا اْلَحِدٌُث فًِ اْلُمَوطَّ
ِه  (ُمْنَقِطعٌ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ تَِّصُل َمْعَناهُ ِمْن َحِدٌِث أُمِّ َسلََمَة َعِن النَّ ٌَ َو

َة َوَسَنْذُكُر  ُه ُرِوَي ِمْن َحِدٌِث َعابَِشَة بَِهَذا اللَّْفِظ أَْلَبتَّ َوَسلََّم َواَل أَْعلَُم أَنَّ
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 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ فًِ َهَذا اْلَباِب َما ُرِوَي فٌِِه َعْن َعابَِشَة َوَسابِِر أَْزَواِج النَّ
ِؤ فًِ إِْرَساِل َهَذا  ُ ولم ٌختلؾ ورواه اْلُمَوطَّ ِه َوَسلََّم إِْن َشاَء هللاَّ ٌْ َعلَ

ْهِريِّ َعْن ُعْرَوَة  اْلَحِدٌِث َكَما ُرِوَي َوَرَوى َحبٌٌِب َعْن َمالٍِك َعِن الزُّ
ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌَِّب َعْن َعابَِشَة أَنَّ النَّ َوَسِعٌِد ْبِن اْلُمَس
َها َبْعُض اإْلَِزاِر َوَما اْنَفَرَد بِِه  ٌْ ًَ َحابٌِض َعلَ ٌَُضاِجُع أُمَّ َسلََمَة َوِه

ِرٌِؾ َمَع أَْهلِِه فًِ  ُجِل الشَّ ٌُْحَتجُّ بِِه َوفٌِِه ِمَن اْلفِْقِه َنْوُم الرَّ َحبٌٌِب اَل 
َمٍة  ؤْتًِ َفْجؤًَة ُدوَن ُمَقدِّ ٌَ َض َقْد  ٌْ َثْوٍب َواِحٍد َوَسِرٌٍر َواِحٍد َوفٌِِه أَنَّ اْلَح
َساِء َوَبْعُضهُنَّ َتَرى َقْبلَُه ُصْفَرًة أَْو ُكْدَرًة َكَما  ِمَن اْلَعبَلَماِت لَِبْعِض النِّ
ْعلَُم ِمَن  ٌَ ُكْن  ٌَ ِه وسلم لَْم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َتَرى َبْعَدهُ َوفٌِِه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

قُوُل  ٌَ ِب إاِلَّ َما علمه هللا لقوله مالك لََعلَِّك َنفِْسِت َوَقْولُُه َنفِْسِت  ٌْ اْلَؽ
ُم أَاَل َتَرى إِلَى َقْوِل  ْفُس الدَّ َضَة َوالنَّ ٌْ ْعنًِ اْلَح ٌَ ِم  لََعلَِّك أُِصْبِت بِالدَّ

ُموُت  ٌَ َس لَُه َنْفٌس َسابِلٌَة  ٌْ ًٌّ َفِصٌٌح ُكلُّ َما لَ ًِّ َوُهَو َعَربِ ْخِع إِْبَراِهٌَم النَّ
َباَشَر  ٌُ ُجوُز أَْن  ٌَ ْعنًِ َدًما َساببًِل َوفٌِِه أَنَّ اْلَحابَِض  ٌَ ْفِسُدهُ  ٌُ فًِ اْلَماِء اَل 

َها إَِذا  ِمْنَها َما َفْوَق اإْلَِزاِر لَِقْولِِه ُثمَّ ُعوِدي إِلَى مضجك َوَمْعلُوٌم أَنَّ
َباِشَرَها َفإَِذا َكاَن َذلَِك َكَذلَِك َكاَن  ٌُ ِه فًِ َثْوٍب واحد َمَعُه أَْن  ٌْ َعاَدْت إِلَ

ِ َعزَّ َوَجلَّ َفاْعَتِزلُوا النَِّساَء فًِ اْلَمِحٌِض  ُر َقْوَل هللاَّ ٌَُفسِّ َهَذا اْلَحِدٌُث 
ٌُوِت  َساَء أَْي اَل َتُكوُنوا َمَعهُنَّ فًِ اْلُب ْحَتِمُل َقْولُُه اْعَتِزلُوا النِّ ٌَ ُه  أِلَنَّ

ِ َعزَّ َوَجلَّ  َنًة ُمَراَد هللاَّ ٌِّ ُة ُمَب نَّ َر َفؤََتِت السُّ ٌْ ْحَتِمُل اْعَتِزلُوا َوْطؤَُهنَّ اَل َؼ ٌَ َو
َثَنا  ى َقاَل َحدَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ِ ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْبُد هللاَّ ِمْن َقْولِِه َذلَِك أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمَّ
َثَنا موسى بن إسمعٌل َقاَل  َثَنا أَُبو َداُوَد َقاَل َحدَّ محمد ابن َبْكٍر َقاَل َحدَّ

هُوَد  ٌَ ًُّ َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك أَنَّ اْل َثَنا َثابٌِت اْلُبَنانِ اٌد َقاَل َحدَّ َثَنا َحمَّ َحدَّ
ٌَُواِكلُوَها َولَْم  ِت َولَْم  ٌْ َكاَنْت إَِذا َحاَضْت ِمْنهُنَّ اْمَرأَةٌ أَْخَرُجوَها ِمَن اْلَب
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِت َفُسبَِل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ٌَُجاِمُعوَها فًِ اْلَب ٌَُشاِرُبوَها َولَْم 

َساَء  َوَسلََّم فؤنزل هللا وٌسبلونك َعِن اْلَمِحٌِض قُْل ُهَو أًَذى َفاْعَتِزلُوا النِّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِة َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ فًِ اْلَمِحٌِض إِلَى آِخِر اآْل
هُوُد  ٌَ َكاِح َفَقالَِت اْل َر النِّ ٌْ ٍء َؼ ًْ ٌُوِت َواْصَنُعوا ُكلَّ َش َجاِمُعوُهنَّ فًِ اْلُب
ُد  ٌْ ًبا ِمْن أَْمِرَنا إاِلَّ َخالََفَنا فٌِِه َفَجاَء أَُس ٌْ َدَع َش ٌَ ُجُل أَْن  ٌُِرٌُد َهَذا الرَّ َما 

ا  ٌَ ِه َوَسلََّم َفَقااَل لَُه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اُد ْبُن بِْشٍر إِلَى النَّ ٍر َوَعبَّ ٌْ ْبُن ُحَض
َر  ٌَّ هُوَد َتقُوُل َكَذا َوَكَذا أََفبَل َنْنِكُحهُنَّ فًِ اْلَمِحٌِض َفَتَؽ ٌَ ِ إِنَّ اْل َرُسوَل هللاَّ
ِهَما  ٌْ ُه َقْد َوَجَد َعلَ ا أَنَّ ِه َوَسلََّم َحتَّى َظَننَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوْجُه َرُسوِل هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌة ِمْن لََبٍن إِلَى َرُسوِل هللاَّ ٌَّ َفَخَرَجا َفاْسَتْقَبلَْتهَُما َهِد
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ِهَما أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن  ٌْ ِجْد َعلَ ٌَ ُه لَْم  ا أَنَّ َفَبَعَث فًِ أََثِرِهَما َفَسَقاُهَما َفَظَننَّ
اٍح َقاَل  َثَنا اْبُن َوضَّ َة َقاَل َحدَّ َثَنا َوْهُب ْبُن َمَسرَّ ِد ْبِن أَْحَمَد َقاَل َحدَّ ُمَحمَّ

َثَنا أَُبو  ُد ْبُن َعْمٍرو َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َبَة َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ

ِه َوَسلََّم فً  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َسلََمَة َعْن أُمِّ َسلََمَة َقالَْت ُكْنُت َمَع َرُسوِل هللاَّ
َضِة َفاْنَسلَْلُت ِمَن اللَِّحاِؾ َفَقاَل  ٌْ َساُء ِمَن اْلَح ِجُد النِّ ٌَ لَِحافِِه َفَوَجْدُت َما 

َساُء  ِجُد النِّ ٌَ ِه َوَسلََّم أََنفِْسِت قُْلُت َوَجْدُت َما  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ
ُ َعلَى َبَناِت آَدَم َقالَْت َفاْنَسلَْلُت  َضِة َقاَل َذلَِك َما َكَتَب هللاَّ ٌْ ِمَن اْلَح

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َفؤَْصلَْحُت ِمْن َشؤْنًِ ُثمَّ َرَجْعُت َفَقاَل لًِ َرُسوُل هللاَّ
َثَنا َسِعٌُد ْبُن  َوَسلََّم َتَعالًِ َفاْدُخلًِ فًِ اللَِّحاِؾ َقالَْت َفَدَخْلُت َمَعُه َحدَّ

ابُِػ  ٍد الصَّ َثَنا َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َقاِسُم ْبُن أَْصَبَػ َقاَل َحدَّ َنْصٍر َقاَل َحدَّ
بًِ َكثٌٍِر 

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ َباُن َعْن  ٌْ َثَنا َش ُد ْبُن َسابٍِق َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقاَل َحدَّ
َثْتُه أَنَّ أُمَّ  بًِ َسلََمَة َحدَّ

َنَب بِْنَت أَ ٌْ ْحَمِن أَنَّ َز بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َعْن أَ

ِه َوَسلََّم َقالَْت ِحْضُت َوأََنا َمَع َرُسوِل  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َسلََمَة َزْوَج النَّ
ِه َوَسلََّم فًِ اْلَخِمٌلَِة َقالَْت َفاْنَسلَْلُت َفَخَرْجُت ِمْنَها  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َضتًِ َفلَبِْسُتَها َفَقاَل لًِ َرُسوُل هللاَّ ٌْ اَب َح ٌَ َفؤََخْذُت ثِ

َوَسلََّم أََنفِْسِت َقالَْت قُْلُت َنَعْم َفَدَعانًِ َفؤَْدَخلَنًِ َمَعُه فًِ اْلَخِمٌلَِة َهَذا 
َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح َثابٌِت فًِ َمْعَنى َحِدٌِث َربٌَِعَة َعْن َعابَِشَة َرَواهُ 
بًِ َكثٌٍِر جماعة هكذا ورواه محمد ابن َعْمٍرو َعْن 

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ َعْن 
بًِ 

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ بًِ َسلََمَة َعْن أُمِّ َسلََمَة َكَما َذَكْرَنا َواْلَقْوُل ِعْنَدُهْم َقْوُل 
أَ

بًِ 
َن أَ ٌْ ِد ْبِن َعْمٍرو فًِ أُمِّ َسلََمَة َوَقْد أَْدَخَل َب َكثٌٍِر َوُهَو أَْثَبُت ِمْن ُمَحمَّ

ُد ْبُن  َثنًِ ُمَحمَّ َواُب َوَحدَّ َنَب بِْنَت أُمِّ َسلََمَة َوُهَو الصَّ ٌْ َسلََمَة َوأُمِّ َسلََمَة َز
َثَنا أَُبو َخلٌَِفَة اْلَفْضُل ْبُن  َة َقاَل َحدَّ ٌَ ُد ْبُن ُمَعاِو َثَنا ُمَحمَّ ِ َقاَل َحدَّ َعْبِد هللاَّ
َثَنا أَُبو َعَواَنَة  ُد ْبُن ُمَسْرَهٍد َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ اْلُحَباِب اْلَقاِضً َقاَل َحدَّ

َها َكاَنْت َتَناُم َمَع َرُسوِل  بٌِِه َعْن َعابَِشَة أَنَّ
بًِ َسلََمَة َعْن أَ

َعْمُرو ْبُن أَ

َنهَُما َثْوٌب  ٌْ ًَ َحابٌِض َوَب ِه َوَسلََّم َوِه ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بًِ )هللاَّ
َوَعْمُرو ْبُن أَ

بًِ َسلََمَة 
ى َعْن أَ ٌَ ْح ٌَ َس بِاْلَحافِِظ َوإِْسَناُد  ٌْ فُُه َولَ ٌَُضعِّ َسلََمَة َكاَن ُشْعَبُة 

ًضا  ٌْ َنَب َعْن أُمِّ َسلََمَة َصِحٌٌح ِعْنَدُهْم َوإِْسَناُد َحِدٌِث َعابَِشَة أَ ٌْ َعْن َز
ُموَنَة فًِ َهَذا الباب صحٌح والحمد هلل ٌْ قال السٌوطً فً و ،(َوَم

ْحَمن أَن َعابَِشة زوج :"تنوٌر الحوالك َعن ربٌَعة بن أبً عبد الرَّ
ِه َوسلم َكاَنت ُمْضَطِجَعة َقاَل  ٌْ بًِ صلى هللا َعلَ بن عبد اْلبر لم االنَّ

ؤ فًِ إْرَسال َهَذا الَحِدٌث َواَل أعلم أَنه ُرِوَي بَِهَذا  تْخَتلؾ ُرَواة اْلُمَوطَّ
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ة وٌتصل َمْعَناهُ من َحِدٌث أم َسلَمة َوُهَو  اللَّْفظ من َحِدٌث َعابَِشة أَْلَبتَّ
ًّ أصل َهِذه اْلَكلَِمة من النَّفس  ِحٌح َوَؼٌره نفست َقاَل اْلخطابِ فًِ الصَّ
إاِلَّ أَنهم فرقوا َبٌن بَِناء اْلفِْعل من اْلحٌض َوالّنفاس َفَقالُوا فًِ اْلحٌض 
َوِوّي فًِ شرح ُمسلم ُهَو  نفست بَِفْتح النُّون والوالدة بَضمَها َوَقاَل النَّ

ة َوُهَو  ٌَ َوا ُهَنا بَِفْتح النُّون َوكسر اْلَفاء َهَذا ُهَو اْلَمْعُروؾ فًِ الرِّ

ِحٌح اْلَمْشهُور فًِ اللَُّؽة إِن نفست بَِفْتح النُّون َمْعَناهُ َحاَضت َوأما  الصَّ
ٌَُقال بَِضم النُّون َقاَل َوقد نقل أَُبو َحاتِم َعن االسمعً  فًِ اْلوالَدة َف

ِن فًِ اْلحٌض والوالدة َوذكر َذلِك ؼٌر َواِحد َقاَل وأصل َذلِك  ٌْ اْلَوْجَه
ٌُسمى نفسا م  م َوالدَّ  "ُكله ُخُروج الدَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -137 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافِعٍ :  َحدَّ  أَنَّ َعْبِد هللاِ ْبِن ،َحدَّ
ْسؤَلَُها ٌَ ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  بِ َهْل : ُعَمَر أَْرَسَل إِلَى َعابَِشَة َزْوَج النَّ

ًَ َحابٌِض؟ َفَقالَتْ  ُجُل اْمَرأََتُه َوِه َباِشُر الرَّ لَِتُشدَّ إَِزاَرَها َعلَى أَْسَفلَِها : ٌُ
َباِشُرَها إِْن َشاءَ  ٌُ هنا أفتت أم المإمنٌن عابشة رضً هللا :الشرح" .ُثمَّ ل

عنها بما أمرها به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما حاضت فٌما 
تقدم، فلتشد على ما تحت السرة بإزار ولٌتلذذ منها بما فوق ذلك، 

وقد وردت أحادٌث بذلك وقد تقدم االستدالل بها أخرجها الطبرانً 
 .وأبو داود والبٌهقً وؼٌرهم، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -138 ُه َبلََؽُه عن َسالَِم ْبَن َعْبِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
ٌُِصٌُبَها َزْوُجَها  َساٍر أنهما ُسببِلَ َعِن اْلَحابِِض؛ َهْل  ٌَ َماَن ْبَن  ٌْ هللاِ، َوُسلَ

ْهَر َقْبَل أَْن َتْؽَتِسَل؟ َفَقاالَ  هذا ما :الشرح."الَ َحتَّى َتْؽَتِسلَ :إَِذا َرأَِت الطُّ
ذهب فقٌهان من التابعٌن هما سالم بن عبد هللا بن عمر وسلٌمان بن 

قاال بؤنه ال ٌجوز وطء من ـ فٌما رواه عنهما مالك ببلؼاـ ٌسار 
طهرت من الحٌض حتى تؽتسل، وكؤنه قول استحسنه اإلمام مالك 

ٌُِصٌُبَها : (ش):"قال الباجً فً المنتقى رحمه هللا وإٌانا، َقْولُُه َهْل 

ْهِر  ٌُِرٌُد بَِذلَِك إَذا َرأَْت َعبَلَمَة ُوُجوِب الطُّ ْهَر  َزْوُجَها إَذا َرأَْت الطُّ
َضاِء أَْو  ٌْ ِة اْلَب َما َتَرى اْلَمْرأَةُ ِمْن اْلَقصَّ ًٍّ َوإِنَّ َس بَِمْربِ ٌْ ْهُر َفلَ ا الطُّ َوأَمَّ

ٌُِصٌَبَها بَِذلَِك  ِجُب لَِزْوِجَها أَْن  ٌَ ْهَر َواَل  َها الطُّ ٌْ ٌُوِجُب َعلَ اْلُجفُوِؾ،َما 
ِض أَْو أِلََقلِِّه َوَعلَى َهَذا  ٌْ َحتَّى َتْؽَتِسَل َسَواًء َكاَن اْنَقَطَع َدُمَها أِلَْكَثِر اْلَح

 ًُّ افِِع ر اإْلِْمَساُك .ُجْمهُوُر اْلفَُقَهاِء َوبِِه َقاَل َمالٌِك َوالشَّ ٌْ َوَقاَل اْبُن ُبَك
ِض  ٌْ ُم أِلَْكَثِر أََمِد اْلَح َعْنَها اْستِْحَساٌن َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َفإَِذا اْنَقَطَع الدَّ

َطؤََها َقْبَل أَْن َتْؽَتِسَل َفإِْن اْنَقَطَع  ٌَ ْوِج أَْن  اٍم ِعْنَدهُ َجاَز لِلزَّ ٌَّ َوُهَو َعَشَرةُ أَ
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ٌُْحَكَم بُِطْهِرَها  َطؤََها َحتَّى َتْؽَتِسَل أَْو  ٌَ ُجْز لَُه أَْن  ٌَ َعْنَها َقْبَل َذلَِك لَْم 
لٌُِل َعلَى َما َنقُولُُه َقْوله َتَعالَى َوال }:لَِمِجًِء آِخِر َوْقِت َصبَلٍة َوالدَّ

ْطهُْرنَ  ٌَ ى  ْرَن َفؤُْتوُهنَّ  َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّ ُ  َفإَِذا َتَطهَّ
ُث أََمَرُكُم هللاَّ ٌْ  {ِمْن َح

َقاُل اِلْنقَِطاِع [222: البقرة] ٌُ ٌل َواَل  ُه َتَفعُّ َما ُهَو ااِلْؼتَِساُل أِلَنَّ َطهُُّر إنَّ  َوالتَّ
َقاَل لَُه ُطْهٌر َفإِْن قٌَِل اَل ُنَسلُِّم أَنَّ َمْعَنى  ٌُ ِم َتَطهٌُّر َوإِْن َجاَز أَْن  الدَّ

ُم  َقاَل َتَطهََّرْت اْلَمْرأَةُ إَذا اْنَقَطَع َعْنَها الدَّ ٌُ ُجوُز أَْن  ٌَ ْؽَتِسْلَن َو ٌَ ْطهُْرَن  ٌَ
َقاُل َتَطهََّرْت اأْلَْرُض إَذا َزاَل َما فٌَِها  ٌُ ُكْن َذلَِك َعْن فِْعلَِها َكَما  ٌَ َوإِْن لَْم 

ُكْن  ٌَ َر اْلُكوُز َوإِْن لَْم  َع اْلَحْبُل َوَتَكسَّ َقاُل َتَقطَّ ٌُ َجاَسِة َو ِمْن اأْلََذى َوالنَّ
َما َمْعَناهُ اْنَقَطَع اْلَحْبُل َواْنَكَسَر اْلُكوُز  ٌء ِمْن َذلَِك ِمْن فِْعلِِهَما َوإِنَّ ًْ َش

ِم َعْنهُنَّ َوإِْن لَْم  َوَكَذلَِك فًِ َمْسؤَلَتَِنا َمْعَنى َتَطهَّْرَن َتَطهَّْرَن بِاْنقَِطاِع الدَّ
ؤِْن َقاَل فًِ  اَء ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم بَِهَذا الشَّ ُكْن ِمْن فِْعلِِهنَّ َواْلَجَواُب أَنَّ اْلَفرَّ ٌَ
ُدلُّ  ٌَ ْطهُْرَن ُهَو اْلُؽْسُل َواَل َنْعلَُم لَُه فًِ َذلَِك ُمَخالًِفا َو ٌَ َمْعَنى َقْولِِه َحتَّى 

ِه  ٌْ ٌَُضاُؾ إلَ ْن  ُل ُوقُوُع اْلفِْعِل ِممَّ َفعُّ ْلَن َوالتَّ َعلَى َذلَِك أَنَّ َتَطهَّْرَن ُهَو َتَفعَّ
ِم  ْمَنُع ِمْن َحْملِِه َعلَى اْنقَِطاِع الدَّ ٌَ َهَذا ُمْقَتَضاهُ فًِ َكبَلِم اْلَعَرِب َوُهَو 

َر اْلُكوُز  َساِء َوَقْولُهُْم َتَطهََّرْت اأْلَْرُض َوَتَكسَّ َس ِمْن فِْعِل النِّ ٌْ أِلَنَّ َذلَِك لَ

َما َمْعَناهُ  َس ِمْن فِْعلَِها َوإِنَّ ٌْ ِز َوااِلتَِّساِع أِلَنَّ َذلَِك لَ َعلَى َسبٌِِل التََّجوُّ
ٌء ِمْن َذلَِك  ًْ ُكْن َش ٌَ ْرُع َوَكُثَر اْلَماُء َوإِْن لَْم  َقاُل َطاَل الزَّ ٌُ َطهَُرْت لَِما 

ُجوُز أَْن  ٌَ ِهَما َمَجاًزا َواتَِّساًعا َواَل  ٌْ ٌَُضاُؾ إلَ ُه  ِمْن فِْعلِِهَما َولَِكنَّ
ٌُْصَرَؾ اللَّْفُظ َعْن َمْوُضوِعِه َوُمْقَتَضاهُ إلَى َمَجاٍز لَُه إالَّ بَِدلٌٍِل َواَل 

ُن َما َذَكْرَناهُ َقْولُُه فًِ آِخِر  ٌِّ َب ٌُ ا  َدلٌَِل لَُكْم ِمْن َهَذا اْلَمْوِضِع َوِممَّ
ةِ  ٌَ ابٌِنَ }:اآْل وَّ ٌُِحبُّ التَّ  َ

ِرٌنَ  إِنَّ هللاَّ ٌُِحبُّ اْلُمَتَطهِّ  َفَمَدَح [222: البقرة] {َو

ْطِهٌُر ِمْن فِْعلِِهْم  ُكوَن التَّ ٌَ ْقَتِضً أَْن  ٌَ ِهْم َوَذلَِك  ٌْ اْلُمَتَطهِِّرٌَن َوأَْثَنى َعلَ
َس ِمْن فِْعِل اْلَمْرأَِة َواَل ُتْمَدُح بِهِ  ٌْ ِم لَ   ."َوَقْد َعلِْمَنا أَنَّ اْنقَِطاَع الدَّ

 :ما جاء فً طهر الحابض (27)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -139 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن أَ َحدَّ

َها  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ بِ ِه، َمْوالَِة َعابَِشَة َزْوَج النَّ َعْلَقَمَة، َعْن أُمِّ
ْبَعْثَن إِلَى َعابَِشَة : َقالَتْ  ٌَ َساُء  ًِّ - رضً هللا عنها - َكاَن النِّ بِ َزْوَج النَّ

ْفَرةُ َفَتقُولُ  َرَجِة فٌَِها اْلُكْرُسُؾ، فٌِِها الصُّ الَ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بِالدِّ
ْهَر ِمَن  َضاَء، ُتِرٌُد بَِذلَِك الطُّ ٌْ َة اْلَب َن اْلَقصَّ ٌْ َتْعَجْلَن َحتَّى َتَر

ٌْضَ   القصة أو : عند الفقهاءأمارات الطهرقلت : الشرح."اْلَح
هذا ما أفتت به عابشة رضً هللا عنها النساء، قال الباجً والجفوؾ 
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ْرَجِة ُتِرٌُد : (ش):"فً المنتقى ْبَعْثَن إلَى َعابَِشَة بِالدُّ ٌَ َساُء  َقْولَُها َكاَن النِّ
 ًِّ بِ َها َكاَنْت َمَع النَّ ِه َوَسلََّم - لِِعْلِمَها بَِهَذا اأْلَْمِر أِلَنَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

َإاِل  ِه ِمْن السُّ ٌْ ِض َوُتْظِهُر إلَ ٌْ َإاِل َعْن أَْحَكاِم اْلَح ِه فًِ السُّ ٌْ َوَتُدلُّ َعلَ
ِصْل  ٌَ َساُء َفاْسَتَقرَّ ِعْنَدَها ِمْن ِعْلِم َذلَِك َما لَْم  ْسَتْحًِ ِمْنُه النِّ ٌَ َعْنُه َما 
َها  ٌْ ْبَعْثَن إلَ ٌَ َها َفُكنَّ  ٌْ ْرِجْعَن فًِ ِعْلِم َذلَِك إلَ ٌَ َساُء  ِرَها َفَكاَن النِّ ٌْ إلَى َؼ

ُه أَْفَضُل َما  ًَ َجْمُع َدَرٍج فٌِِه اْلُكْرُسُؾ َوُهَو اْلَقَطُن أِلَنَّ ْرَجِة َوِه بِالدُّ
ُطوَباِت َفَتْظَهُر فٌِِه  اِضِه َوَتْجفٌِفِِه الرُّ ٌَ ُم لَِنَقابِِه َوَب ِحُم َوالدَّ ٌُْسَتْبَرأُ بِِه الرَّ

ِرهِ  ٌْ ِم َما اَل َتْظَهُر فًِ َؼ َضِة .آَثاُر الدَّ ٌْ ْفَرةُ ِمْن َدِم اْلَح َوَقْولَُها فٌِِه الصُّ
بَلِة،َفَكاَنْت َعابَِشُة  َنَها َعْن الصَّ ٌْ ْسؤَْلَن َعابَِشَة إَذا َرأَ ٌَ َفإِنَّ النَِّساَء ُكنَّ 

َضاَء  ٌْ َة اْلَب َن اْلَقصَّ ٌْ َضٌة َوَتقُوُل لَهُنَّ اَل َتْعَجْلَن َحتَّى َتَر ٌْ َها َح َتْحُكُم بِؤَنَّ
ْفَرَة فًِ َزَمِن  َن الصُّ ٌْ بَلِة إَذا َرأَ َوَتَرى أَنَّهُنَّ َمْمُنوَعاٌت ِمْن الصَّ

ْفَرَة َواْلُؽْبَرَة  ِه َمالٌِك أَنَّ الصُّ ٌْ ٌض َوَهَذا الَِّذي َذَهَب إلَ ٌْ َها َح ِض أِلَنَّ ٌْ اْلَح
نِ  ٌْ ٌَُرى فًِ َوْقَت ِم َوَذلَِك  ٌُْحَكُم لََها بُِحْكِم الدَّ : َواْلُكْدَرَة ُكلََّها ِدَماٌء 

ْهرِ : أََحُدُهَما انًِ.َقْبَل الطُّ ْهِر َفهَُو : َوالثَّ ا َما َرأَْت ِمْنُه َقْبَل الطُّ َبْعَدهُ َفؤَمَّ
َمُه َدٌم َقلٌٌِل أَْو َكثٌٌِر َوَكَذلَِك لَْو َرأَْت  ٍض َسَواٌء َتَقدَّ ٌْ ِعْنَد َمالٍِك َدُم َح

ًضا َوإِْن َرأَْتُه  ٌْ ُكوُن َح ٌَ ُه  َمُه َدٌم َفإِنَّ َتَقدَّ ٌَ ِض اْبتَِداًء ُدوَن أَْن  ٌْ َزَمَن اْلَح
َفَساُء َكاَن نَِفاًسا َوإِْن َكاَن فًِ َزَمِن ااِلْستَِحاَضِة َكاَن اْستَِحاَضًة  النُّ

 ًُّ افِِع  ".َوبَِهَذا َقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوالشَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -140 بًِ َبْكٍر، :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ َحدَّ
ْدُعوَن  ٌَ ُه َبلََؽَها أَنَّ نَِساًء ُكنَّ  ِد ْبِن َثابٍِت، أَنَّ ٌْ تِِه، َعِن ْبَنت َز َعْن َعمَّ
ْهِر، َفَكاَنْت َتِعٌُب َذلَِك  ْنُظْرَن إِلَى الطُّ ٌَ ِل  ٌْ بِاْلَمَصابٌِِح ِمْن َجْوِؾ اللَّ

، َوَتقُولُ  ِهنَّ ٌْ ْصَنْعَن َهَذا: َعلَ ٌَ َساُء  هذا اإلسناد ال :الشرح."َما َكَن النِّ
ٌعول علٌه فً األحكام الشرعٌة لضعفه، قلت واكتفى ابن عبد البر 

َما أَْنَكَرْت َعلَى : "فً االستذكار بقوله ِد ْبِن َثابٍِت َفإِنَّ ٌْ ا َقْوُل اْبَنِة َز َوأَمَّ

لََواِت َوَما َقاَرَبَها أِلَنَّ  ِر أَْوَقاِت الصَّ ٌْ َساِء اْفتَِقاَدُهنَّ أَْحَوالَهُنَّ فًِ َؼ النِّ
َساِء اْفتَِقاُد أَْحَوالِِهنَّ  َما َعلَى النِّ بَلِة َوإِنَّ َس بَِوْقٍت لِلصَّ ٌْ ِل لَ ٌْ َجْوَؾ اللَّ

بَلةِ ) ْبَن بِاْلُؽْسِل لَِما  (لِلصَّ لََواِت َفإِْن ُكنَّ َقْد َطهُْرَن َتؤَهَّ فًِ أَْوَقاِت الصَّ
بَلِة،َوفًِ َهَذا اْلَباِب ُسبَِل َمالٌِك َعِن اْلَحابِِض َتْطهُُر َفبَل  ِهنَّ ِمَن الصَّ ٌْ َعلَ

َم  مَّ ٌَ ِجِد اْلَماَء َت ٌَ ُم َقاَل َنَعْم َفإِنَّ ِمْثلََها ِمْثُل اْلُجُنِب إَِذا لَْم  مَّ ٌَ َتِجُد َماًء أََتَت
ِ - َمالٌِك - َكَما َقاَل - َوَهَذا إِْجَماٌع  وقال .هـ/اَل ِخبَلَؾ فٌِِه َواْلَحْمُد هلِلَّ

ْصَنْعَن َهَذا ُتِرٌُد :" الباجً فً المنتقى ٌَ َساُء  ٍد َما َكاَن النِّ ٌْ َوَقْوُل اْبَنِة َز
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ِهنَّ َوَذلَِك أَنَّ َمْن أَْدَرَكْتُه ِمْن النَِّساِء ُكنَّ  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ أَنَّ َهَذا َتَكلُُّؾ َما اَل 
ِن أِلَنَّ  ٌْ ْصَنْعَن َذلَِك لَِسَبِب اْلِعَشاَء ٌَ ُكنَّ  ٌَ أَْكَثَر اْجتَِهاًدا َوأَْفَضَل ِعْلًما َولَْم 
ُكوُن  ٌَ َما  ِل َوإِنَّ ٌْ ْوِم أَْو اللَّ ْهِر بَِسَببِِهَما َقْد اْنَقَضى ِعْنَد النَّ َظَر إلَى الطُّ النَّ

ِن ِمْن َذلِكَ  َمكُّ ًِّ فًِ آِخِر َوْقتِِهَما َمَع التَّ اِط ٌَ ْم بًِ َجْعَفَر الدِّ
 ".َعلَى َقْوِل أَ

ْم، َفإِنَّما : َعِن اْلَحابِِض َتْطهُُر َفبلَ َتِجُد الَماًء؟ َقالَ :َوُسبَِل َمالِكٌ  -* مَّ ٌَ لَِت

مَ  مَّ ٌَ ِجْد الَماًء ٌَت ٌَ قال اإلمام مالك :الشرح."ِمْثلََها ِمْثُل اْلُجُنِب إَِذا لَْم 
رحمه هللا تعالى وإٌانا بنفً الفارق بٌن الحابض تطهر فبل تجد 

وقال الباجً ."الماء، والجنب ال ٌجد الماء، فعلٌهما التٌمم والصبلة
َض َبْعَد اْنقَِطاِع َدِمِه َحَدٌث :(ش):"فً المنتقى ٌْ َوَهَذا َكَما َقاَل أِلَنَّ اْلَح

بَلِة  َم لِلصَّ مَّ ٌَ ِجْد اْلَماَء َت ٌَ ٌُْمِكُن َرْفُعُه بِاْلُؽْسِل َكاْلَجَناَبِة َواْلُجُنُب إَذا لَْم 

ُم  مَّ ٌَ ِرَها ِمْن َمَوانِِع اْلَجَناَبِة َفَكَذلَِك اْلَحابُِض إَذا لَْم َتِجْد اْلَماَء َتَت ٌْ َوَؼ
ْمَنا ِذْكَرهُ  َر اْلَوْطِء َكَما َقدَّ ٌْ ِض َؼ ٌْ وقال ابن ." َوَتْسَتبٌُِح بَِذلَِك َمَوانَِع اْلَح

َوفًِ َهَذا اْلَباِب ُسبَِل َمالٌِك َعِن اْلَحابِِض :"عبد البر فً االستذكار
ِجِد  ٌَ ُم َقاَل َنَعْم َفإِنَّ ِمْثلََها ِمْثُل اْلُجُنِب إَِذا لَْم  مَّ ٌَ َتْطهُُر َفبَل َتِجُد َماًء أََتَت

َم َوَهَذا إِْجَماعٌ  مَّ ٌَ ِ -َمالِكٌ - َكَما َقالَ - اْلَماَء َت  ."هـ/اَل ِخبَلَؾ فٌِِه َواْلَحْمُد هلِلَّ
 :جامع الحٌض (28)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -141 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
َها  ٌِق، أَنَّ دِّ بًِ َبْكٍر الصِّ

ِر، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَ ٌْ َب َفاِطَمَة بِْنِت اْلُمْنِذِر ْبِن الزُّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَتْ : َقالَتْ  ٌا رسول : َسؤَلَِت اْمَرأَةٌ َرُسوَل هللاَّ

َؾ َتْصَنُع؟  ٌْ َضِة َك ٌْ ُم ِمَن اْلَح َت إِْحَداَنا إَِذا أََصاَب َثْوَبَها الدَّ ٌْ هللا، أََرأَ
هذا الحدٌث : الشرح" .لَتْقُرصُه، ُثمَّ لَِتْنَضْحُه بَِماِء ُثمَّ لُِتَصلًِّ: فقال

المسند المرفوع حدٌث صحٌح وقد أخرجه بعض المسندٌن الحذاق 
َحدَثنا  :من طرٌق مالك،قال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسند

، [بن أنس]ٌونس بن عبد األعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنً مالك 

وَعمرو بن الحارث، وٌحٌى بن عبد هللا بن سالم، عن هشام بن 
 بكر، الحدٌث،وقال البؽوي عروَة، عن فاطمَة، عن أسماء بنت أبً

، أَنا َعْبُد -290 :فً شرح السنة ًُّ ٍد اْلِكَسابِ اِب ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوهَّ
اِس األََصمُّ  َثَنا أَُبو اْلَعبَّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد  .اْلَعِزٌِز ْبُن أَْحَمَد اْلَخبلُل، َحدَّ

ُد ْبُن أَْحَمَد اْلَعاِرُؾ، َقاال ، َوُمَحمَّ ًُّ الِِح ِ الصَّ أَنا أَُبو َبْكٍر : ْبُن َعْبِد هللاَّ
، أَنا َمالِكٌ  ًُّ افِِع بٌُِع، أَنا الشَّ ، أَنا الرَّ اِس األََصمُّ ، َنا أَُبو اْلَعبَّ ح .اْلِحٌِريُّ

، أَنا أَُبو  ًُّ َوأَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز، أَنا اْلَقاِسُم ْبُن َجْعَفٍر اْلَهاِشِم
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ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن  ، َنا أَُبو َداُوَد، َنا َعْبُد هللاَّ ًُّ ًٍّ اللُّْإلُبِ َعلِ
بًِ َبْكٍر، 

ِهَشاِم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن َفاِطَمَة بِْنِت اْلُمْنِذِر، َعْن أَْسَماَء بِْنِت أَ
ِه َوَسلََّم، َفَقالَتْ : "َقالَتْ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا : َسؤَلَِت اْمَرأَةٌ َرُسوَل هللاَّ ٌَ

َؾ ا َرُسولَ  ٌْ َضِة، َك ٌْ ُم ِمَن اْلَح َت إِْحَداَنا إَِذا أََصاَب َثْوَبَها الدَّ ٌْ ِ، أََرأَ هللَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ إَِذا أََصاَب َثْوَب إِْحَداُكنَّ »: َتْصَنُع؟ َفَقاَل النَّ

َضِة، َفْلَتْقِرْصُه، ُثمَّ لَِتْنَضْحُه بِاْلَماِء، ُثمَّ ُتَصلًِّ  ٌْ ُم ِمَن اْلَح الدَّ
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا .«فٌِهِ  ٌَرِزيُّ َثَنا َوأَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ َحدَّ

، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك بَِهَذا اإلِْسَناِد،  ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
َؾ َتْصَنُع؟ َقالَ : َوَقالَ  ٌْ  .«لَِتْقِرْصُه، ُثمَّ لَِتْنَضْحُه بَِماٍء، ُثمَّ لُِتَصلِّ »: َك

ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
ى  ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن َحاتٍِم، َعْن  ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن ُمَحمَّ

ُ َعْنهُ ، ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ِهَشامٍ  ًَ هللاَّ فٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ : َقاَل اإلَِماُم َرِض
ُر َشْرٍط، َبْل إِْن َكاَنِت  ٌْ ِر اْلَكْلِب َؼ ٌْ ْعفٌَِر فًِ َؼْسِل َنَجاَسِة َؼ اْلَعَدَد َوالتَّ
ٌُْحَكُم  َها َماًء َواِحًدا أََتى َعلَى َجِمٌِعَها،  ٌْ ٍة َفَصبَّ َعلَ ٌَّ َر َمْربِ ٌْ َجاَسُة َؼ النَّ

ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْؽِسَل َثبلًثا، لَِقْوِل النَّ ٌَ ٌُْسَتَحبُّ أَْن  َهاَرِة، َو بِالطَّ
َدهُ فًِ»:َوَسلَّمَ  ٌَ ْؽِمُس  ٌَ ْؽِسلََها َثبلًثا َفبل  ٌَ ى  َوإِْن َكاَنِت  «.اإلَِناِء َحتَّ

َها، َوَتْقِرُصَها، ُثمَّ َتْؽِسلَُها بِاْلَماءِ  ْوِث، َتُحتُّ ِم، َوالرَّ ًة، َكالدَّ ٌَّ نِ ٌْ َجاَسُة َع  .النَّ
َجاَسِة بِاإلِْصَبِع، َوَتْؽِمَزهُ : َواْلَقْرصُ  ُهَو أَْن َتْقبَِض َعلَى َمْوِضِع النَّ

ِم، ُثمَّ َتْؽِسلَهُ  َبُه ِمَن الدَّ ْنَحلَّ َما َتَشرَّ ٌَ ًدا، َوَتْدلَُكُه َحتَّى  ٌِّ َواْلُمَراُد . َؼْمًزا َج
ًَ لََها أََثٌر َبْعَد : ِمَن النَّْضِح اْلَمْذُكوِر فًِ اْلَحِدٌِث ُهوَ  اْلَؽْسُل، َفإِْن َبقِ

ٌقول صراحة بنجاسة دم الحٌض فهذا الحدٌث " .اْلَؽْسِل، َفهَُو َطاِهرٌ 
فؤمر الرسول صلى هللا علٌه وسلم بقرصه ونضحه بالماء ثم تصلً 

، "حٌن ٌطهر الثوب، وهذا وقع علٌه إجماع فقهاء األمصار المتٌقن
وهذا الحدٌث قد تقدم االستدالل به من طرؾ الشوكانً فً أن دم 

 . الحٌض نجس خبلفا للدم المسفوح اآلخر، وقد تقدم الرد علٌه
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -142 ُه بلؽه عن عابشة َزْوَج :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ

َم؟  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أنها قالت فً اْلَمْرأَِة اْلَحاِمِل َتَرى الدَّ بِ النَّ
بلَةِ : فَقالَت هذا :الشرح." َوَذلَِك األَْمُر ِعْنَدَنا: َقاَل َمالِكٌ ."َتُكؾُّ َعِن الصَّ

الحدٌث الموقوؾ على عابشة رضً هللا عنها منقطع ألنه من 
ببلؼات اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا،وفٌه رأي عابشة رضً 

هللا عنها فٌما ٌخص بالحامل إذا رأت الدم أنها تكؾ عن الصبلة، 
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وهذا .. فجعلت ذلك حٌضا ٌمنع من الصبلة والصوم والوطء،الخ
القول محل خبلؾ بٌن فقهاء األمصار الذٌن جعلوا ذلك استحاضة ال 

َوَهِذِه َمْسؤَلٌَة اْخَتلََؾ : "حٌضة، وقال ابن عبد البر فً االستذكار
ِرَها َواْخُتلَِؾ فٌَِها َعْن َعابَِشَة  ٌْ اْلُعلََماُء فٌَِها َقِدًٌما َوَحِدًٌثا بِاْلَمِدٌَنِة َوَؼ

ًضا وعن سعٌد بن المسٌب وعن ابن شهاب ٌْ ،ثم تفرد ٌحً اللٌثً أَ

اْلَحاِمِل َتَرى  (اْلَمْرأَةِ ) ذكر مالك أنه سؤل ابن ِشَهاٍب َعِن -108 بخبر
بَلةِ  َم َقاَل َتُكؾُّ َعِن الصَّ ْخَتلِْؾ ،الدَّ ٌَ َقاَل َمالٌِك َوَذلَِك اأْلَْمُر ِعْنَدَنا،َولَْم 

ٌض َتُكؾُّ  ٌْ ى ْبِن َسِعٌٍد َوَربٌَِعَة أَنَّ اْلَحاِمَل إَِذا َرأَْت َدًما َفهَُو َح ٌَ ْح ٌَ َعْن 
ِث ْبِن َسْعٍد  ٌْ بَلِة،َوُهَو َقْوُل َمالٍِك َوأَْصَحابِِه َواللَّ ِمْن أَْجلِِه َعِن الصَّ

ِه َوُهَو َقْوُل َقَتاَدَة َوبِِه قال عبد الرحمن بن  ٌْ ًِّ فًِ أََحِد َقْولَ افِِع َوالشَّ
ٍد  ٌْ اُد ْبُن َز ،َوَذَكَر َحمَّ َبِريُّ ِه َوأَُبو َجْعَفٍر الطَّ ٌْ مهدي وإسحاق بن َراْهَو
َها َكاَنْت َتقُوُل  ٌُْخَتلَُؾ ِعْنَدَنا َعْن َعابَِشَة أَنَّ ى ْبِن َسِعٌٍد َقاَل اَل  ٌَ ْح ٌَ َعْن 

َها ُتْمِسُك َعِن الصبلة حتى تطهر َم إِنَّ وقد روى ،فًِ اْلَحاِمِل َتَرى الدَّ
ُ أَْعلَمُ اعن  اٍس أَنَّ اْلَحاِمَل َتِحٌُض َوهللاَّ َواْخُتلَِؾ َعْن َمالٍِك َهْل ،بن َعبَّ

َها اَل َتْسَتْطِهُر اَتْسَتْطِهُر أَْم اَل،َفَرَوى عنه  اٍد أَنَّ ٌَ ًُّ ْبُن ِز بن اْلَقاِسِم َوَعلِ

ِه َذَهَب اْلُمِؽٌَرةُ َوَعْبُد اْلَملِِك َوأَُبو ُمْصَعٍب والزهري ٌْ وروى عنه ،َوإِلَ
اٍم َوُهَو َقْوُل اأشهب ومطرؾ و ٌَّ َها َتْسَتْطِهُر بَِثبَلَثِة أَ بن َعْبِد اْلَحَكِم أَنَّ

ًُّ َوَعْبُد ،أَْصَبػَ  ْوِريُّ َوأَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َواأْلَْوَزاِع اُن الثَّ ٌَ َوَقاَل ُسْف
َس َما َتَراهُ  ٌْ ى لَ ٌَ ْح ٌَ ِ ْبُن اْلَحَسِن اْلَعْنَبِريُّ َواْلَحَسُن ْبُن َصالِِح ْبِن  هللاَّ

َما ُهَو  ًضا َوإِنَّ ٌْ ْفَرِة َواْلُكْدَرِة َح ِم َوالصُّ اْلَحاِمُل َعلَى َحْملَِها ِمَن الدَّ
ًٍّ َوُهَو َقْوُل  بَلِة َوبِِه َقاَل َداُوُد ْبُن َعلِ ْمَنُعَها ِمَن الصَّ ٌَ اْستَِحاَضٌة اَل 

ٌة عن  ٌَ ًِّ َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوِرَوا َمْشقِ ْهِريِّ اَمْكُحوٍل الدِّ بن ِشَهاٍب الزُّ
بًِ َرَباٍح 

ٍد َوِعْكِرَمَة َوَعَطاِء ْبِن أَ ٌْ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َوَجابِِر ْبِن َز َوُمَحمَّ
ٍد  ٌْ اٍد َوبِِه َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوأَُبو ُعَب ًِّ َوَحمَّ َخِع ًِّ َوإِْبَراِهٌَم النَّ ْعبِ َوالشَّ

َثَنا اْلَولٌُِد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َسِعٌِد ْبِن َعْبِد  ٌم َقاَل َحدَّ ٌْ َوأَُبو َثْوٍر،َذَكَر ُدَح
قُوُل اْلَحاِمُل اَل َتِحٌُض َفْلَتْؽَتِسْل َوْلُتَصلِّ  ٌَ ْهِريَّ  ُه َسِمَع الزُّ اْلَعِزٌِز أَنَّ

ٌض َعلَى َحْملٍ ) ٌْ ُكوُن َح ٌَ َثَنا أَُبو َعْمٍرو (َقاَل َواَل  َثَنا اْلَولٌُِد َقاَل َحدَّ ،َوَحدَّ
ْهِريِّ ِمْثَل ذلك ًُّ َعِن الزُّ ٌَِّب  اأْلَْوَزاِع َوَقْد ُرِوَي َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

َساٍر أَنَّ اْلَحاِمَل َتِحٌضُ  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ُث ،َوُسلَ ٌْ َثَنا اللَّ ٌم َقاَل َحدَّ ٌْ َذَكَرهُ ُدَح
َم  ٌَِّب َقاَل اْلَحاِمُل إَِذا َرأَِت الدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ٌَ ْح ٌَ َعْن 

ُث َعْن َربٌَِعَة َقاَل اْلَحاِمُل ،لَْم ُتَصلِّ  ٌْ َثَنا اللَّ َثَنا اْلَولٌُِد َقاَل َوَحدَّ َقاَل َوَحدَّ



 Page 267 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ُة لِِكبَل  َم لَْم ُتَصلِّ اَل َقْبَل ُخُروِج اْلَولَِد َواَل َبْعَدهُ،َواْلُحجَّ إَِذا َرأَِت الدَّ
َظِر َتَكاُد أَْن َتَتَواَرى ِن ِمْن ِجَهِة النَّ ٌْ ْمَنُع اْلَحاِمَل ِمَن ،اْلَقْولَ ٌَ َوُكلُّهُْم 

ُه ِعْنَدُهْم َدُم  ْلِق َوَضْرَبِة اْلَمَخاِض أِلَنَّ بَلِة إَِذا َكاَنْت فًِ الطَّ الصَّ
َم اْضِطَراٌب ِمْن أَْقَوالِِهْم  نَِفاٍس،َوأِلَْصَحاِب َمالٍِك فًِ اْلَحاِمِل َتَرى الدَّ

اتِِهْم َعْن َمالٍِك َقْد َذَكْرَناَها فًِ ِكَتاِب اْختبَِلِؾ َقْوِل َمالٍِك  ٌَ َوِرَوا

َوأََصحُّ َما فًِ َمْذَهِب َمالٍِك ِعْنَد أُولًِ اْلَفْهِم ِمْن أَْصَحابَِنا ،َوأَْصَحابِهِ 
َم َسَواٌء فًِ ااْلْستِْطَهاِر  ُة أَْشَهَب أَنَّ اْلَحاِمَل َواْلَحابَِل إَِذا َرأََتا الدَّ ٌَ ِرَوا

ِه َذَهَب َعْبُد اْلَملِِك ْبُن َحبٌٍِب َقاَل  ٌْ ِض،َوإِلَ ٌْ ُل ))َوَسابِِر أَْحَكاِم اْلَح َوأَوَّ
ِحٌُح ِمْن َمْذَهِب َمالٍِك  اْلَحْمِل َوآِخُرهُ فًِ َذلَِك َسَواٌء َوُهَو الصَّ

ُ أَْعلَم ًِّ َوهللاَّ افِِع  ."َوالشَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -143 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  بِ ُ َعْنَها َزْوَج النَّ ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض
أَ

َها َقالَتْ  ُل َرْأَس النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوأََنا : أَنَّ ُكْنُت أَُرجِّ
هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد ألن : الشرح."َحابِضٌ 

رواته كلهم ثقات وال تضر العنعنة، وأم المإمنٌن عابشة رضً هللا 

عنها تذكر هنا أنها كانت ترجل رأس رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم وهً حابض لتبٌن بذلك أنها ؼٌر نجس وقد تقدم ما فٌه الكفاٌة 

 ..فٌما ٌخص بطهارة الحابض وسإرها وٌدٌها وعرقها ودمعها،الخ
 (297 - )9 :قال مسلم:والحدٌث أخرجه ؼٌر مالك فً كتاب االعتكاؾ

َثَمَة، َعْن ِهَشاٍم، أَْخَبَرَنا ُعْرَوةُ،  ٌْ ى، أَْخَبَرَنا أَُبو َخ ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َوَحدَّ
َها ٌُْدنًِ  »:َقالَتْ  َعْن َعابَِشَة أَنَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ َكاَن َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

لُ َرْأَسُه َوأََنا َحابِضٌ  ًَّ َرْأَسُه َوأََنا فًِ ُحْجَرتًِ، َفؤَُرجِّ  (297- )10« إِلَ

، َعْن َزابَِدَة، َعْن  ًٍّ ُن ْبُن َعلِ ٌْ َثَنا ُحَس َبَة، َحدَّ ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ

ُكْنُت أَْؼِسلُ  »:َمْنُصوٍر، َعْن إِْبَراِهٌَم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعابَِشَة َقالَتْ 

ِه َوَسلََّم َوأََنا َحابِضٌ  ٌْ : وقال أبو داود« َرْأَس َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

حدثنا حماد بن زٌد، : حدثنا سلٌمان بن حرب، ومسدد، قاال -2469
كان رسول هللا  »:عن عابشة قالت عن هشام بن عروة، عن أبٌه،

صلى هللا علٌه وسلم ٌكون معتكفا فً المسجد، فٌناولنً رأسه من 
، «فؤرجله وأنا حابض »:وقال مسدد« خلل الحجرة، فؤؼسل رأسه،

 -683": المسند المستخرج على صحٌح مسلم "وقال أبو نعٌم فً

ى َثَنا  ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن اْلَحَسِن َثَنا َحْرَملَُة ْبُن  ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم َثَنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
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ْحَمِن ْبِن  ِد ْبِن َعْبِد الرَّ اْبُن َوْهٍب أَْخَبَرَنا َعْمُرو ْبُن اْلَحاِرِث َعْن ُمَحمَّ
َها َقالَتْ  ِر َعْن َعابَِشَة أَنَّ ٌْ َب ِ ):َنْوَفٍل َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ َكاَن َرُسولُ هللاَّ

ًَّ َرْأَسُه ِمَن اْلَمْسِجِد َوُهَو ُمَجاِوٌر  ٌُْخِرُج إِلَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
 "(َفؤَْؼِسلُُه َوأََنا َحابِضٌ 

َثَنا أَُبو مصعٍب َقالَ -144 َثَنا َمالٌِك، َعِن ابن شهاٍب، َعْن عروة :  َحدَّ َحدَّ

ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، مثله بِ " .ْبن الزبٌر، َعْن عابشة زوج النَّ
هذا الحدٌث المسند المرفوع مثل الذي قبله من حٌث الصحة : الشرح

والمعنى فبل داعً لتكرار ما تقدم وإنما استشهد به اإلمام مالك 
 .رحمه هللا وإٌانا لٌإكد ما ٌذهب إلٌه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -145 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ٌَّضٌ  ٌُْعِطٌَنُه اْلُخْمَرَة َوُهنَّ ُح ِه، َو ٌْ ْؽِسُل َجَواِرٌِه ِرْجلَ ٌَ " .ُعَمَر َكاَن 

هذا الحدٌث المسند الموقوؾ من أصح األسانٌد وقد رواه : الشرح
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌإكد به مذهبه فً طهارة الحٌض ألن 

المسؤلة محل خبلؾ بٌن الفقهاء وقد تقدم ما فٌه كفاٌة فً الؽسل 
والوضوء، قد جاء مرفوعا من رواٌة مسلم وأبً نعٌم األصبهانً 

َباُب َقْولِِه  -38 ":المسند المستخرج على صحٌح مسلم"حٌث قال فً 
ِدكِ  ٌَ َسْت فًِ  ٌْ َضَتِك لَ ٌْ ِه َوَسلََّم إِْن َح ٌْ ُ َعلَ َثَنا أَُبو َبْكٍر  -:َصلَّى هللاَّ َحدَّ

َة  ٌَ َبَة َثَنا أَُبو ُمَعاِو ٌْ بًِ َش
اٍم َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ ُد ْبُن َؼنَّ ٌْ ًُّ َثَنا ُعَب ْلِح الطَّ

ٍد َعِن اْلَقاِسِم ْبنِ  ٌْ ٍد َعْن َعابَِشَة  َعِن األَْعَمِش َعْن َثابِِت ْبِن ُعَب ُمَحمَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َناِولٌِنًِ اْلُخْمَرَة ِمَن )َقالَْت َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِ إِنًِّ َحابٌِض َفَقالَ  ِدكِ  اْلَمْسِجد َفقلت ٌارسول هللاَّ ٌَ َسْت بِ ٌْ َضَتِك لَ ٌْ  (إِنَّ َح

ةَ  ٌَ بًِ ُمَعاِو
بًِ كرٌب َعْن أَ

بًِ َبْكٍر َوأَ
ى َوأَ ٌَ ْح ٌَ ، َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن 

 ."وهللا تعالى أعلم، اْلُخْمَرةُ اْلَحِصٌرُ 
 :ما جاء فً المستحاضة (29)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -146  َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، :  َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة 

َها َقالَتْ -رضً هللا عنها - َعْن أَ َقالَْت َفاِطَمُة : ، أَنَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم إِنًِّ ال أَْطهُُر أََفؤََدُع  ٍش لَرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُحَب

بِْنُت أَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بلََة؟ َفَقاَل لََها َرُسوُل هللاَّ َما َذلِِك ِعْرٌق : الصَّ إِنَّ

بلََة، َفإَِذا َذَهَب  َضُة َفاْتُرِكً الصَّ ٌْ َضِة، َفإَِذا أَْقَبلَِت اْلَح ٌْ َسْت بِاْلَح ٌْ َولَ
َم، َوَصلًِّ هذا الحدٌث المسند : الشرح." َقْدُرَها َفاْؼِسلًِ َعْنِك الدَّ

وقد أخرجه المرفوع من أصح األسانٌد كما تقدم ذكر ذلك من قبل،
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أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن  :من طرٌق مالك اإلمام الشافعً، قال
َها َقالَتْ  ُ َعْنَها، أَنَّ ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض

َقالَْت َفاِطَمُة : ُعْرَوَة، َعْن أَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٍش لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ بًِ ُحَب

والبخاري،  الحدٌث،:بِْنُت أَ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  :قال ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن : َحدَّ

َها َقالَتْ  بٌِِه، َعْن َعابَِشَة أَنَّ
ٍش : ُعْرَوَة، َعْن أَ ٌْ بًِ ُحَب

َقالَْت َفاِطَمُة بِْنُت أَ

ِه َوَسلَّم، ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ  الحدٌث، وقال الطبرانً فً لَِرُسوِل هللاَّ
: حدثنا علً بن عبد العزٌز، وأبو مسلم الكشً، قاال :المعجم الكبٌر

ثنا القعنبً، عن مالك، ح وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد هللا بن 
مالك، ح وحدثنا علً بن المبارك الصنعانً، ثنا  ٌوسؾ، أنا

إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً مالك، عن هشام بن عروة، عن 
 ٌا رسول هللا،: أبٌه، عن عابشة، أن فاطمة بنت أبً حبٌش، قالت

ًُّ َقاَل  :الحدٌث، وقال ابن حبان أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب اْلُجَمِح
َها  بٌِِه،َعْن عابشة أَنَّ

ًُّ َعْن َمالٍِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ َثَنا اْلَقْعَنبِ َحدَّ
، ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ٍش  ٌْ بًِ ُحَب

الحدٌث، وقال َقالَْت َقالَْت َفاِطَمُة بِْنُت أَ
ُن ْبُن إِْسَماِعٌَل، ثنا أَْحَمُد ْبُن إِْسَماِعٌَل  :الدارقطنً ٌْ َثَنا اْلُحَس َحدَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبدِ  ، ثنا  َساُبوِريُّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكٍر النَّ ، ثنا َمالٌِك، ح َوَحدَّ ًُّ  اْلَمَدنِ
َثَنا أَُبو َرْوٍق أَْحَمُد ْبُن  اأْلَْعلَى، نا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا أَْخَبَرهُ ح، َوَحدَّ

ٍد، ثنا َمْعُن ْبُن ِعٌَسى، ثنا  ِد ْبِن َخبلَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َبْكٍر نا ُمَحمَّ ُمَحمَّ
َمِد ْبنِ  ِ ْبُن َعْبِد الصَّ ُد هللاَّ ٌْ َثَنا ُعَب ُد ْبُن  َمالٌِك، ح َوَحدَّ اْلُمْهَتِدي، َوُمَحمَّ

ٌُوُسَؾ، أنا َمالٌِك، َعْن : َبْدٍر، َقااَل  ِ ْبُن  نا َبْكُر ْبُن َسْهٍل، نا َعْبُد هللاَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة،

 الحدٌث، وقال البؽوي فً ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ
، أَنا  -324 :شرح السنة ٌَرِزيُّ ٍد الشِّ ُد ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن ُمَحمَّ

َمِد  ًٍّ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق إِْبَراِهٌُم ْبُن َعْبِد الصَّ أَُبو َعلِ
بٌِِه، 

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ ًُّ اْلَهاِشِم
َها َقالَتْ  ِه َوَسلََّم، أَنَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َقالَْت َفاِطَمُة : َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍش لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ إِنًِّ اَل أَْطهُُر، : بِْنُت أَبًِ ُحَب
بلَة  َقالَتْ  ِه َوَسلَّمَ : أََفؤََدُع الصَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َما »: َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ إِنَّ

بلَة،  َضُة َفاْتُرِكً الصَّ ٌْ َضِة، َفإَِذا أَْقَبلَِت اْلَح ٌْ َس بِاْلَح ٌْ َذلَِك ِعْرٌق َولَ
َم َوَصلًِّ َفٌق َعلَى .«َفإَِذا َذَهَب َقْدُرَها َفاْؼِسلًِ َعْنِك الدَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه  ِصحَّ
َبَة، َعْن َوِكٌٍع، َعْن ِهَشامٍ  ٌْ بًِ َش

بًِ َبْكِر ْبِن أَ
َوَقاَل أَُبو  ُمْسلٌِم، َعْن أَ
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اِم » :أَُساَمَة، َعْن ِهَشاٍم فًِ َهَذا اْلَحِدٌثِ  ٌَّ بلَة َقْدَر األَ َولَِكْن َدِعً الصَّ
َة،  .«الَّتًِ ُكْنِت َتِحٌِضٌَن فٌَِها، ُثمَّ اْؼَتِسلًِ َوَصلًِّ ٌَ َوَقاَل أَُبو ُمَعاِو

ِجًَء َذلَِك » :َعْن ِهَشاٍم فًِ َهَذا اْلَحِدٌثِ  ٌَ ى  بًِ لُِكلِّ َصبلٍة َحتَّ َوَتَوضَّ
وفٌه من الفقه سإال فاطمة بنت أبً حبٌش عن صبلة من  .«اْلَوْقتُ 

ترى الدم فبل تطهر، فؤخبرها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤنها 

لٌست حٌضة وإنما هً استحاضة ال تترك الصبلة أثناءها وإنما 
ٌجب ترك الصبلة أثناء الحٌضة وأما أثناء االستحاضة فعلٌها أن 

تؽسل الدم وتصلً، وهذا ٌعنً أنها معتادة وممٌزة، وهللا تعالى 
ِ »:َعابَِشَة َقالَتْ  َعنْ ).أعلم ٍش لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ - َقالَْت َفاِطَمُة بِْنُت أَبًِ ُحَب

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ إنًِّ اْمَرأَةٌ أُْسَتَحاُض َفبَل أَْطهُُر أََفؤََدُع -: َصلَّى هللاَّ
 ِ بَلَة  َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم - الصَّ ٌْ ُ َعلَ َما َذلَِك ِعْرٌق -: َصلَّى هللاَّ إنَّ

بَلَة، َفإَِذا َذَهَب  َضُة َفاْتُرِكً الصَّ ٌْ َضِة، َفإَِذا أَْقَبلَْت اْلَح ٌْ َس بِاْلَح ٌْ َولَ
َم َوَصلًِّ ًُّ « َقْدُرَها َفاْؼِسلًِ َعْنِك الدَّ َسابِ َوأَُبو  َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ َوالنَّ

ٍة لِْلَجَماَعِة إالَّ  .َداُود ٌَ َضُة َفَدِعً "اْبَن َماَجهْ  َوفًِ ِرَوا ٌْ َفإَِذا أَْقَبلَْت اْلَح
َم َوَصلًِّ بَلَة، َفإَِذا أَْدَبَرْت َفاْؼِسلًِ َعْنِك الدَّ ْرِمِذيُّ فًِ" الصَّ  َزاَد التِّ

ٍة َوَقالَ  ٌَ ِجًَء َذلَِك اْلَوْقتُ »:ِرَوا ٌَ ى  بًِ لُِكلِّ َصبَلٍة َحتَّ َوفًِ « َتَوضَّ
ٍة لِْلُبَخاِريِّ  ٌَ اِم الَّتًِ ُكْنِت َتِحٌِضٌَن "ِرَوا ٌَّ بَلَة َقْدَر اأْلَ َولَِكْن َدِعً الصَّ

ٍة لِْلَجَماَعِة إالَّ اْبَن َماَجهْ  ("فٌَِها، ُثمَّ اْؼَتِسلًِ َوَصلًِّ ٌَ َفإَِذا  "َوفًِ ِرَوا
َم  بَلَة، َفإَِذا أَْدَبَرْت َفاْؼِسلًِ َعْنِك الدَّ َضُة َفَدِعً الصَّ ٌْ أَْقَبلَْت اْلَح

ةٍ " َوَصلًِّ ٌَ ْرِمِذيُّ فًِ ِرَوا بًِ لُِكلِّ َصبَلٍة َحتَّى »:َوَقالَ  َزاَد التِّ َتَوضَّ
ِجًَء َذلَِك اْلَوْقتُ  ٍة لِْلُبَخاِريِّ « ٌَ ٌَ بَلَة َقْدَر "َوفًِ ِرَوا َولَِكْن َدِعً الصَّ

اِم الَّتًِ ُكْنِت َتِحٌِضٌَن فٌَِها، ُثمَّ اْؼَتِسلًِ َوَصلًِّ ٌَّ  .("اأْلَ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -147 َماَن ْبِن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن ُسلَ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بِ َساٍر، َعْن أُمِّ َسلََمَة َزْوِج النَّ أَنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت : ٌَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفاْسَتْفَتْت لََها  َماَء فًِ َعْهِد َرُسوِل هللاَّ ُتَهَراُق الدِّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَ  لَِتْنُظْر إِلَى َعَدِد : أُمُّ َسلََمَة َرُسوَل هللاَّ

ٌُِصٌَبَها الَِّذي  ْهِر َقْبَل أَْن  اِم الَّتًِ َكاَنْت َتِحٌُضهُنَّ ِمَن الشَّ ٌَّ الًِ َواأْلَ ٌَ اللَّ
بلََة َقْدَر َذلَِك، َفإَِذا َخلََّفْت َذلَِك َفْلَتْؽَتِسْل، ُثمَّ  أََصاَبَها، َفْلَتْتُرِك الصَّ

هذا الحدٌث الثانً هو اآلخر : الشرح." لَِتْسَتْثفْر بَِثْوٍب، ُثمَّ لُِتَصلًِّ
 لذلك أخرجه من طرٌق مالك مسند مرفوع ومن أصح األسانٌد،

 أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر،:قال الشافعً:بعض المسندٌن
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ْحَمنِ  : وقال أحمدالحدٌث، الحدٌث، وقال  َمالٌِك،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
القعنبً،  حدثنا علً بن عبد العزٌز، ثنا :الطبرانً فً المعجم الكبٌر

َبُة، َعْن  :الحدٌث، وقال النسابً عن مالك، عن نافع، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
الحدٌث، وقد أخرجه الدارمً وأبو داود من ؼٌر  َنافٍِع، َمالٍِك، َعنْ 

أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  :طرٌق مالك، وقال البؽوي فً شرح السنة

، أَنا أَُبو  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
َماَن ْبنِ  ٌْ َساٍر، َعْن أُمِّ َسلََمَة،  ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن ُسلَ ٌَ

ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َماَء َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ أَنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت ُتَهَراُق الدِّ
ِه َوَسلََّم،  َوَسلََّم، َفاْسَتْفَتْت لََها أُمُّ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َسلََمَة َرُسوَل هللاَّ

ْهِر »:َفَقالَ  اِم الَّتًِ َكاَنْت َتِحٌُضهُنَّ ِمَن الشَّ ٌَّ الًِ َواألَ ٌَ لَِتْنُ ْر َعَدَد اللَّ
بلَة َقْدَر َذلَِك، َفإَِذا َخلََّفْت  ٌُِصٌَبَها الَِّذي أََصاَبَها، َفْلَتْتُرِك الصَّ َقْبلَ أَْن 

َبُة ْبُن  .«َذلَِك، َفْلَتْؽَتِسلْ، ُثمَّ لَِتْسَتْثفِْر بَِثْوٍب، ُثمَّ لُِتَصلِّ  ٌْ َوَرَواهُ قَُت

َساٍر، أَنَّ َرُجبل أَْخَبَرهُ،  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ِث، َعْن َنافٍِع، َعْن ُسلَ ٌْ َسِعٌٍد، َعِن اللَّ
َم، َفَذَكَر َمْعَناهُ، َوَقالَ  َفإَِذا » :َعْن أُمِّ َسلََمَة، أَنَّ اْمَرأًَة َكاَنْت ُتَهَراُق الدَّ

بلةُ َفْلَتْؽَتِسلْ  َساٍر  بَِمْعَناهُ « َخلََّفْت َذلَِك، َوَحَضَرِت الصَّ ٌَ َماُن ْبُن  ٌْ َوُسلَ

َسارٍ  ٌَ ُموَنَة بِْنِت اْلَحاِرِث أَُخو َعَطاِء ْبِن  ٌْ وفٌه من الفقه ما  ".َمْولَى َم
فً الذي قبله، وهو أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم بٌن لها أنها تعد 

اللٌالً واألٌام التً اعتادت أن تحٌض أثناءها فتترك الصبلة 
أثناءها، ثم تستثفر بثوب وتصلً، وهذا ٌعنً أنها معتادة وممٌزة 

أَنَّ أُمَّ َحبٌَِبَة بِْنَت َجْحٍش الَّتًِ »:َوَعْن َعابَِشةَ ." مثل فاطمة بنت حبٌش
 ِ ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ َشَكْت إلَى َرُسوِل هللاَّ ُ - َكاَنْت َتْحَت َعْبِد الرَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ َم، َفَقاَل لََها- َعلَ َضُتِك ُثمَّ : الدَّ ٌْ اُْمُكثًِ َقْدَر َما َكاَنْت َتْحبُِسِك َح
َرَواهُ ُمْسلٌِم، َوَرَواهُ أَْحَمُد « اْؼَتِسلًِ، َفَكاَنْت َتْؽَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ َصبَلةٍ 

ًُّ َولَْفُظهَُما َقالَ  َسابِ َفْلَتْنَتِظْر َقْدَر قُُروبَِها الَّتًِ َكاَنْت َتِحٌُض :"َوالنَّ

بَلَة ُثمَّ لَِتْنُظْر َما َبْعَد َذلَِك َفْلَتْؽَتِسْل ِعْنَد ُكلِّ َصبَلٍة  َفْلَتْتُرْك الصَّ
ًِّ »،َوَعْن اْلَقاِسِم َعْن "َوُتَصلًِّ بِ َها َقالَْت لِلنَّ َنَب بِْنِت َجْحِش أَنَّ ٌْ - َز

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َها ُمْسَتَحاَضٌة، َفَقالَ – َصلَّى هللاَّ اَم أَْقَرابَِها ُثمَّ : إنَّ ٌَّ َتْجلُِس أَ
ُر  ، َوُتَإخِّ ُل اْلَعْصَر َوَتْؽَتِسُل َوُتَصلًِّ ْهَر َوُتَعجِّ ُر الظُّ َتْؽَتِسُل َوُتَإخِّ

ِهَما َجِمًٌعا، َوَتْؽَتِسُل لِْلَفْجرِ  ُل اْلِعَشاَء َوَتْؽَتِسُل َوُتَصلٌِّ « اْلَمْؽِرَب َوُتَعجِّ
 ًّ َسابِ ِ »َرَواهُ النَّ َها اْسَتْفَتْت َرُسوَل هللاَّ ُ - َوَعْن أُّم َسلََمَة أَنَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ َم، َفَقالَ - َعلَ اِم : فًِ اْمَرأٍَة ُتْهَراُق الدَّ ٌَّ الًِ َواأْلَ ٌَ لَِتْنُظْر َقْدَر اللَّ
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بَلَة، ُثمَّ ْلَتْؽَتِسْل  ْهِر، َفَتْدُع الصَّ الَّتًِ َكاَنْت َتِحٌَضهُنَّ َوَقْدَرُهنَّ ِمْن الشَّ
ْرِمِذيَّ « َوْلَتْسَتْثفِْر ُثمَّ ُتَصلًِّ فؤحدثت هذه األلفاظ .َرَواهُ اْلَخْمَسُة إالَّ التِّ

َوُرِوَي َعْن اْبِن ُعَمَر خبلفات فً ؼسل المستحاضة عند كل صبلة  
 ًٍّ ًضا َعْن َعلِ ٌْ بًِ َرَباٍح، َوَرَوى َهَذا أَ

ِر َوَعَطاِء ْبِن أَ ٌْ َب - َواْبِن الزُّ
بَلُم  ِه السَّ ٌْ َها َقالَتْ - َعلَ اٍس، َوُرِوَي َعْن َعابَِشَة أَنَّ َتْؽَتِسل : " َواْبِن َعبَّ

ْوٍم ُؼْسبًل َواِحًدا  ٌَ ٌِِّب َواْلَحَسِن َقااَل ". ُكلَّ  َتْؽَتِسُل ِمْن َصبَلِة : اْبِن اْلُمَس
َوِويّ  ْهِر، َذَكر َذلَِك النَّ ْهِر إلَى َصبَلِة الظُّ َوَقْد َذَكر أَُبو َداُود ِحَجَج . الظُّ

ُه اَل . َهِذِه اأْلَْقَواِل فًِ ُسَننِِه، َوَجَعلََها أَْبَواًبا َوَذَهَب اْلُجْمهُوُر إلَى أَنَّ
لََواِت، َواَل فًِ َوْقٍت ِمْن  ٍء ِمْن الصَّ ًْ َها ااِلْؼتَِساُل لَِش ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ

ِضَها ٌْ ًة َواِحَدًة فًِ َوْقِت اْنقَِطاِع َح َوِويُّ .اأْلَْوَقاِت إالَّ َمرَّ َوبَِهَذا : َقاَل النَّ
 ًٍّ لَِؾ َواْلَخلَِؾ، َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن َعلِ - َقاَل ُجْمهُوُر اْلُعلََماِء ِمْن السَّ

بَلُم  ِه السَّ ٌْ اٍس َوَعابَِشَة، َوُهَو َقْوُل ُعْرَوَة - َعلَ َواْبِن َمْسُعوٍد َواْبِن َعبَّ
بًِ َحنٌَِفَة َوأَْحَمدَ 

ْحَمِن َوَمالٍِك َوأَ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ِر َوأَ ٌْ َب . ْبِن الزُّ

ْرِع  ِجُب إالَّ بُِوُروِد الشَّ ٌَ َوَدلٌُِل اْلُجْمهُوِر أَنَّ اأْلَْصَل َعَدُم اْلُوُجوِب َفبَل 
َوِويُّ . بِإٌَِجابِهِ  ًِّ : َقاَل النَّ بِ ِصحَّ َعْن النَّ ٌَ ِه َوَسلََّم - َولَْم  ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ِضَها َوُهَو َقْولُُه  ٌْ ًة َواِحَدًة ِعْنَد اْنقَِطاِع َح ُه أََمَرَها بِاْلُؽْسِل إالَّ َمرَّ - أَنَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ بَلَة، َوإَِذا »-: َصلَّى هللاَّ َضُة َفَدِعً الصَّ ٌْ إَذا أَْقَبلَْت اْلَح

ْقَتِضً َتْكَراَر اْلُؽْسِل، َقالَ « أَْدَبَرْت َفاْؼَتِسلًِ ٌَ َس فًِ َهَذا َما  ٌْ ا : َولَ َوأَمَّ
 ًَّ بِ ِرِهَما أَنَّ النَّ ٌْ ًِّ َوَؼ َهقِ ٌْ بًِ َداُود َواْلَب

- اأْلََحاِدٌُث اْلَواِرَدةُ فًِ ُسَنِن أَ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ٌء َثابِتٌ - َصلَّى هللاَّ ًْ َس فٌَِها َش ٌْ َن .أََمَرَها بِاْلُؽْسِل َفلَ ٌَّ َوَقْد َب

َما َصحَّ ِمْن َهَذا َما َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ  ًُّ َوَمْن َقْبلَُه َضْعَفَها، َوإِنَّ َهقِ ٌْ اْلَب
ِهَما  ٌْ أَنَّ أُمَّ َحبٌَِبَة بِْنَت َجْحٍش اُْسُتِحٌَضْت، َفَقاَل »َوُمْسلٌِم فًِ َصِحٌَح

 ِ ِه َوَسلََّم - لََها َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ، َفَكاَنْت -: َصلَّى هللاَّ َفاْؼَتِسلًِ ُثمَّ َصلًِّ
ًُّ . « َتْؽَتِسُل ِعْنَد ُكلِّ َصبَلةٍ  افِِع ُ َتَعالَى - َقاَل الشَّ َما -: َرِحَمُه هللاَّ إنَّ

 ِ ِه َوَسلََّم - أََمَرَها َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َس - َصلَّى هللاَّ ٌْ ، َولَ أَْن َتْؽَتِسَل َوُتَصلًِّ
ُه أََمَرَها أَْن َتْؽَتِسَل لُِكلِّ َصبَلٍة، َقالَ  ُ - َواَل أَُشكُّ : فٌِِه أَنَّ - إْن َشاَء هللاَّ

َر َما أُِمَرْت بِِه، َوَذلَِك َواِسٌع لََها ٌْ ًعا َؼ َوَكَذا َقاَل . أَنَّ ُؼْسلََها َكاَن َتَطوُّ
ِه اْلُجْمهُوُر  ٌْ ُرُهَما، َوَما َذَهَب إلَ ٌْ ُث ْبُن َسْعٍد َوَؼ ٌْ َنَة َواللَّ ٌْ ٌَ اُن ْبُن ُع ٌَ ُسْف
لٌِِل  ، لَِفْقِد الدَّ َضِة ُهَو اْلَحقُّ ٌْ ِمْن َعَدِم ُوُجوِب ااِلْؼتَِساِل إالَّ إَلِْدَباِر اْلَح

ْكلٌِِؾ الشَّاقِّ  َما فًِ ِمْثِل َهَذا التَّ ٌَّ ُة اَل ِس ِحٌِح الَِّذي َتقُوُم بِِه اْلُحجَّ الصَّ
َؾ بِالنَِّساِء  ٌْ اِد، َفَك قُوُم بَِما ُدوَنُه فًِ اْلَمَشقَِّة إالَّ ُخلَُّص اْلُعبَّ ٌَ َكاُد  ٌَ ُه اَل  َفإِنَّ
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ْنفٌِِر ِمْن  ِسٌِر َوَعَدِم التَّ ٌْ اِن بَِصِرٌِح اْلَحِدٌِث، َوالتَّ ٌَ اقَِصاِت اأْلَْد النَّ
ِه َوَسلََّم - اْلَمَطالِِب الَّتًِ أَْكَثَر اْلُمْخَتاُر  ٌْ ُ َعلَ َها، - َصلَّى هللاَّ ٌْ اإْلِْرَشاَد إلَ

ْنَبِؽً اْلَجْزُم بِااِلْنتَِقاِل  ٌَ ُة اْلُمْعَتَضَدةُ بِِمْثِل َما ُذِكَر اَل  ٌَّ َفاْلَبَراَءةُ اأْلَْصلِ
ٍة ُتوِجُب ااِلْنتَِقاَل، َوَجِمٌُع اأْلََحاِدٌِث الَّتًِ فٌَِها  َس بُِحجَّ ٌْ َعْنَها بَِما لَ
ُؾ َبْعَضَها فًِ َهَذا اْلَباِب،  إٌَجاُب اْلُؽْسِل لُِكلِّ َصبَلٍة َقْد َذَكَر اْلُمَصنِّ

ْخلُو َعْن َمَقاٍل  ٌَ ِض َوُكلُّ َواِحٍد ِمْنَها اَل  ٌْ ؤْتًِ فًِ أَْبَواِب اْلَح ٌَ َوأَْكَثُرَها 
ا  َها َتْنَتِهُض لبِِلْستِْداَلِل بَِمْجُموِعَها؛ أِلَنَّ َقاُل إنَّ ٌُ َكَما َسَتْعِرُؾ َذلَِك، اَل 

ا إَذا َكاَنْت ُمَعاَرَضًة : َنقُولُ  ٌَُعاِرُضَها، َوأَمَّ ٌُوَجْد َما  َهَذا ُمَسلٌَّم لَْو لَْم 
ِحٌِح َفبَل   ".بَِما ُهَو َثابٌِت فًِ الصَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -148 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
َها َرأَْت ابِنْ  بًِ َسلََمَة، أَنَّ

َنَب بِْنِت أَ ٌْ بٌِِه، َعْن َز
 َجْحٍش الَّتًِ َكاَنْت تأَ

ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ َوَكاَنْت ُتْسَتَحاُض، َفَكاَنْت َتْؽَتِسُل  َتْحَت َعْبِد الرَّ
هذا حدٌث مسند موقوؾ على امرأة عبد الرحمن : الشرح" .َوُتَصلًِّ

بن عوؾ وأنها إذا أصابته االستحاضة كانت تؽتسل وتصلً، فبل 
 .تمنعها االستحاضة من الصبلة ألن الصبلة حكمها، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -149 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
، َمْولَى أَ ًٍّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ

َد ْبَن أَْسلََم أَْرَسبلَهُ إِلَى  ٌْ ْحَمِن، أَنَّ اْلَقْعَقاَع ْبَن َحِكٌٍم، َوَز ْبِن َعْبِد الرَّ
َؾ َتْؽَتِسُل اْلُمْسَتَحاَضُة؟ َفَقالَ  ٌْ ْسؤَلُُه َك ٌَ ٌَِّب،  َتْؽَتِسُل ِمْن : َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ُم اْسَتْثَفَرْت  ؤُ لُِكلِّ َصبلٍَة، َفإِْن َؼلََبَها الدَّ ُطْهٍر إِلَى ُطْهٍر، َوَتَتَوضَّ
هذا الحدٌث المقطوع على سعٌد بن المسٌب رواه : الشرح" .بثوب

اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه فسعٌد أن الؽسل إنما 
ٌجب عند كل طهر من حٌض وأما االستحاضة فبل توجب الؽسل 

 .وإنما ٌستحب عند من استحبه وأوجبه البعض اآلخر، وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -150 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  : َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  بٌِِه، أَنَّ
َس َعلَى اْلُمْسَتَحاَضِة إاِلَّ أَْن َتْؽَتِسَل ُؼْسبلً َواِحًدا، ُثمَّ : أَ ٌْ لَ

ؤُ َبْعَد َذلَِك للَصبلَةٍ  وأخرج اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح" .َتَتَوضَّ
تعالى وإٌانا عن عروة بن الزبٌر رأٌه الفقهً الذي ٌوافق ما رواه 

عن سعٌد بن المسٌب، وهو المعتمد عند اإلمام مالك رحمه هللا 
 .وإٌانا، وهو أن الؽسل الواجب هو الؽسل إثر النقاء من الحٌض

األَْمُر ِعْنَدَنا فًِ اْلُمْسَتَحاَضِة َعلَى َحِدٌِث ِهَشاِم ْبِن : وَقاَل َمالِكٌ - *
 ًَّ بٌِِه، َوُهَو أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَ

 " .ُعْرَوَة، َعْن أَ
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األَْمُر ِعْنَدَنا، أَنَّ اْلُمْسَتَحاَضَة إَِذا طهرت وَصلَّْت، أَنَّ : َقاَل َمالِكٌ - *
ٌُِصٌَبَها  ."َزْوِجَها 

ُم، : َقاَل َمالِكٌ - * فَساَء الدَّ َفَساُء َكَذلَِك إَِذا َبلََؽْت أَْقَصى َما تْمِسُك النِّ َوالنُّ
ًَ بَِمْنِزلَِة  َما ِه ٌُِصٌُبَها، َوإِنَّ َم َبْعَد َذلَِك، َفإِنَّ َزْوُجَها  َفإِْن َرأَِت الدَّ

هذه الرواٌات الثبلث التً رواه أبو مصعب : الشرح" .اْلُمْسَتَحاَضةِ 

أن : الزهري عن مالك رحم هللا الجمٌع وإٌانا تفٌد من الفقه ما ٌلً
المستحاضة لٌس علٌها من الؽسل الواجب إال ؼسل واحد بعد النقاء 

من الحٌض، وأن المستحاضة طهرت وصلت فللزوج أن ٌطؤها متى 
 .شاء، وأن النفساء مثل المستحاضة إذا تمادى الدم علٌها، وهللا أعلم

 :ما جاء فً النداء (1)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -151 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ِن : َقالَ  ٌْ ِخَذ َخَشَبَت تَّ ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َقْد أََراَد أَْن  َكاَن َرُسوُل هللاَّ

بلَِة، َفِرأُ  اُس لِلصَّ ْجَتِمَع النَّ ٌَ ٍد ىٌُْضَرُب بِِهَما لِ ٌْ ِ ْبُن َز  َعْبُد هللاَّ
ْوِم، َفَقالَ  ِن فًِ النَّ ٌْ ، ُثمَّ ِمْن َبنًِ اْلَحاِرِث ْبِن اْلَخْزَرِج َخَشَبَت : األَْنَصاِريُّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفقٌِلَ  ٌُِرٌُد َرُسوُل هللاَّ ا  ِن لََنْحٌو ِممَّ ٌْ أَالَ : إِنَّ َهاَت

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِحٌَن  بلَِة؟ َفؤََتى َرُسوَل هللاَّ ُنوَن بالصَّ أفبل ُتَإذِّ
َقَظ، َفَذَكَر َذلَِك لَهُ  ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : اْسَت َفؤََمَر َرُسوُل هللاَّ

هذه الرواٌة التً اختارها اإلمام مالك رحمه هللا  :الشرح." بِاأْلََذانِ 
وإٌانا فً رإٌة األذان ورابٌه عبد هللا بن زٌد األنصاري مرسلة 
ومجملة، فهً ٌروٌها القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري وهو من 

صؽار التابعٌن ثم إن لفظها مجمل ال ٌبٌن ألفاظ النداء وهً توقٌفٌة، 
وذلك ألنه، وهللا تعالى أعلم، لم ٌعتمد أذان ببلل رضً هللا عنه الذي 
ألقاه علٌه عبد هللا بن زٌد األنصاري رابً األذان وإنما اعتمد أذان 

أبً محذورة رضً هللا عنه الذي علمه إٌاه رسول هللا صلى هللا 

اإلشعاع "علٌه وسلم ٌوم فتح مكة المكرمة، وقد بٌنا ذلك فً كتابنا 
عن : الدلٌل على ألفاظ األذان :حٌث قلنا" واإلقناع بمسابل اإلجماع

: أبً محذروة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم علمه هذا األذان
هللا أكبر هللا أكبر أشهد أن ال إله إال هللا أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد 

أن محمدا رسول هللا مرتٌن، حً على الصبلة مرتٌن حً على 
وقال رواه مسلم "الفبلح مرتٌن هللا أكبر هللا أكبر ال إله إال هللا 

والنسابً وذكر التكبٌر فً أوله أربعا وللخمسة عن أبً محذروة أن 
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النبً صلى هللا علٌه وسلم علمه األذان تسع عشرة كلمة واإلقامة 
قلت وهذه " سبع عشرة كلمة قال الترمذي حدٌث حسن صحٌح

الرواٌة هً التً اعتمدها اإلمام مالك بن أنس وقال اإلمام محمد بن 
الرواٌة " {نٌل األوطار}"علً الشوكانً معلقا على هذا الحدٌث فً 

األولى أخرجها أٌضا بتربٌع التكبٌر فً أوله الشافعً وأبو داود 

وابن ماجه وابن حبان وقال ابن القطان الصحٌح فً هذا تربٌع 
ِة  التكبٌر، ٌَ َوا ِصحُّ َكْوُن اأْلََذاِن تِْسَع َعْشَرَة َكلَِمًة َكَما فًِ الرِّ ٌَ َوبِِه 

ا َعْن اْبِن  ًٌ ْرِجٌُع َقاَل اْلَحافُِظ َحاِك ْكبٌِِر التَّ ِة َمْضُموًما إلَى َتْربٌِِع التَّ ٌَ انِ الثَّ
انِ  ًَ الَّتًِ : اْلَقطَّ ْكبٌِِر، َوِه اِت ُمْسلٍِم بَِتْربٌِِع التَّ ٌَ َوَقْد َوَقَع فًِ َبْعِض ِرَوا

ِحٌحِ  ٌَُعدَّ فًِ الصَّ ْنَبِؽً أَْن  ٍم فًِ اْلُمْسَتْخَرِج . هـ/ٌَ ٌْ َوَقْد َرَواهُ أَُبو ُنَع
ْكبٌِِر، َوَقاَل َبْعَدهُ  ًُّ بَِتْربٌِِع التَّ َهقِ ٌْ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن إِْسَحاَق، :َواْلَب

ًِّ َعْن  َوَكَذلَِك أَْخَرَجُه أَُبو َعَواَنَة فًِ ُمْسَتْخَرِجِه ِمْن َطِرٌِق اْبِن اْلَمِدٌنِ
ًّ َواْلَحاِكُم . ُمَعاذٍ  اَرقُْطنِ ًُّ َوالدَّ اِرِم ًضا الدَّ ٌْ ُة أَْخَرَجَها أَ ٌَ انِ ُة الثَّ ٌَ َوا َوالرِّ

َها اْبُن  ِه بِؤَْوُجٍه ِمْن التَّْضِعٌِؾ َردَّ ٌْ ًُّ َوَتَكلََّم َعلَ َهقِ ٌْ فًِ ُمْسَتْدَرِكِه َواْلَب
 ًُّ َبَرانِ ًضا الطَّ ٌْ َح اْلَحِدٌَث، َوأَْخَرَجُه أَ " َدقٌِِق اْلِعٌِد فًِ اإْلَِماِم َوَصحَّ

قلت هذا مذهب الشافعٌة فقد عمل اإلمام الشافعً بتربٌع التكبٌر مع 
عن أبً محذورة : الترجٌع وهً رواٌة أخرجها أٌضا النسابً قال

علمنً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم األذان فقال هللا أكبر، هللا : قال
أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال 
هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، ثم ٌعود 
فٌقول أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، أشهد أن محمدا 
رسول هللا، أشهد أن محمدا رسول هللا، حً على الصبلة، حً على 

الصبلة، حً على الفبلح، حً على الفبلح، هللا أكبر هللا، أكبر ال إله 
وقال محمد ناصر الدٌن األلبانً حسن صحٌح ورواه ابن "إال هللا، 

ماجه وهناك أذان ببلل وهو تربٌع التكبٌر بدون ترجٌع وقد أخذ به 
أحمد وأبو حنٌفة وهو مخرج فً سٌرة ابن هشام بتفصٌل كما 

أخرجه الدارمً و أبو داود وابن ماجه فً باب بدء األذان واإلمام 
أحمد وهو أصل األذان عندما رآه عبد هللا بن زٌد رابً األذان فؤلقاه 

ٌِِّب :على ببلل ْهِريِّ َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن الزُّ َعْن ُمَحمَّ
ِه َقالَ  ِد ْبِن َعْبِد َربِّ ٌْ ِ ْبِن َز ِ »:َعْن َعْبِد هللاَّ ا أَْجَمَع َرُسوُل هللاَّ َصلَّى - لَمَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ اقُوِس َوُهَو لَُه َكاِرهٌ لُِمَواَفَقتِِه - هللاَّ ْضِرَب بِالنَّ ٌَ أَْن 
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ِل َطابٌِؾ َوأََنا َنابِمٌ  ٌْ ِه َثْوَباِن : النََّصاَرى َطاَؾ بًِ ِمْن اللَّ ٌْ َرُجٌل َعلَ
ْحِملُُه َقالَ  ٌَ ِدِه َناقُوٌس  ٌَ َتبٌُِع : َفقُْلت: أَْخَضَراِن، َوفًِ 

ِ أَ ا َعْبَد هللاَّ ٌَ
اقُوَس، َقالَ  بَلِة، َقالَ : قُْلت: َوَما َتْصَنُع بِِه؟ َقالَ : النَّ : َنْدُعو بِِه إلَى الصَّ

ٍر ِمْن َذلَِك؟ َفقُْلت ٌْ ُ : َتقُولُ : َبلَى، َقالَ : أََفبَل أَُدلُّك َعلَى َخ ُ أَْكَبُر هللاَّ هللاَّ
 ُ ُ أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر، أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ أَْكَبُر هللاَّ

ًَّ َعلَى  ِ َح ًدا َرُسوُل هللاَّ ِ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ُ أَْكَبُر  ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح هللاَّ ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َح بَلِة َح ًَّ َعلَى الصَّ بَلِة َح الصَّ

 ُ ُ أَْكَبُر اَل إلََه إالَّ هللاَّ ُ هللاَّ َر َبِعٌٍد َقالَ : َقالَ . هللاَّ ٌْ ُثمَّ َتقُوُل إَذا : ُثمَّ اْسَتؤَْخَر َؼ
بَلةَ  ُ أَْشَهُد أَنَّ : أََقْمت الصَّ ُ أَْكَبُر أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ هللاَّ

بَلةُ  ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َقْد َقاَمْت الصَّ بَلِة َح ًَّ َعلَى الصَّ ِ َح ًدا َرُسوُل هللاَّ ُمَحمَّ
 ُ ُ أَْكَبُر اَل إلََه إالَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ بَلةُ هللاَّ ا أَْصَبْحت : َقالَ . َقْد َقاَمْت الصَّ َفلَمَّ

 ِ ت َرُسوَل هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم - أََت ٌْ ُ َعلَ ت، َفَقاَل - َصلَّى هللاَّ ٌْ َفؤَْخَبْرُتُه بَِما َرأَ
 ِ ِه َوَسلََّم - َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ُ ُثمَّ - َصلَّى هللاَّ ا َحقٌّ إْن َشاَء هللاَّ ٌَ ْإ إنَّ َهِذِه الرُّ

 ِ ْدُعو َرُسوَل هللاَّ ٌَ ُن بَِذلَِك َو
ٌَُإذِّ بًِ َبْكٍر 

ؤِْذٌِن َفَكاَن ببَِلٌل َمْولَى أَ أََمَر بِالتَّ
ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ بَلِة َقالَ - َصلَّى هللاَّ َفَجاَءهُ َفَدَعاهُ َذاَت َؼَداٍة إلَى : إلَى الصَّ

ِ : اْلَفْجِر َفقٌَِل لَهُ  ِه َوَسلََّم - إنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َنابٌِم َفَصَرَخ - َصلَّى هللاَّ
ْومِ  ٌر ِمْن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ٌِّبِ . ببَِلٌل بِؤَْعلَى َصْوتِِه الصَّ : َقاَل َسِعٌُد ْبُن اْلُمَس

ؤِْذٌِن إلَى َصبَلِة اْلَفْجرِ  َرَواهُ أَْحَمُد َوأَُبو « َفؤُْدِخلَْت َهِذِه اْلَكلَِمُة فًِ التَّ
ًِّ َعْن  ِم ٌْ ِد ْبِن إْبَراِهٌَم التَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن ُمَحمَّ َداُود ِمْن َطِرٌِق ُمَحمَّ

بٌِِه، َوفٌِِه 
ٍد َعْن أَ ٌْ ِ ْبِن َز ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ت َرُسوَل »ُمَحمَّ ٌْ ا أَْصَبْحُت أََت َفلَمَّ

 ِ ِه َوَسلََّم - هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ت، َفَقالَ - َصلَّى هللاَّ ٌْ ا َحقٌّ : َفؤَْخَبْرُتُه بَِما َرأَ ٌَ َها لَُرْإ إنَّ
ُه أَْنَدى َصْوًتا ِمْنَك  ت َفإِنَّ ٌْ ِه َما َرأَ ٌْ ُ َفقُْم َمَع ببَِلٍل َفؤَْلِق َعلَ إْن َشاَء هللاَّ

ُن بِِه َقالَ : َقالَ 
ٌَُإذِّ ِه َو ٌْ َفَسِمَع َذلَِك : َفقُْمت َمَع ببَِلٍل َفَجَعْلت أُْلقٌِِه َعلَ

اِب  ُ َعْنُه - ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ ًَ هللاَّ ُجرُّ ِرَداَءهُ - َرِض ٌَ تِِه َفَخَرَج  ٌْ َوُهَو فًِ َب

قُولُ  ٌَ : ِ ت ِمْثَل الَِّذي َرأَى، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َواَلَِّذي َبَعَثك بِاْلَحقِّ لََقْد َرأَ
ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ َرُؾ . «َفلِلَِّه اْلَحْمدُ - َصلَّى هللاَّ ْرِمِذيُّ َهَذا الطَّ َوَرَوى التِّ

ِرٌِق َوَقالَ  ٍد َحِدٌٌث َحَسٌن : ِمْنُه بَِهِذِه الطَّ ٌْ ِ ْبِن َز َحِدٌُث َعْبِد هللاَّ
ًضا ": "نٌل األوطار"وقال الشوكانً فً ." َصِحٌحٌ  ٌْ اْلَحِدٌُث أَْخَرَجُه أَ

ِرٌَقِة اأْلُولَى اْلَحاِكُم، َوَقالَ  ِة َعْبِد : ِمْن الطَّ اِت فًِ قِصَّ ٌَ َوا َهِذِه أَْمَثُل الرِّ
ٍد، َوَرَواهُ  ٌْ ِ ْبَن َز ٌِِّب َقْد َسِمَع ِمْن َعْبَد هللاَّ ٍد أِلَنَّ َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٌْ ِ ْبِن َز هللاَّ

، َوُمَتاَبَعُة َهُإاَلِء  ْهِريِّ ٌب َواْبُن إِْسَحاَق َعْن الزُّ ٌْ ٌُوُنُس َوَمْعَمٌر َوُشَع
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ْدلٌِِس الَِّذي َتْحَتِملُُه  ْهِريِّ َتْرَفُع اْحتَِماَل التَّ ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن الزُّ لُِمَحمَّ
. َعْنَعَنُة اْبِن إِْسَحاقَ 

اَن فًِ  َمَة َواْبُن ِحبَّ ٌْ ِة اْبُن ُخَز ٌَ انِ ِرٌَقِة الثَّ ًضا ِمْن الطَّ ٌْ َوأَْخَرَجُه أَ
ًُّ َواْبُن َماَجهْ  َهقِ ٌْ ِهَما َواْلَب ٌْ ًُّ . َصِحٌَح ْهلِ ى الذُّ ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َس : َقاَل ُمَحمَّ ٌْ لَ

ِد ْبِن إِْسَحاَق َعْن  ٍد أََصحُّ ِمْن َحِدٌِث ُمَحمَّ ٌْ ِ ْبِن َز فًِ أَْخَباِر َعْبِد هللاَّ

بٌِِه َعْبِد 
ًدا َقْد َسِمَع ِمْن أَ ْعنًِ َهَذا؛ أِلَنَّ ُمَحمَّ ٌَ  ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إْبَراِهٌَم التَّ ُمَحمَّ

َمَة فًِ َصِحٌِحهِ  ٌْ ٍد َوَقاَل اْبُن ُخَز ٌْ ِ ْبِن َز َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح َثابٌِت : هللاَّ
بٌِِه َواْبُن إِْسَحاَق َسِمَع ِمْن 

ًدا َسِمَع ِمْن أَ ْقِل؛ أِلَنَّ ُمَحمَّ ِمْن ِجَهِة النَّ
ا َدلََّسهُ  َس َهَذا ِممَّ ٌْ ًِّ َولَ ِم ٌْ ِرٌَقَة اْلُبَخاِريُّ فٌَِما . التَّ َح َهِذِه الطَّ َوَقْد َصحَّ

ًضا أَْحَمُد َوأَُبو َداُود ِمْن  ٌْ ْرِمِذيُّ فًِ اْلِعلَِل َعْنُه، َوأَْخَرَجُه أَ َحَكاهُ التِّ
ِه َعْبِد  ِ َعْن َعمِّ ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ًِّ َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْمٍرو اْلَواقِفِ َحِدٌِث ُمَحمَّ

ِه فٌِِه َفقٌِلَ  ٌْ ُد ْبُن َعْمٍرو َضِعٌٌؾ، َواْخُتلَِؾ َعلَ ٍد َوُمَحمَّ ٌْ ِ ْبِن َز َعْن : هللاَّ
 ِ ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ ُد ْبُن . ُمَحمَّ ٌْ ِت َز ٌْ ٌُوُسَؾ َوِمْن أَْهِل اْلَب َوَذَهَب َمالٌِك َوأَُبو 

ٌَن بَِما َوَقَع فًِ  تِِه ُمْحَتجِّ ٌَ اِدُق َواْلَهاِدي َواْلَقاِسُم إلَى َتْثنِ ًٍّ َوالصَّ َعلِ
ةِ  ٌَ ْثنِ اِت َهَذا اْلَحِدٌِث ِمْن التَّ ٌَ بًِ َمْحُذوَرَة اآْلتًِ . َبْعِض ِرَوا

َوبَِحِدٌِث أَ

ِة ُمْسلٍِم َعْنُه َوفٌِهِ  ٌَ َة َعَمُل " إنَّ اأْلََذاَن َمْثَنى َفَقْط : " فًِ ِرَوا ٌَ ْثنِ َوبِؤَنَّ التَّ
َننِ  ِه - َوبَِحِدٌِث أَْمِرِه . أَْهِل اْلَمِدٌَنِة َوُهْم أَْعَرُؾ بِالسُّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ؤْتًِ- َوَسلََّم  ٌَ َواْلَحقُّ أَنَّ . لِببَِلٍل بَِتْشفٌِِع اأْلََذاِن َوإٌَِتاِر اإْلَِقاَمِة َوَس
ًَ َمْقُبولٌَة لَِعَدِم  اَدِة، َوِه ٌَ ْربٌِِع أَْرَجُح اِلْشتَِمالَِها َعلَى الزِّ اِت التَّ ٌَ ِرَوا

ِة َمْخَرِجَها  قلت ولم أجد لؤلذان المعتمد فً المملكة ".ُمَناَفاتَِها َوِصحَّ
المؽربٌة أصبل ال فً الحدٌث وال فً الفقه سوى ما نقله ابن 

الحاجب فً جامع األمهات بؤن أهل األندلس خالفوا مالكا بإخفاء 
الترجٌع ولعل اإلخفاء فً األندلس أدى إلى الحذؾ فً المؽرب 

 .وهذا دٌدن البدعة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -152 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ

، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ ِزٌَد اللَّ ٌَ َعَطاِء ْبِن 
قُوُل ":هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌَ َداَء، َفقُولُوا ِمْثَل َما  إَِذا َسِمْعُتُم النِّ

نُ  هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌفٌد أن السامع لؤلذان : الشرح".اْلُمَإذِّ
، ٌعنً أحمد َرَواهُ اْلَجَماَعة ٌنبؽً أن ٌقول ما ٌقوله المإذن،والحدٌث

والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً، وابن ماجه، من 
َثَنا َعْبُد  :قال أحمد: طرٌق مالك ى، َعْن َمالٍِك، َوَحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ
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، ْهِريِّ َثَنا َمالٌِك، َعِن الزُّ ْحَمِن، َحدَّ بًِ  الرَّ
ِزٌَد، َعْن أَ ٌَ َعْن َعَطاِء ْبِن 

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َثَنا  :الحدٌث،وقال»:َسِعٌٍد، َعِن النَّ َحدَّ
، َعْن  ْهِريِّ َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعِن الزُّ ُد ْبُن َجْعَفٍر، ُؼْنَدٌر، َحدَّ ُمَحمَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ، َعْن َرُسوِل هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ
ِزٌَد، َعْن أَ ٌَ َعَطاِء ْبِن 

هُ  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ِ ْبُن  :الحدٌث، وقال البخاري»:َقالَ  َعلَ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِزٌَد : ٌُوُسَؾ، َقالَ  ٌَ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعَطاِء ْبِن 
بًِ َسِعٌٍد الُخْدِريِّ 

، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ ِه َوَسلََّم : اللَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ى، َقالَ  :الحدٌث، وقال مسلم»:َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثنًِ  َقَرْأُت َعلَى : َحدَّ

بًِ َسِعٌٍد 
، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ ِزٌَد اللَّ ٌَ َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعَطاِء ْبِن 

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ الحدٌث، وقال »:اْلُخْدِريِّ
، عن مالك، عن ابن  :أبو داود ًُّ ثنا عبد هللا بن َمسلَمة الَقعَنب حدَّ

عن أبً سعٌد الُخْدري، أنَّ رسوَل  شهاب، عن عطاء بن ٌزٌد اللٌثً
حدثنا  :الحدٌث، وقال الترمذي:قال- صلى هللا علٌه وسلم - هللا 

حدثنا مالك، ح : حدثنا معن قال: إسحاق بن موسى األنصاري قال
وحدثنا قتٌبة، عن مالك، عن الزهري، عن عطاء بن ٌزٌد اللٌثً، 

الحدٌث، »:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أبً سعٌد، قال
، َعْن َعَطاِء ْبِن  :وقال النسابً ْهِريِّ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعِن الزُّ ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ
ِزٌَد، َعْن أَ ٌَ

، أََنا َزاِهُر  :الحدٌث،وقال البؽوي»:َقالَ  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن  ًُّ ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
، أَنَّ  بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ

، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ ِزٌَد اللَّ ٌَ اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعَطاِء ْبِن 
هِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َوفًِ اْلَباِب َعْن .. الحدٌث،الخ»:َوَسلََّم،َقالَ  َرُسوَل هللاَّ

 ًّ َسابِ بًِ َرافٍِع ِعْنَد النَّ
ًضا. أَ ٌْ ًّ أَ َسابِ َرَة ِعْنَد النَّ ٌْ بًِ ُهَر

َوَعْن أُمِّ . َوَعْن أَ
 ًُّ َسابِ بًِ َداُود َوالنَّ

، َوَعْن اْبِن ُعَمَر ِعْنَد أَ َحاِويِّ َوَعْن . َحبٌَِبَة ِعْنَد الطَّ

بًِ َداُود
َة ِعْنَد . َعابَِشَة ِعْنَد أَ ٌَ ِخ، َوَعْن ُمَعاِو ٌْ بًِ الشَّ

َوَعْن ُمَعاٍذ ِعْنَد أَ
 ًّ َسابِ َوَعْن ُعَمَر ْبِن :والحدٌث مخصص بحدٌث عمر اآلتً.النَّ

اِب  ُ َعْنُه - اْلَخطَّ ًَ هللاَّ ِ : َقالَ - َرِض ِه - َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
نُ »-: َوَسلََّم  ُ : إَذا َقالَ اْلُمَإذِّ

ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ أَْكَبُر  :أَْكَبُر َقالَ  هللاَّ أََحُدُكْم هللاَّ
ُ أَْكَبُر ُثمَّ َقالَ  ُ َقالَ : هللاَّ ُ، : أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ

ِ َقالَ : ُثمَّ َقالَ  ًدا َرُسولُ هللاَّ ًدا َرُسولُ : أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ِ، ُثمَّ َقالَ  بَلِة َقالَ : هللاَّ ًَّ َعلَى الصَّ ِ، ُثمَّ : َح َة إالَّ بِاّلَِلَّ اَل َحْولَ َواَل قُوَّ
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ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َقالَ : َقالَ  ِ، ُثمَّ َقالَ : َح َة إالَّ بِاّلَِلَّ ُ : اَل َحْولَ َواَل قُوَّ هللاَّ
ُ أَْكَبُر َقالَ  ُ أَْكَبُر، ُثمَّ َقالَ : أَْكَبُر هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ َقالَ : هللاَّ اَل : اَل إلََه إالَّ هللاَّ

ةَ  ُ ِمْن َقْلبِِه َدَخلَ اْلَجنَّ َداُود،اْلَحِدٌُث  َرَواهُ ُمْسلٌِم َوأَُبو.«إلََه إالَّ هللاَّ

َة،َوَقالَ  ٌَ ُكْم :أَْخَرَج اْلُبَخاِريُّ َنْحَوهُ ِمْن َحِدٌِث ُمَعاِو ٌَّ - َهَكَذا َسِمْعت َنبِ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ قُولُ - َصلَّى هللاَّ َوَقْد َوَقَع لََنا َهَذا : َقاَل اْلَحافُِظ فًِ اْلَفْتحِ . ٌَ

َة َوَذَكَر إْسَناًدا ُمتَِّصبًل بِِعٌَسى ْبِن َطْلَحَة  ٌَ ْعنًِ َحِدٌَث ُمَعاِو ٌَ اْلَحِدٌُث 
بَلِة َفَقالَ »:َقالَ  َة َفَناَدى ُمَناٍد بِالصَّ ٌَ ُ : َدَخْلَنا َعلَى ُمَعاِو ُ أَْكَبُر هللاَّ هللاَّ

ةُ  ٌَ ُ أَْكَبُر، َفَقالَ : أَْكَبُر، َفَقاَل ُمَعاِو ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ : هللاَّ أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ
ةُ  ٌَ ُ، َفَقالَ : َفَقاَل ُمَعاِو ًدا : َوأََنا أَْشَهُد أَْن اَل إلََه إالَّ هللاَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ةُ  ٌَ ِ َفَقاَل ُمَعاِو ا َقالَ : َرُسوُل هللاَّ ِ، َولَمَّ ًدا َرُسوُل هللاَّ : َوأََنا أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
بَلِة َقالَ  ًَّ َعلَى الصَّ ِ، ُثمَّ َقالَ : َح َة إالَّ بِاهلَلَّ َهَكَذا َسِمْعت : اَل َحْوَل َواَل قُوَّ

ُكْم  ٌَّ ِه َوَسلََّم - َنبِ ٌْ ُ َعلَ  .«-َصلَّى هللاَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -153 بًِ َبْكِر، :  َحدَّ

ًٍّ َمْولَى أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ
ِ َصلى هللا  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ
َعْن أَ

ِل، ُثمَّ لَْم : َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ؾِّ األَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ لَْو 

ْهِجٌِر  ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ ِه الَْسَتَهُموا، َولَْو  ٌْ ْسَتِهُموا َعلَ ٌَ ِجُدوا إاِلَّ أَْن  ٌَ
ْبِح أَلََتْوُهَما َولَْو  ْعلَُموَن َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ ِه، َولَْو  ٌْ الَْسَتَبقُوا إِلَ

هذا الحدٌث المسند المرفوع صحٌح بإجماع وقد :الشرح." َحْبًوا

حدثنا مالك، : قال الشافعً:أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك
اِق، َعْن َمالٍِك،  :الحدٌث،وقال عبد الرزاق الصنعانً زَّ َعْبُد الرَّ

ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، :الحدٌث، وقال أحمد َثَنا َعْبُد الرَّ  :الحدٌث، وقالَحدَّ
اِق، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ  َقَرْأُت َعلَى َعْبدِ  :الحدٌث، وقالَحدَّ

ْحَمنِ  َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، أَْخَبَرَنا  :الحدٌث، وقال َمالٌِك،: الرَّ َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  :َمالٌِك،الحدٌث، وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا : َحدَّ

َثَنا إِْسَماِعٌُل، َقالَ  :َمالٌِك،الحدٌث، وقال َثنًِ َمالٌِك،: َحدَّ الحدٌث، َحدَّ
ى، َقالَ  :وقال مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ ، : حّدثنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك َعْن ُسَمىٍّ

حدثنا عبد هللا بن مسلمة القعنبً عن مالك، :الحدٌث، وقال الترمذي
أَْخَبَرَنا ُعْتَبُة  :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى

َقَرْأُت َعلَى َمالِِك ْبِن أََنٍس، َواْلَحاِرِث ْبِن ِمْسِكٌٍن : ْبُن َعْبِد هللاِ، َقالَ 
بًِ : قَِراَءًة، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ 

، َعْن أَ ًٍّ َثنًِ َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ
َرَة، ٌْ بًِ ُهَر

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن  :الحدٌث، وقالَصالٍِح، َعْن أَ ٌْ َثَنا قَُت َحدَّ
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،وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسند ًٍّ أخبرنا  :َمالٍِك، َعْن ُسَم
ٌونس بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالكا حدثه وحدثنا محمد 
بن حٌوٌة قال أنبا مطرؾ والقعنبً وٌحٌى ح وحدثنا أبو إسماعٌل 

أخبرنا ٌونس بن  :قال ثنا القعنبً عن مالك عن سمً، الحدٌث،وقال
عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالكا أخبره ح وحدثنا الترمذي أبو 

إسماعٌل عن القعنبً عن مالك عن سمً، الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً 
ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ":المسند المستخرج على صحٌح مسلم" َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ِن  ٌْ ُد ْبُن اْلُحَس َثَنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ٌُوُسَؾ ح َوَحدَّ ِ ْبُن  ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ
َبُة ْبُن َسِعٌٍد َقاال َثَنا َمالِكٌ  ٌْ ًُّ َثَنا قَُت ابِ ٌَ يُّ َثَنا اْلفِْر ، الحدٌث،وقال اآْلُجرِّ

ثنا َعْمرو، َقال :البزار ثنا َعبد الرحمن، َقال: وَحدَّ ثنا مالك، : َحدَّ َحدَّ
ْحَمِديُّ َقالَ  :وقال ابن خزٌمة ٌَ ِ اْل َقَرْأُت َعلَى : نا ُعْتَبُة ْبُن َعْبِد هللاَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى َثُه : َمالٍِك، َوثنا  أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
ٍد  ُد ْبُن َخبلَّ ى ْبُن َحِكٌِم، نا بِْشُر ْبُن ُعَمَر، ح َوثنا ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  ح، َوَحدَّ

، نا َمْعُن ْبُن ِعٌَسى َقااَل  ًُّ ، الحدٌث، وقال : اْلَباِهلِ ًٍّ ثنا َمالٌِك َعْن ُسَم
بًِ  :ابن حبان

أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن بَِمْنبَِج أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

أَْخَبَرَنا أَُبو :َبْكٍر َعْن َمالِك، الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة
 ، ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

بًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد 
ًٍّ َمْولَى أَ أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

ْحَمِن، َعْن أَ  الرَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ْمِشً بَِطِرٌٍق، َوَجَد ُؼْصَن »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َنَما َرُجلٌ  ٌْ َب

ُ لَُه، َوَؼَفَر لَهُ  َرهُ، َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق، َفؤَخَّ َنَما ":َوَقالَ ، «َشْوٍك َعلَى الطَّ ٌْ َب
ِه اْلَعَطُش، َفَوَجَد بِْبًرا، َفَنَزلَ فٌَِها  ٌْ ْمِشً بَِطِرٌٍق، اْشَتدَّ َعلَ ٌَ َرُجلٌ 
َرى ِمَن اْلَعَطِش، َفَقالَ  ؤُْكلُ الثَّ ٌَ ْلَهُث  ٌَ َفَشِرَب، ُثمَّ َخَرَج، َفإَِذا َكْلٌب 

ُجلُ  َوَقْد َبلََػ َهَذا اْلَكْلَب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثلُ الَِّذي َبلََؽنًِ، َفَنَزلَ : الرَّ

، َفَسَقى اْلَكْلَب،  ًَ ى َرقِ اْلبِْبَر، َفَمؤلَ ُخفَُّه َماًء، ُثمَّ أَْمَسَكُه بِفٌِِه َحتَّ
ُ لَُه، َفَؽَفَر لَهُ  ِ، إِنَّ لََنا ِمنَ : ، َفَقالُوا"َفَشَكَر هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ اْلَبَهابِِم  ٌَ

َهَداُء َخْمَسةٌ ":َوَقالَ .«فًِ ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة أَْجرٌ »:ألَْجًرا؟ َفَقالَ  : الشُّ
ِهٌُد فًِ َسبٌِِل  اْلَمْبُطوُن، َواْلَمْطُعوُن، َواْلَؽِرٌُق، َوَصاِحُب اْلَهْدِم، َوالشَّ

 ِ ِل، ُثمَّ لَْم  »:َوَقالَ  ".هللاَّ ؾِّ األَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ لَْو 
ْهِجٌِر  ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ ِه الْسَتَهُموا، َولَْو  ٌْ ْسَتِهُموا َعلَ ٌَ ِجُدوا إاِل أَْن  ٌَ

ْبِح ألََتْوُهَما َولَْو  ْعلَُموَن َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ ِه، َولَْو  ٌْ الْسَتَبقُوا إِلَ
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َبَة،  .«َحْبًوا ٌْ ٌد، َعْن قَُت تَِها، أَْخَرَجَها ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهِذِه أََحاِدٌُث ُمتَّ

ى، ُكلٌّ َعْن َمالٍِك،  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِرِه، َوأَْخَرَجَها ُمْسلٌِم، َعْن  ٌْ َوَؼ
َقالُ : َواالْستَِهامُ  ٌُ َقَرَعهُْم، : اْسَتَهَم اْلَقْوُم َفَسَهَمهُْم فبُلٌن، أَيْ : االْقتَِراُع، 

 [141: الصافات]{ َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌنَ }: َوِمْنُه َقْولُُه َتَعالَى

َها األَْسَماُء، َفَمْن َوَقَع : االْقتَِراعُ : َوقٌِلَ  ٌْ َها ِسَهاٌم ُتْكَتُب َعلَ اْستَِهاٌم، ألَنَّ

ْهِجٌرُ .لَُه ِمْنَها َسْهٌم، َفاَز بِاْلَحظِّ اْلَمْقُسومِ  ْهِر، : َوالتَّ ْبِكٌُر لَِصبلِة الظُّ التَّ
َهارِ : َواْلَهِجٌُر َواْلَهاِجَرةُ  ْبِكٌَر إِلَى ُكلِّ .نِْصُؾ النَّ ْهِجٌِر التَّ َوقٌَِل أََراَد بِالتَّ

لٍ  ٌْ ِرِد اْلُخُروَج فًِ اْلَهاِجَرِة، َوَقاَل النَّْضُر ْبُن ُشَم ٌُ َعِن : َصبلٍة، َولَْم 
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُر »: اْلَخلٌِِل، َقاَل فًِ َتْفِسٌِر َقْولِِه َصلَّى هللاُ َعلَ َفاْلُمَهجِّ

ُر إِلَى اْلُجُمَعةِ : أَيِ « َكاْلُمْهِدي َبَدَنةً  قال ابن عبد البر فً  ".اْلُمَبكِّ

ى ِمْن َباٍب َوُهَو ِعْنَدهُ فًِ َباٍب  :"التمهٌد ٌَ ْح ٌَ الُِث َسَقَط لِ َوَهَذا اْلقِْسُم الثَّ
ْبِح َوَقْولُُه َولَْو  ُكوَن فًِ َباِب اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ آَخَر ِمْنَها َما َكاَن 

ْرِوِه َعْنُه اْبُنهُ  ٌَ َداِء إِلَى َقْولِِه َولَْو َحْبًوا َفلَْم  اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ُد  ٌَ ٌْ ُعَب
ى َوُهَو ِعْنَد َجَماَعِة  ٌَ ْح ٌَ اٍح َعْن  ِ فًِ َذلَِك اْلَباِب َوَرَواهُ اْبُن َوضَّ هللاَّ

ْخَتلِفُوَن فًِ َذلَِك فٌَِما َعلِْمت ٌَ ِؤ َعْن َمالٍِك اَل  َواِة لِْلُمَوطَّ  وقد ."الرُّ

بًِ َصالٍِح َعْن أخرجه أبو مصعب من طرٌق
ًٍّ َعْن أَ  َمالٍِك َعْن َسِم

 ِ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ِه َوَسلَّمَ - أَ ٌْ ُ َعلَ ْعلَُم »:َقالَ  َصلَّى هللاَّ ٌَ لَْو 

ْسَتِهُموا  ٌَ ِجُدوا إالَّ أَْن  ٌَ ِل ُثمَّ لَْم  ؾِّ اأْلَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ النَّ
ِه  ٌْ ْهِجٌِر اَلْسَتَبقُوا إلَ ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ ِه، َولَْو  ٌْ ِه اَلْسَتَهُموا َعلَ ٌْ َعلَ

ْبِح أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا ْعلَُموَن َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ َفٌق . «َولَْو  ُمتَّ

هِ  ٌْ اِق، َفقُْلتُ  َزاَد أَْحَمُد فًِ: َعلَ زَّ تِِه َعْن َعْبِد الرَّ ٌَ أََما َتْكَرهُ : لَِمالِكٍ  ِرَوا
َثنًِ اْلَعَتَمَة َقالَ  أَْن َتقُولَ  لَْو ":َقْولُهُ : الشوكانً قال"َهَكَذا َقاَل الَِّذي َحدَّ

لِ  ؾِّ اأْلَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ أَْي ِمْن َمِزٌِد اْلَفْضِل َوَكْثَرِة  (ٌَ
اِن فٌِِه َجَماَعًة َوُهَو  (أَلََتْوُهَما):اأْلَْجِر َقْولُهُ  ٌَ ٌَُصلِّ أَْي أَلََتْوا اْلَمَحلَّ الَِّذي 

َمَنَعهُْم َمانٌِع ِمْن اْلَمْشًِ َكَما  أَْي َزْحًفا إَذا(َولَْو َحْبًوا):َقْولُهُ ،اْلَمْسِجدُ 
ِؽٌرُ  ْزَحُؾ الصَّ ْرَداءِ . ٌَ بًِ الدَّ

َبَة ِمْن َحِدٌِث أَ ٌْ بًِ َش
َولَْو َحْبًوا »:َواِلْبِن أَ
َكبِ  اِم بَِوِظٌَفِة « َعلَى اْلَمَرافِِق َوالرُّ ٌَ ُدلُّ َعلَى اْستِْحَباِب اْلقِ ٌَ اْلَحِدٌُث 

ِل َواْلُمَساَرَعِة إلَى َجَماَعِة اْلِعَشاِء  ؾِّ اأْلَوَّ اأْلََذاِن َواْلُمبَلَزَمِة لِلصَّ
ُدلُّ َعلَى ٌَ ؤْتًِ اْلَكبَلُم َعلَى َذلَِك َو ٌَ ِة اْلِعَشاء  َواْلَفْجِر، َوَس ٌَ َجَواِز َتْسِم

ًُّ »:بِاْلَعَتَمِة َوَقْد َوَرَد ِمْن َحِدٌِث َعابَِشَة ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ بِلَْفظِ  بِ ْعَتَم النَّ
- أَ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َجابٍِر ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ  َوِمْن َحِدٌثِ « بِاْلَعَتَمةِ - َصلَّى هللاَّ
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ًضا ٌْ ًُّ »:بِلَْفظِ  أَ بِ ِه َوَسلََّم - َصلَّى لََنا النَّ ٌْ ُ َعلَ لًَة َصبَلَة - َصلَّى هللاَّ ٌْ لَ
اُس اْلَعَتَمةَ  ًَ الَّتًِ َتْدُعو النَّ ِرِهَما « اْلِعَشاِء َوِه ٌْ َوِمْن َحِدٌِث َؼ

ًضا ٌْ  ".أَ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -154 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ

ِ، أنهما أخبراه، أنهما سمعا  بٌِِه، َوإِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ
ْحَمِن، َعْن أَ الرَّ

قُولُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: أبا هرٌرة،  َب : َقاَل َرُسوُل هللاَّ إَِذا ُثوِّ
ِكٌَنُة  ُكُم بالسَّ ٌْ بلَِة َفبلَ َتؤُْتوَها َوأَْنُتْم َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها َوَعلَ بِالصَّ
وا،َفإِنَّ أََحَدُكْم فًِ  والوقار، َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفؤَتِمُّ

بلَةِ  ْعِمُد إِلَى الصَّ ٌَ هذا الحدٌث المسند : الشرح".الَصبلٍَة َما َكاَن 

المرفوع ال مطعن فٌه لصحته وثبت رواته، وقد أخرجه من هذه 
الحدٌث،وقال أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، :الطرٌق الشافعً فً السنن،قال

ْحَمنِ  :أحمد َثَنا ُعْثَماُن  : الحدٌث، وقالَمالٌِك،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َحدَّ
َثَنا أَُبو َعْوٍؾ َثَنا  :الحدٌث، وقال السراجْبُن ُعَمَر، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َحدَّ

أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن  :الحدٌث، وقال ابن حبانُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر أََنا َمالٌِك،
، َعْن َمالٍِك،: اْلُحَباِب، َقالَ  ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ  الحدٌث، وقال الطحاوي فً َحدَّ

ْحَمِن، َقالَ :شرح معانً اآلثار َثَنا َصالُِح ْبُن َعْبِد الرَّ ، : َحدَّ ًُّ ثنا اْلَقْعَنبِ
أَْخَبَرَنا أَُبو  :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنةثنا َمالٌِك،: َقالَ 

 ، ًُّ ، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ
الحدٌث، وأخرجه مسلم وأبو نعٌم فً أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك،

المسند المستخرج وأبو ٌعلى الموصلً من ؼٌر طرٌق مالك، وله 
بلةُ َفبل ":صٌؽة أخرى هً المشتهرة عند العوام هً إَِذا أَقٌَِمِت الصَّ

ِكٌَنُة َفَما أَْدَرْكُتْم  ُكُم السَّ ٌْ َتؤُْتوَها َتْسَعْوَن، َوأُتوَها َتْمُشوَن، َوَعلَ
وا َفَصلَُّوا، َوَما  أخرجها البخاري ومسلم والترمذي "َفاَتُكْم َفؤَتِمُّ

والترمذي وابن ماجه وابن خزٌمة والسراج والبزار وؼٌرهم 

 . وسٌؤتً تخرٌجها مسندة إن شاء هللا تعالى
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -155 ْحَمِن ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ُه أَْخَبَرهُ،  بٌِِه، أَنَّ
، َعْن أَ ًِّ بًِ َصْعَصَعَة اْلَماِزنِ

ْحَمِن ْبِن أَ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ هللاَّ
، َقاَل لَهُ  َة، َفإَِذا : أَنَّ أََبا َسِعٌٍد اْلُخْدِريَّ ٌَ إِنًِّ أََراَك ُتِحبُّ اْلَؽَنَم َواْلَباِد

َداِء،  بلَِة، َفاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِّ ْنَت بِالصَّ تَِك، َفؤَذَّ ٌَ ُكْنَت فًِ َؼَنِمَك أَْو َباِد
ِن ِجنٌّي َوالَ إِْنٌس إاِلَّ َشِهَد لَهُ  ْسَمُع َمَدى َصْوِت اْلُمَإذِّ ٌَ ُه ال  ْوَم  َفإِنَّ ٌَ

اَمةِ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه : ، َقاَل أَُبو َسِعٌٍد الخدرياْلقِ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللاَّ
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هذا الحدٌث المسند المرفوع ال مطعن فٌه، فهو : الشرح ."َوَسلم
الشافعً فً المسند : المسندون الحذاق،منهمصحٌح لذلك أخرجه 

ُ َعْنُه، َقالَ :ترتٌب سنجر ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع أَْخَبَرَنا : أَْخَبَرَنا الشَّ
ْحَمنِ  :أَْحَمد الحدٌث، وقالَمالٌِك، َمالٌِك، َعْن َعْبِد : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

، َعْن  ًِّ بًِ َصْعَصَعَة اْلَماِزنِ
ْحَمِن ْبِن أَ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ الرَّ

بٌِِه،الحدٌث،
،أَْخَبَرَنا َمالٌِك،:وقالأَ ًُّ َثَنا إِْسَحاُق، َواْلُخَزاِع  الحدٌث،َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  :اْلُبَخاِريقال وَ  ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ الحدٌث، أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َحدَّ

َبُة، َعْن َمالٍِك، :وقال ٌْ َثَنا قَُت َثَنا إِْسَماِعٌُل،:الحدٌث، وقالَحدَّ َثنًِ  َحدَّ َحدَّ
أَْخَبَرَنا  : فً السنن الكبرى وفً المجتبىالنََّسابًِقال  وَ الحدٌث،َمالٌِك،

ُد ْبُن َسلََمَة َقالَ  اْبُن قال  وَ ، الحدٌث،أَْنَبؤََنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالِك: ُمَحمَّ
ًُّ َعْن َمالِك:حبان َثَنا اْلَقْعَنبِ ًُّ َحدَّ ، أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب اْلُجَمِح

، :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ْحَمِن ْبِن َعْبدِ  بًِ  َمالٍِك، َعْن َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ْبِن أَ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ هللاَّ

، َقاَل  ُه أَْخَبَرهُ، أَنَّ أََبا َسِعٌٍد اْلُخْدِريَّ بٌِِه أَنَّ
، َعْن أَ ًِّ َصْعَصَعَة اْلَماِزنِ

تَِك، »: لَهُ  ٌَ َة، َفإَِذا ُكْنَت فًِ َؼَنِمَك أَْو َباِد ٌَ إِنًِّ أََراَك ُتِحبُّ اْلَؽَنَم َواْلَباِد
ْسَمُع َمَدى َصْوِت  ٌَ ُه اَل  َداِء، َفإِنَّ بلِة، َفاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِّ ْنَت بِالصَّ َفؤَذَّ

اَمةِ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ٌء إاِل َشِهَد لَُه  ًْ ِن ِجنُّ َوال إِْنٌس َوال َش َقاَل أَُبو  .«اْلُمَإذِّ

ِه َوَسلَّمَ : َسِعٌٍد اْلُخْدِريُّ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َهَذا  .َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللاَّ
ٌُوُسَؾ، َعْن َمالِكٍ  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ  َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ

ْوِت بِاألََذاِن َما  ْسَتِحبُّوَن َرْفَع الصَّ ٌَ َواْلَعَمُل َعلَى َهَذا ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم، 
َر ُشَهَداَءهُ  ٌَُكثِّ ٌُْجِهْدهُ، لِ َن َعلَى َمَكاٍن . أَْمَكَنُه َما لَْم  ٌَُإذِّ ٌُْسَتَحبُّ أَْن  َو

ِت  ٌْ ُن َعلَى َب ٌَُإذِّ ُكوَن أَْبَعَد لَِذَهاِب َصْوتِِه، َفإِنَّ ببِلال َكاَن  ٌَ ُمْرَتفٍِع، لِ
ٍت َحْوَل اْلَمْسِجدِ  ٌْ ُتَها أَْطَوُل َب ٌْ اِر َب َوفٌِِه َدلٌٌِل َعلَى . اْمَرأٍَة ِمْن َبنًِ النَّجَّ

قٌِمَ  ٌُ َن َو ٌَُإذِّ " .أَنَّ اْلُمْسَتَحبَّ لِْلُمْنَفِرِد إَِذا أََراَد أََداَء َفْرِض اْلَوْقِت أَْن 
ثنا أَُبو : أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، فًِ آَخِرٌَن َقالُوا :وقال البٌهقً

، أنبؤ  ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ ْعقُوَب، ثنا الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ اْلَعبَّ
ِد . َمالٌِك، ح ًُّ ْبُن ُمَحمَّ َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ ثنا أَُبو اْلَحَسِن َعلِ

ٍس ثنا  ٌْ بًِ أَُو
ًُّ ثنا اْبُن أَ ْعَرانِ ٍد الشَّ ِه، ثنا اْلَفْضُل ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ْبِن َسْخَتَو

بًِ َصْعَصَعَة 
ْحَمِن ْبِن أَ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن َعْبِد الرَّ َمالٌِك َعْن َعْبِد الرَّ

ُه أَْخَبَرهُ أَنَّ أََبا َسِعٌٍد [584:ص]اأْلَْنَصاِريِّ ُثمَّ  بٌِِه، أَنَّ
ًِّ َعْن أَ  اْلَماِزنِ
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َة َفإَِذا ُكْنَت فًِ َؼَنِمَك أَْو " :اْلُخْدِريَّ َقالَ  ٌَ إِنًِّ أَُراَك ُتِحبُّ اْلَؽَنَم َواْلَباِد
ْسَمُع َمَدى  ٌَ ُه اَل  َداِء َفإِنَّ بَلِة َفاْرَفْع َصْوَتَك بِالنِّ ْنَت لِلصَّ تَِك َفؤَذَّ ٌَ فًِ َباِد

اَمةِ  ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ِن ِجنٌّي َواَل إِْنٌس إاِلَّ َشِهَد لَُه  َوَقاَل أَُبو " َصْوِت اْلُمَإذِّ

بًِ : َسِعٌدٍ 
ِه َوَسلََّم لَْفُظ َحِدٌِث اْبِن أَ ٌْ َسِمْعُتُه ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاِ  ، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد الرَّ ًِّ افِِع ٍس َوفًِ َحِدٌِث الشَّ ٌْ أَُو

بٌِِه أَنَّ أََبا َسِعٌٍد اْلُخْدِريَّ َقالَ 
بًِ َصْعَصَعَة، َعْن أَ

ْنُت : ْبِن أَ لَُه َفؤَذَّ
ٍن َرَواهُ  ْسَمُع َمَدى َصْوِت ُمَإذِّ ٌَ ُه اَل  بَلِة َفاْرَفْع َصْوَتَك َفإِنَّ بِالصَّ

سٍ  ٌْ بًِ أَُو
ِحٌِح، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ وؼٌرهم، وقال ." اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

ًُّ َوَمالٌِك : "الشوكانً فً نٌل األوطار افِِع ًضا الشَّ ٌْ اْلَحِدٌُث أَْخَرَجُه أَ
ُرُهَما َقْولُهُ  ٌْ ِؤ َوَؼ ةَ ): فًِ اْلُمَوطَّ ٌَ أَْي أِلَْجِل اْلَؽَنِم أِلَنَّ  (ُتِحبُّ اْلَؽَنَم َواْلَباِد

ْعً، َوُهَو فًِ اْلَؽالِِب اَل  ِه ِمْن الرَّ ٌْ ٌُْحَتاُج فًِ إْصبَلِحَها إلَ فٌَِها َما 
ِة،َقْولُهُ  ٌَ ُكوُن إالَّ بِاْلَباِد تِك):ٌَ ٌَ ُكوَن أَْو  (فًِ َؼَنِمَك أَْو فًِ َباِد ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ

ْنِوٌِع أِلَنَّ اْلَؽَنَم َقْد اَل َتُكوُن فًِ  ُكوَن لِلتَّ ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ اِوي، َو ا ِمْن الرَّ َشّكً
ُث اَل َؼَنَم،َقْولُهُ  ٌْ ِة َح ٌَ ُكوُن فًِ اْلَباِد ٌَ ُه َقْد  ِة َوأِلَنَّ ٌَ  (َفاْرَفْع َصْوَتك): اْلَباِد

اِجُح ِعْنَد  فٌِِه َدلٌٌِل لَِمْن َقاَل بِاْستِْحَباِب اأْلََذاِن لِْلُمْنَفِرِد َوُهَو الرَّ

ِة،َقْولُهُ  ٌَّ افِِع نِ ):الشَّ َة َصْوتِِه َقْولُهُ  (َمَدى َصْوِت اْلُمَإذِّ ٌَ ِجنٌّ َواَل ):أَْي َؼا
ءٌ  ًْ َواَناِت َواْلَجَماَداِت َفهَُو ِمْن اْلَعامِّ  (إْنٌس َواَل َش ٌَ ْشَمُل اْلَح ٌَ َظاِهُرهُ 

ِء اْلَمْذُكوِر ُهَنا؛ أِلَنَّ . َبْعَد اْلَخاصِّ  ًْ ُن َمْعَنى الشَّ ٌِّ َب ٌُ ُل  َواْلَحِدٌُث اأْلَوَّ
ٌء ِمْن  ًْ ْخُرُج َعْن ااِلتَِّصاِؾ بِؤََحِدِهَما َش ٌَ ابَِس اَل  ٌَ ْطَب َواْل الرَّ

َمَة .اْلَمْوُجوَداتِ  ٌْ ٍة اِلْبِن ُخَز ٌَ ْسَمُع َصْوَتُه َشَجٌر َواَل َمَدٌر "َوفًِ ِرَوا ٌَ اَل 
ْظَهُر أَنَّ التَّْخِصٌَص بِاْلَمبَلبَِكِة " َواَل َحَجٌر َواَل ِجنٌّ َواَل إْنسٌ  ٌَ َوبَِهَذا 

ُر ُمْمَتنٍِع  ٌْ ُر َظاِهٍر َوَؼ ٌْ ُرهُ َؼ ٌْ َواِن َكَما َقاَل َؼ ٌَ ًُّ أَْو بِاْلَح َكَما َقاَل اْلقُْرُطبِ
َماِع  ُ فًِ اْلَجَماَداِت اْلقُْدَرَة َعلَى السَّ ْخلَُق هللاَّ ٌَ َعْقبًل َواَل َشْرًعا أَْن 

َهاَدِة، َوِمْثلُُه َقْوله َتَعالَى ُح بَِحْمِدهِ }:َوالشَّ ٌَُسبِّ ٍء إاِل  ًْ { َوإِْن ِمْن َش

ًَّ » َوفًِ َصِحٌِح ُمْسلٍِم [44: اإلسراء] ٌَُسلُِّم َعلَ « إنًِّ أَلَْعِرُؾ َحَجًرا َكاَن 
ِرِه ِمْن َقْوِل النَّارِ  ٌْ أََكَل َبْعِضً »:َوِمْنُه َما َثَبَت فًِ اْلُبَخاِريِّ َوَؼ

ُن ْبُن اْلُمنٌِرِ « َبْعًضا ٌْ َها َتَقُع : َقاَل الزَّ َهاَدِة َمَع أَنَّ رُّ فًِ َهِذِه الشَّ َوالسِّ
َهاَدِة إالَّ أَنَّ أَْحَكاَم اآْلِخَرِة َجَرْت َعلَى َنْعِت  ِب َوالشَّ ٌْ ِعْنَد َعالِِم اْلَؽ

َهاَدِة،َوقٌِلَ  ْعَوى، َواْلَجَواِب َوالشَّ ِه الدَّ ا ِمْن َتَوجُّ ٌَ ْن : أَْحَكاِم اْلَخْلِق فًِ الدُّ
َرَجِة، َكَما  َهاَدِة إْشَهاُر اْلَمْشهُوِد لَُه بِاْلَفْضِل َوُعلُوِّ الدَّ اْلُمَراُد بَِهِذِه الشَّ

َهاَدِة آَخِرٌنَ  ٌُْكِرَم بِالشَّ َهاَدِة َقْوًما َكَذلَِك  ْفَضُح بِالشَّ ٌَ  َ َوفًِ . أَنَّ هللاَّ
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َم َتْعلٌُِل َذلَِك َوفٌِِه أَنَّ  ْوِت بِاأْلََذاِن، َوَقْد َتَقدَّ اْلَحِدٌِث اْستِْحَباُب َرْفِع الصَّ
لَِؾ  َما ِعْنَد ُنُزوِل اْلفِْتَنِة ِمْن َعَمِل السَّ ٌَّ ِة اَل ِس ٌَ ُحبَّ اْلَؽَنِم َواْلَباِد

الِحِ   ".الصَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -156 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

: األَْعَرِج، َعْن أَ
ْسَمَع التؤذٌن،  ٌَ َطاُن، ولَُه ُضَراٌط َحتَّى ال  ٌْ بلَِة أَْدَبَر الشَّ إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ
 ًَ ى إَِذا قُِض بلَِة أَْدَبَر، َحتَّ َب بِالصَّ ى إَِذا ُثوِّ َداُء أَْقَبلَ، َحتَّ ًَ النِّ َفإَِذا قُِض

قُولُ  ٌَ َن اْلَمْرِء َوَنْفِسِه، ف ٌْ ْخِطَر َب ٌَ ى  ْثِوٌُب أَْقَبلَ، َحتَّ اْذُكْر َكَذا، : التَّ
ُجلُ  َ لَّ الرَّ ٌَ ى  ْذُكُر، َحتَّ ٌَ ُكْن  ٌَ ْدِري َكْم َصلَّى اْذُكْر َكَذا، لَِما لَْم  ٌَ " .إِْن 

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد عند اإلمام : الشرح
البخاري، وقد أكثر منه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا،وقد أخرجه من 

ْحَمنِ  :قال أحمد: طرٌق مالك بًِ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
َمالٌِك، َعْن أَ

َناِد، َثَنا َعْبُد ح: الحدٌث، ثم أخرجه من ؼٌر طرٌق مالك، قالالزِّ دَّ
بًِ َسلََمَة،

ى، َعْن أَ ٌَ ْح ٌَ َثَنا ِهَشاٌم، َعْن  عن أبً اْلَملِِك ْبُن َعْمٍرو، َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ :هرٌرة، الحدٌث، وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ

َناِد، بًِ الزِّ
 :الحدٌث،وقال النسابً فً المجتبىأَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ

َناِد، بًِ الزِّ
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ٌْ الحدٌث، وقال البؽوي فً أَْخَبَرَنا قَُت

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا : شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
َناِد،  بًِ الزِّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ
ْسَمَع ":َقالَ  ٌَ َطاُن َولَُه ُضَراٌط، َحتَّى اَل  ٌْ بلِة أَْدَبَر الشَّ إَِذا ُنوِدَي للصَّ

ى  بلِة أَْدَبَر، َحتَّ َب بِالصَّ ى إَِذا ُثوِّ َداُء أَْقَبلَ، َحتَّ ًَ النِّ ؤِْذٌَن، َفإَِذا قُِض التَّ
قُولُ  ٌَ َن اْلَمْرِء َوَنْفِسِه، ٌْ ْخُطَر َب ٌَ ى  ْثِوٌُب أَْقَبلَ، َحتَّ ًَ التَّ اْذُكْر : إَِذا قُِض

ْدِري َكْم  ٌَ ُجلُ إِْن  َ لَّ الرَّ ٌَ ى  ْذُكُر، َحتَّ ٌَ ُكْن  ٌَ َكَذا، اْذُكْر َكَذا، لَِما لَْم 

، أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر  ".َصلَّى ًُّ اُن ْبُن َسِعٌٍد اْلَمنٌِِع ًٍّ َحسَّ َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعلِ

ٌُوُسَؾ  اُن، َنا أَْحَمُد ْبُن  ِن اْلَقطَّ ٌْ ُد ْبُن اْلُحَس ، أََنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ اِديُّ ٌَ الزِّ
ٍه، َقالَ  اِم ْبِن ُمَنبِّ اِق، أََنا َمْعَمٌر، َعْن َهمَّ زَّ ، َنا َعْبُد الرَّ ًُّ لَِم َنا أَُبو : السُّ

َرَة، َقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم ِمْثلَهُ : ُهَر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َهَذا َحِدٌٌث .َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ٌُوُسؾَ  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ وقد ." ُمتَّ

وهذا الحدٌث ٌفٌدنا هنا أن  أخرجه ؼٌرهم من ؼٌر طرٌق مالك،
الشٌطان ٌكره األذان واإلقامة، وهذا من فضابل األذان أنه ٌطرد 
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الشٌطان فٌفر هاربا وله ضراط، كما ٌحذرنا من وسوسته علٌه لعنة 
هللا إذا نحن دخلنا فً الصبلة لذلك أخطؤ أهل السلوك عندما اختاروا 

تعجٌل الصبلة حتى ٌسلموا من وسوسة الشٌطان حتى أنهم أحٌانا 
ٌصلون إلى درجة اإلساءة فً الصبلة لسرعة أدابها، أما أهل السنة 
فهم ٌخافون أكثر من اإلساءة فٌها فٌحاولون أن ٌجتهدوا فً أدابها 

بؤركانها وأحكامها وقد نص الرهونً المالكً على أن من لم ٌقل 
سبحان ربً العظٌم، وفً السجود ثبلث : ثبلث مرات فً الركوع

مرات من سبحان ربً األعلى فإن صبلته تبطل، وقد بٌن األلبانً 
أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقول فً " إرواء الؽلٌل"فً 

سبعة إلى عشرة من سبحان ربً العظٌم، وفً السجود : الركوع
سبعة إلى عشرة من سبحان ربً األعلى، قلت وذلك مع األدعٌة 

 المؤثورة فً تعظٌم الرب فً الركوع، واالجتهاد فً السجود
 . بالدعاء

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -157 بًِ َحاِزِم ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ُه َقالَ  ، أَنَّ اِعِديِّ َساَعَتاِن ُتْفَتُح فٌهَُما أَْبَواُب : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ؾُّ  بلَِة، َوالصَّ َداِء بالصَّ ِه َدْعَوُتُه، َحْضَرةُ النِّ ٌْ َماِء، َوَقلَّ َداٍع ُتَردُّ َعلَ السَّ
 ِ هذا الحدٌث المسند موقوؾ على سهل بن : الشرح ."فًِ َسبٌِِل هللاَّ

ومن طرٌقه أخرجه عبد الرزاق سعد الساعدي رضً هللا عنه،
بًِ : الصنعانً فً المصنؾ، قال

اِق، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ زَّ َعْبُد الرَّ
ُه َقالَ  اِعِديِّ أَنَّ الحدٌث، والبٌهقً فً » :َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

ًُّ ثنا أَُبو َبْكِر ْبُن  :السنن الكبرى، قال أَْخَبَرَنا أَُبو أَْحَمَد اْلِمْهَرَجانِ
بًِ 

ٍر ثنا َمالٌِك َعْن أَ ٌْ ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم ثنا اْبُن ُبَك ً ثنا ُمَحمَّ َجْعَفٍر اْلُمَزكِّ
، َقالَ  اِعِديِّ من خبلل بٌن توقد الحدٌث، : َحاِزٍم َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ

: أن فً هاتٌن الساعتٌن وقت استجابة الدعاء أال وهماهذا الحدٌث 

الدعاء بعد األذان، والدعاء عند لقاء العدو فً الجهاد،وحكمه 
أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن  -1720: الرفع،وقد أخرجه ابن حبان مرفوعا، قال
، بِِدَمْشَق، َقالَ  ًُّ ِجْسَتانِ ِد ْبِن اْلَفْضِل السِّ ُد ْبُن إِْسَماِعٌَل : ُمَحمَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

بًِ 
َثَنا أَُبو اْلُمْنِذِر إِْسَماِعٌُل ْبُن ُعَمَر، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ، َحدَّ اْلُبَخاِريُّ

ِه َوَسلَّمَ : َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  :َقاَل َرُسوُل هللاَّ
َماءِ » بَلِة، َوِعْنَد : َساَعَتاِن ُتْفَتُح فٌِِهَما أَْبَواُب السَّ ِعْنَد ُحُضوِر الصَّ

 ِ ؾِّ فًِ َسبٌِِل هللاَّ ووافقه األلبانً على التصحٌح، مع أنه تفرد  .«الصَّ
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برفعه إال أن هذا الرفع جاء من زٌادة الثقات فاإلمام البخاري ال 
ٌشك أحد فً تثبته وإتقانه وشٌخ ابن حبان الذي رواه عن البخاري 
هو أحمد بن محمد بن فضل السجستانً وكذلك شٌخ البخاري الذي 

 . سمعه من مالك هو أبو المنذر إسماعٌل بن عمر، وهللا تعالى أعلم
اُم َعلَى - * ٌَ ِجُب اْلقِ ٌَ ِة األََذاِن َواإلَِقاَمِة، َوَمَتى  ٌَ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َتْثنِ

بلَةُ؟ َفَقالَ  اِس ِحٌَن ُتَقاُم الصَّ َداِء َواإلَِقاَمِة إاِلَّ َما : النَّ ْبلُْؽنًِ فًِ النِّ ٌَ لَْم 
َها الَ ُتَثنَّى، َوَذلَِك األمر عندنا،  ا اإلَِقاَمُة، َفإِنَّ ِه، َفؤَمَّ ٌْ اَس َعلَ أَْدَرْكُت النَّ

اُم  ٌَ ا القِ َقاُم لَُه، ولكن أََرى َذلَِك إَوأَمَّ ٌُ بلَةُ، َفلَْم أَْسَمْع فٌِه بَِحدٍّ  لى الصَّ
ْسَتِطٌُعوَن أَْن  ٌَ قٌَِل، َوالَ  اِس، َفإِنَّ ِمْنهُُم اْلَخفٌَِؾ والثَّ َعلَى َقْدِر َطاَقِة النَّ

ُكوُنوا َكهٌبة َرُجٍل َواِحدٍ  هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح".ٌَ
قد قامت الصبلة، قد : وإٌانا فهو ٌرى أن ال تثنى اإلقامة كؤن ٌقول

قامت الصبلة، فإن أهل ال ٌقولون ذلك حسب رواٌة مالك، وأما 
القٌام للصبلة فلم ٌحدد فٌه أمر معٌن وإنما ٌقوم المرء حسب خلقته 

قد قامت : وقدرته خبلفا لما ٌروجه البعض أنه ٌقوم عند قول المإذن
 .الصبلة، والمسؤلة فٌها سعة، وهللا تعالى أعلم

ُرَها ِمَن : َقاَل َمالِكٌ - * ٌْ ا َؼ ٌَُناَدى لََها َقْبَل اْلَفْجِر، َفؤَمَّ ْبُح  لَْم ٌَزِل الصُّ
ِحلَّ َوْقُتَها ٌَ ٌَُناَدى لََها، إاِلَّ َبْعَد أَْن  لََواِت، َفإِنًَّ لَْم أَرَها  : الشرح" .الصَّ

هذا رأي اإلمام مالك الفقهً رحمه هللا وإٌانا وهو أن ال ٌنادى 
للصبلة إال بعد دخول وقتها ألن األذان إشعار بدخول الوقت إال 

الصبح فإنه ٌإذن له األذان األول فً السدس األخٌر من اللٌل أو 
 قبله، ثم ٌإذن للفجر بعد دخوله لئلعبلم بدخول وقت الصبلة الواجبة 

ْوَم اْلُجُمَعِة َقْبَل اْلَوْقُت؟ َفَقالَ - * ٌَ َداِء  ُكوُن النِّ ٌَ الَ : َوُسبَِل َمالٌِك، َهْل 
ُكوُن إاِلَّ َبْعَد أَْن َتُزوَل الشَّْمسُ  هذا رأي اإلمام مالك رحمه : الشرح".ٌَ

هللا تعالى وإٌانا الفقهً وهو أن ال ٌنادى للجمعة إال بعد الزوال، ألن 

هناك من ٌقول بجواز صبلة الجمعة قبل الزوال، واإلمام مالك 
رحمه هللا وإٌانا ال ٌقول بذلك القول فؤلزم النداء بعد الزوال، وهللا 

 .تعالى أعلم
ٌَصلوا الصبلة اْلَمْكُتوَبَة، - * َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َقْوٍم ُحُضوٍر أََراُدوا أَْن 

ُنوا؟ فَقالَ  ٌَُإذِّ َداُء فًِ : َفؤَقاُموا َولم  ِجُب النِّ ٌَ َما  َذلَِك ُمْجِزٌئ َعْنهُْم، َوإِنَّ

بلَةُ  هذا رأي اإلمام : الشرح".َمَساِجِد اْلَجَماَعة الَّتًِ ُتْجَمُع فٌَِها الصَّ

مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً، وفٌه أن األذان لمساجد الجماعة التً 
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تجمع فٌه الصبلة واجب، وأشكل ذلك على شراح الكتب الفقهٌة 

المالكٌة، فمنهم من جعل األذان فرض كفاٌة على المصر وقٌل على 

 لكن قال ابن الحاجب هو سنة مإكدة،: الجوامع،والبعض اآلخر قال

وإنما ٌجب " :وفً الموطإ :وقٌل األذان سنة،" ":جامع األمهات"فً

فرض لكفاٌة على كل بلد  :األذان فً مساجد الجماعات، وقٌل

اختلؾ فً تؤوٌل " ":التوضٌح"وقال خلٌل فً  "ٌقاتلون علٌه

الموطإ، فحمله ابن أبً زٌد وؼٌره على الوجوب،واختاره الباجً 

.                              "إنه أتى وجوبه على الكفاٌة :إال أنه قال  

اهُ - * ٌَّ ِن َعلَى اإلَِماِم، َوُدَعابِِه إِ لى إَوُسبَِل َمالٌِك َعْن َتْسلٌِِم اْلُمَإذِّ

ِه؟ َقالَ  ٌْ ُل َمْن ُسلَِّم َعلَ بلَِة، َوَمْن أَوَّ ْسلٌَِم َكاَن فًِ : الصَّ ْبلُْؽنًِ أَنَّ التَّ ٌَ لَْم 

لِ ال َماِن األَوَّ هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا الفقهً، :الشرح".زَّ

وكؤنه ٌقول بؤن سبلم المإذن على اإلمام ودعابه للصبلة بدعة لم 

ٌكن فً الزمان األول، وإال فقدوم ببلل على رسول هللا صلى هللا 

الصبلة خٌر من النوم مرتٌن معروؾ وقد تقدم : علٌه وسلم وقوله

.            بعضه وسٌؤتً إن شاء هللا ما فٌه كفاٌة، وهللا تعالى أعلم  

َن لَِقْوٍم، ُثمَّ َتَنفََّل، َفؤََراُدوا القوم أَْن - * ٍن أَذَّ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن ُمَإذِّ
ِرِه؟ َفَقالَ  ٌْ ِرِه : ٌَُصلُّوا بِإَِقاَمِة َؼ ٌْ لٌس بَِذلَِك َبؤَْس، وإنما إَِقاَمُتُه َوإَِقاَمُة َؼ

سوى هنا اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا إقامة من :الشرح".َسَواءٌ 
أذن إذا اشتؽل بنافلة مع إقامة ؼٌره، وقد أدرج على قول مالك هذا 

وتعقبه شراحه بما " وإقامة ؼٌر من أذن"الشٌخ خلٌل فً مختصره 
 :  ٌلً

ؤْتِِه - * ٌَ ؤْتٌِِه أََحٌد؟ َفلَْم  ٌَ َن لَِقْوٍم، ُثمَّ اْنَتَظَر َهْل  ٍن أَذَّ َوُسبَِل َمالٌِك َعْن ُمَإذِّ
ٌُِعٌُد  اُس َبْعَد أَْن َفَرَغ، أَ بلََة، َوَصلَّى َوْحَدهُ، ُثمَّ َجاَء النَّ أََحٌد، َفؤََقاَم الصَّ

بلََة َمَعهُْم؟ فَقالَ  بلََة معهم، َوَمْن َجاَء َبْعَد اْنِصَرافِِه، : الصَّ ٌُِعٌُد الصَّ الَ 
ٌَُصلِّ لَِنْفِسهِ  هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح" .َفْل

من أذن لقوم ثم انتظر : فً اإلمام الراتب وجعل مإذنه مثله، فقال
أن ٌؤتٌه أحد فلم ٌؤته فصلى فحضرت جماعة أن صبلته صبلة 

جماعة فبل ٌعٌد الصبلة معهم وٌكره لهم أن ٌصلوا جماعة لببل ٌقع 
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ال ٌعٌد : تنازع على اإلمامة، قال مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا
قلت وفً الحدٌث " صبلته، ومن جاء بعد انصرافه فلٌصل لنفسه

من ٌتصدق على هذا؟ أحرى أن ٌؤتوا جماعة، فذهب : الصحٌح
بعض فقهاء المالكٌة انطبلقا من قول اإلمام مالك هذا أنه تكره صبلة 
جماعتٌن فً المسجد بإمامٌن مختلفٌن لببل تقع مشاحنة أو ٌقع تنافس 

على اإلمامة الراتبة وكل ذلك سدا للذرٌعة وأشد كراهة أن تقع 
صبلة جماعتٌن بإمامٌن فً وقت واحد كما نرى فً بعض األماكن 

بسبب بعض التٌارات اإلسبلمٌة التً ٌنكر بعضها على البعض 
اآلخر وٌسفهه، فإلى هللا المشتكى من هذا التنابز والتباؼض 

 .والتنافر، والصبلة الجامعة تإلؾ بٌن القلوب وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -158  َن َجاَء :  َحدَّ ُه َبلََؽُه، أَنَّ اْلُمَإذِّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ْبِح، َفَوَجَدهُ َنابًِما، َفَقالَ  ٌُْإِذُنُه لَِصبلَِة الصُّ اِب  بلَةُ : ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ الصَّ
ْبحِ  ْجَعلََها فًِ نَِداِء الصُّ ٌَ ْوِم، َفؤََمَرهُ ُعَمُر أَْن  ٌر ِمَن النَّ ٌْ هذا : الشرح." َخ

الخبر الذي أورده اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا عن عمر رضً 
هللا عنها ببلؼا خبر منقطع وال أظنه ٌصح، فهو خبر منكر، 

والمعروؾ عند أهل الحدٌث أن ببلال رضً هللا عنه هو الذي 
: استبطؤ الرسول صلى هللا علٌه وسلم عند صبلة الصبح، فجاءه فقال

اجعلها فً : "فقال" الصبلة خٌر من النوم، الصبلة خٌر من النوم
أحمد بن :أخرج الحدٌث بعض حذاق المسندٌن، منهم" أذان الفجر
َثنًِ  -15376 :حنبل، قال ٍج، َحدَّ ٌْ اِق، أَْخَبَرنًِ اْبُن ُجَر زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

بًِ َمْحُذوَرَة، 
ابِِب، َمْولَى أَ بٌِِه السَّ

ابِِب، َمْواَلُهْم َعْن أَ ُعْثَماُن ْبُن السَّ
بًِ َمْحُذوَرَة، 

بًِ َمْحُذوَرَة، أَنَّهَُما َسِمَعاهُ ِمْن أَ
وَعْن أُمِّ َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَ

ِه : َقاَل أَُبو َمْحُذوَرةَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ اٍن َمَع النَّ ٌَ َخَرْجُت فًِ َعَشَرِة فِْت
ُن َنْسَتْهِزُئ بِِهْم، َفَقاَل  ُنوا َفقُْمَنا ُنَإذِّ َنا، َفؤَذَّ ٌْ اِس إِلَ َوَسلََّم، َوُهَو أَْبَؽُض النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ انِ »:النَّ ٌَ ُنوا»:َفَقالَ « اْبُتونًِ بَِهُإاَلِء اْلفِْت « أَذِّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُنوا َفُكْنُت أََحَدُهْم، َفَقالَ النَّ َنَعْم، َهَذا »:َفؤَذَّ

ةَ  ْن أِلَْهِل َمكَّ تِِه «الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتُه، اْذَهْب َفؤَذِّ ٌَ ، َفَمَسَح َعلَى َناِص
ُ أَْكَبُر، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه : قُلْ :"َوَقالَ  ُ أَْكَبُر، هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ هللاَّ

 ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ ِن، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ٌْ َت ُ َمرَّ ِن، ُثمَّ [92:ص]إاِلَّ هللاَّ ٌْ َت  َمرَّ
 ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ ِن، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ٌْ َت ُ َمرَّ اْرِجْع، َفاْشَهْد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ
 ًَّ ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، َح بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ ِن، َح ٌْ َت َمرَّ
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ْنَت  ُ، َوإَِذا أَذَّ ُ أَْكَبُر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ ِن، هللاَّ ٌْ َت َعلَى اْلَفبَلِح َمرَّ
ْبِح َفقُلْ  ِل ِمَن الصُّ ٌر ِمَن : بِاأْلَوَّ ٌْ بَلةُ َخ ْوِم، الصَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ الصَّ

بَلةُ،  بَلةُ، َقْد َقاَمِت الصَّ ِن، َقْد َقاَمِت الصَّ ٌْ َت ْوِم، َوإَِذا أََقْمَت َفقُْلَها َمرَّ النَّ
قَُها أِلَنَّ : َقالَ " أََسِمْعَت  ٌَُفرِّ َتُه، َواَل  ٌَ ُجزُّ َناِص ٌَ َوَكاَن أَُبو َمْحُذوَرَة اَل 

َها، ٌْ ِه َوَسلََّم َمَسَح َعلَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ قلت وهذا إسناد "  َرُسولَ هللاَّ

عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ ومن طرٌقه أخرجه اإلمام أحمد 
وهو مولى أبً  -عثمان بن السابب لبطرقه، وهو إسناد ضعٌؾ

وهو عبد الملك بن عبد -انفرد بالرواٌة عنه ابن جرٌج - محذورة
ولم ٌوثقه ؼٌر ابن حبان، وأبوه السابب انفرد بالرواٌة عنه - العزٌز

ال ٌكاد ٌعرؾ، وأم عبد الملك انفرد بالرواٌة : ابنه، وقال الذهبً
هو الضحاك بن : أبو عاصم. عنها عثمان بن السابب ولم ٌوثقها أحد

ْعقُوُب، َقالَ  -16477: وقال.مخلد النبٌل ٌَ َثَنا  بًِ، َعِن اْبِن : َحدَّ
أَْخَبَرَنا أَ

ٌِِّب، : إِْسَحاَق َقالَ  ، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ْهِريُّ ُد ْبُن ُمْسلٍِم الزُّ َوَذَكَر ُمَحمَّ
ِه َقالَ  ِد ْبِن َعْبِد َربِّ ٌْ ِ ْبِن َز ِ َصلَّى هللاُ : َعْن َعْبِد هللاَّ ا أَْجَمَع َرُسولُ هللاَّ لَمَّ

اَس، َوُهَو لَُه  بَلِة النَّ ْجَمُع لِلصَّ ٌَ اقُوِس  ْضِرَب بِالنَّ ٌَ ِه َوَسلََّم أَْن  ٌْ َعلَ

ِل َطابٌِؾ َوأََنا َنابٌِم، َرُجلٌ  ٌْ َصاَرى، َطاَؾ بًِ ِمَن اللَّ َكاِرهٌ لُِمَواَفَقتِِه النَّ
ْحِملُُه، َقالَ  ٌَ ِدِه َناقُوٌس  ٌَ ِه َثْوَباِن أَْخَضَراِن َوفًِ  ٌْ ا : َفقُْلُت لَهُ : َعلَ ٌَ

اقُوَس، َقالَ  َتبٌُِع النَّ
ِ أَ َنْدُعو بِِه إِلَى : َوَما َتْصَنُع بِِه  قُْلتُ : َعْبَد هللاَّ

بَلِة، َقالَ  ٍر ِمْن َذلَِك  َقالَ : الصَّ ٌْ : َبلَى، َقالَ : َفقُْلتُ : أََفبَل أَُدلَُّك َعلَى َخ
 ،ُ ُ أَْكَبُر، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ ُ أَْكَبُر، هللاَّ ُ أَْكَبُر هللاَّ َتقُولُ هللاَّ

ًدا  ِ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ ُ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ
ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح،  بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ ِ، َح َرُسولُ هللاَّ

 ُ ُ أَْكَبُر هللاَّ ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، هللاَّ ُ، َقالَ [400:ص]َح ُثمَّ :  أَْكَبُر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ
َر َبِعٌٍد، َقالَ  ٌْ ُ : ُثمَّ َتقُولُ : اْسَتؤَْخَر َؼ ُ أَْكَبُر هللاَّ بَلَة، هللاَّ إَِذا أََقْمَت الصَّ

ًَّ َعلَى  ِ، َح ًدا َرُسولُ هللاَّ ُ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ أَْكَبُر، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ
 ُ بَلةُ، هللاَّ بَلةُ، َقْد َقاَمِت الصَّ ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، َقْد َقاَمِت الصَّ بَلِة، َح الصَّ

ُ، َقالَ  ُ أَْكَبُر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ِ : أَْكَبُر هللاَّ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ ا أَْصَبْحُت أََت َفلَمَّ
ُت َقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم، َفؤَْخَبْرُتُه بَِما َرأَ ٌْ ِ َصلَّى : َصلَّى هللاُ َعلَ َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ »:هللاُ َعلَ
ا َحقٌّي إِْن َشاَء هللاَّ ٌَ ؤِْذٌِن، «إِنَّ َهِذِه لَُرْإ ، ُثمَّ أََمَر بِالتَّ

ِ َصلَّى هللاُ  ْدُعو َرُسوَل هللاَّ ٌَ ُن بَِذلَِك، َو
ٌَُإذِّ بًِ َبْكٍر 

َفَكاَن ببَِلٌل َمْولَى أَ
بَلِة، َقالَ  ِه َوَسلََّم إِلَى الصَّ ٌْ َفَجاَءهُ َفَدَعاهُ َذاَت َؼَداٍة إِلَى اْلَفْجِر، َفقٌَِل : َعلَ
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ِه َوَسلََّم َنابٌِم، َقالَ : لَهُ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفَصَرَخ ببَِلٌل بِؤَْعلَى : إِنَّ َرُسوَل هللاَّ
ٌِّبِ  ْوِم، َقاَل َسِعٌُد ْبُن اْلُمَس ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ َفؤُْدِخلَْت َهِذِه : َصْوتِِه الصَّ

ؤِْذٌِن إِلَى َصبَلِة اْلَفْجرِ  حّدثنا  -500 :وقال أبو داود." اْلَكلَِمُة فًِ التَّ
د بن عبد الملك ابن أبً  د، حّدثنا الحارث بن ُعبٌد، عن محمَّ ُمسدَّ

ُة : قلت: عن َجده، قال َمْحذورَة، عن أبٌه ٌا رسوَل هللا، علمنً ُسنَّ
َم رأسً، قال: األذان، قال هللا أكبُر، هللا أكبُر، هللا : تقول":فمسَح مقدَّ

أشهُد أن ال إله إال هللا، : أكبُر، هللا أكبُر، ترفُع بها َصوَتك، ثمَّ تقولُ 
أشهُد أن ال إله إال هللا، أشهُد أنَّ محمداً رسولُ هللا، أشهُد أنَّ محمداً 

أشهُد أن : رسولُ هللا، َتخفُِض بها َصوَتك، ثمَّ َترَفُع َصوَتك بالشهادة
ال إله إال هللا، أشهُد أن ال إله إال هللا، أشهُد أنَّ محمداً رسولُ هللا، 
ًَّ على الَصبلة،  ًَّ على الصبلة، ح أشهُد أن محمداً رسولُ هللا، ح

بِح قلت ًَّ على الَفبلح، فإن كاَن صبلةُ الصُّ ًَّ على الَفبلح، ح : ح
بلةُ خٌٌر من النوم، الصبلةُ خٌر من النوم، هللا أكبُر، هللا أكبُر،  الصَّ

حدٌث صحٌح بطرقه، وهذا  : "وقال شعٌب األرنإوط".ال إله إال هللا

- وهو أبو قدامة اإلٌادي البصري -إسناد ضعٌؾ، الحارث بن عبٌد 

ضعفه جمهور النقاد، وأخرج له البخاري تعلٌقاً ومسلم فً 
المتابعات، ومحمد بن عبد الملك بن أبى محذورة لم ٌذكروا فً 
: الرواة عنه ؼٌر اثنٌن، وذكره ابن حبان فً الثقات، وقال الذهبً

 ،(15379)" مسند أحمد"وهو فً . لٌس بحجة، ٌكتب حدٌثه اعتباراً 

حّدثنا  -501: وقالقلت اإلسناد ضعيف، " (.1682)" صحٌح ابن حبان"و

، حّدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق، عن ابن ُجَرٌج  ًّ الحسن بن عل

السابب، أخبرنً أبى وأُمُّ عبد الملك بن أبً  أخبرنً عثماُن بن: قال
 ًّ ، نحَو -صلى هللا علٌه وسلم - َمحذورة عن أبً َمحذورة، عن النب

وم، ":هذا الخبر، وفٌه الصبلةُ خٌٌر من النوم، الصبلة خٌر من النَّ
ْبح ُن، قال فٌه: قال أبو داود ".فً األولى من الصُّ ٌَ د أب : وحدٌث ُمسدَّ

َتٌن: قال َتٌن مرَّ هللا أكبُر، هللا أكبُر، أشهُد أن ال : وعلَّمنً اإلقامَة مرَّ
داً رسوُل هللا، أشهُد  إله إال هللا، أشهُد أن ال إله إال هللا، أشهُد أن محمَّ

ًَّ على  بلة، ح ًَّ على الصَّ بلة، ح ًَّ على الصَّ داً رسوُل هللا، ح أنَّ محمَّ
ًَّ على الَفبلح، هللا أكبُر، هللا أكبُر، ال إله إال هللا وقال عبُد .الَفبلح، ح

اق َتٌن ":الرزَّ بلةُ، قد قامِت : وإذا أقمَت فقُلها مرَّ قد قامِت الصَّ

بلةُ، أسمعَت  فكان أبو َمحذورة ال ٌُجزُّ ناِصٌَته وال : قال" الصَّ
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فُرقُها ألنَّ النبً  وقال  ".مسَح علٌها- صلى هللا علٌه وسلم - ٌَ
حدٌث صحٌح بطرقه، وهذا إسناد ضعٌؾ، عثمان بن : األرنإوط

-انفرد بالرواٌة عنه ابن جرٌج - وهو مولى أبً محذورة-السابب 
ولم ٌوثقه ؼٌر ابن حبان، وأبوه - وهو عبد الملك بن عبد العزٌز

ال ٌكاد ٌعرؾ، وأم : السابب انفرد بالرواٌة عنه ابنه، وقال الذهبً

أبو . عبد الملك انفرد بالرواٌة عنها عثمان بن السابب ولم ٌوثقها أحد
" مصنؾ عبد الرزاق"وهو فً .هو الضحاك بن مخلد النبٌل: عاصم

 من طرٌق ابن (1609)" الكبرى" وأخرجه النسابً فً (.1779)
وقال " .(15376)" مسند أحمد"وهو فً . جرٌج، بهذا اإلسناد

اٌج، َعِن اْبِن : أَْخَبَرَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن اْلَحَسِن َقالَ  -633 :النسابً َثَنا َحجَّ َحدَّ
ابِِب َقالَ  ٍج، َعْن ُعْثَماَن ْبِن السَّ ٌْ بًِ َوأُمُّ َعْبِد اْلَملِِك ْبِن : ُجَر

أَْخَبَرنًِ أَ
بًِ َمْحُذوَرَة َقالَ 

بًِ َمْحُذوَرَة، َعْن أَ
ِ َصلَّى هللاُ  :أَ ا َخَرَج َرُسوُل هللاَّ لَمَّ

َة َنْطلُُبهُْم،  ٍن َخَرْجُت َعاِشَر َعْشَرٍة ِمْن أَْهِل َمكَّ ٌْ ِه َوَسلََّم ِمْن ُحَن ٌْ َعلَ
 ِ ُن َنْسَتْهِزُئ بِِهْم، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ بَلِة َفقُْمَنا ُنَإذِّ ُنوَن بِالصَّ ٌَُإذِّ َفَسِمْعَناُهْم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َقْد َسِمْعُت فًِ َهُإاَلِء َتؤِْذٌَن إِْنَساٍن َحَسِن » :َصلَّى هللاُ َعلَ

ْوتِ  ا َرُجٌل َرُجٌل َوُكْنُت آِخَرُهْم، َفَقاَل ِحٌَن  .«الصَّ نَّ َنا، َفؤَذَّ ٌْ َفؤَْرَسَل إِلَ
ْنتُ  ًَّ  .«َتَعالَ » :أَذَّ َك َعلَ تًِ َوَبرَّ ٌَ ِه، َفَمَسَح َعلَى َناِص ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َفؤَْجلََسنًِ َب

اٍت، ُثمَّ َقالَ  ِت اْلَحَرامِ » :َثبَلَث َمرَّ ٌْ ْن ِعْنَد اْلَب ؾَ . «اْذَهْب َفؤَذِّ ٌْ  قُْلُت َك
ُنوَن اآْلَن بَِها ِ  َفَعلََّمنًِ َكَما ُتَإذِّ

ا َرُسولَ هللاَّ ُ أَْكَبرُ »: ٌَ ُ أَْكَبرُ . هللاَّ . هللاَّ
ُ أَْكَبرُ  ُ أَْكَبرُ . هللاَّ ُ . هللاَّ

ُ . أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ
. أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ

 ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ ِ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ أَْشَهُد أَْن اَل . أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
 ُ
ُ، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ِ . إِلََه إاِلَّ هللاَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ أَْشَهُد .أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

 ِ ًدا َرُسولُ هللاَّ بَلةِ . أَنَّ ُمَحمَّ ًَّ َعلَى الصَّ بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ ًَّ َعلَى . َح َح
ًَّ َعلَى اْلَفبَلحِ . اْلَفبَلحِ  ْوِم فًِ اأْلُولَى ِمَن . َح ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ الصَّ

ْبحِ  نِ : َقالَ . «الصُّ ٌْ َت ُ أَْكَبرُ »:َوَعلََّمنًِ اإْلَِقاَمَة َمرَّ ُ أَْكَبرُ . هللاَّ ُ . هللاَّ هللاَّ
ُ، . أَْكَبرُ  ُ، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ ُ أَْكَبُر، أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ هللاَّ

ًَّ َعلَى  ِ، َح ًدا َرُسولُ هللاَّ ِ، أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ ًدا َرُسولُ هللاَّ أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، َقْد  ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، َح بَلِة، َح ًَّ َعلَى الصَّ بَلِة، َح الصَّ

ُ أَْكَبرُ  بَلةُ، هللاَّ بَلةُ، َقْد َقاَمِت الصَّ ُ . َقاَمِت الصَّ
ُ أَْكَبُر اَل إِلََه إاِلَّ هللاَّ « هللاَّ

بٌِِه، َوَعْن أُمِّ 
ٍج، أَْخَبَرنًِ ُعْثَماُن َهَذا اْلَخَبَر ُكلَُّه، َعْن أَ ٌْ َقاَل اْبُن ُجَر

بًِ َمْحُذوَرَة أَنَّهَُما
بًِ َمْحُذوَرةَ  َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَ

." َسِمَعا َذلَِك ِمْن أَ
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 :وأخرج البٌهقً أحادٌث التثوٌب من خمس عشرة طرٌقا منها
أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضً -1982

ْعقُوَب، ثنا اْلَحَسُن ْبُن ُمْكَرٍم ثنا ُعْثَماُن : َقااَل  ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
ْهِريِّ َعْن َحْفِص ْبِن ُعَمَر ْبِن َسْعِد  ٌُوُنُس، َعِن الزُّ ْبُن ُعَمَر ثنا 

ِه َوَسلََّم َقاَل  ٌْ ُن لَِرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَُإذِّ ِن أَنَّ َسْعًدا َكاَن  اْلُمَإذِّ

َثنًِ أَْهلًِ أَنَّ ببَِلاًل أََتى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ  : َحْفصٌ [623:ص] َفَحدَّ
ٌُْإِذَنُه بَِصبَلِة اْلَفْجِر َفَقالُوا ِه َوَسلََّم لَ ٌْ ُه َنابٌِم، َفَناَدى ببَِلٌل بِؤَْعلَى : َعلَ إِنَّ

ْت فًِ َصبَلِة اْلَفْجرِ  :َصْوتِهِ  ْوِم، َفؤُقِرَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ  -1984 ،"الصَّ

ًُّ ْبُن ُعَمَر اْلَحافُِظ ثنا  أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكِر ْبُن اْلَحاِرِث اْلَفقٌُِه، أنا َعلِ
ُد ْبُن ُعْثَماَن ْبِن َكَراَمَة ثنا أَُبو أَُساَمَة ثنا  ُن ْبُن إِْسَماِعٌَل ثنا ُمَحمَّ ٌْ اْلُحَس

ٍد َعْن أََنٍس، َقالَ  ُن فًِ ":اْبُن َعْوٍن َعْن ُمَحمَّ ِة إَِذا َقالَ اْلُمَإذِّ نَّ ِمَن السُّ
ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َقالَ : أََذاِن اْلَفْجرِ  بَلةُ : ِح ْوِم، الصَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ الصَّ

ْوِم، هللاُ أَْكَبُر هللاُ أَْكَبُر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاُ  ٌر ِمَن النَّ ٌْ َوَكَذلَِك َرَواهُ " َخ

بًِ أَُساَمَة َوُهَو إِْسَناٌد َصِحٌحٌ 
وقد ختم الطحاوي فً  ."َجَماَعٌة َعْن أَ

ُس  -6079 :شرح مشكل اآلثار ٌْ َثَنا َق بًِ َداُوَد، َحدَّ
َثَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن أَ َوَحدَّ

اِح  َثنًِ أَُبو اْلَجرَّ َماَن، َحدَّ ٌْ َثَنا اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ ، َحدَّ ًُّ اِرِم ْبُن َحْفٍص الدَّ
بًِ َمْحُذوَرَة، 

ْعَماِن ْبِن َراِشٍد، َعْن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَ ، َعِن النُّ اْلَمْهِريُّ
بًِ َمْحُذوَرَة َقالَ 

ِرٌٍز، َعْن أَ ٌْ ا اْفَتَتَح َرُسوُل هللاِ : َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُمَح لَمَّ
ٍن َنَزَل اْلَبْطَحاَء  ٌْ ِسٌَر إِلَى ُحَن ٌَ َة َوأََراَد أَْن  ِه َوَسلََّم َمكَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ا، َقالَ : َقالَ  نَّ َل، : َفِجْبَنا َفؤَذَّ ٌْ ِه َوَسلََّم اْلَخ ٌْ ُ َعلَ َفَبَعَث َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َفؤََحاَطْت بَِنا، َفَذَهَب بَِنا إِلَى النَّ

ُنوا":َقالَ  ْنُت، ،"أَذِّ َفَسِمْعُت لِْلَجَبِل ِمْن َصْوتًِ َصْلَصلًَة، َفَقاَل لًِ  َفؤَذَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًرا، ":َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ إِنَّ هللاَ َعزَّ َوَجلَّ َقْد أََراَد بَِك َخ

ْن لَُه، َفإَِذا َبلََؽْت فًِ اأْلََذانِ  ٍد، َفؤَذِّ ٌْ اِب ْبِن أَُس ًَّ َعلَى : َفُكْن َمَع َعتَّ َح

ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح، قُلِ  بَلِة، َح ْوِم، هللاُ أَْكَبُر، هللاُ : الصَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ الصَّ
ٌُْرَوى [363:ص]" أَْكَبُر، اَل إِلََه إاِلَّ هللاُ   َوَهَذا اْلَحِدٌُث َفِمْن أَْحَسِن َما 

بًِ 
ْعَماُن ْبُن أَ اِح الَِّذي َرَواهُ اْسُمُه النُّ فًِ َهَذا اْلَباِب، َوأَُبو اْلَجرَّ

َبةَ  ٌْ َثَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َصالٍِح،  -6085،َش َثَنا َهاُروُن ْبُن َكاِمٍل، َحدَّ َوَحدَّ
ِزٌَد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب َقالَ  ٌَ ٌُوُنَس ْبِن  ُث ْبُن َسْعٍد، َعْن  ٌْ َثنًِ اللَّ : َحدَّ

نُ  ُن فًِ : أَْخَبَرنًِ َحْفُص ْبُن ُعَمَر ْبِن َسْعٍد اْلُمَإذِّ ٌَُإذِّ أَنَّ َسْعًدا َكاَن 
ِه َوَسلََّم أِلَْهِل قَُباَء، َحتَّى اْنَتَقَل  ٌْ ُ َعلَ  [366:ص]َعْهِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ
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ًَ هللاُ َعْنهُ  اِب َرِض َن لَُه بِاْلَمِدٌَنِة فًِ  بِِه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ فًِ ِخبَلَفتِِه، َفؤَذَّ
ُه َسِمَع ِمَن  ِه َوَسلََّم، َفَزَعَم َحْفٌص، أَنَّ ٌْ ُ َعلَ َمْسِجِد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ُنُه لَِصبَلِة  ٌَُإذِّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ أَْهلِِه أَنَّ ببَِلاًل أََتى َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم َنابًِما، َفَناَدى  ٌْ ُ َعلَ َن، َوَكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ اْلَفْجِر َبْعَدَما أَذَّ

ْوِم، :َصْوتِهِ  بِؤَْعلَى ببَِللٌ  ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ْوِم، الصَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ  الصَّ

َزِل اأْلَْمُر َعلَى َذلِكَ  ٌَ ْت فًِ َتؤِْذٌِن اْلَفْجِر، ُثمَّ لَْم  َفَكاَن  [367:ص]" َفؤُقِرَّ

ًما  ُكوَن َما َكاَن ِمْن ببَِلٍل ُمَتَقدِّ ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  ا َقْد  َتْصِحٌِح َهِذِه اآْلَثاِر ِممَّ
ًُّ  لَِما فًِ بِ ِة اأْلََذاِن، ُثمَّ َعلََّم النَّ بًِ َمْحُذوَرَة، َفَصاَر ِمْن ُسنَّ

أََحاِدٌِث أَ
اهُ فٌِِه، ُثمَّ  ٌَّ ِه َوَسلََّم أََبا َمْحُذوَرَة اأْلََذاَن، َوَذلَِك ِمْنُه فِْعلِِه إِ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ هُ َما َقْد َذَكْرَنا َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ َدهُ َوَشدَّ َقْد َوكَّ

ْخَتلُِؾ أَْهلُُه فٌَِها، َفَطابَِفٌة ِمْنهُْم َعلَى . َوَسلَّمَ  ٌَ ا  َوَهِذِه َمْسؤَلٌَة ِمَن اْلفِْقِه ِممَّ
َوَطابَِفٌة َعلَى . فَُقَهاُء اْلِحَجاِز، َوفَُقَهاُء اْلِعَراقِ  َما فًِ َهِذِه اآْلَثاِر، َوُهمْ 

ْوِم، َوَقْد َكاَن : ِخبَلِؾ َذلَِك، َوُهَو َتْرُك َقْولِهِ  ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ الصَّ
ًُّ َتَرَك َذلَِك فًِ أََحِد أَْقَوالِِه، َوأََمَر بِِه فًِ َقْوٍل لَُه آَخَر، َوَكاَنْت  افِِع الشَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َس فٌَِما َكاَن النَّ ٌْ ُه لَ اهُ أَنَّ ٌَّ ُتُه فًِ َتْرِكِه إِ ُحجَّ

ٌَنا َذلَِك فًِ بًِ  َعلََّمُه أََبا َمْحُذوَرَة، َوَقْد ُروِّ
َهَذا اْلَباِب ِمْن َحِدٌِث أَ
ْن َرَواهُ ِمْن  ًِّ لَُه َعمَّ افِِع ِة الشَّ ٌَ ا لَُم َنِجْدهُ فًِ ِرَوا َر أَنَّ ٌْ َمْحُذوَرَة، َؼ

ٍج، َفَقْد َثَبَت بَِما قُْلَنا ُوُجوُب اْستِْعَمالِ  ٌْ ٌر : أَْصَحاِب اْبِن ُجَر ٌْ بَلةٌ َخ الصَّ
ْوفٌِقُ  ْبِح، َوبِاهللِ التَّ ْوِم، َعلَى َما فًِ َهِذِه اآْلَثاِر فًِ أََذاِن الصُّ " .ِمَن النَّ

 ـ1: ورد فٌه أربعة أقوال" الصبلة خٌر من النوم"قلت فتبٌن أن قول 
قول بؤنه ٌقال فً األذان األول وهو صرٌح فً إحدى رواٌات 

حدٌث أبً محذورة، كما فً مصنؾ عبد الرزاق ومن طرٌقه أحمد 
وأبو داود وابن خزٌمة وابن حبان، وهو الذي ذهب إلٌه األلبانً 

وقول بؤنه ٌقال فً ـ 2وهو ال ٌستقٌم لما فٌه من علل تقدم ذكرها، 

أذان الفجر من دون تحدٌد أي أذانً الصبح ٌقال فٌه وهو الراجح 
عندنا، وقول بؤنه ٌقال فً أذان الفجر وهو األذان األخٌر وٌدعمه 
قول ببلل وإقرار رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إٌاه، وقول بؤنه 

بدعة، وهو مردود باألحادٌث المتقدمة إال إذا كانوا ٌقصدون بالبدعة 
 معلقا على حدٌث قال ابن عبد البر فً االستذكاروما تقدم إحداثه، 

ٌُْحَتجُّ بِِه َوُتْعلَُم " :عمر ُه ُرِوَي َهَذا َعْن ُعَمَر ِمْن َوْجٍه  َفبَل أَْعلَُم أَنَّ
َقاُل لَُه إِْسَماِعٌُل  ٌُ َما فٌِِه َحِدٌُث ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن َرُجٍل  ُتُه َوإِنَّ ِصحَّ
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َماَن َعْن ِهَشاِم ااَل أَْعِرفُُه،َوَذَكَر  ٌْ َثَنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَ َبَة َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ َش
ْبُن أَ

ٌُْإِذُن ُعَمَر  َقاُل لَُه إِْسَماِعٌُل َقاَل َجاَء َرُجٌل  ٌُ ْبِن ُعَمَر َعْن َرُجٍل 
ْوِم َفؤُْعِجَب بِِه ُعَمُر َوَقاَل  ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ْبِح َفَقاَل الصَّ بَِصبَلِة الصُّ

َها فًِ أََذانِكَ  ِن أَقِرَّ َوَذَهَب ":نٌل األوطار"وقال الشوكانً فً "لِْلُمَإذِّ
َوِويُّ َوإِلَى أَنَّ  ًُّ َوَمالٌِك َوأَْحَمُد َوُجْمهُوُر اْلُعلََماِء َكَما َقاَل النَّ افِِع الشَّ

بًِ َمْحُذوَرَة اآْلتًِ، َوُهَو َحِدٌٌث 
ْرِجٌَع فًِ اأْلََذاِن َثابٌِت لَِحِدٌِث أَ التَّ

ًضا  ٌْ ِجُب َقُبولَُها، َوُهَو أَ ٌَ ٍة َف ٌَ ِر ُمَنافِ ٌْ اَدٍة َؼ ٌَ َصِحٌٌح ُمْشَتِمٌل َعلَى ِز
دٍ  ٌْ ِ ْبِن َز ٌر َعْن َحِدٌِث َعْبِد هللاَّ إنَّ َحِدٌَث : َقاَل فًِ َشْرِح ُمْسلِمٍ . ُمَتؤَخِّ

ِ ْبِن  ٌن، َوَحِدٌُث َعْبِد هللاَّ ٌْ بًِ َمْحُذوَرَة َسَنَة َثَماٍن ِمْن اْلِهْجَرِة َبْعَد ُحَن
أَ

َة َواْلَمِدٌَنِة بِهِ  ًضا َعَمُل أَْهِل َمكَّ ٌْ ُحُه أَ ٌَُرجِّ ِل اأْلَْمِر َو ٍد فًِ أَوَّ ٌْ َقاَل .َز
َوِويُّ  ثٌِنَ : النَّ َن فِْعِل .َوَقْد َذَهَب َجَماَعُة اْلُمَحدِّ ٌْ ْخٌٌِِر َب ُرُهْم إلَى التَّ ٌْ َوَؼ

ْرِجٌِح َوَتْرِكهِ  ْثِوٌُب فًِ َصبَلِة اْلَفْجِر لَِقْوِل َسِعٌِد ْبِن .التَّ َوفٌِِه التَّ
ْعنًِ َقْوَل  ٌَ ؤِْذٌِن إلَى َصبَلِة اْلَفْجِر  ٌِِّب َفؤُْدِخلَْت َهِذِه اْلَكلَِمُة فًِ التَّ اْلُمَس

ْومِ »ببَِلٍل  ٌر ِمْن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ِ " َوَزاَد اْبُن َماَجْه « الصَّ َها َرُسوُل هللاَّ - َفؤََقرَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ا- "َصلَّى هللاَّ ًضا اْبُن . َوفًِ إْسَناِدِه َضْعٌؾ ِجدَّ ٌْ َوَرَوى أَ

ْرِمِذيُّ ِمْن َحِدٌِث ببَِلٍل بِلَْفظِ  ٍء »: َماَجْه َوأَْحَمُد َوالتِّ ًْ اَل َتْثِوٌَب فًِ َش
بَلِة إالَّ فًِ َصبَلِة اْلَفْجرِ  ًُّ َوُهَو « ِمْن الصَّ َوفٌِِه أَُبو إْسَماِعٌَل اْلُمبَلبِ

لَى َوببَِلٍل َوَقاَل اْبُن  ٌْ بًِ لَ
ْحَمِن ْبِن أَ َن َعْبِد الرَّ ٌْ َضِعٌٌؾ َمَع اْنقَِطاِعِه َب

َكنِ  ِصحُّ إْسَناُدهُ : السَّ ٌَ ًّ ِمْن َطِرٌٍق أُْخَرى، َوفٌِِه . اَل  اَرقُْطنِ َوَرَواهُ الدَّ
اُن ااِلْنقَِطاِع  ٌَ ْعِؾ َوَب بًِ إْسَماِعٌَل فًِ الضَّ

أَُبو َسِعٌٍد اْلَبقَّاُل َوُهَو َنْحُو أَ
لَى َمْولُِدهُ َسَنَة َسْبَع َعْشَرَة،  ٌْ بًِ لَ

لَى َوببَِلٍل أَنَّ اْبَن أَ ٌْ بًِ لَ
َن اْبِن أَ ٌْ َب

اِم َوَكاَن ُمَرابًِطا بَِها  َوَوَفاةُ ببَِلٍل َسَنَة ِعْشِرٌَن أَْو إْحَدى َوِعْشِرٌَن بِالشَّ
َؾ  ٌْ ، َفَك ًٌّ لَى ُكوفِ ٌْ بًِ لَ

، َواْبُن أَ ًٌّ َقْبَل َذلَِك ِمْن أََوابِِل فُُتوِحَها َفهَُو َشاِم
ارِ  ٌَ نِّ َوَتَباُعِد الدِّ ْسَمُع ِمْنُه َمَع َحَداَثِة السِّ ْثِوٌِب . ٌَ َوَقْد ُرِوَي إْثَباُت التَّ

بًِ َمْحُذوَرَة َقالَ 
ِ »: ِمْن َحِدٌِث أَ ِه - َعلََّمنًِ َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح : اأْلََذاَن َوَقالَ - َوَسلََّم  ْبِح َفقُْلت َح إَذا ُكْنَت فًِ أََذاِن الصُّ
ْومِ  ٌر ِمْن النَّ ٌْ بَلةُ َخ اًل ِمْن « َفقُْل الصَّ اَن ُمَطوَّ أَْخَرَجُه أَُبو َداُود َواْبُن ِحبَّ

بًِ 
ُد ْبُن َعْبِد اْلَملِِك ْبِن أَ اَدةُ، َوفًِ إْسَناِدِه ُمَحمَّ ٌَ َحِدٌثِِه َوفٌِِه َهِذِه الزِّ

ٍد َوفٌِِه َمَقالٌ  ٌْ ُر َمْعُروِؾ اْلَحاِل َواْلَحاِرُث ْبُن ُعَب ٌْ . َمْحُذوَرَة َوُهَو َؼ
َحُه اْبُن  َوَذَكَرهُ  بًِ َمْحُذوَرَة َوَصحَّ

أَُبو َداُود ِمْن َطِرٌٍق أُْخَرى َعْن أَ
جٍ  ٌْ َمَة ِمْن َطِرٌِق اْبِن ُجَر ٌْ َحُه . ُخَز ًّ ِمْن َوْجٍه آَخَر َوَصحَّ َسابِ َوَرَواهُ النَّ



 Page 296 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ًضا  ٌْ ْثِوٌَب أَ ًٍّ ْبُن َمْخلٍَد َوَرَوى التَّ َمَة َوَرَواهُ َبقِ ٌْ ًضا اْبُن ُخَز ٌْ أَ
ًُّ بِإِْسَناٍد َحَسٍن َعْن اْبِن ُعَمَر بِلَْفظِ  َهقِ ٌْ ًُّ َواْلَب َبَرانِ َكاَن اأْلََذاُن َبْعَد »:الطَّ

نِ  ٌْ َت ْوِم َمرَّ ٌر ِمْن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح الصَّ ْعُمِريُّ «َح ٌَ َوَهَذا : ، َقاَل اْل
ُه .إْسَناٌد َصِحٌحٌ  ًُّ َعْن أََنٍس أَنَّ َهقِ ٌْ ًّ َواْلَب اَرقُْطنِ َمَة َوالدَّ ٌْ َوَرَوى، اْبُن ُخَز

بَلةُ : َقالَ  ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َقاَل الصَّ ُن فًِ اْلَفْجِر َح ِة إَذا َقاَل اْلُمَإذِّ نَّ ِمْن السُّ

ْعُمِريُّ  ٌَ اِس اْل ِد النَّ ٌِّ ْوِم، َقاَل اْبُن َس ٌر ِمْن النَّ ٌْ َوفًِ .َوُهَو إْسَناٌد َصِحٌحٌ : َخ
، َوَقْد  ًّ َهقِ ٌْ اِم ِعْنَد اْلَب ٍم النَّحَّ ٌْ اَن َوَعْن ُنَع اْلَباِب َعْن َعابَِشَة ِعْنَد اْبِن ِحبَّ

اِب َواْبُنُه َوأََنٌس  ْثِوٌِب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ ِة التَّ ٌَّ َذَهَب إلَى اْلَقْوِل بَِشْرِع
ْوِريُّ َوأَْحَمُد  ْهِريُّ َوَمالٌِك َوالثَّ َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َواْبُن ِسٌِرٌَن َوالزُّ

ًِّ فًِ  افِِع ًِّ َوُهَو َرْأُي الشَّ افِِع َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر َوَداُود َوأَْصَحاُب الشَّ
بًِ َحنٌَِفةَ 

 ،اْلَقِدٌِم، َوَمْكُروهٌ ِعْنَدهُ فًِ اْلَجِدٌِد، َوُهَو َمْرِويٌّ َعْن أَ
ْبِح َفَقْط، َوَعْن  ُه فًِ َصبَلِة الصُّ َواْخَتلَفُوا فًِ َمَحلِِّه َفاْلَمْشهُوُر أَنَّ

لََواِت، َوَحَكى اْلَقاِضً أَُبو  ٌة فًِ ُكلِّ الصَّ ُه ُسنَّ ٌُوُسَؾ أَنَّ بًِ 
ًّ َوأَ َخِع النَّ

ٌُْسَتَحبُّ فًِ أََذاِن اْلِعَشاِء، َوُرِوَي  ُه  ٌِِّب َعْن اْلَحَسِن ْبِن َصالٍِح أَنَّ الطَّ
ٌُْسَتَحبُّ فًِ اْلِعَشاِء َواْلَفْجِر َواأْلََحاِدٌُث لَْم َتِرْد  ُه  ِرِه أَنَّ ٌْ ًِّ َوَؼ ْعبِ َعْن الشَّ

ِرَها َفاْلَواِجُب ااِلْقتَِصاُر َعلَى  ٌْ ْبِح اَل فًِ َؼ بِإِْثَباتِِه إالَّ فًِ َصبَلِة الصُّ
َح بَِذلَِك اْبُن ُعَمَر  ِرَها بِْدَعٌة َكَما َصرَّ ٌْ َذلَِك، َواْلَجْزُم بِؤَنَّ فِْعلَُه فًِ َؼ

ْثِوٌَب  ِه إلَى أَنَّ التَّ ٌْ ًُّ فًِ أََحِد َقْولَ افِِع ُرهُ، َوَذَهَبْت اْلِعْتَرةُ َوالشَّ ٌْ َوَؼ
ًٍّ  .َهِذِه بِْدَعةٌ : أَْحَدَثُه ُعَمُر، َفَقاَل اْبُنهُ : بِْدَعٌة، َقاَل فًِ اْلَبْحرِ  َوَعْن َعلِ

بَلُم -  ِه السَّ ٌْ َس ِمْنُه ُثمَّ َقاَل : ِحٌَن َسِمَعهُ - َعلَ ٌْ اَل َتِزٌُدوا فًِ اأْلََذاِن َما لَ
بًِ َمْحُذوَرَة َوببَِلٍل قُْلَنا

ًٌّ : َبْعَد أَْن َذَكَر َحِدٌَث أَ لَْو َكاَن لََما أَْنَكَرهُ َعلِ
َواْبُن ُعَمَر َوَطاُوٌس َسلَّْمَنا َفؤََمْرَنا بِِه إْشَعاًرا فًِ َحاٍل اَل َشْرًعا َجْمًعا 

َن اآْلَثاِر اْنَتَهى ٌْ ًِّ : َوأَقُولُ .َب بِ ا َسلََؾ َرْفَعُه إلَى النَّ - َقْد َعَرْفت ِممَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َواأْلَْمَر بِِه َعلَى ِجَهِة اْلُعُموِم ِمْن ُدوِن - َصلَّى هللاَّ

ْثِوٌِب َبْل  ْنِكْر ُمْطلََق التَّ ٌُ َتْخِصٌٍص بَِوْقٍت ُدوَن َوْقٍت َواْبُن ُعَمَر لَْم 
 ًٍّ ُة اإْلِْنَكاِر َعْن َعلِ ٌَ ْهِر َوِرَوا بَلُم - أَْنَكَرهُ فًِ َصبَلِة الظُّ ِه السَّ ٌْ َبْعَد - َعلَ

ٌة،  ِرِه، أِلَنَّ اْلُمْثبَِت أَْولَى َوَمْن َعلَِم ُحجَّ ٌْ تَِها اَل َتْقَدُح فًِ َمْرِويٍّ َؼ ِصحَّ
اَدةٌ َثابَِتٌة َفاْلَقْوُل بَِها اَلِزمٌ  ٌَ ْثِوٌُب ِز وقال ابن عبد البر فً ."َوالتَّ

َماَن َعْن :" االستذكار ٌْ َثَنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَ َبَة َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ َش
َوَذَكَر ْبُن أَ

ٌُْإِذُن ُعَمَر  َقاُل لَُه إِْسَماِعٌُل َقاَل َجاَء َرُجٌل  ٌُ ِهَشاِم ْبِن ُعَمَر َعْن َرُجٍل 
ْوِم َفؤُْعِجَب بِِه ُعَمُر َوَقاَل  ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ ْبِح َفَقاَل الصَّ بَِصبَلِة الصُّ
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ْبِح  ُه َقاَل لَُه نَِداُء الصُّ َها فًِ أََذانَِك،َواْلَمْعَنى فٌِِه ِعْنِدي أَنَّ ِن أَقِرَّ لِْلُمَإذِّ
ُكوَن ِمْنُه نَِداٌء آَخُر ِعْنَد  ٌَ ُه َكِرَه أَْن  َمْوِضُع اْلَقْوِل بها ال ها هنا َكؤَنَّ
ْمَنا ِذْكَرهُ فًِ َهَذا  َباِب اأْلَِمٌِر َكَما أَْحَدَثُه اأْلَُمَراُء َبْعَدهُ َعلَى َما َقدَّ
اِهُر ِمَن اْلَخَبِر  ؤِْوٌِل َوإِْن َكاَن الظَّ َما َحَملَنًِ َعلَى َهَذا التَّ اْلَباِب،َوإِنَّ

ٌر  ٌْ بَلةُ َخ ِن الصَّ ْبِح أَْي َقْوَل اْلُمَإذِّ ْثِوٌَب فًِ َصبَلِة الصُّ ِخبَلَفُه أِلَنَّ التَّ

ْوِم  ٌَُظنَّ بُِعَمَر - ِمَن النَّ ِة ِمْن أَْن  ُ - أَْشَهُر ِعْنَد اْلُعلََماِء َواْلَعامَّ ًَ هللاَّ َرِض
ِ - َعْنُه  ُه َجِهَل َما َسنَّ ِمْنُه َرُسوُل هللاَّ بَلُم - أَنَّ ِه السَّ ٌْ َوأََمَر بِِه - َعلَ

َة أََبا َمْحُذوَرَة،َفهَُو َمْحفُوٌظ َمْعُروٌؾ فًِ  ِه بِاْلَمِدٌَنِة ببَِلاًل َوبَِمكَّ ٌْ َن ُمَإذِّ
 ًِّ بِ ْبِح لِلنَّ بًِ َمْحُذوَرَة فًِ َصبَلِة الصُّ

بَلُم - َتؤِْذٌِن ببَِلٍل َوأََذاُن أَ ِه السَّ ٌْ َعلَ
َمْشهُوٌر ِعْنَد اْلُعلََماِء َوَنْحُن نذكر منه طرفا داال ها هنا إن شاء هللا - 

اٍج َعْن َعَطاٍء  َثَنا أَُبو َخالٍِد اأْلَْحَمُر َعْن َحجَّ ذكر بن أبً شٌبة قل َحدَّ
قُوُل  ٌَ بًِ َبْكٍر َولُِعَمَر َفَكاَن 

ُن لَِرُسوِل هللا َوأِلَ ٌَُإذِّ َقاَل َكاَن أَُبو َمْحُذوَرَة 
ْومِ  ٌر ِمَن النَّ ٌْ بَلةُ َخ اٍث َعْن ،فًِ أََذانِِه الصَّ ٌَ َثَنا َحْفُص ْبُن ِؼ َقاَل َوَحدَّ

اٍج َعْن َعَطاٍء َعْن  اٍج َعْن َطْلَحَة َعْن ُسِوٌٍد َعْن ببَِلٍل َوَعْن َحجَّ َحجَّ
ٌر ِمَن  ٌْ بَلةُ َخ َباِن فًِ َصبَلِة اْلَفْجِر الصَّ ٌَُثوِّ بًِ َمْحُذوَرَة أَنَّهَُما َكاَنا 

أَ

ْومِ  ِد ْبِن ،النَّ ٌْ اَن َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمْسلٍِم َعْن ُسَو ٌَ َثَنا َوِكٌٌع َعْن ُسْف َقاَل َوَحدَّ
بَلةُ  ًَّ َعلَى اْلَفبَلِح َفقُْل الصَّ نِِه إَِذا َبلَْؽَت إِلَى َح ُه أَْرَسَل إِلَى ُمَإذِّ َؼَفلََة أَنَّ

ُه أََذاُن ببَِللٍ  ْوِم َفإِنَّ ٌر ِمَن النَّ ٌْ ْن َقطُّ لُِعَمَر َواَل ،َخ ٌَُإذِّ َوَمْعلُوٌم أَنَّ ببَِلاًل لَْم 
اِم إِْذ َدَخلََها  ًة بِالشَّ ِه َوَسلََّم إاِلَّ َمرَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َسِمَعُه َبْعَد َرُسوِل هللاَّ

َوَقْد َذَكْرَنا اْلَخَبَر بَِذلَِك فًِ ؼٌر هذا الموضع،ذكر بن اْلُمَباَرِك َوَعْبُد 
َن  ٌَِّب أَنَّ ببَِلاًل أَذَّ ْهِريِّ َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس اِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ زَّ الرَّ

 ًَّ بِ ٌُْإِذُن النَّ لٍَة ُثمَّ َجاَء  ٌْ بَلُم - َذاَت لَ ِه السَّ ٌْ ٌر ِمَن - َعلَ ٌْ بَلةُ َخ َفَناَدى الصَّ
ْت فً صبلة الصبح ْوِم َفؤُقِرَّ َبَة َعْن َعْبَدَة ْبِن . النَّ ٌْ بًِ َش

وذكر بن أَ
ْهِريِّ َعْن بن المسٌب مثله وبن  ِد ْبِن إِْسَحاَق َعِن الزُّ َماَن َعْن ُمَحمَّ ٌْ ُسلَ

ْهِريِّ َقاَل أَْخَبَرنًِ َحْفُص ْبُن  ِزٌَد َعِن الزُّ ٌَ ٌُوُنَس ْبِن  اْلُمَباَرِك َعْن 
ُن َعلَى عهد رسول هللا  ٌَُإذِّ هُ َسْعًدا َكاَن  ُن أَنَّ َجدَّ ُعَمَر ْبِن َسْعٍد اْلُمَإذِّ
َن لَُه بِاْلَمِدٌَنِة  اِب فًِ ِخبَلَفتِِه َفؤَذَّ أِلَْهِل قَُباٍء َحتَّى َنَقلَُه ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ُه َسِمَع ِمْن أَْهلِِه أَنَّ ببَِلاًل  بَلُم َفَزَعَم َحْفٌص أَنَّ ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ فًِ َمْسِجِد النَّ
ُه َنابٌِم َفَناَدى  َن َفقٌَِل إِنَّ ِ لٌإذنه بصبلة الصبح بعد ما أَذَّ أََتى َرُسوَل هللاَّ

ْت فًِ َتؤِْذٌِن اْلَفْجِر ُثمَّ لَْم  ْوِم َفؤُقِرَّ بِؤَْعلَى َصْوتِِه الصبلة خٌر،ِمَن النَّ
َزِل اأْلَْمُر َعلَى َذلِكَ  ْهِريِّ ، ٌَ ٌُوُنَس َعِن الزُّ ُث ْبُن َسْعٍد َعْن  ٌْ َوَرَوى اللَّ
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قُوُل فًِ أََذانِِه بعد حً على الفبلح  ٌَ ِمْثلَُه َوَقاَل اْلَحَسُن َكاَن ببَِلٌل 
 قلت والراجح عندي أن التثوٌب ."مرتً ((الصبلة خٌر من النوم))

فً أذان الفجر خاصة إشعارا بدخول وقت الصبح ألنهم لما كان 
ٌجوز األذان للصبح خاصة قبل دخول وقته قالوا بالتثوٌب لئلشعار 

اجعلها فً :"بدخول وقته، فقول الرسول صلى هللا علٌه وسلم لببلل

ٌقصد األذان األخٌر، وأما استدالل من قال بؤن اجعل فً " أذانك
إن ببلال : "أذان السدس اللٌل األخٌر بقول النبً صلى هللا علٌه وسلم

ٌإذن بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌإذن ابن أم مكتوم فإنه رجل ضرٌر 
ولم ٌكن بٌنهما إال أن " أصبحت، أصبحت: ال ٌإذن حتى ٌقال له

أحدهما فً اللٌل عند ببلل : ٌنزل هذا فٌرقى اآلخر، فببلل له أذانان
والثانً للصبح عند ببلل، ثم إن أبا محذورة لما علمه رسول هللا 

الصبلة خٌر : "صلى هللا علٌه وسلم قال له بؤن ٌقول فً أذان الفجر
 .وهللا أعلم" من النوم، الصبلة خٌر من النوم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -159 ِل ْبِن :  َحدَّ ٌْ بًِ ُسَه
ِه أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعمِّ َحدَّ

ُه َقالَ  بٌِِه أَنَّ
اَس، إاِلَّ : َمالٍِك، َعْن أَ ِه النَّ ٌْ ا أَْدَرْكُت َعلَ ًبا ِممَّ ٌْ َما أَْعِرُؾ َش

بلَةِ  َداَء بِالصَّ هذا ٌفٌد أن األذان بقً على ما كان علٌه  :الشرح."النِّ
منذ أن أمر به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، قال ابن عبد البر فً 

ُه َقاَل :"االستذكار بٌِِه أَنَّ
بًِ َسْهِل ْبِن َمالٍِك َعْن أَ

ِه أَ ا َحِدٌُثُه َعْن َعمِّ  َوأَمَّ
اٌن  ٌَ بَلِة َففٌِِه َب َداَء بِالصَّ اَس إاِلَّ النِّ ِه النَّ ٌْ ا أَْدَرْكُت َعلَ ًبا ِممَّ ٌْ َما أَْعِرُؾ َش

ِه،َوَكَذلَِك َقاَل َعَطاٌء َما  ٌْ ا َكاَن َعلَ ٌء َعمَّ ًْ ْر ِمْنُه َش ٌَّ َتَؽ ٌَ أَنَّ اأْلََذاَن لَْم 
َرْت  ٌَّ ٌَُخالُِؾ َتؤَِذٌَن َمْن َمَضى،َوفٌِِه أَنَّ اأْلَْحَواَل َتَؽ ْوَم  ٌَ أَْعلَُم َتؤِْذٌَنهُُم اْل

ِه فًِ َزَماِن اْلُخلََفاِء  ٌْ ا َكاُنوا َعلَ لَْت فًِ َزَمانِِه َذلَِك َعمَّ َواْنَتَقلَْت َوَتَبدَّ
 ًٍّ بًِ َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعلِ

اِشِدٌَن أَ ُ - الرَّ فًِ أَْكَثِر - َرِحَمهُُم هللاَّ
ًة َوَقاَل  َر َعَمَل أَْهِل اْلَمِدٌَنِة ُحجَّ ٌَ اِء،َوَقِد اْحَتجَّ بَِهَذا َبْعُض َمْن لَْم  ٌَ اأْلَْش

 ًِّ بِ َحاِح َعِن النَّ َة إاِلَّ فٌَِما ُنقَِل بِاأْلََسانٌِِد الصِّ بَلُم - اَل ُحجَّ ِه السَّ ٌْ - َعلَ
ُ َعْنهُْم َوَمْن َسلََك َسبٌِلَهُْم ِمَن - َوَعِن اْلُخلََفاِء اأْلَْرَبَعِة  ًَ هللاَّ َرِض

 ."اْلُعلََماءِ 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -160 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ًَ إِلَى اْلَمْسِجدِ ،ُعَمَر َسِمَع اإلَِقاَمَة َوُهَو بِاْلَبقٌِعِ  " . َفؤَْسَرَع اْلَمْش
هذا الحدٌث المسند الموقوؾ من أصح األسانٌد وهو ٌبٌن :الشرح

عمل عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما فً اإلسراع بعد إقامة 
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إذا أقٌمت : "الصبلة، وهو الفهم الصحٌح لقوله صلى هللا علٌه وسلم
الصبلة فبل تؤتوها وأنتم تسعون، ابتوها وأنتم تمشون وعلٌكم السكٌنة 

فالسعً لٌس هو اإلسراع، " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فؤتموا
واإلسراع الذي هو فعل عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ٌعارض 

وإذا قاموا إلى الصبلة قاموا }:فعل المنافقٌن قال تعالى ٌصفهم

ومخالفة المنافقٌن  {كسالى ٌراإون الناس وال ٌذكرون هللا إال قلٌبل

مطالب بها واإلسراع دون السعً مطلوب وهذا ما عابه علٌنا من 
 .ٌجهل التحقٌق وٌتعلق بؤلفاظ ال ٌعرؾ داللتها، وهللا تعالى أعلم

 :باب ما جاء فً النداء فً السفر (2)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -161 ِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاَّ َحدَّ
لٍَة َذاِت َبْرٍد َوِرٌٍح، َفَقالَ  ٌْ بلَِة فًِ لَ َن بِالصَّ أَالَ َصلُّوا فًِ : ُعَمَر أَذَّ

َحاِل، ُثمَّ َقالَ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: الرِّ ؤُْمُر : إِنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ َكاَن 
قُولُ  ٌَ لٌَة َذاُت َمَطٍر،  ٌْ َن أن إَِذا َكاَنْت لَ َحالِ : اْلُمَإذِّ ." أَالَ َصلُّوا فًِ الرِّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد وهو ٌشمل : الشرح
 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وتطبٌق عبد هللا بن عمر رضً قول

وقد أخرج هللا عنهما لهذا العمل فاختاره اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا،
ًُّ :الشافعً، قال: هذا الحدٌث من طرٌق مالك كل من افِِع أَْخَبَرَنا الشَّ

ُ َعْنُه، َقالَ  ًَ هللاَّ  الحدٌث، وقال أبو عوانة فً أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َرِض
حدثنا ٌونس بن عبد األعلى، أنا ابن وهب، أن مالًكا،  :المستخرج

 الحدٌث، وقد أخرجه الحمٌدي وأحمد والبخاري حدثه عن نافع،
ومسلم وأبو عوانة فً المستخرج وأبو نعٌم فً المسند المستخرج 

أَْخَبَرَنا  -797 :من ؼٌر طرٌق مالك، وقال البؽوي فً شرح السنة
، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبدَ  ًُّ ِ ْبَن ُعَمَر،  اْلَهاِشِم هللاَّ
لٍَة َذاِت َبْرٍد َوِرٌٍح، َفَقالَ  ٌْ بلِة فًِ لَ َن بِالصَّ َحاِل، ُثمَّ  :أَذَّ أاَل َصلُّوا فًِ الرِّ

ِه َوَسلََّم َكاَن : َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َن إَِذا "إِنَّ َرُسولَ هللاَّ ؤُْمُر اْلُمَإذِّ ٌَ
قُولُ  ٌَ لٌَة َباِرَدةٌ َذاُت َمَطٍر،  ٌْ َحالِ : َكاَنْت لَ َهَذا َحِدٌٌث ".أاَل َصلُّوا فًِ الرِّ

ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ ُمتَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  .ُمْسلٌِم، َعْن  َوُرِوَي َعْن ُمَحمَّ

ِ  »:ُعَمَر، َقالَ  إِْسَحاَق، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبنِ  ٌَُناِدي ُمَناِدي َرُسوِل هللاَّ
لَِة اْلَمِطٌَرِة، َواْلَؽَداِة  ٌْ ِه َوَسلََّم بَِذلَِك بِاْلَمِدٌَنِة فًِ اللَّ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
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ةِ  ٍد اْلَقاِضً،  -798 ،«اْلَقرَّ ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ًٍّ اْلُحَس أَْخَبَرَنا اإلَِماُم أَُبو َعلِ

 ، ًُّ ُمونِ ٌْ ، أََنا أَُبو َعَواَنَة، َنا أَُبو اْلَحَسِن اْلَم ًُّ ٍم اإلِْسَفَراٌٌِنِ ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو ُنَع
اُر ْبُن َرَجاٍء، َقاال ِ، َعن : َوَعمَّ ُد هللاَّ ٌْ ٍد، َنا ُعَب ٌْ ُد ْبُن ُعَب أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ِه َوَسلََّم َكانَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ؤُْمُر  "َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ النَّ ٌَ
لٌَة َباِرَدةٌ، أَْو َذاُت َمَطٍر، أَْو َذاُت ِرٌحٍ  ٌْ َفِر إَِذا َكاَنْت لَ َن فًِ السَّ : اْلُمَإذِّ

َحالِ  ٌد،  ".أاَل َصلُّوا فًِ الرِّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

َبَة،  ٌْ بًِ َش
بًِ َبْكِر ْبِن أَ

ى، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أَ ٌَ ْح ٌَ ٍد، َعْن  َعْن ُمَسدَّ
ِ ْبِن ُعَمرَ  ِد هللاَّ ٌْ بًِ أَُساَمَة، ُكلٌّ َعْن ُعَب

قال ابن عبد البر فً  و."َعْن أَ
ِر :"االستذكار ٌْ ى فًِ َتْرَجَمِة َهَذا اْلَباِب َوَعلَى َؼ ٌَ ْح ٌَ  َهَكَذا َعْن 

ِؤ فٌَِما َعلِْمُت  اَدِة ِمْن ُرَواِة اْلُمَوطَّ ٌَ َتابِْعُه أََحٌد َعلَى َهِذِه الزِّ ٌُ ُوُضوٍء َولَْم 
ًضا َولَْو َكاَن فًِ َمَكاِن  ٌْ ُدلُّ َعلَى َذلَِك أَ ٌَ ِر َهَذا اْلَباِب َما  ٌْ َواَل فًِ َؼ

ِر ُوُضوٍء َواأْلََذاِن َراِكًبا  ٌْ َها َمْسؤَلٌَة فًِ - َقْولِِه َوَعلَى َؼ َكاَن َصَواًبا أِلَنَّ
ُه  َفِر َولَِكنَّ ُه َكاَن فًِ السَّ َس فًِ َحِدٌِث َمالٍِك َهَذا أَنَّ ٌْ اْلَباِب َمْذُكوَرةٌ،َولَ

َفِر ِمْن ُوُجوٍه َذَكْرُتَها فًِ  َدهُ بَِتْرَجَمِة اْلَباِب َوَقْد ُرِوَي أَنَّ َذلَِك فًِ السَّ ٌَّ َق
َفِر َوَقِد اْخَتلََؾ  ْمِهٌِد،َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلفِْقِه اأْلََذاُن فًِ السَّ التَّ

َما ُهَو فًِ  اْلفَُقَهاُء فً ذلك فروى بن اْلَقاِسِم َعْن َمالٍِك أَنَّ اأْلََذاَن إِنَّ
َوَرَوى أَْشَهُب َعْن َمالٍِك إِْن َتَرَك ،اْلِمْصِر لِْلَجَماَعاِت فًِ اْلَمَساِجدِ 

ٌُوُنُس ْبُن  َثَنا  َبِريُّ َقاَل َحدَّ بَلَة،َوَذَكَرهُ الطَّ اأْلََذاَن ُمَسافٌِر َعْمًدا أََعاَد الصَّ
ا  َعْبِد اأْلَْعلَى َعْن أَْشَهَب َعْن َمالٍِك،َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه أَمَّ

ِر أََذاٍن َواَل إَِقاَمةٍ  ٌْ ًَ بَِؽ ٌَُصلِّ ٌُْكَرهُ أَْن  ٌَُصلًِّ بِؤََذاٍن َوإَِقاَمٍة َو ، اْلُمَسافُِر َف
قٌَِم  ٌُ َن َو ٌَُإذِّ ُجِل إَِذا َصلَّى َوْحَدهُ أَْن  ٌُْسَتَحبُّ لِلرَّ ا اْلِمْصُر َف َقالُوا َوأَمَّ

اِس َوإَِقاَمتِِهْم أَْجَزأَهُ  ْوِريُّ ُتْجِزُبَك ،َفإِِن اْسَتْجَزأَ بِؤََذاِن النَّ َوَقاَل الثَّ
ْنَت َوأََقْمتَ  َفِر َوإِْن ِشْبَت أَذَّ َوَقاَل أَْحَمُد ْبُن ،اإْلَِقاَمُة ِمَن اأْلََذاِن فًِ السَّ

ِرِث،َوَقاَل َداُوُد اأْلََذاُن  ٌْ ُن اْلُمَسافُِر َعلَى َحِدٌِث َمالِِك ْبِن اْلُحَو ٌَُإذِّ َحْنَبٍل 

ِ َصلَّى  تِِه َواإْلَِقاَمُة لَِقْوِل َرُسوِل هللاَّ َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمَسافٍِر فًِ َخاصَّ
ِرِث َولَِصاِحبِِه  ٌْ ِه َوَسلََّم لَِمالِِك ْبِن اْلُحَو ٌْ ُ َعلَ إَِذا ُكْنُتَما فًِ َسَفٍر ))هللاَّ

ُكَما أَْكَبُرُكَما ُإمَّ ٌَ َنا َوأَقٌَِما َولِ اِهرِ ( (َفؤَذِّ َفَق ،َوُهَو َقْوُل أَْهِل الظَّ َواتَّ
ْوِريُّ َوأَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر  ًُّ َوأَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبهَُما َوالثَّ افِِع الشَّ

ا أَْجَزأَْتُه  ًٌ َبِريُّ َعلَى أَنَّ اْلُمَسافَِر إِْن َتَرَك اأْلََذاَن َعاِمًدا أَْو َناِس َوالطَّ
ًة لَِتْرِكِه - َصبَلُتُه َوَكَذلَِك لَْو َتَرَك اإْلَِقاَمَة ِعْنَدُهْم  ٌَ َوُهْم أََشدُّ َكَراِه

ُر َواِجٍب َفْرًضا ِمْن فُُروِض ،اإْلَِقاَمةَ  ٌْ ًُّ أَنَّ اأْلََذاَن َؼ افِِع َواْحَتجَّ الشَّ
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بَلِة بُِسقُوِط أََذاِن اْلَواِحِد ِعْنَد اْلَجِمٌِع بَِعَرَفَة َواْلُمْزَدلَِفةِ  َوَقْد ،الصَّ
ْمِهٌدِ ))أَْوَضْحَنا َهَذا اْلَمْعَنى فًِ َوَتْحِصٌُل ،بِاآْلَثاِر َوُوُجوِه اأْلَْقَوالِ  ((التَّ

ًضا ِمَن  ٌْ ًِّ َسَواٌء،َوفٌِِه أَ افِِع َفِر َكالشَّ َمْذَهِب َمالٍِك فًِ اأْلََذاِن فًِ السَّ
ٌِح  لَِة اْلَمِطٌَرِة َوالرِّ ٌْ َخلُِّؾ َعِن اْلَجَماَعِة فًِ اللَّ ْخَصُة فًِ التَّ اْلفِْقِه الرُّ

ِدٌَدِة،َوفًِ َمْعَنى َذلَِك ُكلُّ ُعْذٍر َمانٍِع َوأَْمٍر ُمْإذٍ   قال السٌوطً فً ،"الشَّ

إاِلَّ صلوا فًِ الّرحال جمع َرحل َوُهَو اْلمنزل ":"تنوٌر الحوالك"
ٌُسمى َما ٌستصحبه اإْلِْنَسان فًِ َسَفره من  ًّ َوقد  افِِع والمسكن َقاَل الرَّ
بًِ صلى هللا  ن لَذلِك أَن أَمر النَّ األثاث رحبل َقاَل َوُربَما سبق إِلَى الظَّ

قُول َذلِك َكاَن فًِ اأْلَْسَفار َوقد ورد التَّْصِرٌح  ٌَ ِه َوسلم اْلُمَإّذن  ٌْ َعلَ
ة َوورد فًِ أُْخَرى أَن َذلِك َكاَن بِاْلَمِدٌَنِة والح ٌَ م فًِ كبذلك فًِ ِرَوا

ٌَُنادي اْلُمَناِدي  ان أَنه َمتى  ٌَ َس فًِ الَحِدٌث َب ٌْ َذلِك اَل ٌْخَتلؾ َقاَل َولَ
بَِهِذِه اْلَكلَِمة أَفًِ خبلل اأْلََذان أم بعده لَِكن الشافعً عرؾ من َسابِر 

ات أَنه اَل َبؤْس ب ٌَ َوا ُه َقاَل فًِ اأْلُم َوأحب إالرِّ دخالها فًِ اأْلََذان َفإِنَّ
ؤْمر بَِهَذا إِذا فرغ اْلُمَإّذن من أََذانه َوإِن َقالَه فًِ أََذانه َفبَل  ٌَ لئلمام أَن 

  ."َبؤْس

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -162 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ْبحِ  َفِر إاِلَّ فًِ الصُّ ِزٌُد َعلَى اإلَِقاَمِة فًِ السَّ ٌَ ُه َكاَن ،ُعَمَر َكاَن الَ   َفإِنَّ

قٌِمُ  ٌُ قُولُ  َوَكاَن َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمرَ : قال نافع.ٌَُناِدي فٌَِها، َو َما األََذاُن : ٌَ إِنَّ
هِ  ٌْ اُس إِلَ ْجَتِمُع النَّ ٌَ هذا ٌفٌد عدم وجوب األذان : الشرح" .لئِِلَماِم الَِّذي 

فً السفر، فمن أذن فبها ونعمت ومن لم ٌإذن فبل شًء علٌه، فكان 
ابن عمر رضً هللا عنهما ٌإذن للصبح وٌقتصر على اإلقامة فً 

األوقات األخرى، وقد اختار اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا صنٌع ابن 
 .عمر رضً هللا عنهما ألنه ٌوافق علٌه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -163 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، عن :  َحدَّ َحدَّ

َن َفَعْلَت، َوإِْن : أَبٌه أنه َقالَ  إَِذا ُكْنَت فًِ َسَفٍر، َفإِْن ِشْبَت أَْن ُتقٌَِم وُتَإذِّ
نْ  هكذا أخرج اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح" .ِشْبَت َفؤَقِْم َوالَ ُتَإذِّ

وإٌانا مذهب عروة بن الزبٌر رحمه هللا وإٌانا وهو ٌوافق مذهب 
ابن عمر لكنه صرٌح فً أن من شاء أذن فً السفر ومن شاء لم 

 ٌإذن وأقام، وهذا هو مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا، وهللا أعلم 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -164 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  ٌَِّب أَنَّ َمْن َصلَّى بِؤَْرٍض َفبلٍَة، َصلَّى َعْن : َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس
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بلََة أَْو أََقاَم، َصلَّى َوَراَءهُ  َن بالصَّ ِمٌنِِه َملٌَك، َوَعْن ِشَمالِِه َملٌَك، َفإِن أَذَّ ٌَ
هنا نقل القاضً ٌحً بن سعٌد : الشرح." أَْمَثاُل اْلِجَباِل ِمَن اْلَمبلَبَِكةِ 

األنصاري عن سعٌد بن المسٌب أمرا ؼٌبٌا حكمه الرفع فٌكون 
 َوَقْد أَْوَضْحَنا َهَذا اْلَمْعَنى :"مرسبل، قال ابن عبد البر فً االستذكار

ْمِهٌدِ ))فًِ  َوَتْحِصٌُل َمْذَهِب َمالٍِك فًِ  بِاآْلَثاِر َوُوُجوِه اأْلَْقَوالِ  ((التَّ

ْخَصُة فًِ  ًضا ِمَن اْلفِْقِه الرُّ ٌْ ًِّ َسَواٌء،َوفٌِِه أَ افِِع َفِر َكالشَّ اأْلََذاِن فًِ السَّ
ِدٌَدِة، ٌِح الشَّ لَِة اْلَمِطٌَرِة َوالرِّ ٌْ َخلُِّؾ َعِن اْلَجَماَعِة فًِ اللَّ َوفًِ َمْعَنى  التَّ

بًِ َوقَّاٍص أَلَْن أَْقَوى  َذلَِك ُكلُّ ُعْذٍر َمانٍِع َوأَْمٍر ُمْإٍذ،
َوَقاَل َسْعُد ْبُن أَ

ُه  ًَّ ِمَن أَْن أَُحجَّ َوأَْعَتِمَر َوأَُجاِهَد،َوَعْن َزاَذاَن أَنَّ َعلَى اأْلََذاِن أََحبُّ إِلَ
ٌُوِؾ، َوَقْد  ِه بِالسُّ ٌْ اُس َما فًِ اأْلََذاِن اَلْضَطَرُبوا َعلَ ْعلَُم النَّ ٌَ َقاَل لَْو 

ةٌ  ٌَ ." َمَضى فًِ َفْضِل اأْلََذاِن َما فٌِِه ِكَفا
ُجُل َوُهَو َراِكبٌ : قال َمالِكً - * ٌُنادي الرَّ هذا : الشرح" .الَ َبؤَْس بؤَْن 

مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فهو ٌجٌز للراكب األذان ألنه 
 :أكثر ارتفاعا، وهل ٌإذن قابما راكبا أم؟ فقد نقل ابن المنذر

   :باب ما جاء فً قدر السحور فً النداء (3)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -165 ِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ إِنَّ : َعْن َعْبِد هللاَّ
ٌَُناِدَي اْبُن أُمِّ َمْكُتومٍ  ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ ٌَُناِدي بِلَ ." بِبلاًَل 

وقد أخرجه هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد  :الشرح
َعْن  أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  :الشافعً، قال: من طرٌق مالك

ِه َوَسلََّم َقالَ : َسالِمٍ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ الحدٌث، وهذا مرسل، :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِ ْبِن  :وقال أحمد ْحَمِن، َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

الحدٌث، وأخرجه من خمس طرق من ؼٌر طرٌق مالك، ِدٌَناٍر،
ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ  الحدٌث، َحدَّ

َثَنا َعْبُد الَعِزٌزِ  :وقال َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعٌَل، َحدَّ  ْبُن ُمْسلٍِم، َحدَّ
أخبرنا ٌونس، أخبرنا ابن  :الحدٌث، وقال أبو عوانة فً المستخرج

حدثنً مالك، عن عبد هللا بن دٌنار، عن ابن عمر، أن : وهب، قال
الحدٌث،وقال الطبرانً فً المعجم صلى هللا علٌه وسلم، -رسول هللا 

َثَنا أَْحَمُد ْبُن َطاِهٍر َقالَ  :األوسط ي َحْرَملَُة َقالَ : َحدَّ نا اْبُن : نا َجدِّ
، َقااَل  ًُّ افِِع ُد ْبُن إِْدِرٌَس الشَّ بًِ : َوْهٍب، َوُمَحمَّ

نا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم : َحاِزٍم، َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َقالَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َسِمْعُت النَّ
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قُولُ  ٌَُناِدي اْبُن أُمِّ » :ٌَ ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ ٌَُناِدي بِلَ إِنَّ بِبَلاًل 
ِزٌُد فًِ َحِدٌثِهِ «َمْكُتومٍ  ٌَ  ًُّ افِِع َوَكاَن اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم اَل »: ، َوَكاَن الشَّ

ٌَُقالَ لَهُ  ى  ُن َحتَّ ْرِو َهَذا اْلَحِدٌَث  « أَْصَبْحَت أَْصَبْحتَ [247:ص]:ٌَُإذِّ ٌَ لَْم 

، وقال البؽوي فً شرح السنة ًُّ افِِع  :َعْن َمالٍِك إاِلَّ اْبُن َوْهٍب، َوالشَّ
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو  -433 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن أَ َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ
ٌَُناِدَي اْبُن  »:َوَسلََّم، َقالَ  ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ ٌَُناِدي بِلَ إِنَّ بِبلال 
ٌَُناِدي َحتَّى : ، َقالَ «أُمِّ َمْكُتومٍ  َوَكاَن اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم َرُجبل أَْعَمى اَل 
وحدٌث ابن عمر أخرجه أحمد وابن ،"أَْصَبْحَت أَْصَبْحتَ : ٌَُقالَ لَهُ 

الجارود فً المنتقى والطبرانً فً المعجم الكبٌر وأخرجه مسلم من 
ثبلث طرق عن ابن عمر والبخاري من طرٌقٌن عن ابن عمر وعن 

ٍد :عابشة، وقال البؽوي ، أََنا أَُبو ُمَحمَّ ًُّ  َوأَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَملٌِِح
ُث،  ٌْ َبُة، َنا اللَّ ٌْ اُج، َنا قَُت رَّ اِس السَّ ، أََنا أَُبو اْلَعبَّ اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد اْلَمْخلَِديُّ

ٍل، َفُكلُوا »:َعِن اْبِن ِشَهاٍب بَِهَذا اإلِْسَناِد، َوَقالَ  ٌْ ُن بِلَ ٌَُإذِّ إِنَّ بِبلال 

ى َتْسَمُعوا َتؤِْذٌَن اْبِن أُمِّ َمْكُتومٍ  َفٌق َعلَى .«َواْشَرُبوا َحتَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ِ ْبِن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
ٍث، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ٌْ َبَة، َعْن لَ ٌْ وهذا الحدٌث ٌبٌن أن ." ُمْسلٌِم، َعْن قَُت

إن ببلال ٌإذن بلٌل فكلوا واشربوا :"الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال
: حتى ٌإذن ابن أم مكتوم فإنه رجل ضرٌر ال ٌإذن حتى ٌقال له

وهذا ٌعنً أن الخبلؾ فً الصبح ال ٌمنع من " أصبحت، أصبحت
السحور حتى ٌكون الصبح منتشرا ال خبلؾ وال مراء فٌه، وعلى 

هذا القول كان ابن عباس رضً هللا عنهما ٌسحر لما كؾ بصره فقد 
أصبحت، وقال :أرسل اثنٌن ٌرصدان له الصبح فجاءا فقال أحدهما

وهذا ٌرد ناوالنً سحوري فقد اختلفتما،:لم تصبح، فقال لهما: اآلخر
تقال فً أذان " الصبلة خٌر من النوم"من ٌحتج بهذا الحدٌث فً أن 

الصبح األول ألن ببلال كان ٌقولها وذلك ال ٌنهض بل هو حجة قوٌة 
فً أنها تقال فً األذان األخٌر ألن الراوي ٌقول ولم ٌكن بٌنهما إال 
أن ٌنزل هذا ـ ٌعنً ببلل ـ فٌرقى اآلخر، ٌعنً ابن أم مكتوم، وهذا 

ٌفٌد أن األذان األخٌر كان ٌتكرر ٌنادي به ببلل ثم ابن أم مكتوم، 
 وقال ابن عبد البر فً .وفٌه جواز تكرار األذان، وهللا تعالى أعلم
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بن شهاب اَوَقْد َذَكْرَنا فًِ التمهٌد من وصل حدٌث : "االستذكار
ِه )بن ُعَمَر افجعله عن سالم عن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َرُسوِل هللاَّ

بًل َوفًِ إِْجَماِع (َوَسلَّمَ  ٌْ ْبِح لَ ،َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َجَواُز اأْلََذاِن لَِصبَلِة الصُّ
ِل  ٌْ افِلََة اَل أََذاَن لََها َما َدلَّ َعلَى أَنَّ أََذاَن ببَِلٍل بِاللَّ اْلُمْسلِِمٌَن َعلَى أَنَّ النَّ

ُ أَْعلَُم،َوَهَذا َقْوُل ُعلََماِء أَْهِل اْلِحَجاِز  ْبِح َوهللاَّ َما َكاَن لَِصبَلِة الصُّ إِنَّ

 ًُّ افِِع بًل َمالٌِك َوالشَّ ٌْ ْبِح لَ ْن أََجاَز اأْلََذاَن لَِصبَلِة الصُّ اِم، َوِممَّ َوالشَّ
َبِريُّ  ًُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق َوَداُوُد َوالطَّ َوأَْصَحاُبهَُما َواأْلَْوَزاِع
ُتهُْم  ،َوُحجَّ ًِّ ْعقُوُب ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلَقاِضً اْلُكوفِ ٌَ ٌُوُسَؾ  بًِ 

َوُهَو َقْوُل أَ
َن  ٌَُإذِّ َحِدٌُث َهَذا اْلَباِب أِلَنَّ فٌِِه اإْلِْخَباَر بِؤَنَّ ببَِلاًل َكاَن َشؤُْنُه أَْن 

ْمَنُعُكْم أََذاُنُه من سحوركم  ٌَ قُوُل َفإَِذا َجاَء َرَمَضاُن َفبَل  ٌَ ٍل  ٌْ ْبِح بِلَ لِلصُّ
َقاِرَب  ٌُ وكلوا واشربوا حتى ٌإذن بن أُمِّ َمْكُتوٍم َفإِنَّ ِمْن َشؤْنِِه أَْن 

قلت بل الظاهر أن ببلال كان له أذانان للصبح ." الصباح بؤذانه
الصبلة خٌر من النوم، فقال رسول هللا : والثانً منهما ٌقول فٌه

فبل ٌمنعكم أذانه من األكل " إنه ٌإذن بلٌل:"صلى هللا علٌه وسلم
والشراب حتى ٌإذن ابن أم مكتوم ألنه رجل أعمى ال ٌإذن حتى 

تشر الصبح الصادق باإلجماع ولم ٌكن بٌنهما إال أن ٌنزل ببلل ني
فٌرقى ابن أم مكتوم، وفٌه فابدة أخرى أن ٌتهٌؤ الصابم لئلمساك بعد 

إنزال ببلل : فٌكمل الصابم سحوره ألن الفارق قلٌلببلل أذان 
 -3469 :وقال ابن حبان.وإرقاء ابن أم مكتوم، وهللا تعالى أعلم

، َعْن َمالٍِك، َعِن  ًُّ َثَنا اْلَقْعَنبِ ، َحدَّ ًُّ أَْخَبَرَنا اْلَفْضُل ْبُن اْلُحَباِب اْلُجَمِح
 ِ ُ  اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ بٌِِه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َعْن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ٌَُناِدَي  ":َعلَ ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ ٌَُناِدي بِلَ إِنَّ بِبَلاًل 
بن أُمِّ َمْكُتوٍم َرُجبًل أَْعَمى اَل اوكان : قال ابن شهاب". بن أم مكتوم

ْرِو : َقاَل أَُبو َحاتِمٍ . قد أصبحت،قد أصبحت: ٌَُناِدي َحتَّى ٌقال له ٌَ لَْم 

ُة ْبُن أَْسَماٍء، َوَقاَل  ٌَ ِر ٌْ ، َوُجَو ًُّ َهَذا اْلَحِدٌَث ُمْسنًِدا َعْن َمالٍِك إاِلَّ اْلَقْعَنبِ
، َعْن َسالِمٍ : ُكلُّهُمْ  أَْصَحاُب َمالِكٍ  ْهِريِّ ُ : َعِن الزُّ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَنَّ النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  برواٌة ٌحٌى اللٌثً، 1/74"الموطؤ"هو فً:وقال محققه.َعلَ
قلت صدقوا عندما قالوا لكل جواد كبوة فؤبو .1/276وعنه الشافعً

حاتم البستً لم ٌظفر بإسناد أبً مصعب الزهري لهذا الحدٌث مع 
أَْخَبَرَنا  -433 :قال البؽوي، أنه أكثر من النقل منه، فقد رواه مسندا

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
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، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم ْبِن  ًُّ اْلَهاِشِم
ِ ْبِن ُعَمَر، ِ  َعْبِد هللاَّ بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ِه َوَسلََّم،  َعْن أَ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌَُناِدَي اْبُن أُمِّ »:َقالَ  ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ ٌَُناِدي بِلَ إِنَّ بِبلال 

َقاَل : ، َقالَ «َمْكُتومٍ  ٌُ ٌَُناِدي َحتَّى  َوَكاَن اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم َرُجبل أَْعَمى اَل 
ٍد "أَْصَبْحَت أَْصَبْحتَ :لَهُ  ، أََنا أَُبو ُمَحمَّ ًُّ ، َوأَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَملٌِِح

ُث،  ٌْ َبُة، َنا اللَّ ٌْ اُج، َنا قَُت رَّ اِس السَّ ، أََنا أَُبو اْلَعبَّ اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد اْلَمْخلَِديُّ
ٍل، َفُكلُوا »:بَِهَذا اإلِْسَناِد، َوَقالَ  َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ٌْ ُن بِلَ ٌَُإذِّ إِنَّ بِبلال 

ى َتْسَمُعوا َتؤِْذٌَن اْبِن أُمِّ َمْكُتومٍ  َفٌق َعلَى  .«َواْشَرُبوا َحتَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ِ ْبِن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
ٍث، َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ٌْ َبَة، َعْن لَ ٌْ وهذا الحدٌث مشهور  ."ُمْسلٌِم، َعْن قَُت

 :رواه من الصحابة
أخرجه عبد الرزاق الصنعانً والدارمً وأحمد والطٌالسً : ابن عمر/ 1

والحمٌدي والبخاري ومسلم والترمذي والنسابً والبزار وأبو ٌعلى وابن أبً 
شٌبة والسراج وأبو نعٌم فً المسند المستخرج وعبد بن حمٌد وأبو عوانة فً 

 المستخرج
أخرجه إسحاق بن راهوٌه وأحمد وابن الجارود والطبرانً فً : عابشة/ 2

الكبٌر والبخاري وابن خزٌمة وأبو عوانة فً المستخرج وأبو نعٌم فً المسند 
 المستخرج

 أخرجه النسابً وابن خزٌمة وابن حبان والشاشً فً المسند :ابن مسعود/ 3
 أخرجه ابن خزٌمة: سمرة/ 4
 أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر: زٌد بن ثابت/ 5
 أخرجه أبو داود الطٌالسً: أنٌسة/ 6
 أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر: سهل بن سعد الساعدي/ 7
 أحمد: (ص)سمعت عمتً وكانت قد حجت مع النبً: خبٌب قال/ 8
 أخرجه الطحاوي فً شرح معانً األثار: أبو ذر/ 9

 أخرجه عبد الرزاق الصنعانً: ابن المسٌب مرسبل/ 10
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -166 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ِ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَُناِدي : ْبِن َعْبِد هللاَّ إِنَّ بِبلاًَل 
ٌَُناِدَي اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم َقالَ  ى  ٍل، َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّ ٌْ َوَكاَن َرُجبًل : بِلَ

ٌَُقالَ لَهُ  ى  ٌَُناِدي، َحتَّ هذا : الشرح."أَْصَبْحَت أصبحت: أَْعَمى ال 

 أبو بكر الزهري فً الرواٌة الرسمٌةالحدٌث مرسل وقد أوصله 
عن سالم عن أبٌه عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما فٌكون من 

وأن ممن أصح األسانٌد وقد تقم ما فٌه كفاٌة فً الحدٌث الذي قبله،
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أوصله البخاري ومسلم، وهو الذي عنً ابن حبان البستً بؤنه لم 
ٌصله من أصحاب مالك إال القعنبً وجوٌرٌة بن أسماء، وقال ابن 

َحِدٌٌث َسابٌِع اِلْبِن ِشَهاٍب َعْن َسالٍِم ُمْرَسٌل ِعْنَد " :عبد البر فً التمهٌد
ِ ْبِن  َواِة َمالٌِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ ى َوأَْكَثِر الرُّ ٌَ ْح ٌَ
ٍل  ٌْ ٌَُناِدي بِلَ ِه َوَسلََّم َقاَل إِنَّ ببَِلاًل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َناِدَي اْبُن أُمِّ َمْكُتوٍم َقاَل وكان رجبل أعمى اَل  ٌُ َفُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى 
ى ُمْرَسبًل  ٌَ ْح ٌَ َقاَل لَُه أَْصَبْحَت أَْصَبْحَت َهَكَذا َرَواهُ  ٌُ ٌَُناِدي َحتَّى 

ًُّ َواْبُن َمْهِديٍّ  َواِة َعْن َمالٍِك َوَوَصلَُه اْلَقْعَنبِ َوَتاَبَعُه َعلَى َذلَِك أَْكَثُر الرُّ
ةَ  اِق َوأَُبو قُرَّ زَّ ِ ْبُن َنافٍِع  )(َوَعْبُد الرَّ ُموَسى ْبُن َطاِرٍق َوَعْبُد هللاَّ

بًِ أوٌس والحنٌنً ومحمد بن 
ِ اأْلََصمُّ َواْبُن أَ ُؾ ْبُن َعْبِد هللاَّ َوُمَطرِّ

ُر  ٌْ ُد ْبُن َحْرٍب اأْلَْحَرُش َوُزَه ًُّ َوُمَحمَّ انِ عمرالواقدي َوأَُبو َقَتاَدَة اْلَحرَّ
ًُّ َوَكاِمُل ْبُن َطْلَحَة ُكلُّ َهُإاَلِء َوَصلُوهُ َفَقالُوا فٌِِه َعْن  َواِس اٍد الرَّ ْبُن َعبَّ

ْن أَْرَسلَُه اْبُن َقاِسٍم  ِؤ أَْرَسلُوهُ َوِممَّ بٌِِه َوَسابُِر ُرَواِة اْلُمَوطَّ
َسالٍِم َعْن أَ

ٌُوُسَؾ  ِ ْبُن  ْهِريُّ َوَعْبُد هللاَّ ٍر َوأَُبو اْلُمْصَعِب الزُّ ٌْ ًُّ َواْبُن ُبَك افِِع َوالشَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن  ِريُّ َوُمَحمَّ ٌْ َب ِؤ َوُمْصَعٌب الزُّ ًُّ َواْبُن َوْهٍب فًِ اْلُمَوطَّ ٌِس نِّ التِّ

ٍر َوَمْعُن ْبُن ِعٌَسى  ٌْ وِريُّ َوَسِعٌُد ْبُن ُعَف ُد ْبُن اْلُمَباَرِك الصُّ َوُمَحمَّ
ِصحُّ  ٌَ ٍر ُمتَِّصبًل َواَل  ٌْ ُطوُل ِذْكُرُهْم َوَقْد ُرِوَي َعِن اْبِن ُبَك ٌَ َوَجَماَعٌة 
ا أَْصَحاُب اْبِن ِشَهاٍب َفَرَوْوهُ  ِؤ لَُه َوأَمَّ َعْنُه إاِلَّ ُمْرَسبًل َكَما فًِ اْلُمَوطَّ
ُب  ٌْ ٍج َوُشَع ٌْ َنَة َواْبُن ُجَر ٌْ ٌَ ُمتَِّصبًل ُمْسَنًدا َعِن اْبِن ِشَهاٍب ِمْنهُُم اْبُن ُع
ُد ْبُن إِْسَحاَق َواْبُن  بًِ َحْمَزَة واألوزاعً واللٌث َوَمْعَمٌر َوُمَحمَّ

ْبُن أَ
ِد ْبِن إِْسَحاَق فًِ َهَذا حدٌث آخر بًِ َسلََمَة َوِعْنَد َمْعَمٍر َوُمَحمَّ

وقد ."(أَ
بٌنا أن أبا مصعب رواه مسندا كما بٌن ذلك البؽوي فً شرح السنة 
فلعل من قام بتحقٌق هذه الرواٌة استن برواٌة ٌحً بن ٌحً اللٌثً 

.  وهللا تعالى أعلموؼٌره ممن أرسلوه فقلد ابن حبان وابن عبد البر،
: افتتاح الصبلة والتكبٌر فً كل خفض ورفع (4)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -167 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ، َعْن َعْبِد هللاَّ ْبِن َعْبِد هللاَّ

ِه، َفإَِذا َرَفَع َرْأَسُه : َوَسلم ٌْ ِه َحْذَو َمْنِكَب ٌْ َد ٌَ بلََة ٌَرَفَع  َكاَن إَِذا اْفَتَتَح الصَّ
ُكوِع َرَفَعهَُما َكَذلَِك، َوَقالَ  َنا َولََك : ِمَن الرُّ ُ لَِمْن َحِمَدهُ َربَّ َسِمَع هللاَّ

ُجودِ  ْفَعُل َذلَِك فًِ السُّ ٌَ هذا الحدٌث المسند : الشرح." اْلَحْمُد، َوَكاَن ال 
المرفوع من أصح األسانٌد ألن كل واحد من هإالء الرواة هو أثبت 
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الناس فً شٌخه،وقد أخرجه من طرٌق مالك الشافعً فً المسند، 
الحدٌث، حدثنا الربٌع، نا الشافعً أن  أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، :قال

: الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرى والمجتبى مالًكا أخبره،
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، ْخَبَرَناأ ٌْ أَْخَبَرَنا  :وقال  الحدٌث،قَُت

ُد ْبُن َنْصٍر، َقالَ  ٌْ ِ، َعْن َمالٍِك،: ُسَو الحدٌث، وقال  أَْنَبؤََنا َعْبُد هللاَّ

ٌُوُنُس َقالَ  :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار َثَنا  أنا اْبُن َوْهٍب، : َحدَّ
بًِ  :الحدٌث، وقال البٌهقً أَنَّ َمالًِكا أَْخَبَرهُ،

ا ْبُن أَ ٌَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َزَكِر
 ًُّ ٌُوُسَؾ اأْلَْصَبَهانِ ٍد َعْبُد هللاِ ْبُن  ً، قَِراَءًة َوأَُبو ُمَحمَّ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ

بٌِعُ : إِْمبَلًء َقااَل  ْعقُوَب، أنبؤ الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ َماَن،  ثنا أَُبو اْلَعبَّ ٌْ ْبُن ُسلَ
ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن  ، أنبؤ َمالٌِك، ح َوأَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن َعلِ ًُّ افِِع أنبؤ الشَّ

فَّاُر، ثنا ٍد الصَّ ٌْ إِْسَماِعٌُل اْلَقاِضً، ثنا َعْبُد  َعْبَداَن، أنبؤ أَْحَمُد ْبُن ُعَب
،الحدٌث، وقد أخرجه أحمد والبخاري  ْهِريِّ هللاِ، َعْن َمالٍِك، َعِن الزُّ
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه وؼٌرهم من ؼٌر 

 والحدٌث ٌبٌن أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان طرٌق مالك،
ٌرفع ٌدٌه عند تكبٌرة اإلحرام وعند الرفع من الركوع، وكان 

، وكان ال ٌفعل ذلك فً "سمع هللا لمن حمده ربنا ولك الحمد:"ٌقول
السجود، وقد تواترت األحادٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

: "فتح الر الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"بذلك وخرجناها فً كتابنا 
رفع الٌدٌن فً الصبلة عند اإلحرام، والركوع " :حدٌث- 55

كان : عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: ونص الحدٌث" واإلعتدال

النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا قام إلى الصبلة رفع ٌدٌه حتى ٌكونا 
بحذو منكبٌه ثم ٌكبر فإذا أراد أن ٌركع رفعهما مثل ذلك وإذا رفع 

رأسه من الركوع رفعهما كذلك أٌضا وقال سمع هللا لمن حمده ربنا 
والحدٌث أخرجه . أخرجه البخاري ومسلم والبٌهقً" ولك الحمد

" قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"السٌوطً فً كتاب 
والزبٌدي فً " نظم المتناثر" صحابٌا كما أخرجه الكتانً فً 23عن 

: رواه" لقط الآللا"
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : ابن عمر (1

. والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبة وابن خزٌمة والطحاوي

رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : مالك بن الحوٌرث (2
. والدارقطنً وابن أبً شٌبة  وأبو عوانة  والطحاوي

مسلم  وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطنً وابن أبً شٌبة : وابل بن حجر (3

أبو داود :علً (4.والهٌثمً فً موارد ال مآن وابن حجر فً الدراٌة والطحاوي



 Page 308 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

( 6،أبو داود والترمذي: سهل بن سعد (5،والترمذي والنسابً وابن ماجه والدارقطنً
أبو داود : محمد بن مسلمة (8،أبو داود وابن ماجه: ابن عباس  (7،أبو داود: ابن الزبٌر

أبو داود والترمذي وابن : أبو حمٌد (10، أبو داود والترمذي: أبو أسٌد  (9، والترمذي
أبو  (12،أبو داود والترمذي وابن ماجه: أبو قتادة (11،ماجه والبٌهقً والطحاوي

. مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والدارمً وابن ماجه والبٌهقً والطحاوي: هرٌرة

الترمذي وابن ماجه : جابر بن عبد هللا (14،الترمذي وابن ماجه والدارقطنً: أنس (13
: األعرابً (17، أحمد: الحاكم بن عمٌر (16، الترمذي وابن ماجه: عمٌر اللٌثً (15
عمر بن  (20، البٌهقً: البراء بن عازب (19، البٌهقً: أبو بكر الصدٌق (18، أحمد

( 22،الترمذي والدارقطنً: أبو موسى األشعري ( 21،الترمذي والدارقطنً: الخطاب
ابن  (24، الطبرانً وعنه الهٌثمً: معاذ بن جبل (23،الطبرانً: عقبة بن عامر

زٌد بن  (26، البٌهقً: قتادة (25، الهٌثمً فً مجمع الزوابد ومنبع الفوابد: مسعود

سعٌد  (28، مسلم: ابن جرٌج مرسبل  ( 27،"شرح معانً اآلثار"الطحاوي فً : ثابت
( 30عثمان،  (29قلت بقى من العشرة المشهود لهم  بالجنة ، مسلم: بن قتادة مرسبل

عبٌدة  ( 35عبد الرحمن بن عوؾ،   (34سعٌد،  (33سعد،  (32 الزبٌر، (31طلحة، 

  .بن الجراح
ُرَها ِمَن : َقاَل َمالِكٌ - * ٌْ ا َؼ ٌَُناَدى لََها َقْبَل اْلَفْجِر، َفؤَمَّ ْبُح  لَْم ٌَزِل الصُّ

ِحلَّ الَوْقتُ  ٌَ ٌَُناَدى لََها، إاِلَّ َبْعَد أَْن  ا لَْم َنَرَها  لََواِت، َفإِنَّ : الشرح." الصَّ
هذا القول الذي قال به اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا قال به 

. جمهور العلماء فقهاء األمصار، وهللا تعالى أعلم
ُد ْبُن َنْصٍر :"وقال ابن عبد البر فً االستذكار ِ ُمَحمَّ  َوَقاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ

ِن  ٌْ َد ٌَ اْلَمْرَوِزيُّ اَل أَْعلَُم ِمْصًرا ِمَن اأْلَْمَصاِر َتَرُكوا بِؤَْجَمِعِهْم َرْفَع اْل

ْرَفُع إاِلَّ فًِ  ٌَ بَلِة إاِلَّ أَْهَل اْلُكوَفِة َفُكلُّهُْم اَل  ْفِع فًِ الصَّ ِعْنَد اْلَخْفِض َوالرَّ
ُة َعْن َمالٍِك فًِ  ٌَ َوا اإْلِْحَراِم، وذكر ابن خواز بنداد َقاَل اْخَتلََفِت الرِّ
ْرَفُع فًِ كل خفض ورفع على  ٌَ ًة َقاَل  بَلِة َفَمرَّ ِن فًِ الصَّ ٌْ َد ٌَ َرْفِع اْل

ًة َقاَل  ْرَفُع إاِلَّ فًِ َتْكبٌَِرِة اإْلِْحَراِم َوَمرَّ ٌَ ًة َقاَل اَل  حدٌث ابن ُعَمَر َوَمرَّ
ْفَع ِعْنَد اإْلِْحَراِم اَل  ِه أَْصَحاُبَنا أَنَّ الرَّ ٌْ ْرَفُع أَْصبًل َوالَِّذي َعلَ ٌَ اَل 

تِِه َعْن  ٌَ ُة َمْن ذهب مذهب بن اْلَقاِسِم فًِ ِرَوا َر،َقاَل أَُبو ُعَمَر َوُحجَّ ٌْ َؼ
 ًِّ بِ َمالٍِك فًِ َذلَِك حدٌث ابن َمْسُعوٍد َوَحِدٌُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َعِن النَّ

َها،َوَبْعُض  ٌْ ِزٌُد َعلَ ٌَ ًة اَل  ْرَفُع ِعْنَد اإْلِْحَراِم َمرَّ ٌَ ُه َكاَن  بَلُم أَنَّ ِه السَّ ٌْ َعلَ
ًة  بَلِة إاِلَّ َمرَّ ْرَفُع فًِ الصَّ ٌَ قُوُل َكاَن اَل  ٌَ قُوُل َكاَن )ُرَواتِِهَما  ٌَ َوَبْعُضهُْم 

بَلةَ  ِه إَِذا اْفَتَتَح الصَّ ٌْ َد ٌَ ْرَفُع   َوَقْد :"قال ابن عبد البر فً االستذكار ".(ٌَ
ُه ِمْن زٌنة الصبلة،ذكر  بن َوْهٍب َقاَل أَْخَبَرنًِ اَقاَل َبْعُض اْلُعلََماِء إِنَّ

ٍء  ًْ قُوُل لُِكلِّ َش ٌَ ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن  ِ اْلفِْهِريُّ أَنَّ َعْبَد هللاَّ اُض ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌَ ِع
ْكبٌُِر ورفع األٌدي فٌها بَلِة التَّ َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ [..]ِزٌَنٌة َوِزٌَنُة الصَّ

ُكوِع  ْأِس ِمَن الرُّ ُكوِع َوِعْنَد َرْفِع الرَّ بَلِة َوِعْنَد الرُّ ِدي فًِ الصَّ ٌْ َرْفِع اأْلَ
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ِدي ِعْنَد  ٌْ ْفِع ِمْنُه َبْعَد إِْجَماِعِهْم َعلَى َجَواِز َرْفِع اأْلَ ُجوِد َوالرَّ َوِعْنَد السُّ
بَلِة َمَع َتْكبٌَِرِة اإلحرام فقال مالك فٌما روى عنه بن ،اْفتَِتاِح الصَّ

ِرَها،َقاَل  ٌْ ْرَفُع فًِ َؼ ٌَ بَلِة َواَل  ْحَراِم ِعْنَد اْفتَِتاِح الصَّ ْرَفُع لئِْلِ ٌَ اْلَقاِسِم 
بَلِة َضِعًٌفا،َوَقاَل إِْن َكاَن َففًِ  ِن فًِ الصَّ ٌْ َد ٌَ َرَى َرْفَع اْل ٌَ َوَكاَن َمالٌِك 

ْوِريِّ َواْلَحَسِن ْبِن ،اإْلِْحَرامِ  اَن الثَّ ٌَ بًِ َحنٌَِفَة َوُسْف
ٌَن أَ ٌِّ َوُهَو َقْوُل اْلُكوفِ

ًٍّ َوَسابِِر فقهاء الكوفة قدٌما وحدٌثا وهو قول بن َمْسُعوٍد  َح
ُد ْبُن َنْصٍر اْلَمْرَوِزيُّ  ِ ُمَحمَّ ابِِعٌَن بَِها َوَقاَل أَُبو َعْبِد هللاَّ َوأَْصَحابِِه َوالتَّ

ِن ِعْنَد اْلَخْفِض  ٌْ َد ٌَ اَل أَْعلَُم ِمْصًرا ِمَن اأْلَْمَصاِر َتَرُكوا بِؤَْجَمِعِهْم َرْفَع اْل
ْرَفُع إاِلَّ فًِ  ٌَ بَلِة إاِلَّ أَْهَل اْلُكوَفِة َفُكلُّهُْم اَل  ْفِع فًِ الصَّ َوالرَّ

ُة َعْن َمالٍِك فًِ َرْفِع ،اإْلِْحَرامِ  ٌَ َوا وذكر بن خواز بنداد َقاَل اْخَتلََفِت الرِّ
ْرَفُع فًِ كل خفض ورفع على حدٌث  ٌَ ًة َقاَل  بَلِة َفَمرَّ ِن فًِ الصَّ ٌْ َد ٌَ اْل

ْرَفُع  ٌَ ًة َقاَل اَل  ْرَفُع إاِلَّ فًِ َتْكبٌَِرِة اإْلِْحَراِم َوَمرَّ ٌَ ًة َقاَل اَل  بن ُعَمَر َوَمرَّ
رَ  ٌْ ْفَع ِعْنَد اإْلِْحَراِم اَل َؼ ِه أَْصَحاُبَنا أَنَّ الرَّ ٌْ َقاَل أَُبو ،أَْصبًل َوالَِّذي َعلَ

تِِه َعْن َمالٍِك فًِ َذلَِك  ٌَ ُة َمْن ذهب مذهب بن اْلَقاِسِم فًِ ِرَوا ُعَمَر َوُحجَّ
بَلُم احدٌث  ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ بن َمْسُعوٍد َوَحِدٌُث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب َعِن النَّ

قُوُل  ٌَ َها،َوَبْعُض ُرَواتِِهَما  ٌْ ِزٌُد َعلَ ٌَ ًة اَل  ْرَفُع ِعْنَد اإْلِْحَراِم َمرَّ ٌَ ُه َكاَن  أَنَّ
ًة  بَلِة إاِلَّ َمرَّ ْرَفُع فًِ الصَّ ٌَ ِه إَِذا )َكاَن اَل  ٌْ َد ٌَ ْرَفُع  ٌَ قُوُل َكاَن  ٌَ َوَبْعُضهُْم 

بَلةَ  ْمِهٌِد َوَذَكْرَنا (اْفَتَتَح الصَّ ِن ِمْن ُطُرٍق فًِ التَّ ٌْ ،َوَقْد َذَكْرَنا اْلَحِدٌَث
اْلِعلََّة َعِن اْلُعلََماِء فٌِِهَما ُهَنا وروى أبو مصعب وبن َوْهٍب َعْن َمالٍِك 

ِه إَِذا أَْحَرَم َوإَِذا َرَكَع َوإَِذا َرَفَع ِمَن الركوع على  ٌْ َد ٌَ ْرَفُع  ٌَ ُه َكاَن  أَنَّ
  ".بن عمراحدٌث 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -168 ًِّ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعلِ َحدَّ
ُه َقالَ  بًِ َطالٍِب، أَنَّ

ًِّ ْبِن أَ ِن ْبِن َعلِ ٌْ ِ َصلى هللا : ْبِن ُحَس َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ُر ُكلََّما َخَفَض َوَرَفَع، : َعلٌَه َوَسلم  َزاْلت تِْلَك َصبلََتُه َحتَّى [ماؾَ ]ٌَُكبِّ

 َ ًَ هللاَّ هذا الحدٌث مرسل ألن زٌد العابدٌن علً بن :الشرح." لَقِ
قال ابن األثٌر الحسٌن لم ٌسمع من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،

هكذا أخرجه مالك فً الموطؤ ": "الشافً فً شرح مسند الشافعً"فً
وعلً بن الحسٌن زٌن ". فلم تزل تلك صبلته: "مرسبلً، وقال فٌه

تابعً جلٌل القدر، أدرك جماعة كثٌرة من الصحابة،  العابدٌن
هو الذي ٌروٌه التابعً عن رسول : والمرسل المطلق .وروى عنهم

وال ٌذكر فً اإلسناد اسم الصحابً - صلى هللا علٌه وسلم - هللاَّ 
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وهذا الحدٌث قد  .الذي سمع الحدٌث منه فهذا هو المرسل المطلق
احتج به الشافعً، وهو مرسل، وهو ال ٌقبل المراسٌل، وال ٌحتج 

ووجه الجمع بٌن هاتٌن الحالتٌن  .بها على الصحٌح من مذهبه
وأمثالهما، أن هذا الحدٌث قد رواه مسنًدا؛ إما من هذا الطرٌق أو 

كما نقل عنه أنه احتج بمراسٌل سعٌد بن . من ؼٌره، فاحتج به لذلك

ألنه اعتبرها فوجدها كلها مسندة، وإنما لم ٌذكر : المسٌب، قالوا
أن مالك بن أنس قد أخرج هذا : أحدهما: طرٌق إسناده ألمرٌن

الحدٌث فً الموطؤ هكذا مرسبلً، ومالك ٌقول بالمراسٌل وٌحتج بها 
فحٌث أراد الشافعً أن ٌروي هذا الحدٌث كما سمعه من مالك 

أن الطرٌق الذي ٌكون قد سمعه : واألمر الثانً. مرسبًل كما ترى
الشافعً مسنًدا، دون هذا الطرٌق فً التثبت وثقة الرواة، ألن طرٌق 

مالك رجح عنده وعند ؼٌره من ؼٌره من الطرٌق، ال سٌما فً 
ا ًٌّ ضد الرفع، وٌرٌد بالخفض ": والخفض" .حدٌث ٌتضمن حكًما فقه

الركوع، والسجود، وبالرفع القٌام من الركوع، ومن التشهد األول، 
هً من أخوات ": ما زال"و .والجلوس من السجدة األولى والثانٌة

كان، وتحتاج إلى اسم وخبر، فؤما اسمها فهو مضمر فٌها وهو 
، وأما خبرها فهو الجملة التً -صلى هللا علٌه وسلم - ضمٌر النبً 

وٌجوز أن ٌكون " تلك صبلته"بعدها من المبتدأ والخبر اللذٌن هما 
خبرها لكن " صبلته"اسمها وهو إشارة إلى الصبلة، وتكون " تلك"

تاء التؤنٌث لتقدم الفعل، " زال"وإنما لم ٌثبت فً  .تكون منصوبة
، أو ألن تؤنٌث -صلى هللا علٌه وسلم - النبً  وألن الفعل لضمٌر

فما زالت تلك : الصبلة ؼٌر حقٌقً؛ وكان القٌاس أو ألحقها أن ٌقول
 [كانت]فإن : وأما رواٌة الموطؤ .هو االسم" تلك"صبلته، وٌكون 

ٌزل بالٌاء فلها حكم التؤوٌل األول، فإن كانت بالتاء فلها حكم التؤوٌل 

- صلى هللا علٌه وسلم - وفاته -: عز وجل-وأراد بلقاء هللاَّ  .الثانً
فكنى عنها بذلك، وفٌه أدب حسن، ألنه جمع له بٌن اتصال العبادة 

فكؤن عبادته وصبلته كانت موصولة بلقابه، - عز وجل-ولقاء هللاَّ 
والذي ذهب إلٌه الشافعً  .ومن كانت هذه حاله فهنًٌبا له الوفاة

أن تكبٌرات االنتقاالت فً الصبلة مستحسنة : وؼٌره من العلماء
وذهب  .ال خبلؾ بٌنهم فً ذلك, مسنونة محافظ علٌها مرؼب فٌه

أحمد فً رواٌة عنه، وإسحاق إلى وجوبها، وأن الصبلة تفسد مع 
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وعدد تكبٌرات الصبلة الرباعٌة كالظهر، اثنتان وعشرون  .عدمها
تكبٌرة االفتتاح وهً فرض، وتكبٌرات الركوع أربع، : تكبٌرة

 .وتكبٌرات السجود فً كل سجدتٌن أربع، فتلك ست عشرة تكبٌرة
إحدى : وفً الصبلة الثنابٌة .وتكبٌرة النهوض من التشهد األول

 .عشرة تكبٌرة، واحدة لبلفتتاح، واثنتان للركوع، وثمان للسجود

واحدة لبلفتتاح، وثبلث : ولصبلة المؽرب؛ سبع عشرة تكبٌرة
 ."للركوع، واثنتى عشرة للسجود، وواحدة للقٌام من التشهد األول

ْمِهٌدِ ))َوَقْد َذَكْرَنا فًِ:"قال ابن عبد البر فً االستذكارو اآْلَثاَر  ((التَّ
َة المسندة فً معنى حدٌث  ٌَّ ٍن َهَذا ااْلَمْرِو ٌْ ًِّ ْبِن ُحَس بن ِشَهاٍب َعْن َعلِ

ٍن  ٌْ ُت أََنا َوِعْمَراُن ْبُن ُحَص ٌْ ٌِر َقاَل َصلَّ ُؾ ْبُن الشِّخِّ ِمْنَها َحِدٌُث ُمَطرِّ
َر َوإَِذا  َر َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه َكبَّ بًِ َطالٍِب َفَكاَن إَِذا َسَجَد َكبَّ

ًِّ ْبِن أَ َخلََؾ َعلِ
بَلَة َواْنَصَرْفَنا أَْخَذ ِعْمَراُن ، َرَفعَ  ا َقَضى الصَّ َر َفلَمَّ ِن َكبَّ ٌْ ْكَعَت ِمَن الرَّ

بَلُم،َوَحِدٌُث َعْبِد  ِه السَّ ٌْ ٍد َعلَ ِدي َفَقاَل لًِ أَْذَكَرنًِ َهَذا َصبَلَة ُمَحمَّ ٌَ بِ
ُه َجَمَع َقْوَمُه َفَقاَل أَاَل  بًِ َمالٍِك اأْلَْشَعِريِّ أَنَّ

ْحَمِن ْبِن َؼْنٍم َعْن أَ الرَّ
ْهَر  ِه َوَسلََّم فصلى بِِهُم الظُّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أَُصلًِّ لَُكْم َصبَلَة َرُسوِل هللاَّ

ُر إَِذا َرَكَع  ٌَُكبِّ ْعنًِ بَِتْكبٌَِرِة ااِلْفتَِتاِح  ٌَ ِن َوِعْشِرٌَن َتْكبٌَِرًة  ٌْ َر بِِهُم اْثَنَت َفَكبَّ
َة  ٍخ بَِمكَّ ٌْ ُت َخْلَؾ َش ٌْ َوإَِذا َرَفَع َوإَِذا َسَجَد،َوَحِدٌُث ِعْكِرَمَة َقاَل َصلَّ

ُه أَْحَمُق َفَقاَل َثِكلَْتَك  اٍس إِنَّ ِن َوِعْشِرٌَن َتْكبٌَِرًة َفقُْلُت اِلْبِن َعبَّ ٌْ َر اْثَنَت َفَكبَّ
كَ  ُة أََبى اْلَقاِسمِ ! أُمُّ ْمِهٌدِ  ُسنَّ  ،َوَقْد َذَكْرَنا أََسانٌَِد َهِذِه اأْلََحاِدٌِث فًِ التَّ

ْحَمِن أَنَّ أََبا  بًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ
بًِ َسلََمَة َوأَ

ْهِريِّ َعْن أَ َوَحِدٌُث الزُّ
َر ِحٌَن َقاَم  َرَة َصلَّى لَهُْم ِحٌَن اْسَتْخلََفُه َمْرَواُن َعلَى اْلَمِدٌَنِة َفَكبَّ ٌْ ُهَر

ْهِوي َساِجًدا َوِحٌَن  ٌَ بَلِة َوِحٌَن َرَكَع َوِحٌَن َرَفَع َرْأَسُه َوِحٌَن  إِلَى الصَّ
ِدِه إِنًِّ ألشبهكم  ٌَ ِن ُثمَّ َقاَل َوالَِّذي َنْفِسً بِ ٌْ ْجَدَت َن السَّ ٌْ ِن َوَب ٌْ قُوُم ِمَن اْثَنَت ٌَ

ْهِريِّ بِاْختبَِلِؾ !صبلة برسول هللا ،َوَقْد َذَكْرَنا َهَذا اْلَحِدٌَث َعِن الزُّ

ْمِهٌدِ  ِه فًِ إِْسَناِدِه َوأَْلَفاِظِه فًِ التَّ ٌْ َوُهَو َحِدٌٌث َثابٌِت ِمْن ،أَْصَحابِِه َعلَ
َرَة  ٌْ ْخَتلِْؾ فًِ َمْعَناهُ أَنَّ أََبا ُهَر ٌَ ْهِريِّ َولَْم  ِرِه َعِن الزُّ ٌْ ِة َمالٍِك َوَؼ ٌَ ِرَوا
قُوُل لَهُْم َهِذِه َصبَلةُ َرُسوِل هللا  ٌَ ُر بِِهْم فًِ ُكلِّ َخْفٍض َوَرْفٍع َو ٌَُكبِّ َكاَن 

بًِ اْلَقاِسمِ اكما قال 
ُة أَ اٍس ُسنَّ قلت وهذا ٌفٌد أن الصحابة ." بن َعبَّ

علموا التابعٌن صبلة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لقوله صلى هللا 
 .أخرجه البخاري وؼٌره" صلوا كما رأٌتمونً أصلً:"علٌه وسلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -169 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ِه  ٌْ َد ٌَ ْرَفُع  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َكاَن  َساٍر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ُسلَ

بلَةِ   . وهذا الحدٌث مثل الذي قبله مرسل : الشرح" .فًِ الصَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -170 بًِ :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ
ُر  ٌَُكبِّ ٌَُصلًِّ لهم، َف َرَة أنه َكاَن  ٌْ ْحَمِن، عنَّ أََبً ُهَر َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ إِنًِّ أَلَْشَبهُُكْم بَِصبلَِة : ُكلََّما َخَفَض َوَرَفَع، َفإَِذا اْنَصَرَؾ، َقالَ  َوهللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم هذا الحدٌث مسند مرفوع : الشرح" .بَرُسوِل هللاَّ

وصحٌح وٌثبت أن أبا هرٌرة رضً هللا عنه أشبه الناس صبلة 
برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌعضد المرسل السابق وقد بٌن 
الحدٌث الموقوؾ اآلتً أنه كان ٌرفع ٌدٌه عند الركوع والرفع منه، 

 .وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -171 ِم ْبِن اْلُمْجِمِر، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُنَع َحدَّ

ٌَُصلًِّ لَهُمْ  َرَة َكاَن  ٌْ ، أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ، أَنَّ أََبا ُهَر بًِ َجْعَفٍر اْلَقاِريِّ
 ،َوأَ

بلَةَ  ْفَتتُِح الصَّ ٌَ ُر  ٌَُكبِّ ِه ِحٌَن  ٌْ َد ٌَ ْرَفُع  ٌَ ُر ُكلََّما َخَفَض َوَرَفَع، َوَكاَن  ٌَُكبِّ " .َف
هذا الحدٌث الموقوؾ على أبً هرٌرة رضً هللا عنه ٌثبت : الشرح

رفع الٌدٌن عند الركوع والرفع منه، وقد بدأ اإلمام مالك به الباب 
 .مرفوعا، وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -172 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
بلَِة ُكلََّما َخَفَض  ُر فًِ الصَّ ٌَُكبِّ ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن 

هذا الحدٌث الموقوؾ من اصح األسانٌد وهو ٌبٌن : الشرح" .َوَرَفعَ 
طرٌقة صبلة ابن عمر رضً هللا عنهما وكان ٌكبر كلما خفض 
ورفع من الخفض وكان ٌرفع ٌدٌه عند هذه المواضع كما بٌنه 

 .الحدٌث اآلتً وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -173 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ِه، َوإَِذا َرَفَع َرْأَسُه  ٌْ ِه َحْذَو َمْنِكَب ٌْ َد ٌَ بلََة، ٌَرَفَع  ُعَمَر َكاَن إَِذا اْفَتَتَح الصَّ
ُكوِع، َرَفَعهَُما ُدوَن َذلِكَ  هذا الحدٌث المسند : الشرح" .ِمَن الرُّ

الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد وهو 
ٌثبت أن ابن عمر رضً هللا عنهما كان ٌرفع ٌدٌه حذو منكبٌه عند 
تكبٌرة اإلحرام وكان ٌرفع ٌدٌه إذا ركع وإذا رفع من الركوع دون 

رفعه عند تكبٌرة اإلحرام، وهذا ما أشار إلٌه ابن عبد البر بعزوه 
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ألبً مصعب الزهري أنه أخرج عن مالك رفع الٌدٌن فً هذه 
 . المواضٌع، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -174 ٍم َوْهِب ْبِن :  َحدَّ ٌْ بًِ ُنَع
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

َساَن مولى الزبٌر، َعْن َجابِِر ْبِن َعْبِد هللاِ  ٌْ ْكبٌَِر ،َك ٌَُعلُِّمهُُم التَّ ُه َكاَن   أَنَّ
بلَِة، َقالَ  َر ُكلََّما َخَفْضَنا َوَرَفْعَنا: فًِ الصَّ ؤُْمُرَنا أَْن ُنَكبِّ ٌَ " .َفَكاَن 

وهذا الحدٌث المسند الموقوؾ على جابر بن عبد هللا رضً :الشرح
 .هللا عنهما ٌبٌن سنة رفع الٌدٌن عند التكبٌر للركوع والرفع منه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -175 ُه قُالُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ : َحدَّ
َر َتْكبٌَِرًة َواِحَدًة، أَْجزْت َعْنُه تِْلَك  ْكَعَة َفَكبَّ ُجُل الرَّ إَِذا أَْدَرَك الرَّ

ْكبٌَِرةُ  بلَةِ : َقاَل َمالِكٌ . التَّ ْكبٌَِرِة اْفتَِتاَح الصَّ ." َوَذلَِك الذي َنَوى بِتِْلَك التَّ
هذا الرأي الفقهً الذي قال به ابن شهاب رحمه هللا تعالى : الشرح

وإٌانا خصصه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا بؤن ٌكون المصلً نوى 
 عند البعض على بتكبٌره تكبٌرة اإلحرام وإال فإن صبلته باطلة

ْكبٌَِرِة : ،قال ابن عبد البرخبلؾ ا َقْوُل َمالٍِك َوَذلَِك إَِذا َنَوى بِتِْلَك التَّ َوأَمَّ
ُه َقاَل َوَذلَِك إَِذا َنَوى بِِه ِعْنَدَنا َتْكبٌَِرَة  َما ُهَو َعلَى َمْذَهبِِه َكؤَنَّ ااِلْفتَِتاَح َفإِنَّ

َر  َماِم َراِكًعا إَِذا َكبَّ اِخَل اْلُمْدِرَك لئِْلِ ااِلْفتَِتاِح،َوَهَذا َصِحٌٌح أِلَنَّ الدَّ
بَلِة َوَرَكَع بَِها أَْؼَنْتُه َعْن َتْكبٌَِرِة  ْنِوي بَِها اْفتَِتاَح الصَّ ٌَ َتْكبٌَِرًة َواِحَدًة 

ُكوعِ  ٌة َفَدلَّ َذلَِك ، الرُّ ْكبٌَِر فٌَِما َعَدا اإْلِْحَراَم ُسنَّ َوَقْد أَْوَضْحَنا أَنَّ التَّ
ِن إِْحَداُهَما لبِِلْفتَِتاِح  ٌْ اِخُل َتْكبٌَِرَت ُر الدَّ ٌَُكبِّ َعلَى أَنَّ َمْن َقاَل ِمَن اْلُعلََماِء 

ُكوِع  ِة َوَمِن - َواأْلُْخَرى لِلرُّ نَّ اَن بِاْلَفْرِض َوالسُّ ٌَ أََراَد اْلَكَماَل َواإْلِْت
ا َقْوُل  اْقَتَصَر َعلَى َتْكبٌَِرِة ااِلْفتَِتاِح َفَقِد اْقَتَصَر َعلَى َما أَْجَزأَهُ،َوأَمَّ

ُكوِع َحتَّى  ْنَسى َتْكبٌَِرَة ااِلْفتَِتاِح َوالرُّ ٌَ ْدُخُل َمَع اإْلَِماِم َف ٌَ َمالٍِك فًِ الَِّذي 
ُه اْسَتَحبَّ لَُه أَْن  ِة إِنَّ ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ َر فًِ الرَّ َصلَّى َرْكَعًة ُثمَّ َذَكَر َذلَِك َوَكبَّ

ْبَتِدَئ َصبَلَتُه، ْخلُو  ٌَ ٌَ ِة اَل  ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ َر فًِ الرَّ َفاْلَجَواُب أَنَّ َقْولَُه ُثمَّ َكبَّ

ْنِو بَِها إاِلَّ َتْكبٌَِرَة  ٌَ ْكبٌَِرِة َتْكبٌَِرَة ااِلْفتَِتاِح أَْو لَْم  ُكوَن َنَوى بِالتَّ ٌَ ِمْن أَْن 
ُكوِع َفَقْط َفإِْن َكاَن َنَوى بَِها ااِلْفتَِتاَح  ِة - الرُّ ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ - َوُهَو فًِ الرَّ

ْعنًِ  ٌَ ْبَتِدَئ َصبَلَتُه  ٌَ ُ أَْعلَُم - َفَوْجُه ااِلْستِْحَباِب لَُه أَْن  بِاإْلَِقاَمِة - َوهللاَّ
ُه  َس بَِواِجٍب َوإِنَّ ٌْ ُه َراَعى فٌِِه َقْوَل َمْن َقاَل إِنَّ اإْلِْحَراَم لَ َواإْلِْحَراِم أِلَنَّ
ِه اإْلَِعاَدَة َبْعَد َذلَِك  ٌْ َرى َعلَ ٌَ لَْو َتَماَدى فًِ َصبَلتِِه أََجْزُتُه إاِلَّ أَنَّ َمالًِكا 

اِط أِلََداِء َفْرِضهِ  ٌَ ْقَطَع ،لؤِْلَْخِذ بِاأْلَْوَثِق َوااِلْحتِ ٌَ َفَوْجُه اْستِْحَبابِِه أَْن 
ْبَتِدَئ َصبَلَتُه  ٌَ ُرُجوُعُه إِلَى أَْصلِِه فًِ إٌَِجاِب َتْكبٌَِرِة اإْلِْحَراِم - َو
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ٌَُصلًِّ َما أَْدَرَك  ْبَتِدَئ َف ٌَ َوَتَرَك ُمَراَعاَة َمْن َخالََؾ َذلَِك َفَرأَى لَُه أَْن 
ؤْتًِ لَُه  ٌَ ُه َقْد  ْقِضً َما َفاَتُه َعلَى أَنَّ ٌَ ُ - َو اْستِْحَباٌب فًِ - َرِحَمُه هللاَّ

ُكوِع ُدوَن  َر لِلرُّ َما َكبَّ ْنِو بَِها ااِلْفتَِتاَح َوإِنَّ ٌَ َمْوِضِع اْلُوُجوِب َوإِْن َكاَن لَْم 
ِة  ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ ِة ااِلْفتَِتاِح َوَذلَِك فًِ الرَّ ٌَّ ْبَتِدَئ  (َفَذلَِك أَْحَرى)نِ ٌَ ْقَطَع َو ٌَ أَْن 

ًَّ أَْن اصبلته كما قد روى عنه  ُكوُن َقْولُُه أََحبُّ إِلَ ٌَ ُرهُ َو ٌْ بن اْلَقاِسِم َوَؼ

ْبَتِدَئ َصبَلَتُه  ؤْتًِ لَُه ِمْثُل - ٌَ ٌَ ُه َقْد  ِجُب فِْعلُُه َفإِنَّ ٌَ ِمْن َباِب اْستِْحَباِب َما 
اًنا ٌَ َوَقِد اْضَطَرَب أَْصَحاُبُه فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة ،َهَذا اللَّْفِظ فًِ اْلَواِجِب أَْح

لُوهُ فًِ إٌَِجاِب َتْكبٌَِرِة  ْنقُُض َبْعُضُه َما َقْد أَصَّ ٌَ اْضِطَراًبا َكثًٌِرا 
ْخَتلِفُوا  ٌَ ْخَتلِفُوا فًِ ُوُجوبَِها َعلَى اْلُمْنَفِرِد َواإْلَِماِم َكَما لَْم  ٌَ اإْلِْحَراِم َولَْم 

ْن َخْلَفهُ  بَلِة َعمَّ ْحِمُل َفْرًضا ِمْن فُُروِض الصَّ ٌَ قلت وفً ." أَنَّ اإْلَِماَم اَل 
وهللا ذلك نظر فٌما ٌخص بالفاتحة وسٌؤتً الخبلؾ الواقع فً ذلك،

 .تعالى أعلم
ْفُرَغ ِمْن َصبلَتِِه، *-  ٌَ ترك َتْكبٌَِرَة االِْفتَِتاِح َحتَّى  ٌَ َقاَل َمالٌِك فًِ اإلَِماِم 
بلََة، إذا لم ٌكن كبر وإْن كان : َقالَ  ٌُِعٌُد َمْن َخْلَفُه الصَّ ٌُِعٌَد، َو أََرى أَْن 

ُروا هذا رأي اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا : الشرح." من َخْلَفُه َقْد َكبَّ

ٌبٌن أن من ترك تكبٌرة اإلحرام حتى فرغ من صبلته فعلٌه إعادة 
الصبلة هو ومن صلى معه، وٌلحق به من لم ٌنو تكبٌرة اإلحرام 
أصبل أو من لم ٌؤت بها أصبل وهو مسبوق أو إمام،قال فً جامع 

إال :"قال ابن الحاجب:  السهو عن النٌة وتكبٌرة اإلحرام/1: األمهات
" التوضٌح"وتعقبه الشٌخ خلٌل فً كتابه " النٌة وتكبٌرة اإلحرام

فإنهما ال ٌستدركان بوجه، " إال النٌة وتكبٌرة اإلحرام: "بالشرح قاببل
ألنهما إذا اختبل أو اختل أحدهما، لم ٌحصل الدخول فً الصبلة 

قلت إال أن األحناؾ ال ٌضر عندهم من ترك النٌة فً الدخول فً ".
                            .الصبلة وال الخروج منها، وهللا تعالى أعلم

ًَ َتْكبٌَِرَة االِْفتَِتاِح، - * َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل َدَخَل َمَع اإلَِماِم، َفَنِس
َر ِعْنَد  ُكْن َكبَّ ٌَ ُه لَْم  ُكوِع، َحتَّى َصلَّى َرْكَعًة، ُثمَّ َذَكَر أَنَّ َوَتْكبٌَِرَة الرُّ

ِة؟ َقالَ  ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ َر فًِ الرَّ ُكوِع، َوَكبَّ ْبَتِدُئ : االِْفتَِتاِح، َوالَ ِعْنَد الرُّ ٌَ
َر فًِ  ، َولَْو َسَها َمَع اإلَِماِم َعْن َتْكبٌَِرِة االِْفتَِتاِح، َوَكبَّ ًَّ َصبلََتُه أََحبُّ إِلَ
ا َعْنُه، إَِذا َنَوى بَِها َتْكبٌَِرَة االِْفتَِتاِح  ًٌ ُت َذلَِك ُمْجِز ٌْ ِل، َرأَ ُكوِع األَوَّ الرُّ

هذه مسؤلة كثٌرا ما ٌقع فٌها المسبوق، وافمام مالك : الشرح" ...
رحمه هللا تعالى وإٌانا بٌن هنا رأٌه الفقهً حٌث أن من لم ٌنو 
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بتكبٌر الدخول فً الصبلة تكبٌرة اإلحرام فصبلته باطلة أما من كبر 
 مع إمامه وهو راكع ونوى بكبٌره تكبٌرة اإلحرام فصبلته محزٌة 

ٌَُصلًِّ لَِنْفِسِه َفٌترك َتْكبٌَِرَة االِْفتَِتاِح وٌكبر - * َقاَل َمالٌِك فًِ الَِّذي 
ْسَتؤْنُِؾ َصبلََتُه : للركوع ٌَ ُه  من ترك تكبٌرة اإلحرام : الشرح..."إِنَّ

عند اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فصبلته باطلة ٌجب علٌه استبناؾ 

َوَقاَل : "قال ابن عبد البر فً االستذكار.الصبلة وهللا تعالى أعلم
َر َتْكبٌَِرًة َنَوى بَِها ااِلْفتَِتاَح أََجَزأَْتُه  ًُّ إَِذا َوَجَد اإْلَِماَم َراِكًعا َفَكبَّ افِِع الشَّ

َر ااِلْفتَِتاِح أَْو َنَوى بَِها  ٌْ بَلِة َفإِْن َنَوى بَِها َؼ َوَكاَن َداِخبًل فًِ الصَّ
َة  ٌَّ ْفِرِد النِّ ٌُ ُه لَْم  بَلِة أِلَنَّ ُكْن َداِخبًل فًِ الصَّ ٌَ ُكوَع َجِمًٌعا لَْم  ااِلْفتَِتاَح َوالرُّ

ٌد ِمْثَل َقْوِل َمالٍِك إَِذا َنَوى  ٌُوُسَؾ َوُمَحمَّ لََها،َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَُبو 
ُكوِع َمًعا  ُكوِع َتْكبٌَِرَة ااِلْفتَِتاِح أَْو َتْكبٌَِرَة ااِلْفتَِتاِح َوالرُّ بَِتْكبٌَِرِة الرُّ

ِحٌُح عندنا لما قدمنا عن ابن ُعَمَر  بًِ َثْوٍر َوُهَو الصَّ
أََجَزأَهُ َوُهَو َقْوُل أَ

ْؽَتِسُل لِْلَجَناَبِة َواْلُجُمَعِة ُؼْسبًل َواِحًدا ٌَ ُه َكاَن    ."أَنَّ
 :ما جاء فً القراءة فً صبلة المؽرب (5)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -176 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  بٌِِه، أَنَّ
ِر ْبِن ُمْطِعٍم، َعْن أَ ٌْ ِد ْبِن ُجَب ِ : ُمَحمَّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

وِر فًِ اْلَمْؽِربِ : ٌقرأَصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،   هذا :الشرح.." بِالطُّ

: الحدٌث من أصح األحادٌث لذلك أخرجه حذاق المسندٌن منهم
ى، َقالَ  :مسلم، قال ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  الحدٌث،  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: َحدَّ

ى َثَنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر َثَنا َمالُِك ْبُن : وقال السراج ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
حدثنا القعنبً، عن : وقال أبو داودالحدٌث، أََنٍس َعِن اْبِن شهاب،

 :الحدٌث، قال شعٌب األرنإوط فً تحقٌقهمالك، عن ابن شهاب،
 ،(765) ومن طرٌقه أخرجه البخاري ،78/ 1" موطؤ مالك"وهو فً
 وأخرجه البخاري (.1061)" الكبرى" والنسابً فً ،(493)ومسلم 

 ومسلم ،(4854) من طرٌق معمر، والبخاري (463) ومسلم ،(3050)
 (463) من طرٌق سفٌان بن عٌٌنة، ومسلم (832) وابن ماجه ،(463)

وفً رواٌة . من طرٌق ٌونس بن ٌزٌد، ثبلثتهم عن الزهري، به
معمرأن جبٌر بن مطعم كان جاء فً أسارى بدر ٌومها، ولم ٌكن قد 

فلما سمعته : قال جبٌر: أسلم بعد، وعند ابن ماجه من رواٌة سفٌان
ٍء أَْم ُهُم اْلَخالِقُونَ  أَْم ُخلِقُوا ِمنْ }:ٌقرأ ًْ ِر َش ٌْ ؤِْت }: إلى قوله {َؼ ٌَ َفْل
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ٌّن .  كاد قلبً ٌطٌر(38 - 35: الطور){ ُمبٌِنٍ  ُمْسَتِمُعهُْم بُِسْلَطانٍ  وب

.  أنه لم ٌسمع هذه الزٌادة من الزهري(4854)سفٌان عند البخاري 
قراءة الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالطور فً صبلة  قلت ؾ

 من طرٌق  البخاريىروفقد  المؽرب جاءت من طرق أخرى،
 عروة بن الزبٌر عن زٌنب بنت أبً سلمة عن أم سلمة مالك عن

شكوت : قالت– زوج النبً صلى هللا علٌه وسلم – رضً هللا عنها 
طوفً من : "إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنً أشتكً، فقال

وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 "والطور وكتاب مسطور"حٌنبذ ٌصلً إلى جنب البٌت وهو ٌقرأ 

وسٌؤتً فً جامع الطواؾ من هذا الكتاب وقد أخرجه من طرٌق 
مالك أحمد وإسحاق بن راهوٌه والبخاري ومسلم وأبو داود 

والترمذي والنسابً وأبو عوانة وابن خزٌمة وابن حبان وؼٌرهم 
ٍر  ":"فتح الباري"قال ابن حجر فً  وكثٌر، ٌْ ِد ْبِن ُجَب َقْولُُه َعْن ُمَحمَّ

ِة  ٌَ ُد افًِ ِرَوا َثنًِ ُمَحمَّ ْهِريِّ َحدَّ اَن َعِن الزُّ ٌَ َمَة ِمْن َطِرٌِق ُسْف ٌْ بن ُخَز
ة  ٌَ ٍر َقْولُُه َقَرأَ فًِ اْلَمْؽِرِب بِالطوِر فًِ ِرَوا ٌْ ْقَرأُ اْبُن ُجَب ٌَ بن َعَساِكَر 

ُؾ فًِ اْلِجَهاِد ِمْن َطِرٌِق  ِؤ َوِعْنَد ُمْسلٍِم َزاَد اْلُمَصنِّ َوَكَذا ُهَو فًِ اْلُمَوطَّ
اَن  ْهِريِّ َوَكاَن َجاَء فًِ أَُساَرى َبْدٍر َواِلْبِن ِحبَّ ِد ْبِن َعْمٍرو َعِن الزُّ ُمَحمَّ

ْهِريِّ فًِ فَِداِء أَْهِل َبْدٍر َوَزاَد  ِد ْبِن َعْمٍرو َعِن الزُّ ِمْن َطِرٌِق ُمَحمَّ
ِؾ فًِ  ْوَمبٍِذ ُمْشِرٌك َولِْلُمَصنِّ ٌَ ًُّ ِمْن َطِرٌِق َمْعَمٍر َوُهَو  اإْلِْسَماِعٌلِ

َل َما َوَقَر  ًضا فًِ آِخِرِه َقاَل َوَذلَِك أَوَّ ٌْ اْلَمَؽاِزي ِمْن َطِرٌِق َمْعَمٍر أَ
ْهِريِّ  ٍد َعِن الزُّ ٌْ ِة أَُساَمَة ْبِن َز ٌَ ًِّ ِمْن ِرَوا َبَرانِ اإْلٌَِماُن فًِ َقْلبًِ َولِلطَّ

ٍم  ٌْ َنْحَوهُ َوَزاَد َفؤََخَذنًِ ِمْن قَِراَءتِِه اْلَكْرُب َولَِسِعٌِد ْبِن َمْنُصوٍر َعْن ُهَش
َما ُصِدَع َقْلبًِ ِحٌَن َسِمْعُت اْلقُْرآَن َواْسُتِدلَّ بِِه َعلَى  ْهِريِّ َفَكؤَنَّ َعِن الزُّ
اهُ فًِ  اِوي فًِ َحاِل اْلُكْفِر َوَكَذا اْلفِْسُق إَِذا أَدَّ لَُه الرَّ ِة أََداِء َما َتَحمَّ ِصحَّ

َواِة  َحاِل اْلَعَدالَِة َوَسَتؤْتًِ اإْلَِشاَرةُ إِلَى َزَوابَِد أُْخَرى فٌِِه لَِبْعِض الرُّ
وِر أَْي بُِسوَرِة الّطور َوَقاَل  ٌُْحَتَمُل أَْن َتُكوَن اَقْولُُه بِالطُّ بن اْلَجْوِزيِّ 

ِ َوَسَنْذُكُر َما فٌِِه  ْشَرُب بَِها ِعَباُد هللاَّ ٌَ ًنا  ٌْ اْلَباُء بَِمْعَنى ِمْن َكَقْولِِه َتَعالَى َع
ْقَرأَ فًِ اْلَمْؽِرِب  ٌُ ُه َكِرَه أَْن  ْرِمِذيُّ ُذِكَر َعْن َمالٍِك أَنَّ َقِرًٌبا َقاَل التِّ

ًُّ اَل أَْكَرهُ َذلَِك  افِِع وِر َواْلُمْرَسبَلِت َوَقاَل الشَّ َواِل َنْحِو الطُّ َوِر الطِّ بِالسُّ
 ًِّ افِِع ِة َعِن الشَّ نَّ ُه َوَكَذا َنَقلَُه اْلَبَؽِويُّ فًِ َشْرِح السُّ َبْل أَْسَتِحبُّ

ا  َة فًِ َذلَِك َواَل اْستِْحَباَب َوأَمَّ ٌَ ُه اَل َكَراِه ِة أَنَّ ٌَّ افِِع َواْلَمْعُروُؾ ِعْنَد الشَّ
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بن َدقٌِِق اْلِعٌِد اْسَتَمرَّ اَمالٌِك َفاْعَتَمَد اْلَعَمَل بِاْلَمِدٌَنِة بل وبؽٌرها َقاَل 
ْبِح َوَتْقِصٌِرَها فًِ اْلَمْؽِرِب َواْلَحقُّ  اْلَعَمُل َعلَى َتْطِوٌِل اْلقَِراَءِة فًِ الصُّ

ِه َوَسلََّم فًِ َذلَِك َوَثَبَتْت  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِعْنَدَنا أَنَّ َما َصحَّ َعِن النَّ
ِه َفبَل َكَراَهَة  ٌْ ِه َفهَُو ُمْسَتَحبٌّ َوَما لَْم َتْثُبْت ُمَواَظَبُتُه َعلَ ٌْ ُمَواَظَبُتُه َعلَ

وكبلم ابن حجر ٌفٌد أن هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك  .."فٌِهِ 

فً موطبه لم ٌعمل به،أو أنه ٌقول بقراءة آٌات من سورة والطور، 
ُه َقَرأَ وهذا ما أستبعده فقد  ُدلُّ َعلَى أَنَّ ٌَ اٍت أُْخَرى َما  ٌَ َجاَء فًِ ِرَوا

وَرَة ُكلََّها  ْقَرأُ :"قال ابن حجرالسُّ ٌَ ْفِسٌِر َسِمْعُتُه  َفِعْنَد اْلُبَخاِريِّ فًِ التَّ
ٍء أم هم  ًْ ِر َش ٌْ َة أَْم ُخلِقُوا ِمْن َؼ ٌَ ا َبلََػ َهِذِه اآْل وِر َفلَمَّ فًِ اْلَمْؽِرِب بِالطُّ
ِطٌُر َوَنْحُوهُ لَِقاِسِم  ٌَ ِطُروَن َكاَد َقْلبًِ  ٌْ اِت إِلَى َقْولِِه اْلُمَص ٌَ اْلَخالِقُوَن اآْل

ْقَرأُ  ٌَ ِن َسِمْعُتُه  ٌْ َمَت ِد ْبِن َعْمٍرو اْلُمَتَقدِّ ِة أَُساَمَة َوُمَحمَّ ٌَ ْبِن أَْصَبَػ َوفًِ ِرَوا
وِر َوكتاب مسطور َوِمْثلُُه اِلْبِن َسْعٍد َوَزاَد فًِ أُْخَرى َفاْسَتَمْعُت  َوالطُّ

َحاِويُّ أَنَّ ااِلْحتَِماَل  َعى الطَّ قَِراَءَتُه َحتَّى َخَرْجُت ِمَن اْلَمْسِجِد ُثمَّ ادَّ
ًُّ اْحتَِمااًل  ابِ

ِد ْبِن َثابٍِت َوَكَذا أَْبَداهُ اْلَخطَّ ٌْ ؤْتًِ فًِ َحِدٌِث َز ٌَ اْلَمْذُكوَر 
ُكوُن َقْدَر ُسوَرٍة ِمْن قَِصاِر  ٌَ ٍء ِمْنَها  ًْ ُه لَْو َكاَن َقَرأَ بَِش َوفٌِِه َنَظٌر أِلَنَّ

ٍد ِهَشاُم ْبُن  ٌْ ٍد َمْعًنى َوَقْد َرَوى َحِدٌَث َز ٌْ ِل لََما َكاَن إِلِْنَكاِر َز اْلُمَفصَّ
ِن  ٌْ ْكَعَت ُه َقاَل لَِمْرَواَن إِنََّك لَُتِخؾُّ اْلقَِراَءَة فًِ الرَّ بٌِِه َعْنُه أَنَّ

ُعْرَوَة َعْن أَ
ِه َوَسلََّم ٌْقَرأ فٌَِها  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِ لََقْد َكاَن َرُسوُل هللاَّ ِمَن اْلَمْؽِرِب َفَوهللاَّ

ِن َجِمًٌعا أَْخَرَجُه  ٌْ ْكَعَت َمَة َواْخُتلَِؾ ابُِسوَرِة اأْلَْعَراِؾ فًِ الرَّ ٌْ بن ُخَز
ُد ْبُن َثابٍِت َوَقاَل  ٌْ ُه َز ِه َواْلَمْحفُوُظ َعْن ُعْرَوَة أَنَّ ٌِّ َعلَى ِهَشاٍم فًِ َصَحابِ

ٌُّوَب َوقٌَِل َعْن  بًِ أَ
ِد ْبِن َثابٍِت أَْو أَ ٌْ َواِة َعْن ِهَشاٍم َعْن َز أَْكَثُر الرُّ

ِة َواْسَتَدلَّ بِِه  ًُّ ُمْقَتِصًرا َعلَى اْلَمْتِن ُدوَن اْلقِصَّ َسابِ َعابَِشَة أَْخَرَجُه النَّ
َفِق َوفٌِِه  ُرهُ َعلَى اْمتَِداِد َوْقِت اْلَمْؽِرِب إِلَى ُؼُروِب الشَّ ٌْ ًُّ َوَؼ ابِ

اْلَخطَّ
َنٍة َبْل َقالُوا اَل  ٌَّ هُ بِقَِراَءٍة ُمَع ُحدَّ ٌَ َنَظٌر أِلَنَّ َمْن َقاَل إِنَّ لََها َوْقًتا َواِحًدا لَْم 

ُمدَّ اْلقَِراَءَة فٌَِها َولَْو  ٌَ ِل ُؼُروِب الشَّْمِس َولَُه أَْن  ُجوُز َتؤِْخٌُرَها َعْن أَوَّ ٌَ
 ًُّ ابِ

َبِريُّ إِْطبَلَق َهَذا َوَحَملَُه اْلَخطَّ َفُق َواْسَتْشَكَل اْلُمِحبُّ الطَّ َؼاَب الشَّ
ًَ َولَْو َؼاَب  ٌُِدٌُم اْلَباقِ ِل اْلَوْقِت َو ٌُوقُِع َرْكَعًة فًِ أَوَّ ُه  َقْبلَُه َعلَى أَنَّ

بَلِة َعِن اْلَوْقِت  َد إِْخَراِج َبْعِض الصَّ ْخَفى َما فٌِِه أِلَنَّ َتَعمُّ ٌَ َفُق َواَل  الشَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌُْحَمُل َما َثَبَت َعِن النَّ َمْمُنوٌع َولَْو أَْجَزأَْت َفبَل 

َفاِق َعلَى أَنَّ ُمْنَتَهاهُ  ِل َمَع ااِلتِّ َعلَى َذلَِك َواْخُتلَِؾ فًِ اْلُمَراِد بِاْلُمَفصَّ
ِة أَِو اْلقَِتاِل أَِو اْلَفْتِح  ٌَ افَّاِت أَِو اْلَجاثِ ِل الصَّ آِخُر اْلقُْرآِن َهْل ُهَو ِمْن أَوَّ



 Page 318 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

َحى إِلَى آِخِر  ْح أَِو الضُّ ؾِّ أَْو َتَباَرَك أَْو َسبِّ أَِو اْلُحُجَراِت أَْو ق أَِو الصَّ
ِب َعلَى أَْرَبَعٍة  اْلقُْرآِن أَْقَواٌل أَْكَثُرَها ُمْسَتْؽَرٌب اْقَتَصَر فًِ َشْرِح اْلُمَهذَّ

اِمن  ابِع َوالثَّ َل َوالسَّ ابِِع َوَحَكى اأْلَوَّ ِل َوالرَّ بن اِمَن اأْلََوابِِل ِسَوى اأْلَوَّ
ْنبٌِِه  َماِريُّ فًِ َشْرِح التَّ زَّ اِمَن الدِّ ابَِع َوالثَّ ًُّ َوَحَكى الرَّ َمنِ ٌَ ِؾ اْل ٌْ بًِ الصَّ

أَ
ًُّ َواْلَماَوْرِديُّ  ابِ

ًُّ فًِ َشْرِحِه َوَحَكى اْلَخطَّ اِسَع اْلَمْرُزوقِ َوَحَكى التَّ

َوِويُّ  اِجُح اْلُحُجَراُت َذَكَرهُ النَّ  .اْلَعاِشَر َوالرَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -177 ِد :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب َحدَّ

اٍس، أنه قال ِ ْبِن َعبَّ ِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ  :هللاَّ
ْقَرأُ  ٌَ َواْلُمْرَسبلَِت ُعْرًفا : إنَّ أُمَّ اْلَفْضِل بِْنَت اْلَحاِرِث َسِمَعْتُه، َوُهَو 

َها آَلِخُر َما : َفَقالَتْ  وَرَة، إِنَّ ْرَتنًِ بِقَِراَءتَِك َهِذِه السُّ ، لََقْد َذكَّ ًَّ ا ُبَن ٌَ
ْقَرأُ بَِها فًِ اْلَمْؽِربِ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  ..." َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األحادٌث لذلك  :الشرح
أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك، قال الشافعً فً السنن 

 :أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث، وقال أحمد :المؤثورة
ْحَمنِ  َمالٌِك،الحدٌث، وقال : ْبِن َمْهِديٍّ  َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

ٌُوُسَؾ، َقالَ :البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن : َحدَّ
ى ْبنُ :ِشَهاٍب،الحدٌث، وقال ٌَ ْح ٌَ َثَنا  ى، َقالَ  َحدَّ ٌَ ْح َقَرْأُت َعلَى : ٌَ

عن مالك، عن ابن  حدثنا القعنبً،:َمالٍِك،الحدٌث، وقال أبو داود
شهاب،الحدٌث، وقال أبو نعٌم فً المسند المستخرج على صحٌح 

ٌُوُسَؾ َثَنا  :مسلم ِ ْبُن  ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ٍد َعْبُد هللاِ ْبُن  -4035 :َمالٌِك، الحدٌث، وقال البٌهقً َثَنا أَُبو ُمَحمَّ َحدَّ

ُرهُ، َقالُوا ٌْ بٌُِع ْبُن : ٌُوُسَؾ، َوَؼ ْعقُوَب أنبؤ الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
، أنبؤ َمالُِك ْبُن أََنٍس،ح َوأنبؤ أَُبو َعْبِد  ًُّ افِِع ، أنبؤ الشَّ َماَن اْلُمَراِديُّ ٌْ ُسلَ
ُد ْبُن إِْسَحاَق  ْعقُوَب ثنا ُمَحمَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ هللاِ اْلَحافُِظ، ثنا أَُبو اْلَعبَّ

ٌُوُسَؾ، ثنا َمالٌِك ح َوأنبؤ أَُبو َعْبِد هللاِ  ، ثنا َعْبُد هللاِ ْبُن  ًُّ َؽانِ الصَّ
بَلِم، ُد ْبُن َعْبِد السَّ ى ْبُن َمْنُصوٍر اْلَقاِضً، ثنا ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ ثنا  اْلَحافُِظ، أنبؤ 

ى َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ِد هللاِ : ٌَ ٌْ َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب
اٍس َقالَ  إِنَّ أُمَّ اْلَفْضِل بِْنَت اْلَحاِرِث َسِمَعْتُه :ْبِن َعْبِد هللاِ، َعِن اْبِن َعبَّ

ْقَرأُ َوُهَو، ٌَ ْرَتنًِ بِقَِراَءتَِك : َواْلُمْرَسبَلِت ُعْرًفا َفَقالَتْ    ًَّ لََقْد َذكَّ ا ُبنِ ٌَ
وَرَة  ِه َوَسلََّم "َهِذِه السُّ ٌْ َها آَلِخُر َما َسِمْعُت َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ إِنَّ

ْقَرأُ بَِها فًِ اْلَمْؽِربِ  ى، " ٌَ ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِحٌِح، َعْن  َرَواهُ ُمْسلٌِم فًِ الصَّ



 Page 319 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ٌُوُسؾَ  :  هذا الحدٌث فابدتانفً ."َوَرَواهُ اْلُبَخاِريُّ َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن 
الفابدة األولى أن حبر األمة وترجمانها قرأ بسورة والمرسبلت فً 
المؽرب وحدٌثها متفق علٌه وهً ال تبعد كثٌرا عن سورة والطور 

التً ثبت أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قرأ بها فً المؽرب كما 
فً الصحٌحٌن وهً رواٌة الحدٌث السابق، والثانً أن أم الفضل 

بنت الحارث سمعته فشهدت له أنها آخر سورة قرأ بها الرسول 
صلى هللا علٌه وسلم فً المؽرب، وهذا ٌرد على من ٌحبب قراءة 

 .السور القصار فً المؽرب، وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -178 ٍد، َمْولَى :  َحدَّ ٌْ بًِ ُعَب

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِس ْبِن  ٌْ ًٍّ أخبره، أْنه سمع َق َماَن ْبِن َعْبِد اْلَملِِك، أْن ُعَباَدَة ْبِن ُنَس ٌْ ُسلَ

هُ  ًِّ أَنَّ َنابِِح َقِدْم اْلَمِدٌَنَة فًِ : اْلَحاِرِث، ٌقول أخبرنً أَبِو َعْبِد هللاِ الصُّ
ٌِق  دِّ بًِ َبْكٍر الصِّ

َفَصلَّى َوَراَء أبً - رضً هللا تعالى عنه - ِخبلََفِة أَ
ِن بِؤُمِّ اْلقُْرآِن،  ٌْ ٌَ ِن األَولَ ٌْ ْكَعَت بكر اْلَمْؽِرَب، َفَقَرأَ أبو بكر فًِ الرَّ

الَِثِة، َفَدَنْوُت : َوُسوَرةٍ  ِل، ُثمَّ َقاَم فًِ الركعة الثَّ ُسوَرٍة ِمْن قَِصاِر اْلُمَفصَّ
اَبُه، َفَسِمْعُتُه َقَرأَ بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َوَهِذِه  ٌَ ابًِ لََتَكاُد َتَمسَّ ثِ ٌَ ِمْنُه َحتَّى إِنَّ ثِ

ةِ  ٌَ َتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَُدْنَك َرْحَمًة }: اآل ٌْ َنا الَ ُتِزْغ قُلُوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَد َربَّ
ابُ  َك أَْنَت اْلَوهَّ هذا الخبر الموقوؾ على خلٌفة : الشرح" {...إِنَّ

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم األول ٌروٌه أبً عبد هللا الصنابحً 
وهو هنا أحد كبار التابعٌن بإسناد نازل واسمه عبد الرحمن بن 

عسٌلة وٌروي أن أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنه قرأ فً المؽرب 
 .بسورة من قصار المفصل وكل ذلك مشروع وفٌه سعة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -179 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ْقَرأُ فًِ األَْرَبِع َجِمًٌعا، فًِ ُكلِّ َرْكَعٍة بِؤُمِّ  ٌَ ُعَمَر َكاَن إَِذا َصلَّى َوْحَدهُ، 

ِن أوَ  ٌْ وَرَت اًنا بِسُّ ٌَ ْقَرأُ أَْح ٌَ الثَّبلَِث  اْلقُْرآِن َوُسوَرٍة ِمَن اْلقُْرآِن، قال َوَكاَن 

ِن ِمَن  ٌْ ْكَعَت ْقَرأُ فًِ الرَّ ٌَ ْكَعِة اْلَواِحَدِة فً َصبلَِة اْلَفِرٌَضِة، َو فًِ الرَّ
هذا الحدٌث : الشرح" ...اْلَمْؽِرِب َكَذلَِك بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َوُسوَرٍة ُسوَرٍة 

الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما ٌبٌن أن قراءة السور 
القصٌرة مع الفاتحة وقراءة آٌات مع الفاتحة أو سور كله مشروع 

َفُكلُّ َذلَِك ِمَن : "قال ابن عبد البر فً االستذكاروفً المسؤلة سعة، 
ُكْن إَِماًما  ٌَ قُوَل اْلَمْرُء بَِما َشاَء َمَع أُمِّ اْلقُْرآِن َما لَْم  ٌَ اْلُمَباِح اْلَجابِِز أَْن 

ُل َعلَى َمْن َخْلَفُه،َوبَِنْحِو َذلَِك َتَواَتَرِت اآْلَثاُر فًِ اْلقَِراَءِة َعِن  ٌَُطوِّ
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 ًِّ بِ بَلُم - النَّ ِه السَّ ٌْ َل َصَنَع َذلَِك - َعلَ َما َطوَّ ٌَُخفُِّؾ َوُربَّ ًة  بَلِة َمرَّ فًِ الصَّ
ُدلُّ َعلَى أَْن اَل َتْوقٌَِت فًِ اْلقَِراَءِة ِعْنَد ، فًِ ُكلِّ َصبَلةٍ  ٌَ َوَهَذا ُكلُُّه 

ْشَهُد  ٌَ اْلُعلََماِء َبْعَد َفاتَِحِة اْلِكَتاِب،َوَهَذا إِْجَماٌع ِمْن ُعلََماِء اْلُمْسلِِمٌَن َو
بَلُم - لَِذلَِك َقْولُُه  ِه السَّ ٌْ ٌَُخفِّؾْ ))- َعلَ اَس َفْل  ."َولَْم ٌحد شٌبا ((َمْن أَمَّ النَّ

 :ما جاء فً قراءة الصبح (6)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -180 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ْبَح، َفَقَرأَ فٌَِها بُسوَرَة اْلَبَقَرِة، فًِ  ٌَق َصلَّى الصُّ دِّ بٌِِه، أَنَّ أََبا َبْكٍر الصِّ

أَ
ِهَما جمٌعا ٌْ ِن ِكْلَت ٌْ ْكَعَت هذا الحدٌث المسند الموقوؾ على : الشرح." الرَّ

أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه ٌبٌن أن أبا بكر الصدٌق رضً هللا 
عنه ـ وكان أرفق الناس بعد محمد صلى هللا علٌه وسلم باألمةـ كان 

ٌقرأ فً ركعتً الصبح بسورة البقرة،وهً حوالً خمسة أحزاب 
وهذا ٌرد على وكان ٌؽلس استنانا برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

من صلى "من ٌصٌح ممن تخلق بؤخبلق النفاق ٌصٌح على األبمة 
فما هو التخفٌؾ عنده؟ هل ٌرى أبا بكر رضً هللا " بالناس فلٌخفؾ

ألنه لم ٌعد .عنه منفرا أو فتانا؟ أم أنه هو الذي به الخلل فلٌعالجه

قال ابن عبد البر فً ٌعرؾ ما هو الطول المنهى عنه، 
ُ أَْعلَُم - َقاَل أَُبو ُعَمَر أَْدَخَل َمالٌِك َهَذا اْلَحِدٌَث :"االستذكار ٌُِدلَّ - َوهللاَّ لِ

ا، ْبِح َطِوٌلٌَة ِجّدً ِصحُّ اْستِْعَماُل  بِِه َعلَى أَنَّ قَِراَءَة الصُّ ٌَ َوَعلَى َهَذا 
ْؽلٌِِس بَِها  ْبِح َوالتَّ اآْلَثاِر َوَتْرتٌُِب اأْلََحاِدٌِث فًِ اإْلِْسَفاِر بَِصبَلِة الصُّ

ْدُخْل فٌَِها إاِلَّ ُمَؽلًِّسا َبْعَد أَْن َطلََع اْلَفْجُر ُثمَّ  ٌَ ُه َمْعلُوٌم أَنَّ أََبا َبْكٍر لَْم  أِلَنَّ
َل َحتَّى أَْسَفرَ  ْؽلٌِِس ، َطوَّ َفَمْن َفَعَل َهَذا َكاَن ُمْسَتْعَمبًل لؤِْلََحاِدٌِث فًِ التَّ

ْبُعُد فًِ اْستِْعَماِل اأْلََحاِدٌِث َعلَى أَنَّ َحِدٌَث  ٌَ َواإْلِْسَفاِر َوُهَو َوْجٌه اَل 
ْبِح َمَع رسول هللا ))َعابَِشَة  ْنَصِرْفَن ِمْن َصبَلِة الصُّ ٌَ َساُء  َكاَن النِّ

ٌُْعَرْفَن ِمَن اْلَؽلَسِ  ِر َحِدٌِث ( - (ُمَتلَفَِّعاٍت بُِمُروِطِهنَّ َما  ٌْ ُدلُّ َعلَى َؼ ٌَ
ْؽلٌُِس  ِصحُّ التَّ ٌَ اًنا َف ٌَ ُكوَن فِْعلُُه َذلَِك أَْح ٌَ ُه ُمْمِكٌن أَْن  اإْلِْسَفاِر إاِلَّ أَنَّ

ْهِريُّ َعْن أََنٍس أَنَّ أََبا َبْكٍر  ِصحُّ اإْلِْسَفاُر،َوَقْد َرَوى الزُّ ٌَ ُ - َو ًَ هللاَّ َرِض
نِ - َعْنُه  ٌْ ْكَعَت ْبَح َفَقَرأَ فٌَِها فًِ ُسوَرِة اْلَبَقَرِة فًِ الرَّ قلت ." َصلَّى الصُّ

إن طلعت : كادت الشمس أن تطلع فقال للقابل: وفً رواٌة أنه قٌل له
 .فلن تطلع علٌنا ؼافلٌن، هذا دأب أهل الحق الذٌن أخلصوا دٌنهم هلل

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -181 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بٌِهِ 

قُولُ ،أَ ٌَ ُه َسِمَع َعْبَد هللاِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعَة  َنا َوَراَء ُعَمَر :  أَنَّ ٌْ َصلَّ
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اِب  ْبَح، َفَقَرأَ فٌَِها بُِسوَرِة - رضً هللا تعالى عنه - ْبِن اْلَخطَّ الصُّ
، قَِراَءًة َبِطٌَبًة، قال هشام،ٌُوُسؾَ  ِ، إًِذا، لََقْد : َفقُْلتُ :  َوُسوَرِة اْلَحجِّ َوهللاَّ

ْطلُُع اْلَفْجُر، َقالَ  ٌَ قُوُم ِحٌَن  ٌَ وهذا الفاروق الذي : الشرح " .أََجلْ : َكاَن 
فرق بٌن الحق والباطل وكان الشٌطان ٌخافه أبو حفص عمر بن 

الخطاب رضً هللا عنه ٌقرأ فً الصبح بسورة ٌوسؾ وهً حوالً 

حزبٌن وسورة الحج وهً حزب، ٌعنً قرأ فً الصبح بثبلثة 
 أحزاب من القرآن، أتراه منفرا؟ ألم ٌر فٌما فعله تخفٌفا؟

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -182 ى ْبِن َسِعٌٍد، :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ٍد، أَنَّ اْلفَُرافَِصَة ْبَن  ْحَمِن، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ بًِ َعْبِد الرَّ

َوَربٌَِعَة ْبِن أَ
ًَّ َقالَ  ٍر اْلَحَنفِ ٌْ ٌُوُسَؾ إاِلَّ ِمْن قَِراَءِة ُعْثَماَن ْبِن : ُعَم َما أََخْذُت ُسوَرَة 

ُدَها لََنا ٌَُردِّ ْبِح، ِمْن َكْثَرِة َما َكاَن  اَها فًِ الصُّ ٌَّ وهذا : الشرح" .َعفَّاَن إِ
ذو النورٌن عثمان بن عفان رضً هللا عنه كان ٌقرأ مثل عمر بن 
الخطاب بسورة ٌوسؾ فً الصبح، أال ترى كٌؾ ابتعدنا عن نهج 

السلؾ الصالح وخاصة سنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن خلفاء رسول 
هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد أمرنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

باتباع سنتهم وأمرنا فً حدٌث آخر باتباع الشٌخٌن من بعده أبً 
بكر وعمر، فعزوفنا عن سنة هإالء الخلفاء الراشدٌن قلل من 

رشدنا ومن خشوعنا وأبعدنا عن التقوى والورع فؤصبح لسان حالنا 
وقد أخرج ابن .أرحنا منها بدل أرحنا بها فإلى هللا المشتكى: ٌقول

أبً جمرة فً شرح البخاري هذه األحادٌث الثبلثة تعلٌقا على 
 لٌبٌن ما هو التخفٌؾ عند السلؾ" من صلى بالناس فلٌخفؾ: "حدٌث
لم ٌقدم اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا شٌبا عما كان ٌقرأه  :تنبٌه

 :رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً الصبح، فؤدرنا أن نقدم ما ٌلً
َرةَ "َوَعْن  ٌْ بًِ ُهَر

ُ َعْنُه " - أَ ًَ هللاَّ ِ »:َقالَ - َرِض َصلَّى  -َكاَن َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ْقَرأُ فًِ َصبَلةِ - هللاَّ ْوَم اْلُجُمَعةِ  ٌَ ٌَ { َتْنِزٌلُ  -الم  }اْلَفْجِر 
ْكَعِة اأْلُولَى[2 - 1: السجدة] ْجَدِة أَْي فًِ الرَّ { اإلِْنَسانِ  َهلْ أََتى َعلَى} و السَّ

ةِ [1: اإلنسان] ٌَ انِ فٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ أخرجه البخاري ومسلم و«  أَْي فًِ الثَّ
ِه َوَسلََّم - َذلَِك َكاَن َدْأَبُه  ٌْ ُ َعلَ بَلِة، َوَزاَد - َصلَّى هللاَّ فًِ تِْلَك الصَّ

اًنا َقْولُهُ  ٌَ ًِّ ِمْن َحِدٌِث اْبِن َمْسُعودٍ : اْستِْمَراُرهُ َعلَى َذلَِك َب َبَرانِ   : َولِلطَّ
ْجَعلُُه َعاَدًة َدابَِمًة لَهُ "ٌُِدٌُم َذلِكَ " ٌَ َة ، أَْي  ٌَّ ِم ٌْ ُخ اإْلِْسبَلِم اْبُن َت ٌْ  َقاَل َش

َنَتا َما َكاَن  ْوِم اْلُجُمَعِة أَنَّهَُما َتَضمَّ ٌَ رُّ فًِ قَِراَءتِِهَما فًِ َصبَلِة َفْجِر  السِّ
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ْوَمهَُما، َفإِنَّهَُما اْشَتَملََتا َعلَى َخْلِق آَدَم، َوَعلَى ِذْكِر اْلَمَعاِد؛  ٌَ ُكوُن  ٌَ َوَما 
ْوِم اْلُجُمَعِة، َففًِ قَِراَءتِِهَما َتْذِكٌٌر  ٌَ ُكوُن فًِ  ٌَ َوَحْشِر اْلِعَباِد، َوَذلَِك 

ُكوُن؛ قُْلت ٌَ وا : لِْلِعَباِد بَِما َكاَن فٌِِه َو ْسَتِعدُّ ٌَ ْعَتبُِروا بِِذْكِر َما َكاَن، َو ٌَ لِ
ُكونُ  ٌَ جامع "قلت وهذا ما بٌنه ابن الحاجب فً كتاب " .لَِما 
التوضٌح شرح جامع "وتبعه الشٌخ خلٌل فً كتابه " األمهات

فتبٌن أن الراجح فً المذهب المالكً قراءة ما كان رسول " األمهات
هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقرإه فً صبلة الصبح ٌوم الجمعة، وقد 

من صلى : "ٌعترض علٌنا معترض بقوله صلى هللا علٌه وسلم
ُد ْبُن َكثٌٍِر، َقالَ  -90 :، قال البخاري"بالناس فلٌخفؾ َثَنا ُمَحمَّ : َحدَّ

بًِ 
بًِ َحاِزٍم، َعْن أَ

ِس ْبِن أَ ٌْ بًِ َخالٍِد، َعْن َق
اُن، َعِن اْبِن أَ ٌَ أَْخَبَرَنا ُسْف

ِ، الَ أََكاُد أُْدِرُك : َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ َقالَ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َقاَل َرُجٌل 
ُل بَِنا فبُلَنٌ  ٌَُطوِّ ا  بلََة ِممَّ ِه َوَسلََّم فًِ الصَّ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُت النَّ ٌْ ، َفَما َرأَ

ْوِمبٍِذ، ٌَ ُكْم ُمَنفُِّروَن،  »:َفَقالَ  َمْوِعَظٍة أََشدَّ َؼَضًبا ِمْن  اُس، إِنَّ َها النَّ ٌُّ أَ
ِعٌَؾ، َوَذا  ٌَُخفِّْؾ، َفإِنَّ فٌِِهُم الَمِرٌَض، َوالضَّ اِس َفْل َفَمْن َصلَّى بِالنَّ

ى، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن  -6110 :، وقال«الَحاَجةِ  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  ٌد، َحدَّ َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

ُ َعْنُه،  ًَ هللاَّ بًِ َمْسُعوٍد َرِض
بًِ َحاِزٍم، َعْن أَ

ُس ْبُن أَ ٌْ َثَنا َق بًِ َخالٍِد، َحدَّ
أَ

ِه َوَسلََّم َفَقالَ : َقالَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُر َعْن : أََتى َرُجٌل النَّ إِنًِّ أَلََتؤَخَّ
ٌُِطٌُل بَِنا، َقالَ  ا  ِ : َصبلَِة الَؽَداِة، ِمْن أَْجِل فبُلٍَن ِممَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َفَما َرأَ

ِه َوَسلََّم َقطُّ أََشدَّ  ٌْ ْوَمبٍِذ، َقالَ  َؼَضًبا فًِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ : َمْوِعَظٍة ِمْنُه 
اِس  »:َفَقالَ  ُكْم َما َصلَّى بِالنَّ ٌُّ َ اُس، إِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِِّرٌَن، َفؤ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ْز، َفإِنَّ فٌِِهُم الَمِرٌَض َوالَكبٌَِر َوَذا الَحاَجةِ  َتَجوَّ ٌَ قال ابن حجر  و«َفْل

ًّ [ 702]": "فتح الباري"فً  ة اْلجْعفِ ٌَ ر ُهَو بن ُمَعاِو ٌْ َقْوله َحدثَنا ُزَه
بًِ َحاِزٍم َوأَُبو َمْسُعوٍد ُهَو 

َوإِْسَماِعٌل ُهَو بن أبً َخالِد َوقٌس ُهَو بن أَ
ٌُّوَن َقْولُُه أَنَّ َرُجبًل لَْم أَقِْؾ َعلَى  اأْلَْنَصاِريُّ اْلَبْدِريُّ َواإْلِْسَناُد ُكلُُّه ُكوفِ

َتُه َكاَنْت َمَع  ًِّ ْبِن َكْعٍب أِلَنَّ قِصَّ ُه َحْزُم ْبُن أَُب اْسِمِه َوَوِهَم َمْن َزَعَم أَنَّ
ُر َعْن َصبَلِة اْلَؽَداِة أَْي َفبَل  ًِّ ْبِن َكْعٍب َقْولُُه إِنًِّ أَلََتؤَخَّ ُمَعاٍذ اَل َمَع أَُب

ة  ٌَ ْطِوٌِل َوفًِ ِرَوا بن اْلُمَباَرِك فًِ اأَْحُضُرَها َمَع اْلَجَماَعِة أِلَْجِل التَّ
ُه لَْم  اَدِة اْلَقَسِم َوفٌِِه َجَواُز ِمْثِل َذلَِك أِلَنَّ ٌَ ُر بِِز ِ إِنًِّ أَلََتؤَخَّ اأْلَْحَكاِم َوهللاَّ

َم فًِ ِكَتاِب اْلِعْلِم فًِ َباِب اْلَؽَضِب فًِ اْلِعْلِم بِلَْفِظ إِنًِّ  ِه َوَتَقدَّ ٌْ ْنِكْر َعلَ ٌُ

ُكوَن اْلُمَراُد  ٌَ ًضا أَْن  ٌْ ٌُْحَتَمُل أَ َم َتْوِجٌهُُه َو بَلَة َوَتَقدَّ اَل أََكاُد أُْدِرُك الصَّ
ِل  َتَشاَؼَل َعِن اْلَمِجًِء فًِ أَوَّ ٌَ أَنَّ الَِّذي أَلَِفُه ِمْن َتْطِوٌلِِه اْقَتَضى لَُه أَْن 
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ْحَتاُج  ٌَ ُه َكاَن  ُل َفإِنَّ ٌَُطوِّ ُكْن  ٌَ اْلَوْقِت ُوُثوًقا بَِتْطِوٌلِِه بِِخبَلِؾ َما إَِذا لَْم 
َتَشاَؼُل  ٌَ ْعَتِمُد َعلَى َتْطِوٌلِِه َف ٌَ ُه  َل اْلَوْقِت َوَكؤَنَّ ِه أَوَّ ٌْ إِلَى اْلُمَباَدَرِة إِلَ

ٌُْدِرُكُه  ٌُْدِرُكُه َوَتاَرًة اَل  ُه َتاَرًة  ٌَُصاِدُؾ أَنَّ ُه َف َتَوجَّ ٌَ بَِبْعِض ُشْؽلِِه ُثمَّ 
ُل بَِنا أَْي بَِسَبِب َتْطِوٌلِِه َواْسُتِدلَّ بِِه  ٌَُطوِّ ا  َفلَِذلَِك َقاَل اَل أََكاُد أُْدِرُك ِممَّ

ِة َقِرًٌبا َعِن  ٌَ اَن اآْلتِ ٌَ ِة ُسْف ٌَ ْبِح بَِذلَِك َوَوَقَع فًِ ِرَوا ِة الصُّ ٌَ َعلَى َتْسِم

ُل فٌَِها اْلقَِراَءةُ َؼالًِبا  َها ُتَطوَّ ْكِر أِلَنَّ َها بِالذِّ َما َخصَّ بَلِة فًِ اْلَفْجِر َوإِنَّ الصَّ
َها َقْولُُه أََشدَّ  ٌْ ِه لَِمْن لَُه ِحْرَفٌة إِلَ َوجُّ َوأِلَنَّ ااِلْنِصَراَؾ ِمْنَها َوْقَت التَّ
ا  بِالنَّْصِب َوُهَو َنْعٌت لَِمْصَدٍر َمْحُذوٍؾ أَْي َؼَضًبا أََشدَّ َوَسَبُبُه إِمَّ
ْنَبِؽً تعلمه َكَذا َقالَه  ٌَ ْقِصٌِر فًِ َتَعلُِّم َما  بن الُِمَخالََفِة اْلَمْوِعَظِة أَْو لِلتَّ

ِم  َتَوقَُّؾ َعلَى َتَقدُّ ٌُ ُه  ْعُمِريُّ بِؤَنَّ ٌَ َدقٌِق اْلِعٌد َوَتَعقََّبُه تِْلِمٌُذهُ أَُبو اْلَفْتِح اْل
ُكوَن َما َظَهَر ِمَن اْلَؽَضِب إِلَِراَدِة  ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  اإْلِْعبَلِم بَِذلَِك َقاَل َو

ُعوَد  ٌَ ُكوُنوا ِمْن َسَماِعِه َعلَى َباٍل لَِببلَّ  ٌَ ٌُْلقٌِِه أِلَْصَحابِِه لِ ااِلْهتَِماِم بَِما 
َمْن َفَعَل َذلَِك إِلَى ِمْثلِِه َوأَقُوُل َهَذا أَْحَسُن فًِ اْلَباِعِث َعلَى أَْصِل 

ِه  ٌْ ِرُد َعلَ ٌَ انًِ أَْوَجُه َواَل  ا َكْوُنُه أََشدَّ َفااِلْحتَِماُل الثَّ إِْظَهاِر اْلَؽَضِب أَمَّ
َعقُُّب اْلَمْذُكوُر َقْولُُه إِنَّ ِمْنُكْم ُمَنفِِّرٌَن فٌِِه َتْفِسٌٌر لِْلُمَراِد بِاْلفِْتَنِة فًِ  التَّ

ًٍّ َهِذِه َبْعَد  ُة أَُب ٌُْحَتَمُل أَْن َتُكوَن قِصَّ اٌن أَْنَت َو َقْولِِه فًِ َحِدٌِث ُمَعاٍذ أََفتَّ
ِة ُمَعاٍذ َواَجَهُه َوْحَدهُ  ِة ُمَعاٍذ َفلَِهَذا أََتى بِِصٌَؽِة اْلَجْمِع َوفًِ قِصَّ قِصَّ

ِة ُمَعاٍذ َوبَِهَذا  ْذُكْرهُ فًِ قِصَّ ٌَ بِاْلِخَطاِب َوَكَذا َذَكَر فًِ َهَذا اْلَؽَضِب َولَْم 
ُكْم َما َصلَّى َما َزابَِدةٌ  ٌُّ َ ُل اِلْبِن َدقٌِِق اْلِعٌِد َقْولُُه َفؤ ُه ااِلْحتَِماُل اأْلَوَّ َتَوجَّ ٌَ

اَن َفَمْن أَمَّ النَّاس َقْوله فلٌخفؾ َقاَل  ٌَ ِة ُسْف ٌَ بن َدقٌِِق اَوَوَقَع فًِ ِرَوا
ُء َخفًٌِفا  ًْ ُكوُن الشَّ ٌَ ِة َفَقْد  ٌَّ ْخفٌُِؾ ِمَن اأْلُُموِر اإْلَِضافِ ْطِوٌُل َوالتَّ اْلِعٌِد التَّ

ْسَبِة لَِعاَدِة آَخِرٌَن َقاَل َوَقْوُل اْلفَُقَهاِء  ْسَبِة إِلَى َعاَدِة َقْوٍم َطِوٌبًل بِالنِّ بِالنِّ
ٌَُخالُِؾ  ُجوِد َعلَى َثبَلِث َتْسبٌَِحاٍت اَل  ُكوِع َوالسُّ ِزٌُد اإْلَِماُم فًِ الرُّ ٌَ اَل 
ِزٌُد َعلَى َذلَِك أِلَنَّ  ٌَ ُه َكاَن  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َما َوَرَد َعِن النَّ

ُكوَن َذلَِك َتْطِوٌبًل قُْلُت  ٌَ ر َتْقَتِضً أَن اَل  ٌْ َحاَبِة فًِ اْلَخ َرْؼَبَة الصَّ
ْخفٌِِؾ ِمَن اْلَحِدٌِث الَِّذي أَْخَرَجُه أَُبو َداُوَد  َوأَْولَى َما أُِخَذ َحدُّ التَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ بًِ اْلَعاِص أَنَّ النَّ
ًُّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن أَ َسابِ َوالنَّ

َقاَل لَُه أَْنَت إَِماُم َقْوِمَك َواْقِدِر اْلَقْوَم بِؤَْضَعفِِهْم إِْسَناُدهُ َحَسٌن َوأَْصلُُه فًِ 
اَن َفإِنَّ َخْلَفُه َوُهَو َتْعلٌُِل اأْلَْمِر  ٌَ ِة ُسْف ٌَ ُمْسلٍِم َقْولُُه َفإِنَّ فٌِِهْم فًِ ِرَوا

ُكْن فٌِِهْم ُمتَِّصٌؾ بِِصَفٍة ِمَن  ٌَ ُه َمَتى لَْم  اْلَمْذُكوِر َوُمْقَتَضاهُ أَنَّ
ِه فًِ اْلَباِب الَِّذي  ٌْ ُردُّ َعلَ ٌَ ْمُت َما  ْطِوٌُل َوَقْد َقدَّ ُضرَّ التَّ ٌَ اْلَمْذُكوَراِت لَْم 
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ْعُمِريُّ اأْلَْحَكاُم  ٌَ تَِّصُؾ بِإِْحَداَها َوَقاَل اْل ٌَ َقْبلَُه ِمْن إِْمَكاِن َمِجًِء َمْن 
ْخفٌُِؾ ُمْطلًَقا  ِة التَّ ْنَبِؽً لؤِْلَبِمَّ ٌَ اِدَرِة َف وَرِة النَّ َما ُتَناُط بِاْلَؽالِِب اَل بِالصُّ إِنَّ
َقاَل َوَهَذا َكَما ُشِرَع اْلَقْصُر فًِ َصبَلِة اْلُمَسافِِر َوُعلَِّل بِاْلَمَشقَِّة َوُهَو 
ْطَرأُ  ٌَ ْدِري َما  ٌَ ُه اَل  ُشقَّ َعَمبًل بِاْلَؽالِِب أِلَنَّ ٌَ ٌُْشَرُع َولَْو لَْم  َمَع َذلَِك 

ِة  ٌَ ِعٌُؾ َواْلَكبٌُِر َكَذا لؤِْلَْكَثِر َوَوَقَع فًِ ِرَوا ِه َوُهَنا َكَذلَِك َقْولُُه الضَّ ٌْ َعلَ

ِعٌِؾ  ِعٌَؾ َوَكؤَنَّ اْلُمَراَد بِالضَّ اَن فًِ اْلِعْلِم َفإِنَّ فٌِِهُم اْلَمِرٌَض َوالضَّ ٌَ ُسْف
ُكوُن َضِعًٌفا فًِ ِخْلَقتِِه َكالنَِّحٌِؾ َواْلُمِسنِّ  ٌَ ُهَنا اْلَمِرٌُض َوُهَناَك َمْن 
ؤْتًِ فًِ اْلَباِب الَِّذي َبْعَدهُ َمِزٌُد َقول فٌِِه َواْسُتِدلَّ بِِه َعلَى َجَواِز  ٌَ َوَس
ُح ِعْنَد َبْعِض أَْصَحابَِنا  إَِطالَِة اْلقَِراَءِة َولَْو َخَرَج اْلَوْقُت َوُهَو اْلُمَصحَّ

ْفِرٌُط  َما التَّ بًِ َقَتاَدَة إِنَّ
ٌَُعاِرُضُه ُعُموُم َقْولِِه فًِ َحِدٌِث أَ ُه  َوفٌِِه َنَظٌر أِلَنَّ

ْدُخَل َوْقُت اأْلُْخَرى أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َوإَِذا  ٌَ بَلَة َحتَّى  َر الصَّ ٌَُإخِّ أَْن 
ْطِوٌِل َوَمْفَسَدةُ إٌَِقاِع  َتَعاَرَضْت َمْصلََحُة اْلُمَبالََؽِة فًِ اْلَكَماِل بِالتَّ

ِر َوْقتَِها َكاَنْت ُمَراَعاةُ َتْرِك اْلَمْفَسَدِة أَْولَى َواْسُتِدلَّ  ٌْ بَلِة فًِ َؼ الصَّ
نِ  ٌْ ْجَدَت َن السَّ ٌْ ًضا َعلَى َجَواِز َتْطِوٌِل ااِلْعتَِداِل َواْلُجلُوِس َب ٌْ ." بُِعُموِمِه أَ

   .وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -183 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ِل فً السفر، فًِ  ْبِح، بِاْلَعْشِر األََوِل ِمَن اْلُمَفصَّ ْقَرأُ فًِ الصُّ ٌَ ُعَمَر َكاَن 

هذا الحدٌث الموقوؾ على : الشرح" .ُكلِّ َرْكَعٍة، بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َوُسوَرةٍ 
ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد ولكنه لم ٌبٌن لنا ما 

ٌعنً بالمفصل ولما كان مسؤلة خبلؾ أرجعنا المفصل للقول األول 
 .من األقوال المتقدمة، وهللا تعالى أعلم

 :باب العمل فً القراءة (7)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -184 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن إِْبَراِهٌَم ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
 ِ بًِ َطالٍِب، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ًِّ ْبِن أَ بٌِِه، َعْن َعلِ
ٍن، َعْن أَ ٌْ ِ ْبِن ُحَن َعْبِد هللاَّ

ِم : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ، والمعصفر، َوَعْن َتَختُّ ًِّ َنَهى َعْن لُْبِس اْلَقسِّ
ُكوعِ  َهِب، َوَعْن قَِراَءِة اْلقُْرآِن فًِ الرُّ هذا الحدٌث الذي :الشرح."الذَّ

أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من أصح األحادٌث ومن 
: أنظفها إسنادا وقد أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك، منهم

َقَرْأُت َعلَى  :الحدٌث، قال أحمدأَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، :الشافعً، قال
ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، ى، :الحدٌث، وقال مسلمَعْبِد الرَّ ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

حدثنا  :الحدٌث،وقال أبو داودَقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َنافٍِع،: َقالَ 
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َثَنا إِْسَحاُق  :الحدٌث، وقال الترمذيالقعنبً، عن مالك، عن نافع، َحدَّ
، َقالَ  َثَنا َمْعٌن، َقالَ : ْبُن ُموَسى األَْنَصاِريُّ َثَنا َمالٌِك : َحدَّ  (ح)َحدَّ

َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن إِْبَراِهٌَم ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن  ٌْ َثَنا قَُت وَحدَّ
ٍن، ٌْ ًٍّ . َوفًِ الَباِب َعِن اْبِن َعبَّاسٍ " :الحدٌث، وقالُحَن َحِدٌُث َعلِ

ًِّ َصلَّى .َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ  بِ َوُهَو َقْوُل أَْهِل الِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب النَّ

ِه َوَسلََّم، َوَمْن َبْعَدُهمْ  ٌْ ُ َعلَ ُجودِ : هللاَّ ُكوِع َوالسُّ  ."َكِرُهوا القَِراَءَة فًِ الرُّ
َبُة، َقالَ  :وقال ٌْ َثَنا قَُت َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن َنافٍِع،: َحدَّ الحدٌث، َحدَّ
ًٍّ ،َوفًِ الَباب َعْن أََنٍس، َوَعْبِد هللاِ ْبِن َعْمٍرو:"وقال  َوَحِدٌُث َعلِ

َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن  :وقال النسابً ".َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ  ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ُد ْبُن َمْعَمٍر، َقالَ : الحدٌث، وقال البزارَنافٍِع، َثَنا ُمَحمَّ نا َرْوُح ْبُن : َوَحدَّ

 الحدٌث،وقال البؽوي فً نا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعن نافع،: ُعَباَدَة، َقالَ 
، أَنا َزاِهُر ْبُن  -3094 :شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشَّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
بًِ 

ًِّ ْبِن أَ بٌِِه، َعْن َعلِ
ٍن، َعْن أَ ٌْ ِ ْبِن ُحَن َنافٍِع، َعْن إِْبَراِهٌَم ْبِن َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  َطالٍِب، أَنّ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًِّ »:َرُسوَل هللاَّ َنَهى َعْن لُْبِس الَقسِّ

ُكوعِ  َهِب، َوَعْن قَِراَءِة اْلقُْرآِن فًِ الرُّ ِم الذَّ  .«َواْلُمَعْصَفِر، َوَعْن َتَختُّ
ى، َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ  ."َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 

 ًُّ َقالُ : والَقسِّ ٌُ ٌُْإَتى بَِها ِمْن ِمْصَر فٌَِها َحِرٌٌر، َو اٌب  ٌَ َها َمْنُسوَبٌة : ثِ إِنَّ
َقاُل لََها ٌُ َقالُ : إِلَى ببِلٍد  ٌُ ٌِن، َو َدةُ السِّ َها : اْلَقسُّ َمْفُتوَحُة اْلَقاِؾ، َوُمَشدَّ إِنَّ

اُء ِسًٌنا ، أُْبِدلَِت الزَّ َخَذةُ ِمَن اْلَقزِّ ُة، أَيِ اْلُمتَّ ٌَّ ًُ : َقاَل اإلَِمامُ  .اْلَقزِّ ْه َوالنَّ
ا  َجاِل، َفؤَمَّ َهِب، ُمْخَتصٌّ بِالرِّ ِم الذَّ ًِّ َواْلُمَعْصَفِر، َوَعْن َتَختُّ َعِن الَقسِّ

اُء، َقاَل َمْعَمرٌ  ٌَ ٌُّوَب، َعْن َعابَِشَة : النَِّساُء، َفُمَباٌح لَهُنَّ َهِذِه األَْش َعْن أَ
ِه َوَسلََّم »:بِْنِت َسْعٍد، َقالَتْ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ا ِمْن أَْزَواِج النَّ

ُت ِسّتً ٌْ َرأَ
ْلَبْسَن اْلُمَعْصَفر ُ َعْنُه، َرأَى َعلَى  «.ٌَ ًَ هللاَّ َوُرِوَي أَنَّ ُعَمَر، َرِض

َساءِ »:َرُجٍل َثْوًبا ُمَعْصَفًرا، َفَقالَ  َوُرِوَي  .«َدُعوا َهِذِه اْلبراَقاِت لِلنِّ

ِه، َقالَ  بٌِِه، َعْن َجدِّ
ٍب، َعْن أَ ٌْ ِ : َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَع َهَبْطَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ

َطٌة  ٌْ ًَّ َر ًَّ َوَعلَ ِة أََذاِخَر، َفاْلَتَفَت إِلَ ٌَّ ِه َوَسلََّم ِمْن َثنِ ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
َجٌة بِاْلُعْصفُِر، َفَقالَ  َك  َفَعَرْفُت َما َكِرَه، :"ُمَضرَّ ٌْ َطُة َعلَ ٌْ َما َهِذِه الرَّ

ُتُه ِمَن اْلَؽِد،  ٌْ ْسُجُروَن َتنُّوًرا، َفَقَذْفُتَها فٌِِه، ُثمَّ أََت ٌَ ُت أَْهلًِ َوُهْم  ٌْ َفؤََت
َطُة  َفؤَْخَبْرُتُه، َقالَ : َفَقالَ  ٌْ ِ َما َفَعلَِت الرَّ ا َعْبَد هللاَّ أََفبل َكَسْوَتَها : ٌَ

َساءِ  ُه اَل َبؤَْس بَِها لِلنِّ : اْلُمَراُد بِاْلُمَعْصَفرِ : َوقٌِلَ  ".َبْعَض أَْهلَِك، َفإِنَّ
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ُكْن  ٌَ ا َما ُصبَِػ َؼْزلُُه، ُثمَّ ُنِسَج، َولَْم  ٌَنِة، َفؤَمَّ اْلَمْصُبوُغ َبْعَد النَّْسِج لِلزِّ
َص فٌِِه َبْعُض أَْهِل اْلِعْلمِ  ُت : َقاَل َعْبُد اْلَعِزٌزِ  .لَُه َرابَِحٌة، َفَقْد َرخَّ ٌْ َرأَ

هَُما اْلُعْصفُُر، َوَكِرَه َقْوٌم َما  ِن َقْد َمسَّ ٌْ َد ِن ُمَورَّ ٌْ َعلَى أََنِس ْبِن َمالٍِك َثْوَب
ُه اَل : َقاَل اإلَِمامُ  .ُصبَِػ بِاْلُعْصفُِر ُدوَن َما ُصبَِػ بِاْلَمَدِر َوَنْحِوهِ  ألَنَّ

ُكوُن فًِ اْلَمْصُبوِغ بِاْلَمَدِر األَْحَمِر ِزٌَنٌة، َوال لَُه َرابَِحةٌ  ُرِوَي َعْن  .ٌَ
ِ ْبِن ُعَمَر، ْوَب اْلَمْصُبوَغ بِاْلِمْشِق،  »َعْبِد هللاَّ ْلَبُس الثَّ ٌَ ُه َكاَن  أَنَّ

ْعَفَرانِ  اٌب ُمَضلََّعٌة بِاْلَحِرٌِر  قلت «َوالَمْصُبوَغ بِالزَّ ٌَ ًُّ َفثِ ا اْلقِِس َوأَمَّ

ٌة ِمْن  ٌَ َها َقْر ٌُْذَكُر أَنَّ َقاُل لَُه َقسٌّ  ٌُ ُة ُتْنَسُب إِلَى َمْوِضٍع  ٌَّ َقاُل لََها اْلَقِس ٌُ

ْلَبُسَها األمراء ونساإهم ٌَ اٌب  ٌَ ًَ ثِ  :قال النمري، قَُرى ِمْصَر َوِه
ْكُب ُدوَنَها ) َن َحتَّى َجاَوَز الرَّ ٌْ ًِّ َواْلَحَبَراتِ ... َفؤَْدَن  (ِحَجاًبا ِمَن اْلقِِس

وأما المعصفر فهو ثٌاب معروؾ، وأما التختم بالذهب فالجمٌع 

ما " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"ٌحرمه، وقد بٌنا فً كتابنا 

وأجمعوا أن الركوع موضع :"16 قول ابن عبد البر فً ج/8 :ٌلً

": تعظٌم هلل بالتسبٌح والتقدٌس ونحو ذلك، وأنه لٌس بموضع قراءة

كشؾ رسول هللا صلى :وعن عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما قال

هللا علٌه وسلم الستر ورأسه معصوب فً مرضه الذي مات فٌه، 

اللهم هل بلؽت؟ ثبلث مرات إنه لم ٌبق من مبشرات النبوة إال : "قال

الرإٌا الصالحة ٌراها العبد أو ترى له، أال وإنً قد نهٌت عن 

القراءة فً الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا الرب، وإذا سجدتم 

أخرجه النسابً فً "فاجتهدوا فً الدعاء، فإنه قمن أن ٌستجاب لكم

.                                                         المجتبى وؼٌره  

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -185 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
اِر، َعْن  بًِ َحاِزٍم التَّمَّ

، َعْن أَ ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ ُمَحمَّ

اِس َوُهْم  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َخَرَج َعلَى النَّ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًِّ اِض ٌَ اْلَب
ُه : ٌَُصلُّوَن، َوَقْد َعلَْت أَْصَواُتهُْم بِاْلقَِراَءِة، وَقالَ  ٌَُناِجً َربَّ  ًَ إِنَّ اْلُمَصلِّ

ْنُظرْ  ٌَ ْجَهْر َبْعُضُكْم َعلَى َبْعٍض بِاْلقُْرآنِ  َفْل ٌَ َناِجٌِه بِِه، َوالَ  ٌُ : الشرح".َما 
هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا حدٌث 

َقَرْأُت  :اإلمام أحمد، قال: صحٌح وقد أخرجه من طرٌق كل من
ى ْبِن َسِعٌٍد، ٌَ ْح ٌَ ، َمالٌِك، َعْن  ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ الحدٌث، َعلَى َعْبِد الرَّ
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ُد ْبُن َسلََمَة َقالَ  :وقال النسابً فً السنن الكبرى  أَْخَبَرَنا: أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
 :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة:اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك َقالَ 

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو  -608 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
بًِ َحاِزٍم 

، َعْن أَ ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ َسِعٌٍد، َعْن ُمَحمَّ
، ًِّ اِض ٌَ اِر، َعِن اْلَب ِه َوَسلََّم َخَرَج " التَّمَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ٌَُصلُّوَن، َوَقْد َعلَْت أَْصَواُتهُْم بِاْلقَِراَءِة، َفَقالَ  اِس َوُهْم  إِنَّ : َعلَى النَّ
ْجَهْر َبْعُضُكْم َعلَى  ٌَ ٌَُناِجٌِه بِِه، َوال  ْنُ ْر بَِما  ٌَ ُه، َفْل ٌَُناِجً َربَّ  ًَ اْلُمَصلِّ

ؤْتًِ : قُْلتُ  ".َبْعٍض بِاْلقُْرآنِ  ٌَ ُة فًِ اْلقَِراَءِة، َوفًِ ُكلِّ ِذْكٍر  نَّ َوَكَذلَِك السُّ

 ًُّ ْعبِ ْؽلَِب َجاَرهُ، َقاَل الشَّ ٌَ ٌُْسِمَع َنْفَسُه، َوال  إَِذا : بِِه َخْلَؾ اإلَِماِم، أَْن 
َك، َوُتَفقُِّه َقْلَبَك، َفإِنَّ األُُذَن َعْدٌل  ٌْ َقَرْأَت اْلقُْرآَن، َفاْقَرْأ قَِراَءًة ُتْسِمُع أُُذَن

َن اللَِّساِن َواْلَقْلبِ  ٌْ  هذا الحدٌث فٌه نهً رسول هللا صلى هللا  قلت."َب
علٌه وسلم عن جهر بعض المصلٌن على بعض بالقرآن أثناء 

الصبلة حتى ال ٌقع التشوٌش، وقد رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 
 .وإٌانا عن القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -186 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ُه َقالَ  ، َعِن اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب، أَنَّ ُت : َعِديِّ ْبِن َثابٍِت األَْنَصاِريِّ ٌْ َصلَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم اْلِعتمة َفَقَرأَ فٌَِها ٌنِ }:َمَع َرُسوِل هللاَّ  بِالتِّ
ُتونِ  ٌْ  :هذا اإلسناد تبناه النسابً فً المجتبى، قال: الشرح"{.َوالزَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد، ٌَ ْح ٌَ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن  ٌْ  فهذا الصحابً الجلٌل أَْخَبَرَنا قَُت
البراء بن عازب رضً هللا عنه ٌخبر أنه صلى خلؾ رسول هللا 

وهً من " والتٌن والزٌتون"صلى هللا علٌه وسلم العشاء فقرأ بسورة
قصار المفصل والبعض ٌقول من وسط المفصل ألنهم اختلفوا متى 

ٌبدأ المفصل على أقوال تقدمت، واإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 

رواه عن القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري عن عدي األنصاري، 
. وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -215  ِوٌِل، َعْن :  َحدَّ ٍد الطَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُحَم َحدَّ
ُه َقالَ  بًِ َبْكرٍ : أََنِس ْبِن َمالٍِك؛ أَنَّ

الصدٌق َوُعَمَر بن  قُْمُت َوَراَء أَ
َفُكلُّهُْم َكاَن الَ - رضً هللا تعالى عنهم - الخطاب َوُعْثَماَن بن عفان 

بلَةَ  ِحٌِم إَِذا اْفَتَتُح الصَّ ْحَمِن الرَّ ْقَرأُ ببِْسِم هللاِ الرَّ قال البؽوي : الشرح" .ٌَ
، أََنا  ": "شرح السنة"فً  ًُّ الِِح ِ الصَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َحاِمٍد أَْحَمُد ْبُن عْبِد هللاَّ
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ِ َحفٌُِد  ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ، َنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ًُّ ٍد اْلُمَزنِ أَُبو ُعَمَر ْبُن ُمَحمَّ
نُ  ٌْ ًٍّ اْلُحَس اِس ْبِن َحْمَزَة، َنا أَُبو َعلِ ، َنا َعفَّاُن،  اْلَعبَّ ًُّ ْبُن اْلَفْضِل اْلَبَجلِ
اٌد، أََنا َقَتاَدةُ، َوَثابٌِت، َعْن أََنٍس،  هِ َنا َحمَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

بلةَ  َوَسلََّم، َوأََبا َبْكٍر، َوُعَمَر، ْسَتْفتُِحوَن الصَّ ٌَ ِب : َوُعْثَماَن َكاُنوا 
ِ َربِّ اْلَعالَِمٌنَ  ، أََنا َزاِهُر ْبُن  "اْلَحْمُد ّلِِلَّ ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

أَْحَمَد، أََنا أبو بكر بن محمد بن سهل القهستانً، حدثنا أبو سهل 
َثَنا  هانا بن أحمد الرقً، أَْخَبَرَنا أبو الجواب أحوص بن جواب، َحدَّ

: عمار بن زرٌق، عن األعمش، عن شعبة، عن ثابت عن أنس قال
بًِ َبْكٍر، 

ِه َوَسلََّم، َوَخْلَؾ أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُت َخْلَؾ َرُسوِل هللاَّ ٌْ َصلَّ
ِحٌمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ْجَهْر أََحُد ِمْنهُْم بِبِْسِم هللاَّ ٌَ َوأَْخَبَرَنا " َوَخْلَؾ ُعَمَر، َولَْم 

 ، ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
ِوٌِل، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك،  ٍد الطَّ ٌْ أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٌِك، َعْن ُحَم

ُه َقالَ  اِب، َوُعْثَماَن : أَنَّ ْدٌِق، َوُعَمَر بِن الَخطَّ بًِ َبْكٍر الصِّ
قُْمُت َوَراَء أَ

ْقَرأُ  ٌَ ِحٌِم، إَِذا اْفَتَتَح : بِن َعفَّاَن، َفُكلُّهُْم َكاَن اَل  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم هللاَّ
بَلةَ  ، أََنا أَُبو  .الصَّ ًُّ اِح ٍد اْلَجرَّ ، أََنا أَُبو ُمَحمَّ ًُّ بِّ أَْخَبَرَنا أَُبو ُعْثَماَن الضَّ

، َنا  ًُّ بِّ َثَنا أَُبو ِعٌَسى، َنا أَُبو أَْحَمَد ْبُن َعْبَدَة الضَّ ، َحدَّ ًُّ اِس اْلَمْحُبوبِ اْلَعبَّ
بًِ َخالٍِد، َعِن 

اٍد، َعْن أَ َثنًِ إِْسَماِعٌُل ْبُن َحمَّ َماَن، َحدَّ ٌْ اْلُمْعَتِمُر ْبُن ُسلَ
اٍس، َقالَ  ْفَتتُِح َصبلَتُه بِبِْسِم : اْبِن َعبَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َكاَن النَّ

ِحٌمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ ، أََنا َعْبُد  "هللاَّ ًُّ ٍد اْلِكَسابِ اِب ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوهَّ
اِس األََصمُّ  وأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن  (ح)اْلَعِزٌِز ْبُن أَْحَمَد اْلَخبلُل، َنا أَُبو اْلَعبَّ

، ومحمد بن أحمد العارؾ قاال ًُّ الِِح ِ الصَّ أََنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد : َعْبِد هللاَّ
، أَْخَبَرَنا أبو العباس األصم، أَْخَبَرَنا أبو الربٌع،  ْبُن اْلَحَسِن اْلِحٌِريُّ

أَْخَبَرَنا الشافعً، أَْخَبَرَنا إبراهٌم بن محمد، حدثنً عبد هللا بن عثمان 
بن خثٌم، عن إسماعٌل بن عبٌد بن رفاعة، َعن أبٌه أن ُمعاوٌة 

رضً هللا عنه قدم المدٌنة فصلى بهم ولم ٌقرأ بسم هللا الرحمان 
الرحٌم ولم ٌكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حٌن سلم 

واألنصار أي ُمعاوٌة سرقت صبلتك أٌن بسم هللا الرحمان الرحٌم 
وأٌن التكبٌر إذا خفضت وإذا رفعت فصلى بهم صبلة أخرى فقال 

 ."ذلك فٌها الذي عابوا علٌه
، أنبؤ :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ًُّ ٍد اْلِمْهَرَجانِ أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمَّ

ُد ْبنُ  ً، ثنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُمَزكِّ ،  أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ ًُّ إِْبَراِهٌَم اْلُبوَشْنِج
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ِوٌِل، َعْن أََنِس ْبِن  ٍد الطَّ ٌْ ٍر، ثنا َمالٌِك، َعْن ُحَم ٌْ ثنا اْبُن ُبَك
 هذا الحدٌث الموقوؾ فٌه حمٌد الطوٌل وقد عنعنه الحدٌث،َمالٍِك،

فً " بسم هللا الرحمن الرحٌم"عن أنس وهو مدلس،قلت وفً قراءة 
الصبلة وهل هً آٌة من الفاتحة أم أنه ٌجب قراءتها أم تكره، أقوال 

اإلشعاع "وقد بٌنا ذلك فً كتابنا .للفقهاء ٌنبؽً تبٌٌن الراجح فٌها

وأما الدلٌل على قراءة البسملة : كما ٌلً" واإلقناع بمسابل اإلجماع
والجهر بها واجب عند الشافعٌة فً محل الجهر، واإلسرار بها 
أفضل عند الحنابلة مع وجوب قراءتها، ودلٌل الشافعٌة حدٌث 

الدارقطنً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه صلى هللا علٌه وسلم 
إذا قرأتم الحمد هلل فاقرإوا بسم هللا الرحمن الرحٌم إنها أم :"قال

القرآن، وأم الكتاب والسبع المثانً وبسم هللا الرحمن الرحٌم إحدى 
، وقد صحح الدارقطنً وقفه وتبعه الزٌلعً فً تصحٌح "آٌاتها

الموقوؾ، وضعفا رفعه، كما ضعؾ األلبانً حدٌث أبً هرٌرة 
تمام المنة "القابل برفع الصوت بالبسملة فً وقت الجهر فً كتابه 

والحق أنه لٌس فً الجهر : "حٌث قال" فً التعلٌق على فقه السنة

بالبسملة حدٌث صرٌح صحٌح بل صح عنه صلى هللا علٌه وسلم 
.. الخ"اإلسرار بها من حدٌث أنس، وقد وقفت على عشرة طرق

قلت هذه ثؽرة كبٌرة خلفها األلبانً فً التعدٌل والتجرٌح والتعلٌل 
والتصحٌح، إذ حدٌث الجهر بالبسملة أخرجه جبلل الدٌن السٌوطً 

وتبعه " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"فً كتابه 
، وأبو "لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"الزبٌدي فً كتابه 
وخرجناه فً " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"جعفر الكتانً فً 

 -1ي:كما ٌلً"فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"كتابنا 
" قطؾ األزهار" أخرجه السٌوطً فً "الجهر بالبسملة:"حدٌث

 وأقره 18عن "  إسنادا والزبٌدي فً لقط الآللا المتناثرة19عن 
 :                                                          ٌلًاه كما ٌن قلت رو18عن " نظم المتناثر"الكتانً فً 

الحاكم والدارقطنً : ابن عباسـ 2، أخرجه الحاكم والدارقطنً والبٌهقً:  أنس ـ1
الحاكم والدارقطنً : أبو هرٌرةـ 3، والبٌهقً وأبو داود والترمذي وضعفه الزٌلعً

الحاكم والدارقطنً :  أم سلمةـ 4.والبٌهقً والطحاوي وابن خزٌمة والنسابً والخطٌب

الدارقطنً وقال الحاكم فً الباب : علًـ 6، الدارقطنً: عثمانـ 5، والطحاوي والزٌلعً
الدارقطنً وقال : الحكم بن عمٌرـ 8، الدارقطنً: جابر بن عبد هللاـ 7، عنه والزٌلعً

عمار بن ـ 10، الدارقطنً وابن أبً شٌبة والزٌلعً: ابن عمرـ 9، الحاكم وفً الباب عنه

أبً بن ـ 12، الدارقطنً وقال الحاكم فً الباب عنها:  عابشةـ 11، الدارقطنً: ٌاسر
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: برٌدهـ 14، البٌهقً وقال الحاكم وفً الباب عنه: سمرة بن جندبـ 13، البٌهقً: كعب
: بشر أو بشٌر بن معاوٌةـ 15، الخطٌب فً كتاب البسملة وقال الحاكم وفً الباب عنه

ـ 17 الخطٌب فً كتاب البسملة: حسٌن بن عرفطةـ 16، الخطٌب فً كتاب البسملة
: جماعة من المهاجرٌن واألنصارـ 18، الخطٌب فً كتاب البسملة: مجالد بن ثور

: عن أمٌر المإمنٌنـ 20، قال الحاكم وفً الباب عنه: طلحة بن عبٌد هللا ـ 19، الشافعً

قال الحاكم وفً الباب : جابر بن عبد هللاـ 21، قال الحاكم وفً الباب عنه وابن أبً شٌبة
: سعٌد بن أبً هبلـ 23 قال الحاكم وفً الباب عنه: النعمان بن بشٌرـ 22، عنه

ابن أبً شٌبة فً المصنؾ: ابن الزبٌرـ 25، الدارقطنً: خالد بن ٌزٌدـ 24 الدارقطنً  

.الطحاوي والزٌلعً وأبو عوانة: مرسبل نعٌم المجمرـ 26  

فتح "لكتابنا قلت وانطبلقا من القاعدة الذهبٌة التً ختمنا بها مقدمتنا 
وهً أن كل حدٌث طعن فً " الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

جملته أحد جهابذة علم علل الحدٌث ال ٌمكنه أبدا أن ٌذكر فً جملة 
وإنما ٌترقى إلى الصحة والشهرة وهللا ألنه ال ٌفٌد العلم  ترالمتوا

قلت رواه الكتانً عن الثمانٌة عشرة األول وقال فً  .الموفق

وقال ابن خزٌمة أما الجهر ببسم هللا الرحمن الرحٌم : "خبلصة نقله
فقد ثبت وصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم نقله الخازن ولكن 

انظر هذا مع ما فً شرح اإلحٌاء من أن أحادٌث الجهر لٌس فٌها 
صحٌح صرٌح بل فٌها عدمهما أو عدم أحدهما وأن فً رواٌتها 

ن والضعفاء والمجاهٌل وقال أٌضا أحادٌث الجهر وإن والكذاب
كثرت رواٌتها لكنها كلها ضعٌفة وكم من حدٌث كثرت رواته 

وتعددت طرقه وهو حدٌث ضعٌؾ بل قد ال ٌزٌد الحدٌث كثرة 
الطرق إال ضعفا وقال أٌضا إنما كثر الكذب فً أحادٌث الجهر على 

النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه ألن الشٌعة ترى الجهر وهم 
أكذب الطوابؾ فوضعوا فً ذلك أحادٌث وؼالب أحادٌث الجهر تجد 

 يهـ وقال ابن القٌم فً الهد/فً رواٌتها من هو منسوب إلى التشٌع
السبلم كان ٌجهر بالبسملة تارة الصبلة وبعد ما ذكر أنه علٌه 

وٌخفٌها أكثر مما ٌجهر بها وأن القابلٌن بالجهر تشبثوا فٌه بؤلفاظ 
مجملة وأحادٌث واهٌة ما نصه فصحٌح تلك األحادٌث ؼٌر صرٌح 

هـ /وصرٌحها ؼٌر صحٌح قال وهذا موضع ٌستدعً مجلدا ضخما
وحدٌث أبً هرٌرة فٌه من طرٌق نعٌم وإن قال البٌهقً فً السنن 

إسناده صحٌح وله شواهد وقال فً الخبلفٌات رواته كلهم ثقات 
مجمع على عدالتهم محتج بهم فً الصحٌح ورواه ابن خزٌمة وابن 

حبان فً صحٌحٌهما والحاكم فً المستدرك وقال إنه على شرط 

الشٌخٌن ولم ٌخرجاه والدارقطنً فً سننه وقال حدٌث صحٌح 
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البسملة نعٌم  ورواته كلهم ثقات فهو حدٌث معلول تفرد به بذكر
المجمر من بٌن أصحاب أبً هرٌرة وهم ثمانمابة ما بٌن صاحب 

وتابع وذلك مما ٌؽلب على الظن أنه وهم على أبً هرٌرة وإن كان 
ثقة وعلى تقدٌم عدم الوهم فلٌس فٌه تصرٌح بالجهر إنما قال فقرأ 
بسم هللا الرحمن الرحٌم وهو محتمل ألن ٌكون قرأها سرا مسمعا 

بها نفسه فسمعها منه لقربه وكذا حدٌث علً وإن صححه الحاكم 
وقال ال أعلم فً رواته منسوبا للجرح فقد رد ذلك الذهبً فً 

مختصره وقال إنه خبر واه كؤنه موضوع وكذا حدٌث ابن عباس 
وإن قال الحاكم إسناده صحٌح ولٌست له علة فقد أعترض بؤن فٌه 

عبد هللا بن عمرو بن حسان الواقعً كان ٌضع الحدٌث على أنه 
لٌس بصرٌح فً الجهر وانظر شرح اإلحٌاء والبد وتؤمل كبلمه مع 

كل ذلك جعلنا نحكم علٌه بالصحة ونقول ".كبلم السٌوطً رحمه هللا
:                    بتواتر قراءة البسملة كالتالً  

" نظم المتناثر" تفرد بإخراجه الكتانً فً"القراءة بالبسملة"/58

وقال نص ؼٌر واحد على أن قراءة النبً صلى هللا علٌه وسلم فً 

وأخفى أخرى وهو  الصبلة قطعً إال أنه جهر تارة وذلك قلٌل
قلت هو كذلك رؼم عدم عمل مالك واألوزاعً به  رواه " الؽالب

                                     :باإلضافة إلى أسانٌد الجهر كل من
ستة وعشرون :  باإلضافة إلى ما سبق من أسانٌد الجهر وهً-1

.                                                          إسنادا نضٌؾ  
صلٌت خلؾ النبً صلى هللا علٌه ": عن أنس رضً هللا عنه قالـ27

وسلم وأبً بكر وعمر وعثمان فكانوا ال ٌجهرون ببسم هللا 
رواه أحمد والنسابً بإسناد على شرط الصحٌح " الرحمن الرحٌم

وابن حبان والدارقطنً والطحاوي والطبرانً وفً لفظ البن 
 وألحمد ومسلم "كانوا ٌسرون ببسم هللا الرحمن الرحٌم":خزٌمة

صلٌت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم وأبً بكر وعمر وعثمان "
                 ".فلم أسمع أحدا منهم ٌقرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم

أخرجه مسلم:  عابشةـ28  
: كان للنبً صلى هللا علٌه وسلم سكتتان": وعن سمرة قالـ29

سكتة إذا قرأ بسم هللا الرحمن الرحٌم وسكتة إذا فرغ من القراءة، 
فؤنكر ذلك عمران بن الحصٌن فكتبوا إلى أبً بن كعب فكتب أن 
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 هذه أدلة أهل اإلسرار بالبسملة أضفناها إلى أهل "صدق سمرة

لذلك ألؾ حافظ .، وهللا تعالى أعلمالجهر لٌتحقق تواتر قراءة البسملة
المؽرب أبو عمر ٌوسؾ بن عبد البر رسالة فً وجوب الجهر 

بل أنت حافظ : بالبسملة ولعله تؤثر بقرٌنه الذي لما جالسه قال له
هـ أال وهو الحافظ أبو 463المؽرب والمشرق وقد توفً معه فً سنة 

بكر الخطٌب البؽدادي وقد وقفت على تحامل من ابن عبد الهادي 
قسمت الصبلة بٌنً وبٌن عبدي "علٌهما بسبب أنهما بٌنا أن حدٌث 

إذا قال العبد بسم هللا الرحمن "جاءت فً بعض طرقه " نصفٌن
مع أنهما بٌنا ضعؾ الرواٌة لكنهما استدال ألنها عضدها " الرحٌم

الكثٌر من األحادٌث، أبرز تعنته وقصوره فً الحدٌث، وقد نقل 
خطٌب الروضة اإلدرٌسٌة الشٌخ محمد البنانً فً حاشٌته على عبد 

الباقً الزرقانً فً شرحه للشٌخ خلٌل المالكً عند قول خلٌل فً 
: قال" وال بسملة فٌه وجازت كتعوذ بنفل وكرها بفرض: "مختصره

كان اإلمام المازري ٌبسمل سرا فلما سبل لماذا ٌبسمل سرا وقد "
ألن أصلً صبلة مجمعا على : كره البسملة سرا اإلمام مالك؟ قال

،وفً "صحتها خٌر لً من أن أصلً صبلة فٌها قول بالبطبلن
أنه سمعه أحد طبلبه ٌبسمل سرا فً الصبلة فسؤله؟ فؤجابه : "رواٌة
لقد نظرت فً األدلة فإذا بصبلة من ٌبسمل عندنا صحٌحة : قاببل

باإلجماع وإذا بها باطلة باإلجماع عند الشافعٌة ففضلت الصبلة 
" الصحٌحة باإلجماع عند الجمٌع على الصبلة الباطلة عند اآلخرٌن
والواضح أن اإلمام المازري انطلق هنا من مراعاة الخبلؾ وهو 

.                    أصل من أصول المذهب المالكً وهللا تعالى أعلم  
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 187 ِل ْبِن : َحدَّ ٌْ بًِ ُسَه

ِه أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعمِّ َحدَّ
بٌِِه، أَنَّ عمر بن الخطاب كان ٌجهر بالقراءة فً 

َمالٍِك، َعْن أَ

بًِ َجْهٍم بِاْلَببلَطِ 
" .الصبلة، وإن قراءته كانت تسمع ِعْنَد َداِر أَ

هذا الحدٌث المسند الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه ٌفٌد : الشرح
أن عمر كان ٌجهر بالقراءة جهرا ملفتا للنظر، وكان أبو بكر 

الصدٌق رضً هللا عنه ٌسر أو ٌخفت بقراءته، فسبل عمر عن 
أوقظ الوسنان وأطرد الشٌطان، وقال أبو : سبب جهره بالقرآن؟ فقال

وال تجهر بصبلتك وال تخافت بها }:بكر ؼٌر ذلك فؤنزل هللا تعالى
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، فكانت قراءة الجمٌع بعد ذلك وسطا، وهللا {وابتػ بٌن ذلك سبٌبل

 .تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -188 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

بلَِة َمَع اإلَِماِم، فٌَِما ٌَجَهَر فٌِِه اإلَِماُم  ٌء ِمَن الصَّ ًْ ُعَمَر َكاَن إَِذا َفاَتُه َش
ُه كان إَِذا َسلََّم اإلَِماُم، َقاَم َعْبُد هللاِ ،بِاْلقَِراَءةِ   َفَقَرأَ لَِنْفِسِه فٌَِما ، أَنَّ

ْقِضً هذا الحدٌث المسند الموقوؾ من أصح األسانٌد : الشرح" .ٌَ
وصنٌع عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما هو المشهور فً المذهب 

إذا أقٌمت "المالكً، فمشهور المذهب العمل بحدٌث ضعٌؾ هو
الصبلة فبل تؤتوها وأنتم تسعون وابتوها وأنتم تمشون وعلٌكم 

وهو وإن كان فً " السكٌنة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا
سنده مقال فإنه ٌشهد له هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر، مع أن 
عمل الصحابً وقوله ال ٌعمل به مقابل الصحٌح الصرٌح من أقوال 

وأفعال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وقد صح عنه كما فً 
إذا أقٌمت الصبلة :"الصحٌحٌن وؼٌرهما قوله صلى هللا علٌه وسلم

فبل تؤتوها وأنتم تسعون وابتوها وأنتم تمشون وعلٌكم السكٌنة فما 

،وقد أخرج ابن الحاجب فً كتابه "أدركتم فصلوا وما فاتكم فؤتموا
القولٌن ٌعنً المشهور والراجح كما بٌن الرهونً " جامع األمهات"

وقال .وهللا تعالى أعلم" وما فاتكم فؤتموا"فً إبرٌزه أن الراجح هو 
ْخَصِة فًِ َتْرِك اْنتَِ اِر اإْلَِماِم إَِذا أَْبَطؤَ، (37) :ابن خزٌمة  َباُب الرُّ

أََنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر،  -1514 :َوأَْمِر اْلَمؤُْموِمٌَن أََحَدُهْم بِاإْلَِماَمةِ 

، َنا اْلُمْعَتِمُر، َقالَ  ًُّ ْنَعانِ ُد ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى الصَّ ًدا، : َنا ُمَحمَّ ٌْ َسِمْعُت ُحَم
بٌِهِ : َقالَ 

َثنًِ َبْكٌر، َعْن َحْمَزَة ْبِن اْلُمِؽٌَرِة ْبِن ُشْعَبَة، َعْن أَ ًَّ  :َحدَّ بِ أَنَّ النَّ
ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ َتَخلََّؾ، َفَتَخلََّؾ َمَعُه اْلُمِؽٌَرةُ ْبُن ُشْعَبَة، َفَذَكَر - َصلَّى هللاَّ

اِس َوَقْد َصلَّى َعْبُد : َقالَ : اْلَحِدٌَث بُِطولِِه، وَقالَ  َنا إِلَى النَّ ٌْ َفاْنَتَه

ْحَمِن  ًِّ [أ - 161]الرَّ بِ ا أََحسَّ بِِجٌَبِة النَّ ُ -  ْبُن َعْوٍؾ َرْكَعًة، َفلَمَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ًُّ -َعلَ بِ ِه النَّ ٌْ َر، َفؤَْوَمؤَ إِلَ َتؤَخَّ ٌَ ِه َوَسلََّم - ، َذَهَب لِ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

 ًُّ بِ بَلَة َوَسلََّم، َقاَم النَّ ْحَمِن الصَّ ا َقَضى َعْبُد الرَّ ، َفلَمَّ َصلَّى - أَْن َصلِّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ  .َواْلُمِؽٌَرةُ َفؤَْكَمبَل َما َسَبَقهَُما- هللاَّ

ُر َهِذِه اْلَمْسؤَلََة َواَل : َقاَل أَُبو َبْكرٍ  َتَدبَّ ٌَ ْؽلَُط فٌَِها َمْن اَل  ٌَ َهِذِه اللَّْفَظُة َقْد 
ٌَن أَنَّ َما  ٌِّ قُوُل بَِمْذَهِب اْلِعَراقِ ٌَ ْفَهُم اْلِعْلَم َواْلفِْقَه، َزَعَم َبْعُض َمْن  ٌَ

 ًَّ بِ أَْدَرَك َمَع اإْلَِماِم آِخَر َصبَلتِِه، أَنَّ فًِ َهِذِه اللَّْفَظِة َداَللٌَة َعلَى أَنَّ النَّ



 Page 334 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ ْكَعَة اأْلُولَى، أِلَنَّ - َصلَّى هللاَّ ا الرَّ ٌَ َما َقَض َواْلُمِؽٌَرَة إِنَّ
َعْوا فًِ َقْوِل  ِة، َوَكَذلَِك ادَّ ٌَ انِ َما َسَبَقهَُما بِاأْلُولَى اَل بِالثَّ ْحَمِن إِنَّ َعْبَد الرَّ

 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - النَّ ٌْ ُ َعلَ ، َفَزَعُموا أَنَّ فٌَِه "َوَما َفاَتُكْم َفاْقُضوا-: "َصلَّى هللاَّ

َل َصبَلتِِه اَل آِخَرَها ْقِضً أَوَّ ٌَ َما  ُه إِنَّ ؤِْوٌُل َمْن . َداَللًَة َعلَى أَنَّ َوَهَذا التَّ
بَلِة َجِمًٌعا، إِْذ لَْو  ؤِْوٌَل ِخبَلُؾ َقْوِل أَْهِل الصَّ َر اْلفِْقَه، َعلَِم أَنَّ َهَذا التَّ َتَدبَّ

ِه َوَسلََّم - َكاَن اْلُمْصَطَفى  ٌْ ُ َعلَ َواْلُمِؽٌَرةُ َبْعَد َسبَلِم َعْبِد - َصلَّى هللاَّ
ا  ٌَ ْكَعَة اأْلُولَى الَّتًِ َفاَتْتهَُما، لََكاَنا َقْد َقَض ا الرَّ ٌَ ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ َقَض الرَّ

َل  ْكَعُة الَّتًِ َفاَتْتهَُما، َوَكاَنْت أَوَّ َرْكَعًة ببَِل ِجْلَسٍة َواَل َتَشهٍُّد، إِِذ الرَّ
ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، َكاَنْت َرْكَعًة ببَِل ِجْلَسٍة َواَل َتَشهُّدٍ  َوفًِ . َصبَلِة َعْبِد الرَّ

بَلِة أَنَّ اْلُمْدِرَك َمَع اإْلَِماِم َرْكَعًة ِمْن َصبَلِة اْلَفْجِر  َفاِق أَْهِل الصَّ اتِّ
 ًَّ بِ ْقِضً َرْكَعًة بِِجْلَسٍة َوَتَشهٍُّد َوَسبَلٍم، َما َباَن َوَصحَّ أَنَّ النَّ َصلَّى - ٌَ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ْكَعَة اأْلُولَى الَّتًِ اَل ُجلُوَس فٌَِها، َواَل - هللاَّ ْقِض الرَّ ٌَ لَْم 
َة الَّتًِ فٌَِها ُجلُوٌس َوَتَشهٌُّد  ٌَ انِ ْكَعَة الثَّ ُه َقَضى الرَّ َتَشهَُّد، َواَل َسبَلَم، َوأنَّ

ِه َوَسلََّم - َولَْو َكاَن َمْعَنى َقْولِِه . َوَسبَلمٌ  ٌْ ُ َعلَ َوَما َفاَتُكْم -: "َصلَّى هللاَّ
َعاهُ َمْن َخالََفَنا فًِ َهِذِه " َفاْقُضوا َمْعَناهُ أَِن اْقُضوا َما َفاَتُكْم، َكَما ادَّ

 ًَ ْقِض ٌَ بَلِة َمَع اإْلَِماِم أَْن  اْلَمْسؤَلَِة، َكاَن َعلَى َمْن َفاَتْتُه َرْكَعٌة ِمَن الصَّ
ِر ُجلُوٍس َواَل َتَشهٍُّد َواَل َسبَلمٍ  ٌْ ِن بَِؽ ٌْ اٍم َوُرُكوٍع َوَسْجَدَت ٌَ َوفًِ . َرْكَعًة بِقِ
ْقِضً َرْكَعًة بُِجلُوٍس َوَتَشهٍُّد َما َباَن َوَثَبَت أَنَّ  ٌَ ُه  َفاقِِهْم َمَعَنا أَنَّ اتِّ

ْكَعِة اأْلَِخٌَرِة، اَل ِمْن ُحْكِم  بَلَم ِمْن ُحْكِم الرَّ اْلُجلُوَس َوالتََّشهَُّد َوالسَّ
ٌَُكابِْر، َعلَِم أَْن اَل َتَشهَُّد َواَل ُجلُوَس  اأْلُولَى، َفَمْن َفِهَم اْلِعْلَم َوَعَقلَُه َولَْم 

بَلةِ  ْكَعِة اأْلُولَى ِمَن الصَّ ُموا . لِلتََّشهُِّد َواَل َسبَلَم فًِ الرَّ اَس َقْد َقدَّ َنِجَد النَّ
 ِ ْحَمِن ْبَن َعْوٍؾ، َفَصلَّى لَهُْم، َفؤَْدَرَك َرُسوُل هللاَّ ُ - َعْبَد الرَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ا - َعلَ ْكَعَة اأْلَِخٌَرَة، َفلَمَّ اِس الرَّ ِن، َفَصلَّى َمَع النَّ ٌْ ْكَعَت إِْحَدى الرَّ
 ِ ْحَمِن َقاَم َرُسوُل هللاَّ ِه َوَسلََّم - َسلََّم َعْبُد الرَّ ٌْ ُ َعلَ تِمُّ َصبَلَتُه، - َصلَّى هللاَّ ٌُ

 ًُّ بِ ا َقَضى النَّ ْسبٌَِح، َفلَمَّ ُ - َفؤَْفَزَع َذلَِك اْلُمْسلِِمٌَن، َفؤَْكَثُروا التَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ِهْم، ُثمَّ َقالَ - َعلَ ٌْ : ، أَْو َقالَ "أَْحَسْنُتمْ : "َصبَلَتُه، أَْقَبَل َعلَ

بَلَة لَِوْقتَِها". أََصْبُتمْ " ْؽبُِطهُْم أَْن َصلُّوا الصَّ فًِ اْلَخَبِر : َقاَل أَُبو َبْكرٍ . ٌَ

بَلَة إَِذا َحَضَرْت َوَكاَن اإْلَِماُم اأْلَْعَظُم َؼابًِبا َعِن  َداَللٌَة َعلَى أَنَّ الصَّ
ُموا َرُجبًل ِمْنهُْم  َقدِّ ٌُ ِة أَْن  ٌَّ ِع اِس، أَْو ُمَتَخلًِّفا َعْنهُْم فًِ َسَفٍر، َفَجابٌِز لِلرَّ النَّ

 ًُّ بِ هُْم، إِِذ النَّ ُإمُّ ِه َوَسلََّم - ٌَ ٌْ ُ َعلَ َن فِْعَل اْلَقْوِم أَْو - َصلَّى هللاَّ َقْد َحسَّ
ْحَمِن ْبَن َعْوٍؾ  بَلَة لَِوْقتَِها بَِتْقِدٌِمِهْم َعْبَد الرَّ َبُه، إِْذ َصلَُّوا الصَّ َصوَّ
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 ًِّ بِ ؤُْمْرُهْم بِاْنتَِظاِر النَّ ٌَ هُْم، َولَْم  ُإمَّ ٌَ ِه َوَسلََّم - لِ ٌْ ُ َعلَ ا إَِذا -. َصلَّى هللاَّ َفؤَمَّ
ِر إِْذنِِه،  ٌْ هُْم أََحٌد بَِؽ ُإمَّ ٌَ ُر َجابٍِز أَْن  ٌْ َكاَن اإْلَِماُم اأْلَْعَظُم َحاِضًرا، َفَؽ

 ًَّ بِ ِه َوَسلََّم - أِلَنَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ ٌَُإمَّ [ب - 161-]َصلَّى هللاَّ  َقْد َزَجَر َعْن أَْن 
ِر أَْمِرهِ  ٌْ ْلَطاُن بَِؽ أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا  -1772 :وقال." السُّ

، أَْخَبَرَنا إِْبَراِهٌُم  ْعنًِ اْبَن َسْعدٍ -إِْسَماِعٌُل ْبُن ُموَسى اْلَفَزاِريُّ َعْن - ٌَ

بًِ 
ٌَِّب، َعْن أَ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ْهِريِّ بًِ َسلََمَة؛ َوالزُّ

بٌِِه، َعْن أَ
أَ

َرَة َقالَ  ٌْ ِ : ُهَر ِه َوَسلََّم - َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ إَِذا أُقٌَِمِت "-:َصلَّى هللاَّ
ُكُم  ٌْ بَلةُ َفبَل َتؤُْتوَها َوأَْنُتْم َتْسَعْوَن، َوْأُتوَها َوأَْنُتْم َتْمُشوَن، َعلَ الصَّ

ِكٌَنُة، َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا، َوَما َفاَتُكْم َفاْقُضوا والحدٌث أخرجه ".السَّ

أحمد من خمس طرق، وابن الجارود فً المنتقى والسراج فً 
المسند وعبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ من طرٌق معمر عن 

الزهري عن ابن المسٌب عن أبً هرٌرة وهذا إسناد ال مطعن 
فٌه،والشافعً من طرٌق ابن عٌٌنة عن الزهري عن سعٌد بن 

ثنا سفٌان سمعت : المسٌب عن أبً هرٌرة، الحدٌث، والحمٌدي قال
الزهري عن سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة،وأبو بكر بن أبً 

شٌبة من طرٌق ابن عٌٌنة عن الزهري عن سعٌد بن المسٌب عن 
أبً هرٌرة، الحدٌث،ومن طرٌقه رواه مسلم، وقال النسابً فً 

ِد ْبِن َعْبِد  :السنن الكبرى وفً المجتبى ِ ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ
، َقالَ  ْهِريُّ ْحَمِن الزُّ ، َعْن َسِعٌٍد، َعْن : الرَّ ْهِريُّ َثَنا الزُّ اُن، َحدَّ ٌَ َثَنا ُسْف َحدَّ

َرَة َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
ِه َوَسلَّمَ : أَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ الحدٌث، :َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِن  -3626: والبزار، وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلُحَس
اُن،  اٍد اْلَقطَّ ٌَ اُن أنبؤ أَُبو َسْهِل ْبُن ِز ِن ْبِن اْلَفْضِل اْلَقطَّ ٌْ ُد ْبُن اْلُحَس ُمَحمَّ

 ، ْهِريِّ اُن، َعِن الزُّ ٌَ ٌد، ثنا ُسْف ثنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق اْلَقاِضً، ثنا ُمَسدَّ
ًِّ َصلَّى هللاُ  بِ ْرِوٌِه َعِن النَّ ٌَ َرَة  ٌْ بًِ ُهَر

ِه َوَسلَّمَ  َعْن َسِعٌٍد، َعْن أَ ٌْ  َعلَ
بَلَة َفبَل َتؤُْتوَها َوأَْنُتْم َتْسَعْوَن َوْأُتوَها َوأَْنُتْم ":َقالَ  ُتُم الصَّ ٌْ إَِذا أََت

ِكٌَنُة َفَما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا َوَما َفاَتُكْم َفاْقُضوا ُكُم السَّ ٌْ " َتْمُشوَن َعلَ

َبَة [423:ص] ٌْ بًِ َش
بًِ َبْكِر ْبِن أَ

ِحٌِح، َعْن أَ  َرَواهُ ُمْسلٌِم فًِ الصَّ
ٌُوُنَس  َنَة ُمْدَرًجا فٌَِما َقْبلَُه َعلَى لَْفِظ َحِدٌِث  ٌْ ٌَ اَن ْبِن ُع ٌَ ِرِه، َعْن ُسْف ٌْ َوَؼ

ِزٌَد أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أنبؤ أَُبو َنْصرِ  ٌَ : ْبُن ُعَمَر َقالَ  ْبِن 
قُولُ  ٌَ قُولُ : َسِمْعُت أَْحَمَد ْبَن َسلََمَة  ٌَ اِج  اَل أَْعلَُم : َسِمْعُت ُمْسلَِم ْبَن اْلَحجَّ

َنَة  ٌْ ٌَ ُر اْبِن ُع ٌْ ْهِريِّ َؼ " َواْقُضوا َما َفاَتُكمْ "َهِذِه اللَّْفَظَة َرَواَها َعِن الزُّ
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َنَة فًِ َهِذِه اللَّْفَظةِ : َقاَل ُمْسلِمٌ  ٌْ ٌَ قلت لم ٌتفرد ابن عٌٌنة ." أَْخَطؤَ اْبُن ُع
برواٌتها بل تابعه معمر عند الصنعانً وسعد عند ابن خزٌمة وٌحً 

بن سعٌد عند البزار،وابن أبً ذبب ومعمر وؼٌرهما عند 
أحمد،فالحدٌث صحٌح ال مطعن فٌه وهو المشهور فً المذهب 

المالكً لذلك اختار مالك فعل ابن عمر رضً هللا عنهما ألنه تطبٌق 
هو " وما فاتكم فؤتموا"حً لهذا الحدٌث، ولكن المحدثٌن بٌنوا أن 

الراجح كما جزم بذلك الرهونً من المالكٌة وبٌنه ابن الحاجب فً 
جامع األمهات قوال فً المذهب وعزاه الشٌخ خلٌل فً التوضٌح 

شرح جامع األمهات لبعض الشٌوخ المالكٌٌن وذلك ألنه متفق علٌه 
وفٌه قصة أو سبب رواٌة الحدٌث أخرجها ابن حبان بسند صحٌح، 

َثَنا  -2147 :قال ابن حبان َثَمَة، َحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو َخ ْعلَى، َحدَّ ٌَ أَْخَبَرَنا أَُبو 
 ِ بًِ َكثٌٍِر، َعْن َعْبِد هللاَّ

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ َباُن، َعْن  ٌْ َثَنا َش ٍد، َحدَّ ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ُحَس
بٌِِه َقالَ 

بًِ َقَتاَدَة،َعْن أَ
ِ : ْبِن أَ َنَما َنْحُن ُنَصلًِّ َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ  َب َصلَّى هللاَّ

ا َصلَّى، َدَعاُهْم، َفَقالَ  ِه َوَسلََّم، إِْذ َسِمَع َجلََبَة ِرَجاٍل، َفلَمَّ ٌْ َما ":َعلَ
بَلِة، َقالَ :   َقالُوا"َشؤُْنُكمْ  ِ، اْسَتْعَجْلَنا إِلَى الصَّ ا َرُسولَ هللاَّ اَل :"ٌَ

ِكٌَنُة، َفَما أَْدَرْكُتْم، َفَصلُّوا،  ُكُم السَّ ٌْ بَلَة، َفَعلَ ُتُم الصَّ ٌْ َتْسَتْعِجلُوا، إَِذا أََت
  "َوَما سبقتم، فؤتموا

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -189 ُه :  َحدَّ ِزٌَد ْبِن ُروَماَن أَنَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ْؽِمُزنًِ، َفؤَْفَتُح : َقالَ  ٌَ ِر ْبِن ُمْطِعٍم، َف ٌْ ُكْنُت أًَصلًِّ إِلَى َجنِِب َنافِِع ْبِن ُجَب

ِه َوَنْحُن ُنَصلًِّ ٌْ هذا الخبر أورده اإلمام مالك رحمه هللا :الشرح".َعلَ
وقد .تعالى وإٌانا لٌبٌن به مشروعٌة اإلصبلح واإلفتاح على اإلمام

رواه ابن أبً شٌبة من طرٌق هارون بن عٌسى عن مالك، وقال 
ٌد، َقالَ :محمد بن الحسن الشٌبانً فً اآلثار أَْخَبَرَنا أَُبو َحنٌَِفَة، : ُمَحمَّ

اٍد، َعْن إِْبَراِهٌَم  ِة، َقالَ "َعْن َحمَّ ٌَ ْؽلَُط بِاآْل ٌَ ِة »: فًِ اإْلَِماِم  ٌَ ْقَرأُ بِاآْل ٌَ
ْرَكْع، إَِذا  ٌَ ْفَعْل َفْل ٌَ َرَها، َفإِْن لَْم  ٌْ ْفَعْل، َقَرأَ ُسوَرًة َؼ ٌَ الَّتًِ َبْعَدَها، َفإِْن لَْم 

ِه َوُهَو ُمِسًءٌ  ٌْ ْفَعْل َفاْفَتْح َعلَ ٌَ اٍت أَْو َنْحَوَها، َفإِْن لَْم  ٌَ « َكاَن َقَرأَ َثبَلَث آ
دٌ  ُ َعْنهُ : َقاَل ُمَحمَّ ًَ هللاَّ بًِ َحنٌَِفَة َرِض

قلت ." َوبِِه َنؤُْخُذ، َوُهَو َقْوُل أَ
  .وفً المسؤلة تفصٌل فقهً، وهللا تعالى أعلم

: ما جاء فً أم القرآن (8)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -190 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ
ٍز،  ٌْ ْعقُوَب الحرقً، أَنَّ أََبا َسِعٌٍد َمْولَى َعاِمِر ْبِن ُكَر ٌَ ْحَمِن ْبِن  الرَّ
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ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ًَّ ْبَن َكْعٍب َوُهَو : أَْخَبَرهُ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َناَدى أَُب
 ِ ا َفَرَغ ِمْن َصبلَتِِه لَِحَقُه َفَوَضَع َرُسوُل هللاَّ ٌَُصلًِّ فً المسجد، َفلَمَّ

ْخُرَج ِمْن َباِب  ٌَ ٌُِرٌُد أَْن  ِدٌِه، َوُهَو  ٌَ َدهُ َعلَى  ٌَ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم 
إِنًِّ أَلَْرُجو أَْن ال َتْخُرَج ِمْن باب اْلَمْسِجِد َحتَّى َتْعلََم : اْلَمْسِجِد، ثم َقالَ 

ْوَراِة، َوالَ فًِ اإْلِْنِجٌِل، َوالَ فًِ اْلفْرقاِن  ُ فًِ التَّ ُسوَرًة َما أَْنَزَل هللاَّ

ًٌّ ." ِمْثلََها ا : َفَجَعْلُت أُْبِطُا فًِ اْلَمْشًِ َرَجاَء َذلَِك، ُثمَّ قُْلتُ : َقاَل أَُب ٌَ
وَرَة الَّتًِ َوَعْدَتنًِ، َقالَ  ِ، السُّ َؾ َتْقَرأُ إَِذا اْفَتَتْحَت : َرُسوَل هللاَّ ٌْ َك

بلََة؟ فَقالَ  ُت َعلَى : َفَقَرْأُت علٌه: الصَّ ٌْ ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن، َحتَّى أََت اْلَحْمُد هلِلَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ًَ : آِخِرَها، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ وَرةُ، َوِه ًَ َهِذِه السُّ ِه

ْبُع اْلَمَثانًِ، َواْلقُْرآُن اْلَعِظٌُم الَِّذي أُْعِطٌتُ ال هذا الحدٌث :الشرح." سَّ
المسند المرفوع أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن أبً بن 

كعب رضً هللا عنه،وأخرجه من هذه الطرٌق الترمذي فً جامعه 
المعروؾ بسنن الترمذي،وصٌؽة التحمل اإلرسال إال إذا كان أبو 

 وقد جاء متصبل ، كما بٌن ذلك الحاكمسعٌد هذا سمعه من أبً
ِ َقالَ  -21095 :مسندا، قال َثَنا َعْبُد هللاَّ َثنًِ إِْسَماِعٌُل أَُبو َمْعَمٍر، : َحدَّ َحدَّ

َثَنا أَُبو أَُساَمَة، َعْن َعْبِد اْلَحِمٌِد ْبِن َجْعَفٍر، َعْن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد : َقالَ  َحدَّ
ًِّ ْبِن َكْعٍب، َقالَ  َرَة، َعْن أَُب ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه، َعْن أَ
ْحَمِن، َعْن أَ َقاَل : الرَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أاََل أَُعلُِّمَك ُسوَرًة َما أُْنِزلَ فًِ »:َرُسوُل هللاَّ
ُبوِر، َواَل فًِ اإْلِْنِجٌِل، َواَل فًِ اْلقُْرآِن ِمْثلَُها  ْوَراِة، َواَل فًِ الزَّ « التَّ

َفإِنًِّ أَْرُجو أَْن اَل أَْخُرَج ِمْن َذلَِك اْلَباِب َحتَّى »: َقالَ . َبلَى: قُْلتُ 
ُثنًِ « َتْعلََمَها ٌَُحدِّ ِدي، َفَجَعلَ  ٌَ ِ، َفقُْمُت َمَعُه، َفؤََخَذ بِ

ُثمَّ َقاَم َرُسولُ هللاَّ
ى َبلََػ قُْرَب اْلَباِب، َقالَ  ْرُتُه، َفقُْلتُ : َحتَّ وَرَة : َفَذكَّ ِ، السُّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ

َؾ َتْقَرأُ إَِذا قُْمَت ُتَصلًِّ [ 21:ص]»: الَّتًِ قُْلَت لًِ  َقالَ  ٌْ َفَقَرأَ « َفَك
ْبُع اْلَمَثانًِ، َواْلقُْرآُن »:بَِفاتَِحِة اْلِكَتاِب، َقالَ  ًَ السَّ ، َوِه ًَ ، ِه ًَ ِه

ِ « اْلَعِ ٌُم الَِّذي أُوتٌُِت َبْعدُ  بًِ، َعِن اْلَعبَلِء ْبِن : َقاَل َعْبُد هللاَّ
َسؤَْلُت أَ

بًِ َصالٍِح 
ِل ْبِن أَ ٌْ ْحَمِن، َوُسَه ٍل، َوَقالَ "َعْبِد الرَّ ٌْ َم اْلَعبَلَء َعلَى ُسَه : َفَقدَّ

ْحَمنِ  "لَْم أَْسَمْع أََحًدا َذَكَر اْلَعبَلَء بُِسوءٍ  َوأَُبو »:وَقاَل أَُبو َعْبِد الرَّ
ًَّ ِمَن اْلَعبَلءِ   -3019 :وقال الحاكم فً المستدرك ،«َصالٍِح أََحبُّ إِلَ

حدثنا أبو العباس محمد بن ٌعقوب، ثنا الحسٌن بن علً بن عفان 
العامري، ثنا أبو أسامة، حدثنً عبد الحمٌد بن جعفر، عن العبلء بن 
عبد الرحمن، عن أبٌه، عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه، عن أبً بن 
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أال »: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: كعب رضً هللا عنه، قال
أعلمك سورة ما أنزلت فً التوراة، وال فً اإلنجٌل، وال فً 

إنً ألرجو أن  »:بلى، قال: فقلت« الزبور، وال فً الفرقان مثلها 
فقام رسول هللا صلى هللا علٌه « ال تخرج من ذلك الباب حتى تعلمها

وسلم وقمت معه، فجعل ٌحدثنً وٌدي فً ٌده، فجعلت أتباطؤ 

: كراهٌة أن ٌخرج قبل أن ٌخبرنً بها، فلما دنوت من الباب، قلت
كٌؾ تقرأ إذا قمت إلى  »:ٌا رسول هللا، السورة التً وعدتنً قال

هً هً، وهً السبع »: فاتحة الكتاب فقال: فقرأت« الصبلة
هذا حدٌث صحٌح على « المثانً، والقرآن الع ٌم الذي أعطٌت

وقد رواه مالك بن أنس، عن العبلء بن " شرط مسلم، ولم ٌخرجاه 
حدثناه أبو بكر بن أبً نصر، ثنا  -3020 عبد الرحمن بإسناد آخر،

أحمد بن محمد بن عٌسى القاضً، ثنا عبد هللا بن مسلمة، فٌما قرئ 
على مالك، عن العبلء بن عبد الرحمن، عن أبً سعٌد، مولى عامر 

بن كرٌز، عن أبً بن كعب رضً هللا عنه، عن رسول هللا صلى 
بًِ  -3785:  وقال ابن ماجه."وسلم نحوه هللا علٌه

َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ

ْحَمِن، َعْن  ِب ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ َثَنا ُؼْنَدٌر، َعْن ُشْعَبَة، َعْن ُخَب َبَة، َحدَّ ٌْ َش
بًِ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَعلَّى، َقالَ 

ِ : َحْفِص ْبِن َعاِصٍم َعْن أَ - َقاَل َرُسوُل هللاَّ
 ُ هِ  َصلَّى هللاَّ ٌْ أاََل أَُعلُِّمَك أَْعَ َم ُسوَرٍة فًِ اْلقُْرآِن َقْبلَ أَْن  "-:َوَسلََّم  َعلَ

ًُّ  َفَذَهبَ : َقالَ " أَْخُرَج ِمْن اْلَمْسِجِد   بِ ِه َوَسلََّم - النَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
ْخُرَج، َفؤَْذَكْرُتُه َفَقالَ  ٌَ ِ َربِّ اْلَعالَِمٌنَ }: لِ ْبُع {اْلَحْمُد ّلِِلَّ ًَ السَّ ، وِه

وقال شعٌب األرنإوط معلقا ". اْلَمَثانًِ َواْلقُْرآُن اْلَعِ ٌُم الَِّذي أُوتٌُِتهُ 

د بن جعفر: ُؼنَدر.  إسناده صحٌح(1): الحدٌث على . اسمه محمَّ
 من 2/139 والنسابً ،(1458) وأبو داود ،(4474)وأخرجه البخاري 

 ،(15730)" مسند أحمد"وهو فً . طرٌق شعبة، بهذا اإلسناد

عطؾ " والقرآُن العظٌم: " قال السندي(.777)" صحٌح ابن حبان"و
. هـ/على السبع المثانً وإطبلق اسم القرآن على بعضه سابػ

: ألنها ُتثنى فً كل ركعة، أي: واختلؾ فً تسمٌتها مثانً، فقٌل
ٌُثنى بها على هللا تعالى: وقٌل. ُتعاد ألنها استثنٌت لهذه : وقٌل. ألنها 

 :"قال ابن عبد البر فً االستذكارو " .األمة لم تنزل على َمْن قبلها
ِؤ َهَكَذا ِعْنَد َجِمٌِع ُرَواتِِه  َقاَل أَُبو ُعَمَر َهَذا اْلَحِدٌُث ُمْرَسٌل فًِ اْلُمَوطَّ
ْمِهٌِد َمْن َوَصلَُه َعِن اْلَعبَلِء َفَجَعلَُه َعِن  فٌَِما َعلِْمُت،َوَقْد َذَكْرَنا فًِ التَّ
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ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه َعْن أَ

اْلَعبَلِء َعْن أَ
ًِّ ْبِن َكْعبٍ  بًِ ،َقاَل أِلَُب

بٌِِه َعْن أَ
ْرِوٌِه َعِن اْلَعبَلِء َعْن أَ ٌَ َوِمْنهُْم َمْن 

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًِّ ْبِن َكْعٍب َقاَل َقاَل لًِ َرُسوُل هللاَّ َرَة عن أَُب ٌْ ُهَر
ُبوِر َواَل فًِ ))َوَسلَّمَ  ْوَراِة َواَل فًِ الزَّ أَاَل أَُعلُِّمَك ُسوَرًة َما أُْنِزَل فًِ التَّ

َوَذَكَر اْلَحِدٌَث، َوِمْنهُْم َمْن َقاَل فٌِِه ( (اإْلِْنِجٌِل َواَل فًِ اْلفُْرَقاِن ِمْثلََها

ِه  ٌْ ِ َربِّ اْلَعالَِمٌنَ )َفَقَرْأُت َعلَ َكَما َقاَل َمالٌِك،َوِمْنهُْم َمْن َقاَل  (اْلَحْمُد هلِلَّ
ِه أُمَّ  ٌْ ِه َفاتَِحَة اْلِكَتاِب،َوِمْنهُْم َمْن َقاَل فٌِِه َفَقَرْأُت َعلَ ٌْ فٌِِه َفَقَرْأُت َعلَ

َثَنا ُروُح ْبُن ،اْلقُْرآنِ  ٍع َقاَل َحدَّ ٌْ ِزٌُد ْبُن ُزَر ٌَ اَقًة  ٌَ َوِمْن أَْحَسنِِهْم لَُه ِس
َرَة َقاَل َخَرَج  ٌْ بًِ ُهَر

بٌِِه َعْن أَ
ْحَمِن َعْن أَ اْلَقاِسِم َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد الرَّ

ًِّ ْبِن َكْعٍب  ِه َوَسلََّم على أَُب ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌَُصلًِّ - َرُسوُل هللاَّ – َوُهَو 
ا َخفََّؾ )):َفَقالَ  ًٌّ ٌُِجْبُه ُثمَّ إِنَّ أَُب ِه َولَْم  ٌْ ًُّ َفاْلَتَفَت إِلَ َك أَْي أَُب ٌْ بَلُم َعلَ السَّ

 ًِّ بِ بَلَة ُثمَّ اْنَصَرَؾ إِلَى النَّ بَلُم - الصَّ ِه السَّ ٌْ ا - َعلَ ٌَ َك  ٌْ بَلُم َعلَ َفَقاَل السَّ
 ِ كَ ))َفَقاَل ! َرُسوَل هللاَّ ٌْ َفَقاَل ( (َما َمَنَعَك أَْن ُتِجٌَبنًِ إِْذ َدَعْوُتكَ  ((َوَعلَ

ِ ُكْنُت أَُصلًِّ َقاَل  ا َرُسوَل هللاَّ ًَّ أَِن ))ٌَ ًَ إِلَ أََفلَْسَت َتِجُد فٌَِما أَْوِح
ُسوِل إَِذا َدَعاُكمْ ) ِ َولِلرَّ ٌُْحٌٌُِكمْ  اْسَتِجٌُبوا ّلِِلَّ َقاَل َبلَى  [ 24اأْلَْنَفاِل ]( لَِما 

ُ َقاَل  ِ َواَل أَُعوُد أََبًدا إِْن َشاَء هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ(( ًُّ أَُتِحبُّ أَْن ! أَْي أَُب
ُبوِر َواَل  ْوَراِة َواَل فًِ اإْلِْنِجٌِل َواَل فًِ الزَّ ْنِزْل فًِ التَّ ٌَ أَُعلَِّمَك ُسوَرًة لَْم 

ِ َقاَل ( (فًِ اْلفُْرَقاِن ِمْثلَُها ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َفإِنًِّ أَْرُجو أَالَّ ))قُْلُت َنَعْم 
ِدي ( (َتْخُرَج ِمْن َهَذا اْلَباِب َحتَّى َتْعلََمَها ٌَ َقاَل ثم أخذ رسول هللا بِ

ًَ اْلَحِدٌَث  ْقِض ٌَ َثنًِ َوأََنا أََتَباَطؤُ بِِه َمَخاَفَة أَْن أَْبلَُػ اْلَباَب َقْبَل أَْن  َفَحدَّ
وَرَة الَّتًِ َوَعْدَتنًِ َقاَل  ِ السُّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ ا َدَنْوَنا ِمَن اْلَباِب قُْلُت  َفلَمَّ

بَلةِ )) َؾ َتْقَرأُ فًِ الصَّ ٌْ ِه أُمَّ اْلقُْرآِن َفَقاَل  ((َك ٌْ َوالَِّذي ))َقاَل َفَقَرْأُت َعلَ
ُبوِر َواَل  ْوَراِة َواَل فًِ اإْلِْنِجٌِل َواَل فًِ الزَّ ِدِه َما أُْنِزَل فًِ التَّ ٌَ َنْفِسً بِ

ْبُع اْلَمَثانًِ َواْلقُْرآُن اْلَعِظٌُم الَِّذي أُْعِطٌُتهُ  َها السَّ ، ((فًِ اْلفُْرَقاِن ِمْثلَُها إِنَّ

  أبً بن كعب رضً هللا عنهوأخرج الطبرانً فً األوسط عنقلت 
كنت مع النبً صلى هللا علٌه وسلم فسمع رجبل ٌتهجد :"أنه قال

وٌقرأ بؤم القرآن، فقام النبً صلى هللا علٌه وسلم فاستمع حتى 
 .     ما فً القرآن مثلها: "ختمها، ثم قال

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 191 َرَة : َحدَّ ٌْ ُه َبلََؽُه أَنَّ أََبا ُهَر َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ْجَدَة، َوَمْن َفاتَتُه قَِراَءةُ أُمِّ : َكاَن  ْكَعَة َفَقْد أَْدَرَك السَّ َمْن أَْدَرَك الرَّ

ٌر َكثٌِرٌ  ٌْ هذا الخبر الموقوؾ على أبً :الشرح" .اْلقُْرآِن َفَقْد َفاَتُه َخ



 Page 340 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

هرٌرة رضً هللا عنه أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ببلؼا 

وسبق أن أخرجه فً وقوت الصبلة فكرره هنا ألن محله فً هذا 

المكان، وهو إن صح فإنه ٌرد على اإلمام البخاري فً أن أبا 

هرٌرة رضً هللا عنه ال ٌقول بؤن من لم ٌقرأ بفاتحة الكتاب 

فصبلته خداج وإنما قال فاته خٌر كثٌر، وقد تقدمت األقوال فً 

اإلشعاع واإلقناع "شرح هذا الخبر،وقد بٌنت ذلك أكثر فً كتابنا 

 الدلٌل على اإلجماع القابل بعدم /7 :حٌث قلنا" بمسابل اإلجماع

فوات الركعة على المسبوق قبل رفع اإلمام من الركوع حدٌث أبً 

إذا جبتم إلى الصبلة ونحن سجود فاسجدوا وال : "هرٌرة مرفوعا

رواه أبو داود " تعدوها شٌبا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصبلة

قال األلبانً فً " من أدرك الركوع أدرك الركعة: "وفً لفظ له

 (132) والدارقطنى (893)أخرجه أبو داود .صحٌح*":اإلرواء

 من طرق عن سعٌد (2/89) والبٌهقى (274 ـ 273 و1/216)والحاكم 

أخبرنا نافع بن ٌزٌد حدثنى ٌحً بن أبى سلٌمان عن : بن أبى مرٌم

قال رسول : زٌد بن أبى العتاب وابن المقبرى عن أبى هرٌرة قال

تفرد به ٌحً بن أبى سلٌمان :"وقال البٌهقى.هللا صلى هللا علٌه وسلم

".  أضعؾ من ذلك عن أبى هرٌرة، بإسناد آخري وقد رو،المدٌنى

 وٌحً بن أبى سلٌمان من ثقات ،صحح اإلسناد: "وأما الحاكم فقال

وهو شٌخ من أهل المدٌنة : "وقال فى المكان اآلخر". المصرٌٌن

 والصواب ما ،ووافقه الذهبى: قلت"  ولم ٌذكر بجرح،سكن مصر

 ألن ٌحً هذا لم ٌوثقه ؼٌر ابن حبان ،أشار إلٌه البٌهقى أنه ضعٌؾ

مضطرب : وقال أبو حاتم.منكر الحدٌث:  بل قال البخارى،والحاكم

لكن له طرٌق أخرى عن : قلت. ٌكتب حدٌثهي، لٌس بالقو،الحدٌث

إذا : "عبد العزٌز بن رفٌع عن رجل عن النبى صلى هللا علٌه وسلم

 وال تعتدوا ، وإن كان ساجداً فاسجدوا،جبتم واإلمام راكع فاركعوا

وهو شاهد قوى . أخرجه البٌهقى".بالسجود إذا لم ٌكن معه الركوع 

 وعبد العزٌز بن رفٌع تابعى جلٌل روى عن ،رجاله كلهم ثقات فإن
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ابن عمر وابن عباس وابن الزبٌر وؼٌرهم من الصحابة : العبادلة

 فإن كان شٌخه ـ وهو الرجل الذى لم ،وجماعة من كبار التابعٌن

 ألن الصحابة كلهم عدول فبل ٌضر ،ٌسمه ـ صحابٌاً فالسند صحٌح

 فهو مرسل ال بؤس به ، وإن كان تابعٌاً ،عدم تسمٌته كما هو معلوم

 كما هو ،والكذب فى التابعٌن قلٌل، ألنه تابعى مجهول،كشاهد

 بإسناد آخر من حدٌث أبى هرٌرة مرفوعاً يوقد رو.معروؾ

من أدرك ركعة من الصبلة فقد أدركها قبل أن ٌقٌم اإلمام :"بلفظ

أخرجه الدارقطنى والبٌهقى وكذا أبو سعٌد بن األعرابى فى ".صلبه

 كلهم من طرٌق ابن (460)والعقٌلى فى الضعفاء (94/2ق )" المعجم"

أخبرنى ٌحً بن حمٌد عن قرة بن عبد الرحمن عن ابن : وهب

أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هرٌرة : شهاب قال

 .ٌحً بن حمٌد عن قرة ال ٌتابع علٌه: قال البخارى:"وقال العقٌلى.به

ورواه معمر ومالك وٌونس وعقٌل وابن جرٌج وابن عٌٌنة 

واألوزاعى وشعٌب عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن 

من أدرك ركعة من الصبلة فقد أدرك :"أبى هرٌرة مرفوعاً بلفظ

قبل أن ٌقٌم اإلمام : "ولم ٌذكر أحد منهم هذه اللفظة". الصبلة

 ولعل هذا من كبلم الزهرى فؤدخله ٌحً بن حمٌد فى ،"صلبه

وٌحً هذا ضعفه الدارقطنى ومن طرٌقه : قلت".الحدٌث ولم ٌبٌنه

( 132)"التلخٌص"و" اللسان"أخرجه ابن خزٌمة فى صحٌحه كما فى

ذكر الوقت الذى ٌكون فٌه المؤموم : " ابن خزٌمة ـيوترجم له ـ أعن

وقد وجدت له طرٌقاً أخرى إلى ".مدركاً للركعة إذا ركع إمامه قبل

" المنتقى من مسموعاته بمرو" أخرجه الضٌاء المقدسى فى،الزهرى

عن أبى على األنصارى حدثنا عبٌد هللا بن منصور  (37/2ق )

الصباغ حدثنا أحمد بن صالح ـ ولم ٌكن هذا الحدٌث إال عنده ـ 

: حدثنا عبد هللا بن وهب عن ٌونس بن ٌزٌد عن الزهرى به بلفظ

 ولٌعتد بها من ،من أدرك اإلمام وهو راكع فلٌركع معه"

 األنصارى هذا اسمه محمد يجدا فإن أبا عل وهذا إسناد واهٍ ".صبلته
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عن عبد : بن هارون بن شعٌب بن إبراهٌم بن حٌان وقد قال الذهبى

 الحدٌث يومما ٌقو.فبل ٌصلح لبلستشهاد".كان ٌتهم:"العزٌز الكتانى

                                 :جرٌان عمل جماعة من الصحابة علٌه

من لم ٌدرك اإلمام ركعاً لم ٌدرك تلك " : فقد قال،ابن مسعود: أوالً 

 من طرٌقٌن عن أبى األحوص (2/90)أخرجه البٌهقى "الركعة 

" المصنؾ"وروى ابن أبى شٌبة فى . وهذا سند صحٌح: قلت.عنه

والبٌهقى ( 3/32/1) والطبرانى (232 ـ 1/231) والطحاوى (2 ـ 1/99/1)

خرجت مع عبد هللا من داره إلى :  عن زٌد بن وهب قال(91 ـ 2/90)

 ، فكبر عبد هللا ثم ركع، فلما توسطنا المسجد ركع اإلمام،المسجد

 ثم مشٌنا راكعٌن حتى انتهٌنا إلى الصؾ حتى رفع ،وركعت معه

فلما قضى اإلمام الصبلة قمت وأنا أرى أنى لم :  قال،وسهمإالقوم ر

: قلت".إنك قد أدركت:  فؤجلسنى وقال، فؤخذ بٌدى عبد هللا،أدرك

                        .وله فى الطبرانى طرق أخرى. وسنده صحٌح

فوضعت ٌدٌك ،إذا جبت واإلمام راكع" :قال، عبد هللا بن عمر :ثانٌاً 

أخرجه ابن أبى شٌبة ".على ركبتٌك قبل أن ٌرفع فقد أدركت

ومن هذا الوجه  . من طرٌق ابن جرٌج عن نافع عنه(1/94/1)

من أدرك " :أخرجه البٌهقى إال أنه قرن مع ابن جرٌج مالكاً ولفظه

 فقد أدرك تلك ،فركع قبل أن ٌرفع اإلمام رأسه، اإلمام راكعاً 

       . لزوال احتمال تدلٌس ابن جرٌجوإسناده صحٌح:قلت".الركعة

من أدرك الركعة قبل أن ٌرفع اإلمام :" كان ٌقول:زٌد بن ثابت: ثالثاً 

رواه البٌهقى من طرٌق مالك أنه بلؽه أن "رأسه فقد أدرك الركعة

وأخرج الطحاوى .عبد هللا بن عمر وٌزٌد بن ثابت كانا ٌقوالن ذلك

أن زٌد بن ثابت كان ٌركع ." عن خارجة بن زٌد بن ثابت(1/232)

 معترضاً على شقه ي ثم ٌمش،على عتبة المسجد ووجهه إلى القبلة

وإسناده : قلت". ثم ٌعتد بها إن وصل إلى الصؾ أو لم ٌصل،األٌمن



 Page 343 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

من طرق أخرى عن زٌد ( 91 و2/90) وقد أخرجه هو والبٌهقى ،جٌد

                                               .نحوه وٌؤتى إحداها قرٌباً 

دخلت أنا وعمرو :" قال عثمان بن األسود،عبد هللا بن الزبٌر: رابعاً 

 حتى ، فركع اإلمام فركعت أنا وهو ومشٌنا راكعٌن،بن تمٌم المسجد

الذى صنعت آنفاً :  قال لى عمرو، فلما قضٌنا الصبلة،دخلنا الصؾ

قد رأٌت ابن الزبٌر :  قال،من مجاهد: ممن سمعته؟ قلت

أخرجه ابن أبى شٌبة ورجاله ثقات ؼٌر عمرو بن تمٌم بٌض ".فعله

فى : "وقال البخارى" الثقات"له ابن أبى حاتم وذكره ابن حبان فى 

                                                              ".حدٌثه نظر

عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . أبو بكر الصدٌق: خامساً 

بن هشام أن أبا بكر الصدٌق وزٌد بن ثابت دخبل المسجد واإلمام 

أخرجه البٌهقى . ثم دبا وهما راكعان حتى لحقا بالصؾ،راكع فركعا

 لكن أبا بكر بن عبد الرحمن لم ٌدرك أبا بكر ،وإسناده حسن

 إال أنه ٌحتمل أن ٌكون تلقاه عن زٌد بن ،الصدٌق فهو عنه منقطع

 فإنه ورد عنه طرق أخرى تقدم ،وهو عن زٌد صحٌح ثابت. ثابت

 وبهذه اآلثار ،والخبلصة أن الحدٌث بشاهده المرسل .بعضها قرٌباً 

دلت هذه اآلثار : (فابدة). وهللا أعلم،حسن ٌصلح لبلحتجاج به

 ،أن الركعة تدرك بإدراك الركوع: األول:الصحٌحة على أمرٌن

..                                        الخ" .ومن أجل ذلك أوردناها  

عن أبً موسى : "ومن األدلة ما أخرجه النسابً فً السنة قال

إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خطبنا فبٌن : رضً هللا عنه قال

إذا صلٌتم فؤقٌموا صفوفكم ثم لٌإمكم :"لنا سنتنا وعلمنا صبلتنا، فقال

ؼٌر المؽضوب : أحدكم فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فؤنصتوا، وإذا قال

آمٌن، ٌجبكم هللا،وإذا كبر وركع، فكبروا : علٌه وال الضالٌن، فقولوا

واركعوا،فإن اإلمام ٌركع قبلكم وٌرفع قبلكم، فقال رسول هللا صلى 

: سمع هللا لمن حمده، فقولوا: فتلك بتلك، وإذا قال: هللا علٌه وسلم
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اللهم ربنا لك الحمد، ٌسمع هللا لكم فإن هللا تعالى قال على لسان نبٌه 

سمع هللا لمن حمده، وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن اإلمام 

فتلك : :ٌسجد قبلكم وٌرفع قبلكم، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

التحٌات : ، وإذا كان عند القعدة فلٌكن من أول قول أحدكم"بتلك

الطٌبات الصلوات هلل، والسبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا وبركاته، 

السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن، أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد 

": منتقى األخبار"، وقال ابن تٌمٌة الجد فً "أن محمدا عبده ورسوله

صحٌح ورواه : قال األلبانً" رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً"

وهذا إجماع ظنً من عهد الصحابة وهللا تعالى : قلت. ابن ماجه

لكننً رأٌت شٌخنا بداه رحمه هللا وإٌانا قلد الحافظ أحمد بن .أعلم

الصدٌق الؽماري فً عدم إجزاء كل ركعة لم ٌقرأ فٌها المؤموم 

حٌث " القراءة خلؾ اإلمام"بفاتحة الكتاب وللبخاري رسالة موسومة 

ُ َعْنهُ :"قال فٌها ًَ هللاَّ اٍس َرِض َهِذِه فًِ اْلَمْكُتوَبِة : "َوَقاَل اْبُن َعبَّ

ْرَداءِ  ِه : َواْلُخْطَبِة، َوَقاَل أَُبو الدَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َسؤََل َرُجٌل َرُسوَل هللاَّ

: َقاَل َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصارِ « َنَعمْ »:أَفًِ ُكلِّ َصبَلٍة قَِراَءةٌ؟ َقالَ "َوَسلَّمَ 

ِه : َقاَل اْلُبَخاِريُّ . َوَجَبتْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوَتَواُتُر اْلَخَبِر َعْن َرُسوِل هللاَّ

ٌُْجِزٌِه : َوَقاَل َبْعُض النَّاسِ « اَل َصبَلَة إاِلَّ بِقَِراَءِة أُمِّ اْلقُْرآنِ »: َوَسلَّمَ 

ِن،  ٌْ ٌَ ْقَرأُ فًِ اأْلُْخَر ٌَ ِة، َواَل  ٌَّ ِن بِاْلَفاِرِس ٌْ ٌَ ِن اأْلُولَ ٌْ ْكَعَت ًة فًِ الرَّ ٌَ ًة آ ٌَ آ

ِه َوَسلَّمَ : َوَقاَل أَُبو َقَتاَدةَ  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ْقَرأُ فًِ اأْلَْرَبِع، "َكاَن النَّ ٌَ

ْقَرْأ فًِ اأْلَْرَبِع َجاَزْت َصبَلُتُه، َوَهَذا ِخبَلُؾ : َوَقاَل َبْعُضهُمْ  ٌَ إِْن لَْم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َفإِِن « اَل َصبَلَة إاِلَّ بَِفاتَِحِة اْلِكَتابِ »:َقْوِل النَّ

ِه َوَسلَّمَ : اْحَتجَّ َوَقالَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ قُْل اَل « اَل َصبَلةَ »:َقاَل النَّ ٌَ َولَْم 

ِه َوَسلََّم : ٌُْجِزي قٌَِل لَهُ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ إِنَّ اْلَخَبَر إَِذا َجاَء َعْن النَّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اُنُه َعِن النَّ ٌَ ِجًَء َب ٌَ َفُحْكُمُه َعلَى اْسِمِه َوَعلَى اْلُجْملَِة َحتَّى 

 ِ ِه َوَسلََّم َقاَل َجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌْ ، : َعلَ ٌُْجِزٌِه إاِلَّ بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َفإِِن اْحَتجَّ اَل 

ْكَعِة َكَذلَِك ُتْجِزٌِه : َفَقالَ  ُكوَع َجاَزْت َفَكَما أَْجَزأَْتُه فًِ الرَّ إَِذا أَْدَرَك الرُّ

َكَعاِت قٌَِل لَهُ  ُد ْبُن َثابٍِت، َواْبُن ُعَمَر، َوالَِّذٌَن لَْم : فًِ الرَّ ٌْ َما أََجاَز َز إِنَّ
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ا َمْن َرأَى اْلقَِراَءَة، َفَقْد َقاَل أَُبو  َرُوا اْلقَِراَءَة َخْلَؾ اإْلَِماِم َفؤَمَّ ٌَ

َرةَ  ٌْ ٌُْدِرَك اإْلَِماَم َقابًِما، َوَقاَل أَُبو َسِعٌٍد َوَعابَِشُة »:ُهَر ٌُْجِزٌِه َحتَّى  اَل 

ُ َعْنهَُما ًَ هللاَّ ْقَرأَ بِؤُمِّ اْلقُْرآِن، َوإِْن َكاَن « َرِض ٌَ ْرَكُع أََحُدُكْم َحتَّى  ٌَ اَل 

ُه اَل  ُكوِع ُمْسَتْثًنى ِمَن اْلُجْملَِة َمَع أَنَّ َذلَِك إِْجَماًعا لََكاَن َهَذا اْلُمْدِرُك لِلرُّ

ِ :إِْجَماَع فٌِِه َواْحَتجَّ َبْعُض َهُإاَلِء، َفَقالَ  ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم لَِقْوِل هللاَّ ٌَ اَل 

ْثنًِ َعلَى :  َفقٌَِل لَهُ [204: األعراؾ] {َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا}َتَعالَى  ٌُ َف

ْقَرأُ َقالَ  ٌَ ِ، َواإْلَِماُم  َناُء : َنَعْم، قٌَِل لَهُ : هللاَّ َناَء َوالثَّ ِه الثَّ ٌْ َفلَِم َجَعْلَت َعلَ

ِرِه؟ َواْلقَِراَءةُ فًِ اأْلَْصِل َواِجَبٌة أَْسَقْطَت  ٌْ بَلةُ بَِؽ ٌع َتتِمُّ الصَّ ِعْنَدَك َتَطوَّ

ِ َتَعالَى   [204: األعراؾ] {َفاْسَتِمُعوا}اْلَواِجَب بَِحاِل اإْلَِماِم لَِقْوِل هللاَّ

َناَء َوَجَعْلَت  َناِء َولَْم ُتْسقِْط َعْنُه الثَّ ْسَتِمَع ِعْنَد الثَّ ٌَ َوأََمْرَتُه أَْن اَل 

ُه إَِذا َجاَء َواإْلَِماُم فًِ  ِع، َوَزَعْمَت أَنَّ َطوُّ اْلَفِرٌَضَة أَْهَوَن َحااًل ِمَن التَّ

ٌُْنِصُت لِقَِراَءِة اإْلَِماِم َوَهَذا  ْسَتِمُع َواَل  ٌَ ِن اَل  ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ُه  اْلَفْجِر فإنَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ بَلةُ »: ِخبَلُؾ َما َقالَُه النَّ إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ : َفَقالَ « َفبَل َصبَلَة إاِلَّ اْلَمْكُتوَبةَ  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ : إِنَّ النَّ

َهَذا َخَبٌر لَْم : ، َفقٌَِل لَهُ «َمْن َكاَن لَُه إَِماٌم َفقَِراَءةُ اإْلَِماِم لَُه قَِراَءةٌ »

ِرِهْم إِلِْرَسالِِه  ٌْ ْثُبْت ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْهِل اْلِحَجاِز َوأَْهِل اْلِعَراِق َوَؼ ٌَ

ِه َوَسلََّم َقاَل  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اٍد، َعِن النَّ َواْنقَِطاِعِه َرَواهُ اْبُن َشدَّ

ِر،: اْلُبَخاِريُّ  ٌْ َب بًِ الزُّ
لعله ]َوَرَوى اْلَحَسُن ْبُن َصالٍِح، َعْن َجابٍِر، َعْن أَ

ْدِري [عن أبً الزبٌر عن جابر ٌَ ِه َوَسلََّم، َواَل  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ  َعْن النَّ

 ِ اِمِت، َوَعْبِد هللاَّ ِر َوَذَكَر َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ٌْ َب بًِ الزُّ
أََسِمَع َجابٌِر ِمْن أَ

ِه َوَسلََّم َصبَلَة اْلَفْجِر َفَقَرأَ َرُجٌل  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ْبِن َعْمٍرو، َصلَّى النَّ

ْقَرأُ إاِلَّ بِؤُمِّ اْلقُْرآنِ »: َخْلَفُه َفَقالَ  ٌَ ْقَرْأنَّ أََحُدُكْم َواإْلَِماُم  ٌَ َفلَْو َثُبَت « اَل 

ِل لَِقْولِهِ  ْقَرأَنَّ إاِلَّ بِؤُمِّ »: اْلَخَبَراِن ِكبَلُهَما لََكاَن َهَذا ُمْسَتْثًنى ِمَن اأْلَوَّ ٌَ اَل 

، «َمْن َكاَن لَُه إَِماٌم َفقَِراَءةُ اإْلَِماِم لَُه قَِراَءةٌ ُجْملَةٌ »: ، َوَقْولِهِ «اْلِكَتابِ 

ُ « إاِلَّ بِؤُمِّ اْلقُْرآنِ »:َوَقْولِهِ  ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُمْسَتْثًنى ِمَن اْلُجْملَِة َكَقْوِل النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُثمَّ َقاَل فًِ أََحاِدٌَث « ُجِعلَْت لًِ اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطهُوًرا»:َعلَ

، َوَما اْستِْثَناهُ ِمَن اأْلَْرِض َواْلُمْسَتْثَنى َخاِرٌج ِمَن «إاِلَّ اْلَمْقَبَرةَ »:أُْخَرى
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َمْن َكاَن لَُه إَِماٌم »:اْلُجْملَِة، َوَكَذلَِك َفاتَِحُة اْلِكَتاِب َخاِرٌج ِمْن َقْولِهِ 

َفَق أَْهُل اْلِعْلِم َوأَْنَتُم : َوقٌَِل لَهُ . َمَع اْنقَِطاِعهِ « َفقَِراَءةُ اإْلَِماِم لَُه قَِراَءةٌ  اتَّ

ْحَتِمُل اإْلَِماُم َفْرًضا َعِن اْلَقْوِم ُثمَّ قُْلُتمُ  ٌَ ُه اَل  ٌُْحَتَمُل : أَنَّ اْلقَِراَءةُ َفِرٌَضٌة َو

ْجَهْر، َواَل  ٌَ اإْلَِماُم َهَذا اْلَفْرَض َعِن اْلَقْوِم فٌَِما َجَهَر اإْلَِماُم أَْو لَْم 

ْحِمٌِد َفَجَعْلُتُم  ْسبٌِِح َوالتَّ َناِء َوالتَّ َنِن َنْحَو الثَّ ًبا ِمَن السُّ ٌْ ْحَتِمُل اإْلَِماُم َش ٌَ

َقاَس اْلَفْرُض  ٌُ اُس ِعْنَدَك أَْن اَل  ٌَ ِع، َواْلقِ َطوُّ اْلَفْرَض أَْهَوَن ِمَن التَّ

َقاَس اْلَفْرُض  ٌُ ِع، َوأَْن  َطوُّ ٌُْجَعَل اْلَفْرُض أَْهَوَن ِمَن التَّ ِع، َوأَالَّ  َطوُّ بِالتَّ

ُكوِع  أَِو اْلَفَرُع بِاْلَفْرِض إَِذا َكاَن ِمْن َنْحِوِه َفلَْو قِْسَت اْلقَِراَءَة بِالرُّ

ُجوِد َوالتََّشهُِّد إَِذا َكاَنْت َهِذِه ُكلَُّها َفْرًضا، ُثمَّ اْخَتلَفُوا فًِ َفْرٍض  َوالسُّ

قٌُِسوا اْلَفْرَض أَْو اْلَفْرَع  ٌَ اَس أَْن  ٌَ َرى اْلقِ ٌَ ِمْنَها َكاَن أَْولَى ِعْنَد َمْن 

 ِ ُ َعْنهَُما َقاَل َرُسوُل هللاَّ ًَ هللاَّ َرَة، َوَعابَِشُة َرِض ٌْ بِاْلَفْرِض َوَقاَل أَُبو ُهَر

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًَ »: َصلَّى هللاَّ ْقَرْأ فٌَِها بِؤُمِّ اْلقُْرآِن، َفِه ٌَ َمْن َصلَّى َصبَلًة لَْم 

ابِ «ِخَداجٌ  َوإِْن َقَرْأُت، : اْقَرْأ َخْلَؾ اإْلَِماِم؟ قُْلتُ :"َوَقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

َماِن، . َنَعْم، َوإِْن َقَرْأتَ : َقالَ  ٌَ َفُة ْبُن اْل ٌْ ًُّ ْبُن َكْعٍب، َوُحَذ َوَكَذلَِك َقاَل أَُب

ِ ْبِن  بًِ َطالٍِب َوَعْبِد هللاَّ
ًِّ ْبِن أَ ٌُْذَكُر َعْن َعلِ ُ َعْنهُْم َو ًَ هللاَّ َوُعَباَدةُ َرِض

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ٍة ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ َوِعدَّ
َعْمٍرو، َوأَ

دٍ  ِه َوَسلََّم َنْحُو َذلَِك َوَقاَل اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ٌة »: َعلَ َكاَن ِرَجاٌل أَبِمَّ

ْقَرُإوَن َخْلَؾ اإْلَِمامِ  مَ « ٌَ ٌَ ًَ : َوَقاَل أَُبو َمْر َسِمْعُت اْبَن َمْسُعوٍد، َرِض

ُ َعْنُه  ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِمامِ »هللاَّ َوَقاَل أَُبو َوابٍِل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد، « ٌَ

َمامِ » َما »: َوَقاَل اْبُن اْلُمَباَركِ « أَْنِصْت لئِْلِ َدلَّ أَنَّ َهَذا فًِ اْلَجْهِر، َوإِنَّ

ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم فٌَِما َسَكَت اإْلَِمامُ  ٍر « ٌَ ٌْ َوَقاَل اْلَحَسُن َوَسِعٌُد ْبُن ُجَب

ُموُن ْبُن ِمْهَراَن، َوَما ٌْ ابِِعٌَن، َوأَِهِل اْلِعْلمِ  َوَم ُه : اَل أَْحَصى ِمَن التَّ إِنَّ

ُ َعْنَها  ًَ هللاَّ ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم َوإِْن َجَهَر، َوَكاَنْت َعابَِشُة َرِض َتؤُْمُر »ٌَ

لٌ « بِاْلقَِراَءِة َخْلَؾ اإْلَِمامِ  بًِ اْلُمِؽٌَرِة، : َوَقاَل َخبلَّ
َثَنا َحْنَظلَُة ْبُن أَ َحدَّ

اًدا َعِن اْلقَِراَءِة، َخْلَؾ اإْلَِماِم فًِ اأْلُولَى َواْلَعْصِر، : َقالَ  َسؤَْلُت َحمَّ

ٍر : َفَقالَ  ٌْ ْقَرأُ َفقُْلتُ "َكاَن َسِعٌُد ْبُن ُجَب َك؟، َفَقالَ : ٌَ ٌْ أَْن : أَيُّ َذلَِك أََحبُّ إِلَ

بَلةَ »: َوَقاَل ُمَجاِهدٌ " َتْقَرأَ  ْقَرْأ َخْلَؾ اإْلَِماِم أََعاَد الصَّ ٌَ َوَكَذلَِك « إَِذا لَْم 
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ِر َوقٌَِل لَهُ  ٌْ َب ِ ْبُن الزُّ ِ َتَعالَى: َقاَل َعْبُد هللاَّ إَِذا قُِرَئ }:اْحتَِجاُجَك بَِقْوِل هللاَّ

ْجَهِر [204: األعراؾ]{ اْلقُْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا ٌَ َت إَِذا لَْم  ٌْ  أََرأَ

ْقَرأُ َمْن َخْلَفُه؟ َفإِْن َقالَ  ٌَ َ َتَعالَى : اإْلَِماُم  اَل أَْبَطَل َدْعَواهُ أِلَنَّ هللاَّ

ٌُْجَهُر [204: األعراؾ]{ َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا}:َقالَ  ْسَتِمُع لَِما  ٌَ َما   َوإِنَّ

ِ َتَعالَى ا َنْسَتْعِمُل َقْوَل هللاَّ :  َنقُولُ [204: األعراؾ]{ َفاْسَتِمُعوا لَهُ }:َمَع إِنَّ

ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ َكَتاِت َقاَل َسُمَرةُ َرِض ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم ِعْنَد السَّ ٌَ : ًُّ بِ َكاَن لِلنَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ْفُرُغ : َسْكَتَتانِ :"َصلَّى هللاَّ ٌَ ُر، َوَسْكَتٌة ِحٌَن  ٌَُكبِّ َسْكَتٌة ِحٌَن 

مٍ " ِمْن قَِراَءتِهِ  ٌْ رٍ : َوَقاَل اْبُن ُخَث ٌْ أَْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم :"قُْلُت لَِسِعٌِد ْبِن ُجَب

ُكوُنوا : َقالَ  ٌَ هُْم َقْد أَْحَدُثوا َما لَْم  َنَعْم، َوإِْن ُكْنَت َتْسَمُع قَِراَءَتُه، َفإِنَّ

ُظنَّ أَنَّ  ٌَ َر ُثمَّ أَْنَصَت َحتَّى  لََؾ َكاَن إَِذا أَمَّ أََحُدُهْم َكبَّ ْصَنُعوَنُه إِنَّ السَّ ٌَ

ًَ " َمَن َخْلَفُه َقَرأَ بَفاتَِحَة اْلِكَتاَب ُثمَّ َقَرأَ َوأَْنَصُتوا َرَة َرِض ٌْ َوَقاَل أَُبو ُهَر

ُ َعْنهُ  ِه َوَسلَّمَ : هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ْقَرأَ َسَكَت »:َكاَن النَّ ٌَ إَِذا أََراَد أَْن 

ُموُن ْبُن ِمْهَراَن، « َسْكَتةً  ٌْ ْحَمِن، َوَم َوَكاَن أَُبو َسلََمَة ْبُن َعْبِد الرَّ

َرْوَن اْلقَِراَءَة ِعْنَد ُسُكوِت اإْلَِماِم إِلَى ُنوِن  ٌَ ٍر  ٌْ ُرُهْم، َوَسِعٌُد ْبُن ُجَب ٌْ َوَؼ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اَل َصبَلَة إاِلَّ بَِفاتَِحِة »:َنْعُبُد لَِقْوِل َرُسوِل هللاَّ

َبًعا «اْلِكَتابِ  ُكوَن ُمتَّ ٌَ ، َفَتُكوُن قَِراَءُتُه َفإَِذا َقَرأَ اإْلَِماُم أَْنَصْت َحتَّى 

ِ َتَعالَى َ }:لَِقْوِل هللاَّ
ُسولَ َفَقْد أََطاَع هللاَّ ٌُِطِع الرَّ  َوَقْولِِه [80: النساء]{ َمْن 

َر َسبٌِِل } ٌْ بِْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلهَُدى َو ٌَّ ُسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَب ٌَُشاقِِق الرَّ َوَمْن 

مَ   [115: النساء]{ َوَساَءْت َمِصًٌرا اْلُمْإِمنٌَِن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصلِِه َجَهنَّ

وا َقاَل  ٌُتِمُّ بَلِة َفَحقَّ َعلَى َمْن َخْلَفُه أَْن  ًبا ِمَن الصَّ ٌْ َوإَِذا َتَرَك اإْلَِماُم َش

تِمَّ اإْلَِماُم أَْتَمْمَنا»:َعْلَقَمةُ  ٌُ ٍر، « إِْن لَْم  ٌْ َوَقاَل اْلَحَسُن َوَسِعٌُد ْبُن ُجَب

ُد ْبُن ِهبَللٍ  ٌْ ْوَم اْلُجُمَعةِ »:َوُحَم ٌَ ، َوَقاَل اآْلَخُروَن ِمْن «أَْقَرأُ بِاْلَحْمِد 

ْنَقضُّ : َهُإاَلءِ  ٌَ ٍة  ٌَ ْقَرأَ بِآ ٌَ ٌُْجِزٌِه أَْن  ِة، َو ٌَّ ْقَرأَ بِاْلَفاِرِس ٌَ ٌُْجِزٌِه أَْن 

ٍة َوقٌَِل لَهُ  ِر ِكَتاٍب َواَل ُسنَّ ٌْ لِِهْم بَِؽ َناَء : آِخُرُهْم َعلَى أَوَّ َمْن أََباَح لََك الثَّ

ِرَك اْلَفْرَض َوُهَو اْلقَِراَءةُ  ٌْ اٍس َوَحَظَر َعلَى َؼ ٌَ ْقَرأُ بَِخَبٍر أَْو بِقِ ٌَ َواإْلَِماُم 

َناَء  َرُوا الثَّ ٌَ ًة ِمْن أَْهِل اْلَمِدٌَنِة، لَْم  َفاَق أِلَنَّ ِعدَّ َواَل َخَبَر ِعْنَدَك َواَل اتِّ

بِِهْم  ٌْ َر ِعْنَدُهْم َفهُْم فًِ َر ٌَّ ْقَرُإوَن َفَتَح ٌَ ُروَن ُثمَّ  ٌَُكبِّ ِرِه َو ٌْ َماِم َواَل لَِؽ لئِْلِ
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اَء ِمَن اْلَفْرِض َوَجَعَل اْلَواِجَب  ٌَ ُدوَن َمَع أَنَّ َهَذا َصَنَعُه فًِ أَْش َتَردَّ ٌَ

ْهِر أَِو  ِن ِمَن الظُّ ٌْ ْكَعَت ْقَرْأ فًِ الرَّ ٌَ ُه إَِذا لَْم  ِع، َزَعْمَت أَنَّ َطوُّ أَْهَوَن ِمَن التَّ

ِع  َطوُّ ْقَرْأ فًِ َرْكَعٍة ِمْن أَْرَبٍع ِمَن التَّ ٌَ ٌُْجِزٌِه َوإَِذا لَْم  اْلَعْصِر أَِو اْلِعَشاِء 

ٌُِجِزِه قُْلتَ  ْقَرْأ : لَْم  ٌَ ْقَرْأ فًِ َرْكَعٍة ِمَن اْلَمْؽِرِب أَْجَزأَهُ َوإَِذا لَْم  ٌَ َوإَِذا لَْم 

َق  َن َما َفرَّ ٌْ ْجَمَع َب ٌَ ُه ُمولٌِع أَْن  ٌُِجِزِه، َوَكؤَنَّ فًِ َرْكَعٍة ِمَن اْلِوْتِر لَْم 

 ِ َن َما َجَمَع َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُق َب ٌَُفرِّ ِه َوَسلََّم، أَْو  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ

، َعِن  ًِّ ًُّ ْبُن َصالٍِح، َعِن اأْلَْصَبَهانِ ِه َوَسلََّم، َوَرَوى َعلِ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ بٌِِه، َرِض
لَى، َعْن أَ ٌْ بًِ لَ

ِ ْبِن أَ َمْن َقَرأَ »: اْلُمْخَتاِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

ْعِرُؾ اْلُمْخَتاَر « َخْلَؾ اإْلَِماِم َفَقْد أَْخَطؤَ اْلفِْطَرةَ  ٌَ ُه اَل  ِصحُّ أِلَنَّ ٌَ َوَهَذا اَل 

ْحَتجُّ أَْهُل  ٌَ ، َواَل  ًٍّ بٌِِه أَْم اَل؟ َوأَُبوهُ ِمْن َعلِ
ُه َسِمَعُه ِمْن أَ ٌُْدَرى أَنَّ َواَل 

بًِ َرافٍِع، َعْن 
ِ ْبِن أَ ، َعْن َعْبِد هللاَّ ْهِريِّ اْلَحِدٌِث بِِمْثلِِه، َوَحِدٌُث الزُّ

ٍس، َعِن اْبِن َنَجاٍد، َرُجٍل ِمْن َولَِد  ٌْ بٌِِه، أََدلُّ َوأََصحُّ َوَرَوى َداُوُد ْبُن َق
أَ

ْقَرأُ َخْلَؾ اإْلَِماِم فًِ فٌِِه َجْمَرةٌ »َسْعٍد، َعْن َسْعٍد،  ٌَ « َوِدْدُت أَنَّ الَِّذي 

قُوَل  ٌَ ُجوُز أِلََحٍد أَْن  ٌَ ًَ َواَل  ٌُْعَرْؾ َواَل ُسمِّ َوَهَذا ُمْرَسٌل َواْبُن َنَجاٍد لَْم 

 ُ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ِ َوَقاَل النَّ فًِ اْلَقاِرِئ َخْلَؾ اإْلَِماِم َجْمَرةٌ ِمْن َعَذاِب هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ »:َعلَ ُبوا بَِعَذاِب هللاَّ َم َذلَِك «اَل ُتَعذِّ َتَوهَّ ٌُ ْنَبِؽً أِلََحٍد أَْن  ٌَ ، َواَل 

ٍل،  ٌْ َعلَى َسْعٍد َمَع إِْرَسالِِه َوَضْعفِِه َوَرَوى أَُبو ُحَباٍب، َعْن َسلََمَة ْبِن ُكَه

 ِ ْقَرأُ َخْلَؾ :"َعْن إِْبَراِهٌَم، َقاَل فًِ ُنْسَخِة َعْبِد هللاَّ ٌَ َوَوِدُت أَنَّ الَِّذي 

ٌُْحَتجُّ بِِه َوَخالََفُه اْبُن َعْوٍن َعْن  اإْلَِماِم ُملَِا فُوهُ َنتًِنا َوَهَذا ُمْرَسٌل اَل 

َثَنا َمْحُموُد َقالَ -34[..]إِْبَراِهٌَم اأْلَْسَودِ  َثَنا :  َحدَّ َثَنا اْلُبَخاِريُّ َقاَل، َحدَّ َحدَّ

ُد ْبُن إِْسَحاَق، َعْن َمْكُحوٍل، َعْن : أَْحَمُد ْبُن َخالٍِد، َقالَ  َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُ َعْنُه َقاَل َصلَّى  ًَ هللاَّ اِمِت، َرِض بٌِِع، َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّ َمْحُموِد ْبِن الرَّ

ِه َوَسلََّم َصبَلًة َجَهَر فٌَِها َفَقَرأَ َخْلَفُه َرُجٌل َفَقالَ  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ اَل »:النَّ

ْقَرأُ إاِلَّ بِؤُمِّ اْلقُْرآنِ  ٌَ ْقَرأَنَّ أََحُدُكْم َواإْلَِماُم  َثَنا اْلُبَخاِريُّ -37[..]«ٌَ  َحدَّ

َثَنا َعْبَداُن، َقالَ  ٍع، َقالَ : َقاَل، َحدَّ ٌْ ِزٌُد ْبُن ُزَر ٌَ َثَنا  َثَنا َخالٌِد، َعْن : َحدَّ َحدَّ

بًِ َعابَِشَة، َعْن َمْن َشِهَد َذاَك َقالَ 
ِد ْبِن أَ بًِ قبَِلَبَة، َعْن ُمَحمَّ

َصلَّى : أَ

ا َقَضى َصبَلَتُه َقالَ  ِه َوَسلََّم َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ أََتْقَرُإوَن »: النَّ
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ْقَرأُ؟ ٌَ ا لََنْفَعُل َقالَ : َقالُوا« َواإْلَِماُم  ْقَرأَ أََحُدُكْم »:إِنَّ ٌَ َفبَل َتْفَعلُوا إاِلَّ أَْن 

َثَنا َمْحُموُد قال-44[..]«بَِفاتَِحِة اْلِكَتاِب فًِ َنْفِسهِ  َثَنا اْلُبَخاِريُّ :  َحدَّ َحدَّ

ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد  َثَنا َعْبُد هللاَّ َقاَل، َحدَّ

قُولُ  ٌَ ابِِب، َمْولَى ِهَشاِم ْبِن ُزْهَرَة،  ُه َسِمَع أََبا السَّ ْحَمِن، أَنَّ َسِمْعُت : الرَّ

قُولُ  ٌَ ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ َرَة، َرِض ٌْ ُ [22:ص]َقاَل : أََبا ُهَر ِ َصلَّى هللاَّ  َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًَ ِخَداٌج، »: َعلَ ْقَرْأ فٌَِها بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َفِه ٌَ َمْن َصلَّى َصبَلًة لَْم 

ُر َتَمامٍ  ٌْ ًَ ِخَداٌج َؼ ..                                           ، الخ«َفِه  

قلت وقد امتاز هنا اإلمام البخاري بالتعصب وبالتساهل المفرط 

حٌث صحح عنعنة محمد بن إسحاق وؼٌره من المدلسٌن وضعفوا 

رواٌة أبً حنٌفة،وهل نصدق هذا الدلٌل الذي عزاه ألبً هرٌرة أم 

ُه َبلََؽُه أَنَّ أََبا -16: نصدق ما رواه مالك فً الموطؤ حٌث قال  َمالٌِك أَنَّ

ْجَدَة َوَمْن َفاَتُه قَِراَءةُ  ْكَعَة َفَقْد أَْدَرَك السَّ قُوُل َمْن أَْدَرَك الرَّ ٌَ َرَة َكاَن  ٌْ ُهَر

ٌر َكثٌِرٌ  ٌْ َمْعَنى :"قال ابن عبد البر فً االستذكار"أُمِّ اْلقُْرآِن َفَقْد َفاَتُه َخ

ْرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه ِمَن  ٌَ ْرَكَع اْلَمؤُْموُم َقْبَل أَْن  ٌَ ْكَعِة ها هنا أَْن  إِْدَراُك الرَّ

بًِ 
ُكوِع َهَذا َقْوُل َمالٍِك َوأَْكَثِر اْلُعلََماِء َوفٌِِه اْختبَِلٌؾ، ُرِوَي َعْن أَ الرُّ

َرَة  ٌْ ْعَتدُّ بَِها))ُهَر ٌَ َوَهَذا َقْوٌل اَل َنْعلَُم أَنَّ  ((َمْن أَْدَرَك اْلَقْوَم ُرُكوًعا 

َوَقْد ُرِوَي  أََحًدا َقاَل بِِه ِمْن فَُقَهاِء اأْلَْمَصاِر َوفٌِِه َوفًِ إِْسَناِدِه َنَظرٌ 

ابِِعٌَن ِضدُّ َذلَِك َوَقْد ُرِوَي  َمْعَناهُ َعْن أَْشَهَب َوَرِوَي َعْن َجَماَعٍة ِمَن التَّ

اٍد  ٌَ ِل َواْلَحَسِن ْبِن ِز ٌْ عن بن أبً لٌلى واللٌث بن سعد وزفر بن اْلهَُذ

ْرَكَع اْعَتدَّ بَِها  ٌَ ْكَعِة َقْبَل أَْن  َر َبْعَد َرْفِع اإْلَِماِم َرْأَسُه ِمَن الرَّ ُه إَِذا َكبَّ أَنَّ

ْوِريِّ  بًِ َحنٌَِفَة َوأَْصَحابِِهْم َوالثَّ
ًِّ َوأَ افِِع َهَذا َمْذَهُب َمالٍِك َوالشَّ

بًِ َثْوٍر َوأَْحَمَد َوإِْسَحاَق 
ًِّ َوأَ بًِ َواأْلَْوَزاِع

ًِّ ْبِن أَ َوُرِوَي َذلَِك َعْن َعلِ

َوَقْد َذَكْرَنا اآْلَثاَر بَِذلَِك  بن ُعَمرَ ابن مسعود وزٌد بن ثابت واَطالٍِب و

ْمِهٌدِ ))فًِ  ِر ومٌمون  ((التَّ ٌْ َب َوبِِه َقاَل َعَطاٌء َوإِْبَراِهٌُم َوُعْرَوةُ ْبُن الزُّ

َبَة َعْن َعْبِد اأْلَْعلَى َعْن َمْعَمٍر َعِن  بن مهران ٌْ بًِ َش
وذكر بن أَ

ِ ْبِن ُعَمَر َعْن  ْهِريِّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد ْبِن َثابٍِت االزُّ ٌْ بن ُعَمَر َوَز

ُه ُتِجِزُبُه َتْكبٌَِرةٌ َواِحَدةٌ َوُهَو َقْوُل  َقااَل إَِذا أَْدَرَك اْلَقْوَم ُرُكوًعا َفإِنَّ
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ُموٍن َوَجَماَعٍة إاِلَّ  ٌْ إِْبَراِهٌَم َوُعْرَوَة َوَعَطاٍء َواْلَحَسِن وَقَتاَدَة َواْلَحَكِم َوَم

ُكوعِ  ًة لِلرُّ ٌَ ْحَراِم َوَثانِ ِن َواِحَدًة لئِْلِ ٌْ َر َتْكبٌَِرَت ٌَُكبِّ ْسَتِحبُّوَن أَْن  ٌَ هُْم  َوإِْن  أَنَّ

ْكَعِة َوَعلَى َهَذا َمْذَهُب  بَلِة أَْجَزأَهُ ِمَن الرَّ َر َواِحَدًة اِلْفتَِتاِح الصَّ َكبَّ

اِم َوَقاَل  بًِ ااْلفَُقَهاِء بِاْلِحَجاِز َواْلِعَراِق َوالشَّ
اُد ْبُن أَ بن ِسٌِرٌَن َوَحمَّ

ْرَكُع  ٌَ ًة  ٌَ ْفَتتُِح بَِها َوَثانِ ٌَ ِن َواِحَدًة  ٌْ َر َتْكبٌَِرَت ٌَُكبِّ ٌُْجِزُبُه َحتَّى  َماَن اَل  ٌْ ُسلَ

ْكبٌَِر لَِما َعَدا  َظِر أِلَنَّ التَّ ُل أََصحُّ ِمْن ِجَهِة اأْلََثِر َوالنَّ بَِها َواْلَقْوُل اأْلَوَّ

ْكبٌَِرِة ِمْنُه  ُضرُّ ُسقُوُط التَّ ٌَ ُه اَل  ٌُْسَتَحبُّ َقْد أَْجَمُعوا أَنَّ اإْلِْحَراِم َمْسُنوٌن 

بَلِة إِْن َشاَء  ُحُه فًِ اْفتَِتاِح الصَّ ُن َهَذا اْلَباَب َوُنَوضِّ ٌِّ ِن َوَسُنَب ٌْ ْكبٌَِرَت َوالتَّ

َرَة  ٌْ بًِ ُهَر
ا َقْوُل أَ ُ، َوأَمَّ ٌر ))هللاَّ ٌْ َمْن َفاَتْتُه قَِراَءةُ أُمِّ اْلقُْرآِن َفَقْد َفاَتُه َخ

ُ اَفإِنَّ ( (َكثٌِرٌ  ؤِْمٌِن َوهللاَّ اٍح َوَجَماَعًة َمَعُه َقالُوا َذلَِك لَِمْوِضِع التَّ بن َوضَّ

بَلُم  ِه السَّ ٌْ ْعُنوَن َقْولَُه َعلَ ٌَ َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنُه َتؤِْمٌَن اْلَمبَلبَِكِة ُؼفَِر ))أَْعلَُم 

َم ِمْن َذْنبِهِ  ، "لَُه َما َتَقدَّ ُ َعزَّ َوَجلَّ ؤْتًِ َهَذا فٌَِما َبْعُد إِْن َشاَء هللاَّ ٌَ ، َوَس

ْرَفُعوا ُرُإوَسهُْم  ٌَ ِر َولَْم  ؾِّ اْلُمَإخَّ َت إِلَى الصَّ ٌْ ًُّ إَِذا اْنَتَه ْعبِ َوَقاَل الشَّ

ُة َبْعٍض َقاَل  َوَقْد َرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه َفَقْد أَْدَرْكَت أِلَنَّ َبْعَضهُْم أَبِمَّ

ِه ِمْن  ٌْ َد ٌَ َر َوَرَكَع َوأَْمَكَن  ُجْمهُوُر اْلفَُقَهاِء َمْن أَْدَرَك اإْلَِماَم َراِكًعا َفَكبَّ

ْكَعَة َوَمْن  ْكَعِة َفَقْد أَْدَرَك الرَّ ْرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه ِمَن الرَّ ٌَ ِه َقْبَل أَْن  ٌْ ُرْكَبَت

ْجَدةُ أَْي  ْكَعُة َفَقْد َفاَتْتُه السَّ ْكَعُة َوَمْن َفاَتْتُه الرَّ ٌُْدِرْك َذلَِك َفَقْد َفاَتْتُه الرَّ لَْم 

ْسُجُدُهَما ٌَ ٌُْعَتدُّ بَِها َو اُس ُرُكوٌع أَْجَزأَهُ  اَل  اِخُل َوالنَّ َقالُوا إَِذا أَْحَرَم الدَّ

بن أبً لٌلى واللٌث بن سعد وزفر اوبهذا قال  َوإِْن لَْم ٌدرك الركوع

َؾ أَْمَكَنُه  ٌْ ْرَفَع اإْلَِماُم َرْأَسُه َرَكَع َك ٌَ َر َقْبَل أَْن  ِل َقالُوا إَِذا َكبَّ ٌْ بن اْلهَُذ

ْكَعةِ  ابِِع َواْعَتدَّ بِالرَّ َبَع اإْلَِماَم َوَكاَن بَِمْنِزلَِة التَّ هـ، هكذا تبٌن أن /"َواتَّ

لدارقطنً  امذهب أبً هرٌرة عكس ما أوهم به البخاري وقد تبعه

والبٌهقً، وحاولوا إٌهام القراء بمخالفة أبً هرٌرة للصحابة 

وزعموا أنه قال بوجوب قراءة الفاتحة، بٌنما الحدٌث الذي بدأنا به 

تؤصٌل اإلجماع وقد صححه األلبانً رواه أبو هرٌرة إنما نقل عنه 

من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن :"مالك وؼٌره أنه قال

وهإالء المحدثون للخبلؾ ٌقولون ". فاتته الفاتحة فقد فاته خٌر كثٌر



 Page 351 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

بؤن المسبوق إذا جاء وأدرك اإلمام راكعا فبل ٌركع معه حتى ٌقرأ 

بفاتحة الكتاب ثم إن أدركه راكعا اعتد بتلك الركعة، فإن ركع قبل 

قراءة الفاتحة فلٌلق تلك الركعة وهذا خبلؾ اإلجماع، وهو إجماع 

ظنً من الصحابة ومخالفة ألبً بكر الصدٌق وقد أمرنا رسول هللا 

: صلى هللا علٌه وسلم باتباع سنته حٌن قال صلى هللا علٌه وسلم

        .   ، وهللا أعلم"أبً بكر وعمر :اقتدوا باللذٌن من بعدي"

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  َساَن، : َحدَّ ٌْ ٍم َوْهو اْبِن َك ٌْ بًِ ُنَع
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ُه َسِمَع َجابَِر ْبَن َعْبِد هللاِ  ْقَرْأ فٌَِها بِؤُمِّ : أَنَّ ٌَ َمْن َصلَّى َرْكَعًة لَْم 

ٌَُصلِّ إاِلَّ َوَراَء اإلَِمامِ  الموقوؾ هذا الخبر : الشرح." اْلقُْرآِن، َفلَْم 

على جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما ٌوجب قراءة الفاتحة على 

المصلً فً كل ركعة إال إذا كان وراء إمام، وفٌه رد على البخاري 

الذي ٌوجب قراءة الفاتحة على المؤموم أٌضا، وقد تقدم ما فٌه 

: الكفاٌة فً الخبر الذي قبل هذا، وقال ابن عبد البر فً االستذكار

بًِ "
ْفِسٌِر َعْن َمالٍِك َعْن أَ ى ْبُن َسبَلٍم اإْلَِماُم َصاِحُب التَّ ٌَ ْح ٌَ َفَقْد َرَواهُ 

بَلُم َوَصَواُبُه  ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ َساَن َعْن َجابٍِر َعِن النَّ ٌْ ٍم َوْهِب ْبِن َك ٌْ ُنَع

إِ، َوفٌِِه ِمَن اْلفِْقِه إِْبَطاُل  َمْوقُوٌؾ َعلَى َجابٍِر َكَما ُرِوَي فًِ اْلُمَوطَّ

ْقَرأُ فٌَِها بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َوُهَو ٌشهد بصحة ما ذهب إلٌه  ٌُ ْكَعِة الَّتًِ اَل  الرَّ

ِرَها َوأَالَّ  ٌْ ْكَعِة َواْلبَِناِء َعلَى َؼ ابن اْلَقاِسِم َوَرَواهُ َعْن َمالٍِك فًِ إِْلَؽاِء الرَّ

ْقَرأُ فٌَِها بَِفاتَِحِة اْلِكَتاِب،َوَتْفِسٌُر َقْوِل َجابٍِر  ٌُ ْعَتدَّ اْلُمَصلًِّ بَِرْكَعٍة اَل  ٌَ

 ًِّ بِ بَلُم - َهَذا َما ُرِوَي َعِن النَّ ِه السَّ ٌْ ُه َقاَل - َعلَ اَل َصبَلَة لَِمْن لَْم ))أَنَّ

ْقَرْأ فٌَِها بَِفاتَِحِة اْلِكَتابِ  ٌَُصلِّ إاِلَّ َوَراَء ، أَْي اَل َرْكَعةَ ( (ٌَ ا َقْولُُه َفلَْم  َوأَمَّ

ًضا أَنَّ  ٌْ اإْلَِماِم فقد تقدم هذا المعنى مجودا فعبل َوْجَه إِلَِعاَدتِِه،َوفٌِِه أَ

."    اإْلَِماَم قَِراَءُتُه لَِمْن َخْلَفُه قَِراَءةٌ َوَهَذا َمْذَهُب َجابٍِر َوَقْد خالفه فٌه

 :باب ال ٌمس القرآن إال طاهر ما جاء فً الطهر من قراءة القرآن (9)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 192 بًِ َبْكِر : َحدَّ
ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

 ِ بن محمد بن عمرو ْبِن َحْزٍم، أَنَّ فًِ اْلِكَتاِب الَِّذي َكَتَبُه َرُسوُل هللاَّ

َمسَّ اْلقُْرآَن إاِلَّ َطاِهرٌ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم لَِعْمِرو ْبِن َحْزمٍ  ٌَ ." أَْن ال 
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هذا الخبر الذي أورده اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا ٌفٌد : الشرح

تحرٌم مس القرآن إال على من كان على طهارة، وهذا الخبر ظاهره 

عدم االتصال، وأصله أجمع العلماء على تقبله رؼم ما فٌه من كبلم 

اإلشعاع "فقد بٌنا فً المجلد الثانً من كتابنا  زعموا أنه ال ٌضر،

حدٌث أبً بكر بن محمد بن :ما ٌلً" واإلقناع بمسابل اإلجماع

أن فً الكتاب الذي كتبه رسول هللا صلى " عمرو بن حزم عن أبٌه

هللا علٌه وسلم لعمرو بن حزم فً العقول أن فً النفس مابة من 

اإلبل، وفً األنؾ إذا استوعب جدعا مابة من اإلبل وفً المؤمومة 

ثلث الدٌة وفً الجابفة مثلها وفً العٌن خمسون من اإلبل وفً 

الرجل خمسون من اإلبل وفً كل أصبع مما هنالك عشر من اإلبل 

رواه عبد هللا بن أبً بكر بن محمد " وفً السن والموضحة خمس

بن عمرو بن حزم أخرجه مالك فً الموطإ وعن مالك رواه 

بن عبد هللا بن أبً بكر  الشافعً وهو من المعضل وقد وصله معمر

عن أبٌه عن جده أخرجه عبد الرزاق والدارقطنً كما أخرجه 

الدارمً والنسابً والبٌهقً ولم ٌذكره بتمامه إال الحاكم وتلمٌذه 

البٌهقً وقٌل إنه أخرجه أٌضا بتمامه ابن حبان وهو شٌخ الدارقطنً 

وقد ،".لم وأخرج البٌهقً عن مكحول مرسبلشٌخ الحاكم وهللا أع

أبو زكرٌا  حدثنا -13217 :أخرجه الطبرانً فً المعجم الكبٌر، قال

الدٌنوري البصري، ثنا سعٌد بن محمد بن ثواب الحصري، ثنا أبو 

سمعت سالم : عاصم، عن ابن جرٌج، عن سلٌمان بن موسى، قال

صلى هللا علٌه  بن عبد هللا بن عمر ٌحدث عن أبٌه أن رسول هللا

، وأخرجه فً المعجم «ال ٌمس القرآن إال طاهر»:وسلم قال

ٍج، َواَل  :الصؽٌر، وقال ٌْ َماَن ْبِن ُموَسى إاِلَّ اْبُن ُجَر ٌْ ْرِوِه َعْن ُسلَ ٌَ لَْم 

د َد بِِه َسِعٌُد ْبُن ُمَحمَّ قلت وقد عنعنه ابن ." َعْنُه إاِلَّ أَُبو َعاِصٍم، َتَفرَّ

أخبرنا الحكم بن موسى، حدثنا ٌحٌى  -2312 :جرٌج،وقال الدارمً

حدثنً الزهري، عن أبً بكر بن  بن حمزة، عن سلٌمان بن داود،

قال لً : محمد بن عمرو بن حزم، عن أبٌه، عن جده، قال الحكم
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ٌحٌى بن حمزة أفصل أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كتب إلى 

أن ال ٌمس القرآن إال طاهر، وال طبلق قبل إمبلك، وال »:أهل الٌمن

أحسب كاتبا : عن سلٌمان، قال: سبل أبو محمد «عتاق حتى ٌبتاع

والحدٌث بهذا اإلسناد ٌضعؾ،وقال ." من كتاب عمر بن عبد العزٌز

أَْنَبؤََنا أَُبو  :باب المحدث ال ٌمس المصحؾ :البؽوي فً شرح السنة

 ، ًُّ ، أَْنَبؤََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْنَبؤََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

ِد ْبِن  بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ
ِ ْبِن أَ أَْنَبؤََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، أَنَّ فًِ اْلِكَتاِب الَِّذي َكَتَبُه َرُسوُل هللاَّ

َمسَّ اْلقُْرآَن إاِل َطاِهرٌ : َوَسلََّم لَِعْمِرو ْبِن َحْزمٍ  ٌَ وقال القاضً ." أَْن ال 

كان ٌتكا فً : "وقولها"": إكمال المعلم بفوابد مسلم"عٌاض فً 

كذا لعامة شٌوخنا وكافة الرواة، ": حجري وأنا حابض فٌقرأ القرآنَ 

وهو َوْهٌم، " فً حجرتً: "وكذا عند البخاري، ووقع للعذري

وفٌه دلٌٌل على طهارة جسد الحابض، إذ لو كان . والمعروؾ األول

ِه َوَسلََّم القرآن وتبلوته فً مكان نجس ٌْ ه َصلَّى هللاُ َعلَ وقد . نجساً لنزَّ

استدل به بعض العلماء على قراءة الحابض القرآن، وإلٌه نحا 

وقد اختلؾ العلماء . البخاري فً كتابه، وكذلك فً حملها المصحؾ

ص لهما فً حمل المصحؾ وقراءة  فٌها وفى الُجنب، فمنهم من َرخَّ

القرآن، وهو قول جماعة من السلؾ وأهل الظاهر، وتؤولوا اآلٌة فً 

ُه إاِلَّ اْلُمَطهَُّرونَ }: قوله تعالى َمسُّ ٌَ أنها خبٌر ال نهٌى، وأن المراد  {ال 

ِدي َسَفَرة }:المبلبكة وأنها بمعنى اآلٌة األخرى التً فً عبس ٌْ َ بِؤ

وإلى هذا التفسٌر نحا مالك فً موطبه، وعلى هذا . {ِكَراٍم َبَرَرة

ه لؽٌر المتطِهر على وجه الندب ال على اإلٌجاب،  ٌكون منع مسِّ

وذهب جمهور العلماء ومالك والشافعً وأبو حنٌفة إلى أنه ال ٌُمس 

القرآَن إاِل طاهٌر، وحملوا اآلٌة على ظاهرها، وأن الخبر هنا 

ْصَن بِؤَنفُِسِهنَّ }: مقتضاه النهى، كما قال تعالى َتَربَّ ٌَ { َواْلُمَطلََّقاُت 

اآلٌة، الصورة خبٌر ومقتضاه األمر، وال ٌقرإه الجنب والحابض 

واختلؾ فٌه عن مالك فً قراءة الحابض له عن ظْهٍر أو َنَظٍر وال 
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ًة لطوِل أمِرها، وأنها ال تقوى  َقلُب لها، فؤباَحُه مرَّ ٌُ تمُس المصحَؾ و

على رفع حدثها ومشهور قوله فً الجنب أنه ال ٌقرإه لقدرته على 

رفع حدثِه، وروى عنه الرخصُة له فً ذلك، وخفؾ هو وأبو حنٌفة 

وبعضهم قراءة الٌسٌر منه للتعّوذ وشبهه إاِل أن أبا حنٌفة ال ٌجٌُز 

ال ٌقرأ : واختلؾ عن الشافعً فً قراءة الحابض وقال. آًٌة كاملة

الجُنب، وعلى هذا مَنع المذهُب من استناد المرٌض المصلى لحابض 

أو ُجنٍب تنزٌهاً للصبلِة عن القرب من النجاسة واالعتماد علٌها؛ إذ 

ال تخلو ثٌابها من نجاسة، وإذا ال فرق بٌن االستناد والجلوس، 

ص فى ذلك إذا كانت ثٌاُبها طاهرة، ومنعه بعُضهم على كل  ورخَّ

قال فً هذا . حال لمعونتها المصلى فكؤنهما ُمصلٌان بؽٌر طهارةٍ 

وكذا كان عند شٌخنا  ":وأنا حابضة: "الحدٌث عند بعض الرواة

َماَن }:الصدفً والخشنً، والوجهان جابزان، قال هللا تعالى ٌْ َولُِسلَ

ٌَح َعاِصَفة ، فؤما إثبات الهاء فٌها {ِرٌٌح َعاِصؾ وَجاَءْتَها}:وقال {الرِّ

: فعلى إجرابها على فعل المإنث حاضت فهً حابضة، وأما قولهم

أن حابض وطالق ومرضع : أحدهما: حابض، فللنحاة فٌها وجهان

ر، فاستؽنى فٌه عن عبلمة التؤنٌث، والثانً  مما ال ٌشترك فٌه المذكَّ

أن ذلك على طرٌق النسب، أي ذات حٌض -: وهو الصحٌح - 

َماُء ُمنَفِطٌر بِه}:ورضاع وطبلق، كما قال تعالى  وقال ابن عبد ."{السَّ

ِ ْبَن :"البر فً االستذكار َتَجاَوْز بِِه َمالٌِك َعْبَد هللاَّ ٌَ  َوَهَذا اْلَحِدٌُث لَْم 

بًِ َبْكٍر،
بٌِِه َقاَل فًِ  أَ

بًِ َبْكٍر َعْن أَ
ِ ْبِن أَ َوَرَواهُ َمْعَمٌر َعْن َعْبِد هللاَّ

َمسَّ اْلقُْرآَن إاِلَّ  ٌَ ِه َوَسلََّم لَِعْمِرو ْبِن َحْزٍم أَالَّ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِكَتاِب النَّ

اِق َعْن َمْعَمٍر،َوَرَواهُ  زَّ َعلَى طهر،وذكره بن اْلُمَباَرِك َوَعْبُد الرَّ

بًِ َبْكِر ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َعْن 
ْهِريِّ َعْن أَ َماُن ْبُن َداُوَد َعِن الزُّ ٌْ ُسلَ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه أَنَّ فًِ اْلِكَتاِب الَِّذي َكَتَبُه َرُسوُل هللاَّ بٌِِه َعْن َجدِّ
أَ

َمسَّ اْلقُْرآَن  ٌَ اِت أَالَّ  ٌَّ َنِن َواْلَفَرابِِض َوالدِّ َمِن فًِ السُّ ٌَ َوَسلََّم إِلَى أَْهِل اْل

إاِلَّ َطاِهٌر َوِكَتاُب َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َهَذا َقْد َتلَقَّاهُ اْلُعلََماُء بِاْلَقُبوِل َواْلَعَمِل 

َوُهَو ِعْنَدُهْم أَْشَهُر َوأَْظَهُر ِمَن اإْلِْسَناِد اْلَواِحِد اْلُمتَِّصِل َوأَْجَمَع فَُقَهاُء 
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ِهُم اْلَفْتَوى َوَعلَى أَْصَحابِِهْم بِؤَنَّ اْلُمْصَحَؾ اَل  ٌْ اأْلَْمَصاِر الَِّذٌَن َتُدوُر َعلَ

اِهرُ  ُه إاِلَّ الطَّ َمسُّ بًِ َحنٌَِفَة َوأَْصَحابِِهْم ،ٌَ
ًِّ َوأَ افِِع َوُهَو َقْوُل َمالٍِك َوالشَّ

بًِ َثْوٍر 
ِه َوأَ ٌْ ًُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق ْبُن َراْهَو ْوِريِّ َواأْلَْوَزاِع َوالثَّ

ْأيِ َواْلَحِدٌِث فًِ أَْعَصاِرِهمْ  ُة الرَّ ٍد َوَهُإاَلِء أَبِمَّ ٌْ بًِ ُعَب
َوُرِوَي َذلَِك ،َوأَ

ِ ْبِن ُعَمَر َوَطاُوٍس َواْلَحَسِن  بًِ َوقَّاٍص َوَعْبِد هللاَّ
َعْن َسْعِد ْبِن أَ

ابِِعٌَن بِاْلَمِدٌَنِة  ِة التَّ ٍد َوَعَطاٍء َوَهُإاَلِء ِمْن أَبِمَّ ًِّ َواْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ْعبِ َوالشَّ

ْقَرأُ أََحٌد  ٌَ ِه اَل  ٌْ َمِن َواْلُكوَفِة َواْلَبْصَرِة َقاَل إِْسَحاُق ْبُن َراَهَو ٌَ َة َواْل َوَمكَّ

ِ َعزَّ وجل َس َذلَِك لَِقْوِل هللاَّ ٌْ ٌا َولَ  ال):فًِ اْلُمْصَحِؾ إاِلَّ َوُهَو ُمَتَوضِّ

ُ ،[79اْلَواقَِعِة ]( ٌمسه إال المطهرون ِ َصلَّى هللاَّ َولَِكْن لَِقْوِل َرُسوِل هللاَّ

َمسُّ اْلقُْرآَن إاِلَّ َطاِهٌر،َوَهَذا َكَقْوِل َمالٍِك َوَمْعَنى َما فًِ  ٌَ ِه َوَسلََّم اَل  ٌْ َعلَ

َمسُّ  ٌَ ًُّ َوأَُبو َثْوٍر َوأَْحَمُد اَل  ًُّ َواأْلَْوَزاِع افِِع ِؤ،َوَقاَل الشَّ اْلُمَوطَّ

ِا،َوَقاَل َمالٌِك اَل  ُر اْلُمَتَوضِّ ٌْ اْلُمْصَحَؾ اْلُجُنُب َواَل اْلَحابُِض َواَل َؼ

ْحِملَُه  ٌَ ْحِملُُه بِِعبَلَقتِِه َواَل َعلَى ِوَساَدٍة إاِلَّ َوُهَو َطاِهٌر،َقاَل َواَل َبؤَْس أَْن  ٌَ

َس َعلَى ُوُضوءٍ  ٌْ اُبوِت َواْلَخْرِج َواْلِؽَراَرِة َمْن لَ َقاَل أَُبو ُعَمَر ،فًِ التَّ

ُكوَن اْلُمْصَحُؾ فًِ ِوَعاٍء َقْد جمع أشٌاء منها المصحؾ  ٌَ ٌُِرٌُد أَْن 

ُجزْ  ٌَ ُر َطاِهٍر لَْم  ٌْ ِه َحاِملُُه َوُهَو َؼ ٌْ ٍء َكاَن َوَقَصَد إِلَ ًْ ."َوْحَدهُ فًِ أَيِّ َش  

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -193 بًِ َتِمٌَمَة :  َحدَّ
ٌُّوَب ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

اِب َكاَن فًِ َقْوٍم  ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ، َعْن ُمَحمَّ ًِّ انِ ٌَ ْختِ السَّ
ْقَرأُ، َفَقاَل لَُه َرُجلٌ  ٌَ ْقَرأ، َفقام لَِحاَجتِِه، ُثمَّ َرَجَع َوُهَو  ٌَ لم تتوضؤ : َوُهو 

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن، وأَنت َتْقَرأُ؟ َفَقاَل ُعَمرُ  لَِمُة؟: ٌَ ٌْ " َمْن أَْفَتاَك بَِهَذا؟ أَُمَس

هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه أراد به :الشرح
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا أن مذهبه جواز قراءة القرآن لمن لم 

ٌكن جنبا فً جمٌع األوقات وجمٌع األحوال، فعمر رضً هللا عنه 
قال أفتى من سؤله هل استنكاره علٌه أفتاه به مسٌلمة الكذاب؟ 

ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، أَنَّ ُعَمَر ْبَن :"البؽوي فً شرح السنة  ُرِوَي َعْن ُمَحمَّ
ْقَرأُ،  ٌَ ْقَرأُ، َفَقاَم لَِحاَجٍة، ُثمَّ َرَجَع َوُهَو  ٌَ اِب َكاَن فًِ َقْوٍم َوُهَو  اْلَخطَّ

ا أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن َوأَْنَت َتْقَرأُ؟: َفَقاَل َرُجلٌ  ٌَ ؤْ  : َفَقاَل ُعَمرُ ! لَِم َتَتَوضَّ
لَِمةُ ! َمْن أَْفَتاَك بَِهَذا » ٌْ اَل َبؤَْس : َوَقاَل َمْنُصوٌر، َعْن إِْبَراِهٌمَ .«!أَُمَس
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ِر ُوُضوءٍ  ٌْ َسالَِة َعلَى َؼ اِم، َوبَِكْتِب الرِّ َقاَل اإلَِماُم . بِاْلقَِراَءِة فًِ اْلَحمَّ
ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ ُزوا لِْلُمْحِدِث َواْلُجُنِب : َرِض ِة أَْهِل اْلِعْلِم، َجوَّ َوَهَذا َقْوُل َعامَّ

ْسلٌِِم . َحْمَل َما ِسَوى اْلقُْرآِن ِمَن اْلُكُتبِ  اٌد، َعْن إِْبَراِهٌَم فًِ التَّ َوَقاَل َحمَّ
امِ  ٌَُسلِّمُ : فًِ اْلَحمَّ ِهْم إَِزاٌر َفسلم، َوإاِل َفبل  ٌْ ْرِوي . إِْن َكاَن َعلَ ٌَ َوَكاَن 

بًِ َوابٍِل، َقالَ 
َقالُ : َعْن أَ ٌُ امِ : َكاَن  ْقَرأُ فًِ اْلَحمَّ ٌُ وقال ابن عبد ." اَل 

َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َجَواُز قَِراَءِة اْلقُْرآِن َطاِهًرا : " البر فً االستذكار
ُكْن ُجُنًبا،َوَعلَى َهَذا  ٌَ َس َعلَى ُوُضوٍء إِْن لَْم  ٌْ ِر اْلُمْصَحِؾ لَِمْن لَ ٌْ فًِ َؼ
ْن ُهَو  ْخَتلِفُوَن فٌِِه إاِلَّ َمْن َشذَّ َعْن َجَماَعتِِهْم ِممَّ ٌَ َجَماَعُة أَْهِل اْلِعْلِم اَل 

لَُؾ  َحاَبِة َوُهُم السَّ َمْحُجوٌج بِِهْم َوَحْسُبَك بُِعَمَر فًِ َجَماَعِة الصَّ
الِحُ  ًضا َثابَِتٌة َفِمْنَها َحِدٌُث َمالٍِك َعْن مخرمة بن ،الصَّ ٌْ َنُن بَِذلَِك أَ َوالسُّ

اٍس فًِ َحِدٌِث َصبَلِة  سلٌمان عن كرٌب مولى ابن عباس عن ابن َعبَّ
ِ َصلَّى  َقَظ َرُسوُل هللاَّ ٌْ ِل َوفٌِِه َفاْسَت ٌْ ِه َوَسلََّم بِاللَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ
ْوَم َعْن َوْجِهِه ُثمَّ َقَرأَ اْلَعْشَر  ِه َوَسلََّم ِمْن َنْوِمِه َفَجلََس َوَمَسَح النَّ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ
اِت ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن ُثمَّ قام إلى شن معلقة فتوضؤ منها َوَذَكَر  ٌَ اآْل

ِر  ٌْ َتَماَم اْلَحِدٌِث،َوَهَذا َنصٌّ فًِ قَِراَءِة اْلقُْرآِن َطاِهًرا َعلَى َؼ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ بًِ َطالٍِب َقاَل َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ًِّ ْبِن أَ ُوُضوٍء،َوَحِدٌُث َعلِ

ٌء إاِلَّ اْلَجَناَبُة،َوَقْد َشذَّ َداُوُد  ًْ ْحُجُبُه َعْن تبَِلَوِة اْلقُْرآِن َش ٌَ ِه َوَسلََّم اَل  ٌْ َعلَ
ُه  ًٍّ إِنَّ َعِن اْلَجَماَعِة بِإَِجاَزِة قَِراَءِة اْلقُْرآِن لِْلُجُنِب َوَقاَل فًِ َحِدٌِث َعلِ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َس َقْوَل النَّ ٌْ ." لَ
ْحِمُل اْلُمْصَحَؾ بِِعبلََقتِهِ : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ  إاِلَّ ، َوالَ َعلَى ِوَساَدٍة أََحدٌ ،الَ 

ٌُْكَرْه َذلَِك، إال أْن ،َوُهَو َطاِهٌر، َولَْو َجاَز َذلَِك لَُحِمَل فًِ َخبٌَِبتِهِ   َولَْم 
َما ُكِرَه  ٌَُدنُِّس بِِه اْلُمْصَحَؾ، َولَِكْن إِنَّ ٌء  ًْ ْحِملُُه َش ٌَ َديِ الَِّذي  ٌَ ُكوَن فًِ  ٌَ

ُر َطِهٍر، إِْكَراًما لِْلقُْرآِن َوَتْعِظًٌما لَهُ  ٌْ : الشرح".َذلَِك لَِمْن ْحِملُُه َوُهَو َؼ
قلت ما ذهب إلٌه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ٌبرره ما تقدم من 

األخبار واألحادٌث عن السلؾ الصالح من الصحابة والتابعٌن 
العاملٌن بصرٌح أحادٌث المبلػ لشرع هللا عن رب العالمٌن محمد 

 .صلى هللا علٌه وسلم، وهللا تعالى أعلم
ةِ : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ُه إاِلَّ }:أَْحَسُن َما َسِمْعُت فًِ َهِذِه اآل َمسُّ ٌَ  الَ 

ِة، الَّتًِ فًِ {اْلُمَطهَُّرونَ  ٌَ ، َقاُل هللاِ {َعَبَس َوَتَولَّى}:أنها بَِمْنِزلَِة اآل
َمٍة }: َتَباَرَك َوَتَعالَى َها َتْذِكَرةٌ َفَمْن َشاَء َذَكَرهُ فًِ ُصُحٍؾ ُمَكرَّ َكبلَّ إِنَّ

ِدي َسَفَرٍة ِكَراٍم َبَرَرةٍ  ٌْ َ َرٍة بِؤ ما ذهب اإلمام : الشرح"{.َمْرفُوَعٍة ُمَطهَّ
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مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هو المعروؾ المعهود عند أهل التفسٌر، 
فاآلٌتان تتعلقان بمبلبكة رب العزة والكمال، وأما أحكام مس القرآن 

 .من طرؾ المخاطبٌن من بنً آدم فهً التً تقدمت، وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -194 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

َتَعلَُّمَها ٌَ ًَ ِسنٌَِن  هذا : الشرح."ُعَمَر َمَكَث َعلَى ُسوَرِة اْلَبَقَرِة، َثَمانِ

الببلغ الذي ذكره اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن عبد هللا بن عمر 
رضً هللا عنهما ٌفٌد أنه اجتهد فً سورة البقرة حفظا وإتقانا 

قال ابن .وتجوٌدا وتفسٌرا واستنباطا لما فٌها من األحكام، وهللا أعلم
ُ َعْنُه افهو من قول : "عبد البر فً االستذكار ًَ هللاَّ بن َمْسُعوٍد َرِض

َتَعلَُّمَها بِؤَْحَكاِمَها  ٌَ ُه َكاَن  اُإهُ إِنَّ إِنََّك فًِ َزَماٍن َكثٌٍِر فَُقَهاُإهُ َقلٌٌِل قُرَّ
اِس َمْن  َوَمَعانٌَِها َوأَْخَباُرَها َفَكَذلَِك َطاَل ُمْكُثُه فٌَِها، َوَمْعلُوٌم أَنَّ ِمَن النَّ
ِرِه، َوَكاَن ابن ُعَمَر َفاِضبًل  ٌْ ْفَتُح لَُه فًِ َؼ ٌُ ِه ِحْفُظ اْلقُْرآِن َو ٌْ ُر َعلَ َتَعذَّ ٌَ

ِه وسلم فً  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوَقْد َحفَِظ اْلقُْرآَن َعلَى َعْهِد َرُسوِل هللاَّ
ًُّ ْبُن َكْعٍب وبن َمْسُعوٍد َوَسالٌِم َمْولَى  ًٌّ َوأَُب َجَماَعٍة ِمْنهُْم ُعْثَماُن َوَعلِ

ِ ْبُن َعْمِرو ْبِن  ُد ْبُن َثابٍِت َوَعْبُد هللاَّ ٌْ َفَة َوُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َوَز ٌْ بًِ ُحَذ
أَ

ُرُهمْ  ٌْ َمالك  [479] : وقال السٌوطً فً تنوٌر الحوالك."اْلَعاِص َوَؼ
أَنه بلؽه أَن عبد هللا بن عمر مكث على ُسوَرة اْلَبَقَرة َثَمانًِ ِسنٌِن 
ٌتعلمها َوصله بن سعد فًِ طبقاته َعن عبد هللا بن َجْعَفر َعن أبً 

ُمون أَن بن عمر تعلم ُسوَرة اْلَبَقَرة فًِ أَربع ِسنٌِن َقاَل  ٌْ اْلملٌح َعن َم
ُه َكاَن ٌَتَعلَّم فرابضها  َس َذلِك لبطء حفظه مَعاذ هللا بل أِلَنَّ ٌْ ًّ لَ اْلَباِج
ة َمالك َعن بن  ٌَ وأحكامها َوَما ٌَتَعلَّق بَها َوأخرج اْلَخِطٌب فًِ ِرَوا

ًْ عشَرة سنة فل ا َختمَها نحر معمر َقاَل تعلم عمر اْلَبَقَرة فًِ اْثَنَت
قلت وما زعم السٌوطً أنه إٌصال رواٌة مخالفة لرواٌة ." جزورا

 .مالك، وهللا تعالى أعلم

ُر َطاِهٍر، َقالَ - * ٌْ ْقَرأُ اْلقُْرآَن، َوُهَو َؼ ٌَ أََرى : َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َرُجٍل 
قلنا وفتٌا اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ."َذلَِك َواِسًعا إِْن َفَعلَهُ 

ِ ْبِن َسلََمَة َعْن بررها ابن عبد البر فً االستذكار بما رواه  َعْبِد هللاَّ
ْحُجُبُه َعْن تبَِلَوِة  ٌَ ُكْن  ٌَ ِه وسلم لم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َعلَى أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َة ِمْثلُُه،  ُكوَن ُجُنًبا،َوَرَواهُ اأْلَْعَمُش َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ ٌَ اْلقُْرآِن إاِلَّ أَْن 
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًُّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ِ ْبُن َمالٍِك اْلَؽافِقِ َوَقاَل َعْبُد هللاَّ

قُوُل إَِذا ُكْنُت ُجُنًبا لَْم أَُصلِّ َولَْم أَْقَرْأ َحتَّى أَْؼَتِسلَ  ٌَ  ."َوَسلََّم 



 Page 358 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

 : من اللٌلهما جاء فً قراءة القرآن ممن فاته حزب (10)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -195 ِن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ
اِب  ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ َعِن األَْعَرِج، َعْن َعْبِد الرَّ

ِل، َفَقَرأَهُ من ِحٌَن َتُزوُل الشَّْمُس، إِلَى َصبلَِة : َقالَ  ٌْ َمْن َفاَتُه ِحْزُبُه باللَّ
ُه أَْدَرَكهُ  فُْتُه، أَْو َكؤَنَّ ٌَ ُه لَْم  ْهِر، َفكؤنَّ هذا الحدٌث الموقوؾ :الشرح." الظُّ

على عمر رضً هللا عنه وهم فٌه داود بن الحصٌن كما بٌن ذلك 
ؼٌر واحد من المحدثٌن، والحدٌث جاء مرفوعا مسندا، قال 

أخبرنا عبد هللا بن صالح، حدثنً اللٌث، حدثنً  -1518 :الدارمً
عن ابن شهاب، أخبرنً السابب بن ٌزٌد، وعبٌد  [927:ص] ٌونس،

سمعت عمر بن : الرحمن بن عبد قال هللا بن عبد هللا أن عبد
من نام عن »:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: الخطاب ٌقول

حزبه، أو عن شًء منه، فقرأه فٌما بٌن صبلة الفجر وصبلة 
، قلت فإن كان فً إسندا «ال هر، كتب له لكؤنما قرأه من اللٌل

 (747- )142 :الدارمً مقال فإنه ٌنجبر وٌتقوى بما بعده، وقال مسلم
َثنًِ أَُبو  َثَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َوْهٍب، ح وَحدَّ َثَنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍؾ، َحدَّ َحدَّ

اِهِر، َوَحْرَملَُة، َقااَل  ِزٌَد، َعِن : الطَّ ٌَ ٌُوُنَس ْبِن  أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، َعْن 
ِد هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ، أَْخَبَراهُ َعْن  ٌْ ِزٌَد، َوُعَب ٌَ ابِِب ْبِن  اْبِن ِشَهاٍب، َعِن السَّ

، َقالَ  ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ قُولُ : َعْبِد الرَّ ٌَ اِب،  : َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه، أَْو َعْن  »:َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْهِر، ُكتَِب لَُه  َن َصبَلِة اْلَفْجِر، َوَصبَلِة ال ُّ ٌْ ٍء ِمْنُه، َفَقَرأَهُ فٌَِما َب ًْ َش
لِ  ٌْ َما َقَرأَهُ ِمَن اللَّ ثنا قتٌبُة بُن سعٌد،  -1313 :، وقال أبو داود«َكؤَنَّ حدَّ

ثنا أبو صفوان عبُد هللا بن سعٌد بن عبد الملك بن مروان   (ح)حدَّ
، قاال ثنا سلٌماُن بن داود ومحمد بن سلمة المراديُّ ثنا ابُن : وحدَّ حدَّ

عن ٌونس، عن ابن شهاب، أن السابَب بن ٌزٌد - المعنى - وهب 

عن ابن وهب بن : قاال- وعبٌَد هللا أخبراه، أن عبد الرحمن بن عبٍد، 
- قال رسوُل هللا : سمعُت ُعَمَر بن الخطاب ٌقول: قال- عبد القارّي 

َمْن ناَم عن حزبه، أو عن شًٍء منه، -: "صلَّى هللا علٌه وسلم 
فقرأه ما بٌَن صبلِة الفجر وصبلِة ال هر كتَِب له كؤنما قرأه ِمَن 

والحدٌث أخرجه أٌضا الترمذي والنسابً فً الكبرى ". اللٌل

مرفوعا وموقوفا وابن ماجه والبزار وأبو ٌعلى الموصلى وابن 
حبان من طرٌقٌن والطبرانً فً المعجم الصؽٌر وأبو عوانة فً 
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المسند المستخرج على "المستخرج وفً المسند وأبو نعٌم فً 
والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار، كلهم رووه " صحٌح مسلم

 -985 :مرفوعا من طرٌق عمر، وقال البؽوي فً شرح السنة
اِس  ، َنا أَُبو اْلَعبَّ ًُّ اِح ٍد اْلَجرَّ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمَحمَّ ًُّ بِّ أَْخَبَرَنا أَُبو ُعْثَماَن الضَّ

ٌُوُنَس، َعِن  َبُة، َنا أَُبو َصْفَواَن، َعْن  ٌْ ، َنا أَُبو ِعٌَسى، َنا قَُت ًُّ اْلَمْحُبوبِ

ِزٌَد، اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ  ٌَ ابَِب ْبَن  ِ، أَْخَبَراهُ َعْن َعْبِد  السَّ َد هللاَّ ٌْ َوُعَب
ْحَمِن ْبِن َعْبِد اْلَقاِرِئ، َقالَ  ابِ : الرَّ ح َوأَْخَبَرَنا  .َسِمْعُت ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

ِد ْبِن  ُد ْبُن ُمَحمَّ ، أَنا أَُبو َمْنُصوٍر ُمَحمَّ ًُّ َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن أَْحَمَد اْلَملٌِِح
ُد  ٌْ ، َنا ُحَم ًُّ انِ ٌَّ اِر الرَّ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبِد اْلَجبَّ َسْمَعاَن، َنا أَُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َثنًِ  ُث ْبُن َسْعٍد، َحدَّ ٌْ َثنًِ اللَّ ِ ْبُن َصالٍِح، َحدَّ ِه، َنا َعْبُد هللاَّ ٌْ ْبُن َزْنُجَو
 ِ ِ ْبَن َعْبِد هللاَّ َد هللاَّ ٌْ ِزٌَد، َوُعَب ٌَ ابَِب ْبَن  ٌُوُنُس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ السَّ

ْحَمِن ْبَن َعْبٍد، َقالَ  َسِمْعُت  :ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد أَْخَبَراهُ، أَنَّ َعْبَد الرَّ
قُولُ  ٌَ اِب،  ِه َوَسلَّمَ : ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن  »:َقاَل َرُسوُل هللاَّ

َن َصبلِة اْلَفْجِر َوَصبلِة  ٌْ ٍء ِمْنُه، َفَقَرأَهُ َما َب ًْ َناَم َعْن ِحْزبِِه أَْو َش
لِ  ٌْ َما َقَرأَهُ ِمَن اللَّ ْهِر، ُكتَِب لَُه َكؤَنَّ بًِ ِعٌَسى. «ال ُّ

ِة أَ ٌَ أَْو »: َوفًِ ِرَوا

ٍء ِمْنهُ  ًْ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن َهاُروَن ْبِن .«َعْن َش

ٌُوُنَس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،  ِ ْبِن َوْهٍب، َعْن  َمْعُروٍؾ، َعْن َعْبِد هللاَّ
ُجُل َعلَى َنْفِسِه ِمْن قَِراَءٍة، أَْو َصبلٍة، : َواْلِحْزبُ  ْجَعلُُه الرَّ ٌَ َما 
ْوَبُة فًِ ِوْرِد اْلَماء: َواْلِحْزبُ  َهَكَذا : " وقال ابن عبد فً االستذكار."النَّ

ِن َوُهَو ِعْنَدُهْم َوْهٌم ِمْن  ٌْ ِؤ َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َهَذا اْلَحِدٌُث فًِ اْلُمَوطَّ
ابِِب ْبِن  ُ أَْعلَُم أِلَنَّ اْلَمْحفُوَظ ِمْن حدٌث ابن ِشَهاٍب َعِن السَّ َداُوَد َوهللاَّ

ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِرِئ َعْن  ِ َعْن َعْبِد الرَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ِزٌَد َوُعَب ٌَ
َن َصبَلِة اْلَفْجِر  ٌْ اِب َقاَل َمْن َناَم َعْن ِحْزبِِه َفَقَرأَهُ َما َب ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

َما قرأه من اللٌل،ومن أصحاب ابن ِشَهاٍب  ْهِر ُكتَِب لَُه َكؤَنَّ َوَصبَلِة الظُّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْرِوٌِه َعْنُه بِإِْسَناِدِه َعْن ُعَمَر َعِن النَّ ٌَ َمْن 
ٍن  ٌْ َواِب ِمْن َحِدٌِث داود بن ُحَص َوَسلََّم،َوَهَذا ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم أَْولَى بِالصَّ
ْهِر أِلَنَّ ِضٌَق َذلَِك اْلَوْقِت  ِحٌَن َجَعلَُه ِمْن َزَواِل الشَّْمِس إِلَى َصبَلِة الظُّ

ِل َوُربَّ رجل حزبه نصؾ وثلث  ٌْ ٌُْدِرُك فٌِِه اْلَمْرُء ِحْزَبُه ِمَن اللَّ اَل 
اِريُّ َوَعْلَقَمُة وؼٌرهم  وربع نحو َذلَِك،َوَقْد َكاَن ُعْثَماُن َوَتِمٌٌم الدَّ

ْختُِموَن  ٌَ ٍر َوَجَماَعٌة  ٌْ ٌقرإون اْلقُْرآَن ُكلَُّه فًِ َرْكَعٍة،َوَكاَن َسِعٌُد ْبُن ُجَب
ِن َوأَْكَثَر فًِ لٌلة ٌْ َت  ."اْلقُْرآَن َمرَّ
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -196 ى ْبِن َسِعٌٍد، َقالَ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  : َحدَّ
ٌد َرُجبلً، َفَقالَ  ِن، َفَدَعا ُمَحمَّ ٌْ اَن َجالَِس ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  : ُكْنُت أََنا َوُمَحمَّ

ُجلُ  بٌَِك، َفَقاَل الرَّ
ُه سؤَل : أَْخبِْرنًِ بِالَِّذي َسِمْعَت ِمْن أَ بًِ أَنَّ

أَْخَبَرنًِ أَ
َد ْبَن َثابٍِت، َفَقالَ  ٌْ دٌ : َز ٌْ َؾ َتَرى فًِ قَِراَءِة اْلقُْرآِن فًِ َسْبٍع؟ َفَقاَل َز ٌْ : َك

 ، ًَّ َحَسٌن، َوألَْن أَْقَرأَهُ فًِ نِْصِؾ َشْهٍر، أَْو َعْشٍرٌن لٌلة، أََحبُّ إِلَ

دٌ : َوَسْلنًِ لَِم َذاَك؟ َقالَ  ٌْ َرهُ، َوأَقَِؾ : َفإِنًِّ أَْسؤَلَُك، َقاَل َز ًْ أََتَدبَّ لَِك
هِ  ٌْ هذا الحدٌث الموقوؾ على زٌد بن ثابت األنصاري :الشرح." َعلَ

ٌبٌن أن قراءة زٌد للقرآن كانت بتدبر وتمعن وهً التً ٌصدق فٌها 
ْقَرأُ القُْرآَن، َوُهَو َحافٌِ  لَُه  »:"قوله صلى هللا علٌه وسلم ٌَ َمَثلُ الَِّذي 

َتَعاَهُدهُ، َوُهَو  ٌَ ْقَرأُ، َوُهَو  ٌَ َفَرِة الِكَراِم الَبَرَرِة، َوَمَثلُ الَِّذي  َمَع السَّ
ِه َشِدٌٌد َفلَُه أَْجَرانِ  ٌْ ،أخرجه أحمد وإسحاق بن راهوٌه وأبو داود «َعلَ

الطٌالسً والدارمً والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن 
حبان وأبو نعٌم فً المسند المستخرج على صحٌح مسلم وابن أبً 

شٌبة والبٌهقً وؼٌرهم، فزٌد رضً هللا عنه وهو من كتاب الوحً 
وقد كلفه أبو بكر رضً هللا عنه برأي من عمر رضً هللا عنه أن 

ٌجمع القرآن فً كتاب واحد ثم كلفه عثمان بن عفان رضً هللا عنه 
هو وثبلثة من قرٌش أن ٌستنسخوا القرآن فً نسخ حث على 

االجتهاد فً تبلوة القرآن وبٌن الطرٌقة التً تمكن صاحبها من 
 .  الحصول على أكبر أجر حٌن ٌقرأ القرآن، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -197 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِري، أنه َسِمْع ُعَمَر  ِر، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

قُولُ  ٌَ اِب،  ْقَرأُ ُسوَرَة : ْبَن اْلَخطَّ ٌَ َسِمْعُت ِهَشاَم ْبَن َحِكٌِم ْبِن ِحَزاٍم، 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  ِر َما أَْقَرُإَها، َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌْ اْلفُْرَقاِن َعلَى َؼ

ْبُتُه  ِه، ُثمَّ أَْمَهْلُتُه َحتَّى اْنَصَرَؾ، ُثمَّ لَبَّ ٌْ أَْقَرأَنٌَِها، َفِكْدُت أَْن أَْعَجَل َعلَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفقُْلتُ  إِنًِّ : بِِرَدابِِه، َفِجْبُت بِِه إلى َرُسوَل هللاَّ
ِر َما أَْقَرْأَتنٌَِها، َفَقاَل له  ٌْ ْقَرأُ ُسوَرَة اْلفُْرَقاِن َعلَى َؼ ٌَ َسِمْعُت َهَذا 

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم اْقَرْأ، َفَقَرأَ اْلقَِراَءَة الَّتًِ َسِمْعُتُه : َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ْقَرأُها َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ َهَكَذا أُْنِزلَْت، ُثمَّ َقاَل : ٌَ

َهَكَذا أُْنِزلَْت إِنَّ َهَذا اْلقُْرآَن أُْنِزَل َعلَى َسْبَعِة : اْقَرْأ َفَقَرْأُت َفَقالَ : لًِ
َر ِمْنهُ  سَّ ٌَ هذا الحدٌث المسند المرفوع : الشرح."أَْحُرٍؾ، َفاْقَرُءوا َما َت

من أصح األسانٌد وهو ٌفٌد أن القرآن أنزل على سبعة أحرؾ وقد 
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أن هذا " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"بٌنا فً كتابنا 
  أنزل هذا: "  حدٌث/179 :الحدٌث متواتر حٌث خرجناه كما ٌلً

ونص الحدٌث هو من رواٌة عبد  "على سبعة أحرؾ لقرآنا

 قال سمعت عمر بن الخطاب رضً هللا عنه يالرحمن بن عبد القار
سمعت هشام بن حكٌم بن حزام ٌقرأ سورة الفرقان على :"ٌقول

ؼٌر ما أقرإها وكان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أقرأنٌها 
وكدت أن أعجل علٌه ثم أمهلته حتى انصرؾ ثم لببته بردابه 
ٌقرأ  فجبت به رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقلت إنً سمعت هذا

: اقرأ،  فقرأ، قال: على ؼٌر ما أقرأتنٌها فقال لً أرسله ثم قال له
هكذا أزلت، إن القرآن : اقرأ، فقرأت، فقال: هكذا أنزلت ثم قال لً

هذا لفظ البخاري " أنزل على سبعة أحرؾ فاقرإوا منه ما تٌسر

 وتبعه 21عن " قطؾ األزهار"والحدٌث أخرجه السٌوطً فً
 وخرجناه كما 24كما أخرجه الكتانً عن " لقط الآللا"الزبٌدي فً

البخاري ومسلم وأبو و جه مالك وهو الذي عندنا اآلنأخر: عمر بن الخطاب/ 1: ٌلً

/ 3أخرجه أبو ٌعلى وعنه الهٌثمً : عثمان/ 2.داود والترمذي والنسابً وابن أبً داود

أخرجه : أنس/ 4،أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والطبري: أبً بن كعب
، أخرجه الترمذي والهٌثمً عن أحمد والبزار والطبرانً: حذٌفة بن الٌمان/ 5،النسابً

رواه الترمذي  :سمرة بن جندب/ 7،خرجه الطبرانً وعنه الهٌثمًأ: زٌد بن أرقم/ 6

رواه الطبرانً وعنه  :سلٌمان بن صرد/ 8،والهٌثمً عن أحمد والبزار والطبرانً
رواه : ابن مسعود/ 10ي، رواه البخاري ومسلم والترمذ: ابن عباس/ 9،الهٌثمً

: عبد الرحمن بن عوؾ/ 11،النسابً وابن حبان والطبري والبزار وأبو ٌعلى والطبرانً

عمرو / 13ر، ان ره فً ن م المتناث: عمرو بن أبً سلمة/ 12، ان ره فً ن م المتناثر
رواه الطبرانً وعنه : معاذ بن جبل/ 14،رواه الترمذي وأحمد وعنه الهٌثمً :بن العاص
رواه الترمذي  :أبو بكرة/ 16، ان ره فً ن م المتناثر: هشام بن الحكم/ 15، الهٌثمً

أبو / 18ي،أخرجه الترمذ: أبو جهم بن الحرث/ 17، والهٌثمً عن أحمد والطبرانً
رواه  أحمد :أبو طلحة األنصاري / 19، رواه الطبرانً وعنه الهٌثمً :سعٌد الخدري
أم /  21، رواه  الترمذي وابن حبان وأحمد والبزار:أبو هرٌرة / 20،وعنه الهٌثمً

ابن عمر، / 22: رواه أٌضا: قال الكتانً، رواه الترمذي والطبرانً وعنه الهٌثمً:أٌوب 
 .عبد هللا بن عمرو/ 24عبادة بن الصامت، / 23

فً اإلبرٌز، قال أبو عبٌد وؼٌره من حفاظ الحدٌث : "زاد الكتانً

هـ وفً شرح المواهب فً كتاب /بؤنه من األحادٌث المتواترة
المعجزات والخصابص هو متواتر رواه أحد وعشرون صحابٌا 

هـ وذكر السٌوطً فً شرحه أللفٌة /ونص على تواتره أبو عبٌد
العراقً أنه رواه نحو ثبلثٌن وقال أبو ٌعلى فً مسنده الكبٌر بؤن 
عثمان قام خطٌبا على المنبر وقال أنشد هللا امرأ سمع النبً صلى 
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هللا علٌه وسلم ٌقول إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرؾ فقام 
الصحابة من كل جانب حتى ما أحصى عددهم وكل واحد ٌقول أنا 
سمعته ٌقول ذلك فقال عثمان وأنا سمعته ٌقوله، وممن نص على 
تواتره من ؼٌر أبً عبٌد والسٌوطً والحاكم، انظر شرح الموطؤ 

للزرقانً وقد أفرد الكبلم على هذا الحدٌث بالتؤلٌؾ جماعة كالحافظ 

قلت كل ذلك من أجل التؤكد من تواتر الحدٌث " أبً شامة وؼٌره، 
وقد ثبت والحمد هلل، فهل هذه األحرؾ السبعة التً أنزل بها القرآن 

هً القراءات المتواترة السبع التً اشتؽل علٌه الحفاظ كالشاطبً 
وؼٌره، أم أن القراءات المتواترة عشر كما نص على ذلك ابن 

الجزري وؼٌره من القراء الذٌن قلدوه؟ األولى أن تكون هً 
وفً هذا المجال قدم ابن عبد البر فً االستذكار والتمهٌد الكثٌر .هً

ُكوَن : "من األقاوٌل قبل أن ٌخلص لما ٌلً ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ َوَقاَل َقابِلُوَن اَل 
ْنِكُر َبْعُضَها َعلَى  ٌُ ْبَعِة اأْلَْحُرِؾ َسْبَع لَُؽاٍت أِلَنَّ اْلَعَرَب اَل  َمْعَنى السَّ

ًٌّ َعَدِويٌّ َوِهَشاُم ْبُن َحِكٌِم ْبِن  اِب قَُرِش َبْعٍض لَُؽَتُه أِلَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
ًٌّ أََسِديٌّ َولَُؽُتهَُما َواِحَدةٌ َوُمَحاٌل أَْن ُتْنِكَر َعلَى أََحٍد لَُؽَتُه  ِحَزاٍم قَُرِش

ْقِرَئ  ٌُ ًضا أَْن  ٌْ َها َوُمَحاٌل أَ ٌْ َؾ ُتْنِكُر َعلَى اْمِرٍئ لَُؽًة َقْد ُجبَِل َعلَ ٌْ َوَك
ِر لَُؽتِهِ  ٌْ ِه َوَسلََّم أََحًدا بَِؽ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َما َمْعَنى ، َرُسوُل هللاَّ َوَقالُوا إِنَّ

فَِقِة اْلُمَتَقاِرَبِة بِؤَْلَفاٍظ  ْبَعِة اأْلَْحُرِؾ َسْبَعُة أَْوُجٍه ِمَن اْلَمَعانًِ اْلُمتَّ السَّ
ْر  ْل َوأَْسِرْع َوأَْنِظْر َوأَخِّ ُمْخَتلَِفٍة َنْحَو أَْقبِْل َوَتَعاَل َوَهلُمَّ َوَعجِّ

ًِّ ْبِن َكْعبٍ  ٌن فًِ قَِراَءِة أَُب ٌِّ ْنِ ُروَنا َنْقَتبِْس  )(اْنُ ُروَنا)َوأَْمِهْل،َوَذلَِك َب
أَ

َفَهِذِه  [13اْلَحِدٌِد ]وأخرونا وأنسونا نقتبس من نوركم  (ِمْن ُنوِرُكمْ 

فٌِق َمْفهُوُمَها ُمْخَتلٌِؾ َمْسُموُعَها َوَعلَى َهَذا اْلَقْوِل أَْكَثُر  َكلَِماٌت ُكلَُّها ُمتَّ
 ًِّ بِ ا اآْلَثاُر اْلَمْرفُوَعُة إِلَى النَّ ْبَعِة اأْلَْحُرِؾ َوأَمَّ أَْهِل اْلِعْلِم فًِ َمْعَنى السَّ
ؤِْوٌِل َوَقْد َذَكْرَناَها  ًَ ُمْحَتِملَُة التَّ ِه َوَسلََّم فًِ َهَذا اْلَباِب َفِه ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ًِّ ْبِن كعب وحدٌث بن َمْسُعوٍد  ْمِهٌِد ُمْسَنَدًة،ِمْنَها َحِدٌُث أَُب فًِ التَّ
َرَة َوَحِدٌُث  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َبْكَرَة َوَحِدٌُث أَ
ِم َوَحِدٌُث أَ ٌْ بًِ اْلُجَه

َوَحِدٌُث أَ
بًِ َطالٍِب 

ًِّ ْبِن أَ ِهمْ )َعلِ ٌْ ِ َعلَ َوأَْكَثُرَها ُطُرًقا َوَتَواُتًرا ،(ِرْضَواُن هللاَّ
ًضا اولحدٌث ، حدٌث أبً بن كعب ٌْ َرَة ُطُرٌق أَ ٌْ بًِ ُهَر

بن َمْسُعوٍد َوأَ
َس فٌَِها  ٌْ ؤِْوٌِل َقْد َنَزَع بَِها َجَماَعٌة ِمَن اْلُعلََماِء َولَ َكثٌَِرةٌ ُكلَُّها ُمْحَتِملٌَة لِلتَّ
َها  ٌْ ْمِهٌِد إِلَ َها َنَظَر فًِ التَّ ٌْ ْرَفُع اإْلِْشَكاَل َوَمْن أََراَد اْلُوقُوَؾ َعلَ ٌَ ٌء  ًْ َش
ٍل  ٌْ ِث ْبِن َسْعٍد َعْن ُعَق ٌْ ِ ْبِن َصالٍِح َعِن اللَّ ٍد َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ َذَكَر أَُبو ُعَب
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ًَ فًِ اأْلَْمِر اْلَواِحِد  ْبَعِة َقاَل ِه وٌونس عن بن ِشَهاٍب فًِ اأْلَْحُرِؾ السَّ
ْهِريُّ  اِق َعْن َمْعَمٍر َقاَل َقاَل الزُّ زَّ الَِّذي اَل اْختبَِلَؾ فٌِِه،َوَذَكَر َعْبُد الرَّ
ْخَتلُِؾ فًِ َحبَلٍل َواَل َحَراٍم  ٌَ َس  ٌْ َما َهِذِه اأْلَْحُرُؾ فًِ اأْلَْمِر اْلَواِحِد لَ إِنَّ
وروى األعمش عن أبً وابل عن بن َمْسُعوٍد َقاَل إِنًِّ َسِمْعُت اْلَقَرأََة 

َع َوااِلْختبَِلَؾ  َنطُّ اُكْم َوالتَّ ٌَّ ُتهُْم ُمَتَقاِربٌَِن فاقرإوا َكَما َعلِْمُتْم َوإِ ٌْ َفَرأَ

َما ُهَو َكَقْوِل أََحِدُكْم َهلُمَّ َوَتَعاَل،َوَرَوى َوْرَقاُء َعْن أبً نجٌح عن  َفإِنَّ
ُه َكاَن ٌقرأ امجاهد عن  ًِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّ اٍس َعْن أَُب للذٌن ءامنوا )بن َعبَّ

ُروَنا لِلَِّذٌِن  لِلَِّذٌِن آَمُنوا أَْمِهلُوَنا لِلَِّذٌِن آَمُنوا )[13اْلَحِدٌِد ]( ان رونا أَخِّ
ْقَرأُ ،(اْرقُُبوَنا آَمُنوا ٌَ ُه َكاَن  ًِّ ْبِن َكْعٍب أَنَّ ُكلََّما )َوبَِهَذا اإْلِْسَناِد َعْن أَُب

وا فٌِِه َسَعْوا فٌِهِ ) [20اْلَبَقَرِة ] (فٌه أََضاَء لهم مشوا ُكلُّ َهِذِه  (َمرُّ

ًُّ ْبُن َكْعبٍ  ْقَرُإَها أَُب ٌَ   "اْلُحُروِؾ َكاَن 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -198 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َما َمَثُل َصاِحِب : ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ إِنَّ
َها أَْمَسَكَها، َوإِْن  ٌْ اْلقُْرآِن َكَمَثِل َصاِحِب اإْلِبِِل اْلُمَعقَّلَِة، إِْن َعاَهَد َعلَ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح" .أَْطلََقَها َذَهَبتْ 

األسانٌد ألنه ٌروٌه مالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول صلى 
الشافعً، قال فً :هللا علٌه وسلم،وقد أخرجه من طرٌق مالك كل من

َثَنا  : وأحمد، قالالحدٌث،أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، :السنن المؤثورة َحدَّ
َثَنا َعْبُد  : وقال البخاريالحدٌث،إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َحدَّ

ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، ِ ْبُن   :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنةهللاَّ
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو  -1221 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

 ِ ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َما َمَثلُ » :ْبِن ُعَمَر، أَّن َرُسوَل هللاَّ إِنَّ

َها أَْمَسَكَها،  ٌْ َصاِحِب اْلقُْرآِن َكَمَثِل َصاِحِب اإلِبِِل اْلُمَعقَّلَِة، إِْن َعاَهَد َعلَ

ٌد،  .«َوإِْن أَْطلََقَها َذَهَبتْ  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  َعْن َعْبِد هللاَّ
وهذا الحدٌث ٌفٌد أن ." الَّتًِ ُحبَِسْت بِاْلِعَقالِ : َعْن َمالٍِك، اْلُمَعقَّلَةِ 

القرآن كاإلبل المعقلة فمن تعاهده بالقراءة الدإوبة حفظه من التفلت 
 .وإن هجره ذهب كما تذهب اإلبل إذا أطلقت من عقولها

ِر ُطْهٍر؟ َفَقالَ : َوُسبَِل َمالِكٌ - * ٌْ ْقَرأُ اْلقُْرآَن أََحٌد، َوُهَو َعلَى َؼ ٌَ : َهْل 
قد تقدم قول اإلمام مالك رحمه :الشرح" .أََرى َذلَِك َواِسًعا إِْن َشاَء هللاُ 
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وفتٌا اإلمام مالك رحمه هللا تعالى :  وقلنا239هللا وإٌانا فً الخبر 
ِ ْبِن َسلََمَة وإٌانا بررها ابن عبد البر فً االستذكار بما رواه  َعْبِد هللاَّ

ْحُجُبُه َعْن  ٌَ ُكْن  ٌَ ِه وسلم لم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َعْن َعلَى أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َة  ُكوَن ُجُنًبا،َوَرَواهُ اأْلَْعَمُش َعْن َعْمِرو ْبِن ُمرَّ ٌَ تبَِلَوِة اْلقُْرآِن إاِلَّ أَْن 
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ًُّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ِ ْبُن َمالٍِك اْلَؽافِقِ ِمْثلُُه، َوَقاَل َعْبُد هللاَّ

قُوُل إَِذا ُكْنُت ُجُنًبا لَْم أَُصلِّ َولَْم أَْقَرْأ َحتَّى أَْؼَتِسلَ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ  ".َعلَ
 :العمل فً القراءة فٌما لم ٌجهر فٌه (11)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 199 َثَنا َمالٌِك، َعْن اْلَعبلَِء ْبِن َعْبِد : َحدَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ابِِب َمْولَى ِهَشاِم ْبِن ُزْهَرَة،  ُه َسِمَع أََبا السَّ ْحَمِن، أَنَّ َسِمْعُت : الرَّ

قُولُ  ٌَ َرَة،  ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: أََبا ُهَر َمْن َصلَّى : قال َرُسوَل هللاَّ

ُر  ٌْ ًَ ِخَداٌج َؼ ًَ ِخَداٌج، ِه ًَ ِخَداٌج ِه ْقَرْأ فٌَِها بِؤُمِّ اْلقُْرآِن َفِه ٌَ َصبلًَة لَْم 

َرةَ :  َفقُْلتُ ،َتامٍ  ٌْ ا أََبا ُهَر اًنا َوَراَء اإْلَِماِم َفَؽَمَز ِذَراِعً، : ٌَ ٌَ إِنًِّ أَُكوُن أَْح

ِ َصلى هللا : وَقالَ  ًُّ فً َنْفِسَك َفإِنًِّ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ا َفاِرِس ٌَ اْقَرْأ بَِها 

قُولُ  ٌَ َن : َعلٌَه َوَسلم،  ٌْ نًِ َوَب ٌْ بلََة َب ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى َقَسْمُت الصَّ َقاَل هللاَّ

ِن، َفنِْصفَُها لًِ َونِْصفَُها لَِعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسؤََل، َقاَل  ٌْ َعْبِدي نِْصَف

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم قُوُل اْلَعْبدُ : َرُسوُل هللاَّ ٌَ ِ َربِّ : اْقَرُءوا،  اْلَحْمُد هلِلَّ

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى قُوُل هللاَّ ٌَ قُوُل العبد: اْلَعالَِمٌَن،  ٌَ : َحِمَدنًِ َعْبِدي، َو

 ُ قُوُل هللاَّ ٌَ ِحٌِم،  ْحَمِن الرَّ قُوُل اْلَعْبدُ : الرَّ ٌَ ًَّ َعْبِدي، َو ْوِم : أَْثَنى َعلَ ٌَ َمالِِك 

 ُ قُوُل هللاَّ ٌَ ٌِن،  قُوُل اْلَعْبدُ : الدِّ ٌَ َدنًِ َعْبِدي،  اَك : َمجَّ ٌَّ اَك َنْعُبُد َوإِ ٌَّ إِ

قُوُل اْلَعْبُد  ٌَ َن َعْبِدي، َولَِعْبِدي َما َسؤََل،  ٌْ نًِ َوَب ٌْ ُة َب ٌَ َنْسَتِعٌُن، َفَهِذِه اآْل

ِر اْلَمْؽُضوِب  ٌْ ِهْم َؼ ٌْ َراَط اْلُمْسَتقٌَِم ِصَراَط الَِّذٌَن أَْنَعْمَت َعلَ اْهِدَنا الصِّ

َن، َفَهُإالَِء لَِعْبِدي َولَِعْبِدي َما َسؤَلَ  الٌِّ ِهْم َوال الضَّ ٌْ هذا : الشرح" .َعلَ

الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد، وقد أخرجه مسلم وابن 

أَْخَبَرَنا أَُبو َطاِهٍر، َنا  :خزٌمة من ؼٌر طرٌق مالك، قال ابن خزٌمة

ٍد أَُبو اأْلَْزَهِر، َنا أَُبو أَُساَمَة، َنا َعْبُد  أَُبو َبْكٍر، َنا َحْوَثَرةُ ْبُن ُمَحمَّ

ْعقُوَب، َعْن  ٌَ ْحَمِن ْبِن  َثنًِ اْلَعبَلُء ْبُن َعْبِد الرَّ اْلَحِمٌِد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ

ًِّ ْبِن َكْعب َرَة، َعْن أَُب ٌْ بًِ ُهَر
بٌِِه، َعْن أَ

 وفً الحدٌث كثٌر ، الحدٌث،أَ

 الفابدة األولى أنه ال صبلة /1: من الفوابد ٌمكن أن نذكر منها ما ٌلً



 Page 365 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

لمن لم ٌقرأ بفاتحة الكتاب، فمن لم ٌقرأ بها فصبلته خداج، خداج، 

خداج، ؼٌر تام،وقد تقدم ما فٌه كفاٌة فٌما ٌخص بقراءة الفاتحة 

أن المؤموم ٌقرأ : الفابدة الثانٌة/2بالنسبة لئلمام والمنفرد والمؤموم، 

أن الفاتحة من أسمابها الصبلة، وقد : الفابدة الثالثة/3بها فً نفسه، 

" فً ظل السبع المثانً لتقوٌة الوازع اإلٌمانً"بٌنا ذلك فً رسالتنا 

 ومن فضابلها أنها سماها هللا الصبلة، ولما كانت /9: حٌث قلنا

الصبلة تعنً الدعاء، وكان الدعاء هو العبادة، وقٌل مخ العبادة، 

اتضح لنا السر العمٌق الذي تحتوي علٌه هذه السورة، فرب العزة 

والجبلل والكمال ٌخبرنا فً الحدٌث القدسً الذي أخرجه مسلم فً 

صحٌحه عن ابن عمر رضً هللا عنهما عن النبً صلى هللا علٌه 

نصفها لً : قسمت الصبلة بٌنً وبٌن عبدي نصفٌن: "وسلم قال

الحمد هلل رب : ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سؤل، إذا قال العبد

أثنى : حمدنً عبدي، وإذا قال الرحمن الرحٌم، قال: العالمٌن، قال

: مجدنً عبدي، فإذا قال: مالك ٌوم الدٌن، قال: علً عبدي، فإذا قال

هذا بٌنً وبٌن عبدي ولعبدي ما : إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن، قال

إهدنا الصراط المستقٌم، صراط الذٌن أنعمت علٌهم : سؤل، فإذا قال

هذا لعبدي ولعبدي ما : قال" ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن

وقد ذكر حافظ المؽرب ابن عبد البر وصنوه وقرٌنه حافظ " سؤل

، فتحامل علٌهما ابن عبد ؼدادي البسملة فً أولهبالمشرق الخطٌب ال

الهادي دون ذكر اسمهما، وهما حافظان جلٌبلن لكل واحد منهما 

رسالة فً وجوب قراءة البسملة مع الفاتحة، وهللا تعالى أعلم من كل 

أن المصلً إذا تفاعل مع الفاتحة كما فً هذا : الفابدة الرابعة/ 4.علٌم

الحدٌث فإنه ٌبقى فً خشوع وتضرع بعٌدا عن وسوسة الشٌطان 

       .وخذالنه إن شاء هللا تعالى، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -200 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ْجَهُر فٌِِه اإلَِماُم بِاْلقَِراَءةِ ،أبٌِهِ  ٌَ ْقَرأُ َخْلَؾ اإلَِماِم، فٌَِما الَ  ٌَ ُه َكاَن  " . أَنَّ

قدم اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا رأي عروة بن الزبٌر : الشرح
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الفقهً لتبنٌه، فبل بؤس بقراءة المؤموم عند الجمٌع خلؾ اإلمام فٌما 
ٌسر فٌه اإلمام، إنما الخبلؾ فً الجهرٌات من الصبلة بالنسبة 

 . للمؤموم، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -201 َثَنا َمالِكٌ :  َحدَّ ُه َكاَن ،َحدَّ  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ

ْجَهْر فٌِِه اإلَِماُم بِاْلقَِراَءةِ  ٌَ ْقَرأُ َخْلَؾ اإلَِماِم فٌَِما لَْم  ٌَ. " 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -202 ِزٌَد ْبِن ُروَماَن، أَنَّ :  َحدَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ْجَهُر فٌِِه  ٌَ ْقَرأُ َخْلَؾ اإلَِماِم، فٌَِما لم  ٌَ ِر ْبِن ُمْطِعٍم َكاَن  ٌْ َنافَِع ْبَن ُجَب

ًَّ : َقاَل َمالِكٌ " .اإلَِماِم بِاْلقَِراَءةِ  قدم : الشرح" .َوَذلَِك أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هنا الرأي الفقهً لبعض التابعٌن 
مثل عروة بن الزبٌر، ومحمد بن شهاب الزهري، ونافع بن جبٌر 

" وذلك أحب ما سمعت إلً: بن مطعم، ثم قال مالك رحمه هللا وإٌانا
فقراءة المؤموم خلؾ اإلمام فٌما ال ٌجهر فٌه أحب إلى اإلمام مالك 

 .رحمه هللا وإٌانا، فهو مندوب إلٌه عنده، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -203 ى ْبِن َسِعٌٍد، :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ْحَمنِ  بًِ َعْبِد الرَّ
ْقَرأُ ،َوَربٌَِعَة ْبِن أَ ٌَ ٍد أنه َكاَن   عن اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ

ْجَهُر فٌِِه اإلَِماُم بِاْلقَِراَءةِ ،َخْلَؾ اإلَِمامِ  ٌَ وهنا أٌضا : الشرح" . فٌَِما لم 
أٌد رأٌه الفقهً بما نقله القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري وربٌعة 

الرأي عن القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء المدٌنة، فكؤنه اطمؤن 
 .بنقوله على صحة مذهبه، وهللا تعالى أعلم

 :ما جاء فً ترك القراءة خلؾ اإلمام (12)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -204 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ َمَة اللَّ ٌْ أَُك
َهْل َقَرأَ َمِعً ِمْنُكْم أََحٌد : اْنَصَرَؾ ِمْن َصبلٍَة َجَهَر فٌَِها بِاْلقَِراَءِة، َفَقالَ 

ِ َصلى هللا َعلٌَه : آنًِفا؟ َفَقاَل َرُجلٌ  ِ، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َنَعْم 

اُس َعِن اْلقَِراَءِة : إِنًِّ أَقُوُل َما لًِ أَُناَزُع اْلقُْرآَن، قال: َوَسلم َفاْنَتَهى النَّ
ِ َصلى  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فٌَِما ٌَجَهَر فٌِِه َرُسوُل هللاَّ َمَع َرُسوِل هللاَّ
 ِ هللا َعلٌَه َوَسلم بِاْلقَِراَءِة من الصبلة ِحٌَن َسِمُعوا َذلَِك ِمْن َرُسوِل هللاَّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح."َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم
الشافعً، قال فً السنن األسانٌد وقد أخرجه من طرٌق مالك 

َقَرْأُت  :أحمد، قالالحدٌث،وأَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، :المؤثورة
ْحَمنِ   :وقال أبو داودالحدٌث،،َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهابٍ : َعلَى َعْبِد الرَّ
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حدثنا  -312 :الحدٌث، وقال الترمذيحدثنا القعنبً، عن مالك،
حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن : حدثنا معن قال: األنصاري قال

ابن أكٌمة اللٌثً، عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
هل قرأ معً »:وسلم انصرؾ من صبلة جهر فٌها بالقراءة، فقال

: نعم ٌا رسول هللا، قال: ، فقال رجل« منكم آنفا [119:ص]أحد 

فانتهى الناس عن القراءة : قال ،«إنً أقول ما لً أنازع القرآن »

مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌما جهر فٌه رسول هللا صلى 
من رسول هللا  هللا علٌه وسلم من الصلوات بالقراءة حٌن سمعوا ذلك

صلى هللا علٌه وسلم، وفً الباب عن ابن مسعود، وعمران بن 
وابن  ["120:ص]، «هذا حدٌث حسن»:حصٌن، وجابر بن عبد هللا

، وروى بعض "عمرو بن أكٌمة : أكٌمة اللٌثً اسمه عمارة، وٌقال
قال : قال: أصحاب الزهري هذا الحدٌث، وذكروا هذا الحرؾ

فانتهى الناس عن القراءة حٌن سمعوا ذلك من رسول  »:الزهري
ولٌس فً هذا الحدٌث ما »[ 121:ص]، «هللا صلى هللا علٌه وسلم

ٌدخل على من رأى القراءة خلؾ اإلمام، ألن أبا هرٌرة هو الذي 

، وقال النسابً «روى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم هذا الحدٌث
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن  :فً السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

الحدٌث،وصحح األلبانً أسانٌد أبً داود والترمذي ِشَهاٍب،
: أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ  :والنسابً، وقال ابن حبان

بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، عن ابن شهاب، عن 
َمَة اأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ ٌْ بن أَُك

، ًِّ ثِ ٌْ َرةَ  اللَّ ٌْ بًِ ُهَر
هِ : َعْن أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ الحدٌث، َوَسلََّم، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َثَنا َقالَ  :وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار ٌُوُنُس َقْد َحدَّ أنا : َفإَِذا 
َثُه َعِن اْبِن ِشَهابٍ  ًِّ ،اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ ثِ ٌْ  َعْن ، َعِن اْبِن أَِكٌَمَة اللَّ

ًَ هللاُ َعْنهُ  َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة:أَ

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو  -607 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ َمَة اللَّ ٌْ ِه "،اْبِن أَُك ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

َهلْ َقَرأَ َمِعً : َوَسلََّم اْنَصَرَؾ ِمْن َصبلٍة َجَهَر فٌَِها بِاْلقَِراَءِة، َفَقالَ 
ِ َصلَّى : أََحٌد ِمْنُكْم آنًِفا  َفَقالَ َرُجلٌ  ِ، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ َنَعْم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اُس : َما لًِ أَُناَزُع اْلقُْرآَن  َقالَ : إِنًِّ أَقُولُ : هللاُ َعلَ َفاْنَتَهى النَّ
ِه َوَسلََّم فٌَِما َجَهَر فٌِِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َعِن اْلقَِراَءِة َمَع َرُسوِل هللاَّ
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بلِة ِحٌَن َسِمُعوا  ِه َوَسلََّم بِاْلقَِراَءِة ِمَن الصَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسولُ هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌبٌن نهً فهذا الحدٌث  ".َذلَِك ِمْن َرُسوِل هللاَّ

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن قراءة من خلفه فً الصبلة 
مالً أنازع فً "الجهرٌة، وقد وردت فً الباب أحادٌث أخرى منها 

وجاء استثناء قراءة الفاتحة، وقد " إذا قرأ فؤنصتوا"،و"قراءة القرآن

 البخاري وؼٌره فٌما ٌخص تقدم ما فٌه كفاٌة من قبل، ونقاش
بوجوب قراءة القرآن على اإلمام والمنفرد وكذلك المؤموم فً 

الجهرٌة، فبل داعً لتكرارها، إنما ٌبٌن هنا اإلمام مالك رحمه هللا 
 .تعالى وإٌانا مذهبه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -205 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ْقَرأُ أََحٌد َخْلَؾ اإلَِماِم؟ ٌقول: ُعَمَر َكاَن إَِذا ُسبِلَ  ٌَ إَِذا َصلَّى أََحُدُكْم : َهْل 

ْقَرْأ، َقالَ  ٌَ َوَكاَن : َخْلَؾ اإلَِماِم َفَحْسُبُه قَِراَءةُ اإلَِماِم، َوإَِذا َصلَّى َوْحَدهُ َفْل
ْقَرأُ َخْلَؾ اإلَِمامِ  ٌَ هذا الحدٌث المسند :الشرح".َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر الَ 

الموقوؾ على ابن رضً هللا عنهما بعد حدٌث أبً هرٌرة رضً 
هللا عنه المرفوع ٌبٌن مذهب اإلمام مالك فهو ٌقول بكراهة قراءة 

 .المؤموم خلؾ اإلمام فً الصبلة الجهرٌة، وهللا تعالى أعلم
 :ما جاء فً التؤمٌن خلؾ اإلمام( 13)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -206 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن، أنهما أخبراه، َعْن  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ٌِِّب، َوأَ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

َن اإْلَِماُم : أَ إَِذا أَمَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ  ُه َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنُه َتؤِْمٌَن اْلَمبلَبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ ُنوا، َفإِنَّ . َفؤَمِّ

ِ َصلى : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ : َقاَل َمالِكٌ : َقاَل أَُبو ُمْصَعبٍ  َوَكاَن َرُسوُل هللاَّ
قُولُ  ٌَ هذا الحدٌث أوله مسند مرفوع وهو ." آِمٌنَ : هللا َعلٌَه َوَسلم، 

من أصح األسانٌد ألن حملته من أوعٌة الحدٌث وحفاظه، وقد 

قال الشافعً فً السنن : أخرجه المسندون الحذاق عن مالك، منهم
أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن  :المؤثورة وفً المسند

ٌُوُسَؾ، َقالَ :ِشَهاٍب،الحدٌث،وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا : َحدَّ
حدثنا القعنبً، عن  :َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث، وقال أبو داود
: حدثنا أبو كرٌب قال :مالك، عن ابن شهاب،الحدٌث، وقال الترمذي

حدثنا : حدثنً مالك بن أنس قال: حدثنا زٌد بن حباب قال
 :الزهري،الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى
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َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث،وقال أبو  ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
حدثنا ٌونس بن عبد األعلى قال  :عوانة فً المستخرج وفً المسند

وقال البؽوي شهاب، الحدٌث، أنبا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن
، أََنا َزاِهُر ْبُن - 587 :فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ًُّ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن  أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ْحَمِن،  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ٌِِّب، َوأَ اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ َعْن أَ

ُه َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنُه َتؤِْمٌَن اْلَمبلبَِكِة » :َقالَ  ُنوا، َفإِنَّ َن اإلَِماُم َفؤَمِّ إَِذا أَمَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ  تِِه، أَْخَرَجُه  .«ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى،  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ ُمَحمَّ
أَْخَبَرَنا  -2433 :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ."ِكبلُهَما َعْن َمالِك

ْعقُوَب  ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ً، ثنا أَُبو اْلَعبَّ بًِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ
ا ْبُن أَ ٌَّ أَُبو َزَكِر

، أنبؤ َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ أنبؤ الرَّ
َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ، َعْن أَ
َسِعٌٍد، َوأَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُه َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنُه ":َقالَ  هللاُ َعلَ ُنوا، َفإِنَّ َن اإْلَِماُم َفؤَمِّ إَِذا أَمَّ

َم ِمْن َذْنبِِه  َوَكاَن : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ " َتؤِْمٌَن اْلَمبَلبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ
قُولُ  َرُسوَل هللاِ َصلَّى ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ " ِمٌنَ آ ":هللاُ َعلَ

ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َبَة، ثنا  ٌْ اْلَحافُِظ، أنبؤ أَُبو َبْكِر ْبُن إِْسَحاَق، أنبؤ إِْسَماِعٌُل ْبُن قَُت
ى َقالَ  ٌَ ْح  أَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ [80:ص]َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َفَذَكَرهُ بَِمْعَناهُ : ٌَ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوَرَواهُ ُمْسلٌِم، َعْن  ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  فًِ الصَّ
ى ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح وأما آخر الحدٌث فقد أرسله ابن شهاب، والتؤمٌن  ."ٌَ

بعد الفاتحة فٌه فضل كبٌر وخٌر كثٌر، فمن وافق تؤمٌن المبلبكة 
ؼفر له ذنبه، وهذا ٌعد من أفضل القربات، ومن تحصٌل الحسنات، 

 . التً ال ٌنبؽً التفرٌط فٌها، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -207 بًِ َبْكٍر :  َحدَّ

ًٍّ َمْولَى أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ
َرَة، أَنَّ َرُسوَل  ٌْ بًِ ُهَر

اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ
بن عبد الرحمن، َعْن أَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ِهْم : إَِذا َقاَل اإْلَِمامُ : هللاَّ ٌْ ِر اْلَمْؽُضوِب َعلَ ٌْ َؼ
َن، َفقُولُوا الٌِّ ُه َمْن َواَفَق َقْولُُه َقْوَل اْلَمبلَبَِكِة ُؼفَِر لَُه : َوال الضَّ آِمٌَن، َفإِنَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  هذا الحدٌث المسند المرفوع حدٌث : الشرح." َما َتَقدَّ
الشافعً فً السنن :صحٌح وقد أخرجه من طرٌق مالك كل من

بًِ َبْكِر ْبِن  :المؤثورة وفً المسند، قال
، َمْولَى أَ ًٍّ أَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن ُسَم
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ْحَمِن، الحدٌث، ْحَمنِ  : وأحمد، قالَعْبِد الرَّ َمالٌِك، :َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
َثَنا إِْسَحاُق، َقالَ   :الحدٌث،وقال البخاريأَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُسَمً،:َوَحدَّ

َثَنا  بًِ َبْكٍر،َحدَّ
، َمْولَى أَ ًٍّ ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

بًِ َصالٍِح، وقال
، َعْن أَ ًٍّ ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم ِ ْبُن   َعْبُد هللاَّ

، عن مالك، عن ُسَمّى مولى أبً بكر، : أبو داود حدثنا الَقعَنبىُّ

 حدثنا الَقعَنبّى، عن مالك، عن ابن: الحدٌث، وقال
، : شهاب،الحدٌث،وقال النسابً ًٍّ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

بًِ َصالٍِح، الحدٌث،وقال ابن بشران فً أمالٌه
ْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر  :َعْن أَ

َبُة  ٌْ ، ثنا قَُت ًُّ ابِ ٌَ َة، ثنا اْلفِْر يُّ بَِمكَّ ِ اآْلُجرِّ ِن ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُد ْبُن اْلُحَس ُمَحمَّ
َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
، َعْن أَ ًٍّ ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

ا  -2435 :الحدٌث، وقال البٌهقً فً السنن الكبرى ٌَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َزَكِر
بًِ إِْسَحاَق فًِ آَخِرٌَن، َقالُوا

ْعقُوَب، : ْبُن أَ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ
 ، ًٌّ ، أَْخَبَرنًِ َمالٌِك، أَْخَبَرنًِ ُسَم ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ أنبؤ الرَّ

فَّاُر، ثنا  ٍد الصَّ ٌْ ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن، أنبؤ أَْحَمُد ْبُن ُعَب َوأَْخَبَرَنا َعلِ
، ًُّ ًٍّ  إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق، ثنا َعْبُد هللاِ ُهَو اْلَقْعَنبِ َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ  َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َصالٍِح، َعْن أَ

بًِ َبْكٍر، َعْن أَ
َمْولَى أَ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِر }:إَِذا َقالَ اإْلَِمامُ " :َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َؼ
الٌِّنَ  ِهْم َواَل الضَّ ٌْ ُه َمْن :  َفقُولُوا[7: الفاتحة] {اْلَمْؽُضوِب َعلَ آِمٌَن، َفإِنَّ

َم  َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ " ِمْن َذْنبِِه َواَفَق َقْولُُه َقْولَ اْلَمبَلبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن  ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  فًِ الصَّ
ُد ْبنُ  بٌِِه َقاَل اْلُبَخاِريُّ َتاَبَعُه ُمَحمَّ

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ِل ْبِن أَ ٌْ  َحِدٌِث ُسَه

بًِ َسلََمةَ 
أَْخَبَرَنا  -587 :وقال البؽوي فً شرح السنة." َعْمٍرو، َعْن أَ

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسِعٌِد ْبِن  ًُّ اْلَهاِشِم

َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن، أَنَّهَُما أَْخَبَراهُ َعْن أَ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ٌِِّب، َوأَ اْلُمَس
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُنوا، »:أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َن اإلَِماُم َفؤَمِّ إَِذا أَمَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ُه َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنُه َتؤِْمٌَن اْلَمبلبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ  .«َفإِنَّ

ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ  :َقْولُهُ  ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن 

ُه َمْن َواَفَق َتؤِْمٌُنهُ » َعْطٌؾ َعلَى ُمْضَمٍر، َوُهَو اْلَخَبُر َعْن َتؤِْمٌِن « َفإِنَّ

َح بِِه فًِ َحِدٌٍث آَخَر، َوُهَو َما أَْخَبَرَنا أَْحَمُد  -588اْلَمبلبَِكِة، َكَما َصرَّ
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، أََنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبنُ  ًُّ الِِح ِ الصَّ ، أََنا  ْبُن َعْبِد هللاَّ اْلَحَسِن اْلِحٌِريُّ
اُن،  ٌَ َثَنا ُسْف ِحٌِم ْبُن ُمنٌٍِب، َحدَّ ، َنا َعْبُد الرَّ ًُّ وِس َحاِجُب ْبُن أَْحَمَد الطُّ
ًَّ َصلَّى هللاُ  بِ ْبلُُػ بِِه النَّ ٌَ َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر

، َعْن َسِعٌٍد، َعْن أَ ْهِريِّ َعِن الزُّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُن، َفَمْن  »:َعلَ ُنوا، َفإِنَّ اْلَمبلبَِكَة ُتَإمِّ َن اْلَقاِرُئ َفؤَمِّ إَِذا أَمَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  َهَذا َحِدٌٌث . «َواَفَق َتؤِْمٌُنُه َتؤِْمٌَن اْلَمبلبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

وقد أخرجه من ؼٌر طرٌق أحمد والبخاري ومسلم وأبو  ."َصِحٌحٌ 
داود والنسابً وابن ماجه وابن خزٌمة وابن حبان وأبو عوانة 

والبزار وأبو نعٌم فً المسند المساخرج على صحٌح مسلم 
قلت  والدارمً والدارقطنً وابن أبً شٌبة والروٌانً وؼٌرهم كثٌر،
وهذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌحث به على 

ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن،ألنه : آمٌن، إذا قال اإلمام: قول
من وافق تؤمٌنه تؤمٌن المبلبكة ؼفر له ما تقدم من ذنبه، وهللا تعالى 

 .أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -208 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

: األَْعَرِج، َعْن أَ
َماءِ : إَِذا َقالَ أََحُدُكمْ  آِمٌَن، َفَواَفَقْت : آِمٌَن، َوَقالَِت اْلَمبلَبَِكُة فًِ السَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  هذا الحدٌث : الشرح" .إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

المسند المرفوع من أصح األسانٌد عند اإلمام البخاري وعند ؼٌره 
آمٌن،وكذلك اإلمام ألنه إذا قالت : كذلك وهو ٌحث على قول المؤموم

آمٌن، فإن وافق تؤمٌنها تؤمٌن العبد فً األرض : المبلبكة فً السماء
ؼفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا خٌر كثٌر،وأجر كبٌر،ٌإجر به 

صاحب التؤمٌن وهو ٌبٌن كذلك معنى الحدٌث الذي قبله وٌخصصه 
 .بهذه الخاصٌة، نسؤل هللا التوفٌق والسداد

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -209 بًِ َبْكٍر :  َحدَّ
ًٍّ َمْولَى أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ

َرَة، أَنَّ َرُسوَل  ٌْ بًِ ُهَر
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

بن عبد الرحمن، َعْن أَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ُ لَِمْن َحِمَدهُ، : إَِذا َقاَل اإْلَِمامُ : هللاَّ َسِمَع هللاَّ

ُه َمْن َواَفَق َقْولُُه َقْوَل اْلَمبلَبَِكِة ُؼفَِر :َفقُولُوا َنا ولََك اْلَحْمُد، َفإِنَّ اللَّهُمَّ َربَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ  هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح" .لَُه َما َتَقدَّ

األسانٌد وقد أخرجه بعض المسندٌن الحذاق من طرٌق مالك، قال 
َم ِمْن ُذُنوِب اْلَعْبِد بَِقْولِِه  :ابن حبان ِ َجلَّ َوَعبَل َما َتَقدَّ ِذْكُر َمْؽفَِرِة هللاَّ

َنا َولََك اْلَحْمُد فًِ َصبَلتِِه إَِذا َواَفَق َذلَِك َقْولَ اْلَمبَلبَِكةِ   -1911: اللَّهُمَّ َربَّ
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، َقالَ  ُن ْبُن إِْدِرٌَس اأْلَْنَصاِريُّ ٌْ بًِ : أَْخَبَرَنا اْلُحَس
أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

َرَة، أَنَّ َبْكٍر، َعْن َمالِكٍ  ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َصالٍِح، َعْن أَ

، َعْن أَ ًٍّ  ، َعْن ُسَم
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُ لَِمْن : إَِذا َقالَ اإْلَِمامُ »:َرُسوَل هللاَّ َسِمَع هللاَّ

َنا َولََك اْلَحْمُد، َفَمْن َواَفَق َقْولُُه َقْولَ : َحِمَدهُ، َفقُولُوا اللَّهُمَّ َربَّ
َم ِمْن َذْنبِهِ  وقال البٌهقً فً السنن «.اْلَمبَلبَِكِة، ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أنبؤ أَُبو َبْكِر ْبُن إِْسَحاَق  -2617 :الكبرى
ى َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َبَة، ثنا  ٌْ َقَرْأُت َعلَى : اْلَفقٌُِه، أنبؤ إِْسَماِعٌُل ْبُن قَُت

ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن، أنبؤ أَْحَمُد ْبُن  َوأَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسنِ  (ح)َمالٍِك  َعلِ
ْعنًِ  ٌَ فَّاُر، ثنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق اْلَقاِضً، ثنا َعْبُد هللاِ  ٍد الصَّ ٌْ ُعَب
بًِ 

اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ
، َعْن أَ ًٍّ ، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم ًَّ اْلَقْعَنبِ

ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ َرُسولَ  َرَة َرِض ٌْ ِه َوَسلََّم َقالَ  ُهَر ٌْ إَِذا ":هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
َنا َولََك اْلَحْمُد، : َسِمَع هللاُ لَِمْن َحِمَدهُ، َفقُولُوا: َقالَ اإْلَِمامُ  اللهُمَّ َربَّ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ُه َمْن َواَفَق َقْولُُه َقْولَ اْلَمبَلبَِكِة ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ َرَواهُ " َفإِنَّ

ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبنِ  ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوَرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ  
بٌِِه، 

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ُل ْبُن أَ ٌْ ى َوَرَواهُ ُسَه ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ُمْسلٌِم، َعْن 

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
 وهذا الحدٌث ٌبٌن أن المؤموم إذا قال ربنا ولك ."َعْن أَ

الحمد عندما ٌقول اإلمام سمع هللا لمن حمده أنه ٌؽفر له ما تقدم من 
 .ذنبه إذا وافق قوله قول المبلبكة

 :ما جاء فً قراءة قل هو هللا أحد (14)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -210 ْحَمِن ْبِن َعْبِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
بًِ 

بٌِِه، َعْن أَ
بًِ َصْعَصَعَة األنصاري، َعْن أَ

ِ ْبِن عبد الرحمن بن أَ هللاَّ
ْقَرأُ  ٌَ ه َسِمَع َرُجبًل  ، أَنَّ ا : َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ ُدَها، َفلَمَّ ٌَُردِّ ُ أََحٌد،  قُْل ُهَو هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَذَكَر َذلَِك لَُه َوَكؤَنَّ  أَْصَبَح أتى َرُسوِل هللاَّ
َتَقالَُّها، َفَقاَل له ٌَ ُجَل  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: الرَّ َوالَِّذي : َرُسوُل هللاَّ

َها لََتْعِدُل ُثلَُث اْلقُْرآنِ  ِدِه، إِنَّ ٌَ هذا الحدٌث المسند : الشرح."َنْفِسً بِ
المرفوع من أصح األسانٌد وقد أخرجه من طرٌق بعض الحذاق 

ْحَمنِ  :قال أحمد: المسندٌن، منهم َمالٌِك، َعْن َعْبِد : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
بٌِِه، 

بًِ َصْعَصَعَة، َعْن أَ
ْحَمِن ْبِن أَ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ الرَّ

،الحدٌث،وقال البخاري بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ
ِ ْبنُ  :َعْن أَ َثَنا َعْبُد هللاَّ  َحدَّ

َثَنا  -5014 :ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك،الحدٌث، وقال َوَزاَد أَُبو َمْعَمٍر، َحدَّ
 ِ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ إِْسَماِعٌُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْبِد الرَّ
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بًِ َسِعٌدٍ 
بٌِِه، َعْن أَ

بًِ َصْعَصَعَة، َعْن أَ
ْحَمِن ْبِن أَ  ْبِن َعْبِد الرَّ

ْعَمانِ  ، أَْخَبَرنًِ أَِخً َقَتاَدةُ ْبُن النُّ ًِّ : الُخْدِريِّ بِ أَنَّ َرُجبًل َقاَم فًِ َزَمِن النَّ
َحرِ  ْقَرأُ ِمَن السَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ َها، : َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ ِزٌُد َعلَ ٌَ ُ أََحٌد الَ  قُْل ُهَو هللاَّ
ًَّ َصلَّى بِ ُجُل النَّ ا أَْصَبْحَنا أََتى الرَّ ِه َوَسلََّم َنْحَوهُ  َفلَمَّ ٌْ : وقال ،هللاُ َعلَ

َثنًِ َمالٌِك، َثَنا إِْسَماِعٌُل، َحدَّ حدثنا القعنبً،  :الحدٌث،وقال أبو داودَحدَّ

: الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبىعن مالك،
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، ٌْ  :وقال أبو ٌعلى الموصلً الحدٌث،أَْخَبَرَنا قَُت

َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبنُ  ، َقالَ  َحدَّ ًُّ ًُّ اْلهَُذلِ َثَنا : إِْبَراِهٌَم أَُبو َمْعَمٍر اْلَقِطٌِع َحدَّ
 ِ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ إِْسَماِعٌُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْبِد الرَّ

، بًِ َصْعَصَعَة اأْلَْنَصاِريِّ
ْحَمِن ْبِن أَ الحدٌث،وقال ْبِن َعْبِد الرَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى،  :الطحاوي فً شرح مشكل اآلثار َثَنا  َكَما َحدَّ
ْحَمِن ْبِن : َقالَ  َثُه َعْن َعْبِد الرَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ

بٌِِه،
بًِ َصْعَصَعَة، َعْن أَ

ْحَمِن ْبِن أَ  :الحدٌث، وقالَعْبِد هللاِ ْبِن َعْبِد الرَّ
ْحَمِن ْبِن اْلُمِؽٌَرِة، َقالَ  ًُّ ْبُن َعْبِد الرَّ َثَنا َعلِ َثَنا أَُبو َمْعَمٍر : َوَكَما َحدَّ َحدَّ

، َقالَ  ًُّ ًُّ اْلَقِطٌِع َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبُن : إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْبَراِهٌَم اْلهَُذلِ َحدَّ
َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس،: َجْعَفٍر، َقالَ  ِذْكُر  :الحدٌث، وقال ابن حبانَحدَّ

ِ َجلَّ َوَعبَل َعلَى َقاِرِئ ُسوَرِة اإْلِْخبَلِص بِإِْعَطابِِه أَْجَر قَِراَءِة  ِل هللاَّ َتَفضُّ
 أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن اْلَعابُِد، أَْخَبَرَنا ـ791: ُثلُِث اْلقُْرآنِ 

ِ ْبِن َعْبِد  ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد الرَّ
أَْحَمُد ْبُن أَ

بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ 
بٌِِه، َعْن أَ

بًِ َصْعَصَعَة، َعْن أَ
ْحَمِن ْبِن أَ أَنَّ : الرَّ

ْقَرأُ  ٌَ ُ أََحدٌ }:َرُجبًل َسِمَع َرُجبًل  ا أَْصَبَح أََتى  {قُلْ ُهَو هللاَّ ُدَها، َفلَمَّ ٌَُردِّ

َتَقالَُّها،  ٌَ ُجَل  ِه َوَسلََّم َفَذَكَر َذلَِك لَُه، َفَكؤَنَّ الرَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َها :"َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ِدِه إِنَّ ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ

َباُب َفْضِل ُسوَرِة  :، وقال البؽوي فً شرح السنة"لََتْعِدلُ ُثلَُث اْلقُْرآنِ 

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد،  -1209: اإلِْخبلِص  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد  ًُّ أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
 ، بًِ َصْعَصَعَة األَْنَصاِريِّ

ْحَمِن ْبِن أَ ِ ْبِن َعْبِد الرَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ الرَّ
بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ 

بٌِِه، َعْن أَ
ْقَرأُ : َعْن أَ ٌَ قُْل ُهَو : أَنَّ َرُجبل َسِمَع َرُجبل 

ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا أَْصَبَح أََتى َرُسوَل هللاَّ ُدَها، َفلَمَّ ٌَُردِّ ُ أََحٌد  هللاَّ
ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َتَقالَُّها، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ٌَ ُجُل  َفَذَكَر َذلَِك لَُه، َوَكاَن الرَّ

َها لََتْعِدلُ ُثلَُث اْلقُْرآنِ »:َوَسلَّمَ  ِدِه إِنَّ ٌَ  وٌبلحظ أننً «.َوالَِّذي َنْفِسً بِ
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أخرجت سند ومتن رواٌة ابن حبان والبؽوي ألنها هً التً عندنا 
ٌعنً رواٌة أبً مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري،والحدٌث 
 :أخرجه من طرٌق مالك أٌضا البٌهقً فً السنن الكبرى وقال

ِرِه، َقاَل اْلُبَخاِريُّ " ٌْ ًِّ َوَؼ ِحٌِح َعِن اْلَقْعَنبِ َوَقاَل : َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ
وابن بشران فً أمالٌه،  ."أَُبو َمْعَمٍر َوُهَو إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْبَراِهٌم

  ٌبٌن من خبلله اإلمام مالك رحمه قلت وهذا الحدٌث وؼٌرهم كثٌر،
ثلث القرآن،  (هو هللا أحد قل)هللا تعالى وإٌانا أن سورة اإلخبلص 

فتح الرب "وقد تواترت األحادٌث بذلك وقد خرجناها فً كتابنا 
قل هو هللا  ":حدٌث  /180 :كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

 ونص الحدٌث كما رواه أبو سعٌد الخدري رضً " أحد ثلث القرآن
 {*قل هو هللا أحد*}:"هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

وفً  رواه البخاري" نفسً بٌده إنها لتعدل ثلث القرآن والذي
أٌعجز أحدكم أن ٌقرأ ثلث القرأن فً لٌلة  فشق ذلك "رواٌة 

قل هو هللا *}:أٌنا ٌطٌق ذلك ٌا رسول هللا  فقال: علٌهم، وقالوا
أخرجه البخاري كما روى مسلم عن أبً هرٌرة أن النبً  {*أحد

الحدٌث " ثلث القرآن {*قل هو هللا أحد*}: صلى هللا علٌه وسلم قال

 وقلده الزبٌدي فً ،16عن " قطؾ األزهار"أخرجه السٌوطً فً
 :  وخرجناه كما ٌل20ًبٌنما أخرجه الكتانً عن " لقط الآللا"
أخرج حدٌثه مسلم : أبو الدرداء/ 2،أخرج حدٌثه  مالك والبخاري: أبو سعٌد الخدري/ 1

رواه  الدارمً ومسلم وابن ماجه وابن حجر فً : أبو هرٌرة/ 3،والدارمً والترمذي

أبو / 5،رواه  الدارمً والطبرانً والترمذي والنسابً:أبو أٌوب/ 4،المطالب العالٌة
الدر "رواه أحمد والسٌوطً فً :أبً بن كعب/ 6، رواه النسابً وابن ماجه:مسعود
 :أم كلثوم بنت عقبة بن أبً معٌط/ 8،رواه  أحمد والطبرانً:ابن عمر/  7،"المنثور

 أخرجه البزار: جابر بن عبد هللا/ 10، رواه ابن ماجه وأبو ٌعلى:  أنس/ 9،رواه أحمد
أخرجه الدارمً والطبرانً  : ابن مسعود/ 12،أخرجه الطبرانً: سعد بن أبً وقاص/ 11
" فضابل القرآن"أبو عبٌد فً : ابن عباس/ 14، أخرجه الطبرانً: معاذ بن جبل/ 13

حمٌد / 16،رواه النسابً والبٌهقً: قتادة بن النعمان/ 15، والسٌوطً فً الدر المنثور
أخرجه : عمر بن الخطاب/ 17، رواه  مالك فً الموطإ: بن عبد الرحمن بن عوؾ

نكُُٙ سأٚذ فٙ انزٕضٛح نهشٛخ خهٛم انًبنكٙ  شح جبيغ ، الدارمً

األيٓبد الثٍ انحبجت أٌ اإليبو يبنكب سحًّ هللا رؼبنٗ ٔإٚبَب فٓى ْزا 

لم ْٕ هللا "انحذٚش فًٓب ال ٚهزو يُّ انؼًم ثّ ثًؼُٗ أٌ يٍ لشأ 

ال ٚزحصم ثزنك ػهٗ صهش انمشآٌ،ٔلذ جبء ػٍ انُجٙ صهٗ هللا " أحذ

ػهّٛ ٔسهى َصب صشٚحب صحٛحب كًب ثُٛب فٙ أَٓب صهش انمشآٌ، ٔفٙ 

صى ثٍٛ نٓى أٌ " ؟أيعجس أددكن أى يقرأ ثلث القرآى في ليلة"سٔاٚخ 
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رؼذل صهش انمشآٌ،ٔاإليبو يبنك سحًّ هللا رؼبنٗ "لم ْٕ هللا أحذ"

ٔإٚبَب أخشج انحذٚش فٙ يٕطئّ نٛجٍٛ أجش يٍ لشأ لم ْٕ هللا 

 .أحذ،ٔهللا أػهى

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -211 ِ ْبِن َعْبِد :  َحدَّ ِد هللاَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُعَب َحدَّ
ُه َقالَ  اِب، أَنَّ ِد ْبِن اْلَخطَّ ٌْ ٍن َمْولَى آِل َز ٌْ ِد ْبِن ُحَن ٌْ ْحَمِن، َعْن ُعَب : الرَّ

قُولُ  ٌَ َرَة،  ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، : َسِمْعُت أََبا ُهَر أَْقَبْلُت َمَع َرُسوِل هللاَّ
ْقَرأُ  ٌَ ُكْن : َفَسِمَع َرُجبًل  ٌَ ٌُولَْد َولَْم  لِْد َولَْم  ٌَ َمُد لَْم  ُ الصَّ ُ أََحٌد هللاَّ قُْل ُهَو هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : َوَجَبْت، َفَسؤَْلُتهُ : لَُه ُكفًُوا أََحٌد، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِ؟ َفَقالَ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َرةَ : َماَذا  ٌْ ُة، َفَقاَل أَُبو ُهَر َفؤََرْدُت أَْن أَْذَهَب : اْلَجنَّ

ِ َصلى  فُوَتنًِ اْلَؽَداُء َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌَ َرهُ، ُثمَّ َفِرْقُت أَْن  إِلَى الرجْل َفؤَُبشِّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ُثمَّ  هللا َعلٌَه َوَسلم، َفآَثْرُت اْلَؽَداَء، َمَع َرُسوِل هللاَّ

ُجِل، َفَوَجْدُتُه َقْد َذَهبَ  المسند هذا الحدٌث : الشرح."َذَهْبُت إِلَى الرَّ
حدثنا أبو كرٌب  :صحٌح وقد أخرجه الترمذي من طرٌق مالك، قال

 : ثم قالالحدٌث، حدثنا إسحاق بن سلٌمان، عن مالك بن أنس،: قال
َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح َؼِرٌٌب، الَ َنْعِرفُُه إاِلَّ ِمْن َحِدٌِث َمالِِك ْبِن 

ٍن ُهوَ  ٌْ نٍ : أََنٍس، َواْبُن ُحَن ٌْ ُد ْبُن ُحَن ٌْ وقال النسابً فً السنن  ".ُعَب
حدثنا إسحاق بن : حدثنا أبو كرٌب قال :الكبرى وفً المجتبى

َبُة  :الحدٌث، وقال فً الكبرىسلٌمان، عن مالك بن أنس، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ِه، َعِن اْبِن  ٌْ ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َواْلَحاِرِث ْبِن ِمْسِكٌٍن، قَِراَءًة َعلَ

ِد : اْلَقاِسِم، َقالَ  ٌْ ْحَمِن، َعْن ُعَب ِد هللاِ ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ َثنًِ َمالٌِك، َعْن ُعَب َحدَّ
ٍن، ٌْ ثنا إبراهٌم بن نصر، َقال :الحدٌث، وقال البزارْبِن ُحَن : وَحدَّ

 :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنةأخبرنا القعنبً، َعن مالك،
، َنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو  -1211 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

ِ ْبِن  ِد هللاَّ ٌْ ، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُعَب ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ُه  اِب، أَنَّ ِد ْبِن اْلَخطَّ ٌْ ٍن، َمْولَى آِل َز ٌْ ِد ْبِن ُحَن ٌْ ْحَمِن، َعْن ُعَب َعْبِد الرَّ
قُولُ  :َقالَ  ٌَ َرَة،  ٌْ ِه : َسِمْعُت أََبا ُهَر ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَْقَبْلُت َمَع َرُسوِل هللاَّ

ْقَرأُ  ٌَ ُ أََحٌد }:َوَسلََّم، َفَسِمَع َرُجبل  َمُد {1}قُلْ ُهَو هللاَّ ُ الصَّ لِْد {2} هللاَّ ٌَ  لَْم 
ٌُولَْد  ُكْن لَُه ُكفًُوا أََحدٌ {3}َولَْم  ٌَ  َقالَ : َفَقالَ  ،[4 - 1: اإْلِْخبَلص]{ {4 } َولَْم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ؟  َماَذا: َفَسؤَْلُتهُ « َوَجَبتْ »:َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ةُ »:َفَقالَ  َرةَ ، «اْلَجنَّ ٌْ ُجِل : َفَقاَل أَُبو ُهَر َفؤََرْدُت أَْن أَْذَهَب إِلَى الرَّ

َرهُ، ُثمَّ َفِرْقتُ  ِ  َفؤَُبشِّ فُوَتنًِ اْلَؽَداُء َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌَ ِه  أَْن  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
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ُجِل، َفَوَجْدُتُه َقْد َذَهبَ  َقاَل أَُبو  .َوَسلََّم، َفآَثْرُت اْلَؽَداَء، ُثمَّ َذَهْبُت إِلَى الرَّ
ٌُْعَرُؾ إاِل ِمْن َحِدٌِث َمالِك: ِعٌَسى قلت ." َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن َؼِرٌٌب اَل 

 قلت هذا . َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌٌح َؼِرٌب:ولقد تقدم أن الترمذي قال
 ٌبٌن أن من فضل قراءة قل هو هللا دخول الجنة، وقد جاء الحدٌث

ا : أنَّ َرُجبلً َقالَ - رضً هللا عنه - فعن أنس فً حدٌث آخر صرٌح  ٌَ
وَرةَ  َها »:َقالَ  {قُلْ ُهَو هللاُ أَحدٌ }:َرُسوَل هللاِ، إنً أُِحبُّ هِذِه السُّ إنَّ ُحبَّ

ةَ  ، والبؽوي فً (َحِدٌٌث َحَسنٌ ):رواه الترمذي، وقال. «أْدَخلََك الَجنَّ

إِنًِّ أُِحبُّ أَْن أَْقَرأََها : َوَعْن َعابَِشَة فًِ َرُجٍل، َقالَ  :شرح السنة بلفظ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْحَمِن، َفَقاَل النَّ َها ِصَفُة الرَّ أَْخبُِروهُ أَنَّ »:ألَنَّ

ٌُِحبُّهُ   َ واإلمام مالك رحمه .ورواه البخاري فً َصِحٌِحِه تعلٌقاً  «هللاَّ
 قل هو هللا"هللا تعالى إنما أخرج هذا الحدٌث فً الموطؤ لٌبٌن فضل 

 .، وقد تقدم تخرٌج أحادٌثها وأنها متواترة، وهللا تعالى أعلم"أحد
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -212 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُه أَْخَبَرهُ أَنَّ  ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، أَنَّ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ ُ أََحدٌ }:ُحَم ُثلَُث  {قُلْ ُهَو هللاَّ
ِدِه اْلُمْلكُ }اْلقُْرآِن،َوأَنَّ  ٌَ : الشرح " .ُتَجاِدُل َعْن َصاِحبَِها {َتَباَرَك الَِّذي بِ

هذا الخبر المقطوع على حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ، وهو رأي 
قل هو "فقهً، أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌإكد بذلك فضل 

وأنها تعدل ثلث القرآن، وأن تبارك وهً سورة الملك " هللا أحد
تجادل عن صاحبها ٌوم القٌامة،أما فٌما ٌخص بفضل سورة 

اإلخبلص وأنها تعدل ثلث القرآن، فقد تقدم تخرٌج الحدٌث المتواتر 
وفٌه كفاٌة، وأما سورة تبارك، فقد وردت فٌها أحادٌث حسنة منها 

ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
من القرآن سورة ثبلثون آٌة شفعت لرجل حتى ؼفر له : "وسلم قال

أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه، " وهً تبارك الذي بٌده الملك

 -787 :حسن لؽٌره،وقال ابن حبان: وحسنه األلبانً،وقال مرة
، َقالَ  ٍد اأْلَْزِديُّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم، : أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

بًِ أَُساَمةَ : َقالَ 
، : قُْلُت أِلَ ًِّ اٍس اْلُجَشِم َثُكْم ُشْعَبُة، َعْن َقَتاَدَة، َعْن َعبَّ أََحدَّ

هِ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة، َعْن َرُسوِل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
إِنَّ » :َوَسلََّم، َقالَ  َعْن أَ

ٌُْؽَفَر  ى  ًة َتْسَتْؽفُِر لَِصاِحبَِها َحتَّ ٌَ ُسوَرًة فًِ اْلقُْرآِن َثبَلُثوَن آ
ِدِه اْلُمْلكُ }:لَهُ  ٌَ : َفؤََقرَّ بِِه أَُبو أَُساَمَة َوَقالَ   «[1: الملك] {َتَباَرَك الَِّذي بِ

 :وصحح األلبانً هذا السند فً سنن أبً داود، وقال البزار".َنَعمْ 
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، َقال -5300 ًُّ ثنا ُمَحمد ْبُن َعبد اْلَملِِك اْلقَُرِش ى ْبُن : َحدَّ ٌَ ْح ٌَ ثنا  َحدَّ
بًِ اْلَجْوَزاِء، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِضً  َعْمرو ْبِن َمالٍِك، َعن أَبٌِه،

َعن أَ
هُ  ْعلَُم أَنَّ ٌَ ُ َعْنهَُما، أَنَّ َرُجبل َنَصَب ِخَباَءهُ َعلَى َقْبٍر، وُهو ال  َقْبٌر  هللاَّ

 ًَ ُة ِه ٌَ ًَ اْلُمْنِج قُولُ ِمَن اْلَقْبِر ِه ٌَ َفَقَرأَ ُسوَرَة َتَباَرَك َفَسِمَع َقابِبل 
ُ َعلٌَه َوَسلَّم َفَقالَ  ِ َصلَّى هللاَّ ُة َفَذَكَر َذلَِك لَِرُسوِل هللاَّ ٌَ ًَ : اْلُمْنِج ِه

ُة ِمْن َعَذاِب اْلَقْبرِ  ٌَ َوَهَذا اْلَحِدٌُث ال نعلَُم أَحًدا َرَواهُ بَِهَذا اللَّْفِظ  .اْلُمْنِج

وقال عبد " .إالَّ اْبَن َعبَّاٍس، والَ َنْعلَُم لَُه َطِرًٌقا َعْنُه إالَّ هذا الطرٌق
اِن، َعْن  -1443 :بن حمٌد َماُن ْبُن َداُوَد، َعْن ِعْمَراَن اْلَقطَّ ٌْ َثَنا ُسلَ

 ِ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ ًِّ اٍس اْلُجْشِم َصلَّى هللاُ -َقَتاَدَة، َعْن َعبَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ ":َقالَ - َعلَ ًَ إاِلَّ - َعزَّ َوَجلَّ -إِنَّ ُسوَرًة ِمْن ِكَتاِب هللاَّ َما ِه
 ًَ َة، َوِه اِر َوأْدَخلَْتُه اْلَجنَّ ًة، َشَفَعْت لَرُجٍل َفؤَْخَرَجْتُه ِمَن النَّ ٌَ َثبَلُثوَن آ

وقال الطبرانً فً المعجم األوسط وفً المعجم ".ُسوَرةُ َتَباَركَ 

،  -490 :الصؽٌر بٌُِب اْلَبْصِريُّ
ى الطَّ ٌَ ْح ٌَ َماُن ْبُن َداُوَد ْبِن  ٌْ َثَنا ُسلَ َحدَّ

ُم ْبُن ِمْسِكٌٍن، َعْن َثابٍِت،  َثَنا َسبلَّ ، َحدَّ ًُّ وَخ اأْلُُبلِّ َباُن ْبُن َفرُّ ٌْ َثَنا َش َحدَّ
ِه َوآلِِه َوَسلَّمَ : َعْن أََنٍس َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُسوَرةٌ ِمَن »: َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ى أَْدَخلَْتُه  ًة َخاَصَمْت َعْن َصاِحبَِها َحتَّ ٌَ ًَ إاِلَّ َثبَلُثوَن آ اْلقُْرآِن َما ِه
ًَ ُسوَرةُ َتَباَركَ  َة، َوِه م« اْلَجنَّ ًِّ إاِلَّ َسبلَّ ْرِوِه َعْن َثابٍِت اْلُبَنانِ ٌَ ." لَْم 

ًة  -3854": "فٌض القدٌر"وقال فً  ٌَ إّن ُسوَرًة ِمَن القُْرآِن ثبلثوَن آ
 ًَ ِدِه الُمْلكُ } :َشَفَعْت لَِرُجٍل َحّتى ُؼفَِر لَُه وِه ٌَ حب  4حم ) {َتباَرَك الَِّذي بِ

أي من  (إن سورة من القرآن) -2279[ 453:ص] . َعن أبً هرٌرة(ك
فً رواٌة ما  (ثبلثون)سوره والسورة الطابفة من القرآن كما سبق 

أي فٌه وقد كان الزم على  (آٌة شفعت لرجل)هً إال ثبلثون 
 قراءتها فما زالت تسؤل هللا فٌه وفً رواٌة بدل لرجل لصاحبها

تعالى  (تبارك) سورة (وهً) حتى أخرجته من النار (حتى ؼفر له)

أي التصرؾ  (الملك) بقبضته قدرته (الذي بٌده) عن كل النقابص

فً كل األمور وفً اإلبهام أوال ثم البٌان بقوله وهً تبارك نوع 
تفخٌم وتعظٌم لشؤنها إذ لو قٌل إن سورة تبارك شفعت إلخ لم تكن 

بهذه المثابة والتنكٌر فً رجل لئلفراد أي شفعت لرجل من الرجال 
ونادى أصحاب }:ولو ذهب إلى أن شفعت بمعنى تشفع كما فً

لكان له اتجاه وهذا حث لكل أحد على مواظبة قراءتها لٌنال  {الجنة

شفاعتها ثم إثبات الشفاعة للقرآن إما على الحقٌقة أو على االستعارة 
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واألول هو ما علٌه أهل الحقٌقة فقد قال العارؾ ابن عربً رضً 
الحروؾ أمة من األمم مخاطبون ومكلمون وفٌهم رسل من : هللا عنه

جنسهم ولهم أسماء من حٌث هم وال ٌعرؾ هذا إال أهل الكشؾ من 
 العالم لسانا وأوضحه بٌانا وهم على أفصح طرٌقنا وعالم الحروؾ

أقسام كؤقسام العالم المعروؾ فً العرؾ إلى هنا كبلمه وهذا 

الحدٌث احتج به من ذهب إلى أن البسملة لٌست آٌة من القرآن 
إلجماع القراء على أنها ثبلثون آٌة ؼٌر البسملة وأجٌب بؤن المراد 
ما بعد البسملة ألنها ؼٌر مختصة بهذه السورة وباحتمال أن ٌكون 

ذلك قبل نزول البسملة وبؤن راوي الخبر أبو هرٌرة وهو ممن ٌثبت 
قال  (حم عد حب ك عن أبً هرٌرة) البسملة فهو أعلم بتؤوٌله

الترمذي حسن قال الحاكم صحٌح وأقره الذهبً وورد فً فضل هذه 
السورة أحادٌث صالحة لبلحتجاج حتى فً ؼٌر الفضابل منها ما 

رواه ابن حجر رحمه هللا فً أمالٌه عن عكرمة وقال حسن ؼرٌب 
قال لرجل أال أطرفك بحدٌث تفرح به اقرأ تبارك الذي بٌده الملك 
احفظها وعلمها أهلك وولدك وجٌران بٌتك فإنها المنجٌة والمجادلة 

تجادل وتخاصم ٌوم القٌامة عند ربها وتطلب إلٌه أن تنجٌه من النار 
إذا كانت فً جوفه وٌنجً هللا بها صاحبها من عذاب القبر قال ابن 
عباس رضً هللا عنهما قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وددت 
أنها فً قلب كل إنسان من أمتً قال الحافظ حسن ؼرٌب وظاهر 

قلت ومن طرٌق عرفجة بن  ."سٌاقه وقفه لكن آخره ٌشعر برفعه
الواحد عن عاصم بن أبً النجود عن زر عن عبد هللا بن مسعود 

كل لٌلة منعه هللا بها من  (تبارك الذي بٌده الملك):من قرأ:" قال

عذاب القبر، وكنا فً عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نسمٌها 
المانعة، وإنها فً كتاب هللا سورة من قرأ بها فً كل لٌلة فقد أكثر 

أخرجه النسابً فً السنن الكبرى وفً عمل الٌوم واللٌلة، " وأطنب
وأبو الطاهر المخلص فً المخلصٌات، وؼرفجة مستور،ٌعنً 
مجهول الحال، وقد خالفه سفٌان الثوري فً رواٌة الحاكم من 

طرٌق ابن المبارك والطبرانً فً الكبٌر من طرٌق عبد الرزاق 
ٌإتى : "كبلهما عن سفٌان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال

لٌس لكم علً ما قبلً :الرجل فً قبره فٌإتى رجبله، فٌقول رجبله
لٌس لكم : سبٌل، كان ٌقرأ بً سورة الملك، ثم ٌإتى رأسه فٌقول
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فهً المانعة، تمنع : علً ما قبلً سبٌل، كان ٌقرأ بسورة الملك، قال
من عذاب القبر، وهً فً التوراة سورة الملك، من قرأها فً لٌلة 

 "  فقد أكثر وأطنب
 :ما جاء فً سجود القرآن (15)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -213 ِزٌَد :  َحدَّ ٌَ ِ ْبِن  َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

 ًَ ْحَمِن، عنَّ أَب بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
اَن، َعْن أَ ٌَ َمْولَى األَْسَوِد ْبِن ُسْف

َرَة، أنه َقَرأَ لَهُمْ  ٌْ ا اْنَصَرَؾ : ُهَر َماُء اْنَشقَّْت، َفَسَجَد فٌَِها، َفلَمَّ إَِذا السَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم هذا :الشرح"َسَجَد فٌَِها: أَْخَبَرُهْم، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا حدٌث 
صحٌح اإلسناد ومن طرٌقه أخرجه الشافعً، قال فً السنن المؤثورة 

ِزٌَد َمْولَى األَْسَوِد ْبِن  :وفً المسند ٌَ ِ ْبِن  أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ
اَن، ٌَ ْحَمنِ  َقَرْأُت َعلَى َعْبدِ :أحمد، قال وفً السنن أنبؤ، الحدٌث،ُسْف : الرَّ

اَن، ٌَ ِزٌَد َمْولَى اأْلَْسَوِد ْبِن ُسْف ٌَ ِ ْبِن  الحدٌث، وقال َمالٌِك،َعْن َعْبِد هللاَّ
ى، َقالَ  :مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  الحدٌث، وقال َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: َحدَّ

َبُة ْبنُ  :النسابً فً السنن الكبرى ٌْ َسِعٌٍد، َعْن  أَْخَبَرَنا قَُت

حدثنا  :الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسندَمالٍِك،
َثه، عن عبد : ٌونس بن عبد األعلى، قال أبنا ابُن وهب، أن مالكا حدَّ

الحدٌث، وقال أبو نعٌم فً مولى األسود بن سفٌان، -هللا بن ٌزٌد 
ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر  :المسند المستخرج على صحٌح مسلم َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ٌُوُسَؾ َثَنا َمالِكٌ  ِ ْبُن  ، الحدٌث،وقال الطحاوي فً ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ
َثَنا َقالَ  :شرح مشكل اآلثار ٌُوُنَس َقْد َحدَّ َثَنا اْبُن َوْهٍب، : َوَوَجْدَنا  َحدَّ

َثُه، َثَنا اْبُن  :الحدٌث، وقال فً شرح معانً اآلثارأَنَّ َمالًِكا، َحدَّ َوَحدَّ
الحدٌث،وقال ثنا َمالٌِك،: ثنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، َقااَل : َمْرُزوٍق، َقالَ 

ا  :البٌهقً فً السنن الكبرى ٌَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َزَكِر

ُرُهَما، َقالُوا ٌْ ً، َوَؼ بًِ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ
ُد ْبُن : ْبُن أَ اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ

، أنبؤ َمالٌِك، ح، ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ ْعقُوَب، أنبؤ الرَّ ٌَ 
ًُّ ْبُن [447:ص] ًٍّ اْلَحافُِظ، ثنا َعلِ  َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ، أَْخَبَرنًِ أَُبو َعلِ

ى َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ فَّاُر، ثنا  ِن الصَّ ٌْ الحدٌث، َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: اْلُحَس
وقد أخرجه أحمد وإسحاق بن راهوٌه ومسلم والطبرانً فً المعجم 

الكبٌر وابن خزٌمة والبزار والنسابً فً الكبرى وابن أبً شٌبة 
والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار وشرح معانً اآلثار،وأبو نعٌم 
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ذا الحدٌث هفً المسند المستخرج،وؼٌرهم من ؼٌر طرٌق مالك، و
مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا المهجور من طرؾ 

متؤخري المذهب، وهذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا 
سجدة إذا :الجمعة، باب:وإٌانا أخرجه البخاري فً الصحٌح فً كتاب

من قرأ السجدة فً الصبلة فسجد بها، ومسلم : السماء انشقت، وباب

سجود : فً صحٌحه كتاب المساجد ومواضٌع الصبلة، باب
التبلوة،قال الشٌخ خلٌل فً التوضٌح شرح جامع األمهات البن 

وروي أربع عشرة دون ثانٌة : معقبا على قول ابن الحاجب:الحاجب
الجمٌع سجدات، :اختبلؾ،وقال حماد بن إسحاق:الحج، فقٌل

: قال عبد الوهاب: فقال خلٌل"واإلحدى عشر العزابم كما فً الموطؤ
الرواٌة المشهورة هً أن السجود فً إحدى عشرة موضعا، 

وقول ابن وهب وابن " وروي أربع عشرة دون ثانٌة الحج"قوله
حبٌب هما قوالن مقاببلن للمشهور، وبعدم السجود فً المفصل قال 

ابن عمر وابن عباس،وابن المسٌب وؼٌرهم، وفً أبً داود عن ابن 
عباس أنه لم ٌسجد فً شًء من المفصل منذ تحول إلى المدٌنة،وفً 

قرأت على النبً صلى هللا علٌه وسلم : حدٌث زٌد بن ثابت قال
واالعتراض بهذٌن الحدٌثٌن ال :النجم، ولم ٌسجد، اللخمً وؼٌره

ٌصح، أما حدٌث ابن عباس فقد ال ٌثبت،ألنه لم ٌشهد جمٌع إقامته 
صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة، وإنما كان قدومه سنة ثمان بعد 

الفتح، ومعارض بحدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه أنه ٌسجد فً 
االنشقاق واألخذ به أولى، ألنه أسلم عام خٌبر بعد الهجرة ولصحة 

سنده وألن من أثبت أولى ممن نفى، والنسخ ال ٌصح إال بؤمر ال 
شك فٌه مع تؤخر الناسخ، ولو ثبت التؤخٌر ألمكن أن ٌكون ذلك 
لكونه فً ؼٌر وقت صبلة، ولكون زٌد القارئ لم ٌسجد، وقال 

حدٌث ابن عباس عندي منكر،ٌرده حدٌث أبً : صاحب التمهٌد
 ."هرٌرة، ولم ٌصحبه أبو هرٌرة إال فً المدٌنة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -214 َثَنا َمالٌِك، َعْن عبد هللا بن دٌنار :  َحدَّ َحدَّ
وَنافٍِع، َمْولَى عبد هللا ْبِن ُعَمَر؛ أَنَّ َرُجبلً ِمْن أَْهِل ِمْصَر أَْخَبَرُهما، 
ِن، ُثمَّ َقالَ  ٌْ ، َفَسَجَد فٌَِها َسْجَدَت اِب َقَرأَ ُسوَرَة اْلَحجِّ : أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

نِ  ٌْ لَْت بَِسْجَدَت وَرَة فُضِّ هذا الحدٌث الموقوؾ : الشرح." إِنَّ َهِذِه السُّ
على عمر رضً هللا عنه فٌه إبهام وهو رجل من أهل مصر لم 
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َعْن َمْعَمٍر، َعْن  -5890 : وقد أخرج عبد الرزاق الصنعانًٌسم،
ْسُجَداِن فًِ اْلَحجِّ  ٌَ ٌُّوَب، َعْن َنافٍِع، أَنَّ ُعَمَر، َواْبَن ُعَمَر َكاَنا  أَ

ِن َقالَ  ٌْ ْجَدةُ  لَوْ » :َوَقاَل اْبُن ُعَمرَ : َسْجَدَت َسَجْدُت فٌَِها َواِحَدًة َكاَنِت السَّ
 ًَّ لَْت  »:ُعَمرَ  َوَقاَل اْبنُ : َقالَ « اآْلِخَرةُ أََحبَّ إِلَ وَرَة فُضِّ إِنَّ َهِذِه السُّ

نِ  ٌْ  والمعروؾ عن عمر رضً هللا عنه عدم القول بسجود ،«بَِسْجَدَت

فٌما " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"التبلوة، فقد بٌنا فً كتابنا 
والعلماء كلهم ٌقولون ال ٌسلم من :" {التمهٌد}ٌخص بتبلوة القرآن،

سجود القرآن إال ابن سٌرٌن وابن راهوٌه فقاال ٌسلم من السجود 
وروي عن عمر وابن عمر أنهما قاال لم ٌفرض علٌنا السجود إال أن 

نشاء هذا عنهما وال مخالؾ لهما من الصحابة رضً هللا عنهم 
ًضا فًِ ":  وقال ابن عبد البر فً التمهٌد".أجمعٌن ٌْ َواْخَتلَفُوا أَ

ُجوِد  ْوِريُّ َوأَُبو َحنٌَِفَة إِلَى السُّ ُجوِد فًِ ُسوَرِة ص َفَذَهَب َمالٌِك َوالثَّ السُّ
َن  ٌْ ابَِع فٌَِها َوُرِوَي َذلَِك َعْن ُعَمَر َوُعْثَماَن َواْبِن ُعَمَر َوَجَماَعٍة ِمَن التَّ
اٍس  َوبِِه َقاَل أَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر َواْخُتلَِؾ فًِ َذلَِك َعِن اْبِن َعبَّ

ًُّ إِلَى أَْن اَل ُسُجوَد فًِ ص َوُهَو َقْوُل اْبِن َمْسُعوٍد  افِِع َوَذَهَب الشَّ

َحى  بًِ الضُّ
ْوِريِّ َعِن اأْلَْعَمِش َعْن أَ اِق َعِن الثَّ زَّ َوَعْلَقَمَة َذَكَر َعْبُد الرَّ

ًٍّ ُذِكَرْت  ًَ َتْوَبُة َنبِ َما ِه ِ ْبُن َمْسُعوٍد إِنَّ َعْن َمْسُروٍق َقاَل َقاَل َعْبُد هللاَّ
ْعنًِ ص َوَرَوى اْبُن َوْهٍب َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌَ ْسُجُد فٌَِها  ٌَ َوَكاَن اَل 

ِ ْبِن َسْعِد َعْن  اِض ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌَ بًِ ِهبَلٍل َعْن ِع
اْلَحْرِث َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ

ِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ َقاَل َقَرأَ َرُسوُل هللاَّ
أَ

ا َكاَن  اُس َمَعُه َفلَمَّ ْجَدَة َنَزَل َفَسَجَد َوَسَجَد النَّ ا َبلََػ السَّ اْلِمْنَبِر ص َفلَمَّ
 ًَ َما ِه ُجوِد َفَقاَل إِنَّ اُس لِلسُّ ؤَ النَّ ٌَّ ْجَدَة َتَه ا َبلََػ السَّ ْوٌم آَخُر َقَرأََها َفلَمَّ ٌَ

ُتُكْم ُثمَّ َنَزَل َفَسَجَد َفاْحَتجَّ بَِهَذا اْلَحِدٌِث َمْن َرأَى  ٌْ َتْوَبٌة َولَِكنًِّ َرأَ
ًضا َما أَْخَبَرَنا  ٌْ ُجوَد فًِ ص أَ ِة َمْن َرأَى السُّ ُجوَد فًِ ص َوِمْن ُحجَّ السُّ

َثَنا أَُبو َداُوَد َقاَل  ُد ْبُن َبْكٍر َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ٍد َقاَل َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َعْبُد هللاَّ
ٌُّوُب َعْن  َثَنا أَ ٌب َقاَل َحدَّ ٌْ َثَنا ُوَه َثَنا ُموَسى ْبُن إِْسَماِعٌَل َقاَل َحدَّ َحدَّ

ُت  ٌْ ُجوِد َوَقْد َرأَ َس ص ِمْن َعَزابِِم السُّ ٌْ اٍس َقاَل لَ ِعْكِرَمَة َعِن اْبِن َعبَّ
َثَنا َسِعٌُد ْبُن َنْصٍر َقاَل  ْسُجُد فٌَِها َحدَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل هللاَّ
اُن  ٌَ َثَنا ُسْف ِديُّ َقاَل َحدَّ ٌْ َثَنا اْلُحَم ْرِمِذيُّ َقاَل َحدَّ َثَنا التِّ َثَنا َقاِسُم َقاَل َحدَّ َحدَّ

ٌُّوُب َقاَل َسِمْعُت ِعْكِرَمةَ  َثَنا أَ قُوُل  َقاَل َحدَّ ٌَ اٍس  قُوُل َسِمْعُت اْبَن َعبَّ ٌَ
َسْت ِمْن  ٌْ ِه َوَسلََّم َسَجَد فًِ ص َولَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َرأَ
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ِة ِمَن اْلَحجِّ َبْعَد إِْجَماِعِهْم  ٌَ انِ ْجَدِة الثَّ ُجوِد َواْخَتلَفُوا فًِ السَّ َعَزابِِم السُّ
الًِ فٌَِها فًِ َصبَلٍة َوفًِ  ْسُجُد التَّ ٌَ ْجَدَة اأْلُولَى ِمْنَها َثابَِتٌة  َعلَى أَنَّ السَّ

َس فًِ اْلَحجِّ  ٌْ ِر َصبَلٍة إَِذا َشاَء َفَقاَل َمالٌِك َوأَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبهَُما لَ ٌْ َؼ
ٍر  ٌْ ًَ اأْلُولَى َوُرِوَي َذلَِك َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب إاِلَّ َسْجَدةٌ َواِحَدةٌ َوِه

ٍد َواْخُتلَِؾ فٌَِها َعِن  ٌْ ًِّ َوَجابِِر ْبِن َز َخِع َواْلَحَسِن اْلَبْصِريِّ َوإِْبَراِهٌَم النَّ

ًُّ َوأَْصَحاُبُه َوأَْحَمُد َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر َوَداُوُد  افِِع اٍس َوَقاَل الشَّ اْبِن َعبَّ
ًِّ ْبِن  اِب َوَعلِ َبَريُّ فًِ اْلَحجِّ َسْجَدَتاِن َوُهَو َقْوُل ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ َوالطَّ
بًِ ُموَسى اأْلَْشَعِريِّ 

ْرَداِء َوأَ بًِ الدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر َوأَ بًِ َطالٍِب َوَعْبِد هللاَّ

أَ
اٍس َعلَى اْختبَِلٍؾ َعْنُه َوَمْسلََمُة بن مخلد وأبً عبد  ِ ْبِن َعبَّ َوَعْبِد هللاَّ
ٍش َوَقاَل أَُبو  ٌْ الرحمان السلمً وأبً العالٌة الرٌاحً وزر ابن ُحَب
ْسُجُدوَن فًِ اْلَحجِّ  ٌَ اَس ُمْنُذ َسْبِعٌَن َسَنًة  ًُّ أَْدَرْكُت النَّ بٌِِع إِْسَحاَق السَّ

ِن َمالٌِك َعْن َنافٍِع أَنَّ َرُجبًل ِمْن أَْهِل ِمْصَر أَْخَبَرهُ أَنَّ ُعَمَر ْبَن  ٌْ َسْجَدَت
وَرَة  ِن ُثمَّ َقاَل إِنَّ َهِذِه السُّ ٌْ اِب َقَرأَ ُسوَرَة اْلَحجِّ َفَسَجَد فٌَِها َسْجَدَت اْلَخطَّ
ُت اْبَن ُعَمَر  ٌْ ِ ْبِن ِدٌَناٍر َقاَل َرأَ ِن َوَمالٌِك َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ لَْت بَِسْجَدَت فُضِّ

نِ  ٌْ ْسُجُد فًِ ُسوَرِة اْلَحجِّ َسْجَدَت ٌَ".              

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -215 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن عبد :  َحدَّ َحدَّ
اِب  رضً هللا - الرحمن األَْعَرِج عن أبً هرٌرة، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

ْجِم إَِذا َهَوى}: َقَرأَ بِـ- عنه  َفَسَجَد فٌَِها، ُثمَّ َقاَم، َفَقَرأَ بُِسوَرٍة  {َوالنَّ

هذا الحدٌث المسند الموقوؾ على عمر رضً هللا : الشرح." أُْخَرى
عنه ٌثبت أن أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه ٌسجد 
فً تبلوته للقرآن أثناء الصبلة، لكنه لم ٌبٌن هل سجوده أثناء صبلة 
نفل أو صبلة فرض،والخبر ٌثبت عكس ما ذكره ابن عبد البر فً 
التمهٌد ألن الواضح من خبلل هذا الخبر والذي قبله أنه سجد أثناء 

وقد أخرجه الشافعً مرفوعا وموقوفا فً .التبلوة، وهللا تعالى أعلم

ُ َعْنُه، َقالَ -333 :المسند ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع بًِ :  أَْخَبَرَنا الشَّ
أَْخَبَرَنا اْبُن أَ

ِد  ْحَمِن، َعْن ُمَحمَّ بًِ ِذْبٍب، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ
ٍك، َعِن اْبِن أَ ٌْ فَُد

ُ َعْنهُ  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن ْبِن َثْوَباَن، َعْن أَ أَنَّ : ْبِن َعْبِد الرَّ

ِه َوَسلََّم َقَرأَ ِب  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْجمِ َرُسوَل هللاَّ اُس النَّ ، َفَسَجَد َوَسَجَد النَّ

ِن، َقالَ  ٌْ ْهَرةَ : َمَعُه، إاِل َرُجلَ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن  -334 .أََراَدا الشُّ
ُ َعْنه: ِشَهاٍب، َعِن األَْعَرجِ  ًَ هللاَّ اِب َرِض وقال ." أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

وفً الحدٌث األول بٌان أن فً سورة  :صاحب شرح مسند الشافعً
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إنه ال سجدة فً المفصل، وما : النجم سجدة خبلًفا لقول من قال
صلى هللا علٌه وسلم - ٌروى عن ٌونس عن الحسن؛ أن رسول هللا 

لٌحمل على أنه سجد فٌها " بمكة ثم تركه بالمدٌنة سجد فً النجم- 
تارة ولم ٌسجد أخر على ما تقدم، ال على أنه ترك استحبابها، وٌبٌنه 

ْجِم إَِذا َهَوى}: أنه قرأ- رضً هللا عنه - ما روي عن عمر   َوالنَّ

رضً هللا - فسجد فٌها ثم قام فقرأ بسورة أخرى، وعن علً  {(1)
و  { َتْنِزٌلٌ (1)حم }و  { َتْنِزٌلُ (1)الم }عزابم السجود : أنه قال- عنه 

ْجمِ } كَ }و  {النَّ وقد تقدم ما فٌه كفاٌة فٌما ٌخص " {.اْقَرْأ بِاْسِم َربِّ

 .بؤماكن السجود واألقوال الواردة فٌها،وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -216 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

اِب  بٌِِه، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
َقَرأَ الَسْجَدًة َوُهَو - رضً هللا تعالى عنه - أَ

ْوَم  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَنَزَل َفَسَجَد، َوَسَجَدنا َمَعُه، ُثمَّ َقَرأََها  ٌَ َعلَى اْلِمْنَبِر 
ُجوِد، َفَقاَل ُعَمر ٌَّإوا لِلسُّ َ ،َعلَى ِرْسلُِكمْ : اْلُجُمَعِة األَْخَرى، َفَتَه  إِنَّ هللاَّ

ْسُجْد،  ٌَ َنا، إاِلَّ أَْن َنَشاَء، َفقرأها ولَْم  ٌْ ْكُتْبَها َعلَ ٌَ تبارك وتعالى لَْم 
ْسُجُدوا ٌَ هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً :الشرح" .َوَمَنَعهُْم أَْن 

هللا عنه من أصح األسانٌد، وقد صرح فٌه أن سجود التبلوة لم ٌكتبه 
هللا علٌنا، وهذا ٌوافق ما نقله عنه ابن عبد البر فً التمهٌد، فهو 

أحٌانا ٌسجد وأحٌاء ٌمنع من السجود لٌبٌن أن سجود التبلوة 
اختٌاري ولٌس هذا هو الذي علٌه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 

وإٌانا، بل إنه واجب عنده سجود التبلوة ولذلك كره لمصلً الفرض 
أن ٌقرأ سورة فٌها سجدة إال ألم السجدة ٌوم الجمعة فً الصبح، وهللا 

 .تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -217 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  نِ : أَنَّ ٌْ ْسُجُد فًِ ُسوَرِة اْلَحجِّ مرَت ٌَ ُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر  ٌْ " .َرأَ

هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر رضً هللا : الشرح
عنهما من أصح األسانٌد وهو ٌبٌن أنه قرأ سورة الحج فسجد 

سجدتٌها وقد تقدم أن مذهبه مثل مذهب أبٌه فالسجود عندهما على 
 . االختٌار ال على اإللزام، وهللا تعالى أعلم

ْجَدَة َعلَى : َقاَل َمالِكٌ - * ْنِزَل اإلَِماُم إَِذا َقَرأَ السَّ ٌَ َس اأْلمرعندنا أَْن  ٌْ لَ
ْسُجدَ  ٌَ هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا تعالى : الشرح" .اْلِمْنَبِر، َف
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وإٌانا وهو ٌبٌن صراحة أن األحادٌث التً ساقها عن عمر رضً 
 .هللا عنه ال ٌعمل بها، وهللا تعالى أعلم

أجمع الناس على َعَزابَِم ُسُجوِد اْلقُْرآِن إِْحَدى َعْشَرَة :َقاَل َمالِكٌ - *
ءٌ  ًْ ِل ِمْنَها َش َس فًِ اْلُمَفصَّ ٌْ  :الشرح" .َسْجَدًة، لَ

ْقَرأُ : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ْنَبِؽً أن  ٌَ  ِمْن ُسُجوِد اْلقُْرآِن َبْعَد َصبلَِة ائً يشَ  الَ 

ْبِح َحتَّى َتْطلَُع الشَّْمُس، َوالَ َبْعَد َصبلَِة اْلَعْصِر َحتَّى َتْؽُرَب  الصُّ
بلَِة  ِه َوَسلََّم َنَهى َعِن الصَّ ٌْ ُ َعلَ الشَّْمُس، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

بلَِة َبْعَد اْلَعْصِر، َحتَّى  ْبِح، َحتَّى َتْطلَُع الشَّْمُس، َوَعِن الصَّ َبْعَد الصُّ
ْنَبِؽً ألََحٍد أَْن .َتْؽُرَب الشَّْمسُ  ٌَ بلَِة، والَ  ْجَدةُ ِمَن الصَّ َقاَل َمالٌِك َوالسَّ

نِ  ٌْ اَعَت ْقَرأَ الَسْجَدًة فًِ َتلَك السَّ هنا ٌنهى اإلمام مالك رحمه : الشرح" .ٌَ
هللا تعالى وإٌانا عن قراءة السور التً فٌها سجود بعد العصر حتى 

تؽرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وذلك لنهً النبً 
صلى هللا علٌه وسلم عن الصبلة فٌها، وقد تقدم أن هذا النهً 

متواتر، لكنه لٌس محل إجماع فهناك ما ٌسمٌه بعض الفقهاء ذوات 
 .األسباب فتباح الصبلة فً وقت النهً بسببها، وهللا تعالى أعلم

ْن َقَرأَ َسْجَدًة َواْمَرأَةٌ َحابٌِض َتْسَمُع، َهْل لََها أَْن : ُسبَِل َمالِكٌ - * َعمَّ
ُجُل، َوالَ اْلَمْرأَةُ، إاِلَّ َوُهَما َطاِهَرانِ : َتْسُجَد معه؟ َقالَ  ْسُجُد الرَّ ٌَ " .الَ 

قراءة ما فٌه سجود، : هذا شرط من شروط السجود وهً: الشرح
 .وكون المرء على طهارة، وكونه مستقبل القبلة إال لضرورة

ِه أَْن - * ٌْ ْسَمُع، أََعلَ ٌَ وُسبَِل َمالٌِك َعِن اْمَرأٍَة َقَرأَْت َسْجَدًة، َوَرُجٌل 
ْسُجَد َمَعَها؟ َقالَ  ْجَدةُ َعلَى الرجل ٌقرأ : ٌَ َما َتِجُب السَّ ِه، إِنَّ ٌْ َس ذلك َعلَ ٌْ لَ

وَن بِهِ  ؤَْتمُّ ٌَ ُكوُنوَن َمَع َرُجِل  ٌَ  فإذا َسجَد ْسُجُدوا َمَعُه، ،على اْلَقْوِم أو 
َس لَُه بِإَِماٍم أَْن  ٌْ َس َعلَى َمْن َسِمَع َسْجَدًة ِمْن إِْنَساٍن ْقَرأ بها، لَ ٌْ َولَ

ْسُجَد لقر ْجَدةَ اءٌَ هذا مذهب اإلمام مالك رحمه :الشرح" .ته تِْلَك السَّ

اله تعالى وإٌانا، فإنه ال ٌوجب سجود الرجل إذا سمع امرأة تقرأ 
القرآن وقرأت محل سجدة وسجدت ألنها ال تإم الرجال، وإنما على 
الرجل السجود إذا كان ٌقرأ علٌه قارئ ذكر فسجد لسجود التبلوة أو 

كان ٌصلً برجال فسجد لسجود تبلوة أثناء الصبلة،وهذا ٌفٌد عند 
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أن اإلمام إذا سجد لسجود تبلوة 

فً الصبلة نافلة كانت أو فرٌضة أنه على المؤموم السجود، فهذا هو 
 المشهور وهو الراجح فً المذهب خبلفا لقول شاذ وهو عدم السجود 
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -218 ُه َبلََؽُه أَنَّ ُعَمَر ْبَن َعْبِد :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
ٍس اْلَقاصِّ  ٌْ ِد ْبِن َق اِس َفؤُْمْرُهْم أَْن : اْلَعِزٌِز، َقاَل لُِمَحمَّ اْخُرْج إِلَى النَّ

ْسُجُدوا فًِ َماُء اْنَشقَّتْ }:ٌَ وهنا ختم اإلمام مالك : الشرح.{إَِذا السَّ

رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا الفصل بهذا الخبر الذي رواه ببلؼا عن 
عمر بن عبد العزٌز رحمه هللا تعالى وإٌانا وهو أنه أمر محمد بن 

قٌس القاص أن ٌؤمر الناس أن ٌسجدوا إذا قرإوا محل السجود فً 
َماُء اْنَشقَّتْ }:سورة ، وقد بدأ بها اإلمام مالك رحمه هللا تعالى {إَِذا السَّ

وإٌانا فصل سجود تبلوة القرآن لكنها لما كانت من المفصل وقد 
سبق أن قال بؤنهم أجمعوا على إحدى عشرة سجدة لٌس فٌها من 

المفصل شًء ختمه بهذا الذي ٌؤمر بالسجود إذا قرأ القارئ 
االنشقاق، وحدٌث سجود رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌها متفق 

ى  (578- )107 :علٌه، وقد تقدم تخرٌجه،قال مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ
اَن، : َقالَ  ٌَ ِزٌَد، َمْولى األَْسَوِد ْبِن ُسْف ٌَ َقَرْأُت َعلى َمالٍِك َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن 

َرَة َقَرأَ لهُمْ  ٌْ ْحَمِن؛ أَنَّ أََبا هَر بِى َسلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َماُء } :َعْن أَ إَِذا السَّ

ا اْنَصَرَؾ أَْخَبَرُهْم أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ . َفَسَجَد فٌَِها.{انَشقَّتَ  َفلمَّ

ِه َوَسلََّم َسَجَد فٌَِها ٌْ َثنِ  (...).َعلَ  إِْبَراِهٌَم ْبُن ُموَسى، أَْخَبَرَنا يَوَحدَّ
َثَنا اْبُن : ح َقالَ . يِعٌَسى، َعِن األَْوَزاعِ  ُد ْبُن الُمَثنَّى، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َوَحدَّ

بِى َسلَمَة، 
بِى َكثٌٍِر، َعْن أَ

ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ بِى َعِدىٍّ َعْن ِهَشاٍم، ِكبلُهَما َعْن 
أَ

َرَة، َعِن الَنبِ  ٌْ بِى ُهَر
ِه َوَسلََّم، بِِمْثلِهِ يَعْن أَ ٌْ  )...( -109.  َصلَّى هللاُ َعلَ

ُد ْبُن ُرْمحٍ  َثَنا ُمَحمَّ بِى َحبٌٍِب، َعْن . َوَحدَّ
ِزٌَد ْبِن أَ ٌَ ُث َعْن  ٌْ أَْخَبَرَنا الل

ْحَمِن األَْعَرِج َمْولى َبنِى َمْخُزوٍم، َعْن  ٍم، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ َصْفَواَن ْبِن ُسل
ُه َقالَ  َرَة؛ أَنَّ ٌْ بِى ُهَر

ِه َوَسلََّم ؾِ  هللاِ َصلَّى َسَجَد َرُسولُ : أَ ٌْ إَِذا } :يهللاُ َعلَ
َماُء انَشقَّت ك} و {السَّ ثن (...) .{اْقرْأ بِاْسِم َربِّ  َحْرَملَُة ْبُن يوحدَّ

َثَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنِ  ى، َحدَّ ٌَ ْح ِد هللاِ يٌَ ٌْ  َعْمُرو ْبُن الَحاِرِث، َعْن ُعَب

َرَة، َعْن  ٌْ بِى ُهَر
ْحَمِن األَْعَرِج، َعْن أَ بِى َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد الرَّ

ْبِن أَ
ِه َوَسلََّم، ِمْثلَهُ  ٌْ وقوله : "قال القاضً عٌاض ".َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

َماُء انَشقَّت}السجود فً : "  حدٌث أبى هرٌرةيؾ {: اْقرأ}و  {إَِذا السَّ

صفوان بن سلٌم عن عبد الرحمن األعرج مولى بنً مخزوم عن 
والء األعرج عبد الرحمن بن هرمز  أبى هرٌرة، المعروؾ فً

صاحب أبً الزناد أنه مولى محمد بن ربٌعة بن الحارث ابن عبد 
: المطلب بن هاشم، وهو فً حدٌث ذكَره البخاري فً الجمعة، فقال
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ٌُْختلؾ فً والبه، وقال  مولى ربٌعة ابن الحارث، وهذا مما لم 
األعرج هذا عبد الرحمن ابن سعد ولٌس بعبد الرحمن : الدارقطنً

روٌا جمٌعاً عن أبى . األعرج صاحب أبى الزناد، وهما أعرجان
هرٌرة، وقد بٌن نسبه فً الحدٌث؛ مرة أنه عبد الرحمن، فرواه عن 

الزهري وصفوان ابن سلٌم عن عبد الرحمن بن سعد عن أبى 

هرٌرة، وأما أبو مسعود الدمشقً فجعله صاحب أبى الزناد، قال 
 ".قول الدارقطنً أولى بالصواب: شٌخنا أبو على الجبابً

 :جامع القراءة (16 )

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -219 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ اْلَحاِرَث ْبَن  بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ

أَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، فقال ٌا رسول هللا، : ِهَشاٍم، َسؤََل َرُسوَل هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ًُ ؤْتٌَِك اْلَوْح ٌَ َؾ  ٌْ اًنا : َك ٌَ أَْح
ْفِصُم َعنًِّ، َوَقْد  ٌَ ، َف ًَّ هُ َعلَ ؤْتٌِنًِ فًِ ِمْثِل َصْلَصلَِة اْلَجَرِس، َوُهَو أََشدُّ ٌَ
قُولُ  ٌَ ٌَُكلُِّمنًِ َفؤَِعً َما  ُل لًِ اْلَملَُك َرُجبًل َف َتَمثَّ ٌَ اًنا  ٌَ ُت َما َقاَل، َوأَْح ٌْ . َوَع

ِدٌِد اْلَبْرِد، : َقالَْت َعابَِشةُ  ْوِم الشاتا الشَّ ٌَ ِه فًِ اْل ٌْ ْنِزُل َعلَ ٌَ ُتُه  ٌْ َولََقْد َرأَ

ُد َعَرًقا َتَفصَّ ٌَ ْنَفِصُم َعْنُه، َوإِنَّ َجبٌَِنُه لَ ٌَ هذا الحدٌث المسند : الشرح."َف
قال : المرفوع من أصح األسانٌد لذلك أخرجه الجهابذة الحذاق منهم

ْحَمنِ  :أحمد الحدٌث، َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ :وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن : َحدَّ

أَْخَبَرَنا  :ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرى
ِه َواللَّْفُظ لَُه، َعِن  ٌْ ُد ْبُن َسلََمَة، َواْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن، قَِراَءًة َعلَ ُمَحمَّ

َثنًِ َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،الحدٌث، وقال: اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ   :َحدَّ
ُد ْبُن َسلََمَة، أَْخَبَرَنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك،  الحدٌث،وقال أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

: حدثنا معن قال: حدثنا إسحاق بن موسى األنصاري قال :الترمذي

حدثنا ٌونس بن  :حدثنا مالك،الحدٌث، وقال أبو عوانة فً المستخرج
ثه، الحدٌث،وقال  عبد األعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكا حدَّ

حدثنا علً بن المبارك الصنعانً، ثنا  :الطبرانً فً المعجم الكبٌر

 -38 :الحدٌث،وقال ابن حبان، مالك إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً
بًِ َبْكٍر، َعْن 

أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة، أَنَّ اْلَحاِرَث ْبَن 

َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم، َفَقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ا َرُسولَ  :ِهَشاٍم َسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌَ  ،ِ هللاَّ
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ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ًُ ؤْتٌَِك اْلَوْح ٌَ َؾ  ٌْ اًنا »:َك ٌَ أَْح
ْنَفِصُم َعنًِّ  ٌَ ، َف ًَّ هُ َعلَ ؤْتٌِنًِ فًِ ِمْثِل َصْلَصلَِة اْلَجَرِس، َوُهَو أََشدُّ ٌَ

ٌَُكلُِّمنًِ، َفؤَِعً  ًَ اْلَملَُك َرُجبًل، َف لُ لِ َتَمثَّ ٌَ اًنا  ٌَ ُت َما َقالَ، َوأَْح ٌْ َوَقْد َوَع
قُولُ  ٌَ ِه فًِ :  َعابَِشةُ [226:ص] َقالَْت [3: 1]. «َما  ٌْ ْنِزُل َعلَ ٌَ ُتُه  ٌْ َولََقْد َرأَ

ُد َعْرًقا َتَفصَّ ٌَ ْنَفِصُم َعْنُه، َوإِنَّ َجبٌَِنُه لَ ٌَ ِدٌِد اْلَبْرِد، َف اتًِ الشَّ ْوِم الشَّ ٌَ ." اْل

،  -3737 :وقال البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ًِّ َصلَّى  بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ
َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ

ِ َصلَّى هللاُ  ِه َوَسلَّم، أَنَّ اْلَحاِرَث ْبَن ِهَشاٍم َسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِه  هللاَّ ٌْ َعلَ
ِ " :َوَسلََّم، َفَقالَ  ًُ  َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ؤْتٌَِك اْلَوْح ٌَ َؾ  ٌْ ِ، َك ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ؤْتٌِنًِ فًِ ِمْثِل َصْلَصلَِة اْلَجَرِس َوُهَو : َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ اًنا  ٌَ أَْح
لُ لًِ  َتَمثَّ ٌَ اًنا  ٌَ ُت َما َقالَ، َوأَْح ٌْ ْنَفِصُم َعنًِّ، َوَقْد َوَع ٌَ ، َف ًَّ هُ َعلَ أََشدُّ

قُولُ  ٌَ ٌَُكلُِّمنًِ َفؤَِعً َما  ُتُه : َقالَْت َعابَِشةُ  ،"اْلَملَُك َرُجبل، َف ٌْ َولََقْد َرأَ
ِدٌِد اْلَبْرِد  اتًِ الشَّ ْوِم الشَّ ٌَ ِه فًِ اْل ٌْ ْنِزُل َعلَ ْنَفِصُم َعْنُه، َوإِنَّ َجبٌَِنُه ٌَ ٌَ َف

ُد َعَرًقا َتَفصَّ ٌَ تِهِ  "لَ َفٌق َعلَى ِصحَّ ٌد، َعْن . َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، وَقالَ  ِ ْبن  ْفِصُم : َعْبد هللاَّ ٌَ ْفِصُم َعنًِّ، َوفًِ آِخِرِه َف ٌَ َف
اَن ْبِن  ٌَ َبَة، َعْن ُسْف ٌْ بًِ َش

بًِ َبْكِر ْبِن أَ
َعْنُه، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أَ

َنَة، َعْن ِهَشاٍم، َوَقالَ  ٌْ ٌَ ْفِصُم َعنًِّ: ُع ٌَ ؤْتًِ فًِ مثل صلصلة : َقْوله. ُثمَّ  ٌَ
َمان :فالصلصلة. الجرس ٌْ  َصوت اْلَحِدٌد إِذا حرك، َقاَل أَُبو ُسلَ

 ًّ ٌُثبتُه ِعْند : اْلخطابِ ٌُِرٌد، َوهللا أعلم، أَنه َصوت متدارك ٌسمعُه َواَل 

أول َما ٌقرع َسمعه َحتَّى ٌتفهم، وٌستثبت، فٌتلقفه ِحٌَنبٍِذ وٌعٌه، 
ًّ : َولَذلِك َقالَ  ْنَقِطع، َوِمْنه : فٌنفصم عنً، أَي: َقْوله. َوُهَو أشده َعل ٌَ

: َومن روى ،[256: اْلَبَقَرة] {اَل اْنفَِصاَم لََها}:ُسْبَحاَنُه َوَتَعالَى َقْوله
ٌتفصد : َوَقْولها. ٌْقلع عنً: األصوب، َمْعَناهُ  َفٌْفصم عنً، َوُهوَ 

أَْخَبَرَنا اْبُن َعْبِد اْلَقاِهِر،  -3738 .ٌسٌل َكَما ٌفصد اْلعرق: عرقا، أَي
ِد ْبِن  ُد ْبُن ِعٌَسى، َنا إِْبَراِهٌُم ْبُن ُمَحمَّ ٍد، َنا ُمَحمَّ أَنا َعْبُد اْلَؽافِِر ْبُن ُمَحمَّ

، َعْن  ًُّ َقاِش ِ الرَّ اَن ْبِن َعْبِد هللاَّ اِج، َنا ِحطَّ اَن، َنا ُمْسلُِم ْبُن اْلَحجَّ ٌَ ُسْف
اِمِت، َقالَ  ِه َوَسلََّم إَِذا أُْنِزلَ »:ُعَباَدَة ْبِن الصَّ ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َكاَن النَّ

َي  ا ُسرِّ ، َنَكَس َرْأَسُه، َوَنَكَس أَْصَحاُبُه ُرُءوَسهُْم، َفلَمَّ ًُ ِه اْلَوْح ٌْ َعلَ
ةٍ  .«َعْنُه، َرَفَع َرْأَسهُ  ٌَ َكاَن إَِذا أُْنِزَل : َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، َوفًِ ِرَوا

َد َوْجهُهُ  ِه، كرَب لَِذلَِك، َوَتَربَّ ٌْ َد َوْجهُُه َواربَدا، أَيْ : َقْولُهُ . َعلَ َن : َتَربَّ َتلَوَّ
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َمادِ   ٌبٌن لنا كٌؾ ٌؤتً رسول صلى وهذا الحدٌث." َفَصاَر لَْوَن الرَّ
هللا علٌه وسلم الوحً، فبٌن فٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنه 

كان ٌؤتٌه أحٌانا فً مثل صلصلة الجرس فٌجهده وٌرى العرق 
ٌتفصد من جبٌنه، وأحٌانا ٌؤتٌه الملك فً شكل رجل فٌكلمه فٌعً ما 

 . ٌقول فٌحفظه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -220 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ُه َقالَ  بٌِِه، أَنَّ

َعَبَس َوَتَولَّى فًِ اْبِن أُمِّ َمْكُتوٍم، َجاَء إِلَى : أُْنِزلَتْ : أَ
قُولُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَجَعَل  ُد اْسَتْدنٌِنًِ، : َرُسوِل هللاَّ ا ُمَحمَّ ٌَ

ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َرُجٌل ِمْن ُعَظَماِء اْلُمْشِرِكٌَن، َفَجَعَل  بِ َوِعْنَد النَّ
قُولُ  ٌَ ْقبُِل َعلَى اآْلَخِر، َو ٌُ ٌُْعِرُض َعْنُه، َو ًُّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  بِ : النَّ

قُولُ  ٌَ ا أََبا فبُلٍَن، َهْل َتَرى بَِما أَقُوُل َبؤًْسا؟ َف َماِء َما أََرى بَِما : ٌَ ال َوالدِّ
هذا : الشرح".{َعَبَس َوَتَولَّى}:َتقُوُل َبؤًْسا، َفؤُْنِزَل هللا تبارك وتعالى

الخبر مرسل ألن عروة بن الزبٌر لم ٌدرك رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم وال ابن أم مكتوم والقصة وقعت فً مكة قبل الهجرة، 

 -1769 :وقد أوصله ابن حبان وأبو ٌعلى الموصلً، قال ابن حبان
أخبرنا الحسن بن سفٌان، حدثنا عبد هللا بن عمر الجعفً، حدثنا عبد 

 :َعْن َعابَِشَة َقالَتْ . الرحٌم بن سلٌمان، عن هشام بن عروة، عن أبٌه
: َقالَتْ .  فًِ اْبِن أُمِّ َمْكتوم األْعَمى،[1: َعَبسَ ] (َعَبَس َوَتَولَّى)َنَزلَْت 

 ًَّ بِ قُولُ - صلى هللا علٌه وسلم-أَتى النَّ ٌَ ًَّ هللا أْرِشْدنًِ، : َفَجَعلَ  ا َنبِ ٌَ
ًِّ : قالت بِ َرُجلٌ ِمْن ُعَ َماِء - صلى هللا علٌه وسلم- َوِعْنَد النَّ

 ًُّ ب ٌُْعِرُض َعْنُه ُوٌْقبِلُ -صلى هللا علٌه وسلم-اْلُمْشِرِكٌَن، َفَجَعلَ النَّ
بًِ  ا فبُلَُن، أََتَرى بَِما - َعلَى األَخِر، َفَقالَ النُّ ٌَ صلى هللا علٌه وسلم 

قُولُ أأقُولُ بَ  ٌَ والقصة تفٌد  [.1: عبس](َعَبَس َوَتَولُّى)َفَنَزلَْت . ال: ساً  َف

أن هللا أدب رسوله صلى هللا علٌه وسلم بالقرآن فكان خلقه القرآن، 
وقال  {ع ٌم وإنك لعلى خلق}:وقد أثنى علٌه هللا جل وعبل قاببل

،وقالت أم " األخبلقإنما بعثت ألتمم مكارم:"صلى هللا علٌه وسلم
، كل ذلك ٌبٌن "القرآن كان خلقه:"المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها

 كان تؤدٌبا من هللا وقد قال صلى هللا علٌه {َعَبَس َوَتَولَّى}:أن نزول

    .،وهللا أعلم"أدبنً ربً فؤحسن تؤدٌبً:"وسلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -221 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ُ تعالى َعْنُه، كان ٌسٌر مع  ًَ هللاَّ اِب َرِض بٌِِه، أن ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
أَ
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رسول هللا َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فً بعض أسفاره، َفَسؤَلَُه ُعَمُر رضً 
ٌُِجْبُه، ُثمَّ َسؤَلَُه، َفلَْم  ٌُِجْبُه، ُثمَّ َسؤَلَُه، َفلَْم  ٍء، َفلَْم  ًْ هللا تعالى عنه، َعْن َش

ِ َصلى هللا َعلٌَه : ٌُِجْبُه، َفَقاَل ُعَمرُ  َك ُعَمُر َنَزْرَت َرُسوَل هللاَّ َثِكلَْتَك أُمُّ
ٌُِجٌُبَك، َقاَل ُعَمرُ  اٍت، ُكلُّ َذلَِك ال  ْكُت َبِعٌِري : َوَسلم َثبلََث َمرَّ َفَحرَّ

ًَّ قُْرآٌن، َفَما َنِشْبُت  َة أَْن ٌكون َنَزَل فِ ٌَ اِس، َخْش َحتَّى تقدمت أََماَم النَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ْصُرُخ بًِ َفِجْبُت َرُسوَل هللاَّ ٌَ أَْن َسِمْعُت َصاِرًخا 
ِه، َفَقالَ  ٌْ ًَ : َوَسلم، َفَسلَّْمُت َعلَ لََة ُسوَرةٌ لَِه ٌْ ًَّ َهِذِه اللَّ لََقْد أُْنِزلَْت َعلَ

ِه الشَّْمُس، ُثمَّ َقَرأَ  ٌْ ا َطلََعْت َعلَ ًَّ ِممَّ ا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمبًٌِنا }:أََحبُّ إِلَ إِنَّ
رَ  َم ِمْن َذْنبَِك َوَما َتؤَخَّ ُ َما َتَقدَّ

ْؽفَِر لََك هللاَّ ٌَ قال الزرقانً فً :الشرح.{لِ

ًُّ ِمْن ُطُرٍق َعْن  :شرح الموطإ َسابِ ْرِمِذيُّ َوالنَّ َوأَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َوالتِّ
اُق ُصوَرُتُه اإْلِْرَساُل، أِلَنَّ أَْسلََم لَْم : َمالٍِك بِِه، َقاَل اْلَحافِظُ  ٌَ َهَذا السِّ

ُه َسِمَعُه ِمْن ُعَمَر لَِقْولِِه  ُه َمْحُموٌل َعلَى أَنَّ ِة لَِكنَّ ٌُْدِرْك َزَماَن َهِذِه اْلقِصَّ

ْكُت َبِعٌِري: َقاَل ُعَمرُ : فًِ أَْثَنابِهِ  : َوَقْد َجاَء ِمْن َطِرٌٍق أُْخَرى.َفَحرَّ
ِد ْبِن َخالِِد ْبِن َعْثَمَة َعْن . َسِمْعُت ُعَمرَ  اُر ِمْن َطِرٌِق ُمَحمَّ أَْخَرَجُه اْلَبزَّ
اَل َنْعلَُم َرَواهُ َعْن َمالٍِك َهَكَذا إاِلَّ اْبَن َعْثَمَة َواْبَن : َمالٍِك، ُثمَّ َقالَ 

ُة اْبِن َؼْزَواَن أَْخَرَجَها أَْحَمُد َعْنُه، َوأَْخَرَجُه  ٌَ َؼْزَواَن، َوِرَوا
بًِ 

ِزٌَد ْبِن أَ ٌَ ِد ْبِن َحْرٍب، َو ًُّ فًِ اْلَؽَرابِِب ِمْن َطِرٌِق ُمَحمَّ اَرقُْطنِ الدَّ
ًِّ ُكلُّهُْم َعْن َمالٍِك َعلَى ااِلتَِّصالِ  نِ ٌْ هذا قلت  ."َحِكٌٍم، َوإِْسَحاَق اْلُحَن

الحدٌث المسند المرفوع مما استدركه أبو الحسن الدارقطنً على 
تنبٌه المقلد الساري على حدٌث من "البخاري حٌث بٌنا فً كتابنا 

فً الصنؾ المتزن الذي اتبع " جرح من رجال مسلم والبخاري
 وأخرج البخاري /24: قواعد التحدٌث فً نقد الشٌخٌن أو أحدهما

عن القعنبً وابن ٌوسؾ وإسماعٌل عن مالك عن زٌد بن أسلم عن 
أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌسٌر ومعه عمر 

 مرسبل ووصله قراد وابن عٌٌنة {إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا}:فنزلت

وقال الوادعً رحمه هللا ."وٌزٌد بن أبً حكٌم والخرٌبً
قال البخاري رحمه هللا : الحدٌث الرابع والعشرون بعد المابة:"وإٌانا

حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن زٌد بن : ط س 582 ص 8ج 
أسلم عن أبٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كان ٌسٌر فً 

بعض أسفاره وعمر بن الخطاب ٌسٌر معه لٌبل فسؤله عمر بن 
الخطاب عن شًء فلم ٌجبه رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم، ثم 
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ثكلت أم : فقال عمر بن الخطاب. سؤله فلم ٌجبه، ثم سؤله فلم ٌجبه
. عمر نزرت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم كل ذلك ال ٌجٌبك

فحركت بعٌري ثم تقدمت أمام الناس وخشٌت أن ٌنزل : قال عمر
لقد : فً القرآن فما نشبت أن سمعت صارخا ٌصرخ بً، فقلت

خشٌت أن ٌكون نزل فً قرآن فجبت رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

لقد أنزلت علً اللٌلة سورة لهً أحب : "فقال. وسلم فسلمت علٌه
قال . هـ/{إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا}إلً مما طلعت علٌه الشمس ثم قرأ

هذا السٌاق صورته اإلرسال :" ط س8 ج 583الحافظ فً الفتح ص 
ألن أسلم لم ٌدرك زمان هذه القصة لكنه محمول على أنه سمعه من 

. فحركت بعٌري إلى آخره:"عمر بدلٌل قوله فً أثنابه، قال عمر
وقد جاء من طرٌق أخرى سمعت عمر . وإلى ذلك أشار القابسً

: أخرجه البزار من طرٌق محمد بن خالد بن عثمة عن مالك ثم قال
ورواٌة . هـ/ال نعلمه رواه عن مالك هكذا إال ابن عثمة وابن ؼزوان

ابن ؼزوان وهو عبد الرحمن أبو نوح المعروؾ بقراد، قد أخرجها 
وأورده الدارقطنً فً ؼرابب مالك من : أحمد عنه إلى أن قال

طرٌق هذٌن ومن طرٌق ٌزٌد بن أبً حكٌم ومحمد بن حرب 
وإسحاق الحنٌنً أٌضا فهإالء خمسة رووه عن مالك بصرٌح 

وقال فً . وذكر فً مقدمة الفتح نحو ذلك. المراد منه. هـ/االتصال
آخره وساق الحدٌث مع هذه الصورة حاكٌا لمعظم القصة عن عمر 

لٌس : قوله قال عمر: أقول" فكٌؾ ٌكون مرسبل هذا من العجب
بصرٌح أنه سمعه من عمر فٌحتمل أنه سمعه من عمر وأنه أرسله، 

قال الدارقطنً . صرٌح فً ذلك" سمعت"لكن قوله فً حدٌث البزار 
وقد سبل عن هذا الحدٌث ٌروٌه :  من العلل34 ص 1رحمه هللا ج 

عن مالك عن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن عمر متصبل مسندا محمد 

بن خالد بن عثمة وأبو نوح عبد الرحمن بن ؼزوان وإسحاق بن 
إبراهٌم الحنٌنً وٌزٌد بن أبً حكٌم ومحمد بن حرب بن سلٌم 

هإالء كلهم أسندوه عن مالك، وأما أصحاب الموطؤ فرووه . المكً
عن مالك مرسبل منهم معن، والقعنبً، والشافعً، وٌحً بن بكٌر 

وٌجدر أن أنظر فً تراجم الذٌن وصلوه : "وقال الوادعً/."وؼٌرهم
ثم قال بعد استعراض ما  [..]عن مالك حتى ٌعلم أٌقبل خبلفهم أم ال 

فالظاهر صحة الوصل واإلرسال عن :"فً التقرٌب البن حجر
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مالك، والوصل زٌادة من جماعة ٌجب قبولها لعدم المانع وهللا 
 ." هـ/أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -222 َثَنا َمالٌِك، َعنْ :  َحدَّ ٍْ َحدَّ ٍٛذ، ػَق ؼِل ٍِل سَق  َٚقْحَٛقٗ ْث

 ، ٍِل ًَق ْح ْجذِل انشَّ ٍِل ػَق خَق ْث ًَق هَق ٍْ أَقثِلٙ سَق ، ػَق ِّٙ ًِل ْٛ بسِلسِل انزَّ ٍِل اْنحَق ِْلٛىَق ْث ا ٍِل إِلْثشَق ذِل ْث ًَّ ُيحَق

ٍٛذ انخذس٘، أَّ لَقبلَق  ؼِل ٍْ أَقثِلٙ سَق هَقّٛ : ػَق هٗ هللا ػَق ِل صَق ُسٕلَق هللاَّ ْؼُذ سَق ًِل سَق

هى، َٚقمُٕلُ  سَق يَْخُرُج فِيُكْن قَْىٌم تَْذقُِروَى َصالَتَُكْن َهَع َصالَتِِهْن، : َٔق

َوِصيَبَهُكْن َهَع ِصيَبِهِهْن، َوأَْعَوبلَُكْن َهَع أَْعَوبلِِهْن، يَْقَرُءوَى اْلقُْرآَى الَ 

ٌْظُُر  ِهيَِّة، تَ ْهِن ِهَي الرَّ يِي ُهُروَق السَّ يَُجبِوُز َدٌَبِجَرهُْن، يَْوُرقُىَى ِهَي الدِّ

ٌْظُُر فِي  ٌْظُُر فِي اْلقِْدِح فَالَ تََري َشْيئًب، َوتَ فِي الٌَّْصِل فَالَ تََري َشْيئًب، َوتَ

ْزا انحذٚش :انششح" .الريي فَالَ تََري َشْيئًب، َوتَ ََوبَاي فِي اْلفُىقِ 

انًسُذ انًشفٕع يٍ أصح األسبَٛذ نزنك أخشجّ يٍ طشٚك يبنك 

ْحَمنِ :أحًذ، لبل ى ْبِن : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ ٌَ ْح ٌَ َمالٌِك، َعْن 

ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا :الحدٌث، وقال البخاريَسِعٌٍد، ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ى ْبِن َسِعٌٍد، ٌَ ْح ٌَ الحدٌث،وهإالء الثبلثة ٌعنً القاضً َمالٌِك، َعْن 

ٌحً بن سعٌد األنصاري ومحمد بن إبراهٌم بن الحارث التٌمً 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن كلهم الثبلثة تابعٌون وقد أكثر ٌحً بن 

سعٌد عن محمد بن إبراهٌم التٌمً الرواٌة ومن ذلك رواٌته عنه إنما 
األعمال بالنٌة، الحدٌث، وأخرج الحدٌث الربٌع فً المسند من ؼٌر 

أبو عبٌدة عن جابر بن زٌد عن أبً سعٌد :طرٌق مالك، قال
ْٔزا انحذٚش ٚصف َٕػب يٍ لشاء انمشآٌ انغالح  ، الحدٌث،الخدري

يٕلف انششع انمٕٚى "ٔلذ ثُٛب صٛغ ْزا انحذٚش ٔأسبَٛذِ فٙ كزبثُٛب 

االجزٓبد ٔرٛبس "، ٔكزنك "انًزٍٛ يٍ ظبْشح ركفٛش حكبو انًسهًٍٛ

أحادٌث  *:"حٛش لهُب" انًمبصذ ٔػاللزّ ثبإلسجبء ٔانزكفٛش ٔان ٓبد
ثنا ٌزٌد بن صالح  أن أبا الوضٌا : ذم الخوارج واألمر بقتالهم

عباد بن نسٌب حدثه أنه قال كنا فً سٌر عامدٌن إلى الكوفة مع 
أمٌر المإمنٌن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه فلما بلؽنا مسٌرة 

لٌلتٌن أو ثبلث من حروراء شذ منا ناس فذكرنا ذلك لعلً فقال ال 
ٌهولنكم أمرهم فإنهم سٌرجعون، فإنهم سٌرجعون فنزلنا فلما كان 
من الؽد شذ مثلً من شذ فذكرنا ذلك لعلً فقال ال ٌهولنكم أمرهم 

فإن أمرهم ٌسٌر، وقال علً رضً هللا عنه ال تبدإوهم بقتال حتى 
ٌكونوا الذٌن ٌبدإونكم فحثوا على ركبهم  واتقٌنا بترسنا فجعلوا 
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ٌناولوننا بالنشاب والسهام ثم إنهم دنوا منا فؤسندوا لنا الرماح ثم 
تناولوا بالسٌوؾ حتى هموا أن ٌضعوا السٌوؾ فٌنا فخرج إلٌهم 

رجل من عبد القٌس ٌقال له صعصعة بن صوحال فنادى ثبلثا فقالوا 
أذكركم هللا أن تخرجوا بؤرض تكون مسبة على أهل : ما تشاء؟ فقال

األرض، وأذكركم هللا أن تمرقوا من الدٌن مروق السهم من الرمٌة 

فلما رأٌناهم قد وضعوا فٌنا السٌوؾ قال علً رضً هللا عنه 
انهضوا على بركة هللا تعالى فما كان إال فواق من نهار حتى 

أضجعنا من أضجعنا، وهرب من هرب، فحمد هللا علً رضً هللا 
إن خلٌلً صلى هللا علٌه وسلم أخبرنً أن قابد هإالء : عنه فقال

رجل مخدج الٌد على حلمة ثدٌه شعرات كؤنهن ذنب ٌربوع 
: إنا لم نجده، فقال: فالتمسوه، فالتمسوه فلم ٌجدوه، فؤتٌناه فقلنا

التمسوه فو هللا ما كذبت وال كذبت فمازلنا نلتمسه حتى جاء علً 
اقلبوا ذا اقلبوا : بنفسه إلى آخر المعركة التً كانت لهم فمازال ٌقول

هللا : ذا حتى جاء رجل من أهل الكوفة فقال ها هو ذا، فقال علً
أكبر وهللا ال ٌؤتٌكم أحد ٌخبركم من أبوه مالك فجعل الناس ٌقولون 

ابن من؟ ٌقولون ال ندري : هذا مالك هذا مالك هذا مالك ٌقول علً
أنا أعلم الناس بهذا ، كنت أروض : فجاء رجل من أهل الكوفة، فقال

مهرة لفبلن وأضع على ظهرها جوالق سهلة أقبل بها و أدبر إذ 
نفرت المهرة فنادانً فقال ٌا ؼبلم انظر فإن المهرة قد نفرت فقلت 

إنً ألرى خٌاال كؤنه ؼراب أو شاة إذ أشرؾ علً هذا فقال من 
وما جاء بك شعثا شاحبا؟ : رجل من أهل الٌمامة، قال: الرجل؟ فقال

قال جبت أعبد هللا فً مصلى الكوفة، فؤخذ بٌده مالنا رابع إال هللا 
حتى انطلق به إلى البٌت فقال المرأته إن هللا قد ساق إلٌك خٌرا، 

هذا رجل شعث شاحب كما : قالت إنً وهللا لفقٌرة إلٌه، فما ذاك، قال

وٌدعو  [فما زال ٌعبد هللا فٌه]ترٌن جاء ٌعبد هللا فً مسجد الكوفة 
الناس حتى اجتمع الناس إلٌه، فقال علً أما إن خلٌلً صلى هللا 

علٌه وسلم أخبرنً أنهم ثبلثة إخوة من الجن هذا أكبرهم والثانً له 
وقال أبو عبد هللا الحاكم قد أخرج « جمع كثٌر، والثالث فٌه ضعؾ

مسلم رحمه هللا حدٌث المخدج على سبٌل االختصار فً المسند 
الصحٌح ولم ٌخرجاه بهذا السٌاق وهو صحٌح اإلسناد ووافقه 

الذهبً وحسنه أحمد وأخرجه بمتن أقصر لم ٌتعرض فٌه لقصة 
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بٌنما نحن عند »وفً رواٌة أبً سعٌد الخدري بلفظ .قدوم مالك هذا
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم قسما أتاه ذو الخوٌصرة، 

وٌلك فمن ":ٌا رسول هللا، العدل، فقال: وهو رجل من تمٌم، فقال
، فقال عمر "ٌعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل

دعه فإن له أصحابا ٌحقر أحدكم »أتؤذن فٌه فؤضرب عنقه، فقال 

، وفً لفظ قال علٌه صبلته مع صبلتهم، وصٌامه مع صٌامهم
إن من ضبضا هذا أو فً عقب هذا قوما »الصبلة والسبلم 

مروق السهم  ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن
من الرمٌة، ٌقتلون أهل اإلسبلم وٌدعون أهل األوثان، لبن أنا 

أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأبو « أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

داود والنسابً وابن ماجه، وفً رواٌة سهل بن حنٌؾ رضً هللا 
سمعته صلى هللا علٌه وسلم، وأهوى بٌده قبل » عنه بلفظ

ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون  ٌخرج منه قوم"العراق
أخرجه أحمد والبخاري « من اإلسبلم مروق السهم من الرمٌة

أال ترى أن النبً صلى هللا علٌه وسلم الذي :  تنبٌه.ومسلم والنسابً

ال ٌنطق عن الهوى وقد أوتً جوامع الكلم أهوى بٌده قبل العراق 
لٌحذر من صفات هإالء، والٌوم ٌتعاٌش فً العراق ـ ومن وراء 

العراق إٌران ـ تٌاران إرهابٌان ٌسفكان الدماء سفكا عجٌبا وال 
ٌؤبٌان بتعالٌم القرآن، بل وال ٌثقان أصبل فً هذه التعالٌم الربانٌة 
القرآنٌة، ومن هإالء ملٌشٌات الشٌعة والحرس الثوري اإلٌرانً 

اللذان ٌزعمان أن ما عندنا من القرآن محرؾ وأن القرآن الحق هو 
الذي عند المهدي المنتظر ظهوره من حٌن آلخر،كما بٌنا ذلك فً 

العقٌدة الصحٌحة من خبلل حدٌث الدٌن النصٌحة وبعض ما "كتابنا 
حٌث قلنا فً النصٌحة " ٌروجه التٌار الصفوي الفارسً من فضٌحة

ٌقول :  التٌار الشٌعً وخاصة التٌار الصفوي الفارسً/1: لكتاب هللا
كشؾ : هلل ثم للتارٌخ"أحد علماء النجؾ المصلحٌن فً كتابه 

القرآن ال ٌحتاج إلى إثبات نص، ":"األستار وتبربة األبمة األطهار
ولكن كتب فقهابنا وأقوال جمٌع مجتهدٌنا تنص على أنه محرؾ، 
وقد جمع المحدث النوري الطبرسً فً إثبات تحرٌفه كتابا ضخم 

" فصل الخطاب فً إثبات تحرٌؾ كتاب رب األرباب"الحجم سماه 
جمع فٌه أكثر من ألفً رواٌة تنص على التحرٌؾ، وجمع فٌه أقوال 
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جمٌع الفقهاء وعلماء الشٌعة فً التصرٌح بتحرٌؾ القرآن الموجود 
الٌوم بؤٌدي المسلمٌن حٌث أن جمٌع علماء الشٌعة وفقهابهم 

إن هذا القرآن الموجود الٌوم : المتقدمٌن منهم والمتؤخرٌن ٌقولون
ثم نقل عن أبً جعفر أنه  [74،75 ص]" بٌن أٌدي المسلمٌن محرؾ

ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن إال كذاب، وما جمعه : "قال

وعزا هذا " وحفظه كما نزل إال علً بن أبً طالب واألبمة بعده
، والقرآن "26 ص 1الحجة من الكافً ج : "الكبلم الكفري لمصدره

الحقٌقً هو الذي كان عند علً واألبمة من بعده علٌهم السبلم، حتى 
، ثم علق "صار عند القابم بالحجة علٌه وعلى آبابه الصبلة والسبلم

وال شك أن هذا النص صرٌح فً إثبات تحرٌؾ القرآن :"علٌه قاببل
الموجود الٌوم عند المسلمٌن ولهذا قال اإلمام الخوبً فً وصٌته لنا 

وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدرٌس فً 
وهكذا قال " علٌكم بهذا القرآن حتى ٌظهر قرآن فاطمة:"الحوزة

الردود السرٌعة فً الدفاع "الشٌعً المتنطع عباس البصري فً كتٌبه
اعلم ٌا صاحب الحق ـ نور هللا قلبك ـ أن : "43فً ص " عن الشٌعة

مصحؾ فاطمة علٌها السبلم ٌتوارثه األبمة االثنً عشر ولم ٌسلموه 
ألحد من الشٌعة بل وال ألحد من خواصهم، وهو اآلن موجود فً ٌد 

اإلمام الثانً عشر الحجة بن الحسن المهدي المنتظر علٌه السبلم 
الذي بشر به جده خاتم األنبٌاء والمرسلٌن محمد صلى هللا علٌه 

وسلم بؤحادٌث متفق علٌها بٌن السنة والشٌعة وعمره عند وفاة أبٌه 
خمس سنٌن لكن آتاه هللا فٌها الحكمة وسمً القابم المنتظر، تواترت 

األخبار واستفاضت لكثرة رواتها عن المصطفى صلى هللا علٌه 
وقال . وسلم بخروجه وأنه من أهل بٌته وأنه ٌمؤل األرض عدال

: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌشٌر إلى الحسٌن علٌه السبلم

وعزاه لٌنابٌع " هذا إمام، أخو إمام، أبو أبمة تسعة تاسعهم قابمهم"
 ص 4 وابن تٌمٌة فً منهاج السنة ج 105 ص 3المودة للقندوزي ج 

فهذا نص ٌثبت أن مصحؾ فاطمة موجود عند الؽابب " 210
الحاضر، المجهول المعدوم المعروؾ عند الشٌعة، وأما عزوه 

لحدٌث الحسٌن لمنهاج السنة فهو من البهتان والكذب الذي عودتنا 
منهاج السنة "علٌه الشٌعة ألن شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة ألؾ كتابه 

فهو ٌرد على كتاب الرافضً " النبوٌة للرد على الرافضة والقدرٌة 



 Page 395 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

حٌث بٌن أن الشٌعة ال " منهاج الكرامة فً معرفة اإلمامة"الموسوم 
دلٌل لها على األبمة اإلثنً عشر من السنة الثابتة فراجعه، والحدٌث 

وهذا التٌار الصفوي الفارسً ال .الذي أشار إلٌه موضوع ال أصل له
ٌإلً قٌمة لكتابنا العزٌز وال لما عندنا من السنة الصحٌحة 

الصرٌحة، بل مصدرهم فً التشرٌع أمور أخرى وإنما ٌجادلنا نحن 

أهل السنة بما فً كتبنا وٌحرفونها أحٌانا،والتٌار اآلخر هو التٌار 
التكفٌري الجهادي اإلرهابً الذي ٌزعم أنه ٌنتمً إلى أهل السنة 

وأهل السنة من أهله براء،فؤكثرهم ؼرباء فً المنطقة وؼرباء على 
اإلسبلم والنهج السنً السلٌم المتبع لفهم علماء القرون المزكاة 

للقرآن الكرٌم، لذلك ٌتحالفون مع أصحاب بنٌات الطرٌق، وأكثرهم 
تحالفا مع الرافضة فً التآمر على حكام أهل السنة كما تآمر علماء 

الرافضة من قبل على الحبلفة العباسٌة حتى أسقطوها وفضلوا 
علٌها حكم هوالكو الوثنً،ألن الطوسً والعلقمً كانا وزٌرٌن 

للخلٌفة العباسً فخاناه وتآمرا علٌه مع هوالكو من خبلل مراسبلت 
سرٌة ثم أصبحا وزٌرٌن لهوالكو، فالرسول صلى هللا علٌه وسلم 

ٌزٌدنا إٌمانا بهذا الحدٌث صلى هللا علٌه وسلم نشهد أنه خاتم النبٌبٌن 
وإمام المرسلٌن وقابد الؽر المحجلٌن بلػ الرسالة وأدى األمانة 

 وفً رواٌة ابن مسعود .وجاهد فً هللا حق جهاده حتى أتاه الٌقٌن
أسنان،  ٌخرج فً آخر الزمان قوم أحداث»رضً هللا عنه بلفظ 

سفهاء األحبلم، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌقولون من 
« خٌر قول البرٌة، ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة

ٌنشؤ نشء »وعن ابن عمر رضً هللا عنهما بلفظ  أخرجه الترمذي
ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم كلما خرج قرن قطع، كلما خرج 

ابن ماجه وفً رواٌة « قطع حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال قرن

وعن « ٌخرجون من الدٌن كخروج السهم من الرمٌة»البخاري 

أبً أمامة وعبد هللا ابن أبً أوفى أنه صلى هللا علٌه وسلم 
أخرجهما أحمد والحاكم وكذلك ابن « الخوارج كبلب النار»:قال

ماجه وفً رواٌة أنس بن مالك وأبً سعٌد أخرجهما أبو داود وابن 
ماجه، وقد خرجنا أحادٌث ذم الخوارج و األمر بقتالهم فً كتابنا 

عن خمسة عشر من " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه  و.الصحابة رضوان هللا علٌهم
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أن أبا بكر الصدٌق رضً هللا عنه جاء إلى النبً صلى هللا علٌه 
ٌا رسول هللا، إنً مررت بوادي كذا وكذا، فإذا رجل : وسلم فقال

متخشع حسن الهٌبة ٌصلً، فقال له النبً صلى هللا علٌه وسلم 
قال فذهب إلٌه أبو بكر رضً هللا عنه، فلما رآه « اذهب إلٌه فاقتله»

على تلك الحال، كره أن ٌقتله، فرجع إلى رسول هللا صلى هللا علٌه 

« اذهب فاقتله»: فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم لعمر: وسلم، قال
فذهب عمر رضً هللا عنه، فرآه على تلك الحال التً رآه أبو بكر، 

فرجع، فقال ٌا رسول هللا، إنً رأٌته : فكره أن ٌقتله، قال: قال
« ٌا علً، اذهب فاقتله»:ٌصلً متخشعا، فكرهت أن أقتله، قال

فذهب علً رضً هللا عنه فلم ٌره، فرجع علً رضً هللا عنه، فقال 
إن هذا »: لم أره، قال فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم: ٌا رسول هللا

وأصحابه ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون من الدٌن 
كما ٌمرق السهم من الرمٌة، ثم ال ٌعودون فٌه حتى ٌعود السهم 

رواه أحمد وقال الهٌثمً فً « فً فوقه، فاقتلوهم، هم شر البرٌة

قد صدر منً وهم فً الطبعة قلت و. «رجاله ثقات»مجمع الزوابد 

األولى حٌث عزوته للحاكم فً المستدرك وإنما رواه اإلمام أحمد 
والحارث عن أبً بكرة،وأبو ٌعلى عن أنس وجابر، واإلمام أحمد 

والبخاري فً التارٌخ الكبٌر عن أبً سعٌد الخدري رضً هللا عنه، 
وعن أبً سلمة وعطاء بن ٌسار أنهما أتٌا أبا سعٌد . وهللا أعلم

هل سمعت رسول هللا : الخدري رضً هللا عنه فسؤاله عن الحرورٌة
ال أدري من الحرورٌة، ولكنً : صلى هللا علٌه وسلم ٌذكرها؟ قال

ٌخرج فً هذه األمة »:سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
قوم، تحتقرون صبلتكم مع صبلتهم، فٌقرإون  (ولم ٌقل منها)

، ٌمرقون من الدٌن مروق (أو حناجرهم)القرآن، ال ٌجاوز حلوقهم 

السهم من الرمٌة، فٌن ر الرامً إلى سهمه، إلى نصله، إلى 
أخرجه « رصافه، فٌتمارى فً الفوقه هل علق بها من الدم شًء

أحمد والبخاري، وعن قتادة عن أبً سعٌد الخدري وأنس بن مالك، 
سٌكون فً »:رضً هللا عنهما، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

أمتً اختبلؾ وفرقة، قوم ٌحسنون القٌل وٌسٌبون الفعل، ٌقرإون 
القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من 
الرمٌة، ال ٌرجعون حتى ٌرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق 
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والخلٌقة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، ٌدعون إلى كتاب هللا ولٌس 
ٌا رسول : قالوا« قاتلهم كان أولى باّلِل منهم شًء، من منهم فً

وعن أبً  .أخرجه أحمد وأبو داود« التحلٌق»: هللا، ما سٌماهم؟ قال

بعث علً، رضً هللا عنه، وهو : سعٌد الخدري رضً هللا عنه قال
بالٌمن بذهٌبة فً تربتها إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فقسمها 

األقرع بن حابس : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن أربعة نفر
الحنظلً، وعٌٌنة بن بدر الفزاري، وعلقمة بن عبلثة العامري، ثم 

أحد بنً كبلب، وزٌد الخٌر الطابً، ثم أحد بنً نبهان، قال فؽضبت 
أٌعطً صنادٌد نجد وٌدعنا؟ فقال رسول : قرٌش واألنصار، فقالوا
فجاء رجل كث ، «إنما فعلت ذلك ألتؤلفهم»:هللا صلى هللا علٌه وسلم

اللحٌة، مشرؾ الوجنتٌن، ؼابر العٌنٌن، ناتا الجبٌن، محلوق 
فقال رسول هللا صلى هللا علٌه : اتق هللا ٌا محمد، قال: الرأس، فقال

إن من ضبضا هذا قوما، ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز »: وسلم
حناجرهم، ٌقتلون أهل اإلسبلم وٌدعون أهل األوثان، ٌمرقون من 
اإلسبلم كما ٌمرق السهم من الرمٌة، لبن أدركتهم، ألقتلنهم قتل 

وعنه .  أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وؼٌرهم«عاد

بعث علً بن أبً طالب إلى رسول هللا صلى : رضً هللا عنه قال
هللا علٌه وسلم من الٌمن بذهٌبة فً أدٌم مقروط لم تحصل من 

بٌن عٌٌنة بن بدر، واألقرع بن : فقسمها بٌن أربعة نفر: ترابها، قال
حابس، وزٌد الخٌر، والرابع إما علقمة بن عبلثة وإما عامر بن 

: كنا نحن أحق بهذا من هإالء، قال: الطفٌل، فقال رجل من أصحابه
أال تؤمنوننً وأنا »:فبلػ ذلك إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، فقال

فقام :  قال«!أمٌن فً السماء، ٌؤتٌنً خبر السماء صباحا ومساء 

رجل، ؼابر العٌنٌن، مشرؾ الوجنتٌن، ناشز الجبهة، كث اللحٌة، 

: ٌا رسول هللا، اتق هللا، قال: محلوق الرأس، مشمر اإلزار، فقال
ثم ولى : قال« وٌلك  أو لست أحق أهل األرض أن ٌتقً هللا »

: ٌا رسول هللا، أال أضرب عنقه؟ قال: الرجل، فقال خالد بن الولٌد
وكم من مصل ٌقول بلسانه :  فقال خالد«ال، لعله أن ٌكون ٌصلً»

إننً لم »:فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم! ما لٌس فً قلبه
ثم نظر إلٌه : ، قال«أإمر أن أنقب قلوب الناس وال أشق بطونهم

 إنه ٌخرج من ضبضا هذا قوم ٌتلون كتاب هللا»:وهو مقؾ، فقال
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رطبا، ال ٌجاوز حناجرهم، ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من 
متفق علٌه، « لبن أدكتهم ألقتلنهم قتل ثمود»:(وأظنه قال)«الرمٌة

وعنه رضً هللا  .مسلم أن خالد سبقه عمرلبخاري ووفً رواٌة ل
بٌنا نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم : عنه قال

ٌا رسول : قسما، أتاه ذو الخوٌصرة، وهو رجل من بنً تمٌم، فقال
ومن ٌعدل ! وٌلك»:هللا، أعدل، قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فقال عمر بن « قد خبت وخسرت إن لم أعدل! إن لم أعدل 

ٌا رسول هللا، إبذن لً فٌه أضرب عنقه، : الخطاب رضً هللا عنه
دعه، فإنه له أصحاب، ٌحقر »:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أحدكم صبلته مع صبلتهم، وصٌامه مع صٌامهم، ٌقرإون القرآن، 
ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون من اإلسبلم كما ٌمرق السهم من 
رصافه،  الرمٌة، ٌن ر إلى نصله، فبل ٌوجد فٌه شًء، ثم ٌن ر إلى

– ٌن ر إلى نضٌه، فبل ٌوجد فٌه شًء  فبل ٌوجد فٌه شًء، ثم
ثم ٌن ر إلى قذذه، فبل ٌوجد فٌه شًء سبق الفرث – وهو القدح 

أو مثل )الدم، آٌتهم رجل أسود، إحدى عضدٌه مثل ثدي المرأة 

أخرجه « تدردر، ٌخرجون على حٌن فرقة من الناس (البضعة

: أحمد والبخاري ومسلم والنسابً وؼٌرهم، قال أبو سعٌد الخدري
فؤشهد أنً سمعت هذا من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وأشهد 
أن علً بن أبً طالب رضً هللا عنه، قاتلهم وأنا معه، فؤمر بذلك 

الرجل، فالتمس، فوجد، فؤوتً به، حتى نظرت إلٌه على نعت 
هذا لفظ مسلم، وزاد « رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي نعت

َدَقاتِ »فنزلت فٌه : أحمد والبخاري، قال ْلِمُزَك فًِ الصَّ ٌَ « َوِمْنهُْم َمْن 

فهذا الحدٌث ٌبٌن سرعة خروج هإالء من الدٌن ألنهم [.58التوبة ]
لم ٌتمسكوا من اإلسبلم بشًءفشبههم رسول هللا صلى هللا علٌه وآله 

وسلم بالسهم ومكوناته فً خروجه من جسم اإلنسان المستهدؾ بعد 
انطبلقه دون أن ٌعلق به شًء من الجسم، فالرصاؾ ٌطلق على 
عقب ٌلوى على موضع الفوق، وعلى مدخل النصل من السهم، 

ومفرده رصفة، والنضً ٌطلق على القدح قبل أن ٌنحت كما ٌطلق 
على ما بٌن النصل والرٌش من القدح، والقذذ ٌطلق على الرٌش 

هو أشبه به من القذة : ٌراش به السهم وهً جمع قذة، وفً المثل
بالقذة، وهنا ٌتضح أن هإالء ٌخرجون من اإلسبلم بسرعة مذهلة 
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أتى : وعن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما قالكما ٌقع للسهم، 
رجل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالجعرانة، منصرفه من حنٌن، 
وفً ثوب ببلل فضة، ورسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقبض منها 

وٌلك  ومن ٌعدل إن لم »: ٌا محمد، أعدل، قال: ٌعطً الناس، فقال
فقال عمر بن الخطاب « قد خبت وخسرت إن لم أعدل! أكن أعدل 

معاذ »:دعنً ٌا رسول هللا فؤقتل هذا المنافق، فقال: رضً هللا عنه
هللا أن ٌتحدث الناس أنً أقتل أصحابً  إن هذا وأصحابه ٌقرإون 

القرآن، ال ٌجاوز حناجرهم، ٌمرقون منه كما ٌمرق السهم من 
وعن عقبة بن وساج،  .أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه« الرمٌة

كان صاحب لً ٌحدثنً عن عبد هللا بن عمرو رضً هللا : قال
عنهما، فً شؤن الخوارج، فحججت، فلقٌت عبد هللا بن عمرو، 

إنك بقٌة أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه : رضً هللا عنهما، فقلت
وسلم، وقد جعل هللا عندك علما، إن ناسا ٌطعنون على أمرابهم 

على أولبك لعنة هللا والناس : وٌشهدون علٌهم بالضبللة؟ قال
أجمعٌن، أوتً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بسقاٌة من ذهب أو 

: فضة، فجعل ٌقسمها بٌن أصحابه، فقام رجل من أهل البادٌة، فقال
فمن ! وٌلك»: ٌا محمد، لبن كان هللا أمرك بالعدل، فلم تعدل، فقال

فلما أدبر، قال رسول هللا صلى هللا علٌه « !؟ٌعدل علٌكم بعدي
إن فً أمتً أشباه هذا، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز »: وسلم

قال ذلك ) تراقٌهم، فإن خرجوا فاقتلوهم، ثم إن خرجوا فاقتلوهم

. أخرجه البزار وعنه الهٌثمً وقال رجاله رجال الصحٌح« (ثبلثا
وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

ٌنشؤ نشء، ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم، كلما خرج »: قال
سمعت رسول هللا صلى : قال ابن عمر رضً هللا عنهما)قرن قطع 

كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرٌن مرة »: هللا علٌه وسلم ٌقول
وعن ابن  .أخرجه ابن ماجه« حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال

قال رسول هللا صلى هللا علٌه : مسعود رضً هللا عنه قال
أو )ٌخرج قوم فً آخر الزمان، سفهاء األحبلم، أحداث »:وسلم
األسنان، ٌقولون من خٌر قول الناس، ٌقرإون القرآن  (حدثاء

السهم  بؤلسنتهم، ال ٌعدو تراقٌهم، ٌمرقون من اإلسبلم كما ٌمرق
فإن فً قتلهم أجرا ع ٌما عند  من الرمٌة، فمن أدركهم فلٌقتلهم،
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. أخرجه أحمد والترمذي وقال حدٌث حسن صحٌح« هللا لمن قتلهم

إذا حدثتكم عن : قال علً رضً هللا عنه: وعن سوٌد بن ؼفلة، قال
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فؤلن أخر من السماء أحب إلً من 
أن أقول علٌه ما لم ٌقل، وإذا حدثتكم فٌما بٌنً وبٌنكم، فإن الحرب 

سٌخرج فً »: خدعة، سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

آخر الزمان قوم، أحداث أسنان، سفهاء األحبلم ، ٌقولون من خٌر 
قول البرٌة، ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز حناجرهم، ٌمرقون من الدٌن 

كما ٌمرق السهم من الرمٌة، فإذا لقٌتموهم فاقتلوهم، فإن فً 
متفق علٌه واللفظ « أجرا لمن قتلهم عند هللا ٌوم القٌامة قتلهم

وعن عبٌد هللا بن أبً رافع، مولى رسول هللا صلى هللا علٌه . لمسلم
وسلم، أن الحرورٌة لما خرجت وهو مع علً بن أبً طالب رضً 

كلمة حق : ال حكم إال هلل، قال علً رضً هللا عنه: هللا عنه، قالوا
أرٌد بها باطل، إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وصؾ ناسا إنً 

ٌقولون الحق بؤلسنتهم، ال ٌجاوز هذا »:ألعرؾ صفتهم فً هإالء
من أبؽض خلق هللا إلٌه، منهم أسود،  (وأشار إلى حلقه)منهم 

 فلما قتلهم علً بن أبً طالب، «إحدى ٌدٌه  بً شاة أو حلمة ثدي

انظروا، فنظروا فلم ٌجدوا شٌبا، فقال ارجعوا، : رضً هللا عنه، قال
، ثم وجدوه فً خربة، (مرتٌن أو ثبلثا)فو هللا ما كذبت وال كذبت 

وأنا حاضر ذلك من : فؤتوا به حتى وضعوه بٌن ٌدٌه، قال عبٌد هللا
أخرجه مسلم وتلمٌذه النسابً فً خصابص « أمرهم وقول علً فٌهم

علً وقد تقدمت قصة علً كرم هللا وجهه كاملة من مستدرك الحاكم 
علً بن أبً طالب الحدٌث الطوٌل -1: ، وقد بٌنا تواتره كما ٌلًومسند أحمد

: رجل له عضد لٌس له ذراع على عضده مثل حلمة الثدي: وفٌه أن الخوارج منهم

: أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي  والنسابً وابن ماجه وفً رواٌته
مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسابً : أبو سعٌد الخدري- 2. فٌهم رجل مخدج
بٌنا نحن عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهو ٌقسم قسما أتاه ذو : وابن ماجه بلف 

وٌلك فمن ٌعدل إذا لم : الخوٌصرة، وهو رجل من تمٌم، فقال ٌا رسول هللا، العدل، فقال
ٌا رسول هللا أتؤذن فٌه فؤضرب عنقه، : أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، فقال عمر

دعه فإن له أصحابا ٌحقر أحدكم صبلته مع صبلتهم، وصٌامه مع صٌامكم، وفً : "فقال

إن من ضبضا هذا أو فً عقب هذا، قوما ٌقرإون القرآن ال : لف  قال علٌه السبلم
ٌجاوز حناجرهم ٌمرقون من الدٌن مروق السهم من الرمٌة، ٌقتلون أهل اإلسبلم، 

أحمد : سهل بن حنٌؾ- 3."وٌدعون أهل األوثان، لبن أنا أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد

وأهوى بٌده قبل : والبخاري ومسلم والنسابً بلف  سمعته صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
ٌخرج منه قوم ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌمرقون من اإلسبلم مروق : "العراق

أخرجه مسلم وأبو داود : بلف  حدٌث ابن مسعود: أبو ذر الؽفاري- 4 "السهم من الرمٌة
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ابن ماجه : ابن عمر- 6.ان ره فً ن م المتناثر: سعد بن أبً وقاص- 5 وابن ماجه
ٌنشؤ نشء ٌقرإون القرآن ال ٌجاوز تراقٌهم كلما خرج  قرن قطع، كلما خرج قرن : بلف 

ٌخرجون من الدٌن : "قطع، حتى ٌخرج فً أعراضهم الدجال وفً رواٌة البخاري
بلف  ٌخرج فً آخر الزمان قوم أحداث : ابن مسعود- 7."كخروج السهم من الرمٌة

أسنان، سفهاء األحبلم، ٌقرإون القرآن، ال ٌجاوز تراقٌهم، ٌقولون من خٌر قول البرٌة، 

عبد هللا - 8 أخرجه الترمذي وابن ماجه" ٌمرقون من الدٌن كما ٌمرق السهم من الرمٌة
" الخوارج كبلب النار: "بلف : أبو أمامة- 9،أحمد وفٌه شهر بن حوشب: بن عمرو

أحمد وابن ماجه " الخوارج كبلب النار: "بلف : ابن أبً أوفىـ 10.أخرجه أحمد والحاكم

أخرجه أبو داود و ابن ماجه و فً رواٌة ابن :أنس بن مالك وأبو سعٌدـ 11.والحاكم
بلف  حدٌث أبً سعٌد أخرجه ابن : جابر بن عبد هللا ـ 12، ماجه فٌه رجل مخدج

أخرجه ابن ماجه بسند :ابن عباس ـ 14 .أخرجه النسابً: شرٌك  بن شهابـ 13.ماجه

وقال فً رسالة الفرقان ما نصه واألحادٌث فً ذمهم ٌعنً :"قال الكتانً .ضعٌؾ
الخوارج واألمر بقتالهم كثٌرة جدا وهً متواترة عند أهل الحدٌث مثل أحادٌث الرإٌة 

". هـ/وعذاب القبر وفتنته وأحادٌث الشفاعة والحوض

هذه حقٌقة الخوارج وكل من نهج نهجهم نرى  :فات الخوارجص*

أنه من الضروري إبراز بعض المعالم أو المٌاسم الربٌسٌة التً 

      :تبرز حقٌقتهم حتى ال ٌخفوا مع أهل السنة، نلخصها فٌما ٌلً

تكفٌرهم من والهم هللا أمر المسلمٌن والخروج علٌهم انطبلقا من  /1

     .فهم سقٌم للنهج القوٌم المتمثل فً النصوص القرآنٌة والحدٌثٌة

أنهم ٌكثرون من تبلوة القرآن ورواٌة األحادٌث إال أنهم ٌحكمون / 2

    . فهمها رأٌهم وٌضربون بعرض الحابط فهم القرون المزكاة فً

ٌقولون من خٌر قول البرٌة ٌقرإون »أن خطابهم حلو ألنهم / 3

 وبما أن القرآن لم ٌصل إلى قلوبهم «القرآن ال ٌجاوز حناجرهم

ألنهم ٌقرإونه للمراءاة والتكسب واإلشهار، فإنهم ٌخرجون من 

                                     .الدٌن كما ٌخرج السهم من الرمٌة

ٌدعون إلى كتاب هللا ولٌسوا منه فً »أن من صفاتهم أنهم / 4

           «.التحلٌق»:ٌا رسول هللا، ما سٌماهم  قال: قالوا« شًء

            .نهم ٌطعنون على أمرابهم وٌشهدون علٌهم بالضبللةأ/ 5

أنهم ال ٌخلو منهم قرن حتى ٌظهر فٌهم الدجال، قال ابن عمر / 6

: رضً هللا عنهما سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
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كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرٌن مرة حتى ٌخرج فً »

                                                      «.الأعراضهم الدج

صلى هللا علٌه   أنهم ٌكثرون من العبادة وٌؽلون فٌها لقوله  /7

ٌحقر أحدكم صبلته مع صبلتهم، وصٌامه مع »:وسلم

                                                        .الحدٌث«صٌامهم

أنهم أحداث أحبلم ٌعنً ذلك أنهم شباب صؽار السن لقوله صلى / 8

سفهاء األعبلم، : ٌخرج قوم فً آخر الزمان»: هللا علٌه وسلم

                                       .الحدٌث«[أو أسنان]أحداث أحبلم

أنهم ٌقولون بؤلسنتهم الخٌر وٌفعلون الشر لقوله صلى هللا علٌه /9

سٌكون فً أمتً اختبلؾ وفرقة، قوم ٌحسنون القٌل، »:وسلم

الحدٌث وذلك ألنهم ال ٌنطلقون من حرمة المسلم « وٌسٌبون الفعل

                            .ٌسفكون دمه وٌقعون فً عرضه وهللا أعلم

من )أن قابدهم أو قوادهم ٌكونون دابما ؼرباء وأحٌانا جنٌٌن / 10

أو شٌاطٌن كما كان قابد الخوارج الذي ٌدعى مالك فهو من  (الجن

أصل جنً وقد تقدم حدٌث الحاكم فً المستدرك الذي ٌنص على 

إن فً البحر شٌاطٌن »ذلك وٌدعمه وٌعضده حدٌث ابن عمرو بفظ 

مسجونة، أوثقها سلٌمان، ٌوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 

أخرجه مسلم والدارمً وحكمه حكم الرفع ألنه مما ال ٌقال « قرآنا

بالرأي، ومن رواٌة عمرو بن شعٌب عن أبٌه قال قال عبد هللا بن 

ٌوشك أن تظهر شٌاطٌن ٌجالسونكم فً مجالسكم، »عمرو 

وفً هذا الحدٌث « وٌفقهونكم فً دٌنكم، وٌحدثونكم وإنهم لشٌاطٌن

األخٌر لٌث بن أبً سلٌم وهو ضعٌؾ، وهم كثٌرا ما ٌتبعون 

المتشابه من القرآن وؼرٌبه وكذلك ؼرٌب الحدٌث، لعجبهم بؤنفسهم 

واحتقارهم لؽٌرهم لذلك جاء من حدٌث عابشة رضً هللا عنها 

َك »: تبل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم»: قالت ٌْ ُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَ
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ا الَِّذٌَن  اٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشابَِهاٌت َفؤَمَّ ٌَ اْلِكَتاَب ِمْنُه آ

بُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبتَِؽاَء اْلفِْتَنِة َواْبتَِؽاَء َتؤِْوٌلِِه  تَّ ٌَ ٌػ َف ٌْ فًِ قُلُوبِِهْم َز

 ُ
ْعلَُم َتؤِْوٌلَُه إاِلَّ هللاَّ ٌَ ا بِِه ُكلٌّي ِمْن  َوَما  قُولُوَن آَمنَّ ٌَ اِسُخوَن فًِ اْلِعْلِم  َوالرَّ

ُر إاِلَّ أُْولُوا األَْلَبابِ  كَّ ذَّ ٌَ َنا َوَما  قال : قالت [6:آل عمران]« ِعْنِد َربِّ

إذا رأٌتم الذٌن ٌتبعون ما تشابه »: رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فهذه خصال .متفق علٌه« منه فؤولبك الذٌن سمى هللا فاحذروهم

ففً . عشر ٌنبؽً أن نجعلها نصب أعٌننا فً وقت كثرت فٌه الفتن

هذا الوقت بالذات فإننا نرى أن المخرج من الفتن هو اإلقبال على 

َها »كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم لقوله جل وعبل  ٌُّ َ ـؤ ٌَ

ُسولَ َوأُْولًِ األَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن  َ َوأَِطٌُعوا الرَّ الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا هللاَّ

 ِ ُسوِل إِْن ُكنُتْم ُتْإِمُنوَن بِاّلِلَّ ِ َوالرَّ وهُ إِلَى هللاَّ ٍء َفُردُّ ًْ َتَناَزْعُتْم فًِ َش

ْوِم اآلِخِر َذلِكَ  ٌَ رٌ  َواْل ٌْ فالرد إلى هللا هو الرد إلى « َوأَْحَسُن َتؤِْوٌبلً  َخ

كتابه، والرد إلى الرسول ٌعنً الرد إلى سنته صلى هللا علٌه وسلم 

لكن ذلك كله انطبلقا من فهم الراسخٌن فً العلم فً القرون المزكاة 

فبلبد من . التً شهد لها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بالخٌرٌة

اعتبار فهم السلؾ الصالح واتباعهم فٌما أجمعوا علٌه أو كان رأي 

أما . هذه هً الطرٌق الوحٌدة التً تنجً من الفتن. الجمهور منهم

إذا حكمنا فهمنا فً نصوص ٌفصلنا عن زمنها أكثر من أربعة عشر 

قرنا، فإننا نعرض أنفسنا حتما إلى نهج الخوارج كما نفتح بذلك باب 

الفتن والفهم السقٌم واألوهام والضبلل ألن هللا جل وعبل ٌقول 

َر َسبٌِِل » ٌْ بِْع َؼ تَّ ٌَ َن لَُه اْلهَُدى َو ٌَّ ُسولَ ِمْن َبْعِد َما َتَب ٌَُشاقِْق الرَّ َوَمْن 

َم َوَساَءْت َمِصٌراً  اْلُمْإِمنٌِنَ  النساء ]« ُنَولِِّه َما َتَولَّى وُنْصلِِه َجَهنَّ

فهذه اآلٌة وإن كانوا ٌحتجون بها على حجٌة اإلجماع كما تقدم  [115

وما توفٌقً إال باهلل .فإنها آٌة محكمة صالحة لكل مكان ولكل زمان

 .علٌه توكلت وإلٌه أنٌب

الدلٌل على : وأما األحكام المتعلقة بالفبة الباؼٌة فإننا نذكر منها

َما }اإلجماع القابل بمحاربة أهل البؽً المحاربٌن قوله جل وعبل  إِنَّ
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ْسَعْوَن فًِ األَْرِض َفَساداً أَْن  ٌَ َ َوَرُسولَُه َو ٌَُحاِرُبوَن هللاَّ َجَزاُء الَِّذٌَن 

ٌُنَفْوا ِمْن  ِدٌِهْم َوأَْرُجلُهُْم ِمْن ِخبلٍؾ أَْو  ٌْ َع أَ ٌَُصلَُّبوا أَْو ُتَقطَّ لُوا أَْو  ٌَُقتَّ

عن أبً قبلبة عبد هللا بن زٌد : وكذلك حدٌث العكلٌٌن{ األَْرِض 

الحرمً البصري عن أنس بن مالك رضً هللا عنه أن نفرا من 

 فباٌعوه صلى هللا علٌه وسلمعكل، ثمانٌة، قدموا على رسول هللا 

على اإلسبلم، فاستوحموا المدٌنة، وسقمت أجسامهم فشكوا إلى 

ا نأال ٌخرجون مع راعً: " ذلك فقالصلى هللا علٌه وسلمرسول هللا 

بلى، فخرجوا، فشربوا : فقالوا" فً إبله، فٌصٌبوا من أبوالها وألبانها

من أبوالها فصحوا، فقتلوا الراعً وطردوا اإلبل، فبلػ ذلك رسول 

، فبعث فً آثارهم فؤدركوا فجٌا بهم، فؤمر صلى هللا علٌه وسلمهللا 

بهم فقطعت أٌدٌهم وأرجلهم، وسمرت أعٌنهم، ثم نبذوا فً الشمس 

أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما، قال ابن عبد البر فً " حتى ماتوا

قال أبو : "339 طبعة وزارة األوقاؾ المؽربٌة ص 23التمهٌد ج

أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة، وشهر : عمر

قتل والسلب، فقتلهم لعلى المسلمٌن السبلح، وأخاؾ السبٌل، وأفسد با

وإراقة دمابهم واجب ألن هذا من الفساد العظٌم فً األرض والفساد 

جماع، إال أن ٌتوب فاعل ذلك إفً األرض موجب إلراقة الدماء ب

، وهللا "من قبل أن ٌقدر علٌه واالنهزام عندهم ضرب من التوبة 

                                    .تعالى أعلم

باب الترؼٌب فً الصبلة فً رمضان  (17 )

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -223 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى  ُ َعْنَها، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ ِر، َعْن َعابَِشَة َرِض ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

لٍَة َفَصلَّى بَِصبلَتِِه َناٌس، ُثمَّ : هللا َعلٌَه َوَسلم ٌْ َصلَّى فًِ اْلَمْسِجِد َذاَت لَ
الَِثِة  لَِة الثَّ ٌْ اُس، ُثمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ ابَِعِة، أَصلَّى من اْلَقابِلََة َفَكُثَر النَّ ِو الرَّ

ا أَْصَبَح، َقالَ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َفلَمَّ ِهْم َرُسوُل هللاَّ ٌْ ْخُرْج إِلَ ٌَ َقْد : َفلَْم 
ُكْم، إاِلَّ أَنًِّ َخِشٌُت أَنْ  ٌْ ْمَنْعنًِ ِمَن اْلُخُروِج إِلَ ٌَ ُت الَِّذي َصَنْعُتْم َفلَْم  ٌْ  َرأَ

ُكْم، قال ٌْ هذا الحدٌث المسند : الشرح." َوَذلَِك فًِ َرَمَضانَ : ُتْفَرَض َعلَ

 :من أصح األسانٌد وقد أخرجه من طرٌق مالك أحمد، قالالمرفوع 
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ْحَمنِ : َقالَ  الحدٌث،  اْبِن ِشَهاٍب، َمالٌِك، َعنِ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ى، َقاَل َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن  :ومسلم، قال ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

َبُة ْبُن :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرىِشَهاٍب، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
 -2542 :الحدٌث،وقال ابن حبانَسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،

بًِ َبْكٍر، َعْن : أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ 
َثَنا أَْحَمُد ْبُن أَ َحدَّ

ِ َصلَّى  َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعابَِشَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
هِ  ٌْ ُ َعلَ لٍَة َفَصلَّى بَِصبَلتِِه َناٌس، ُثمَّ  َوَسلََّم َصلَّى فًِ هللاَّ ٌْ اْلَمْسِجِد َذاَت لَ

ابَِعِة،  الَِثِة أَِو الرَّ لَِة الثَّ ٌْ اُس، ُثمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن اللَّ َصلَّى ِمَن اْلَقابِلَِة َفَكُثَر النَّ
ا أَْصَبَح َقالَ  ِه َوَسلََّم، َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْخُرْج لَهُْم َرُسوُل هللاَّ ٌَ َقْد » :َفلَْم 

ُكْم إاِلَّ أَنًِّ َخِشٌُت أَْن  ٌْ ْمَنْعنًِ ِمَن اْلُخُروِج إِلَ ٌَ ُت الَِّذي َصَنْعُتْم، َفلَْم  ٌْ َرأَ
ُكمْ  ٌْ  :وقال البؽوي فً شرح السنة." َوَذلَِك فًِ َرَمَضانَ ، «ُتْفَرَض َعلَ

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو  -989 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِر، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ ٌْ َب أَنَّ ":ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
لٍَة، َفَصلَّى  ٌْ ِه َوَسلََّم َصلَّى فًِ اْلَمْسِجِد َذاَت لَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسولَ هللاَّ

اُس، ُثمَّ اْجَتَمُعوا ِمَن  بَِصبلتِِه َناٌس، ُثمَّ َصلَّى ِمَن اْلَقابِلَِة، َفَكُثَر النَّ
ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِهْم َرُسولُ هللاَّ ٌْ ْخُرْج إِلَ ٌَ ابَِعِة، َفلَْم  ِو الرَّ

لَِة اْلَثالَِثِة أَ ٌْ اللَّ
ا أَْصَبَح، َقالَ  ْمَنْعنًِ ِمَن : َوَسلََّم، َفلَمَّ ٌَ ُت الَِّذي َصَنْعُتْم، َفلَْم  ٌْ َقْد َرأَ

ُكْم، َقالَتْ  ٌْ ٌُْفَرَض َعلَ ُكْم، إاِل أَنًِّ َخِشٌُت أَْن  ٌْ َوَذلَِك فًِ : اْلُخُروِج إِلَ
ِ  ".َرَمَضانَ  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ." ْبِن 
وقد أخرجنا هذٌن الحدٌثٌن ألن ابن حبان والبؽوي روٌاه من طرٌق 
أبً مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري الذي نقوم بشرح رواٌته عن 

 ٌبٌن حرص رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهذا الحدٌث مالك،

على التخفٌؾ عن أمته، فلما صلى لٌلتٌن أو ثبلث بهم التراوٌح ترك 
القٌام خشٌة أن ٌفرض على أمته، فلما زالت العلة بانتقال رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم إلى الرفٌق األعلى، أقره الفاروق عمر رضً 

ِل ِمَن :"وقال ابن عبد البر فً االستذكار.هللا عنه  َففًِ اْلَحِدٌِث اأْلَوَّ
ٍء ِمْنَها َعلَى  ًْ َوافَِل إَِذا اْجُتِمَع فًِ َش افِلَِة َوأَنَّ النَّ اْلفِْقِه ااِلْجتَِماُع فًِ النَّ

ٌُْذَكِر اأْلََذاَن فًِ َذلَِك َولَْو َكاَن  ُه لَْم  ُكْن لََها أََذاٌن َواَل إَِقاَمٌة أِلَنَّ ٌَ تِِه لَْم  ُسنَّ
َوافِِل  َنِن َوالنَّ ٍء ِمَن السُّ ًْ لَُذِكَر َوُنقَِل،َوأَْجَمَع اْلُعلََماُء أَْن اَل أََذاَن فًِ َش
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َما ُهَو لِْلَمْكُتوَباِت َفؤَْؼَنى َعِن اْلَكبَلِم فًِ َذلِكَ  َوفٌِِه أَنَّ ،َوأَنَّ اأْلََذاَن إِنَّ
ٌب  َها ُمَرؼَّ ٌْ بَلُم َمْنُدوٌب إِلَ ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ ٌة ِمْن ُسَنِن النَّ اَم َرَمَضاَن ُسنَّ ٌَ قِ

ْرَضاهُ َوَما لَْم  ٌَ ُه َو ٌُِحبُّ  ِ ُسنَّ ِمْنَها ُعَمُر إاِلَّ َما َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌَ فٌَِها َولَْم 
ِه إاِلَّ أن ٌفرض على أمته وكان بالمإمنٌن  ٌْ ْمَنْعُه ِمَن اْلُمَواَظَبِة َعلَ ٌَ

 ِ ا َعلَِم ُعَمُر َذلَِك ِمْن َرُسوِل هللاَّ رإوفا رحٌما صلى هللا علٌه وسلم َفلَمَّ

ْنَقُص ِمْنَها أََقاَمَها لِلنَّاِس  ٌُ َزاُد فٌَِها َواَل  ٌُ َوَعلَِم أَنَّ اْلَفَرابَِض فًِ َوْقتِِه اَل 
اَها َوأََمَر بَِها َوَذلَِك َسَنَة أَْرَبَع َعْشَرَة ِمَن اْلِهْجَرِة َصْدَر  ٌَ َوأَْح
ِرِه فًِ  ٌْ َل بِِه ُعَمُر ِمْن َذلَِك َوَؼ ِخبَلَفتِِه،َوَقْد أَْوَضْحَنا َما فُضِّ

 ًِّ بِ ٌة ِمْن ُسَنِن النَّ اَم َشْهِر َرَمَضاَن ُسنَّ ٌَ ُدلُّ َعلَى أَنَّ قِ ٌَ ا  ْمِهٌِد،َوِممَّ التَّ
بَلُم َما ذكره ابن َوْهٍب َعْن ُمْسلِِم ْبِن َخالٍِد َعِن اْلَعبَلِء ْبِن َعْبِد  ِه السَّ ٌْ َعلَ
ٌَُصلُّوَن  اُس  ًُّ َوإَِذا النَّ بِ َرَة َقاَل َخَرَج النَّ ٌْ بٌِِه َعْن أبً ُهَر

ْحَمِن َعْن أَ الرَّ
ِة اْلَمْسِجِد َفَقاَل َمْن َهُإاَلِء قٌَِل َناٌس لَهُْم قُْرآٌن  ٌَ فًِ َرَمَضاَن فًِ َناِح
ِه  ٌْ ًُّ َعلَ بِ ٌَُصلُّوَن بَِصبَلتِِه َفَقاَل النَّ ٌَُصلًِّ بِِهْم َوُهْم  ًُّ ْبُن َكْعٍب  َوأَُب

ًُّ َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن  اَرقُْطنِ بَلُم أََصاُبوا َونِْعَم َما َصَنُعوا َوَذَكَر الدَّ السَّ
ًِّ َعْن بِْشِر ْبِن ُعَمَر َعْن َمالٍِك  َقاِش بًِ قبَِلَبَة الرَّ

فَّاِر َعْن أَ ٍد الصَّ ُمَحمَّ

َرَة َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن َعْن أَ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ ْهِريِّ َعْن ُحَم  َقاَل :َعِن الزُّ

اَم َرَمَضاَن  ٌَ ُكْم ِص ٌْ َ َفَرَض َعلَ ِه َوَسلََّم إِِن هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوُل هللاَّ
َم  اَمُه َفَمْن َصاَمُه َوَقاَمُه إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ ٌَ َوَسَنْنُت لَُكْم قِ

ْرِوِه أََحٌد َعْن َمالٍِك فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث إاِلَّ أَُبو  ٌَ ِمْن َذْنبِِه،َوَهَذا لَْفٌظ لَْم 
ا  ًُّ َوُهَو َكَما َقاَل َوِممَّ اَرقُْطنِ ًُّ َعْن بِْشِر ْبِن ُعَمَر،َقالَُه الدَّ َقاِش قبَِلَبَة الرَّ
َدُع  ٌَ ِه َوَسلََّم لَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ُد َذلَِك َقْوُل َعابَِشَة إِْن َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌِّ ٌَُإ

ٌُْفَرَض َعلَى النَّاسِ  ْعَمَل بِِه لَِببلَّ  ٌَ ٌُِحبُّ أَْن   .اْلَعَمَل َوُهَو 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -224 ُه :  َحدَّ ِد ْبِن أَْسلََم، أَنَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ُ َعْنُه، َفَقاَم : َقالَ  ًَ هللاَّ اِب، ِرَض َجاَء َكْعُب األَْحَباِر إِلَى ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

َمْت َحَواِشٌِه،  ِدِه ُمْصَحًفا، َقْد َتَشرَّ ٌَ ِه، َفاْسَتْخَرَج ِمْن َتْحِت  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َب
ا: َفَقالَ  ْوَراةُ َفؤَْقَرُإَها؟ َفَقاَل ُعَمرُ  ٌَ ر اْلُمْإِمنٌَِن، فًِ َهِذِه التَّ ٌَ إِْن : أَِم

َناَء،  ٌْ ْوَم ُطوِر َس ٌَ ْوَراةُ الَّتًِ أُْنِزلَْت َعلَى ُموَسى،  َها التَّ ُكْنَت َتْعلَُم أَنَّ
ِزْدهُ  ٌَ َهاِر، َوإاِلَّ َفبلَ، َفَراَجَعُه َكْعٌب، َفلَْم  ِل َوآَناَء النَّ ٌْ َفاْقَرْأَها آَناَء اللَّ

هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح" .َعلَى َذلِكَ 
تعالى وإٌانا موقوفا على عمر رضً هللا عنه خبر صحٌح وهو 

محدث هذا األمة إن كان فٌها محدث،فعمر ٌعلم أن القرآن لم ٌنزل 
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إال بعد تحرٌؾ التوراة واإلنجٌل، لذلك قال لكعب األحبار إن كنت 
 .تعلم أنها التوراة التً أنزلت على موسى ٌوم طور سٌناء فاقرأها

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -225 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ْحَمِن، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َكاَن : َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
قُولُ  ٌَ ؤُْمَر بَِعِزٌَمٍة، َف ٌَ ِر أَْن  ٌْ اِم َرَمَضاَن ِمْن َؼ ٌَ ُب فًِ قِ  َمْن َقامَ : ٌَُرؼِّ

َم ِمنْ  هذا : الشرح" .َذْنبِهِ  َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا، ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد لذلك أخرجه المسندون 
ْحَمنِ  :قال أحمد:الحذاق عن مالك َثَنا : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َمالٌِك، َوَحدَّ

َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ُعَمَر، :، الحدٌث،وقالأَْخَبَرَنا َمالِكٌ : إِْسَحاُق، َقالَ  َحدَّ
، ْهِريِّ َثَنا َمالٌِك، َعِن الزُّ َثَنا إِْسَماِعٌُل، :الحدٌث،وقال البخاريَحدَّ َحدَّ

َثنًِ َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،: َقالَ  ِ ْبُن  :الحدٌث،وقالَحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ى، َقالَ :الحدٌث،وقال مسلمٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، ٌَ ْح ٌَ ى ْبن  ٌَ ْح ٌَ : حّدثنا 

حدثنا الحسن بن علً،  :قال أبو داود والحدٌث،َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال : ومحمد بن المتوكل، قاال

ومالك بن أنس، عن الزهري، عن أبً : الحسن فً حدٌثه

أَْخَبَرَنا  :الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبىسلمة،
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن ِشَهابٍ  ٌْ ُد ْبُن  :،الحدٌث، وقالقَُت أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ِد ْبِن أَْسَماَء، َقالَ : ِعٌَل أَُبو َبْكٍر، َقالَ اإِْسمَ  ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ
ُة، َعْن َمالٍِك، َقالَ  ٌَ ِر ٌْ َثَنا ُجَو ،: َحدَّ ْهِريُّ أَْخَبَرَنا  :الحدٌث،وقالَقاَل الزُّ

ُد ْبُن َسلََمَة، َقالَ  َثَنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالِكٍ : ُمَحمَّ  :، الحدٌث،وقالَحدَّ
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، ح َواْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن  ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

ِه َوأََنا أَْسَمُع، َعْن اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ  ٌْ َثنًِ َمالٌِك، َعْن اْبِن : قَِراَءًة َعلَ َحدَّ
المسند المستخرج على صحٌح "الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً ِشَهاٍب،

بًِ أَُساَمَة َثَنا  ":مسلم
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن َخبلٍد َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن أَ َحدَّ

ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا  ٍس ح وثنا ُمَحمَّ ٌْ بًِ أَُو
إِْسَماِعٌُل ْبُن أَ

ِ َقاال َثَنا َمالِكٌ   -988 :وقال البؽوي فً شرح السنة ، الحدٌث،َعْبُد هللاَّ
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

ِد ْبِن  ٌْ ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُحَم ًُّ اْلَهاِشِم
ِ َصلَّى هللاُ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، َعْن أَ َعْبِد الرَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ َم »:َعلَ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا، ُؼفَِر لَُه َما َتَقدَّ

ْحَمنِ  .«ِمْن َذْنبِهِ  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
إِنَّ : َقاَل اْبُن ِشَهاٍب، َعْن أَ
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اِم َرَمَضاَن ِمْن  ٌَ ُب فًِ قِ ٌَُرؼِّ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسوَل هللاَّ
قُولُ  ٌَ ؤُْمَر بَِعِزٌَمٍة، َف ٌَ ِر أَْن  ٌْ َمْن َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا ُؼفَِر »:َؼ

َم ِمْن َذْنبِهِ  ِ َصلَّى هللاُ : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ ، «لَُه َما َتَقدَّ ًَ َرُسوُل هللاَّ َفُتُوفِّ

هِ  ٌْ بًِ  َوَسلَّمَ  َعلَ
َواألَْمُر َعلَى َذلَِك، َوَكاَن األَْمُر َعلَى َذلَِك فًِ ِخبلَفِة أَ

ابِ  وقد أخرجه من ؼٌر ." َبْكٍر، َوَصْدًرا َمْن ِخبلَفِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

طرٌق مالك جم منهم أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً 
فً هذا الحدٌث والطبرانً وابن خزٌمة وأبو عوانة وؼٌرهم كثٌر، ؾ

 .الترؼٌب فً قٌام رمضان إٌمانا واحتسابا، وهللا تعالى أعلم
ِه : قال اْبُن ِشَهابٍ :  َقاَل مالك-226 ٌْ ُ َعلَ ًَ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َفُتُوفِّ

بًِ َبْكٍر ،َوَسلََّم َواألَْمُر َعلَى َذلِكَ 
-  ُثمَّ َكاَن األَْمُر َعلَى َذلَِك فًِ ِخبلََفِة أَ

ابِ - رضً هللا عنه  هذا : الشرح" .َوَصْدًرا ِمْن ِخبلََفِة ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
الحدٌث المرفوع مرسل ألن محمد بن شهاب الزهري لم ٌدرك 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إنما هو من التابعٌن ولم ٌعز قوله 
 .ألحد الصحابة حتى تزول علة اإلرسال

َثَنا أَُبو مصعب، َقالَ -227 َثَنا َمالٌِك، َعِن ابن شهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمن ْبن عوٍؾ، َعْن أَ حمٌد ْبن َعْبد الرَّ

 ُؼفَِر لَُه ،َمْن َقاَم َرَمَضاَن إٌَِماًنا َواْحتَِساًبا: َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ 
َم ِمْن َذْنبِهِ  الحدٌث الذي أخرجه مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا " .َما َتَقدَّ

ثنا أحمد بن َعبد هللا، َقال -8071 :حدٌث صحٌح، قال البزار : َحدَّ
ثنا روح، َقال ْهِرّي عن ُحَمٌد، ٌعنً ابن : َحدَّ ثنا مالك، َعن الزُّ َحدَّ

ُ َعلٌَه َوَسلَّم قال ًّ َصلَّى هللاَّ بِ بًِ ُهَرٌرة، َعن النَّ
 :َعبد الرحمن، َعن أَ

وهذا ".من صام رمضان إٌمانا واحتسابا ؼفر له ما تقدم من ذنبه"

بًِ 
بًِ َسلََمة، َعن أَ

ْهِرّي، َعن أَ ٌنة، َعن الزُّ ٌَ الحدٌث ٌروٌه ابن ُع
ْهِرّي عن ُحَمٌد إالَّ مالك " .ُهَرٌرة، والَ نعلُم أحًدا رواه َعن الزُّ

 أخرجه من ؼٌر طرٌق مالك جل المسندٌن الحذاق منهم والحدٌث
أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه 

وابن خزٌمة وابن حبان وأبو عوانة والطحاوي والبؽوي  وؼٌرهم 
كثٌر وفٌه من الترؼٌب فً صٌام رمضان ما ال ٌخفى على أحد،وقد 

 .تقدم ما فٌه الكفاٌة فً قٌام رمضان، وهللا تعالى أعلم
 :باب ماجاء فً قٌام رمضان (18)
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َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  حدثنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -228 َحدَّ
ُه َقالَ  ، أَنَّ ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ ِر، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ َب َخَرْجُت : ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

اُس  اِب لٌلة فًِ َرَمَضاَن إِلَى اْلَمْسِجِد، َفإَِذا النَّ َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
ٌَُصلًِّ  ُجُل َف ٌَُصلًِّ الرَّ ُجُل لَِنْفِسِه، َو ٌَُصلًِّ الرَّ قُوَن،  أَْوَزاٌع ُمَتَفرِّ

ابِ  ْهُط، َفَقاَل ُعَمُر ْبِن اْلَخطَّ إِنًِّ أَرانًِ لَْو َجَمْعُت َهُإالَِء : بَِصبلَتِِه الرَّ

ًِّ ْبِن َكْعبٍ   ،َعلَى َقاِرٍئ َواِحٍد َكاَن أَْمَثَل، ثم عزم َفَجَمَعهُْم َعلَى أَُب
ٌَُصلُّوَن بَِصبلَِة َقاِربِِهْم، : َقالَ  اُس  لًَة أُْخَرى، َوالنَّ ٌْ ُثمَّ َخَرْجُت َمَعُه لَ

نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذِه، َوالَّتًِ َتَناُموَن َعْنَها أَْفَضُل ِمِن الَّتًِ : َفَقاَل ُعَمرُ 
لِ ،ٌقُوُمونَ  ٌْ رٌد آِخَر اللَّ ٌَ لَهُ ،  قُوُموَن أَوَّ ٌَ اُس  هذا : الشرح" . َوَكاَن النَّ

الحدٌث المسند الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه ٌبٌن ما كان علٌه 
الناس بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لما ترك قٌام اللٌل بهم، 

كانوا ٌقومونه عزٌن أو أوزاعا ٌعنً جماعات، فجمعهم عمر رضً 
هللا عنه، وهو محدث هذه األمة المحمدٌة إن كان فٌها محدثا كما فً 

البخاري من رواٌة أبً هرٌرة وفً مسلم من رواٌة عابشة، فلما 
زال الخوؾ من أن ٌفرض القٌام على األمة بعد انتقال رسولها إلى 

الرفٌق األعلى، جمعهم الفاروق عمر رضً هللا عنه على أبً بن 
نعمت البدعة هذه، ألنها لٌست بدعة : كعب، وهو من أقربهم ثم قال

إنشابٌة وإنما هً بدعة من حٌث إحٌاء السنة وقد صح عنه صلى 
من سن سنة فً اإلسبلم فله أجرها وأجر من :"هللا علٌه وسلم أنه قال

عمل بها دون أن ٌنقص ذلك من أجورهم شٌبا ومن سن فً اإلسبلم 
سنة سٌبة فعلٌه وزرها ووزر من عمل بها دون أن ٌنقص ذلك من 

أخرجه مسلم وؼٌره، فهذه سنة مازال ٌجد الفاروق ." أوزارهم شٌبا
 .أجر من عمل بها رضً هللا عنه وأرضاه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -229 ٌُوُسَؾ، :  َحدَّ ِد ْبِن  َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ِزٌَد، أَنَّ ٌَ ابِِب ْبِن  ًَّ ْبَن َكْعٍب : َعِن السَّ اِب أَُب أََمَر ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ
اِس بِإِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، َقالَ  قُوَما لِلنَّ ٌَ اِريَّ أَْن  فَكاَن : َوَتِمًٌما الدَّ

اِم،  ٌَ ًِّ ِمْن ُطوِل اْلقِ ا َنْعَتِمُد َعلَى اْلِعِص ْقَرأُ بِاْلِمبٌَِن، َحتَّى ُكنَّ ٌَ اْلَقاِرُئ 
ا َنْنَصِرُؾ إاِلَّ فًِ فُُروِع اْلَفْجرِ  هذا الحدٌث : الشرح." َوَما ُكنَّ

الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه ٌبٌن أنه أمر أبً بن كعب 
وتمٌما الداري أن ٌقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة لكنهما كانا 

ٌطٌبل فً الصبلة حتى قبٌل الفجر حتى اعتمدوا على العصً من 
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أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -990: "طول القٌام، وقال البؽوي فً شرح السنة
، أَنا  ًُّ ، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَْخَبَرَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
ِر، َعْن  ٌْ َب أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ُه َقالَ  ْحَمِن ْبِن َعْبِد اْلَقاِرِئ، أَنَّ اِب : "َعْبِد الرَّ َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
ٌَُصلًِّ  قُوَن  اُس أَْوَزاٌع ُمَتَفرِّ لًَة فًِ َرَمَضاَن إِلَى اْلَمْسِجِد، َفإَِذا النَّ ٌْ لَ

ْهُط، َفَقالَ ُعَمرَ  ٌَُصلًِّ بَِصبلتِِه الرَّ ُجلُ،َف ٌَُصلًِّ الرَّ ُجلُ لَِنْفِسِه، َو : الرَّ
إِنًِّ أََرانًِ لَْو َجَمْعُت َهُإالِء َعلَى َقاِرٍئ َواِحٍد َكاَن أَْمَثلَ، ُثمَّ َعَزَم، 

ًِّ ْبِن َكْعٍب، َفَقالَ  لًَة أُْخَرى، : َفَجَمَعهُْم َعلَى أَُب ٌْ ُثمَّ َخَرْجُت َمَعُه لَ
ٌَُصلُّوَن بَِصبلِة َقاِربِِهْم، َفَقالَ ُعَمرُ  اُس  نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذِه، : َوالنَّ

قُوُمونَ  ٌَ َناُموَن َعْنَها أَْفَضلُ ِمَن الَّتًِ  ٌَ لِ : ٌُِرٌدُ  .َوالَّتًِ  ٌْ ، آِخَر اللَّ

لَهُ  قُوُموَن أَوَّ ٌَ اُس  ٌد َهِذِه  ".َوَكاَن النَّ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، َوأَْخَرَج ُمَحمَّ
ٌُوُسَؾ، َعْن َمالِكٍ  ِ ْبِن  َة، َعْن َعْبِد هللاَّ : أَيْ « أَْوَزاعٌ »:َقْولُهُ ، اْلقِصَّ

َقالُ  ٌُ َقٌة اَل َواِحٍد لََها ِمْن لَْفِظَها،  َنهُْم، : َجَماَعاٌت ُمَتَفرِّ ٌْ َء َب ًْ ْعُت الشَّ َوزَّ
ْقُتُه َوَقَسْمُتهُ : أَيْ  َما َدَعاهُ بِْدَعًة، « نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذهِ »:َوَقْولُهُ  .َفرَّ إِنَّ

بًِ 
َها، َوال َكاَنْت فًِ َزَمِن أَ ُسنَّ ٌَ ِه َوَسلََّم لَْم  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ألَنَّ النَّ

َها بَِقْولِهِ  ٌْ ْمَنُع َهَذا « نِْعمَ »: َبْكٍر، َوأَْثَنى َعلَ ٌَ ُدلَّ َعلَى َفْضلَِها، َولَِببل  ٌَ لِ
َقالُ  ٌُ « َوبِْبسَ »َكلَِمٌة َتْجَمُع اْلَمَحاِسَن ُكلََّها، « نِْعمَ »:اللََّقُب ِمْن فِْعلَِها، َو

ُر  .َكلَِمٌة َتْجَمُع اْلَمَساِوَئ ُكلََّها ٌْ ٌة َؼ اُم َشْهِر َرَمَضاَن َجَماَعًة ُسنَّ ٌَ َوقِ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِة اْلُخلََفاِء »:بِْدَعٍة، لَِقْولِِه َصلَّى هللاُ َعلَ تًِ َوُسنَّ ُكْم بُِسنَّ ٌْ َعلَ

اِشِدٌنَ  ُ .«الرَّ اِم َشْهِر َرَمَضاَن، : َقاَل َرِحَمُه هللاَّ ٌَ اْخَتلََؾ أَْهُل اْلِعْلِم فًِ قِ

ُه َقالَ  ِزٌَد، أَنَّ ٌَ ابِِب ْبِن  ٌُوُسَؾ، َعِن السَّ ِد ْبِن  أََمَر : ُرِوَي َذلَِك َعْن ُمَحمَّ
اِس  قُوَما لِلنَّ ٌَ اِريَّ أَْن  ًَّ ْبَن َكْعٍب، َوَتِمًٌما الدَّ اِب أَُب ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ا َنْعَتِمُد َعلَى  ْقَرأُ بِاْلمبٌن، َحتَّى ُكنَّ ٌَ بِإِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة، َفَكاَن اْلَقاِرُئ 
ا َنْنصِرُؾ إاِل فًِ فُُروِع اْلَفْجرِ  اِم، َوَما ُكنَّ ٌَ ًِّ ِمْن ُطوِل اْلقِ َوَقاَل  .اْلِعِص

ِزٌَد ْبِن ُروَمانَ  ٌَ قُوُموَن فًِ َزَماِن ُعَمَر : َمالٌِك، َعْن  ٌَ اُس  َكاَن النَّ
قلت وقد صح عن عابشة  ".بَِثبلٍث َوِعْشِرٌَن َرْكَعًة فًِ َرَمَضانَ 

ما زاد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :"رضً هللا عنها أنها قالت
أخرجه " فً رمضان وال فً ؼٌره على إحدى عشرة ركعة

 .البخاري ومسلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 230 ُه : َحدَّ ِزٌَد ْبِن ُروَماَن أَنَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
اِب بَِثبلَثٍة َوِعْشِرٌَن : َقالَ  قُوُموَن فًِ َزَماِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ٌَ اُس  َكاَن النَّ



 Page 411 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

هذا هو المشهور من مذهب اإلمام : الشرح." َرْكَعًة فً رمضان
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فقد اختار ما كان علٌه الناس فً عهد 

اإلشعاع "عمر بن الخطاب رضً هللا عنه،وقد بٌنا فً كتابنا 
 الدلٌل على ما ذكره الحافظ ـ5: ما ٌلً" واإلقناع بمسابل اإلجماع

ابن القطان الفاسً بقٌام رمضان وعدد ركعاته ودرجة صحة حدٌث 

ابن عباس وشتٌر بن متكل وأبً بن كعب وهو الصحٌح عن أبً بن 
كعب من خبلؾ من الصحابة وهو قول الجمهور، قلت ما ذكره هنا 
وافقه الحافظ أحمد بن محمد بن الصدٌق الؽماري فً مسالك الداللة 

وكان السلؾ الصالح ٌقومون فً : حٌث قال"تؤصٌل أحكام الرسالة
رواه محمد بن نصر  (المساجد بعشرٌن ركعة ٌوترون بثبلث

المروزي فً القٌام عن محمد بن كعب القرظً قال كان الناس 
ٌصلون فً زمان عمر بن الخطاب فً رمضان عشرٌن ركعة 

ٌطٌلون فٌها القراءة وٌوترون بثبلث ورواه مالك عن ٌزٌد بن رمان 
كان الناس ٌقٌمون فً زمان عمر بن الخطاب فً رمضان : قال

بثبلث وعشرٌن ركعة ورواه محمد بن نصر عن األعمش وعطاء 

" وشتٌر وفً الباب عن ؼٌرهم قلت وقال األلبانً فً إرواء الؽلٌل
حدٌث ابن عباس أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً فً شهر 

رواه أبو بكر عبد العزٌز فً الشافً " رمضان عشرٌن ركعة
موضوع أخرجه ابن أبً شٌبة فً " بإسناده تعقبه األلبانً قاببل

المصنؾ وعبد بن حمٌد فً المنتخب من المسند والطبرانً فً 
المعجم الكبٌر وفً األوسط كما فً المنتقى منه تفرد به أبو شٌبة 
وهو ضعٌؾ وقال الهٌثمً بؤن أبا شٌبة هذا ضعٌؾ وقال الحافظ 

فً الفتح بعدما عزاه ألبً شٌبة إسناده ضعٌؾ وكذلك ضعفه الحافظ 
الزٌلعً فً نصب الراٌة من قبل إسناده ثم أنكره من جهة متنه فقال 

ما كان رسول هللا :"ثم هو مخالؾ للحدٌث الصحٌح عن عابشة قالت
صلى هللا علٌه وسلم ٌزٌد فً رمضان وال فً ؼٌره على إحدى 

وكذلك قال الحافظ ابن حجر " رواه الشٌخان" عشرة ركعة
هذا مع كون عابشة أعلم بحال النبً صلى هللا علٌه وسلم لٌبل :"وزاد

المٌزان من مناكٌر أبً "لذلك عده الحافظ الذهبً فً " من ؼٌرها
قلت نقول األلبانً صحٌحة وأمٌنة إال أنها لم تصل بهذا " شٌبة

الحدٌث إلى درجة الوضع وتلك الجرعة التً أضافها ٌمنع منها ما 
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ٌشهد للسلؾ الصالح فً عهد  عمر الفاروق رضً هللا عنه أنه 
وأخرج أبو داود عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس .أقامها

على أبً بن كعب فكان ٌصلً لهم عشرٌن ركعة وال ٌقنت إال فً 
وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل قال ابن قدامة " النصؾ الباقً

والمختار عند أبً عبد هللا رحمه هللا، فٌها عشرون ركعة : المقدسً

وبها قال الثوري وأبو حنٌفة والشافعً، وقال مالك ستة وثبلثون، 
قلت والمشهور فً " وزعم أنه األمر القدٌم وتعلق بفعل المدٌنة

المذهب المالكً إحٌاء رمضان بعشرٌن ركعة كل لٌلة دون الشفع 
والوتر والدلٌل على ذلك ما تقدم عن عمر وعن ابن عباس وؼٌرهما 

من قام رمضان إٌمانا واحتسابا ؼفر له "وقوله صلى هللا علٌه وسلم
متفق علٌه والتوفٌق بٌن عموم هذا الحدٌث وحدٌث " ما تقدم من ذنبه

ما كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌزٌد فً :"عابشة المتقدم
الحدٌث أنه من صلى مع اإلمام صبلة التراوٌح وبها ٌتم " رمضان

وتهجد فً الثلث – قٌام رمضان كما صرح بذلك الحافظ النووي 
األخٌر من اللٌل ٌكون مصٌبا إن شاء هللا لطرٌق السلؾ الصالح 

التً ذكرناها آنفا، وأخرج الحافظ الزٌلعً نقبل عن البٌهقً فً 
كنا نقوم فً زمن عمر بن : عن السابب بن ٌزٌد قال" السنن"

إسناده " الخبلصة"قال النووي فً " الخطاب بعشرٌن ركعة والوتر
عن ٌزٌد بن رمان وعنه " الموطؤ"صحٌح، وأخرجه مالك فً

أخبرنا أبو طاهر الفقٌه ثنا أبو عثمان : قال" المعرفة"البٌهقً فً 
البصري ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ثنا خالد بن مخلد ثنا 

: محمد بن جعفر حدثنً ٌزٌد عن خصٌفة عن السابب بن ٌزٌد
وقد تقدم تصحٌح النووي له فً الخبلصة ولعل وفٌه خالد الحدٌث 

لى حدٌث عوقد حال " نصب الراٌة"األلبانً لم ٌطلع علٌه مع أنه فً

ابن عباس وتضعٌؾ الحافظ الزٌلعً له، فحدٌث العشرٌن مع عمر 
أقره جمٌع الفقهاء كما تقدم فحدٌث السابب بن ٌزٌد ٌشهد لما قبله 

وإن أعله األلبانً باالضطراب وهللا أعلم قلت تصحٌح النووي 
إلسناد فٌه خالد بن مخلد تساهل فقد قال أحمد بن حنبل منكر 

ومن .شٌع وإن كان من رجال الصحٌحتالحدٌث مع أنه بدعً ي
  " من عادى لً ولٌا فقد آذنته بالحرب"طرٌقه روى البخاري حدٌث
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -231 ِن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ
قُولُ  ٌَ ُه َسِمَع عبد الرحمن بن هرمز األَْعَرَج  اَس إاِلَّ : أَنَّ َما أَْدَرْكُت النَّ

ْلَعُنوَن اْلَكَفَرَة فًِ َرَمَضانَ  ٌَ ْقوم بُسوَرَة اْلَبَقَرِة :  َقالَ ،َوُهْم  ٌَ َكاَن اْلَقاِرُئ 
اُس أَنَّ ،فًِ َثَماِن َرَكَعاتٍ  ًْ َعْشَرَة َرْكَعًة َرأَى النَّ  َفإَِذا َقاَم بَِها فًِ اْثَن

هذا الحدٌث المسند إلى عبد الرحمن بن هرمز :الشرح".َقْد َخفَّؾَ 

األعرج ٌشهد على أن الصحابة والتابعٌن كانوا ٌطٌلون القٌام 
فٌقرإون البقرة فً ثمانً ركعات فإن صلوا بها ثمانً عشرة ركعة 
حسبوا ذلك تخفٌفا، فاجتهاد السلؾ الصالح فً قٌام رمضان بعٌد من 

وقد ..،الخ"من صلى بالناس فلٌخفؾ"قٌامنا الٌوم حٌث دٌدن الجمٌع

تقدم أن التخفٌؾ عند رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأبً بكر 
 . وعمر وعثمان ؼٌر التخفٌؾ عند المشوشٌن فً أٌامنا، وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -232 بًِ َبْكٍر، :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ َحدَّ

قُولُ : أنه َقالَ  ٌَ بًِ 
ا َنْنَصِرُؾ فًِ َرَمَضاَن من القٌام، : َسِمْعُت أَ ُكنَّ

هذا الحدٌث : الشرح" .َمَخاَفَة اْلَفْجرِ  َفَنْسَتْعِجُل اْلَخَدَم بِالسحور
الموقوؾ على أبً بكر الصدٌق حكمه الرفع وهو ٌإكد أن ما كان 

علٌه السلؾ الصالح من قٌام رمضان عكس ما علٌه الناس الٌوم، 
وبعزوفهم عن طرٌق السلؾ الصالح من قٌام رمضان انتشر النفاق 

 .والفساد وضاق النطاق
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -233 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ بٌِِه، أَنَّ َذْكَواَن أََبا َعْمٍرو، َوَكاَن َعْبًدا لَِعابَِشَة، َزْوِج النَّ
أَ

ِه َوَسلََّم، ٌْ ْقَرأُ لََها فًِ َرَمَضانَ  َعلَ ٌَ  ."َفؤَْعَتَقْتُه َعْن ُدُبٍر ِمْنَها، َكاَن 

هذا الحدٌث الموقوؾ ٌبٌن أن عابشة رضً هللا عنها كانت : الشرح

تتخذ مدبرها إماما لها لقٌام رمضان وهً المعروفة بطول القٌام كما 

للدفاع عن أم المإمنٌن عابشة الحمٌراء ملكة "بٌنا ذلك فً كتابنا 

 أمنا أم المإمنٌن : العبادة وطول القٌام(3 :حٌث قلنا" العفة والنقاء

عابشة رضً هللا عنها كانت من أعبد الناس وأخلصهم هلل جل وعبل 

فً العبادة، فكانت تعلمت طول القٌام وكثرته من الرسول صلى هللا 
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علٌه وسلم الذي رباها على ذلك فتعودت علٌه، فعن عابشة رضً 

افتقدت النبً صلى هللا علٌه وسلم ذات لٌلة، : هللا عنها قالت

سبحانك وبحمدك ال إله »ٌقول– أو ساجد – فتحسست فإذا هو راكع 

فوقعت ٌدي على بطن قدمٌه، وهو فً : وفً رواٌة« إال أنت

اللهم إنً أعوذ برضاك من »:المسجد، وهما منصوبتان، وهو ٌقول

سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، ال أحصً ثناء 

أخرجه مسلم وعنها رضً هللا « علٌك أنت كما أثنٌت على نفسك

عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقوم من اللٌل حتى تتفطر 

قدماه، فقلت له، لم تصنع هذا ٌا رسول هللا، وقد ؼفر هللا لك ما تقدم 

أخرجه « أفبل أحب أن أكون عبدا شكورا»:من ذنبك وما تؤخر؟ قال

واللفظ للبخاري، فؤدركت الصدٌقة بنت الصدٌق - البخاري ومسلم

: أن شكر هللا فً عبادته وقٌام لٌله وطول القنوت، قال تعالى

ا } هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ َتَتَجاَفى ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 

ٌُنفِقُونَ  ٌٍُن {16}َرَزْقَناُهْم  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ  َفبَل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ

ْعَملُونَ  ٌَ   [{17}َجَزاء بَِما َكاُنوا 

 :باب ما جاء فً صبلة اللٌل (19)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -234 ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ُه، أَْخَبَرهُ، أَنَّ َعابَِشَة  ٍر، َعْن َرُجٍل ِعْنَدهُ ِرًضا، أَنَّ ٌْ َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب
ِ َصلى هللا  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَْخَبَرْتُه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بِ َزْوَج النَّ

َها َنْوٌم، : َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌْ ْؽلُِبُه َعلَ ٌَ ٍل ف ٌْ َما ِمَن اْمِرٍئ َتُكوُن لَُه َصبلَةٌ بِلَ

هِ  ٌْ هذا :الشرح."إاِلَّ َكَتَب لَُه أَْجَر َصبلَتِِه، َوَكاَن َنْوُمُه َصَدَقًة َعلَ
الحدٌث منقطع ألنه فٌه مبهم لم ٌسم لكن قٌل إنه األسود بن ٌزٌد قال 
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ًُّ اْلَمْذُكوُر فًِ َهَذا :"ذلك ابن عبد البر فً االستذكار ِض ُجُل الرَّ  الرَّ
ًٌّ ِعْنَد اْلَجِمٌعِ  ِزٌَد َوُهَو َرِض ٌَ َوَقْد َذَكْرَنا َمْن  اإْلِْسَناِد ُهَو اأْلَْسَوُد ْبُن 

ٍر َعِن اأْلَْسَوِد َعْن  ٌْ ِد ْبِن اْلُمْنَكِدِر َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب َرَواهُ َعْن ُمَحمَّ
بًِ إِْسَحاَق َقاَل َقالَْت َعابَِشُة أم 

اُن َعْن أَ ٌَ ْمِهٌِد،َوَرَوى ُسْف َعابَِشَة فًِ التَّ
َقاُل َحجَّ  ٌُ ِزٌَد،َو ٌَ ًَّ ِمَن اأْلَْسَوِد ْبِن  المإنٌن َما بِاْلِعَراِق أََحٌد أَْعَجُب إِلَ

ُدلُّ َعلَى أَنَّ  ٌَ ٍة َوُعْمَرٍة َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َما  ِن ِحجَّ ٌْ ٌَن ِمْن َب اأْلَْسَوُد ِستِّ
ْعَمْلُه َكَما لَْو  ٌَ ِر َوإِْن لَْم  ٌْ اْلَمْرَء ُمَجاًزى َعلَى َما َنَوى ِمْن َعَمِل اْلَخ

ا ُمَباًحا أَْو َمْكُروًها َوَكاَن اْلَمانُِع لَُه  ٌَ ْحبِْسُه َعْنُه ُشْؽُل ُدْن ٌَ َعِملَُه إَِذا لَْم 
ْنَفكُّ ِمْنهُ  ٌَ ِ اَل  َوَقْد ُرِوَي ِمْثُل َحِدٌِث َعابَِشَة َهَذا ِمْن ، ُعْذًرا ِمَن هللاَّ

ِ َعلَى  ٌل ِمَن هللاَّ ْمِهٌِد َوَهَذا َتَفضُّ ْرَداِء َوُهَو َمْذُكوٌر فًِ التَّ بًِ الدَّ
َحِدٌِث أَ

ٌَُجاِزٌِهْم بَِما َوفََّقهُْم لَُه إَِذا َعِملُوهُ َوإِْن َحاَل ُدوَن اْلَعَمِل  ِعَباِدِه اْلُمْإِمنٌَِن 
ِة فٌِهِ  ٌَّ قلت وسٌؤتً تخرٌج الحدٌث ." َحابٌِل َجاَزى َصاِحَبُه َعلَى النِّ

 .فٌما بعد وتبٌٌن طرق اتصاله إن شاء هللا تعالى
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -235 بًِ النَّْضِر َمْولَى :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ْحَمِن، َعْن َعابَِشَة َزْوِج  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ، َعْن أَ ِد هللاَّ ٌْ ُعَمَر ْبِن ُعَب
َها َقالَتْ  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ بِ ِ : النَّ َدْي َرُسوِل هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُكْنُت أََناُم َب

 َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوِرْجبلََي فًِ قِْبلَتِِه، َفإَِذا َسَجَد َؼَمَزنًِ،
، َفإَِذا َقاَم َبَسْطُتهَُما، َقالَتْ  ًَّ َس فٌَِها : َفَقَبْضُت ِرْجلَ ٌْ ْوَمبٍِذ لَ ٌَ ٌُوُت  َواْلُب

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األحادٌث : الشرح." َمَصابٌِحُ 

قال : لذلك أخرجه جل حذاق المسندٌن الجهابذة من طرٌق مالك
بًِ النَّْضِر، َمْولَى  :الشافعً فً السنن المؤثورة

أَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن أَ
، الحدٌث، ِد هللاَّ ٌْ َعْن َمالٍِك، : وقال عبد الرزاق الصنعانًُعَمَر ْبِن ُعَب

بًِ َسلََمَة، الحدٌث،
بًِ النَّْضِر، َعْن أَ

َقَرْأُت َعلَى  : وقال أحمدَعْن أَ
ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ  ِد : َعْبِد الرَّ ٌْ بًِ النَّْضِر َمْولَى ُعَمر ْبِن ُعَب

َمالٌِك، َعْن أَ

 َ،ِ َثَنا إِْسَماِعٌُل، َقالَ  :الحدٌث، وقال البخاريهللاَّ َثنًِ َمالٌِك، َعْن : َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن،  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ، َعْن أَ ِد هللاَّ ٌْ بًِ النَّْضِر َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َثَنا  :، الحدٌث، وقالَعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  َثَنا  :الحدٌث، وقال مسلمأَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح  :الحدٌث، وقال النسابًَقَرْأُت َعلَى َمالٍِك،: ٌَ
بًِ َسلََمَة،

بًِ النَّْضِر، َعْن أَ
َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ٌْ  الحدٌث، أَْخَبَرَنا قَُت

أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنبؤ : وقال أبو عوانة فً المسند
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ابن وهب عن مالك ح وثنا الصؽانً قال أنبؤ روح وعبد الوهاب 
وعبد هللا بن ٌوسؾ عن مالك ح وحدثنا أبو أمٌة قال ثنا روح قال 

 الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً ثنا مالك عن أبً النضر عن أبً سلمة،
ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ":المسند المستخرج على صحٌح مسلم" َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

 ًُّ ِ َثَنا اْلَقْعَنبِ
ٌُوُسَؾ ح وثنا إِْبَراِهٌم ْبن َعْبِد هللاَّ ِ ْبُن  ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ

ْحَمن،  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
بًِ النَّْضِر َعْن أَ

َقاال َثَنا َمالٌِك َعْن أَ
، : الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
بًِ َسلََمَة ْبِن 

ِ، َعْن أَ ِد هللاَّ ٌْ بًِ النَّْضِر، َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
َمالٍِك، َعْن أَ

ِه َوَسلََّم، ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْحَمِن، َعْن َعابَِشَة، َزْوِج النَّ َها  َعْبِد الرَّ أَنَّ
ِه َوَسلََّم، َوِرْجبلَي ":َقالَتْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َدْي َرُسوِل هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ُكْنُت أََناُم َب

، َوإَِذا َقاَم َبَسْطُتهَُما،  ًَّ فًِ قِْبلَتِِه، َفإَِذا َسَجَد َؼَمَزنًِ، َفَقَبْضُت ِرْجلَ
َس فٌَِها َمَصابٌِحُ : َقالَتْ  ٌْ ْوَمبٍِذ لَ ٌَ ٌُوُت  َفٌق َعلَى  "َواْلُب َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالٍِك، ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ

، أََنا َحاِجُب ْبُن  ، أََنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن اْلِحٌِريُّ ًُّ الِِح الصَّ
، َعْن  ْهِريِّ اُن، َعِن الزُّ ٌَ ِحٌِم ْبُن ُمنٌٍِب، َنا ُسْف أَْحَمَد، َنا َعْبُد الرَّ

ِه َوَسلََّم : ُعْرَوَة، َعْن َعابَِشَة، َقالَتْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َكاَن َرُسولُ هللاَّ
َن اْلقِْبلَِة َكاْعتَِراِض  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ِل، َوأََنا ُمْعَتِرَضٌة َب ٌْ ٌَُصلًِّ َصبلَتُه ِمَن اللَّ

ى ْبِن  "اْلَجَناَزة ٌَ ْح ٌَ ٌد، َعْن  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

بًِ 
ٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أَ ٌْ ٍث، َعْن ُعَق ٌْ ٍر، َعْن لَ ٌْ ُبَك

اَن ْبنِ  ٌَ ِرِه، َعْن ُسْف ٌْ َبَة، َوَؼ ٌْ بًِ َش
َنةَ  َبْكِر ْبِن أَ ٌْ ٌَ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ، ُع

ُد ْبُن  ، أََنا ُمَحمَّ ًُّ ِم ٌْ َع ِ النُّ ، أََنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ًُّ ْبُن أَْحَمَد اْلَملٌِِح
َثَنا ُعَمُر ْبُن َحْفِص، َقالَ  ُد ْبُن إِْسَماِعٌَل، َحدَّ َثَنا : ٌُوُسَؾ، َنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا إِْبَراِهٌُم، َعِن اأْلَْسَوِد، َعْن َعابَِشَة َقاَل  َثَنا اأْلَْعَمُش، َحدَّ بًِ، َحدَّ
أَ

َثنًِ ُمْسلٌِم،: اأْلَْعَمشُ  ِعْنَدَها َما  َعْن َمْسُروٍق، َعْن َعابَِشَة ُذِكرَ  َوَحدَّ
بَلَة اْلَكْلُب َواْلِحَماُر َواْلَمْرأَةُ، َفَقالَتْ  ْقَطُع الصَّ ْهُتُموَنا بِاْلُحُمِر :ٌَ َشبَّ

ٌَُصلًِّ َوإِنًِّ  ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ُت النَّ ٌْ
ِ لََقْد َرأَ َواْلِكبَلِب، َوهللاَّ

َن اْلقِْبلَِة ُمْضَطِجَعًة، َفَتْبُدو لًِ اْلَحاَجُة َفؤَْكَرهُ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ِرٌِر َب َعلَى السَّ
ِه َوَسلََّم، َفؤَْنَسلُّ ِمْن ِعْنِد  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَْن أَْجلَِس َفؤُوِذَي النَّ

هِ  ٌْ خبر عن قٌام رسول هللا صلى هللا علٌه فهذا الحدٌث ي  قلت.ِرْجلَ
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وسلم، وقد تقدم قرٌبا ما ٌدل على ذلك، قال ابن عبد البر فً 
َوفٌِِه ِمَن اْلفِْقِه ُوُجوهٌ ِمْنَها أَنَّ اْلَمْرأََة اَل ُتْبِطُل َصبَلَة َمْن : "االستذكار

َن قِْبلَتِِه  ٌْ َنُه َوَب ٌْ َها َسَواًء َجَعلََها ُسْتَرًة ِمْن َصبَلتِِه أَْو َكاَنْت َب ٌْ َصلَّى إِلَ
َوَهَذا َمْوِضٌع اْخَتلََؾ ، َفإِنَّ َذلَِك ُكلَُّه َمْذُكوٌر فًِ َحِدٌثَِها َهَذا ِعْنَد َناقِلٌِهِ 

ْقَطُع  ٌَ فٌِِه اْلُعلََماُء اِلْختبَِلِؾ اآْلَثاِر اْلَمْرفُوَعِة فًِ َذلَِك،َفَقالَْت َطابَِفٌة 

ْن  ِه اْلِحَماُر َواْلَكْلُب َواْلَمْرأَةُ،َوِممَّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ بَلَة َعلَى اْلُمَصلًِّ إَِذا َمرَّ َب الصَّ
ُتهُْم  َقاَل بَِها أََنُس ْبُن َمالٍِك َوأَُبو اأْلَْحَوِص َواْلَحَسُن اْلَبْصِريُّ َوُحجَّ

ِه احدٌث أبً ذر وحدٌث  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اٍس بَِذلَِك َعِن النَّ بن َعبَّ
ْمِهٌِد َواْلَحْمُد  َوَسلََّم َوَقْد َذَكْرُتهَُما بِاأْلََسانٌِِد اْلِحَساِن فًِ ِكَتاِب التَّ

بَلَة إاِلَّ  ْقَطُع الصَّ ٌَ َها َقالَْت اَل  ُ َعْنَها أَنَّ ًَ هللاَّ ِ،َوُرِوَي َعْن َعابَِشَة َرِض هلِلَّ
َوبِِه َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَقاَل فًِ َنْفِسً ِمَن اْلَمْرأَِة ،اْلَكْلُب اأْلَْسَودُ 

ْقَطُع اَواْلِحَماِر شًء،وكان  ٌَ قُواَلِن  ٌَ بًِ َرَباٍح 
اٍس َوَعَطاُء ْبُن أَ بن َعبَّ

ٍد  ٌْ بَلَة اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد َواْلَمْرأَةُ اْلَحابُِض،َرَواهُ َقَتاَدةُ َعْن َجابِِر ْبِن َز الصَّ
اٍس َوَرَواهُ ُشْعَبُة َعْن َقَتاَدَة َعْن َجابٍِر عن ْبِن  ُثُه َعِن بن َعبَّ ٌَُحدِّ َسِمَعُه 
ْقَطُع  ٌَ ِه َوَسلََّم  َوَقاَل ُجْمهُوُر اْلُعلََماِء اَل  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ اٍس َعِن النَّ َعبَّ

بًِ َحنٌَِفَة َوأَْصَحابِِهْم 
ًِّ َوأَ افِِع ٌء،َوُهَو َقْوُل َمالٍِك َوالشَّ ًْ بَلَة َش الصَّ

َبِريِّ َوَجَماَعٍة ِمَن التابعٌن بًِ َثْوٍر َوَداُوَد َوالطَّ
ْوِريِّ َوأَ  ."َوالثَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -236 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
 ِ ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ

أَ
ْرقُْد َحتَّى : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌَ إَِذا َنَعَس أََحُدُكْم فًِ الَصبلَة، َفْل

ْسَتْؽفُِر  ٌَ ْوُم، َفإِنَّ أََحَدُكْم إَِذا قام ٌَصلَّى َوُهَو َناِعٌس، لََعلَُّه  ْذَهَب َعْنُه النَّ ٌَ
ُسبَّ َنْفَسهُ  ٌَ هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد : الشرح."َف

 (786) -222 :وقد أخرجه بعض المسندٌن من طرٌق مالك، قال مسلم
َثَنا اْبُن  ٍر، ح وَحدَّ ٌْ َثَنا َعْبُد هللاِ ْبُن ُنَم َبَة، َحدَّ ٌْ بًِ َش

َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ

َثَنا أَُبو أَُساَمَة، َجِمًٌعا َعْن  ٍب، َحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو ُكَر بًِ، ح وَحدَّ
َثَنا أَ ٍر، َحدَّ ٌْ ُنَم

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َواللَّْفُظ لَُه، َعْن َمالِِك ْبِن  ٌْ َثَنا قَُت ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، ح وَحدَّ
ًَّ َصلَّى هللاُ  بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة، أَنَّ النَّ

أََنٍس، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ْذَهَب »:َعلَ ٌَ ى  ْرقُْد َحتَّ ٌَ بَلِة َفْل إَِذا َنَعَس أََحُدُكْم فًِ الصَّ

ْسَتْؽفُِر،  ٌَ ْذَهُب  ٌَ ْوُم، َفإِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َصلَّى َوُهَو َناِعٌس لََعلَُّه  َعْنُه النَّ
ُسبُّ َنْفَسهُ  ٌَ ثنا القعنبً، عن مالٍك، الحدٌث، :وقال أبو داود ،«َف  حدَّ

هو عبد : القعنبً. إسناده صحٌح: "وقال شعٌب األرنإوط فً تحقٌقه
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 ومن طرٌقه أخرجه ،118/ 1" موطؤ مالك"وهو فً . هللا بن مسلمة
 والترمذي ،(1370) وأخرجه ابن ماجه (.786)ومسلم ،(212)البخاري 

وهو .  من طرق عن هشام، به(153)" الكبرى" والنسابً فً ،(355)
 قال اإلمام (.2583)" صحٌح ابن حبان" و،(24287)" مسند أحمد"فً 

وفً الحدٌث الحث على اإلقبال على الصبلة بخشوع : النووي

وفراغ قلب ونشاط، وفٌه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما ٌذهب عنه 
النعاس، وهذا عام فً صبلة الفرض والنفل فً اللٌل والنهار، وهذا 

ٌُخرُج فرٌضًة عن وقتها قلت ." مذهبنا ومذهب الجمهور، لكن ال 
، "المسند المستخرج على صحٌح مسلم"أبو نعٌم فً وقد أخرجه 

بًِ أَُساَمَة َثَنا  :قال
ٌُوُسَؾ ْبُن َخبلٍد َثَنا اْلَحاِرُث ْبُن أَ َثَنا أَْحَمُد ْبُن  َحدَّ

ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا  اُع ح وثنا ُمَحمَّ بَّ إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى الطَّ
بٌِِه َعْن َعابَِشةَ 

ٌُوُسَؾ َعْن َمالٍِك َوَعْن ِهَشاٍم َعْن أَ ِ ْبُن  ، َعْبُد هللاَّ
الربٌع فً المسند رواه مسلم عن قتٌبة، كما أخرجه : وقالالحدٌث،
أبو عبٌدة عن جابر بن زٌد عن عابشة أنها قالت  ـ250 :حٌث قال

 إذا نعس أحدكم فً الصبلة :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

فلٌرقد حتى ٌذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله 
 قلت وفٌه أن الرسول صلى هللا "*ٌذهب ٌستؽفر هللا فٌسب نفسه

علٌه وسلم أمر المتنفل المتطوع أن ال ٌصلً إال نشاطه فإذا نعس 
فلٌترك الصبلة ألنه قد ٌظن أنه ٌدعو بالخٌر وهو ٌسب نفسه، وقد 

 {.ال ٌكلؾ نفسا إال وسعها}:قال هللا تعالى

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -237 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن أَ َحدَّ

ِه َوَسلََّم َسِمَع اْمَرأًَة ذات  ٌْ ُ َعلَ ُه َبلََؽُه، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ َحِكٌٍم، أَنَّ
، َفَقالَ  لِة ُتَصلًِّ ٌْ ٍت الَ َتَناُم : َمْن َهِذِه؟ َفقٌَِل لَهُ : لَّ ٌْ َهِذِه اْلَحْوالَُء بِْنُت ُتَو

ِه َوَسلََّم، َحتَّى ُعِرَفِت  ٌْ ُ َعلَ َل، َفَكِرَه َذلَِك َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ اللَّ
ُة فًِ َوْجِهِه، ُثمَّ َقالَ  ٌَ ى َتَملُّوا، فاْكلَفُوا ِمَن : اْلَكَراِه َملُّ َحتَّ ٌَ َ الَ  إِنَّ هللاَّ

هذا الحدٌث منقطع ألنه قد رواه : الشرح."اْلَعَمِل َما لَُكْم بِِه َطاَقةٌ 

اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا من طرٌق إسماعٌل بن أبً حكٌم ببلؼا 
عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،وقد أخرجه البخاري مسندا، 

ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن  -1151 :قال َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ُ َعْنَها، َقالَتْ  ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض

َكاَنْت ِعْنِدي : ُعْرَوَة، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًَّ َرُسوُل هللاَّ اْمَرأَةٌ ِمْن َبنًِ أََسٍد، َفَدَخَل َعلَ
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ِل، َفُذِكَر ِمْن َصبلَتَِها، : قُْلتُ « َمْن َهِذِه »:َفَقالَ  ٌْ فبُلََنُة الَ َتَناُم بِاللَّ
َملُّ َحتَّى »:َفَقالَ  ٌَ َ الَ  ُكْم َما ُتِطٌقُوَن ِمَن األَْعَماِل، َفإِنَّ هللاَّ ٌْ َمْه َعلَ
، فمالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أسنده هنا فرواه البخاري «َتَملُّوا

موصوال من طرٌق هً من أصح الطرق،قال المصطفى البؽا فً 
هً الحوالء بنت توٌت رضً  (امرأة)ش   ] -(1/386 )1100 :تعلٌقه

( علٌكم ما تطٌقون).اسم فعل أمر بمعنى اكفؾ (مه). هللا عنها
ال  (ال ٌمل حتى تملوا).الزموا من األعمال ما تستطٌعونه دون مشقة

ٌترك إثابكم حتى تتركوا العمل واإلفراط فً العمل ربما أدى إلى 
فنقل ما فً الموطإ لٌشرح به ما أبهم فً صحٌح البخاري ." [تركه

": فتح الباري"دون أن ٌذكر مصدر ذلك، وقال ابن حجر فً 
ُسبَّ َنْفَسُه َوُهَو اَل " ٌَ ْسَتْؽفَِر َف ٌَ ْوُم َوفٌِِه لَِببلَّ  ْذَهَب َعْنُه النَّ ٌَ ْرقُْد َحتَّى  ٌَ َفْل

َم فًِ َحِدٌِث اْلَباِب  ِجًُء ِمَن ااِلْحتَِماِل َما َتَقدَّ ٌَ ْشُعُر َهَذا أَْو َمْعَناهُ َو ٌَ
ِق فٌَِها َواأْلَْمُر  َعمُّ ًُ َعِن التَّ ْه َوفٌِِه اْلَحثُّ َعلَى ااِلْقتَِصاِد فًِ اْلِعَباَدِة َوالنَّ

ِد َواللَِّساِن َوَجَواُز َتَنفُِّل  ٌَ َها بَِنَشاٍط َوفٌِِه إَِزالَُة اْلُمْنَكِر بِاْل ٌْ بِاإْلِْقَباِل َعلَ
َعلُِّق فًِ اْلَحْبِل فًِ  النَِّساِء فًِ اْلَمْسِجِد َواْسُتِدلَّ بِِه َعلَى َكَراَهِة التَّ

بَلِة َبْعَد اْلَفَراِغ  ِد فًِ الصَّ ٌَ ؤْتًِ َما فٌِِه فًِ َباِب اْستَِعاَنِة اْل ٌَ بَلِة َوَس الصَّ
عِ  َطوُّ ْعنًِ [1151] .ِمْن أَْبَواِب التَّ ٌَ ِ ْبُن َمْسلََمَة   َقْولُُه َوَقاَل َعْبُد هللاَّ

 ِ َثَنا َعْبُد هللاَّ ِة اْلَحَمِويِّ َواْلُمْسَتْملًِ َحدَّ ٌَ ًَّ َكَذا لؤِْلَْكَثِر َوفًِ ِرَوا اْلَقْعَنبِ
ة القْعنبًِ َقاَل  ٌَ ؤ ِرَوا ٌَناهُ فًِ اْلُمَوطَّ ًُّ اَوَكَذا ُروِّ َد اْلَقْعَنبِ بن َعْبِد اْلَبرِّ َتَفرَّ

هُُم اْقَتَصُروا ِمْنُه  ِة ُرَواتِِه َفإِنَّ ٌَّ ِؤ ُدوَن َبقِ تِِه َعْن َمالٍِك فًِ اْلُمَوطَّ ٌَ بِِرَوا
لِِه بِلَْفِظ اْلُمَضاِرِع  َعلَى َطَرٍؾ ُمْخَتَصٍر َقْولُُه َتْذُكُر لِْلُمْسَتْملًِ بَِفْتِح أَوَّ
 ًِّ ْذِكٌِر ولِلُكْشِمٌَهنِ ِه َعلَى اْلبَِناِء لِْلَمْفُعوِل بِالتَّ اْلُمَإنَِّث َولِْلَحَمِويِّ بَِضمِّ

ِل  َفُذِكَر بَِفاٍء َوَضمِّ اْلُمْعَجَمِة َوَكْسِر اْلَكاِؾ َولُِكلٍّ َوْجٌه َوَعلَى اأْلَوَّ
ٌُْحَتَمُل أَْن  الِِث  انًِ َوالثَّ ُكوُن َذلَِك َقْوُل ُعْرَوَة أَْو َمْن ُدوَنُه َوَعلَى الثَّ ٌَ

َل  ٌْ ُكوَن ِمْن َكبَلِم َعابَِشَة َوُهَو َعلَى ُكلِّ َحاٍل َتْفِسٌٌر لَِقْولَِها اَل َتَناُم اللَّ ٌَ
اِم َجِمٌِع  ٌَ ًُّ َعْن قِ افِِع َوَوْصفَُها بَِذلَِك َخَرَج َمْخَرَج اْلَؽالِِب َوُسبَِل الشَّ

ْبِح َوفًِ َقْولِِه  ُضرَّ بَِصبَلِة الصُّ ٌَ ًَ أَْن  ِل َفَقاَل اَل أَْكَرُهُه إاِلَّ لَِمْن َخِش ٌْ اللَّ
َة  ٌَ ِه َوَسلََّم فًِ َجَواِب َذلَِك َمْه إَِشاَرةٌ إِلَى َكَراَهِة َذلَِك َخْش ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ُكوُن  ٌَ ْنَقِطَع َعْن ِعَباَدٍة اْلَتَزَمَها َف ٌَ اْلفُُتوِر َواْلَمبَلِل َعلَى َفاِعلِِه لَِببلَّ 
ُكْم َما ُتِطٌقُوَن ِمَن اأْلَْعَماِل  ٌْ ِه ِمْن َنْفِسِه َوَقْولُُه َعلَ ا َبَذَل لَِربِّ ُرُجوًعا َعمَّ

َمِة فًِ  ِة اْلُمَتَقدِّ ٌَ َوا ِرَها َوَوَقَع فًِ الرِّ ٌْ بَلِة َوفًِ َؼ ُهَو َعامٌّ فًِ الصَّ
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بَلِة  ُرهُ َعلَى الصَّ ٌْ ًُّ َوَؼ اإْلٌَِماِن بُِدوِن َقْولِِه ِمَن اأْلَْعَماِل َفَحَملَُه اْلَباِج
ًة أِلَنَّ اْلَحِدٌَث َوَرَد فٌَِها َوَحْملُُه َعلَى َجِمٌِع اْلِعَباَداِت أَْولَى َوَقْد  َخاصَّ

َملُّ َحتَّى  ٌَ َ اَل  ُة َفَوابِِد َحِدٌِث َعابَِشَة َواْلَكبَلُم َعلَى َقْولِِه إِنَّ هللاَّ ٌَّ َمْت َبقِ َتَقدَّ
ا  ِ أَْدَوُمُه ِمْن ِكَتاِب اإْلٌَِماِن َوِممَّ ٌِن إِلَى هللاَّ َتَملُّوا فًِ َباِب أََحبُّ الدِّ

ْلَحُق ُهَنا أَنًِّ َوَجْدُت َبْعَض َما ُذِكَر ُهَناَك ِمْن َتؤِْوٌِل اْلَحِدٌِث اْحتَِمااًل  ٌَ
َواِب َحتَّى  َملُّ ِمَن الثَّ ٌَ َ اَل  فًِ َبْعِض ُطُرِق اْلَحِدٌِث َوُهَو َقْولُُه إِنَّ هللاَّ

ِل َوفًِ َبْعِض  مِّ َبِريُّ فًِ َتْفِسٌِر ُسوَرِة اْلُمزَّ َتَملُّوا ِمَن اْلَعَمِل أَْخَرَجُه الطَّ
ُدلُّ َعلَى أَنَّ َذلَِك ُمْدَرٌج ِمْن َقْوِل َبْعِض ُرَواِة اْلَحِدٌِث َوهللا  ٌَ ُطُرقِِه َما 

قلت وما عزاه البن عبد البر وسلمه ترده رواٌة الباب ألنها ." أعلم
 .رواٌة أبً مصعب أحمد بن أبً بكر الزهري، وهللا تعالى أعلم

ال هللا  ما ٌإكد الذي فً الحدٌث الذي قبله وأن  هذا الحدٌث وفًقلت
 ال}:ٌمل حتى ٌمل العبد المتطوع بالعبادة فعلٌه ما ٌطٌق لقوله تعالى

 :،قال ابن عبد البر فً االستذكار{ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها

" ًٍّ ى ْبِن قَُص ٌة ِمْن َبنًِ أََسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّ ٌَّ َواْلَحْواَلُء اْمَرأَةٌ قَُرِش
َتاُت فًِ َبنًِ أََسدٍ  ٌْ َو َوَقْد أَْوَضْحَنا َذلَِك ِعْنَد ِذْكِرَها فًِ ِكَتاِب ، َوالتُّ

َحاَبةِ  َملُّ َحتَّى َتَملُّوا َفَمْعَناهُ ِعْنَد أَْهِل اْلِعْلِم ،الصَّ ٌَ َ اَل  ا َقْولُُه إِنَّ هللاَّ َوأَمَّ
َواِب َواْلَعَطاِء َعلَى اْلَعَمِل َحتَّى َتَملُّوا أَْنُتُم اْلَعَمَل  َملُّ ِمَن الثَّ ٌَ َ اَل  إِنَّ هللاَّ

ُكْم إاِلَّ  ٌْ ْسؤَُم ِمْن أَْفَضالِِه َعلَ ٌَ ْنَقِطَع َعْنُكْم َثَواُبُه َواَل  ٌَ َوَتْقَطُعوَنُه َف
بَِسآَمتُِكْم َعِن اْلَعَمِل، َوأَْنُتْم َمَتى َتَكلَّْفُتْم ِمَن اْلَعَمِل َواْلِعَباَدِة َما اَل 

ُتِطٌقُوَن َوأَْسَرْفُتْم لَِحَقُكُم اْلَملَُل َوَضُعْفُتْم َعِن اْلَعَمِل َفاْنَقَطَع عنكم 
ٌحضهم صلى هللا علٌه وسلم بَِهَذا اْلَمْعَنى ،الثواب بانقطاع العمل

َها َوأَنَّ  ٌْ فُوَس اَل َتْحَتِمُل اإْلِْسَراَؾ َعلَ ٌُْخبُِرُهْم أَنَّ النُّ ابِِم َو َعلَى اْلَقلٌِِل الدَّ
ًُّ اَوِمْن َهَذا َحِدٌُث ،َذلَِك َسَبٌب إِلَى َقْطِع اْلَعَملِ  بِ بن مسعود َقاَل َكاَن النَّ

َنا،َوِمْنَها  ٌْ آَمِة َعلَ لَُنا بِاْلَمْوِعَظِة َمَخاَفَة السَّ َتَخوَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ٌَن  ُه َمْن َؼالََب الدِّ ٌَن َفإِنَّ وا الدِّ ِه َوَسلََّم اَل َتَشادُّ ٌْ ُ َعلَ ًضا َقْولُُه َصلَّى هللاَّ ٌْ أَ
ٌَن َمتٌٌِن َفؤَْوِؼْل فٌِِه بِِرْفٍق َفإِنَّ  ٌُن،َوِمْنُه اْلَحِدٌُث إِنَّ َهَذا الدِّ ْؽلُِبُه الدِّ ٌَ

ْبقًِ َظْهًرا ٌُ ْقَطُع أَْرًضا َواَل  ٌَ قلت ومن ذلك قوله صلى ." اْلُمْنَبتَّ اَل 
فلٌست العبر " ٌا معاذ أخلص فً العمل ٌكفٌك القلٌل:"هللا علٌه وسلم

فً كثرة العبادة حتى اإلرهاق وإنما العبرة فً إخبلص العمل هلل، 
وقد أجمعوا أن العمل أٌة عبادة كانت ال ٌتقبلها هللا إال إذا توفرت 

الشرط األول أن تكون من مسلم صحٌح العقٌدة، : فٌها ثبلثة شروط
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والشرط الثانً أن تكون موافقة لشرع هللا تعالى ألن هللا ال ٌعبد إال 
بما شرع، والشرط الثالث أن تكون خالصة لوجه تعالى خالٌة من 
أمراض القلوب من رٌاء وكبر وكبرٌاء وعجب وتسمٌع ومراءاة، 

وقد بٌنا أن العلماء خصهم هللا بتحقٌق هذه الشروط، قال تعالى . الخ
شهد }: فٌما ٌخص بالتوحٌد وصحٌح االعتقاد فٌما ٌخص بالعلماء

هللا أنه ال إله إال هو والملبكة وأولوا العلم قابما بالقسط ال إله إال 
، وقال فٌما ٌخص باتباع العلماء :[آل عمران]{العزٌز الحكٌم هو

به ولو  وإذا جاءهم أمر من األمن أو الخوؾ أذاعوا}:لشرعه
 إنما ٌخشى هللا}:، وقال فٌما ٌخص بإخبلص العلماء[النساء] {ردوه

 {.من عباده العلماء

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -238 ِد ْبِن أَْسلَمَ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َعْن ،َحدَّ
ُ أن  ِل َما َشاَء هللاَّ ٌْ ٌَُصلًِّ ِمَن اللَّ اِب َكاَن  بٌِِه، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

أَ
قُوُل لَهُمُ  ٌَ بلَِة،  َقَظ أَْهلَُه لِلصَّ ٌْ ِل، أَ ٌْ : ٌصلً، َحتَّى إَِذا َكاَن ِمْن آِخِر اللَّ

بلَةَ  بلَةَ ،الصَّ ةَ ،الصَّ ٌَ ْتلُو َهِذِه اآل ٌَ بلَِة َواْصَطبِْر }: و َوْأُمْر أَْهلََك بِالصَّ
ْقَوى َها الَ َنْسؤَلَُك ِرْزًقا َنْحُن َنْرُزقَُك َواْلَعاقَِبُة لِلتَّ ٌْ دأب :الشرح.{َعلَ

السلؾ الصالح قٌام اللٌل وقد تعلم الصحابة األجبلء هذا القٌام من 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وكان ٌقوم اللٌل حتى تفطرت فقالت 

له عابشة رضً هللا أفتفعل هذا وقد ؼفر هللا لك ما تقدم من ذنبك 
، وقٌل "؟أفبل أكون عبدا شكورا:"وما تؤخر ٌا رسول هللا؟ فقال لها

لعمر رضً هللا عنه فً هذا المعنى أنه شهد رسول هللا صلى هللا 
لعل ذلك على شرط لم أصبه :علٌه وسلم له بؤنه من أهل الجنة، فقال

أو لم أفعله، فكان ٌطرق جمٌع أبواب الخٌر حتى ٌصادؾ هذا 
الشرط الذي من أجله قٌل له إنه من أهل الجنة، ومن ذلك قٌام اللٌل، 

وإٌقاظ أهله عقب لٌل انطبلقا من هذه اآلٌة وكان وقافا عند 

وهذا الخبر ٌبٌن أن الفاروق ما كان ٌكلؾ أهله ما ٌتكلفه هو .القرآن
وإنما كان ٌوقظهم لٌشهدوا صبلة السحر وٌستؽفرون فً السحر 

الصابرٌن والصادقٌن والقانتٌن والمنفقٌن }:لقوله تعالى
كانوا قلٌبل من اللٌل ما }: ولقوله تعالى{والمستؽفرٌن باألسحار

وهذا هو الذي ٌناسب مقام  {ٌهجعون وباألسحار هم ٌستؽفرون

 .عمر رضً هللا عنه
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -239 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ،َحدَّ
قُولُ  ٌَ نِ : ُعَمَر َكاَن  ٌْ ٌَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ َرْكَعَت ِل َمْثَنى َمْثَنى،  ٌْ " .َصبلَةُ اللَّ

هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح
موقوفا وببلؼا جاء مسندا من طرٌقه فً رواٌات الموطإ ومن عدة 

ِ ْبِن ِدٌَناٍر، َعِن  :طرق،قال الشافعً أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َوَعْبِد هللاَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ : اْبِن ُعَمرَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِل َمْثَنى »:أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ َصبلةُ اللَّ

ْبَح َصلَّى َرْكَعًة َواِحَدًة، ُتوتُِر لَُه َما َقْد  ًَ أََحُدُكُم الصُّ َمْثَنى، َفإَِذا َخِش
ِ ْبنُ  -990 :والبخاري، قال«.َصلَّى َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا : ٌُوُسَؾ، َقالَ  َحدَّ

ِ ْبِن ِدٌَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمرَ  أَنَّ َرُجبًل َسؤََل : َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َوَعْبِد هللاَّ
 ِ ِل، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َعْن َصبلَِة اللَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسوَل هللاَّ

بلَمُ  ِه السَّ ٌْ ْبَح »:َعلَ ًَ أََحُدُكُم الصُّ ِل َمْثَنى َمْثَنى، َفإَِذا َخِش ٌْ َصبلَةُ اللَّ
 (749) -145 :ومسلم، قال «َصلَّى َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر لَُه َما َقْد َصلَّى

ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َوَعْبِد هللاِ : وَحدَّ
ِه  ْبِن ِدٌَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُجبًل  ٌْ َسؤََل َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِل، َفَقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ َصبَلةُ »:َوَسلََّم َعْن َصبَلِة اللَّ

ْبَح، َصلَّى َرْكَعًة َواِحَدًة ُتوتُِر  ًَ أََحُدُكُم الصُّ ِل َمْثَنى َمْثَنى، َفإَِذا َخِش ٌْ اللَّ
حدثنا القعنبً، عن مالك،  -1326 :داود أبو ، وقال«لَُه َما َقْد َصلَّى

عن نافع، وعبد هللا بن دٌنار، عن عبد هللا بن عمر، أن رجبل سؤل 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم عن صبلة اللٌل، فقال رسول هللا 

صبلة اللٌل مثنى مثنى، فإذا خشً أحدكم »:صلى هللا علٌه وسلم
، وقال النسابً «الصبح، صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى

ُد ْبُن َسلََمَة، َواْلَحاِرُث  :فً السنن الكبرى وفً المجتبى أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِه َوأنا أَْسَمُع َواللَّْفُظ لَُه، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ  ٌْ : ْبُن ِمْسِكٌٍن، قَِراَءًة َعلَ

َثنًِ َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َوَعْبُد هللاِ ْبُن ِدٌَنار  وقال أبو عوانة ، الحدٌث،َحدَّ

أبنا ابن : حّدثنا ٌونس بن عبد األعلى، قال -2386 :فً المستخرج
مالًكا حدثه، عن نافع وعبد هللا بن دٌنار، عن  [318:ص] وهب، أن

عن صبلة - صلى هللا علٌه وسلم-ابن عمر، أن ساببًل سؤل النبً 
صبلة اللٌّل َمْثَنى " :وسلم صلى هللا علٌه- اللٌّل، فقال رسول هللا

بح صلّى ركعة واحدة، توتر له ما قد  َمْثَنى، فإذا خشً أحدكم الصُّ
هذا الحدٌث رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا قلت . "صلّى

موقوفا على ابن عمر رضً هللا عنهما منقطعا ببلؼا عند أبً 
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مصعب ثم إن لفظ بلؽنً ٌفٌد االنقطاع أو اإلعضال،ولكن جاء فً 
الرواٌات األخرى متصبل، والخبر ٌفٌد أن ابن عمر رضً هللا 

 -437 :وقال الترمذي." صبلة اللٌل مثنى، مثنى: عنهما كان ٌقول
َبُة، َقالَ  ٌْ َثَنا قَُت ًِّ : َحدَّ بِ ُث، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ ٌْ َثَنا اللَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ِل َمْثَنى َمْثَنى، َفإَِذا ِخْفَت :َصلَّى هللاَّ ٌْ  َصبلَةُ اللَّ

ْبَح َفؤَْوتِْر بَِواِحَدٍة، َواْجَعلْ آِخَر َصبلَتَِك ِوْتًرا َوفًِ الَباِب َعْن " .الصُّ

َوالَعَمُل َعلَى  .َحِدٌُث اْبِن ُعَمَر َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ : َعْمِرو ْبِن َعَبَسةَ 
ِل َمْثَنى َمْثَنى: َهَذا ِعْنَد أَْهِل الِعْلمِ  ٌْ اَن  .أَنَّ َصبلََة اللَّ ٌَ َوُهَو َقْوُل ُسْف

، َوأَْحَمَد، ًِّ افِِع ، َواْبِن اْلُمَباَرِك، َوالشَّ ْوِريِّ وقال  ".َوإِْسَحاقَ  الثَّ
ِل :"الصنعانً فً سبل السبلم ٌْ ِة َنافِلَِة اللَّ ٌَّ اْلَحِدٌُث َدلٌٌِل َعلَى َمْشُروِع

نِ  ٌْ ٌَُسلِّْم َعلَى ُكلِّ َرْكَعَت ِه َذَهَب َجَماِهٌُر اْلُعلََماِء َوَقاَل ،َمْثَنى َمْثَنى َف ٌْ َوإِلَ
ُه  ِن؛ أِلَنَّ َمْفهُوَم اْلَحِدٌِث اْلَحْصُر؛ أِلَنَّ ٌْ اَدةُ َعلَى اْثَنَت ٌَ َمالٌِك اَل َتُجوُز الزِّ

فٌُِد  ٌُ ِل إالَّ َمْثَنى َمْثَنى؛ أِلَنَّ َتْعِرٌَؾ اْلُمْبَتَدِأ َقْد  ٌْ ِة َما َصبَلةُ اللَّ فًِ قُوَّ
َذلَِك َعلَى اأْلَْؼلَِب، َوأََجاَب اْلُجْمهُوُر بِؤَنَّ اْلَحِدٌَث َوَقَع َجَواًبا لَِمْن َسؤََل 

ُه لَوْ  ِل َفبَل َداَللََة فٌِِه َعلَى اْلَحْصِر، َوبِؤَنَّ ٌْ َسلََّم َفَقْد  َعْن َصبَلِة اللَّ

ِه َوَسلََّم - َعاَرَضُه فِْعلُُه  ٌْ ُ َعلَ َوُهَو ُثُبوُت إٌَتاِرِه بَِخْمٍس َكَما - َصلَّى هللاَّ
ِن َواْلفِْعُل َقِرٌَنٌة َعلَى َعَدمِ  ٌْ َخ ٌْ إَراَدِة اْلَحْصِر  فًِ َحِدٌِث َعابَِشَة ِعْنَد الشَّ

ْبَح أَْوَتَر بَِرْكَعةٍ »:َوَقْولُهُ  ًَ أََحُدُكْم الصُّ ُه اَل « َفإَِذا َخِش َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ

ِة ُطلُوِع اْلَفْجِر، َوإاِلَّ أَْوَتَر بَِخْمٍس أَْو َسْبٍع  ٌَ ٌُوَتُر بَِرْكَعٍة َواِحَدٍة إالَّ لَِخْش

ًُّ َواْلَحاِكمُ  اَرقُْطنِ ُه أَْخَرَج الدَّ  أَْو َنْحِوَها اَل بَِثبَلٍث لِلنَّْهًِ َعْن الثَّبَلِث َفإِنَّ
اَن ِمنْ  َرَة َمْرفُوًعا َواْبُن ِحبَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْو بَِسْبٍع »:َحِدٌِث أَ
أَْوتُِروا بَِخْمٍس أَ

ْو بِتِْسٍع أَْو بِإِْحَدى َعْشَرةَ 
هُوا »:َزاَد اْلَحاِكمُ « أَ َواَل ُتوتُِروا اَل َتَشبَّ

هُ َوْقُؾ َمْن َوَقَفُه، إالَّ  َوِرَجالُُه ُكلُّهُْم ثَِقاٌت َواَل « بَِصبَلِة اْلَمْؽِربِ  ُضرُّ ٌَ
ُه َقدْ  ٌُّوَب أَنَّ ْفَعلْ » َعاَرَضُه َحِدٌُث أَبًِ أَ ٌَ ٌُوتَِر بَِثبَلٍث َفْل ْن 

« َمْن أََحبَّ أَ

ُرُهمْ  أَْخَرَجُه أَُبو ٌْ ًُّ َواْبُن َماَجْه َوَؼ َسابِ وقال القاضً " .َداُود َوالنَّ
 صلى هللا علٌه- قوله ": "إكمال المعلم بفوابد مسلم"عٌاض فً 

ْبَح َفؤْوتِْر بَِواِحَدةٍ ":وسلم ِل َمثَنى َمْثَنى َفإَذا ِخْفَت الصُّ ٌْ ص )" َصبلَةُ اللَّ

مذهب أبً حنٌفة أن الوتر واجب -: وفقه هللا -قال الشٌخ  (.516
ولٌس بفرض على طرٌقته وطرٌقة أصحابه فً التفرقة بٌن الفرض 

وفّرق بعضهم بٌنهما . والواجب مع أنهما جمٌعاً ٌؤثم تاركهما عنده
وقال . بؤن الواجب هو وجب بالسنة، والفرض ما وجب بالقرآن
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الواجب ما ال ٌكفر من خالؾ فٌه، والفرض ما ٌكفر من : بعضهم
وهذه التفرقة عندنا ؼٌر صحٌحة على مقتضى اللسان بل . خالؾ فٌه

وأما . األولى على حكم االشتقاق أن ٌكون الواجب آكد من الفرض
الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابنا من تجرٌح 

ولبعضهم أمر تؤدٌبه محمول على أنه إنما استحق ذلك ألن . تاركه

. تركه عنده َعلٌَم على االستخفاؾ بالدٌن ال ألجل أن الوتر فرض
وأوتر سحنون . وال ٌوتر عندنا بواحدة ال شفع قبلها من ؼٌر عذر

وقال . فً مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا فً السفر
ٌوتر بواحدة ال شفع قبلها من ؼٌر عذر فإن احتج له بقول : الشافعً

لم ٌكن ذلك إال : قلنا" َفؤْوتْر بَِواحدة-: "صلى هللا علٌه وسلم - النبً 
. لعله كان لعذر: بعد شفع، وإن احتج بؤن سعدا أوتر بواحدة قلنا

هل هو : وٌنبنً الخبلؾ أٌضاً بٌننا وبٌنه على الخبلؾ فً الوتر
إنه للعتمة قاد ذلك إلى : وتر لصبلة العتمة أو لصبلة النافلة؟ فإن قٌل

واختلؾ . وتر للنوافل احتٌج إلى شفع قبله كما قلنا: مذهبه وإن قٌل
هل ٌفصل بسبلم بٌن الشفع : القابلون بؤن ال بد من شفع قبل الوتر

- ابن عباس أن الَنبًِ : "والوتر أم ال؟ والحجة للفصل بٌنهما حدٌث
ن- صلى هللا علٌه وسلم  ٌْ ِن ُثمَّ َرْكَعَت ٌْ : الحدٌث، وحدٌث"  َصلَّى َرْكَعَت

ِل َمْثَنى، َمْثَنى" ٌْ  ".َصبلَةُ اللَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -240 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َسِعٌَد ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ٌَِّب َكاَن  ْوُم َقْبَل صبلة اْلِعَشاِء، َواْلَحِدٌُث َبْعَدَها: اْلُمَس ." ٌُْكَرهُ النَّ
هذا رأي سعٌد بن المسٌب رواه عنه اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح

ِذْكُر  : وقد حاء مسندا مرفوعا، قال ابن حبان البستً،اوإٌانا ببلغ
َمِر َبْعَدَها ْوِم َقْبلَ َصبَلِة اْلِعَشاِء َوالسَّ ْجِر َعِن النَّ  أَْخَبَرَنا -5548: الزَّ

اَن، َقالَ  ٌَ َبَة، َقالَ : اْلَحَسُن ْبُن ُسْف ٌْ بًِ َش
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َثَنا اْبُن : َحدَّ َحدَّ

بًِ َبْرَزَة، َقالَ 
بًِ اْلِمْنَهاِل َعْن أَ

َة، َعْن َعْوٍؾ، َعْن أَ ٌَّ َنَهى َرُسوُل : ُعلَ
ْوِم َقْبلََها، َواْلَحِدٌِث َبْعَدَها  ِه َوَسلََّم َعِن النَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْعنًِ  -هللاَّ ٌَ

هو ابن : عوؾ .إسناده صحٌح على شرطهما :(1)- ِعَشاَء اآْلِخَرةِ 
ٌَّار بن سبلمة الرٌاحً، : أبً جمٌلة األعرابً، وأبو المنهال هو س

" مصنؾ ابن أبً شٌبة " اسمه نضلة بن عبٌد وهو فً : وأبو برزة
أبو "إلى " أبو برزة"، و"عون: "إلى" عوؾ" وقد تحرؾ فٌه ،2/280

 والبخاري ،(2131) وعبد الرزاق ،4/423وأخرجه أحمد  ".بردة
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ٌُكره (599)باب وقت العصر، و :  فً مواقٌت الصبلة(547)  باب ما 
باب كراهة :  فً المواقٌت2/262من السمر بعد العشاء والنسابً 

 باب ما ٌستحب من تؤخٌر العشاء، 2/265النوم بعد صبلة المؽرب، و
باب النهً عن النوم قبل صبلة :  فً الصبلة(701)وابن ماجة 

 من ُطرق عن 451 و1/450العشاء، وعن الحدٌث بعدها والبٌهقً 

قال الحافظ فً (.1504)عوؾ األعرابً، بهذا اإلسناد وانظر الحدٌث 
ألن :  معلبلً سبب النهً عن النوم قبلها والسمر بعدها2/73 "الفتح"

النوم قبلَها قد ٌإدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت 
المختار، والسمر بعدها قد ٌإدي إلى النوم عن الصبح، أو عن وقتها 

المختار أو عن قٌام اللٌل، وكان عمر بن الخطاب ٌضرب الناس 
أََسَمراً أول اللٌل ونوماً آخره؟ وإذا تقرر أن علة . على ذلك وٌقول

النهً ذلك، فقد ٌفرق فارق بٌن اللٌالً الطوال والقصار، وٌمكن أن 
تحمل الكراهة على اإلطبلق حسماً للمادة ألن الشًء إذا شرع لكونه 

ًة وهللا أعلم ابن عبد البر فً قبله  وقال ".َمظنًة قد ٌستمر فٌصٌر َمبِنَّ
 َوأَْنُتْم َمَتى َتَكلَّْفُتْم ِمَن اْلَعَمِل َواْلِعَباَدِة َما اَل ُتِطٌقُوَن :"االستذكار

َوأَْسَرْفُتْم لَِحَقُكُم اْلَملَُل َوَضُعْفُتْم َعِن اْلَعَمِل َفاْنَقَطَع عنكم الثواب 
بانقطاع العمل،ٌحضهم صلى هللا علٌه وسلم بَِهَذا اْلَمْعَنى َعلَى اْلَقلٌِِل 
َها َوأَنَّ َذلَِك َسَبٌب  ٌْ فُوَس اَل َتْحَتِمُل اإْلِْسَراَؾ َعلَ ٌُْخبُِرُهْم أَنَّ النُّ ابِِم َو الدَّ

ُ اإِلَى َقْطِع اْلَعَمِل،َوِمْن َهَذا َحِدٌُث  ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ بن مسعود َقاَل َكاَن النَّ
َنا ٌْ آَمِة َعلَ لَُنا بِاْلَمْوِعَظِة َمَخاَفَة السَّ َتَخوَّ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ًضا َقْولُُه ،َعلَ ٌْ َوِمْنَها أَ

ْؽلُِبُه  ٌَ ٌَن  ُه َمْن َؼالََب الدِّ ٌَن َفإِنَّ وا الدِّ ِه َوَسلََّم اَل َتَشادُّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ٌَن َمتٌٌِن َفؤَْوِؼْل فٌِِه بِِرْفٍق َفإِنَّ اْلُمْنَبتَّ  ٌُن،َوِمْنُه اْلَحِدٌُث إِنَّ َهَذا الدِّ الدِّ

ْبقًِ َظْهًرا ٌُ ْقَطُع أَْرًضا َواَل  ٌَ  "اَل 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -241 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى  ُ َعْنَها، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ ِر، َعْن َعابَِشَة َرِض ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
ٌُوتُِر ِمْنَها : هللا َعلٌَه َوَسلم ِل إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة  ٌْ ٌَُصلًِّ ِمْن باللَّ َكاَن 

َمِن حتى ٌؤتٌه المإذن،  ٌْ بَِواِحَدٍة َفإَِذا َفَرَغ اْضَطَجَع َعلَى ِشقِِّه األَ
هذا الحدٌث المسند المرفوع من : الشرح" .فٌصلً ركعتٌن خفٌفتٌن

أصح األسانٌد لذلك أخرجه جم من المسندٌن الحذاق من طرٌق مالك 
رضً هللا -أخبرنا الشافعً  :ومن ؼٌر طرٌق مالك، قال الشافعً

أن  ":أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عابشة-: عنه
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كان ٌصلً باللٌل إحدى عشرة - صلى هللا علٌه وسلم - النبً 
الشافً شرح مسند "وقال ابن األثٌر فً  ".ركعة ٌوتر منها بواحدة

هذا حدٌث صحٌح متفق علٌه أخرجه الجماعة، وقد ": الشافعً
اختلفت طرق رواٌاتهم له وكثرت كثرة زابدة طوٌلة وقصٌرة ونحن 

فإذا فرغ : فؤخرجه إسناًدا ولفًظا وزاد: أما مالك .نشٌر إلى بعضها

: عن هشام، عن عروة وقال: وفً أخرى .اضطجع على شقه األٌمن
فؤخرجه عن أبً الٌمان، عن : وأما البخاري .ثبلث عشرة ركعة

عن عبد هللا : وأخرج رواٌة مالك .وحدٌثه أتم .شعٌب، عن الزهري
فؤخرجه عن ٌحٌى بن ٌحٌى، عن مالك، : وأما مسلم. بن ٌوسؾ عنه

فؤخرجه عن القعنبً، عن مالك، عن : وأما أبو داود.عن الزهري
فؤخرجه عن إسحاق بن موسى األنصاري، : وأما الترمذي.الزهري

وأما . ثبلث عشرة ركعة: وله فً أخرى. عن معن، عن مالك
فؤخرجه عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن : النسابً

صبلة اللٌل نافلة مستحبة مندوب إلٌها، فكانت  .مالك، عن الزهري
فرًضا، وهً أفضل السنن بعد - صلى هللا علٌه وسلم - على النبً 

أن : الوتر وركعتً الفجر ورواتب الفرابض، وأفضل األعداد فٌها
ٌصلً إحدى عشرة ركعة ٌسلم من كل ثنتٌن وٌوتر بالواحدة 

أن ٌنام نصؾ اللٌل األول وسدسه : وأفضل أوقات التهجد .اآلخرة
 .اآلخر؛ وٌقوم ثلثه الذي بٌن نصفه وسدسه، هذا مذهب الشافعً
وإذا حققنا القول فً عدد صبلة اللٌل فإنما اختلؾ فً ذلك، ألن 

كان ٌصلٌها مختلفة األعداد، فتارة - صلى هللا علٌه وسلم - النبً 
ومجموع صبلة . ٌجد خفة فٌطٌل وأخرى ٌختصر على قدر الحال

تارة ٌعبر عنها بالوتر وتارة بصبلة اللٌل، فإن الوتر : اللٌل والوتر
إنما هو الفرد وأقل الوتر الواحد؛ فإذا أضٌفت إلٌه ركعتان كانت 

ثبلًثا وهً وتر؛ فإن زٌد علٌها ركعتان كانت خمًسا وهً وتر؛ وإن 
زٌد علٌها ركعتان كانت سبًعا وهً وتر؛ وإن زٌد علٌها ركعتان 
كانت تسًعا وهً وتر؛ وإن زٌد علٌها ركعتان كانت إحدى عشرة 
ركعة وهً وتر، وإن زٌد علٌها ركعتان كانت ثبلث عشرة ركعة 

-صلى هللا علٌه وسلم - وهً وتر هذا أقصى ما روي عن النبً 
إن شاء صلى صبلة اللٌل ركعتٌن ركعتٌن، وإن : وقال أبو حنٌفة.

شاء صلى أربع ركعات، وإن شاء ست أو ثمانً ركعات بتسلٌمة 
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وقال . صبلة اللٌل والنهار مثنى، مثنى: وقال مالك وأحمد. واحدة
قلت وهذا الحدٌث  ".صبلة اللٌل مثنى، مثنى: أبو ٌوسؾ ومحمد

ٌحكً قٌام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، والحدٌث أخرجه 
الشافعً والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والبزار، 

َثنا عبد الرحمن، قالَ : حدثنا عمرو بن علً، قالَ  :قال َثنا : َحدَّ َحدَّ

 -279 : الحدٌث،وابن الجارود فً المنتقى، قالمالك، عن الزهري،
ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ َثنًِ  وفٌَِما: َحدَّ َقَرْأُت َعلَى اْبِن َنافٍِع، َوَحدَّ

ِر، َعْن  ٌْ َب ٌؾ، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ ُمَطرِّ
 ًَ ُ َعْنَها َعابَِشَة، َرِض ِه َوَسلََّم َكاَن  هللاَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

ٌُوتُِر ِمْنَها بَِواِحَدٍة َفإَِذا َفَرَغ  ِل إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة  ٌْ ٌَُصلًِّ ِمَن اللَّ
ِن  ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ُن َف ُه اْلُمَإذِّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ى  َمِن َحتَّ ٌْ اْضَطَجَع َعلَى ِشقِِّه اأْلَ

نِ  ٌْ  وؼٌرهم ألنه من أصح األسانٌد، وفٌه أن رسول هللا ."َخفٌَِفَت

صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً إحدى عشرة ٌوتر منها بواحدة، 
ما زاد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً رمضان :"وفً رواٌة لها

، وفً الحدٌث االضطجاع، "وال فً ؼٌره على إحدى عشرة ركعة

حدٌث الحج عرفة من "وفٌه بحث نقدمه كما ٌلً أودعناه فً كتابنا 
سنة ٌنبؽً / و :نفابس أسرار المعرفة أو دلٌل الحاج

لماذا هذا : االضطجاع على الشق األٌمن بعد ركعتً الفجر:إحٌاإها

 1416لقد اضطجعت على شقً األٌمن فً مسجد الخٌؾ سنة  التنبٌه؟
هل هذا دٌن جدٌد؟ :فجاءنً أحد الحراس فؽمزنً بنعله الثقٌل وقال

والسإال المطروح هل هو بدعة أو سنة ماتت ٌنبؽً إحٌاإها؟ 
خاصة وأنها استنكرها علً بعض اإلخوة الذٌن ٌنتمون إلى الدعوة 

فً العام التالً وأخبرونً  [مسجد المشعر الحرام]فً مسجد المزدلفة
ولعله ]ٌفعلها  [ وإٌانارحمه هللا]ابن بازالشٌخ أنهم لم ٌروا سماحة 

سلوه هل حدٌثها صحٌح أنه صلى هللا علٌه : فقلت لهم [كان حاضرا
 [وسلم كان ٌفعلها وهل صح عنده أمره صلى هللا علٌه وسلم بفعلها

 ةٌتانً وأن الشٌخ خلٌل من المالكًوبٌنت فً الموقؾ أننً مور
كرهها، والجواب على ذلك كله هو أن هذه الضجعة واجبة فً 

مذهب الظاهرٌة، صرح بذلك ابن حزم فً المحلى حٌث قال فً 
كل من ركع "241: ، المسؤلة196المجلد الثالث من المحلى ص 

ركعتً الفجر لم تجزه صبلة الصبح إال بؤن ٌضطجع على شقه 
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" األٌمن بٌن سبلمه من ركعتً الفجر وبٌن تكبٌره لصبلة الصبح
قال :"قلت ودلٌله على ذلك ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه قال

إذا صلى أحدكم الركعتٌن قبل : "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
ما ٌجزئ : فقال له مروان بن الحكم" الصبح فلٌضطجع على ٌمٌنه

: أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى ٌضطجع على ٌمٌنه؟ قال أبو هرٌرة

أكثر أبو هرٌرة على نفسه، فقٌل البن : ال، فبلػ ذلك ابن عمر، فقال
ال، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلػ :  قالشٌبا مما ٌقول؟تنكر :عمر عندها 

قلت وأخرج " فما ذنبً إن كنت حفظت ونسوا: ذلك أبا هرٌرة، فقال
الحدٌث الترمذي وصححه ابن حزم والنووي فً التقرٌب 

والخبلصة، واعلم أن ترك الواجب ٌعذب علٌه، إذا كان ابن حزم 
صادقا فٌما ذهب إلٌه، كان كل من لم ٌضطجع على شقه األٌمن بعد 
ركعتً الفجر مسٌبا وآثما خاصة وأنه قد صح فً صحٌح البخاري 

وسنن أبً داود من حدٌث عابشة رضً هللا عنها أن النبً صلى هللا 
علٌه وسلم كان ٌضطجع على شقه األٌمن بعد صبلته ركعتً الفجر 

وقد ورد ذلك أٌضا فً الحدٌث الذي أخرجه البخاري ومسلم وأبو 

داود، وذهبت الحنابلة إلى القول بندبٌة الضجعة على الشق األٌمن، 
 المؽنً شرح قال ابن قدامة المقدسً فً المجلد الثانً من كتابه

وٌستحب أن ٌضطجع بعد ركعتً الفجر على ":الخرقً  ما نصه
جنبه األٌمن وكان أبو موسى ورافع بن خدٌج وأنس بن مالك 

ٌفعلونه، وأنكره ابن مسعود، وكان القاسم وسالم ونافع ال ٌفعلونه، 
واختلؾ فٌه عن ابن عمر، وروي عن أحمد أنه لٌس بسنة ألن ابن 

قال رسول هللا صلى هللا : مسعود أنكره، ولنا ما روى أبو هرٌرة قال
: قال الترمذي" إذا صلى أحدكم ركعتً الفجر فلٌضطجع: علٌه وسلم

على شقه األٌمن : "هذا حدٌث حسن ورواه البزار فً مسنده، وقال

كان النبً صلى هللا علٌه وسلم إذا صلى : "وعن عابشة قالت"
متفق علٌه، قلت وكرهها " ركعتً الفجر اضطجع على شقه األٌمن

" وضجعة بٌن ركعتً فجر وصبح": قالخلٌل المالكً فً مختصره،
فعدها من المكروهات، وهً مندوبة عند الشافعٌة، وقالت الشافعٌة 

هً مندوبة وإال تكلم مع ؼٌره مكانها كما فً رواٌة لحدٌث عابشة، 
الشٌخ وألصولًٌ المالكٌة تؤوٌل آخر، وهو هل فعلها جبلً أم ال قال 

  :           سٌدي عبد هللا بن الحاج إبراهٌم فً مراقً السعود



 Page 429 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

          وفعله المذكور فً الجبلة       كاألكل والشرب فلٌس ملة "

واألكل مما ٌلٌه والذي احتمل   شرعا ففٌه قل تردد حصل    

    "       كضجعة بعد صبلة الفجر    فالحج راكبا علٌه ٌجري    

ما تقدم الجبلً المحض وما هنا : "وشرحه فً نشر البنود قاببل 

الجبلً ؼٌر المحض، أعنً المحتمل للجبلً والشرعً، فإن كانت 

الجبلة تقتضٌه فً نفسها لكنه وقع متعلقا بعبادة بؤن وقع فٌها أو فً 

وسٌلتها كالركوب فً الحج، والذهاب إلى العٌد فً طرٌق والرجوع 

فً طرٌق أخرى والضجعة بٌن صبلة الفجر وصبلة الصبح على 

 شقه األٌمن كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌضجعها

كما " مذهبنا أن الضجعة لبلستراحة ال للتشرٌعفً ومعروؾ ..إلخ

سلمه فضٌلة الشٌخ محمد األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً  فً 

مذكرة األصول ونثر الورود ومحمد ٌحً الوالتً فً شرحه 

لمراقً السعود وهو كبلم ؼٌر مسلم ألنه لو ورد الحدٌث باإلخبار 

أنه صلى هللا علٌه وسلم  كان ٌفعلها فقط لكان ما ذهبوا إلٌه وجٌها 

ولكن حدٌث الفعل عضده حدٌث األمر كما فً رواٌة أبً داود 

" زاد البزار"إذا صلى أحدكم فلٌضطجع على شقه "والترمذي 

رووه عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه " فلٌضطجع على شقه األٌمن

مرفوعا، واألمر عند األصولٌٌن ٌدل على الوجوب إال إذا دلت 

قرٌنة على أنه للندب وعند بعضهم ٌدل األمر فً القرآن على 

الوجوب وٌدل األمر فً الحدٌث على الندب، وهذا أمر منه صلى 

هللا علٌه وسلم، وفعل منه داوم علٌه حتى انتقل إلى الرفٌق األعلى، 

فدل ذلك عند الظاهرٌة على أنه للوجوب وذهب الجمهور إلى القول 

أنه رضً هللا عنها فً صحٌح البخاري بلحدٌث عابشة بؤنه للندب،

 وخبلصة صلى هللا علٌه وسلم كان ٌضطجع على شقه أو ٌتكلم معها

                                           .القول إنها سنة ٌنبؽً إحٌاإها
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -242 بًِ َسِعٌٍد :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ َحدَّ

ُه  ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، أنه أخبره، أَنَّ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
، َعْن أَ اْلَمْقُبِريِّ

ِ َصلى هللا  َؾ َكاَنْت َصبلَةُ َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعْنَها َك ًَ هللاَّ َسؤََل َعابَِشَة َرِض
ِ َصلى هللا َعلٌَه : َعلٌَه َوَسلم فًِ َرَمَضاَن؟ َفَقالَتْ  َما َكاَن َرُسوُل هللاَّ

ِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة،  ٌْ ِزٌُد فًِ َرَمَضاَن َوالَ فًِ َؼ ٌَ َوَسلم 

ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا َفبلَ  ، ُثمَّ  ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا َفبلَ َتْسؤَْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

 ُ ًَ هللاَّ ٌَُصلًِّ َثبلًَثا، َفَقالَْت َعابَِشُة َرِض ، ُثمَّ  َتْسؤَْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ
ِ، أََتَناُم َقْبَل أَْن ُتوتَِر؟ َفَقالَ : َفقُْلتُ : َعْنَها ا َرُسوَل هللاَّ ا َعابَِشُة، إِنَّ : ٌَ ٌَ

َناُم َقْلبًِ ٌَ ًَّ َتَناَماِن، َوالَ  َن ٌْ هذا الحدٌث المسند المرفوع : الشرح." َع
وقد أخرجه من طرٌق مالك جل الجهابذة من أصح األسانٌد 

بًِ  :قال الصنعانً:المسندٌن
َعْن َمالٍِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ

أَْخَبَرَنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر  :الحدٌث، وقال إسحاق بن راهوٌهَسِعٌٍد،
، َعْن  بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ

، نا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ ًُّ ْهَرانِ الزَّ
ْحَمِن، بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن :الحدٌث، وقال أحمدأَ َحدَّ
َثنًِ َمالٌِك،: ِعٌَسى َقالَ  َعْبُد من طرٌق  الحدٌث،وأخرجه البخاريَحدَّ

ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  َثنًِ : إِْسَماِعٌُل، َقالَ ومن طرٌق أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: هللاَّ َحدَّ
، ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن ومن طرٌق  َمالٌِك، َعْن َسِعٌٍد الَمْقُبِريِّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ى، َقالَ  :وقال مسلم،:َمالٍِك، َعْن َسِعٌٍد الَمْقُبِريِّ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  : َحدَّ

بًِ َسلََمَة 
، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ

َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ
ْحَمِن، ُه َسؤََل َعابَِشَة،الحدٌث، ْبِن َعْبِد الرَّ حدثنا  : وقال أبو داودأَنَّ

، الحدٌث،وقال القعنبً، عن مالك، عن سعٌد بن أبً سعٌد المقبري
، َقالَ  :الترمذي َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ُموَسى األَْنَصاِريُّ َثَنا َمْعٌن، : َحدَّ َحدَّ

بًِ َسلََمَة : َقالَ 
، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ َحدَّ
ُه َسؤَلَ  ُه أَْخَبَرهُ، أَنَّ ، الحدٌث، وقال النسابً فً السنن َعابَِشةَ  أَنَّ

ِه َوأََنا أَْسَمُع، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم،  :الكبرى ٌْ اْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌَن قَِراَءًة َعلَ
َثنًِ َمالٌِك، َعْن َسِعٌِد ْبنِ : َقالَ  بًِ َسلََمَة  َحدَّ

، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ
أَ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، ٌْ ُه أَْخَبَرهُ، أخبرنا قَُت ْحَمِن، أَنَّ َعْن  َعْن َمالٍِك، ْبِن َعْبِد الرَّ
، بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ

 : وقال الطحاوي فً شرخ معانً اآلثارَسِعٌِد ْبِن أَ
ٌُوُنُس، َقالَ  َثَنا  بًِ : َحدَّ

َثُه، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ أنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، َحدَّ
ُه َسؤََل  ُه أَْخَبَرهُ أَنَّ ْحَمِن، أَنَّ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

، َعْن أَ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ
ؾَ  ٌْ  :،الحدٌث، وقال فً شرح مشكل اآلثارَكاَن َصبَلةُ  َعابَِشَة َك
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َثَنا َقالَ  ٌُوُنَس َقْد َحدَّ َثُه : َفَوَجْدَنا  أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالَِك ْبَن أََنٍس َحدَّ
ْحَمنِ  بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ
، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ

أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -899 :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة
، أَنا أَُبو  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ

بًِ َسلََمَة 
، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلَمْقُبِريِّ

ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ

َؾ َكاَنْت َصبلةُ  ٌْ ُه َسؤََل َعابَِشَة، َك ُه أَْخَبَرهُ، أَنَّ ْحَمِن، أَنَّ ْبِن َعْبِد الرَّ
ِه َوَسلََّم فًِ َرَمَضاَن؟ َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َما َكاَن : َفَقالَتْ : َرُسوِل هللاَّ

ِرِه َعلَى  ٌْ ِزٌُد فًِ َرَمَضاَن َوال فًِ َؼ ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسوُل هللاَّ
ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا، َفبل َتْسؤَْل َعنْ  ، إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة،   ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ

ٌَُصلًِّ َثبلًثا،  ، ُثمَّ  ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا، َفبل َتْسؤَْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطولِِهنَّ ُثمَّ 
ِ، أََتَناُم َقْبَل أَْن ُتوتَِر؟ َفَقالَ : َفقُْلتُ : َقالَْت َعابَِشةُ  ا َرُسوَل هللاَّ ا »:ٌَ ٌَ

َناُم َقْلبًِ ٌَ ًَّ َتَناَماِن َوال  َن ٌْ َفٌق َعلَى  .«َعابَِشُة إِنَّ َع َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

تِهِ  ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن .ِصحَّ ِ ْبِن  ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح  تقدم معناه فً هذا الحدٌثو قلت ."ٌَ

حدٌثها السابق، وهو ٌفٌد أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما كان 

فً رمضان وال فً ؼٌره على إحدى عشرة ركعة، وقد تقدمت ٌزٌد 
هذه المعانً فً قٌام رمضان والتوفٌق بٌن ما كان علٌه الصحابة 
فً عهد عمر رضً هللا عنه وصنٌع النبً صلى هللا علٌه وسلم 

هذا، وطول القٌام فً هذه الركعات سبق أن قدروه بسورة البقرة، 
وفً رواٌة أنه صلى هللا علٌه وسلم قرأ فً ركعة بسورة البقرة 

فبل تسؤل عن : والنساء وآل عمران، فقول عابشة رضً هللا عنها
حسنها وطولها، فٌه ما فٌه، مما ابتعدنا عنه فً أٌامنا وعزفنا عن 
سنته صلى هللا علٌه وسلم وركبنا الوحل والذلول، واكتفٌنا بقراءة 

حزبٌن فً كل لٌلة سواء قرأناهما فً ثمانً ركعات أو فً عشرٌن 
 أمنا أم المإمنٌن : العبادة وطول القٌام(3 .ركعة، مع الشفع والوتر

عابشة رضً هللا عنها كانت من أعبد الناس وأخلصهم هلل جل وعبل 
فً العبادة، فكانت تعلمت طول القٌام وكثرته من الرسول صلى هللا 
علٌه وسلم الذي رباها على ذلك فتعودت علٌه، فعن عابشة رضً 

افتقدت النبً صلى هللا علٌه وسلم ذات لٌلة، : هللا عنها قالت
سبحانك وبحمدك ال »: ٌقول–أو ساجد – فتحسست فإذا هو راكع 

فوقعت ٌدي على بطن قدمٌه، وهو فً : وفً رواٌة« إله إال أنت
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من  اللهم إنً أعوذ برضاك»:سجد، وهما منصوبتان، وهو ٌقولالم
وبمعافاتك من عقوبتك و أعوذ بك منك، ال أحصً ثناء  سخطك،

أخرجه مسلم وعنها رضً هللا « علٌك أنت كما أثنٌت على نفسك

عنها أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌقوم من اللٌل حتى تتفطر 
 ما تقدم قدماه، فقلت له، لم تصنع هذا ٌا رسول هللا، وقد ؼفر هللا لك

أخرجه « أحب أن أكون عبدا شكورا أفبل»:من ذنبك وما تؤخر؟ قال

واللفظ للبخاري، فؤدركت الصدٌقة بنت الصدٌق - البخاري ومسلم
َتَتَجاَفى }:أن شكر هللا فً عبادته وقٌام لٌله وطول القنوت، قال تعالى

ا َرَزْقَناُهْم  هُْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ ْدُعوَن َربَّ ٌَ ُجُنوُبهُْم َعِن اْلَمَضاِجِع 
ٌٍُن َجَزاء بَِما {16}ٌُنفِقُونَ  ِة أَْع ن قُرَّ ًَ لَهُم مِّ ا أُْخفِ  َفبَل َتْعلَُم َنْفٌس مَّ

ْعَملُونَ  ٌَ  {.َكاُنوا 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -243 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشَة أنها، َقالَتْ 

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : أَ َكاَن َرُسولُ هللاَّ
َداءَ  ٌَُصلًِّ إَِذا َسِمَع النِّ ِل َثبلََث َعْشَرَة َرْكَعًة، ُثمَّ  ٌْ ْبحِ  ٌَُصلًِّ بِاللَّ : بِالصُّ

نِ  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح" .َرْكَعَت

األسانٌد وهو ٌحكً طرٌقة قٌام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وفٌه 
أنه ٌصلً ثبلث عشرة ركعة ثم ٌصلً بعد ذلك إذا سمع أذان 

الصبح الرؼٌبة، وقد أشكل هذا الحدٌث على بعض المحدثٌن ألنه لم 
لو لم تكن عابشة هً الراوٌة له لنعت : ٌفهم معناه فقال

باالضطراب، والذي علٌه أهل التحقٌق أنه أحٌانا ٌفتتح الصبلة 
بركعتٌن خفٌفتٌن، ثم ٌصلى ثمانً ركعات ثم ٌصلً الشفع 

 :وأحٌانا ٌصلً التهجد ثم ٌلحق به الرؼٌبة، قال أبو داود.والوتر
ثنا إسماعٌُل بُن إبراهٌم، عن  -1363 ثنا مإمُل بُن هشام، حدَّ حدَّ

منصور ابن عبد الرحمن، عن أبً إسحاَق الَهمدانً، عن األسود بن 

صلى هللا - ٌزٌد أنه َدَخَل على عابشة، فسؤلها عن صبلِة رسول هللا 
كان ٌصلًّ ثبلَث عشرَة ركعَة من اللٌل،  :باللٌل، فقالت- علٌه وسلم 

صلَّى - ثم إنه َصلَّى إحدى عشرَة ركعَة، وترك ركعتٌن، ثم قُبَِض 
ٌُصلًّ من اللٌل تسَع ركعاٍت، - هللا علٌه وسلم  حٌن قُبَِض وهو 

من : ضعٌؾ، قلت: األلبانً قال" (.1)آِخُر صبلته من اللٌل الوتُر 

أٌن جاءه الضعؾ وهو شاهد لما رواه مالك قبله؟ وقال شعٌب 
هو عمرو بن : أبو إسحاق الهمدانً.  إسناده صحٌح(1): األرنإوط
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بٌعً  ،(446) و(445) والترمذي ،(1360)وأخرجه ابن ماجه . ُعبٌد السَّ
 من طرٌق إبراهٌم (1352) و(1351) و(426)" الكبرى"والنسابً فً 

- كان رسول هللا : النخعً، عن األسود بن ٌزٌد، به مختصراً، بلفظ
قلت بل " .ٌصلً من اللٌل تسع ركعات- صلَّى هللا علٌه وسلم 

أخرجه ابن خزٌمة فً الصحٌح ومن طرٌقه رواه ابن حبان فً 

، َنا  -1168 :صحٌحه، قال ابن خزٌمة ْشُكِريُّ ٌَ ُل ْبُن ِهَشاٍم اْل َثَنا ُمَإمَّ
ةَ -إِْسَماِعٌُل  ٌَّ ْعنًِ اْبَن ُعلَ ْحَمِن  َعْن َمْنُصوِر ْبنِ - ٌَ  َوُهوَ  -َعْبِد الرَّ

َقاُل لَُه اأْلََشلُّ  ٌُ ًُّ الَِّذي  ، َعْن - اْلُؽَدانِ ًِّ بًِ إِْسَحاَق اْلَهْمَدانِ
َعْن أَ

ُه َدَخَل َعلَى َعابَِشَة َفَسؤَلََها َعْن َصبَلِة َرُسولِ :َمْسُروقٍ  ِ َصلَّى أَنَّ ُ  اهللاَّ هللَّ
ِه َوَسلََّم باللٌل، َفَقالَتْ  ٌْ ِل ُثمَّ :َعلَ ٌْ ٌَُصلًِّ َثبَلَث َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن اللَّ  َكاَن 

ِن، ُثمَّ قُبَِض ِحٌَن قُبَِض  ٌْ ُه َصلَّى إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة َتَرَك َرْكَعَت إِنَّ
ِل اْلِوْتُر، ُثمَّ  ٌْ ِل بِتِْسِع َرَكَعاٍت، آِخُر َصبَلتِِه ِمَن اللَّ ٌْ ٌَُصلًِّ ِمَن اللَّ َوُهَو 

بَلةِ  ٌُْإِذُنُه بِالصَّ ؤْتٌِِه بِبَللٌ َف ٌَ َما َجاَء إِلَى فَِراِشِه َهَذا، َف َقاَل أَُبو " .ُربَّ

فًِ " ِكَتاِب اْلَكبٌِرِ " بِاأْلَْخَباِر ُكلَِّها الَّتًِ أَْخَرْجَناَها فًِ (1) [َنؤُْخذُ ]: َبْكرٍ 
َواِة فًِ  ِل، َواْختبَِلُؾ الرُّ ٌْ ِه َوَسلََّم بِاللَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َعَدِد َصبَلِة النَّ

َعَدِدَها َكاْختبَِلفِِهْم فًِ َهِذِه اأْلَْخَباِر الَّتًِ َذَكْرُتَها فًِ َهَذا اْلِكَتاِب، َقْد 
ا  الًِ أَْكَثَر ِممَّ ٌَ ٌَُصلًِّ فًِ َبْعِض اللَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َكاَن النَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌَُصلًِّ فًِ َبْعٍض، َفُكلُّ َمْن أَْخَبَر ِمْن أَْصَحاِب النَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َساِء أَنَّ النَّ ِرِهنَّ ِمَن النِّ ٌْ َوَسلََّم، أَْو ِمْن أَْزَواِجِه أَْو َؼ
بَلِة، أَْو َصلَّى بِِصَفٍة َفَقْد َصلَّى  ِل َعَدًدا ِمَن الصَّ ٌْ َوَسلََّم َصلَّى ِمَن اللَّ

الًِ بَِذلَِك اْلَعَدِد  ٌَ بَلَة فًِ َبْعِض اللَّ ِه َوَسلََّم تِْلَك الصَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ النَّ
َفِة، َوَهَذا ااِلْختبَِلُؾ ِمْن ِجْنِس اْلُمَباِح، َفَجابٌِز لِْلَمْرِء أَْن  َوبِتِْلَك الصِّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ا ُرِوَي َعِن النَّ بَلِة ِممَّ ًَ أَيَّ َعَدٍد أََحبَّ ِمَن الصَّ ٌَُصلِّ

ُهنَّ  ُه َصبلَّ ُ ،(1)َوَسلََّم أَنَّ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْت َعِن النَّ ٌَ َفِة الَّتًِ ُرِو  َوَعلَى الصِّ

ٍء ِمْنَها ًْ َها، اَل َحْظَر َعلَى أََحٍد فًِ َش ُه َصبلَّ ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ وقال ابن ." َعلَ
َمَة، َقالَ : حبان ٌْ ُد ْبُن إِْسَحاَق ْبِن ُخَز ُل ْبُن : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ َثَنا ُمَإمَّ َحدَّ

 : الحدٌث،وٌشهد له ما رواه أحمد من حدٌث ابن عباس، قالِهَشاٍم،
بًِ -2985

َثَنا ُشْعَبُة، َعْن أَ َثَنا َهاِشٌم، َحدَّ َسِمْعُت اْبَن  :َجْمَرَة، َقالَ  َحدَّ
قُولُ  ٌَ اٍس،  ٌَُصلًِّ َثبلَث َعْشَرَة »:َعبَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َكاَن النَّ

لِ  ٌْ المسند "،كما ٌشهد له ما رواه أبو نعٌم فً «َرْكَعًة ِمَن اللَّ

ِ ْبُن  -1676 :حٌث قال" المستخرج على صحٌح مسلم َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
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بًِ 
ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ ٌُونُس ْبُن َحبٌٍِب َثَنا أَُبو َداُوَد َثَنا ِهَشاٌم َعْن  َجْعَفٍر َثَنا 

ٍر َثَنا  ٌْ اُج ْبُن ُنَص َكثٌٍِر َوثنا َفاُروُق ْبُن َعْبِد اْلَكبٌِِر َثَنا أَُبو ُمْسلٍِم َثَنا َحجَّ
ى ح ٌَ ْح ٌَ اَن  ِهَشاٌم َعْن  ٌَ وثنا أَُبو َعْمِرو ْبُن َحْمَداَن َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُسْف

ى  ٌَ ْح ٌَ بًِ َعِديٍّ َثَنا ِهَشاٌم َعْن 
ُد ْبُن اْلُمَثنَّى َثَنا اْبُن أَ َثَنا أَُبو ُموَسى ُمَحمَّ

هِ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بًِ َسلََمَة َقاَل َسؤَْلُت َعابَِشَة َعْن َصبلِة َرُسوِل هللاَّ
 َعْن أَ

لِ  ٌْ ٌَُصلًِّ َثَماِن َرَكَعاٍت  َوَسلََّم بِاللَّ ٌَُصلًِّ َثبلَث َعْشَرَة َرْكَعًة  َقالَْت َكاَن 
ْبحِ  َن األََذاِن َواإلَِقاَمِة ِمْن َصبلِة الصُّ ٌْ ِن َب ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ٌُوتُِر ُثمَّ  ." ُثمَّ 

بًِ َعِديٍّ َعْن ِهَشامٍ 
بًِ ُموَسى َعِن اْبِن أَ

 .لَْفُظ َفاُروٍق َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن أَ
ُد ْبُن إِْبَراِهٌَم َقاال َثَنا أَْحَمُد ْبُن -1677 ٍد َوُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ  َحدَّ

َباُن َثَنا  ٌْ ٍد َثَنا َش ُن ْبُن ُمَحمَّ ٌْ ُر ْبُن َحْرٍب َثَنا ُحَس ٌْ َثَمَة ُزَه ٌْ ًٍّ َثَنا أَُبو َخ َعلِ
ًُّ َثَنا  ِ اْلَحْضَرِم ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َماُن ْبُن أَْحَمَد َثَنا ُمَحمَّ ٌْ ى ح وثنا ُسلَ ٌَ ْح ٌَ

بًِ َكثٌٍِر 
ى ْبِن أَ ٌَ ْح ٌَ ٍم َعْن  ُة ْبُن َسبلَّ ٌَ ى ْبُن بِْشٍر اْلَحِرٌِريُّ َثَنا ُمَعاِو ٌَ ْح ٌَ

ِ َصلَّى  قُوُل َسؤَْلُت َعابَِشَة َعْن َصبلِة َرُسوِل هللاَّ ٌَ َقاَل َسِمْعُت أََبا َسلََمَة 
ٌَُصلًِّ  ِل  ٌْ ٌَُصلًِّ َثبلَث َعْشَرَة َرْكَعًة ِمَن اللَّ ِه َوَسلََّم َقالَْت َكاَن  ٌْ ُ َعلَ هللاَّ
ِن َجالًِسا َفإَِذا أََراَد أَْن  ٌْ ٌُصلً َسْجَدَت تِْسَع َرْكَعات َقابِما وٌوتر فٌِِهنَّ َو

ِن إَِذا َسِمَع  ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ْصَنُع َذلَِك َبْعَد اْلَوْتِر ُثمَّ  ٌَ ْسُجَد َقاَم َفَرَكَع َو ٌَ
ٍن َوَعْن  ٌْ ٍر َعْن ُحَس ٌْ َثَمَة َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن ُزَه ٌْ بًِ َخ

ْبِح لَْفُظ أَ نَِداَء الصُّ
ةَ  ٌَ ى ْبِن بِْشٍر اْلَحِرٌِريِّ َعْن ُمَعاِو ٌَ ْح ُد ْبُن -1678.ٌَ ًٍّ ُمَحمَّ َثَنا أَُبو َعلِ  َحدَّ

 ِ اُن َثَنا َعْبُد هللاَّ ٌَ ِديُّ َثَنا ُسْف ٌْ أَْحَمَد ْبِن اْلَحَسِن َثَنا بِْشُر ْبُن ُموَسى َثَنا اْلُحَم
بًِ لَبٌٍِد َوَكاَن ِمْن ِعَباِد أَْهِل اْلَمِدٌَنِة َسِمْعُت أََبا َسلََمَة ْبَن َعْبِد 

ْبُن أَ
ْه أَْخبِِرٌنًِ َعْن َصبلِة  قُوُل َدَخْلُت َعلَى َعابَِشَة َفقُْلُت أَْي أُمَّ ٌَ ْحَمِن  الرَّ

امه َفَقاَل َكاَنْت  ٌَ ِل َوَعن ِص ٌْ ِه َوَسلََّم بِاللَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ
ِل فًِ َرَمَضاَن َوَؼٌره َثبَلَثة عشر َرْكَعًة ِمْنَها َرَكَعَتًِ  ٌْ َصبلُتُه بِاللَّ

انَ . اْلَفْجرِ  ٌَ اقِِد َعْن ُسْف  ".َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن َعْمٍرو النَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -244 ِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك َعْن َنافٍِع أَنَّ َعْبَد هللاَّ َحدَّ
بلَِة، َصلَّى َمَعُه َما  ُعَمَر َكاَن إَِذا َوَجَد اإلَِماَم َقْد َصلَّى َبْعَض الصَّ
بلَِة، إِْن َكاَن َقابًِما َقاَم، َوإِْن َكاَن َقاِعًدا َقَعَد، َحتَّى  أَْدَرَك ِمَن الصَّ

ٍء ِمْنَها ًْ ٌَُخالِفُُه فًِ َش ًَ َصبلََتُه، َوالَ  ْقِض هذا الحدٌث :الشرح" .ٌَ
المسند الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما،استدل به اإلمام 

مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ألنه ٌوافق مذهبه وهو أن ٌدخل المؤموم 
المسبوق مع اإلمام فً الصفة التً وجد فٌها اإلمام ال ٌخالفه فً 
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شًء منها، قلت ولكنه قبل الدخول، ال بد من استحضار نٌة الصبلة 
المإداة مع تكبٌرة اإلحرام أوال، كما بٌن ذلك ابن الحاجب فً جامع 

النٌة وتكبٌرة : األمهات حٌث قال بؤن ركنٌن ال ٌجبران هما
 . اإلحرام، وأما األركان األخرى فٌمكن تداركها، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -245 َماَن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َمْخَرَمَة ْبِن ُسلَ َحدَّ

اٍس، أَْخَبَرهُ  ِ ْبَن َعبَّ ٍب َمْولَى عبد هللا ْبِن َعبَّاٍس، عنَّ َعْبَد هللاَّ ٌْ : َعْن ُكَر
 ًَ ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوِه بِ ُموَنَة َزْوِج النَّ ٌْ لًَة ِعْنَد َم ٌْ ُه َباَت لَ أَنَّ

ِ : َخالَُتُه، َقالَ  َفاْضَطَجْعُت فًِ َعْرِض اْلِوَساَدِة، َواْضَطَجَع َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوأَْهلُُه فًِ ُطولَِها، َفَناَم َرُسوُل هللاَّ

َقَظ  ٌْ ُل، أَْو َقْبلَُه بَِقلٌٍِل، أَْو َبْعَدهُ بَِقلٌٍِل، فاْسَت ٌْ َوَسلم َحتَّى إَِذا اْنَتَصَؾ اللَّ
ِدِه،  ٌَ ْوَم َعْن َوْجِهِه بِ ْمَسُح النَّ ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفجعَل  َرُسوُل هللاَّ
اِت اْلَخَواتَِم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن، ُثمَّ َقاَم إِلَى َشنٍّ  ٌَ ُثمَّ َقَرأَ اْلَعْشَر اآْل

، َقاَل َعبَّد هللا ؤَ ِمْنهُا، َفؤَْحَسَن ُوُضوَءهُ، ُثمَّ َقاَم فَصلًِّ : ُمَعلٍَّق َفَتَوضَّ
َفقُْمُت َفَصَنْعُت ِمْثَل َما َصَنَع، ُثمَّ َذَهْبُت َفقُْمُت إِلَى َجْنبِِه، َفَوَضَع 

ٌُْمَنى َعلَى َرْأِسً، َوأََخَذ بِؤُُذنًِ  َدهُ اْل ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َرُسوُل هللاَّ

ِن،  ٌْ ِن، ُثمَّ َرْكَعَت ٌْ ِن، ُثمَّ َرْكَعَت ٌْ ِن، ُثمَّ َرْكَعَت ٌْ ْفتِلَُها، َفَصلَّى َرْكَعَت ٌَ ٌُْمَنى  اْل
ُن،  ِن، ُثمَّ أَْوَتَر، ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى جاءه اْلُمَإذِّ ٌْ ِن، ُثمَّ َرْكَعَت ٌْ ُثمَّ َرْكَعَت

ْبحَ  ِن، ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الصُّ ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ هذا : الشرح." فقام، َفَصلَّى َرْكَعَت
لذلك أخرجه بعض الحدٌث المسند المرفوع صحٌح ال مطعن فٌه 

 :قال الشافعً فً المسند ترتٌب سنجر: المسندٌن الحذاق كما ٌلً
ُ َعْنُه، َقالَ  ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع الحدٌث، وقال أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: أَْخَبَرَنا الشَّ

َثَنا إِْسَماِعٌُل، َقالَ  :البخاري َثنًِ َمالٌِك، َعْن َمْخَرَمَة ْبِن : َحدَّ َحدَّ
َمان، ٌْ ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن  : الحدٌث، وقالُسلَ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ٍب، َمْولَى اْبِن َعبَّاسٍ  ٌْ َماَن، َعْن ُكَر ٌْ  :وقال الحدٌث،:َمْخَرَمَة ْبِن ُسلَ
َمانَ  ٌْ َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن َمْخَرَمَة ْبِن ُسلَ ٌْ َثَنا قَُت ، َحدَّ

ى، َقالَ  :الحدٌث،وقال مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى : َحدَّ
ُد ْبُن َسلََمَة، َقالَ :، وقال النسابًَمالٍِك،الحدٌث أَْنَبؤََنا اْبُن : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

 وهو ٌحكً طرٌقة قٌام رسول هللا صلى  الحدٌث،اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك،
هللا علٌه وسلم وهو ال ٌخالؾ كثٌرا ما روته عابشة رضً هللا عنها 

لكنه ٌحكً تفاصٌل لم تذكرها عابشة رضً هللا عنها، من تلك 
التفاصٌل أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لما قام من نومه بدأ بقراءة 
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ُ }:العشر اآلٌات الخواتم من سورة آل عمران وهً َوإِْذ أََخَذ هللاَّ
اِس َواَل َتْكُتُموَنُه َفَنَبُذوهُ َوَراَء  ُه لِلنَّ ُننَّ ٌِّ ِمٌَثاَق الَِّذٌَن أُوُتوا اْلِكَتاَب لَُتَب

ْشَتُروَن  ٌَ  اَل َتْحَسَبنَّ (187)ُ هُوِرِهْم َواْشَتَرْوا بِِه َثَمًنا َقلٌِبًل َفبِْبَس َما 
ْفَعلُوا َفبَل  ٌَ ٌُْحَمُدوا بَِما لَْم  ٌُِحبُّوَن أَْن  ْفَرُحوَن بَِما أََتْوا َو ٌَ الَِّذٌَن 

هُْم بَِمَفاَزٍة ِمَن اْلَعَذاِب َولَهُْم َعَذاٌب أَلٌِمٌ  ِ ُمْلُك (188 )َتْحَسَبنَّ  َوّلِِلَّ

ٍء َقِدٌٌر  ًْ ُ َعلَى ُكلِّ َش َماَواِت َواأْلَْرِض َوهللاَّ  إِنَّ فًِ َخْلِق (189)السَّ
اٍت أِلُولًِ اأْلَْلَباِب  ٌَ َهاِر آَل ِل َوالنَّ ٌْ َماَواِت َواأْلَْرِض َواْختِبَلِؾ اللَّ السَّ

ُروَن فًِ (190) َتَفكَّ ٌَ اًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجُنوبِِهْم َو ٌَ َ قِ
ْذُكُروَن هللاَّ ٌَ  الَِّذٌَن 

َنا َما َخلَْقَت َهَذا َباِطبًل ُسْبَحاَنَك َفقَِنا  َماَواِت َواأْلَْرِض َربَّ َخْلِق السَّ
اِر  َتُه َوَما (191)َعَذاَب النَّ ٌْ اَر َفَقْد أَْخَز َك َمْن ُتْدِخِل النَّ َنا إِنَّ  َربَّ

الِِمٌَن ِمْن أَْنَصاٍر  ٌَماِن أَْن (192)لِل َّ ٌَُناِدي لِئْلِ ا  ًٌ َنا َسِمْعَنا ُمَناِد َنا إِنَّ  َربَّ
َباتَِنا َوَتَوفََّنا  ٌِّ ا َس َنا َفاْؼفِْر لََنا ُذُنوَبَنا َوَكفِّْر َعنَّ ا َربَّ ُكْم َفآَمنَّ آِمُنوا بَِربِّ

ْوَم (193)َمَع اأْلَْبَراِر  ٌَ َنا َوآتَِنا َما َوَعْدَتَنا َعلَى ُرُسلَِك َواَل ُتْخِزَنا   َربَّ
َك اَل ُتْخلُِؾ اْلِمٌَعاَد  اَمِة إِنَّ ٌَ هُْم أَنًِّ اَل أُِضٌُع (194)اْلقِ  َفاْسَتَجاَب لَهُْم َربُّ

َعَملَ َعاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن َذَكٍر أَْو أُْنَثى َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض َفالَِّذٌَن َهاَجُروا 

اِرِهْم َوأُوُذوا فًِ َسبٌِلًِ َوَقاَتلُوا َوقُتِلُوا أَلَُكفَِّرنَّ  ٌَ َوأُْخِرُجوا ِمْن ِد
اٍت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اأْلَْنَهاُر َثَواًبا ِمْن  هُْم َجنَّ َباتِِهْم َوأَلُْدِخلَنَّ ٌِّ َعْنهُْم َس

َوابِ  ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن الثَّ ِ َوهللاَّ ، قلت وال أظنه ٌقصد {(195 )ِعْنِد هللاَّ

بالعشر األواخر من سورة آل عمران إال ما جاء عن عابشة رضً 
دخلت : فقد أخرج عبد بن حمٌد فً تفسٌره عن عطاء قالهللا عنها، 

أنا وعبد هللا بن عمر وعبٌد بن عمٌر على أم المإمنٌن عابشة 
من هإالء؟ : رضً هللا عنها وهً فً خدرها فسلمنا علٌها فقالت

ٌا عبٌد هللا : فقلنا هذا عبد هللا بن عمر وعبٌد بن عمٌر فقالت: قال
زر ؼبا تزدد : ما قال األول: ما ٌمنعك من زٌارتنا، قال: بن عمٌر

دعٌنا : إنا لنحب زٌارتك وعٌشاتك، قال عبد هللا بن عمر: حبا، قالت
من بطالتكما هذه أخبرٌنا بؤعجب ما رأٌت من رسول هللا صلى هللا 

كل أمره كان عجبا أتانً فً لٌلتً حتى : علٌه وسلم؟ فبكت ثم قالت
ٌا عابشة ابذنً »: دخل معً فراشً حتى لصق جلده بجلدي، ثم قال

فقام إلى :إنً ألحب قربك وأحب هواك، قالت: قالت« لً أتعبد لربً
قربة فً البٌت فما أكثر صب الماء ثم قام فقرأ القرآن ثم بكى حتى 
رأٌت دموعه قد بلؽت حقوٌه ثم جلس ٌحمد هللا وأثنى علٌه ثم بكى 
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ثم اتكؤ على جنبه األٌمن :حتى رأٌت دموعه بلؽت حجره، قالت
ثم بكى حتى رأٌت دموعه قد بلؽت : ووضع ٌده تحت خده، قالت

الصبلة ٌا : األرض فدخل علٌه ببلل فآذنه بصبلة الفجر ثم قال
ٌا رسول هللا تبكً وقد ؼفر هللا : رسول هللا، فلما رآه ببلل ٌبكً قال
ٌا ببلل أفبل أكون عبدا »: لك ما تقدم من ذنبك وما تؤخر؟ قال

شكورا وما لً ال أبكً وقد نزل علً اللٌلة ﴿إن فً خلق السماوات 
- إلى قوله – واألرض واختبلؾ اللٌل والنهار آلٌات ألولً األلباب 

وٌل لمن قرأ هذه اآلٌات ثم لم »: ثم قال« سبحانك فقنا عذاب النار﴾
وهكذا رواه عبد هللا بن محمد بن أبً : قال ابن كثٌر« ٌتفكر فٌها

: الدنٌا فً كتابه التفكر واالعتبار عن شجاع بن أشرس به ثم قال
حدثنً الحسن بن عبد العزٌز سمعت سنٌدا ٌذكر عن سفٌان الثوري 

من قرأ آخر آل عمران فلم ٌتفكر فٌها وٌله ٌعد »: رفعه قال
قال الحسن بن عبد العزٌز فؤخبرنً عبٌد بن « بؤصابعه عشرا

ٌقرإهن »: قٌل لؤلوزاعً ما ؼاٌة التفكر فٌهن قال: السابب قال
قال ابن أبً الدنٌا وحدثنً قاسم بن هاشم حدثنً علً « وهو ٌعقلهن

سؤلت األوزاعً عن »: بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمان قال
فكر فٌهن وما ٌنجٌه من هذا الوٌل تأدنى ما ٌتعلق به المتعلق من ال

والحدٌث أخرجه قلت « ٌقرإهن وهو ٌعقلهن: فؤطرق هنٌهة ثم قال
ابن مردوٌه وآخرون، والحدٌث مشهور، مشتهر، وأما ما تبقى من 

، وقد ىحدٌث ابن عباس ففٌه من العلم أن صبلة اللٌل مثنى، مثن
تقدم ما فٌه كفاٌة، وأن اإلمام إذا كان معه مؤموم واحد أن ٌجعله عند 

ٌمٌنه،وكذلك االضطجاع الذي ذكرته عابشة رضً هللا عنها عنه 
فً حدٌث متفق علٌه، ثم صبلة الرؼٌبة وسٌؤتً الكبلم على فضلها 

": شرح معانً اآلثار"وقال الطحاوي فً . بما فٌه الكفاٌة إن شاء هللا

بًِ َداُوَد َقالَ  -5289"
َثَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن أَ ى ْبُن َصالٍِح : َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

ًُّ َقالَ  َماُن ْبُن ببَِلٍل َقالَ : اْلُوَحاِظ ٌْ َثَنا ُسلَ بًِ َنِمٍر : َحدَّ
َثَنا َشِرٌُك ْبُن أَ َحدَّ

ْعنًِ اٍس : ٌَ ًبا َمْولَى اْبِن َعبَّ ٌْ بًِ َنِمٍر، أَنَّ ُكَر
َشِرٌَك ْبَن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ

قُولُ : أَْخَبَرهُ  ٌَ اٍس  ُه َسِمَع اْبَن َعبَّ ُ : "أَنَّ لًَة ِعْنَد َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ بِتُّ لَ
ا ا اْنَصَرَؾ ِمَن اْلِعَشاِء اآْلِخَرِة، اْنَصَرْفُت َمَعُه، َفلَمَّ ِه َوَسلََّم، َفلَمَّ ٌْ  َعلَ

ِن، ُرُكوُعهَُما ِمْثلُ ُسُجوِدِهَما،  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ َت، َرَكَع َرْكَعَت ٌْ َدَخلَ اْلَب
 ُ َتاِء، َوَرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ اِمِهَما، َوَذلَِك فًِ الشِّ ٌَ َوُسُجوُدُهَما ِمْثلُ قِ
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ِت َقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ اْلُحْجَرِة، َوأََنا فًِ اْلَب ٌْ َوهللاِ أَلَْرُمَقنَّ : َفقُْلتُ : َعلَ
َؾ َصبَلُتُه، َقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم، َوأَلَْنُ َرنَّ َك ٌْ ُ َعلَ لََة َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ : اللَّ

هُ، َحتَّى َسِمْعُت َؼِطٌَطُه َقالَ  ، : َفاْضَطَجَع َمَكاَنُه فًِ ُمَصبلَّ ُثمَّ َتَعارَّ
اِت ِمْن ُسوَرِة آِل  ٌَ َر، ُثمَّ َقَرأَ اْلَخْمَس اآْل َماِء، َوَفكَّ َفَقاَم، َفَنَ َر إِلَى السَّ
، ُثمَّ َخَرَج، َفَقَضى َحاَجَتُه، ُثمَّ َرَجَع  ِعْمَراَن، ُثمَّ أََخَذ ِسَواًكا، َفاْسَتنَّ

ٌُوقِْ  أََحًدا، ُثمَّ َقاَم،  ؤَ، َولَْم  ِدِه، ُثمَّ َتَوضَّ ٌَ إِلَى َشنٍّ ُمَعلََّقٍة، َفَصَب َعلَى 
ِن، ُرُكوُعهَُما ِمْثلُ ُسُجوِدِهَما، َوُسُجوُدُهَما ِمْثلُ  ٌْ َفَصلَّى َرْكَعَت

اِمِهَما، َقالَ  ٌَ ُثمَّ اْضَطَجَع َمَكاَنُه، : َفؤَُراهُ َصلَّى ِمْثلَ َما َرَقَد َقالَ : قِ
َؼِطٌَطُه، ُثمَّ َصَنَع َذلَِك َخْمَس ِمَراٍر، [ 310:ص]َفَرَقَد، َحتَّى َسِمْعُت 

ْبِح،  َتاهُ بِبَللٌ، َفآَذَنُه بِالصُّ
ْوَتَر بَِواِحَدٍة، َوأَ

َفَصلَّى َعْشَر َرَكَعاٍت، ُثمَّ أَ
ْبِح  َففًِ : َقالَ أَُبو َجْعَفرٍ " َفَصلَّى َرْكَعَتًِ اْلَفْجِر، ُثمَّ َخَرَج إِلَى الصُّ

ِه َوَسلََّم ِمْن  ٌْ ُ َعلَ َهَذا اْلَحِدٌِث أَنَّ الَِّذَي َقَرأَهُ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ
ًَ ِمْن آِخِرَها، َوإِْن َكاَن لَْم  اٍت ِمْنَها، َوِه ٌَ ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن َخْمَس آ

ُه َقْد َذَكَرهُ فًِ َحِدٌِث َمالٍِك الَِّذي  ْذُكْر َذلَِك فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث، َفإِنَّ ٌَ
َماَن،  ٌْ الِِث ِمْن ِكَتابَِنا َهَذا، َعْن َمْخَرَمَة ْبِن ُسلَ َذَكْرَناهُ فًِ اْلَباِب الثَّ

بٍ  ٌْ اٍس أَْخَبَرهُ : َعْن ُكَر ُموَنَة َزْوِج : " أَنَّ اْبَن َعبَّ ٌْ ُه َباَت ِعْنَد َم أَنَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِه َوَسلََّم، َوأََن َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ
لُ، أَْو َبْعَدهُ بَِقلٌٍِل، أَْو َقْبلَ بَِقلٌٍِل،  ٌْ ى إَِذا اْنَتَصَؾ اللَّ َوَسلََّم َقاَم، َحتَّ

اِت اْلَخَواتِِم ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَرانَ  ٌَ َقَ ، ُثمَّ َقَرأَ اْلَعْشَر اآْل ٌْ " اْسَت
اِس،  ًِّ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن اْلَعبَّ ًضا فًِ َحِدٌِث َعلِ ٌْ َوَذَكِرَنا فًِ َذلَِك اْلَباِب أَ

ُه َقَرأَ  َمَواِت َواأْلَْرِض }: أَنَّ وَرَة {إِنَّ فًِ َخْلِق السَّ َفَعَقْلَنا ، َحتَّى َخَتَم السُّ

ا ُذِكَر فًِ اْلَحِدٌِث  بَِذلَِك أَنَّ الَِّذَي َكاَن َقَرأَهُ ِمْن ُسوَرِة آِل ِعْمَراَن، ِممَّ
َمَواِت }:اْلَباِب، ُهوَ  َهَذا َذَكْرَناهُ فًِ الَِّذي  [311:ص]إِنَّ فًِ َخْلِق السَّ

اِت ِمْنَها، َوُهَو َقْولُُه َعزَّ َوَجلَّ  {َواأْلَْرِض  ٌَ َك }: إِلَى َتَماِم اْلَخْمِس اآْل إِنَّ

َن َجاَء َهَذا : َفَقاَل َقابِلٌ  [194: آل عمران] {اَل ُتْخلُِؾ اْلِمٌَعادَ  ٌْ ِمْن أَ

أَنَّ : ااِلْختبَِلُؾ؟ َفَكاَن َجَواُبَنا لَُه فًِ َذلَِك بَِتْوفٌِِق هللاِ َعزَّ َوَجلَّ َوَعْونِهِ 
ْن ُدوَن  َما َجاَء ِمْن قَِبِل ُرَواِة َهِذِه اأْلََحاِدٌِث، ِممَّ َذلَِك ااِلْختبَِلَؾ إِنَّ

ِل الَِّذي  ِه َوَسلََّم، َوَكاَن َما فًِ اْلَحِدٌِث اأْلَوَّ ٌْ ُ َعلَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ُه َكاَن الَِّذي َقَرأَهُ  َقُع فًِ اْلقُلُوِب أَنَّ ٌَ ٌَناهُ فًِ َهَذا اْلَباِب ُهَو الَِّذي  ُروِّ

َما َقَرأَ َما ُه إِنَّ ِه َوَسلََّم، أِلَنَّ ٌْ ُ َعلَ َعاِء،  َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ َقَرأَ اْلتَِماَس الدُّ
اتِ  ٌَ اِت، َوَكاَن َما َبْعَد اْلَخْمِس اآْل ٌَ ِن فًِ تِْلَك اآْل ٌْ ِر اْلَمْذُكوَر َفكُّ  َوالتَّ
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َما ُهَو ِذْكُر َما  ٍء، َوإِنَّ ًْ َس ِمْن َذلَِك اْلَمْعَنى فًِ َش ٌْ اْلَمْذُكوُر َذلَِك فٌَِها لَ
اِت، ُثمَّ َما  ٌَ َكاَن ِمَن هللاِ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن اْستَِجاَبتِِه لِْلَمْذُكوِرٌَن فًِ تِْلَك اآْل
وَرِة، َوهللاُ أَْعلَُم بَِحقٌَِقِة  ِر َهَذا اْلَمْعَنى، إِلَى َخاتَِمِة السُّ ٌْ ِسَوى َذلَِك ِمْن َؼ

هِ  ٌْ اهُ َنْسؤَلُهُ  َما َكاَن ِمْنُه َعلَ ٌَّ بَلُم فًِ َذلَِك، َوإِ ْوفٌِقَ  السَّ وأخرجه أبو ." التَّ
عوانة فً المستخرج وفً المسند محتصرا، وقال القاضً عٌاض 

 [الٌمنى] فؤخذ بؤذنً: "وقوله": "إكمال المعلم بفوابد مسلم"فً 
قٌل وجهه أنه أراد أن ٌذكر القصة بعد ذلك : ، قال اإلمام"ٌفتلها

فً : لٌنفى عنه النوم لما أعجبه قٌاُمه معه، وقٌل: لصؽر سنه، وقٌل
 فكنت إذا أؼفٌت:"فتل األذن تنبٌه للفهم، وفى بعض طرق حدٌثه

أنه إنما فعله  [الحدٌث]، فقد تبٌن بهذا [ٌفتلها]" ٌؤخذ شحمة أذنً
، فمسح النوم عن وجهه: "وفً قوله: قال القاضً. لٌنبهه من النوم

دلٌل على جواز ": وقرأ العشر اآلٌات من خواتم سورة آل عمران
: وقوله .قراءة القرآن ظاهراً على ؼٌر وضوء وهذا ال خبلؾ فٌه

الحدٌث ظاهره فصله بٌن كل ركعتٌن، ": صلى ركعتٌن ثم ركعتٌن"

 رواٌة واصل بن عبد األعلى ي قوله ؾيوؾ. بدلٌل األحادٌث األخر
فصلى ركعتٌن أطال فٌهما القٌام والركوع والسجود ثم :"بعده

 ركعات، ثم انصرؾ فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثبلث مرات ست
أن " ؼٌر هدا الطرٌق من أكثر الرواٌات ي، وقد جاء ؾ"أوتر بثبلث

إحدى : "، وفى حدٌث ابن رافع"صبلته كانت معه ثبلث عشرة ركعة
ركعتٌن وعّد  فصلى ركعتٌن ثم: "، وفى حدٌث مالك"عشرة ركعة
 هذه يوهذا ٌدل أن وتره واحدة وٌحتمل أنه لم ٌعد ؾ" ستاً، ثم أوتر

الركعتٌن األولٌٌن على ما بٌن فى حدٌث زٌد بن خالد، فٌكون العدد 
إن شاء - بهما ثبلث عشرة، وبترك حسابهما إحدى عشرة، وعلٌه 

 ذكر فٌه أنه صلى ركعتٌن وذكر من يٌحمل حدٌث واصل الذ- هللا 

طولهما، ثم فعل ذلك ثبلث مرات ست ركعات، تحمل على ؼٌر 
الركعتٌن األولٌٌن فٌكون العدد ثمانٌاً، ثم الوتر ثبلث، فهذه إحدى 

 هذا العّد يؾ لٌست] االستفتاح الخفٌفتٌن يعشرة، ثم ٌعد ركعت
فهنا، فدّل أنهما ؼٌر  ][خفٌفة، إذ قدر أنه ٌشمل الركعتٌن األولتٌن

إن - فٌتم العدد ثبلث عشرة، وتتفق األحادٌث وال تختلؾ  [الخفٌفتٌن
على أن حدٌث واصل الذي خالؾ الجمهور وقد اختلؾ - شاء هللا 

- [فٌه]علٌه فٌه عن حبٌب بن أبى ثابت واضطرب فٌه كثٌراً، فعنه 
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سبعة أقاوٌل، وقد ؼمزه بذلك، وهو مما - فٌما ذكر الدارقطنً 
: وقوله .استدركه على مسلم الضطراب قوله واختبلؾ رواٌته

دلٌل على ما ٌلزم ": حٌن انتصؾ اللٌل أو قبله بقلٌل أو بعده بقلٌل"

من تحرى القول فً الرواٌة وترك المسامحة، وهكذا كان وقت قٌام 
ِه َوَسلََّم إنما كان فً الشطر اآلخر من اللٌل،  ٌْ رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

وتحقٌق ذلك ٌخفى على كثٌر من الناس، ال سٌما على صبى ابن 
فوقت معلوم كما - علٌه السبلم - عشر سنٌن، وأما فً حق النبً 

م تقدم الكبلم علٌه، وأن هذه ": ثم أوتر ثم اضطجع: "وقوله .تقدَّ

الضجعة كالضجعة المذكورة بعد ركعتً الفجر، لكن جاء فً بعض 
ٌحتمل أن احتباءه " ثم احتبى حتى إنً ألسمع َنَفسه: "رواٌات مسلم

ًة عن حاله   .أخرى عن أخرى [ومرة]قبل اضطجاعه، فخبَّر َمرَّ
ِه َوَسلََّم حتى نفخ: "وقوله ٌْ ثم ذكر أنه " فنام رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه : ٌفسره ما قال سفٌان" خرج ولم ٌتوضؤ" ٌْ هذا للنبً َصلَّى هللاُ َعلَ

وقد تقدم الكبلم عن . َوَسلََّم خاصة؛ ألنه كان تنام عٌنه وال ٌنام قلبه
قبل، والخبلؾ فً النوم، أهو حدٌث؟ أم سبب - علٌه السبلم - نومه 

 النوم ووضوبه أوالً ما بٌن يللحدث؟ وٌكون الفرق بٌن حالٌه ؾ
. الصبلتٌن زٌادة اضطجاعه مع أهله بٌن صبلتٌه وعدمها أخرى

قال ابن ": فؤخلفنً فجعلنً عن ٌمٌنه: "فً الرواٌة األخرى: وقوله

: أن معناه: أخلؾ الرجل ٌده إلى سٌفه عطفها لٌستله وعندي: درٌد
وقال ابن " . من خلفه كما جاء مفسراً فً الرواٌة المتقدمةيأدارن

ْفتِلَُها ُهَو [1198]"":فتح الباري"حجر فً  ٌَ ٌُْمَنى   َقْولُُه َوأََخَذ بِؤُُذنًِ اْل
َسِر إِلَى  ٌْ اًل إِلَِداَرتِِه ِمَن اْلَجانِِب اأْلَ ُه أََخَذ بِؤُُذنِِه أَوَّ ْرَجَمِة أِلَنَّ َشاِهُد التَّ
ًضا لَِتؤْنٌِِسِه  ٌْ بَلِة ُثمَّ أََخَذ بَِها أَ َمِن َوَذلَِك ِمْن َمْصلََحِة الصَّ ٌْ اْلَجانِِب اأْلَ

اٍل  لَِكْونِ  فُوؾ َقاَل بن َبطَّ َم َتْقِرٌُرهُ فًِ أَْبَواب الصُّ بًل َكَما َتَقدَّ ٌْ َذلَِك لَ

ِدِه فًِ ٌَ ْسَتِعٌَن بِ ٌَ ا َجاَز لِْلُمَصلًِّ أَْن  ُه لَمَّ  اْسَتْنَبَط اْلُبَخاِريُّ ِمْنُه أَنَّ
ى بَِذلَِك  َتَقوَّ ٌَ ِرِه َكاَنِت اْستَِعاَنُتُه فًِ أَْمِر َنْفِسِه لِ ٌْ ْخَتصُّ بَِؽ ٌَ َصبَلتِِه فٌَِما 

ِة  ٌَّ َم اْلَكبَلُم َعلَى َبقِ ِه أَْولَى َوَقْد َتَقدَّ ٌْ ْنَشَط لََها إَِذا اْحَتاَج إِلَ ٌَ َعلَى َصبَلتِِه َو
 ."بن َعبَّاس فًِ أَْبَواب اْلوتراَفَوابِِد َحِدٌِث 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -246 بًِ َبْكٍر، :  َحدَّ
ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ِد ْبِن  ٌْ ِس ْبِن َمْخَرَمَة، أنه أَْخَبَرهُ، َعْن َز ٌْ ِ ْبَن َق بٌِِه، عن َعْبَد هللاَّ
َعْن أَ

ُه َقالَ  ، أَنَّ ًِّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : َخالٍِد اْلُجَهنِ أَلَْرُمَقنَّ َصبلََة َرُسوِل هللاَّ
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ِ َصلى هللا : َقالَ  ْدُت َعَتَبَتُه، أَْو فُْسَطاَطُه، َفَقاَم فصلى َرُسوُل هللاَّ َفَتَوسَّ
ِن  ٌْ ِن َطِوٌلََت ٌْ ِن َطِوٌلََت ٌْ َعلٌَه َوَسلم ركعتٌن خفٌفتٌن، ثم َصلَّى َرْكَعَت

ِن ُدوَن  ٌْ ِن َقْبلَهَُما، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ ِن ُدوَن اللََّت ٌْ ِن، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ َطِوٌلََت
ِن  ٌْ ِن َقْبلَهَُما، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ ِن ُدوَن اللََّت ٌْ ِن َقْبلَهَُما، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ اللََّت

ِن َقْبلَهَُما، ُثمَّ أَْوَتَر َفتِْلَك َثبلََث َعْشَرَة َرْكَعةً  ٌْ هذا : الشرح" .ُدوَن اللََّت

الحدٌث المسند المرفوع الصحٌح أخرجه من طرٌق مالك عبد 
بًِ  :الرزاق الصنعانً فً المصنؾ، قال

ِ ْبِن أَ َقاَل َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ
بٌِِه،

ْحَمنِ  : وقال أحمدالحدٌث،َبْكٍر، َعْن أَ َمالٌِك، : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
بًِ َبْكٍر،

ِ ْبِن أَ َبُة ْبُن  :الحدٌث، وقال مسلمَعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ َثَنا قَُت وَحدَّ
بًِ َبْكٍر،

الحدٌث، وقال َسِعٌٍد، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ
حدثنا إسحاق بن إبراهٌم الدبري، عن  :الطبرانً فً المعجم الكبٌر

عبد الرزاق، ح وحدثنا علً بن عبد العزٌز، ثنا القعنبً، عن مالك، 
الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المستخرج  عن عبد هللا بن أبً بكر،

حدثنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك  :وفً المسند
أخبره ح وحدثنا أبو إسماعٌل وأبو داود جمٌعا عن القعنبً عن 

، الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً مالك عن عبد هللا بن أبً بكر عن أبٌه
َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن َخبلٍد َثَنا  ":المسند المستخرج على صحٌح مسلم" َحدَّ

ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا  ًُّ ح وثنا ُمَحمَّ ُد ْبُن َؼالٍِب َثَنا اْلَقْعَنبِ ُمَحمَّ
ًُّ َثَنا  ابِ ٌَ ٍد َثَنا َجْعَفٌر اْلفِْر ِ ْبُن ُمَحمَّ ٌُوُسَؾ ح َوَثَنا َعْبُد هللاَّ ِ ْبُن  َعْبُد هللاَّ

َبُة ْبنُ  ٌْ بٌِِه، قَُت
بًِ َبْكٍر َعْن أَ

ِ ْبِن أَ  َسِعٌٍد َقالُوا َثَنا َمالٍِك َعْن َعْبِد هللاَّ
أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -909: الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة

، أَنا أَُبو  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
 ِ بٌِِه، َعْن َعْبِد هللاَّ

بًِ َبْكٍر، َعْن أَ
ِ ْبِن أَ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاَّ
ُه أَْخَبَرهُ، َعنْ  ِس ْبِن َمْخَرَمَة، أَنَّ ٌْ ُه َقالَ  ْبِن َق ، أَنَّ ًِّ ِد ْبِن َخالٍِد اْلُجَهنِ ٌْ : َز

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ لََة، َقالَ  ألَْرُمَقنَّ َصبلَة َرُسوِل هللاَّ ٌْ ْدُت »:اللَّ َفَتَوسَّ
ِن  ٌْ ِن، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ َعَتَبَتُه أَْو فُْسَطاَطُه، َفَقاَم، َفَصلَّى َرْكَعَت
ِن َقْبلَهَُما،  ٌْ ِن ُدوَن اللََّت ٌْ ِن، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ ِن، َطِوٌلََت ٌْ ِن، َطِوٌلََت ٌْ َطِوٌلََت
ِن  ٌْ ِن ُدوَن اللََّت ٌْ ِن َقْبلَهَُما، ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت ٌْ ِن ُدوَن اللََّت ٌْ ُثمَّ َصلَّى َرْكَعَت

َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح .«َقْبلَهَُما، ُثمَّ أَْوَتَر، َفَذلَِك َثبلَث َعْشَرَة َرْكَعةً 

َبَة، َعْن َمالِك ٌْ ٌبٌن كذلك  قلت فهذا الحدٌث ."أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن قَُت
قٌام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وفٌه الركعتٌن الخفٌفتٌن اللتٌن 
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ذكرنا من قبل فً حدٌثً عابشة رضً هللا عنها حٌث أحدهما فٌع 
إحدى عشرة ركعة واآلخر ثبلث عشرة ركعة أنه أحٌانا ٌستفتح 

صبلته بركعتٌن خفٌفتٌن وأحٌانا ٌكتفً بصبلة إحدى عشرة ركعة، 
وهذا التفصٌل هو الذي بٌنه حدٌث زٌد بن خالد الجهنً رضً هللا 
عنه مقارنة مع حدٌث ابن عباس السابق وحدٌثً عابشة رضً هللا 

 .عن الجمٌع
 :باب األمر بالوتر (20)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -247 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع مولى عبد هللا :  َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُجبًل َسؤََل  ِ ْبِن ِدٌَناٍر، َعْن َعْبِد هللاَّ بن عمر، َوَعْبِد هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِ : َرُسوَل هللاَّ ِل؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َعْن َصبلَِة اللَّ
ًَ أََحُدُكُم : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِل َمْثَنى َمْثَنى، َفإَِذا َخِش ٌْ َصبلَةُ اللَّ

ْبَح َصلَّى َرْكَعًة َواِحَدًة، ُتوتُِر لَُه َما َقْد َصلَّى هذا : الشرح" .الصُّ
الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد لم ٌتردد من ألؾ فً 
الحدٌث بإخراجه إال القلٌل، وقد تقدم تخرٌجه عند الحدٌث الذي 

سبق أن رواه ببلؼا وموقوفا على ابن عمر رضً هللا عنهما، وهذا 

الحدٌث ٌبٌن أن صبلة اللٌل مثنى، مثنى، فإذا خاؾ أحدكم طلوع 
الصبح فلٌوتر بركعة، واألمر من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 .على وجه الندب، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -248 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ِرٌٍز، أَنَّ َرُجبًل ِمْن َبنًِ ِكَناَنَة  ٌْ اَن، َعِن اْبِن ُمَح ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ُمَحمَّ
قُولُ  ٌَ ٍد،  ٌُدعى أََبا ُمَحمَّ اِم  ، َسِمَع َرُجبًل بِالشَّ ًَّ إِنَّ اْلِوْتَر : ٌُْدَعى اْلُمْخَدِج

 ًُّ اِمِت، : لَواِجٌب على الناس، َفَقاَل اْلُمْخَدِج َفُرْحُت إِلَى ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
ٍد،  َفاْعَتَرْضُت لَُه َوُهَو َرابٌِح إِلَى اْلَمْسِجِد، َفؤَْخَبْرُتُه بِالَِّذي َقاَل أَُبو ُمَحمَّ

ِ َصلى : َفَقاَل ُعَباَدةُ بن الصامت ٍد، َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َكَذَب أَُبو ُمَحمَّ

قُولُ  ٌَ ُ َعلَى اْلِعَباِد، َفَمْن : هللا َعلٌَه َوَسلم،  َخْمُس َصلََواٍت َكَتَبهُنَّ هللاَّ
ِ َعْهٌد  ، َكاَن لَُه ِعْنَد هللاَّ ًبا اْستِْخَفاًفا بَِحقِِّهنَّ ٌْ ٌُنقص ِمْنهُنَّ َش َجاَء بِِهنَّ لَْم 
ِ َعْهٌد، إِْن َشاَء  َس لَُه ِعْنَد هللاَّ ٌْ ، َفلَ ؤِْت بِِهنَّ ٌَ َة، َوَمْن لَْم  ٌُْدِخلَُه اْلَجنَّ أَْن 

ةَ  َبُه، َوإِْن َشاَء أَْدَخلَُه اْلَجنَّ هذا الحدٌث  المرفوع فٌه : الشرح." َعذَّ
حدثنا القعنبً، عن  :إبهام،وقد أخرجه أبو داود من طرٌق مالك، قال

الحدٌث،وعلق علٌه شعٌب األرنإوط مالك، عن ٌحٌى بن سعٌد،
 حدٌث صحٌح، وهذا إسناد ضعٌؾ لجهالة المخدجً وهو (1) :قاببل
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رفٌع، فقد تفرد بالرواٌة عنه عبد هللا بن محٌرٌز، : أبو رفٌع، وقٌل
هو عبد : القعنبً. ولم ٌإثر توثٌقه عن ؼٌر ابن حبان، وهو متابع

وأخرجه النسابً  .هو عبد هللا الجمحً: هللا بن مسلمة، وابن محٌرٌز
 من طرٌقٌن عن محمد بن (1401) وابن ماجه ،(318)فً الكبرى 

واقتصر ابن ماجه على المرفوع عن . ٌحٌى بن حبان، بهذا اإلسناد

 . من طرٌق آخر بإسناد صحٌح(425 )وقد سلؾ تخرٌجه برقم. ةعباد
- 134/ 1 "معالم السنن"قال الخطابً فً . كذب أبو محمد: وقوله

 ٌرٌد أخطؤ أبو محمد لم ٌرد به تعمد الكذب الذي هو ضد :135
الصدق، ألن الكذب إنما ٌجري فً األخبار، وأبو محمد هذا إنما 

 فٌما أفتى به، وهو رجل من األنصار أأفتى فتٌا، ورأى رأٌاً، فؤخط
له صحبه، والكذب علٌه فً األخبار ؼٌر جابز، والعرب تضع 

كذب سمعً، وكذب : الكذب موضع الخطؤ فً كبلمهما، فتقول
وإنما ... زل ولم ٌدرك ما رأى وما سمَع ولم ٌحط به : بصري، أي

أنكر عبادة أن ٌكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس 
دون أن ٌكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصلوات الخمس 

 قلت منهج ابن حجر هو أن التابعً ."المفروضات فً الٌوم واللٌلة
إذا وثق تقبل رواٌته على الجهالة التً فٌه وقد خولؾ فً ذلك كما 

إنارة المصابٌح على قواعد التعدٌل والتجرٌح "بٌنا ذلك فً كتابنا 
 :، وقال الطبرانً فً مسند الشامٌٌن"وقواعد التعلٌل والتصحٌح

، َعنْ  ًُّ ًُّ ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز، َثَنا اْلَقْعَنبِ َثَنا َعلِ ًُّ ْبُن  َحدَّ َثَنا َعلِ َمالٍِك ح َوَحدَّ
َثنًِ َمالٌِك ح  ٍس، َحدَّ ٌْ بًِ أَُو

، َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبُن أَ ًُّ ْنَعانِ اْلُمَباَرِك الصَّ
اِق، َعْن َمْعَمٍر،  زَّ ، َعْن َعْبِد الرَّ َبِريُّ َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم الدَّ َوَحدَّ

، ى ْبِن َسِعٌٍد اأْلَْنَصاِريِّ ٌَ ْح ٌَ َنَة، ُكلُّهُْم َعْن  ٌْ ٌَ اَن ْبِن ُع ٌَ  َوُسْف
َبُة  :الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

ى ْبِن َسِعٌٍد، ٌَ ْح ٌَ  الحدٌث، وقال الشاشً فً ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن 
ُة  -1283 :المسند ٌَ ، نا ُمَعاِو ُد ْبُن إِْسَحاَق اْلَبْؽَداِديُّ َثَنا أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ َحدَّ

ٍر، َقااَل  ٌْ بًِ ُبَك
ى ْبُن أَ ٌَ ْح ٌَ نا َزابَِدةُ، َعْن َعْمِرو ْبِن : ْبُن َعْمٍرو، َو

ِرٌٍز، َقالَ  ٌْ اَن، َعِن اْبِن ُمَح ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثنًِ ُمَحمَّ ى، َحدَّ ٌَ ْح قٌَِل : ٌَ
اِمتِ  لُِعَباَدةَ  ٍد، َرُجٌل ِمَن اأْلَْنَصارِ : ْبِن الصَّ اَم،  إِنَّ أََبا ُمَحمَّ ْسُكُن الشَّ ٌَ

ْزُعُم أَنَّ اْلَوْتَر َواِجٌب، َقالَ  اِمتِ : ٌَ َسِمْعُت َرُسوَل : َفَقاَل ُعَباَدةُ ْبُن الصَّ
قُولُ  ٌَ ِه َوَعلَى آلِِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َ َفَرَض َعلَى ِعَباِدِه » :هللاَّ إِنَّ هللاَّ
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ْعهُنَّ اْستِْخَفاًفا بَِحقِِّهنَّ َفإِنَّ  ٌِّ ٌَُض َخْمَس َصلََواٍت َفَمْن َجاَء بِِهنَّ لَْم 
 ِ َس لَُه ِعْنَد هللاَّ ٌْ َعهُنَّ َفلَ ٌَّ َة، َوَمْن َض ٌُْدِخلَُه اْلَجنَّ ِ َعْهًدا أَنَّ  َعلَى هللاَّ

َبُه َوإِْن َشاَء َرِحَمهُ  ثم أخرج حدٌث مالك بعده، «.َعْهٌد إِْن َشاَء َعذَّ

، نا إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، نا  :قال ًُّ َؽانِ ُد ْبُن إِْسَحاَق الصَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
اَن، َعِن اْبِن  ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ َمالٌِك، َعْن 

ًُّ َسِمَع َرُجبًل  َقاُل لَُه اْلُمْخَدِج ٌُ ِرٌٍز، أَنَّ َرُجبًل ِمْن َبنًِ ِكَناَنَة  ٌْ ُمَح
امِ  َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم ْبِن َجَبلََة، نا  :، الحدٌث، وقالبِالشَّ َحدَّ

ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ ، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ اْلَقْعَنبِ
 ًَّ ٌُْدَعى اْلُمْخَدِج ِرٌٍز، أَنَّ َرُجبًل ِمْن َبنًِ ِكَناَنَة  ٌْ اَن، َعِن اْبِن ُمَح ، َحبَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد  :الحدٌث،وقال الطحاوي فً شرح مشكل اآلثار َثَنا  َحدَّ
، أَْخَبَرَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالَِك ْبَن أََنسٍ : اأْلَْعلَى َقالَ 

، أَْخَبَرَنا  :الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنة ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ُمَحمَّ ٌَ ْح ٌَ أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن 

 ، ًَّ ٌُْدَعى اْلُمْخَدِج ِرٌٍز، أَنَّ َرُجبل ِمْن َبنًِ ِكَناَنَة  ٌْ اَن، َعِن اْبِن ُمَح ِحبَّ
ٌُْدَعى اِم  قُولُ : َسِمَع َرُجبل بِالشَّ ٌَ ٍد،  إِنَّ اْلِوْتَر لََواِجٌب، َقاَل : أََبا ُمَحمَّ

 ًُّ اِمِت، َفاْعَتَرْضتُ : اْلُمْخَدِج لَُه، َوُهَو َرابٌِح  َفُرْحُت إِلَى ُعَباَدَة ْبِن الصَّ
دٍ  َكَذَب أَُبو : َفَقاَل ُعَباَدةُ : إِلَى اْلَمْسِجِد، َفؤَْخَبْرُتُه بِالَِّذي َقاَل أَُبو ُمَحمَّ

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم،  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ٍد، َسِمْعُت النَّ َخْمُس َصلََواٍت »:ُمَحمَّ
ًبا اْستِْخَفاًفا  ٌْ ْنقُْص ِمْنهُنَّ َش ٌَ ُ َعلَى اْلِعَباِد َمْن َجاَء بِِهنَّ لَْم 

َكَتَبهُنَّ هللاَّ
 ، ؤِْت بِِهنَّ ٌَ َة، َوَمْن لَْم  ٌُْدِخلَُه اْلَجنَّ ْن 

ِ َعْهٌد أَ ، َكاَن لَُه ِعْنَد هللاَّ بَِحقِِّهنَّ
ةَ  َبُه، َوإِْن َشاَء أَْدَخلَُه اْلَجنَّ ِ َعْهٌد، إِْن َشاَء َعذَّ َس لَُه ِعْنَد هللاَّ ٌْ ، «َفلَ

قد و قلت وهذه هً رواٌة أبً مصعب الزهري التً نقوم بشرحها،
وأحمد وأبو داود ابن أبً شٌبة والدارمً و  الحدٌث الحمٌديأخرج

 عن ٌحً بن سعٌد األنصاري، الحدٌث، من طرٌق ٌزٌد بن هارون

قال ابن عبد البر فً و ومن طرٌق سفٌان بن عٌٌنة وؼٌرهما،
ى ْبُن :االستذكار ٌَ ْح ٌَ اَن َرَواهُ َعْنُه  ى ْبِن ِحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن   َوَحِدٌُث ُمَحمَّ

ُد  ُل ْبُن َخالٍِد َوُمَحمَّ ٌْ ُد ْبُن إِْسَحاَق َوُعَق ِه ْبُن َسِعٌٍد َوُمَحمَّ َسِعٌٍد َوَعْبُد َربِّ
ًَّ فًِ إِْسَناِدِه، ْذُكِر اْلُمْخِدِج ٌَ بًل لَْم  ٌْ ُث  ْبُن َعْجبَلَن إاِلَّ أَنَّ ُعَق ٌْ َوَرَواهُ اللَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد َكَما َرَواهُ َمالٌِك، ٌَ ْح ٌَ والمخدجً ِعْنَدُهْم اَل  ْبُن َسْعٍد َعْن 
َرفٌٍِع ذكر ذلك عن بن معٌن،وأما بن  (أَُبو)ٌُْعَرُؾ َوقٌَِل اْسُمُه 

ٌُْحَتاَج إِلَى ِذْكِرِه،َوَقاَل َمالٌِك  َقِة َواْلَجبَللَِة ِمْن أَْن  ِرٌٍز َفؤَْشَهُر فًِ الثِّ ٌْ ُمَح
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ٍء ِمَن اْلَعَرِب،فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َدلٌٌِل  ًْ ٌُْنَسُب فًِ َش َس  ٌْ ًُّ لََقٌب لَ اْلُمْخِدِج
بًِ َحنٌَِفَة 

قُوُل بُِوُجوِب اْلِوْتِر َوُهَو َمْذَهُب أَ ٌَ لَِؾ َمْن  َعلَى أَنَّ ِمَن السَّ
ِه أَنَّ  بٌِِه َعْن َجدِّ

ٍب َعْن أَ ٌْ ُتهُْم َحِدٌُث َعْمِرو ْبِن ُشَع َوأَْصَحابِِه وُحجَّ
 ًَ َ َقْد َزاَدُكْم َصبَلًة َوِه ِه َوَسلََّم َقاَل إِنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوَل هللاَّ
َنا  ٌْ َها،َوَحِدٌُث َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة َقاَل َخَرَج َعلَ ٌْ اْلِوْتُر َفَحافُِظوا َعلَ

َعِم  ٌر لَُكْم ِمْن ُحُمِر النَّ ٌْ ًَ َخ ُكْم بَِصبَلٍة ِه َ أََمدَّ رسول هللا َفَقاَل إِنَّ هللاَّ
ْطلَُع  ٌَ َن َصبَلِة اْلِعَشاِء إِلَى أَْن  ٌْ ُ لَُكْم فٌَِما َب اْلِوْتِر َجَعلََها هللاَّ

ِه َوَسلََّم َقاَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًِّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َدَة اأْلَْسلَِم ٌْ اْلَفْجُر،َوَحِدٌُث ُبَر
ا َس ِمنَّ ٌْ ٌُوتِْر َفلَ ؤِْوٌلِ  اْلِوْتُر َحقٌّ َفَمْن لَْم  قلت ."َوُكلَُّها آَثاٌر ُمْحَتِملٌَة لِلتَّ

وفً هذا الحدٌث من الفقه ما ٌستحق التبٌٌن، فقد بٌنا ذلك فً كتابنا 
قول الحافظ ابن  ـ12 :قابلٌن" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"

 القطان الفاسً نقبل عن االستذكار حول الوتر أنه ال تقطع له صبلةٍ 
قلت وردت فً ذلك عدة أحادٌث : الصبح وال ٌقضً بعد الصبح

ما أخرجه مسلم عن أبً سعٌد رضً هللا عنه أن النبً صلى : منها
وأخرج مسلم ."أوتروا قبل أن تصبحوا:"هللا علٌه وسلم قال

" بادروا الصبح بالوتر":والترمذي عن ابن عمر مرفوعا
إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صبلة اللٌل فؤوتر قبل طلوع "والترمذي

 .                 "الخبلصة" وصححه النووي فً" الفجر
قلت ولكن أخرج أبو داود والدارقطنً والحاكم عن مطرؾ عن زٌد 

قال رسول : بن أسلم عن أبٌه عن عطاء بن ٌسار عن أبً سعٌد قال
من نام عن الوتر أو نسٌه فلٌصل إذا "":هللا صلى هللا علٌه وسلم

ووافقه " صحٌح على شرط الشٌخٌن:"وقال الحاكم" أصبح أو ذكره
الذهبً كما أخرجه البٌهقً بهذا السند، وأخرجه الترمذي وابن ماجه 

ل عبد الرحمن بن زٌد بن أسلم، بواإلمام أحمد بسند فٌه لٌن من ق

وهللا أعلم، قلت وكذلك ٌنتقض هذا االجماع بما حكاه محمد بن على 
الحدٌث ٌدل "فً بحث قٌم قال فٌه" {نٌل األوطار}"الشوكانً فً

على مشروعٌة قضاء الوتر إذا فات وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة 
علً بن أبً طالب، وسعد بن أبً وقاص، وعبد هللا بن مسعود، 
وعبد هللا بن عمر، وعبادة بن الصامت، وعامر بن ربٌعة، وأبو 

الدرداء، ومعاذ بن جبل، وفضالة بن عبٌد هللا، وعبد هللا بن عباس، 
كذا قال العراقً ومن التابعٌن عمرو بن شرحبٌل، وعبٌدة السلمانً، 



 Page 446 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

وإبراهٌم النخعً، ومحمد بن المنتشر، وأبو العالٌة، وحماد بن أبً 
سلٌمان ومن األبمة سفٌان الثوري، وأبو حنٌفة، واألوزاعً، ومالك 
والشافعً، وأحمد، وإسحاق وأبو أٌوب، وسلٌمان بن داود الهاشمً 

    :إلى متى ٌقضً على ثمانٌة أقوال (ثم اختلؾ هإالء)وأبو خٌثمة 
أحدها ما لم ٌصل الصبح وهو قول ابن عباس، وعطاء بن أبً  ـ1

رباح، ومسروق، والحسن البصري، وإبراهٌم النخعً، ومكحول، 
وقتادة، ومالك، والشافعً، وأحمد وإسحاق، وأبً أٌوب، وأبً 

                                      .خٌثمة، حكاه محمد بن نصر عنهم
ثانٌها أنه ٌقضً الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صبلة الصبح  ـ2

                                                         .وبه قال النخعً
ثالثها أنه ٌقضً بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال روي  ـ3

ذلك عن الشعبً وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن أبً 
                                         .ي أٌضا عن عمروسلٌمان، ور

رابعها أنه ال ٌقضٌه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فٌقضٌه نهارا  ـ4
حتى ٌصلً العصر فعبل ٌقضٌه بعد المؽرب وإلى العشاء لببل ٌجمع 

  .                         بٌن وترٌن فً لٌلة حكً ذلك عن األوزاعً
أنه إذا صلى الصبح ال ٌقضٌه نهارا ألنه من صبلة : خامسها ـ5

 ياللٌل وٌقضٌه لٌبل قبل وتر اللٌلة المستقبلة ثم ٌوتر للمستقبلة رو
                                                  .ذلك عن سعٌد بن جبٌر

أنه إذا صلى الؽداة فؤوتر حٌث ذكره نهارا إذا جاءت : سادسها ـ6
اللٌلة األخرى ولم ٌكن أوتر لم ٌوتر ألنه إن أوتر فً لٌلة مرتٌن 

.                    صار وتره شفعا حكً ذلك عن األوزاعً أٌضا  
 بل هذا أنه ٌقضٌه أبدا لٌبل ونهارا وهو فتوى الشافعٌة: سابعها ـ7

.مذهب األحناؾ ألنهم ٌعتبرونه فرضا كما سٌؤتً  

التفرقة بٌن أن ٌتركه لنوم أو نسٌان وبٌن أن ٌتركه عمدا : ثامنها ـ8
فإن تركه لنوم أو نسٌان قضاه إذا استٌقظ أو إذا ذكر فً أي وقت 
كان لٌبل أو نهارا وهو ظاهر الحدٌث واختاره ابن حزم واستدل 

عن صبلته أو نسٌها  من نام:"بعموم قوله صلى هللا علٌه وسلم
قال وهذا عموم ٌدخل فٌه كل صبلة فرض أو " فلٌصلها إذا ذكرها

نافلة وهو فً الفرض أمر فرض وفً النفل أمر ندب قال ومن تعمد 
تركه حتى دخل الفجر فبل ٌقدر على قضابه أبدا قال فلو نسٌه أجبنا 
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له أن ٌقضٌه أبدا متى ذكره ولو بعد أعوام وقد استدل باألمر بقضاء 
"                      .الوتر على وجوبه وحمله الجمهور على الندب  

هو فرض وواجب اعتقادا وسنة ثبوتا " قلت قال فً تنوٌر األبصار
وتعقبه ابن عابدٌن فً " وتذكره فً الفجر مفسد له كعكسه وٌقضً

قوله )" أو حاشٌتها"رد المحتار إلى الدر المختار"حاشٌته المسماة

هو  (قوله كعكسه)ؼٌر قٌد بل هو مثال  أي للفجر والفجر (مفسداه
وهو عدم ضٌق الوقت وعدم  (قوله بشرطه)تذكر الفرض فٌه ح 

وأما عدم النسٌان فبل ٌصح هنا ألن فرض المسؤلة : صٌرورتها ستا
قوله خبلفا )فٌما إذا ذكره فً الفجر أو تذكر الفجر فٌه رحمتً فافهم 

ال ( قوله ولكنه ٌقضً)فبل ٌحكمان بالفساد ألنه سنة عندهما  (لهما
وجه لئلستدراك على قول اإلمام، وإنما أتى به نظرا إلى قوله اتفاقا 

أي أنه ٌقضً وجوبا اتفاقا أما عنده : بعد حكاٌته الخبلؾ فٌما قبله
فظاهر، وأما عندهما وهو ظاهر الرواٌة عنهما فلقوله علٌه الصبلة 

كما فً البحر " من نام عن وتر أو نسٌه فلٌصله إذا ذكره" والسبلم
عن المحٌط واستشكله فً الفتح والنهر بؤن وجوب القضاء فرع 

وال : وجوب األداء، وأجاب فً البحر بما ذكر عن المحٌط قلت
ٌخفى ما فٌه فإن داللة الحدٌث على وجوب القضاء مما ٌقوي 

. اإلشكال، إال أن ٌجاب بؤنهما لما ثبت عندهما دلٌل السنٌة قاال به
ولما ثبت دلٌل القضاء قاال به أٌضا اتباعا للنص وإن خالؾ القٌاس 

ألن الواجبات ال تصح على الراحلة ببل عذر،  (قوله وال ٌصح الخ)
وعندهما وإن كان سنة، لكن صح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، 
أنه كان ٌتنفل على راحلته من ؼٌر عذر فً اللٌل وإذا بلػ الوتر 

قوله )البحرعن المحٌط والقعود كالركوب " نزل فٌوتر على األرض
فً تذكره : راجع للمسابل الثبلث ح وإنما الخبلؾ فً خمس (اتفاقا

فً الفرض، وعكسه وفً قضابه بعد طلوع الفجر، وصبلة العصر، 
وإعادته بفساد العشاء خزابن، أي فإنه على القول بسنٌته ال ٌلزم 

فساَد الفرض وال فساده بالتذكر، وال ٌقضً فً الوقتٌن المذكورٌن، 
هذا استشهاد طوٌل ٌفٌد أن / هـ" وٌعاد لو ظهر فساد العشاء دونه

اإلجماع الذي انطلقنا منه فاسد بشقٌه، فكما ترى أن اإلمام أبا حنٌفة 
ومن تبعه ٌقول بقطع صبلة الفجر له وأما قضاإه بعد صبلة الصبح 
فقد أجاد الشوكانً نقبل عن الحافظ العراقً وبٌن أن الجمهور ٌقول 
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بذلك هذا بالرؼم أن صاحبً أبً حنٌفة قاال  بسنٌة الوتر وبؤنه ال 
تقطع له صبلة الفجر لكن قاال مع ذلك بوجوب قضابه وبوجوب 

                                             ".أدابه ال راكبا وهللا الموفق
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -249 بًِ َبْكِر هو اْبِن :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر بن الخطاب، َعْن َسِعٌِد ْبِن  ُعَمَر بن عبد الرحمن بن َعْبِد هللاَّ

َساٍر، أنه َقالَ  َة، َقاَل : ٌَ ِ ْبِن ُعَمَر بَِطِرٌِق َمكَّ ُكْنُت أَِسٌُر َمَع َعْبِد هللاَّ
ِ ْبُن : َسِعٌدٌ  ْبَح َنَزْلُت َفؤَْوَتْرُت، ُثمَّ لحقته، َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ا َخِشٌُت الصُّ َفلَمَّ
َن ُكْنَت؟ َفقُْلُت لَهُ : ُعَمرَ  ٌْ ْبَح َفَنَزْلُت َفؤَْوَتْرُت، َفَقالَ : أَ : َخِشٌُت الصُّ

ِ أُْسَوةٌ؟ َفقُْلتُ  َس لََك فًِ َرُسوِل هللاَّ ٌْ ِ : َبلَى، َفَقالَ : أَلَ فإِنَّ َرُسوَل هللاَّ
ٌُوتُِر َعلَى اْلَبِعٌرِ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم حدٌث هذا ال: الشرح." َكاَن 

من أصح األحادٌث وقد أخرجه من طرٌق مالك كل المسند المرفوع 
بًِ  :الشافعً، قال فً السنن المؤثورة:من

أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن أَ
ابِ  ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ  َعْن ،َبْكِر ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ

ُه َقالَ  َساٍر، أَنَّ ٌَ َة : َسِعٌِد ْبِن  ِ ْبِن ُعَمَر بَِطِرٌِق َمكَّ ُكْنُت أَِسٌُر َمَع َعْبِد هللاَّ
أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا  :الحدٌث،وقال الدارمً:َقاَل َسِعٌدٌ 

َثَنا  : الحدٌث، والبخاري، قالمالك، حدثنً أبو بكر بن عمر، َحدَّ
بًِ َبْكِر ْبِن ُعَمر: إِْسَماِعٌُل، َقالَ 

َثنًِ َمالٌِك، َعْن أَ ، الحدٌث، وقال َحدَّ
ى، َقالَ  :مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  بًِ َبْكِر : َوَحدَّ

َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن أَ
اِب، َعْن َسِعٌِد  ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ

َسارٍ  ٌَ ، الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً ْبِن 
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َقالَ :المجتبى ٌْ َثَنا َمالٌِك،:أَْخَبَرَنا قَُت  الحدٌث، وقال َحدَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى،  :الدارقطنً ، ثنا  َساُبوِريُّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكٍر النَّ َحدَّ
ِ ْبُن ُعَمَر، َوَمالُِك ْبُن [338:ص]ثنا  ِ ْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ َعْبُد هللاَّ  َعْبُد هللاَّ

ٌُوُنُس،  : وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثارأََنس، الحدٌث، َثَنا  َحدَّ

 :الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المسندأنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا،: َقالَ 
أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك حدثه عن 
أبً بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر بن الخطاب 

 الحدٌث، كنت أسٌر مع عبد هللا بن عمر، عن سعٌد ٌسار أنه قال
 -1572":المسند المستخرج على صحٌح مسلم"وقال أبو نعٌم فً 

ًُّ ح وثنا أَُبو  ُد ْبُن َؼالٍِب َثَنا اْلَقْعَنبِ ٌُوُسَؾ َثَنا ُمَحمَّ َثَنا أَْحَمُد ْبُن  َحدَّ
د ُد  ُمَحمَّ ٍد َثَنا ُمْحِرُز ْبُن َسلََمَة َوثنا ُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ اَن َثَنا َعْبُد هللاَّ ٌَّ اْبن َح



 Page 449 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ٌب َقالُوا  ٌْ اٍد َثَنا ُوَه ًُّ َثَنا َعْبُد األَْعلَى ْبُن َحمَّ ابِ ٌَ ٍد َثَنا َجْعَفٌر اْلفِْر ٌْ ْبُن ُحَم
ٌُوُسُؾ اْلَقاِضً َثَنا أَْحَمُد ْبُن  َثَنا َحبٌُِب ْبُن اْلَحَسِن َثَنا  َثَنا َمالٌِك ح َوَحدَّ

بًِ 
ِ ْبِن ُعَمَر َوَمالِِك ْبِن أََنٍس َعْن أَ ِعٌَسى َثَنا اْبُن َوْهٍب َعْن َعْبِد هللاَّ

اِب َعْن  ِ ْبِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ْحَمِن ْبِن َعْبِد هللاَّ َبْكِر ْبِن ُعَمَر ْبِن َعْبِد الرَّ
َساٍر َقاَل ُكْنُت َمَع اْبِن ُعَمَر فًِ َسَفٍر َفُكْنُت أَِسٌُر َمَعهُ  ٌَ ، َسِعٌِد ْبِن 

ى َعْن َمالٍِك َوَساَق َهِذِه  :الحدٌث، وقال ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن 
ةَ   ٌبٌن أن الوتر ٌجوز فعله على البعٌر قلت وهذا الحدٌث ." اْلقِصَّ

وقد بلػ عنه ابن عمر رضً هللا عنهما ذلك، ولكن األحناؾ 
ألنهم ٌرونه واجبا وهذا الحدٌث ٌوجبون الوتر على األرض، 
،  فً الرد علٌهموقد تقدم ما فٌه كفاٌةالصحٌح الصرٌح ٌرد علٌهم، 

 َفَباَن بذلك :"وقال ابن عبد البر فً االستذكار.وهللا تعالى أعلم
ٌة َجِهلََها أَُبو َحنٌَِفَة َفلَْم  خروج الوتر عن طرٌق الوجوب،وهذه ُسنَّ

ِة أَِو اْلَبِعٌِر فًِ اْلَمْحَمِل َوَكِرَه َذلَِك لَُه إاِلَّ  ابَّ ٌُوتَِر َعلَى الدَّ ٌُِجْز أِلََحٍد أَْن 

 ًَ ِمْن ُعْذٍر، َوَخالََفُه أَْصَحاُبُه َوَسابُِر اْلفَُقَهاِء إاِلَّ فِْرَقًة َتاَبَعْتُه َوِه
ُه  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ِهْم َصلَّى هللاَّ ٌِّ َمْحُجوَجٌة بِإِْجَماِع اْلُعلََماِء ِوَراَثًة َعْن َنبِ

َهْت بِِه َحاَجُتُه،وثبت َعْنُه َصلَّى  ُث َما َتَوجَّ ٌْ َتَنفَُّل َعلَى َمْحَملِِه َح ٌَ َكاَن 
ُه َنافِلٌَة  ٌُوتُِر َعلَى اْلَبِعٌِر،َفَباَن بَِذلَِك أَنَّ َتَنفَُّل َو ٌَ ُه َكاَن  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

ُجوُز َذلَِك فًِ اْلَمْكُتوَبةِ  ٌَ ُه اَل  ٌة إِلِْجَماِعِهْم َعلَى أَنَّ  ."َوُسنَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -250 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

َرةَ  ٌْ ُه َسؤََل أََبا ُهَر بًِ َطالٍِب، أَنَّ
َة َمْولَى َعقٌِِل ْبِن أَ بًِ ُمرَّ

َؾ َكاَن : أَ ٌْ َك
َرَة، ُثمَّ  ٌْ ٌُوتُِر؟ َفَسَكَت َعْنُه أَُبو ُهَر ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

َؾ أَْصَنُع، َقالَ : َسؤَلَُه، َفَسَكَت، ُثمَّ َسؤَلَُه، َفَقالَ  ٌْ : إِْن ِشْبَت أَْخَبْرُتَك َك
ُت َبْعَدَها َخْمَس : َفؤَْخبِْرنًِ، َفَقالَ : َفقُْلُت لَهُ  ٌْ ُت اْلِعَشاَء َصلَّ ٌْ إَِذا َصلَّ

ُت َمْثَنى َمْثَنى، َوإِْن  ٌْ ِل، َصلَّ ٌْ ُت ِمَن اللَّ ٌْ َرَكَعاٍت، ُثمَّ أََناُم، َفإِْن َصلَّ

هذا الحدٌث أصر أبو هرٌرة رضً " .أَْصَبْحُت، أَْصَبْحُت َعلَى ِوْترٍ 
هللا عنه أن ٌجعله موقوفا علٌه ومن سنة أبً هرٌرة رضً هللا عنه 
أن ٌوتر قبل أن ٌنام وقال إنها وصٌة من رسول هللا صلى هللا علٌه 

وسلم، فإذا استٌقظ بعد النوم فً لٌل صلى ما شاء دون أن ٌوتر، 
وإن لم ٌفق حتى أصبحت، لم ٌلزمه شًء،وفٌه تحري أبً هرٌرة 
رضً هللا عنه الصدق والدقة ألنه لم ٌكن مع رسول هللا صلى هللا 
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علٌه وسلم فً اللٌل حتى ٌعرؾ كٌؾ كان ٌوتر، ولم ٌسؤل إحدى 
 .أمهات المإمنٌن حتى تخبره عن وتره، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -251 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ُه َقالَ  ٌَِّب أَنَّ ٌُق : َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس دِّ - رضً هللا عنه - َكاَن أَُبو َبْكٍر الصِّ

اِب  ًَ فَِراَشُه أَْوَتَر، َوَكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ ؤْتِ ٌَ رضً هللا - إَِذا أََراَد أَْن 

ٌَّبِ - عنه  ِل، ثم َقاَل َسِعٌُد ْبُن اْلُمَس ٌْ ا أََنا: ٌُوتُِر آِخَر اللَّ  َفإَِذا أتٌت ، َفؤَمَّ
هذا الحدٌث المسند الموقوؾ ٌبٌن وقت : الشرح" .فَِراِشً أَْوَتْرتُ 

الوتر عند الشٌخٌن أبً بكر وعمر، وأن أبا بكر رضً هللا عنه كان 
ٌوتر قبل أن ٌنام مثل أبً هرٌرة فٌما تقدم وأن عمر رضً هللا عنه 

كان ٌوتر فً آخر اللٌل، ولما كان الوتر قبل النوم أحوط، عمل به 
سعٌد بن المسٌب،ولكن ابن المسٌب لم ٌسمع من أبً بكر عند 

 .الجمهور، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -252 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َرُجبلً َسؤََل :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

أَْوَتَر َرُسوُل هللاِ : َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َعِن اْلِوْتِر َفَقاَل َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمرَ 
ِه،  ٌْ ُد َعلَ ٌَُردِّ ُجُل  ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر اْلُمْسلُِموَن، َفَجَعَل الرَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر : َوَعْبُد هللاِ  ٌْ ُ َعلَ أَْوَتَر َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
هذا الحدٌث المرفوع ضعٌؾ لعلتٌن هما ببلغ : الشرح."اْلُمْسلُِمونَ 

مالك وإبهام الرجل الذي أبلػ عنه، وقد سقط من رواٌة أبً مصعب 
فؤثبت ابن عمر الوتر عن رسول هللا صلى هللا "أواجب هو؟"عبارة 

علٌه وسلم وعن المسلمٌن ٌعنً الصحابة، فهل الرجل سؤل ابن 
عمر استنكارا للوتر أم عن حكمه، فالحدٌث لم ٌفدنا إال أن رسول 

وقد .هللا صلى هللا علٌه وسلم أوتر وأوتر المسلمون، وهللا أعلم
َثَنا اْبُن  -4834 :أوصله بعض المسندٌن، قال أحمد َثَنا ُمَعاٌذ، َحدَّ َحدَّ

ِس َقاَل ُمَعاذٌ  ٌْ قُولُ : َعْوٍن، َعْن ُمْسلٍِم، َمْولًى لَِعْبِد اْلَق ٌَ  :َكاَن ُشْعَبُة 

يِّ َقالَ  ةٌ : َقاَل َرُجٌل اِلْبِن ُعَمرَ  [:448:ص] اْلقُرِّ َت اْلِوْتَر أَُسنَّ ٌْ  ُهَو؟ أََرأَ
ٌة ":َقالَ  ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر »َما ُسنَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَْوَتَر َرُسولُ هللاَّ

ٌة ُهَو  َقالَ : ، َقالَ «اْلُمْسلُِمونَ  ِ »: اَل أَُسنَّ َمْه، أََو َتْعقِلُ أَْوَتَر َرُسولُ هللاَّ
ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر اْلُمْسلُِمونَ  ٌْ  -6166 :وقال البزار، «َصلَّى هللاُ َعلَ

ثنا اْبُن َعْوٍن، َعن  ثنا ٌزٌد بن زرٌع، َحدَّ ، َحدَّ ًٍّ َثنا َعْمُرو ْبُن َعلِ َحدَّ
ي، َقالَ  ا أََبا َعبد : ُكْنُت ِعْنَد اْبِن ُعَمر، َفَجاَءهُ َرُجٌل، َفَقالَ : ُمْسلٍِم القُرِّ ٌَ

ٌة؟ َقالَ  َت اْلِوْتَر، أَُسنَّ ٌْ ْحَمِن أََرأَ ُ : الرَّ ٌة، أَْوَتَر َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ ُسنَّ
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ي، َعن اْبِن  ."َعلٌَه َوَسلَّم، وأَْوَتَر اْلُمْسلِمونَ  َوال َنْعلَُم أَْسَنَد ُمْسلٌِم القُرِّ

وقال الطبرانً ." ُعَمر، إالَّ َهَذا اْلَحِدٌَث، وُهو َرُجٌل ِمْن أَْهِل اْلَبْصَرةِ 
د، ثنا بِْشر - 14037 :فً المعجم الكبٌر حدثنا معاُذ بن الُمَثنَّى، ثنا ُمَسدَّ

ي، قال ل، ثنا ابن َعْون، عن مسلم القُرِّ سمعُت رجبلً سؤل : بن الُمَفضَّ
ٌة هو؟ قال: ابَن عمر فقال ةٌ ]:أرأٌَت الِوْتَر، أَُسنَّ قد أوَتَر رسولُ !  [ُسنَّ

وقال ابن أبً شٌبة فً ." هللا صلى هللا علٌه وسلم والُمسلمونَ 

َثَنا ُمَعاُذ ْبُن ُمَعاٍذ، َعِن اْبِن َعْوٍن، َعْن ُمْسلٍِم،  -6850 :المصنؾ َحدَّ
ِس، َقالَ  ٌْ َت اْلَوْتَر َسَنٌة ُهَو؟ : َقاَل َرُجٌل اِلْبِن ُعَمرَ : َمْولَى َعْبِد اْلَق ٌْ أََرأَ

ٌة؟»: َفَقالَ : َقالَ  ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر َما ُسنَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ  أَْوَتَر َرُسولُ هللاَّ
ُه ُهَو  َقالَ : َقالَ « اْلُمْسلُِمونَ  ِ »: اَل أُِسنُّ َمْه أََتْؽفُلُ، أَْوَتَر َرُسولُ هللاَّ

ِه َوَسلََّم، َوأَْوَتَر اْلُمْسلُِمونَ  ٌْ قال ابن عبد البر فً ،و«َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ ْبَن ُعَمَر َعِن اْلِوْتِر أََواِجٌب ُهَو :"االستذكار ُجِل َعْبَد هللاَّ ا ُسَإاُل الرَّ َوأَمَّ
ِه َوَسلََّم َوأَْوَتَر  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ وجواب بن ُعَمَر لَُه أَْوَتَر َرُسوُل هللاَّ

ِزْدهُ َعلَى َهَذا اْلَجَواِب،َففٌِِه  ٌَ َإاَل َفلَْم  ُجُل السُّ ِه الرَّ ٌْ َد َعلَ اْلُمْسلُِموَن َفَردَّ
َس بَِواِجٍب َولَْو َكاَن َواِجًبا ِعْنَدهُ أَلَْفَصَح لَُه  ٌْ َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ اْلِوْتَر لَ

ْدَفَع َعْنُه  ٌَ ٌة َمْعُموٌل بَِها لِ ُه ُسنَّ ُه أَْخَبَرهُ بَِما َدلَُّه َعلَى أَنَّ بُِوُجوبِِه َولَِكنَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َتؤِْوٌَل اْلُخُصوِص فًِ َذلَِك،َوالنَّْسِخ أِلَنَّ فًِ َرُسوِل هللاَّ
ُه  َباِع َباَن بِؤَنَّ ا َتْلَقى اْلُمْسلُِموَن ِعْلَمُه َذلَِك بِااِلتِّ َوَسلََّم اأْلُْسَوَة اْلَحَسَنَة َفلَمَّ

اِم َوَما أَْشَبَهُه َوَقْد َرَوى َعْبُد  ٌَ ٌَُخصَّ بِِه َنْفَسُه َكاْلِوَصاِل فًِ الصِّ لَْم 
ُه َسؤََل  بًِ َعْمَرَة أَنَّ

ْحَمِن ْبِن أَ بٌِِه َعْن َعْبِد الرَّ
اْلَحِمٌِد ْبُن َجْعَفٍر َعْن أَ

اِمِت َعِن اْلِوْتِر َفَقاَل أَْمٌر َحَسٌن َجِمٌٌل َقْد َعِمَل بِِه  ُعَباَدَة ْبَن الصَّ
ِه َوَسلََّم َواْلُمْسلُِموَن َبْعَدهُ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  ."َرُسوُل هللاَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -253 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ ،  أَنَّ َعابَِشةَ ،َحدَّ
ِه َوَسلََّم َكاَنْت َتقُولُ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َناَم َحتَّى : َزْوَج النَّ ٌَ ًَ أَْن  َمْن َخِش

لِ  ٌْ قَِظ من آِخَر اللَّ ٌْ ْسَت ٌَ َناَم، َوَمْن َرَجا أَْن  ٌَ ٌُوتِْر َقْبَل أَْن   ،ٌُْصبَِح، َفْل
ْر ِوْتَرهُ  ٌَُإخِّ هذا الحدٌث الموقوؾ وقد رواه مالك رحمه : الشرح" .َفْل

هللا تعالى وإٌانا ببلؼا وفق بٌن عمل أبً بكر وعمر رضً هللا 
وقال .عنهما وهو من فقه عابشة رضً هللا عنها، وهللا تعالى أعلم

ِه اَل َمْدَخَل لِْلَقْوِل  :ابن عبد البر فً االستذكار ٌْ َوُهَو أَْمٌر ُمْجَتَمٌع َعلَ
َما  ِل اَل َوْقَت لََها َمْحُدوٌد َوإِنَّ ٌْ ِل َوَصبَلِة اللَّ ٌْ فٌِِه أِلَنَّ اْلِوْتَر ِمْن َصبَلِة اللَّ

ؤْتًِ اْلَقْوُل ، اأْلَْوَقاُت لِْلَمْكُتوَباِت َفَما َفَعَل اإْلِْنَساُن ِمْن َذلَِك َفَحَسنٌ  ٌَ َوَس
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ُ َتَعالَى ، فًِ آِخِر َوْقِت اْلِوْتِر فًِ َباِب اْلِوْتِر َبْعَد اْلَفْجِر إِْن َشاَء هللاَّ
ِ َصلَّى  ِل َقْد أَْوَتَر َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعْنَها ِمْن ُكلِّ اللَّ ًَ هللاَّ َقالَْت َعابَِشُة َرِض

َحرِ  ِه َوَسلََّم َفاْنَتَهى ِوْتُرهُ إِلَى السَّ ٌْ ُ َعلَ ًضا َقالَْت ، هللاَّ ٌْ َوَعْن َعابَِشَة أَ
َما أَْوَتَر  ِل َوُربَّ ٌْ َل اللَّ ِه َوَسلََّم أَوَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َما أَْوَتَر َرُسوُل هللاَّ ُربَّ

ُ َعْنُه ُدوَن فِْعِل ُعَمَر ، آِخَرهُ  ًَ هللاَّ بًِ َبْكٍر َرِض
اُر َسِعٌٍد فِْعَل أَ ٌَ ا اْختِ َوأَمَّ

َحِر َفؤِلَنَّ اأْلَْخَذ  بَلِة فًِ السَّ ُ َعْنُه َمَع ِعْلِمِه بَِفْضِل الصَّ ًَ هللاَّ َرِض
ِر  ٌْ ٌُْصبُِح َعلَى َؼ ْوِم َف ا َخْوَؾ َؼلََبِة النَّ ٌَ ْن ٌِن َوالدُّ بِاْلَحْزِم فًِ أُُموِر الدِّ

ٌَُصلًِّ ، ِوْترٍ  َقَظ َوَقْد َكاَن أَْوَتَر  ٌْ ُ َعْنُه إَِذا اْسَت ًَ هللاَّ َوَكاَن أَُبو َبْكٍر َرِض
ِن َبْعَد أَْن أَْحَرَز ِوْتَرهُ  ٌْ ِن َرْكَعَت ٌْ ِ ، َرْكَعَت ِة َرُسوِل هللاَّ ٌَّ َوَقْد َكاَن ِمْن َوِص

َناُم  ٌَ َرَة أَْن اَل  ٌْ بًِ ُهَر
ْرَداِء َوأَ بًِ الدَّ

بًِ َذرٍّ َوأَ
ِه َوَسلََّم أِلَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

بًِ َبْكرٍ ، أََحُدُهْم إاِلَّ َعلَى ِوْترٍ 
اِر َسِعٌٍد فِْعَل أَ ٌَ ًة اِلْختِ ، َوَحْسُبَك بَِهَذا ُحجَّ

بًِ َبْكٍر 
ُه ُذِكَر لَُه فِْعُل أَ ِه وسلم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َوَقْد ُرِوَي َعِن النَّ

ْعنًِ  ٌَ ْعنًِ أََبا َبْكٍر َوَقِوَي َهَذا  ٌَ فًِ اْلِوْتِر َوفِْعُل ُعَمَر َفَقاَل َحِذَر َهَذا 
ِه لِِعْلِمِه بِؤَنَّهَُما َقِد  ٌْ ْل فِْعَل َواِحٍد ِمْنهَُما َواَل أَْنَكَر َعلَ ٌَُفضِّ ُعَمَر َولَْم 

َناَم  ،اْجَتَهَدا َجْهَدُهَما ٌَ ًَ أَْن  ُ َعْنَها َمْن َخِش ًَ هللاَّ َوَقْوُل َعابَِشَة َرِض

َناَم َوَمْن رجا أن ٌستٌقظ آخر اللٌل  ٌَ ٌُوتِْر َقْبَل أَْن  ٌُْصبَِح َفْل َحتَّى 
بًِ َبْكٍر َوُعَمَر فًِ َذلَِك، إاِلَّ أَنَّ َقْولََها 

فلٌإخره ِوْتَرهُ َتْفِسٌٌر لَِحِدٌِث أَ
َقُع َففِْعُل  ٌَ َجاُء َقْد َنَفَع اْلَمْرُجوَّ ِمْنُه َوَقْد اَل  قَِظ َفالرَّ ٌْ ْسَت ٌَ َوَمْن َرَجا أَْن 

َس بَِمْدفُوٍع بَِقْولَِها َولُِكلٍّ َوْجهٌ  ٌْ اُر َسِعٌٍد لَ ٌَ بًِ َبْكٍر َواْختِ
 ."أَ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -254 ُه َقالَ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع أَنَّ ُكْنُت : َحدَّ
ْبَح،  ًَ َعْبُد هللاِ الصُّ َماُء ُمتِؽٌَمٌة، َفَخِش َة َمَع َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر َوالسَّ بَِمكَّ

بلً َفَشَفَع بَِواِحَدٍة، ُثمَّ  ٌْ ِه لَ ٌْ ُم، َفَرأَى َعلَ ٌْ َفؤَْوَتَر بَِواِحَدٍة، ُثمَّ تَكَشَؾ اْلَؽ
ْبَح أَْوَتَر  ًَ الصُّ ا َخِش ِن، َفلَمَّ ٌْ ِن َرْكَعَت ٌْ َصلَّى َبْعَد َذلَِك َرْكَعَت

هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا : الشرح."بَِواِحَدةٍ 

عنهما من أصح األسانٌد وهو ٌبٌن حكم من أوتر خوفا من طلوع 
الفجر فتبٌن سرٌان اللٌل أنه ٌضٌؾ ركعة إلى ركعة الوتر لتشفع 

وٌتابع قٌامه حتى إذا فرغ منه أو خاؾ طلوع الفجر أوتر،وفً 
 : عمر فً االستذكارأبو، قال "المسؤلة خبلؾ معروؾ بٌن الفقهاء

ْعِرفَُها أَْهُل اْلِعْلِم بَِمْسؤَلَِة َنْقِض اْلِوْترِ " ٌَ َوَقْد ُرِوَي ِمْثُل ، َوَهِذِه َمْسؤَلٌَة 
بن عمر فً ذلك عن علً وعثمان وابن َمْسُعوٍد َوأَُساَمَة َولَْم اَقْوِل 

بًِ اواختلؾ فٌها عن ، ٌُْخَتلَْؾ َعْنهُْم فًِ َذلِكَ 
اٍس َوَسْعِد ْبِن أَ بن َعبَّ
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ِر ،َوقَّاٍص  ٌْ َب َوَقاَل بَِمْذَهِب ابن ُعَمَر فًِ َذلَِك َجَماَعٌة ِمْنهُْم ُعْرَوةُ ْبُن الزُّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُتهُْم َقْولُُه َصلَّى هللاَّ ُموَنَة َوُحجَّ ٌْ َوَمْكُحوٌل َوَعْمُرو ْبُن َم
ْبَح أَْوَتَر  ًَ أََحُدُكُم الصُّ ِل،َوَقْولُُه َفإَِذا َخِش ٌْ اْلِوْتُر َرْكَعٌة ِمْن آِخِر اللَّ

ًضا ِمَن ،بَِرْكَعٍة َواِحَدةٍ  ٌْ َوَخالََؾ َهَذا اْلَمْذَهَب فًِ َنْقِض اْلِوْتِر َجَماَعٌة أَ
لَؾِ  ُه ،السَّ ُ َعْنُه ِمْن ُوُجوٍه أَنَّ ًَ هللاَّ ٌِق َرِض دِّ بًِ َبْكٍر الصِّ

َفُرِوَي َعْن أَ

ٌُِعِد  ِن َولَْم  ٌْ ِن َرْكَعَت ٌْ ْوِم ُثمَّ إِْن َقاَم َصلَّى َرْكَعَت ٌُوتُِر َقْبَل النَّ َكاَن 
اِسٍر  ٌَ اُر ْبُن  ًضا ِمْنهُْم َعمَّ ٌْ َحاَبِة أَ اْلِوْتَر،َوُرِوَي َذلَِك َعْن َطابَِفٍة ِمَن الصَّ

َوَكاَنْت َعابَِشُة َتقُوُل فًِ َذلَِك ،َوَعابُِذ ْبُن َعْمٍرو َوَعابَِشُة أُمُّ اْلُمْإِمنٌِنَ 
لَةٍ  ٌْ ابِِعٌَن ! ! أَِوْتَراِن فًِ لَ إِْنَكاًرا ِمْنَها لَِنْقِض اْلِوْتِر،َوَقاَل بَِذلَِك ِمَن التَّ

،َوُهَو َقْوُل َمالٍِك  ًُّ َخِع َجَماَعٌة ِمْنهُْم َعْلَقَمُة َوأَُبو ِمْجلٍَز َوَطاُوٌس َوالنَّ
ُة لَهُْم َقْولُُه  بًِ َثْوٍر َواْلُحجَّ

ًِّ َوأَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل َوأَ افِِع ًِّ َوالشَّ َواأْلَْوَزاِع
اَن  ٌَ َثَنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن ُسْف لٍَة،َحدَّ ٌْ ِه َوَسلََّم اَل ِوْتَراِن فًِ لَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
اٍح َقاَل  َثَنا ْبُن َوضَّ َثَنا َقاِسُم ْبُن أَْصَبَػ َقاَل َحدَّ َوَسِعٌُد ْبُن َنْصٍر َقااَل َحدَّ
َثَنا  اَن َقاَل َحدَّ ٌَ َثَنا َعْبُد اْلَواِرِث ْبُن ُسْف َبَة َوَحدَّ ٌْ بًِ َش

َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ
ًُّ ْبُن  َثَنا َعلِ ُد ْبُن َعْبِد اْلَواِحِد َقاَل َحدَّ ٌْ َثَنا ُعَب َقاِسُم ْبُن أَْصَبَػ َقاَل َوَحدَّ

ِ ْبُن َبْدٍر َعْن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمبَلِزُم ْبُن َعْمٍرو َقاَل َحدَّ ًِّ َقااَل َحدَّ اْلَمِدٌنِ
 ُ ِ َصلَّى هللاَّ بٌِِه َطْلِق ْبِن علً َقاَل َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِس ْبِن َطْلٍق َعْن أَ ٌْ َق
لٍَة،َفإِْن قٌَِل إِنَّ َمْن َشَفَع اْلِوْتَر بَِرْكَعٍة َفلَْم  ٌْ ِه َوَسلََّم اَل ِوْتَراِن فًِ لَ ٌْ َعلَ

ْشَفَع َرْكَعًة َقْد َسلََّم ِمْنَها َوَناَم  ٌَ ٌُوتِْر فًِ َرْكَعٍة قٌَِل لَُه ُمَحاٌل أَْن 

َؾ  ٌْ َها َوَتَراَخى اأْلَْمُر فٌَِها َوَقْد َكَتَبَها اْلَملُِك اْلَحافُِظ ِوْتًرا َفَك ُمَصلٌِّ
ُ أَْعلَمُ  اٍس َواَل َنَظٍر َوهللاَّ ٌَ ِصحُّ فًِ قِ ٌَ    .َتُعوُد َشْفًعا َهَذا َما اَل 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -255 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ؤُْمَر بَِبْعِض  ٌَ ِن فًِ اْلِوْتِر، َحتَّى  ٌْ ْكَعَت ْكَعِة َوالرَّ ٌَُسلُِّم مَن الرَّ ُعَمَر َكاَن 

هذا الحدٌث الموقوؾ من أصح األسانٌد وهو ٌبٌن : الشرح."َحاَجتِهِ 

أن ابن عمر رضً هللا عنهما كان إذا نابته حاجة سلم حتى ٌقضٌها، 
وهللا تعالى أعلم، وفً هذه المسؤلة خبلؾ معروؾ، قال ابن عبد 

ًضا َواْلَخلَُؾ َفُرِوَي اْلَفْصُل :"البر ٌْ لَُؾ أَ َفَهِذِه َمْسؤَلٌَة اْخَتلََؾ فٌَِها السَّ
بَلِم عن عثمان وسعد وزٌد بن ثابت  ْفِع َوَرْكَعِة اْلِوْتِر بِالسَّ َن الشَّ ٌْ َب

ِر ابن عباس وأبً موسى األشعري ومعاوٌة وابن عمر واو ٌْ َب بن الزُّ
ُ َعْنهُْم،َوَكاَن ُمَعاٌذ القارئ ٌإم َجَماَعٍة ِمْن أَْصَحاِب  ًَ هللاَّ َوَعابَِشَة َرِض

ْفَعُل َذلَِك َمَعهُمْ  ٌَ ِه َوَسلََّم فًِ َرَمَضاَن َف ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َوبَِهَذا َقاَل ، النَّ
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ًُّ َوأَْصَحاُبهَُما َوأَْحَمُد َوأَُبو َثْورٍ  افِِع َوُهَو َقْوُل َسِعٌِد ْبِن ، َمالٌِك َوالشَّ
بًِ َرَباحٍ 

ٍد َوَعَطاِء ْبِن أَ ٌَِّب َواْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ِرِهْم، اْلُمَس ٌْ ُة َمْن  َوَؼ َوُحجَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِل َمْثَنى" :َذَهَب َهَذا اْلَمْذَهَب َقْولُُه َصلَّى هللاَّ ٌْ  ،َصبَلةُ اللَّ
ْبَح َفَصلِّ َرْكَعًة ُتوتُِر  وما ،لََك َما َقْد صلٌتَمْثَنى َفإَِذا َخِشٌَت الصُّ

بن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة َعْن ابن شهاب عن ارواه جماعة من أصحاب 

ٌَُصلًِّ إِْحَدى َعْشَرَة  ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َعابَِشَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ٌُوتُِر بَِواِحَدٍة،َوَقْد َذَكْرَنا َمْن َقاَل  ِن ِمْنَها َو ٌْ َن ُكلِّ َرْكَعَت ٌْ ٌَُسلُِّم َب َرْكَعًة 

   ."مذلك عن ابن ِشَهاٍب َوَمْن َخالََفُه فٌِِه فٌَِما َتَقدَّ 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -256 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ َسْعَد :  َحدَّ َحدَّ

ٌُوتُِر َبْعَد اْلَعَتَمِة بَِواِحَدةٍ  بًِ َوقَّاٍص َكاَن 
 ".ْبَن أَ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب َقالَ ـ * َس اْلَعَمُل َعلَى : حدثنا َمالِكٌ : َحدَّ ٌْ َولَ
هذا الحدٌث الموقوؾ على سعد بن أبً وقاص رضً  :الشرح."ذلك

هللا عنه صحٌح اإلسناد ٌقٌنا وقد خالفه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى   
ولكن أدنى الوتر "وإٌانا، وقد سقط من رواٌة أبً مصعب

 َوَمْعلُوٌم أَنَّ اْلَمْؽِرَب َثبَلَث َرَكَعاٍت :"وتعقبه ابن عبد البر قاببل"ثبلث

لِ  ٌْ ٌَُسلُِّم إاِلَّ فًِ آِخِرِهنَّ َفَكَذلَِك ِوْتُر َصبَلِة اللَّ ٌُّوَب ، اَل  بًِ أَ
َوَحِدٌُث أَ

ِه َوَسلََّم َقاَل َمْن َشاَء أَْوَتَر  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اأْلَْنَصاِريِّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
بَِسْبٍع َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِخْمٍس َوَمْن َشاَء أَْوَتَر بَِثبَلٍث َوَمْن َشاَء أَْوَتَر 

َوَقْد ُرِوَي ِمْثُل فِْعِل : "وقال ابن عبد البر فً االستذكار." بَِواِحَدةٍ 
بًِ َوقَّاٍص فًِ َذلَِك َعْن ُعْثَماَن بن عفان و

بن ابن عمر واَسْعِد ْبِن أَ
رِ  ٌْ َب اٍس َفَقاَل أََصاَب أَْو ، الزُّ َة َفَعلَُه َفُذِكَر َذلَِك اِلْبِن َعبَّ ٌَ َوُرِوَي أَنَّ ُمَعاِو

َة، نَّ ًِّ  َقاَل أََصاَب السُّ افِِع َوَقاَل َجَماَعٌة ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ِمْن أَْصَحاِب الشَّ
ْفِع َوَرْكَعِة اْلِوْتِر بَِسبَلٍم  َن الشَّ ٌْ ِرِهْم ُكلُّ َمْن ُرِوَي َعْنُه اْلَفْصُل َب ٌْ َوَؼ
َس َقْبلََها  ٌْ ابِِعٌَن َفهَُو ُمِجٌٌز اْلِوْتَر بَِرْكَعٍة َواِحَدٍة لَ َحاَبِة َوالتَّ ِمَن الصَّ

ءٌ  ًْ َن َذلَِك ،َش ٌْ ْفِصُل َب ٌَ ْن  َس أََحٌد ِممَّ ٌْ َم ِذْكُرهُ،َوَقالُوا لَ ُتهُْم َما َتَقدَّ َوُحجَّ
ٌء إاِلَّ  ًْ َس َقْبلََها َش ٌْ ْكَرهُ اْلِوْتَر بَِواِحَدٍة لَ ٌَ ا َقْبلََها  ْكَعَة ِممَّ ْفِرُد الرَّ ٌُ بَِسبَلٍم َو

ًُّ َوأَْحَمُد َوأَُبو َثْوٍر َوَداُوُد  َمالُِك ْبُن أََنٍس َوَمْن َتاَبَعُه، افِِع َوأََجاَز الشَّ
ْسَتِحبُّوَن أَْن  ٌَ هُْم  افِلَِة إاِلَّ أَنَّ ٌء ِمْن َصبَلِة النَّ ًْ َس َقْبلََها َش ٌْ اْلِوْتَر بَِواِحَدٍة لَ

ُكوَن َقْبلََها َصبَلةٌ، ٌَ  ًُّ افِِع  أََقلَُّها َرْكَعَتاِن َوأَْكَثُرَها َعْشٌر َعلَى َما :َقاَل الشَّ
ٌُوتَِر  ْكَرهُ أَْن  ٌَ ا َمالٌِك َفَكاَن  ِه َوَسلََّم،َوأَمَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َثَبَت َعِن النَّ

ْكَعُة َوَقْد  ٍء ُتوَتُر لَُه الرَّ ًْ قُوُل أَيُّ َش ٌَ أََحٌد بَِرْكَعٍة اَل َصبَلَة َنافِلٍَة َقْبلََها َو
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ِه َوَسلََّم ُتوتُِر لَُه َما َقْد َصلَّى،وكره ابن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ
َراءَ  ٌْ اَها اْلُبَت ٌء َوَسمَّ ًْ َس َقْبلََها َش ٌْ َوُهَو َمْذَهُب ،َمْسُعوٍد اْلِوْتَر بَِرْكَعٍة لَ

َنهُنَّ بَِسبَلمٍ  ٌْ ْفِصُل َب ٌَ  ."ُكلِّ َمْن َرأَى اْلِوْتَر َثبَلَث َرَكَعاٍت اَل 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -257 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر، أَنَّ :  َحدَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ َصبلَةُ اْلَمْؽِرِب ِوْتُر َصبلَِة : َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن 

َهارِ  هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر رضً : الشرح".النَّ
هللا عنهما من أصح األحادٌث، لكنه جاء مرفوعا من ؼٌر طرٌق 

َثَنا َهاُروُن  -5549 :مالك، قال أحمد فً المسند َمِد، َحدَّ َثَنا َعْبُد الصَّ َحدَّ
ُد ْبُن ِسٌِرٌَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، أَنَّ  َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ ْبُن إِْبَراِهٌَم اأْلَْهَواِزيُّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َهاِر، »:النَّ َصبَلةُ اْلَمْؽِرِب ِوْتُر َصبَلِة النَّ
ِل َمْثَنى َمْثَنى، َواْلَوْتُر َرْكَعٌة ِمْن  ٌْ ِل، َوَصبَلةُ اللَّ ٌْ َفؤَْوتُِروا َصبَلَة اللَّ

لِ  ٌْ َبُة  -1386 : وقال النسابً فً السنن الكبرى،«آِخِر اللَّ ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

اٍض، َعْن ِهَشاٍم، َعِن اْبِن : ْبُن َسِعٌٍد، َقالَ  ٌَ ُل َوُهَو اْبُن ِع ٌْ َثَنا اْلفَُض َحدَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َصبَلةُ » :َقالَ  ِسٌِرٌَن، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّ

لِ  ٌْ َهاِر، َفؤَْوتُِروا َصبَلَة اللَّ ثم  ."أَْرَسلَُه أَْشَعثُ « اْلَمْؽِرِب ِوْتُر َصبَلِة النَّ

 -1387 :رواه مرسبل مثل ابن أبً شٌبة من حدٌث محمد بن سٌرٌن
ُد ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، َقالَ  أَْخَبَرَنا َخالٌِد َوُهَو اْبُن اْلَحاِرِث ْبِن : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ًُّ َقالَ  ِم ٌْ ٍم اْلهَُج ٌْ ٍد : ُسلَ َثَنا اأْلَْشَعُث َوُهَو اْبُن َعْبِد اْلَملِِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
ِه َوَسلَّمَ : َوُهَو اْبُن ِسٌِرٌَن َقالَ  ٌْ َصبَلةُ » :َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

لِ  ٌْ َهاِر، َفؤَْوتُِروا َصبَلَة اللَّ وقال ابن أبً ، «اْلَمْؽِرِب ِوْتُر َصبَلِة النَّ

، - 6714 :شٌبة فً المصنؾ ًِّ لَِم ٍد، َعْن َخالٍِد السُّ ٌْ ُد ْبُن ُعَب َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
هِ : َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصبَلةُ  »:َوَسلَّمَ  َقاَل َرُسوُل هللاَّ

لِ  ٌْ َهاِر َفؤَْوتُِروا َصبَلَة اللَّ وهو ٌجعل ، «اْلَمْؽِرِب ِوْتُر َصبَلِة النَّ

المؽرب من النهار وٌجعلها وترها، وقد جاء عن عابشة رضً هللا 

ًِّ ": قال ابن عبد البر. عنها مثل ذلك بِ فقد ُرِوَي َمْرفُوًعا َعِن النَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ْنَبِؽً  َصلَّى هللاَّ ٌَ َواْسَتَدلَّ َبْعُض أَْصَحابَِنا َعلَى أَنَّ اْلِوْتَر اَل 

ُكوَن إاِلَّ َبْعَد َصبَلٍة أََقلَِّها َرْكَعَتاِن بَِهَذا اْلَخَبِر،َوَقالُوا إَِذا َكاَنِت  ٌَ أَْن 
َها ِمْن ِجْنِسَها َفَكَذلَِك  ْعنًِ اْلَمْكُتوَباِت أِلَنَّ ٌَ َهاِر  اْلَمْؽِرُب ِوْتَر َصبَلِة النَّ

َمَها َواَل َتُكوَن َرْكَعًة ُمْفَرَدًة،َقاَل  ُكوَن اْلِوْتُر لَِصبَلِة َنافِلٍَة َتَقدَّ ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ
ٌَُصلِّ َمْثَنى لمالك من أوتر أول ال ًَ َفْل ٌَُصلِّ ٌل ُثمَّ َناَم ُثمَّ َقاَم َفَبَدا لَُه أَْن 

ًَ لَقاَل مالك من أوتر أول ال،َمْثَنى ٌَُصلِّ ٌل ُثمَّ َناَم ُثمَّ َقاَم َفَبَدا لَُه أَْن 
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ٌُْشفُِع ِوْتَرهُ  ًَّ فًِ َذلَِك َواَل  ٌَُصلِّ َمْثَنى َمْثَنى،َفهَُو أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَ َفْل
ٌُِعٌُدهُ َوُهَو ِخبَلٌؾ اِلْبِن ُعَمرَ  َم َمالًِكا إِلَى ،َواَل  َوَقْد َذَكْرَنا َمْن َتَقدَّ

اِرِه َذلَِك من السلؾ ومن تابع بن ُعَمَر َعلَى َمْذَهبِِه فًِ َهَذا  ٌَ اْختِ
اْلَباِب،َوَقْد أَْخَبَر َمالٌِك أَنَّ اْلِخبَلَؾ فًِ َذلَِك َقْد َسِمَعُه َواْخَتاَر ِمْن َذلَِك 

اُر ِعْنَد أَْكَثِر اْلفَُقَهاءِ  ٌَ  ."َما اْخَتاَرهُ َوُهَو ااِلْختِ

ًَ : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَُصلِّ ِل، ُثمَّ َناَم، ُثمَّ َقاَم، َفَبَدا لَُه أَْن  ٌْ َل اللَّ َمْن أَْوَتَر أَوَّ
ٌَُصلِّ َمْثَنى َمْثَنى ًَّ .َفْل هذا مذهب : الشرح".وهذا أََحبُّ َما َسِمْعُت إِلَ

اإلمام مالك الفقهً رحمه هللا وإٌانا ٌقول بؤن من صلى الوتر قبل أن 
ٌنام ثم بدا آخر اللٌل أن ٌتنفل فلٌصل ما شاء مثنى، مثنى، لكنه ال 

ٌوتر بل ٌكتفً بوتره الذي صلى أول اللٌل، لكنه جاء عن النبً 
 ."اجعلوا آخر صبلتكم وترا:"صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

 :باب ما جاء فً الوتر بعد الفجر (21)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -258 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد اْلَكِرٌِم ْبِن أَ َحدَّ

اٍس أنه  ٍر، عن َعْبَد هللاِ ْبَن َعبَّ ٌْ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب اْلُمَخاِرِق اْلَبْصِريِّ
َقَظ، َفَقاَل لَِخاِدِمهِ  ٌْ ْوَمبٍِذ َقْد : َرَقَد ُثمَّ اْسَت ٌَ اْنُظْر َما َصَنَع النَّاُس، َوكان 

اُس ِمَن : َذَهَب َبَصُرهُ، َفَذَهَب اْلَخاِدُم ُثمَّ َرَجَع، َفَقالَ  َقِد اْنَصَرَؾ النَّ
ْبحَ  اٍس، َفؤَْوَتَر ُثمَّ َصلَّى الصُّ ْبِح، َفَقاَم َعْبُد هللاِ ْبُن َعبَّ : الشرح." الصُّ

هذا الحدٌث ٌروٌه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن عبد 
الكرٌم بن أبً المخارق وهو واه ضعٌؾ باإلجماع، قال ابن عبد 

ْعِرَفُه، َكَما َؼرَّ  :البر ٌَ ُكْن ِمْن أَْهِل َبلَِدِه َف ٌَ َؼرَّ َمالًِكا ِمْنُه َسْمُتُه َولَْم 
ى ِحْذقُُه َوَنَباَهُتُه َفَرَوى َعْنُه َوُهَو  ٌَ ْح ٌَ بًِ 

ًَّ ِمْن إِْبَراِهٌَم ْبِن أَ افِِع الشَّ
تنبٌه المقلد الساري على "وقد بٌنا فً كتابنا ." ُمْجَمٌع َعلَى َضْعفِهِ 

أنه مجمع على ضعفه " حدٌث من جرح من رجال مسلم والبخاري
وإن كان أدخل فً رجال الستة فلم ٌؽن عنه ذلك توهٌه، قال الباجً 

اِس لَِخاِدِمِه اُْنُظْر َما َصَنَع : (ش): "فً المنتقى ِ ْبِن َعبَّ َقْوُل َعْبِد هللاَّ

ٌُْمِكْنُه ااِلْجتَِهاُد فًِ اْلَوْقِت  ا لَْم  ْوَمبٍِذ َقْد َذَهَب َبَصُرهُ لَمَّ ٌَ اُس َوُهَو  النَّ
ْبُعُد اْجتَِماُعهُْم َعلَى اْلَخَطِؤ فًِ  ٌَ ُه  اِس فًِ َذلَِك أِلَنَّ اْقَتَدى بَِجَماَعِة النَّ

ا َقاَل لَُه  ٌة َفلَمَّ َما َوأَْكَثُرُهْم فًِ َذلَِك اْلَوْقِت ُعلََماُء أَبِمَّ ٌَّ اْلَوْقِت اَل ِس
ْبِح َعلِمَ  اُس ِمْن الصُّ ِسُع لِِوْتِرِه  اْلَخاِدُم َقْد اْنَصَرَؾ النَّ تَّ ٌَ أَنَّ َذلَِك َوْقٌت 

ْنَصِرفُوَن  ٌَ هُْم اَل  اِس فًِ َذلَِك اْلَوْقِت أَنَّ ُه َعلَِم ِمْن َحاِل النَّ َوَفْرِضِه أِلَنَّ
َساُء ُمَتلَفَِّعاٍت بُِمُروِطِهنَّ  ْنَصِرُؾ النِّ ٌَ  إالَّ فًِ اْلَوْقِت الَِّذي َقالَْت َعابَِشُة 



 Page 457 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

َم ِوْتَرهُ  ٌُْعَرْفَن ِمْن اْلَؽلَِس َفلَِذلَِك َقدَّ َوَقْد أَْوَتَر َبْعِد اْلَفْجِر  :(َمْسؤَلَةٌ ).َما 

ٌُوتُِر اآْلَن  اِز َوِعٌَسى َعْن اْبِن اْلَقاِسِم  لَِضُروَرٍة َفَقْد َرَوى اْبُن اْلَموَّ
َس بَِوْقِت  ٌْ ٌُوتُِرهُ أِلَنَّ َهَذا لَ افِلَِة َما  لَتِِه ِمْن النَّ ٌْ َم فًِ لَ ُه َقدَّ بَِرْكَعٍة أِلَنَّ

اِز  لَتِِه َفَقْد َرَوى اْبُن اْلَموَّ ٌْ َتَنفَّْل فًِ لَ ٌَ َنافِلٍَة إالَّ لَِضُروَرٍة َفإِْن َكاَن لَْم 
ٌُوتُِر بَِرْكَعةٍ  ِن ُثمَّ  ٌْ َتَنفَُّل بَِرْكَعَت ٌَ إَذا َثَبَت أَنَّ اْلِوْتَر  :(َمْسؤَلَةٌ ).َعْن أََصْبَػ 

ْبِح  ٌُْحِرَم لِلصُّ ْذُكَرهُ َقْبَل أَْن  ٌَ ْخلُو أَْن  ٌَ ُروَرِة َبْعَد اْلَفْجِر َفبَل  ٌَُصلَّى لِلضَّ

ْتُرُك اْلِوْتَر  ٌَ ُه  ْبِح َوَقْد َرأَى أَنَّ ٌُْحِرَم لِلصُّ أَْو َبْعَد َذلَِك َفإِْن َذَكَرهُ َقْبَل أَْن 
ًْ اْلَفْجِر  ْبِح َقْبَل الشَّْمِس َبَدأَ بِاْلِوْتِر ُثمَّ بَِرْكَعَت ًْ اْلَفْجِر َوالصُّ َوَرْكَعَت

 ًْ ٌُْخَتلَْؾ فًِ َنْفًِ ُوُجوِب َرْكَعَت ُه َقْد اُْخُتلَِؾ فًِ ُوُجوِب اْلِوْتِر َولَْم  أِلَنَّ
 :(َمْسؤَلَةٌ ) .اْلَفْجِر َفإِْن َضاَق اْلَوْقُت َعْنهَُما َتَرَك اْلِوْتَر َوَصلَّى اْلَفْرضَ 

اٍد َعْن  ٌَ ًُّ ْبُن ِز ْبِح َفَقْد َرَوى َعلِ َفإِْن َذَكَر اْلِوْتَر َوَقْد أُقٌَِمْت َصبَلةُ الصُّ
ُه لَْم  ًْ اْلَفْجِر َوَسَبُب َذلَِك أَنَّ ْخُرُج لَِرْكَعَت ٌَ َها َواَل  ٌَُصلٌِّ ْخُرُج َف ٌَ ُه  َمالٍِك أَنَّ

نِ  ٌْ بَلَت ٌُْدِرَك الصَّ َتلَبَّْس بَِصبَلِة اْلَفْجِر َفَخَرَج لِ َفإِْن َذَكَر  :(َمْسؤَلَةٌ ) .ٌَ

ُكوِع أَْو َبْعَدهُ  ْذُكَرهُ َقْبَل الرُّ ٌَ ْخلُو أَْن  ٌَ ْبِح َفبَل  اْلِوْتَر َوُهَو فًِ َصبَلِة الصُّ
ٌَُصلًِّ َوْحَدهُ أَْو فًِ  ْذُكَرهُ َوُهَو  ٌَ ْخلُو أَْن  ٌَ ُكوِع َفبَل  َفإِْن َذَكَرهُ َقْبَل الرُّ

ْبَح  بَلَة َوَصلَّى اْلِوْتَر ُثمَّ َصلَّى الصُّ َجَماَعٍة َفإِْن َكاَن َوْحَدهُ َقَطَع الصَّ
َن أَْن  ٌْ ْق َب ٌَُفرِّ ْبَح لِْلِوْتِر َولَْم  ْقَطُع الصُّ ٌَ َواِدِر َعْن اْلُمِؽٌَرِة اَل  َوفًِ النَّ

ُه  ا أَْو فًِ َجَماَعٍة َقاَل اإْلَِماُم أَُبو اْلَولٌِِد َوُهَو ِعْنِدي أَْولَى أِلَنَّ ُكوَن َفّذً ٌَ
َن َوْقَت  ٌَّ ٌَُع ْفِل َوأِلَنَّ لِْلُمَكلَِّؾ أَْن  ُروِع فٌِِه لِلنَّ ْقَطُع اْلَفْرَض َبْعَد الشُّ ٌَ اَل 
َس لَُه َقْطُعَها إالَّ  ٌْ ْلَزُم بُِدُخولِِه فٌَِها َفلَ ٌَ ُن َو ٌَّ َتَع ٌَ َما  بَلِة َوإِنَّ ُوُجوِب الصَّ

ْحَتاُج إلَى (َفْرعٌ ) .بَِما ُهَو بِاْلَوْقِت ِمْنَها ٌَ ِة اْلُمِؽٌَرِة َفبَل  ٌَ  َفإَِذا قُْلَنا بِِرَوا

ا ًٌ اِكُر لِْلِوْتِر ُمَصلِّ ِرِه َوَكاَن الذَّ ٌْ ِة اْبِن اْلَقاِسِم َوَؼ ٌَ  َتْفِرٌٍع َوإِْن قُْلَنا بِِرَوا
ُكوَن إَماًما أَْو َمؤُْموًما َفإِْن َكاَن َمؤُْموًما َفَعْن  ٌَ ْخلُو أَْن  ٌَ فًِ َجَماَعٍة َفبَل 

اتٍ  ٌَ ٌَُصلًِّ :إْحَداَها :َمالٍِك فًِ َذلَِك َثبَلُث ِرَوا بَلَة َو ْقَطُع الصَّ ٌَ ُه   أَنَّ

ْبحَ  ةُ  .اْلِوْتَر ُثمَّ الصُّ ٌَ انِ ْبِح َوَقْد َفاَتُه اْلِوْتُر :َوالثَّ َتَماَدى َعلَى الصُّ ٌَ  
الَِثةُ  .َوَرَواُهَما اْبُن اْلَقاِسمِ  ِن َرَواَها َعْنُه :َوالثَّ ٌْ َن اأْلَْمَر ٌْ اِر َب ٌَ ُه بِاْلِخ  أَنَّ

َن  .اْبُن َوْهبٍ  ٌْ ِصُل إلَى اْلَجْمِع َب ٌَ ُه بَِذلَِك  ِة اأْلُولَى أَنَّ ٌَ َوا َوْجُه الرِّ
ِن َفَكاَن أَْولَى ِمْن َتْرِك اْلِوْترِ  ٌْ بَلَت ِة َما َذَكْرَناهُ  .الصَّ ٌَ انِ ِة الثَّ ٌَ َوا َوَوْجُه الرِّ

َوإِْن َكاَن إَماًما َفَقْد َرَوى اْبُن  (َفْرعٌ ).َقْبَل َهَذا ِمْن َتْوِجٌِه َقْوِل اْلُمِؽٌَرةِ 

ُه  َم ِمْن َقْوِل اْلُمِؽٌَرِة أَنَّ ا َوَقْد َتَقدَّ ٌُْسفَِر ِجّدً ْقَطُع إالَّ أَْن  ٌَ َحبٌٍِب َعْن َمالٍِك 
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ُ أَْعلَمُ  ْقَطُع َقاَل اإْلَِماُم أَُبو اْلَولٌِِد َوُهَو اأْلَْظَهُر ِعْنِدي َوهللَاَّ ٌَ قلت " .اَل 
 .وقد تقدم ما فٌه كفاٌة فٌما ٌخص بقضاء الوتر، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -259 ُه َبلََؽُه أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
اِمِت، َوَعْبَد هللاِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعَة، َواْلَقاِسَم  اٍس، َوُعَباَدَة ْبَن الصَّ َعبَّ

دٍ   ". َقْد أَْوَتُروا َبْعَد اْلَفْجرِ ،ْبَن ُمَحمَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -260 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ :  َحدَّ  َعْن ،َحدَّ
بٌِِه، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن َمْسُعوٍد َقالَ 

ْبِح : أَ َما أَُبالًِ لَْو أُقٌَِمْت َصبلَةُ الصُّ
 ".َوأََنا أُوتِرُ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -261 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ُإمُّ َقْوًما: َقالَ  ٌَ اِمِت  ْبحِ ،َكاَن ُعَباَدةُ ْبُن الصَّ ْوًما إِلَى الصُّ ٌَ  َفؤََقاَم ، َفَخَرَج 

نُ  اِمِت َحتَّى أَْوَترَ ،اْلُمَإذِّ  ُثمَّ َصلَّى لِهُم ، َفؤَْسَكَتُه ُعَباَدةُ ْبُن الصَّ
ْبحَ   ".الصُّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -262 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ُه َقالَ  قُولُ : اْلَقاِسِم أَنَّ ٌَ إِنًِّ ألُوتُِر : َسِمْعُت َعْبَد هللاِ ْبَن َعاِمِر ْبِن َربٌَِعَة 

ْحَمِن ْبِن اْلَقاِسِم أَيَّ ،َوأََنا أَْسَمُع اإلَِقاَمَة أَْو َبْعَد اْلَفْجرِ  ُشكُّ َعْبُد الرَّ ٌَ  

 " .َذلَِك َقالَ 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -263 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

قُولُ ،اْلَقاِسمِ  ٌَ ٍد  ُه َسِمَع أََباهُ اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ  ".إِنًِّ ألُوتُِر َبْعَد اْلَفْجرِ :  أَنَّ
ْنَبِؽً : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ٌُوتُِر َبْعَد اْلَفْجِر َمْن َناَم َعِن اْلِوْتِر، َوالَ  َما  َوإِنَّ

َضَع ِوْتَرهُ َبْعَد اْلَفْجرِ  ٌَ َد َذلَِك َحتَّى  َتَعمَّ ٌَ هذه : الشرح".ألََحٍد أَْن 
األحادٌث الموقوفة واآلثار المقطوعة كلها تفٌد استحباب صبلة 

 فهذه الوتر بعد الصبح لمن نام عنها ولم ٌفق إال بعد الصبح،
األحادٌث األربعة التً رواها اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 

موقوفة بؤسانٌد صحٌحة على أربعة من الصحابة وقد روى األثر 

: عنهم فً البداٌة ببلؼا إال ابن مسعود ثم أسنده عنهم فرادى وهم
ابن مسعود وعبادة بن الصامت وعبد هللا بن عامر بن أبً ربٌعة 

باإلضافة إلى ابن عباس رضً هللا عنهم تفٌد جواز صبلة الوتر بعد 
طلوع الفجر ثم ختم بالفقٌه القاسم بن محمد من التابعٌن ثم بٌن مالك 

أن ذلك ال ٌفعله إال من نام عن حزبه أو وتره،وال ٌنبؽً تعمده، 
َما : " وقد قال ابن عبد البر.وهللا تعالى أعلم َوَقاَل َمالٌِك بِؤََثِر َذلَِك إِنَّ

َد َذلَِك )ٌُوتُِر  َتَعمَّ ٌَ ْنَبِؽً أِلََحٍد أَْن  ٌَ َبْعَد اْلَفْجِر ِمْن َناَم َعِن اْلِوْتِر َواَل 
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َضَع ِوْتَرهُ َبْعَد اْلَفْجرِ  ٌَ لَُؾ ِمَن اْلُعلََماِء ،َحتَّى  َقاَل أَُبو ُعَمَر اْخَتلََؾ السَّ
َل َوْقتِِه  َواْلَخلَُؾ َبْعَدُهْم فًِ آِخِر َوْقِت اْلِوْتِر َبْعَد إِْجَماِعِهْم َعلَى أَنَّ أَوَّ
ْبُح َوْقٌت لَُه إِْذ ُهَو  ْنَفِجَر الصُّ ٌَ َل ُكلَُّه َحتَّى  ٌْ َبْعَد َصبَلِة اْلِعَشاِء َوأَنَّ اللَّ

ٌَُصلَّى اْلِوْتُر َبْعَد ُطلُوِع اْلَفْجِر  ِل،َفَقاَل ِمْنهُْم َقابِلُوَن اَل  ٌْ آِخُر َصبَلِة اللَّ
َما َوْقُتَها ِمْن َصبَلِة اْلِعَشاِء إِلَى ُطلُوِع اْلَفْجِر َفإَِذا َطلََع اْلَفْجُر َفبَل  َوإِنَّ

بًِ 
ٍر َوَمْكُحوٌل َوَعَطاُء ْبُن أَ ٌْ ْن َقاَل َهَذا َسِعٌُد ْبُن ُجَب ِوْتَر،َوِممَّ

ُتهُْم َحِدٌُث  ٍد،َوُحجَّ ٌُوُسَؾ َوُمَحمَّ بًِ 
ْوِريِّ َوأَ اَن الثَّ ٌَ َرَباٍح،َوُهَو َقْوُل ُسْف

ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َنا َرُسوُل هللاَّ ٌْ َخاِرَجَة ْبِن ُحَذاَفَة اْلَعَدِويِّ َقاَل َخَرَج َعلَ
َعِم  ٌر لَُكْم ِمْن ُحُمِر النَّ ٌْ ًَ َخ ُكْم بَِصبَلٍة ِه َ َتَعالَى َقْد أََمدَّ َوَسلََّم َفَقاَل إِنَّ هللاَّ

َن َصبَلِة اْلِعَشاِء َوُطلُوِع اْلَفْجرِ  ٌْ ُ لَُكْم َما َب ًَ اْلِوْتُر َجَعلََها هللاَّ  ."  ِه
 :ماجاء فً ركعتً الفجر (22)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -264 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أنها أَْخَبَرْتُه، أَنَّ  بِ ُعَمَر، عن َحْفَصَة َزْوِج النَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ُن من األََذاِن : َرُسوَل هللاَّ َكاَن إَِذا َسَكَت اْلُمَإذِّ
بلَةُ  ِن، َقْبَل أَْن ُتَقاَم الصَّ ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ ْبِح وأراد َصلَّى َرْكَعَت " .بَصبلَِة الصُّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد وهو تخبر : الشرح
فٌه حفصة رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان 

: الشرح." ٌصلً ركعتٌن خفٌفتٌن بعد أذان الصبح وذلك قبل اإلقامة
هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من 

أصح األحادٌث إسنادا وأنظفها وقد أخرجه من طرٌقها بعض حذاق 
ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ  :قال أحمد: المسندٌن كما ٌلً : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ٌُوُسَؾ، :الحدٌث، وقال البخاريَمالٌِك، َعْن َنافٍِع، ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا :الحدٌث، وقال الدارمًأَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َقالَ 
الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً مالك، عن نافع،

ُد ْبُن َسلََمَة، َقالَ  :المجتبى  أَْنَبؤََنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك،: أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
حدثنا علً بن عبد :الحدٌث، وقال الطبرانً فً المعجم الكبٌر

العزٌز، ثنا القعنبً، عن مالك، ح وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد هللا 
بن ٌوسؾ، أخبرنا مالك، ح وحدثنا علً بن المبارك الصنعانً، ثنا 

الحدٌث، وقال أبو عوانة فً إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً مالك،
أبنا ابن وهب أن مالًكا : أخبرنا ٌونس، قال: المستخرج وفً المسند

 ثنا ٌحٌى بن صالح، :، ح وحدثنا أبو الجماهر الحمصً، قال[حدثه]
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ثنا : ثنا إسحاق بن عٌسى، قال: ثنا مالك، وحدثنا الصؽانً، قال: قال
 بَِما َقدْ :  الحدٌث، وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثارمالك،

ٌُوُنُس، َقالَ  َثنًِ  َثُه َعْن َنافٍِع َعِن اْبِن : َحدَّ أنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
:  وقد بٌنت أن صبلتٌن مبنٌتٌن على التخفٌؾ هماُعَمَر، الحدٌث،

صل : صبلة الرؼٌبة وتحٌة المسجد لقوله صلى هللا علٌه وسلم

 .ركعتٌن وتجوز فٌهما، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -265 ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَتْ  بِ ِ َصلى : َعابَِشَة َزْوَج النَّ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ٌَُخفُِّؾ َرْكَعَتًِ اْلَفْجِر، َحتَّى إن كنت إِنًِّ أَلَقُولُ  أََقَرأَ : هللا َعلٌَه َوَسلم لَ

وهذا الحدٌث المرفوع اآلخر : الشرح" .فٌهما بِؤُمِّ اْلقُْرآِن أَْم ال؟
تحكً فٌه عابشة رضً هللا عنها أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

كان ٌصلً ركعتٌن خفٌفتٌن ٌخفؾ فٌهما حتى أنها لتقول أقرأ فٌهما 
بؤم القرآن أم ال؟ فعابشة وحفصة أعلم بصبلة رسول هللا صلى هللا 

علٌه وسلم فً البٌوت من ؼٌرهما،وقد جاء من طرق أخرى وبؤلفاظ 
، أَْخَبَرَنا  -900 :أخرى، قال البؽوي ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك،  ًُّ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ًِّ َصلَّى  بِ ِر، َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ ٌْ َب َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِل »:هللاُ َعلَ ٌْ ٌَُصلًِّ بِاللَّ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ نَّ النَّ
أَ

ٌُوتُِر ِمْنَها بَِواِحَدٍة، َفإَِذا َفَرَغ ِمْنَها اْضَطَجَع َعلَى  إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة 
نِ  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ُن، َف ُه اْلُمَإذِّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ى  َمِن َحتَّ ٌْ َهَذا  .«ِشقِِّه األَ

ى، َعن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َوَقاَل  َحِدٌٌث َصِحٌٌح أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 
ْهِريّ : َمْعَمرٌ  ِن، ُثمَّ » :َعِن الزُّ ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ َفإَِذا َطلََع اْلَفْجُر، َصلَّى َرْكَعَت

ٌُْإِذَنهُ  ُن َف ِجٌَا اْلُمَإذِّ ٌَ ى  َمِن، َحتَّ ٌْ َهَذا َحِدٌٌث  .«اْضَطَجَع َعلَى ِشقِِّه األَ

تِهِ  َفٌق َعلَى ِصحَّ ُ ، ُمتَّ َوَنْوُمُه ُمْضَطِجًعا َحتَّى َنَفَخ، : َقاَل َرِحَمُه هللاَّ

َناُم  ٌَ َنُه َكاَنْت َتَناُم، َوال  ٌْ بلِة ِمْن َخَصابِِصِه، ألَنَّ َع اُمُه إِلَى الصَّ ٌَ َوقِ
 ًَ ًَ اْلَوْح ِع ٌَ ْوَم َقْلُبُه لِ َما ُمنَِع النَّ ْقَظُة َقْلبِِه َتْمَنُعُه ِمَن اْلَحَدِث، َوإِنَّ ٌَ َقْلُبُه، َف

 ًَ ِه فًِ َمَناِمِه، إَِذا أُوِح ٌْ رٍ  إِلَ ٌْ ُد ْبُن ُعَم ٌْ ا: َقاَل ُعَب ٌَ ، ُثمَّ  ُرْإ ًٌ اِء َوْح ٌَ ْنبِ
األَ

َعْن َعابَِشَة،  [102 :الصافات] {إِنًِّ أََرى فًِ اْلَمَناِم أَنًِّ أَْذَبُحكَ }:َقَرأَ 
َن أَْن »:َقالَتْ  ٌْ ٌَُصلًِّ فٌَِما َب ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َكاَن َرُسولُ هللاَّ

ٌَُسلُِّم ِمْن ُكلِّ  ْفُرَغ ِمْن َصبلِة اْلِعَشاِء إِلَى اْلَفْجِر إِْحَدى َعْشَرَة َرْكَعًة،  ٌَ
ْقَرأُ أََحُدُكْم  ٌَ ِن َقْدَر َما  ٌْ ْسُجُد َسْجَدَت ٌَ ٌُوتُِر بَِواِحَدٍة، َو ِن، َو ٌْ َرْكَعَت
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ْرَفعَ  ٌَ ًة َقْبلَ أَْن  ٌَ ُن ِمْن َصبلِة  َخْمِسٌَن آ َرْأَسُه، َفإَِذا َسَكَت اْلُمَإذِّ
ِن، ُثمَّ اْضَطَجَع  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ َن لَُه اْلَفْجُر، َقاَم َفَرَكَع َرْكَعَت ٌَّ اْلَفْجِر، َوَتَب

ْخُرجُ  ٌَ ُن لِئِلَقاَمِة، َف ُه اْلُمَإذِّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ى  َمِن َحتَّ ٌْ َوَبْعُضهُْم .«َعلَى ِشقِِّه األَ

ِزٌُد َعلَى َبْعٍض  َفَقا َعلَى إِْخَراِجِه ِمْن ُطُرٍق، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،  .ٌَ اتَّ
ى، َعِن اْبِن َوْهٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َعْن َحْرَملََة ْبِن 

ٌُوُنسَ   .وهللا تعالى أعلم ،"اْلَحاِرِث، َو
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -266  ِ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َشِرٌِك ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ْحَمِن، أَنَّ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
بًِ َنِمٍر، َعْن أَ

َسِمَع َقْوٌم : ْبِن أَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  ِهْم َرُسوُل هللاَّ ٌْ ٌَُصلُّوَن، َفَخَرَج َعلَ اإْلَِقاَمَة، َفَقاُموا 

ْبحِ  أََصبلََتاِن َمًعا؟ أََصبلََتاِن َمًعا؟: َوَسلم، َفَقالَ  " .َوَذلَِك فًِ َصبلَِة الصُّ
هذا الحدٌث المرفوع فً إسناده شرٌك بن عبد هللا بن أبً : الشرح

نمر، وقد ساء حفظه لما ولً القضاء،وهو مرسل أبً سلمة وقد جاء 
َثَنا َعْبُد اْلَؽفَّاِر  -5985 :مسندا،قال أبو ٌعلى الموصلً فً المسند َحدَّ

ِد ْبِن َعْمٍرو،  ًُّ ْبُن ُمْسِهٍر، َعْن ُمَحمَّ َثَنا َعلِ ِر، َحدَّ ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ ْبُن َعْبِد هللاَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َسلََمَة، َعْن أَ
ِه  :َعْن أَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرأَى َرُسولُ هللاَّ

ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُقٌُِم َفَقالَ لَُه َرُسولُ هللاَّ ُن  ٌَُصلًِّ َواْلُمَإذِّ َوَسلََّم َرُجبًل 
ًُّ ْبُن  -1126 :وقال ابن خزٌمة ،«؟أََصبَلَتاِن َمًعا»:َوَسلَّمَ  َثَنا َعلِ

ْعِديُّ بَِخَبِر َؼِرٌٍب َؼِرٌٍب، َقالَ  اٍر : ُحْجٍر السَّ ُد ْبُن َعمَّ ْعنًِ -َثَنا ُمَحمَّ ٌَ
ِ - اأْلَْنَصاِريَّ  بًِ َنِمرٍ  -َعْن َشِرٌِك ْبِن َعْبِد هللاَّ

َعْن أََنٍس - َوُهَو اْبُن أَ
بَلةُ َفَرأَى َناًسا  :َقالَ  ِه َوَسلََّم ِحٌَن أُقٌَِمِت الصَّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َخَرَج النَّ

ِن بِاْلَعَجلَِة، َفَقالَ  ٌْ ا فًِ !" أََصبَلَتاِن َمًعا ":ٌَُصلُّوَن َرْكَعَت ٌَ ٌَُصلِّ َفَنَهى أَْن 

بَلةُ  ِ، . اْلَمْسِجِد إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ ٍل، َنا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُد ْبُن ُعَق َثَنا ُمَحمَّ
َثنًِ إِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َشِرٌٍك، َعْن أََنٍس بِِمْثلِِه إِلَى َقْولِهِ   :َحدَّ

ِزْد َعلَى َهَذا" أََصبَلَتاِن َمًعا " ٌَ ُد ْبُن إِْسَحاقَ  .لَْم  َرَوى َهَذا : َقاَل ُمَحمَّ

بًِ َنِمٍر، 
اْلَخَبَر َمالُِك ْبُن أََنٍس َوإِْسَماِعٌُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن َشِرٌِك ْبِن أَ

بًِ َسلََمَة ُمْرَسبًل؛ َوَرَوى إِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن َعْن َشِرٌٍك ِكبَل 
َعْن أَ

بًِ َسلََمَة َجِمًٌعا
ِن َعْن أََنٍس، َوَعْن أَ ٌْ ُد ْبُن  .اْلَخَبَر َثَنا بِِهَما ُمَحمَّ َحدَّ

ِن  ٌْ ِ، َنا إِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن، بِاإْلِْسَناَد ٍل، َثَنا َحْفُص ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُعَق
ِن، َخَبِر أََنٍس ُمْنَفِرًدا، َوَخَبِر اْبِن َسلََمَة ُمْنَفِرًدا ٌْ وقال ".َجِمًٌعا ُمْنَفِرَد

حدثنا عبد : حدثنا محمد بن عمرو السواق، قال -422 :الترمذي
العزٌز بن محمد، عن سعد بن سعٌد، عن محمد بن إبراهٌم، عن 
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خرج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، :  قال[285:ص]جده قٌس
 انصرؾ النبً صلى هللا فؤقٌمت الصبلة، فصلٌت معه الصبح، ثم

، «مهبل ٌا قٌس، أصبلتان معا» :علٌه وسلم فوجدنً أصلً، فقال
فبل »:ٌا رسول هللا، إنً لم أكن ركعت ركعتً الفجر، قال: قلت
 نعرفه مثل هذا إال من حدٌث حدٌث محمد بن إبراهٌم ال»:،«إذن

سمع عطاء بن أبً رباح، »: ، وقال سفٌان بن عٌٌنة«سعد بن سعٌد
وإنما ٌروى هذا الحدٌث »،«من سعد بن سعٌد هذا الحدٌث

من أهل مكة بهذا الحدٌث، لم ٌروا بؤسا أن  وقد قال قوم»،«مرسبل
وسعد ":«الشمس ٌصلً الرجل الركعتٌن بعد المكتوبة قبل أن تطلع

بن سعٌد هو أخو ٌحٌى بن سعٌد األنصاري، وقٌس هو جد ٌحٌى بن 
ابن قهد، : هو قٌس بن عمرو، وٌقال: سعٌد األنصاري، وٌقال

الحدٌث لٌس بمتصل محمد بن إبراهٌم التٌمً   وإسناد هذا[286:ص]
وروى بعضهم هذا الحدٌث عن سعد بن سعٌد، »:لم ٌسمع من قٌس

عن محمد بن إبراهٌم، أن النبً صلى هللا علٌه وسلم خرج فرأى 
 وقال "وهذا أصح من حدٌث عبد العزٌز، عن سعد بن سعٌد« قٌسا

صحٌح، قلت متى صحت رواٌة سعد بن سعٌد وقد ضعفه :األلبانً
 -11528 :مالك؟ لكنه ٌشهد ما رواه الطبرانً فً المعجم الكبٌر، قال

حدثنا ٌحٌى بن عثمان بن صالح، ثنا عبد هللا بن صالح، حدثنً 
اللٌث، حدثنً محمد بن عجبلن، عن حسٌن بن عبد هللا، عن 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان  عكرمة، عن ابن عباس، أن
، ثم خرج إلى «ولو ركعة»:ٌرؼب فً صبلة اللٌل حتى قال

الصبلة، وإذا رجل ٌصلً والصبلة تقام فقال رسول هللا صلى هللا 
ى ْبُن  -2160 : وقال البزار،«أصبلتان معا »: علٌه وسلم ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

، َقالَ  ًٍّ ٍج، َعْن : نا َرْوُح ْبُن ُعَباَدَة، َقالَ : َحبٌِِب ْبِن َعَربِ ٌْ نا اْبُن ُجَر

اٍس، َعِن اْلَفْضِل ْبِن  ِ، َعْن ِعْكِرَمَة، َعِن اْبِن َعبَّ ِن ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُحَس
اٍس  ِن "َعبَّ ٌْ ْكَعَت اُس فًِ الرَّ ِه َوَسلََّم وَعَظ النَّ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ أَنَّ النَّ

ْبِح، َفَوَعَظهُْم ُثمَّ َرَفعَ  ِن َبْعَد اْلَفْجِر َوَقْبَل َصبَلِة الصُّ ٌْ َصْوَتُه  اللََّت
ْبِح َولَْو َرْكَعةً »:َفَقالَ  ا َكاَن َبْعَد َذلَِك َرآُهْم َرُسولُ « َصلُّوا َقْبلَ الصُّ َفلَمَّ

بَلِة َفَقالَ  ٌَُصلُّوَنهَُما َمَع إَِقاَمِة الصَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ هللاَّ
ًضا ٌْ َوَهَذا اْلَحِدٌُث اَل َنْعلَُم « َهلْ أَْنُتْم ُمْنَتهُوَن أََصبَلَتاِن َمًعا »:أَ

قلت رواٌة ." ٌُْرَوى َعِن اْلَفْضِل إاِلَّ ِمْن َهَذا اْلَوْجِه بَِهَذا اإْلِْسَناد
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الطبرانً لم ٌبلػ بها الفضل وٌلتقً معه عند حسٌن بن عبد هللا عن 
 :عكرمة عن ابن عباس،وقال الطحاوي فً شرح مشكل اآلثار

َثَنا  -4117 ، َحدَّ ْحَمِن اْلَمْرَوِزيُّ َثَنا اْلَحَسُن ْبُن َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ٍد، َعْن  ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن ُمَحمَّ ِريُّ ٌْ َب إِْبَراِهٌُم ْبُن َحْمَزَة الزُّ

ًَ هللاُ  بًِ َسلََمَة، َعْن َعابَِشَة َرِض
بًِ َنِمٍر، َعْن أَ

َشِرٌِك ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ

ِه َوَسلََّم َخَرجَ  ٌْ ُ َعلَ ِحٌَن أُقٌَِمْت َصبَلةُ  َعْنَها أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ٌَُصلُّوَن َرْكَعَتًِ اْلَفْجِر، َفَقالَ  ْبِح، َفَرأَى َناًسا   "أََصبَلَتاِن َمًعا":الصُّ

قلت والحدٌث فٌه نهً عن الصبلة بعد اإلقامة إال المكتوبة وقد صح 
إذا أقٌمت الصبلة فبل صبلة إال : "عنه صلى هللا علٌه وسلم أنه قال

حدثنا مسلم بن إبراهٌم، حدثنا حماُد  -1266 : وقال أبو داود"المكتوبة
وحدثنا أحمُد بن حنبل، حدثنا محمُد بُن جعفر، حدثنا  (ح)بُن سلمة 

وحَدثنا الحسُن بُن علً، حدثنا أبو عاصم،  (ح)شعبُة، عن َوْرقاء 
، حدثنا ٌزٌد بن هارون،  (ح)عن ابن ُجرٌج  ًّ ثنا الحسُن بن عل وحدَّ

اد بن وحدثنا محمد بن المتوكل، حدثنا  (ح)زٌد، عن أٌوب  عن حمَّ
عمرو بن دٌنار،  عبد الرزاق، أخبرنا زكرٌا بن إسحاق، كلُّهم عن

صلَّى هللا  -قال رسوُل هللا : عن عطاء بن ٌسار عن أبً ُهرٌرة قال
 (1) ".إذا أُقٌَِمِت الصبلةُ، فبل َصبلَة إال المكتوبةُ :"-وسلم  علٌه

 والترمذي ،(1151) وابن ماجه ،(710)وأخرجه مسلم  .إسناده صحٌح
 من طرق عن عمرو (940) و (939)" الكبرى" والنسابً فً ،(423)

صحٌح ابن " و،(8379 )"مسند أحمد"وهو فً .بن دٌنار، بهذا اإلسناد
ركعتٌن ركعتٌن، وقد علمت أنه ال صبلة  (.2193) و (2190)" حبان

وجاء . بعدها، فاالستفهام المقدر لئلنكار وركعتٌن الثانً تؤكٌد لفظً
وصواُبه  .كذا فً األصل: قال ابُن ناصر: ما نصه (د)فً هامش 

 ورواٌة ،(23760)" مسنده"وٌإٌد ذلك رواٌة أحمد فً: قلنا". مرتٌن"

أحمد بن حنبل ) عن أبً بكر بن أبً شٌبة، كبلهما (1154)ابن ماجه 
أصبلة : "عن عبد هللا بن نمٌر، به، ولفظه (وأبو بكر بن أبً شٌبة

 من طرٌق عبد العزٌز بن (424)ورواه الترمذي ! " ؟الصبح مرتٌن
  ".!مهبلً ٌا قٌس، أصبلتان معاً : "محمد عن سعد بن سعٌد، به بلفظ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -267 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ،َحدَّ
 ".ُعَمَر َفاَتْتُه َرْكَعَتا اْلَفْجِر، َفصبلُهَما َبْعَد أَْن َطلََعِت الشَّْمسُ 
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ٍد ِمْثَل ذلك:  َقاَل َمالِكٌ -268 : الشرح" .وبلؽنً َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
هذان الخبران أحدهما موقوؾ واآلخر مقطوع وقد رواهما اإلمام 

مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا واستدل بهما ألنهما ٌإٌدان مذهبه 
فً قضاء الرؼٌبة بعد طلوع الشمس،وقد أخرجهما بعدما أخرج 
الحدٌث المرفوع الذي نهى فٌه الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن 

 .صبلة الرؼٌبة بعد إقامة الصبلة وهللا تعالى أعلم
 :جاء فً فضل صبلة الجماعة باب ما (23)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -269 ِ ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َصبلَةُ اْلَجَماَعِة : ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

هذا الحدٌث : الشرح." أْفُضُل من َصبلََة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِرٌَن َدَرَجةً 
المسند المرفوع من أصح األسانٌد وأنظفها لذلك أخرجه الحذاق من 

ٌُوُسَؾ عن مالك، حدثنا:قال البخاري :طرٌق مالك ِ ْبِن   َعْبِد هللاَّ
ى َقالَ : وقال مسلمالحدٌث، ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، : َحدَّ

ُن ْبُن إِْدِرٌَس  :َعْن َنافٍِع،الحدٌث، وقال ابن حبان ٌْ أَْخَبَرَنا اْلُحَس
بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعْن َنافِع َعِن اْبِن 

اأْلَْنَصاِريُّ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

المسند المستخرج على صحٌح "ُعَمر، الحدٌث،وقال أبو نعٌم فً 
ٌُوُسَؾ  ":مسلم ِ ْبُن  ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

ُل َثَنا أَْحَمُد ْبُن  ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن إِْسَحاَق اْلُمَعدَّ َثَنا أَُبو أَْحَمَد ُمَحمَّ ح َوَحدَّ
ٍس َقاال َثَنا َمالِكٌ  ٌْ بًِ أَُو

ٌُّوَب َثَنا إِْسَماِعٌُل ْبُن أَ َعْن َنافٍِع َعِن  َسْهِل ْبِن أَ
ٌَى :اْبِن ُعَمر، الحدٌث، ثم قال ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ، وقال "َرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن 

، أََنا َزاِهُر  -784 :البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ َنافٍِع، َعْن َعْبِد هللاَّ
. «َصبلةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضلُ ِمْن َصبلِة اْلَفذِّ بَِسْبٍع َوِعْشِرٌَن َدَرَجةً »:َقالَ 

ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالٍِك، َوَقْد  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 

ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرَة، َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َسِعٌٍد، َوأَ

َصحَّ َعْن أَ
، والحدٌث ـ كما قال محقق صحٌح «بَِخْمَسٍة َوِعْشِرٌَن ُجْزًءا»:َوَسلَّمَ 

 2/65 وأحمد ،122 -1/121أخرجه الشافعً فً مسنده  :ابن حبان
باب فضل صبلة الجماعة، :  فً األذان"645"والبخاري ، 112و

باب فضل صبلة الجماعة وبٌان التشدٌد :  فً المساجد"650"ومسلم 
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باب فضل الجماعة، : فً اإلمامة 2/103فً التخلؾ عنها، والنسابً 
 والبٌهقً فً ،2/29 والطحاوي فً مشكل اآلثار ،2/3وأبو عوانة 

وأخرجه البخاري . "785"والبؽوي فً شرح السنة ، 3/59السنن 
باب فضل صبلة الفجر فً جماعة، من طرٌق :  فً األذان"649"

من طرٌق أبً عبد هللا  2/3 وأبو عوانة ،"248" "649"شعٌب، ومسلم 

من طرٌق أٌوب بن  3/59ختن زٌد بن زبان، والبٌهقً فً السنن 
 ،1/480وأخرجه ابن أبً شٌبة . أبً تمٌمة، ثبلثتهم عن نافع، به

:  فً الصبلة"215" والترمذي ،"250" "650 " ومسلم،2/102وأحمد 
باب :  فً المساجد"789"باب ما جاء فً فضل الجماعة، وابن ماجة 

 ،2/3 وأبو عوانة ،293-1/292فضل الصبلة فً جماعة، والدارمً 
.  من طرٌق عبدي هللا عمر، عن نافع، به،"1471"وابن خزٌمة 

. إذا بقً منفرداً وحده: فذ الرجل من أصحابه: المنفرد، ٌقال: والفذ
وعامة من روى عن النبً صلى هللا علٌه وسلم إنما : وقال الترمذي

". بسبع وعشرٌن: "إال ابن عمر، فإنه قال" خمس وعشرٌن: "قالوا

رواٌة السبع، :رواٌة الخمس، لكثرة رواتها، وقٌل: أٌهما أرجح، فقٌل

ألن فٌها زٌادة من عدل حافظ، ووقع االختبلؾ فً موضع آخر من 
الحدٌث، وهو ممٌز العدد المذكور، ففً الرواٌات كلها التعبٌر 

درجة، أو حذؾ الممٌز إال طرق حدٌث أبً هرٌرة، ففً : بقوله
بعضها ضعفاً، وفً بعضها جزءاً، وفً بعضها درجة، وفً بعضها 
صبلة، ووقع هذا األخٌر فً بعض طرق حدٌث أنس، والظاهر أن 

ذلك من تصرؾ الرواة، وٌحتمل أن ٌكون ذلك من التفنن فً 
  ."العبارة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -270 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

ٌِِّب، َعْن أَ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

َصبلَةُ اْلَجَماَعِة أَْفَضُل ِمْن َصبلَِة أََحِدُكْم َوْحَدهُ بَِخْمَسٍة : َوَسلم، َقالَ 
هذا الحدٌث المسند المرفوع هو اآلخر من :الشرح." َوِعْشِرٌَن ُجْزًءا
وهو ٌبٌن أن صبلة الجماعة تفوق صبلة وأنظفها أصح األسانٌد 

الفذ بخمسة وعشرٌن جزءا، وقد ٌشكل ذلك على من ٌساوي الدرجة 
 وقال بعض ، عند البعضوالجزء، فالدرجة لٌست هً الجزء

 المحدثٌن بل الدرجة هً الجزء، ورواٌة ابن عمر لم ٌتابع علٌها،
 َقاَل أَُبو ُعَمَر َمْعَنى َقْولِِه فًِ َهَذا :"قال ابن عبد البر فً االستذكار
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بًِ َسِعٌٍد ااْلَحِدٌِث ُجْزًءا وفً حدٌث 
بن ُعَمَر َدَرَجًة َوفًِ َحِدٌِث أَ

ٌُِرٌُد  اْلُخْدِريِّ َخْمًسا َوِعْشِرٌَن َصبَلًة َذَكَرهُ أَُبو َداُوَد َمْعًنى َواِحًدا ُكلَُّه 
َتْضِعٌَؾ َثَواِب اْلُمَصلًِّ فًِ َجَماَعٍة َعلَى َثَواِب اْلُمَصلًِّ َوْحَدهُ َوَفْضَل 

أَْجِر َمْن َصلَّى فًِ َجَماَعٍة َعلَى أَْجِر اْلُمْنَفِرِد فًِ َصبَلتِِه بِاأْلَْجَزاِء 
ِرِه فًِ َحِدٌِث اإْلِْسَراِء ،اْلَمْذُكوَرةِ  ٌْ ْشَهُد لَِهَذا َحِدٌُث أََنِس ْبِن َمالٍِك َوَؼ ٌَ َو

ًَ َخْمُسوَن اْلَحَسَنُة بعشر أمثالها ًَ َخْمٌس َوِه قلت وقد . "َقاَل فٌِِه ِه
تقدم ترجٌح رواٌة خمس وعشرٌن على رواٌة سبع وعشرٌن 
ضعفا وجعل المحدثون معناهما واحد وأن ابن عمر رضً هللا 

 .عنهما انفرد عن الصحابة بهذا اللفظ، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -271 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

: األَْعَرِج، َعْن أَ
ٌُْحَطَب، ُثمَّ آُمَر  ِدِه، لََقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحَطٍب َف ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ

اَس، ُثمَّ أَُخالَِؾ إِلَى ِرَجاٍل  ُإمَّ النَّ ٌَ بلَِة أن ٌنادى بها، ُثمَّ آُمَر َرُجبًل  بِالصَّ
ِجُد َعْظًما  ٌَ ُه  ْعلَُم أََحُدُهْم أَنَّ ٌَ ِدِه لَْو  ٌَ ٌُوَتهُْم، َوالَِّذي َنْفِسً بِ ِهْم ُب ٌْ َق َعلَ َفؤَُحرِّ

ِن، لََشِهَد اْلِعَشاءَ  ٌْ ِن َحَسَنَت ٌْ هذا الحدٌث : الشرح" .َسِمًٌنا، أَْو ِمْرَماَت

المسند المرفوع من أصح األسانٌد عند البخاري وؼٌره، وقد أخرج 
الحدٌث بعض حذاق المسندٌن من طرٌق مالك،قال الشافعً فً 

َناِد، :السنن المؤثورة وفً المسند بًِ الزِّ
الحدٌث، أَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن أَ

ٌُوُسَؾ، َقالَ  :وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن : َحدَّ
َناِد، بًِ الزِّ

بًِ :الحدٌث، وقالأَ
َثنًِ َمالٌِك، َعْن أَ َثَنا إِْسَماِعٌُل، َحدَّ  َحدَّ

َناِد، َبُة ْبُن  :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرىالزِّ ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
َناِد، بًِ الزِّ

 :الحدٌث، وقال السراج فً المسندَسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ
َناد بًِ الزِّ

ِ ْبُن َمْسلََمَة َعْن َمالٍِك َعْن أَ ى أََنا َعْبُد هللاَّ ٌَ ْح ٌَ ، أَْخَبَرنًِ أَُبو 
حدثنا  -1304 :الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسند

أبو إسماعٌل الترمذي، نا الحمٌدي، نا سفٌان بن عٌٌنة، ح وأخبرنا 
ٌونس بن عبد األعلى، أنا ابن وهب، أن مالًكا حدثه، ح وحدثنا أبو 
إسماعٌل، نا القعنبً، عن مالك، عن أبً الزناد، عن األعرج، عن 

- صلى هللا علٌه وسلم-أّن رسول هللا - رضً هللا عنه-أبً هرٌرة 
ٌُحتطب، ثم آمر ":قال والذي نفسً بٌده، لقد هممت أن آمر بحطب َف

بالصبلة فٌنادى بها، ثم آمر رجبًل فٌإّم الناس، ثم أخالؾ إلى قوم 
ه ٌجد  ق علٌهم بٌوتهم، والذي نفسً بٌده لو ٌعلم أحدهم أنَّ فؤحرِّ
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هذا لفظ [ 75:ص]".ع ًما سمًٌنا أو مرماتٌن حسنتٌن لشهد العشاء

صلى -إّن رسول هللا : حدٌث مالك، وأما حدٌث ابن عٌٌنة، فإّنه قال
لقد هممت أن ":َفَقَد ناًسا فً بعض الصلوات، فقال- هللا علٌه وسلم

آمر رجبًل ٌصلً بالناس ثم أخالؾ إلى رجال ٌتخلفون عنها فآمر 
ه ٌجد . بهم فٌحّرقوا علٌهم بُحَزم الحطب بٌوتهم ولو علم أحدهم أنَّ

المسند المستخرج على "وقال أبو نعٌم فً .وذكر نحوه. ع ًما

ِ ْبُن  ":صحٌح مسلم ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َرَة أَنَّ  ٌْ بًِ ُهَر

َناِد َعِن األَْعَرِج َعْن أَ بًِ الزِّ
ٌُوُسَؾ َثَنا َمالٌِك َعْن أَ

ِه َوَسلَّم ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ، الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح َرُسوُل هللاَّ
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو  -791 :السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

َناِد، َعِن  بًِ الزِّ
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
 :األَْعَرِج، َعْن أَ

ٌُْحَتَطَب، ُثمَّ آُمَر » ِدِه، لََقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بَِحَطٍب َف ٌَ َوالَِّذي َنْفِسً بِ
اَس، ُثمَّ أَُخالَِؾ إِلَى ِرَجاٍل  ُإمُّ النَّ ٌَ َن لََها، ُثمَّ آُمَر َرُجبل  ٌَُإذَّ بلِة َف بِالصَّ
ِجُد  ٌَ ُه  ْعلَُم أََحُدُهْم أَنَّ ٌَ ِدِه، لَْو  ٌَ ٌُوَتهُْم، َوالَِّذي َنْفِسً بِ ِهْم ُب ٌْ َق َعلَ َفؤَُحرِّ

ِن لََشِهَد اْلِعَشاءَ  ٌْ ِن َحَسَنَت ٌْ َفٌق .«َعْ ًما َسِمًٌنا، أَْو ِمْرَماَت َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َعْن َمالٍِك،  َعلَى ِصحَّ
بًِ 

َنَة، َعْن أَ ٌْ ٌَ اَن ْبِن ُع ٌَ اقِِد، َعْن ُسْف َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن َعْمٍرو النَّ
َنادِ  اِة بَِكْسِر اْلِمٌِم َوَفْتِحَها، َقاَل أَُبو : اْلِمْرَماةُ  ،الزِّ َن ِظْلَفًِ الشَّ ٌْ َما َب

دٍ  ٌْ رُ : ُعَب ٌَُفسَّ ُه َهَكَذا  ًِّ  .اَل أَْدِري َما َوْجَهُه، إاِل أَنَّ : َوَقاَل اْبُن األَْعَرابِ
ٌُْرَمى بِهِ : اْلِمْرَماةُ  ْهُم الَِّذي  َقالُ  .السَّ ٌُ ْرِمً :  َههَُنااْلِمْرَماَتانِ : َو ٌَ َسْهَماِن 

قُولُ  ٌَ ٌُْحِرُز َسَبَقُه،  ُجُل َف َدُع َسَبَق : بِِهَما الرَّ ٌَ ا، َو ٌَ ْن ٌَُسابُِق إِلَى َسَبِق الدُّ
نِ »:َقْولُهُ  .اآلِخَرةِ  ٌْ نِ « َحَسَنَت ٌْ َد ٌِّ ِن َج ٌْ َعْظٌم : اْلِمْرَماةُ : َوقٌِلَ  .ٌُِرٌُد َسْهَم

لًِ اْلَبْطِن، : ببِل لَْحٍم، َواْلُحْسُن َواْلَحْسنُ  ٌَ ا  اْلَعْظُم الَِّذي فًِ اْلِمْرَفِق ِممَّ

لًِ اْلَكتِِؾ، َوُكلُّ َواِحٍد : َواْلقُْبُح َواْلَقبٌِحُ  ٌَ ا  اْلَعْظُم الَِّذي فًِ اْلِمْرَفِق ِممَّ
ا ِمَن اللَّْحمِ  ًٌ ُكوُن َعاِر ٌَ ِن  ٌْ ِن اْلَعْظَم ٌْ ْوبٌُِخ،  .ِمْن َهَذ َمْعَنى اْلَكبلِم التَّ

قُولُ  ْفِع، : ٌَ ٌُِجٌُب إِلَى َما َهِذِه ِصَفُتُه فًِ اْلَحَقاَرِة، َوَعَدِم النَّ إِنَّ أََحَدُكْم 
بلِة، قُْلتُ  ٌُِجٌُب إِلَى الصَّ َتَحقَّقُ : َوال  ٌَ ٌء َبِعٌٌد اَل  ًْ  وأخرجه ."َوَهَذا َش

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى،  :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار، قال َثَنا  َحدَّ
َثُه َعْن أَ : َقالَ  بً الزناد، الحدٌث، وفً أنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، َحدَّ

ٌُوُنُس، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا،  :شرح مشكل اآلثار، قال َثَنا  َحدَّ
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َناد بًِ الزِّ
َثُه، َعْن أَ ، الحدٌث، والبٌهقً فً السنن الكبرى من َحدَّ

أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ فًِ  :طرٌق الشافعً عن مالك،قال
بًِ إِْسَحاَق، َوأَُبو َبْكِر ْبُن اْلَحَسِن اْلَقاِضً 

ا ْبُن أَ ٌَّ آَخِرٌَن، َوأَُبو َزَكِر
َماَن، أنبؤ : َقالُوا ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ ْعقُوَب، أنبؤ الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ثنا أَُبو اْلَعبَّ

ًُّ ْبنُ  ، أنبؤ َمالٌِك، َوأنبؤ َعلِ ًُّ افِِع أَْحَمُد ْبُن  أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن، أنبؤ الشَّ

فَّاُر، ثنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق اْلَقاِضً، ثنا َعْبُد هللاِ ُهَو  ٍد الصَّ ٌْ ُعَب
َناِد، بًِ الزِّ

، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًُّ الحدٌث،وقد أخرجه من ؼٌر اْلَقْعَنبِ
طرٌق مالك أبو حنٌفة فً مسنده، ومسلم فً صحٌحه، وأبو عوانة، 

والطبرانً فً المعجم األوسط، وعبد الرزاق الصنعانً فً 
المصنؾ، وؼٌرهم كثٌر، منهم من أخرجه من طرٌق سفٌان بن 

فً هذا الحدٌث  وقلت عٌٌنة، ومنهم من أخرجه من طرق أخرى،
وعٌد شدٌد ٌبٌن حرمة التخلؾ عن الجماعة لؽٌر عذر شرعً مبٌح 

للتخلؾ، وقد قال بوجوب حضور الجماعة جمهور الفقهاء، وهو 
قول فً المذهب المالكً، واإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا استدل 

بالحدٌث هنا بعد حدٌثٌن فً فضل صبلة الجماعة لٌحث على 

 .حضورها، وهللا أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -272 بًِ النَّْضِر، َمْولَى :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
َد ْبَن َثابٍِت أنه َقالَ  ٌْ ِد هللاِ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ َز ٌْ : ُعَمَر ْبِن ُعَب

ٌُوتُِكْم، إاِلَّ َصبلََة اْلَجَماِعةَ  بلَِة َصبلَُتُكْم فًِ ُب هذا : الشرح." أَْفَضُل الصَّ
الحدٌث الموقوؾ على زٌد بن ثابت رضً هللا عنه ٌحث على 

. صبلة النافلة فً البٌوت، وٌحض على صبلة الجماعة فً المساجد
َبُة ْبُن َسِعٌٍد،  :وقد أخرجه النسابً فً السنن الكبرى، قال ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

بًِ النَّْضِر، الحدٌث، وقد أخرجه الطحاوي فً شرح 
َعْن َمالٍِك، َعْن أَ

َثَنا  -613 :مشكل اآلثار بعدما أخرج المرفوع وعلق علٌه، قال َحدَّ

ْحَمِن َقااَل  ًُّ ْبُن َعْبِد الرَّ ُب : اْبُن َمْرُزوٍق، َوَعلِ ٌْ َثَنا ُوَه َثَنا َعفَّاَن، َحدَّ َحدَّ
َثَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َقالَ  ُث َعْن : ْبُن َخالٍِد، َحدَّ ٌَُحدِّ َسِمْعُت أََبا النَّْضِر 

بَلُم اْحَتَجَر ُحْجَرًة  ِه السَّ ٌْ ًَّ َعلَ بِ ِد ْبِن َثابٍِت أَنَّ النَّ ٌْ ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َز
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ فًِ اْلَمْسِجِد ِمْن َحِصٌٍر، َفَصلَّى فٌَِها َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ُه َقْد َناَم َفَجَعَل  ِه َناٌس، ُثمَّ َفَقُدوا َصْوَتُه َفَظنُّوا أَنَّ ٌْ ًَ َحتَّى اْجَتَمَع إلَ الِ ٌَ لَ

ْخُرجَ  ٌَ َتَنْحَنُح؛ لِ ٌَ ِهْم، َفَقالَ  َبْعُضهُْم  ٌْ ُت ِمْن ":إلَ ٌْ َما َزالَ بُِكُم الَِّذي َرأَ
اُس  َها النَّ ٌُّ ِل َفَصلُّوا أَ ٌْ اُم اللَّ ٌَ ُكْم قِ ٌْ ٌُْكَتَب َعلَ َصنٌِِعُكْم َحتَّى َخِشٌُت أَْن 
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تِِه إالَّ اْلَمْكُتوَبَة  ٌْ ٌُوتُِكْم، َفإِنَّ أَْفَضلَ َصبَلِة اْلَمْرِء فًِ َب  -614" فًِ ُب

َثَنا َعْبُد هللاِ  ًُّ ْبُن إْبَراِهٌَم، َحدَّ َثَنا َمكِّ َثَنا إْبَراِهٌُم ْبُن َمْرُزوٍق، َحدَّ َوَحدَّ
ِد  ٌْ بًِ النَّْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َز

بًِ ِهْنَد، َعْن أَ
ْبُن َسِعٌِد ْبِن أَ

ُه َقالَ  ِه َوَسلََّم : ْبِن َثابٍِت اأْلَْنَصاِريِّ أَنَّ ٌْ ُ َعلَ اْحَتَجَر َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
ْخُرُج ِمَن  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُحْجَرًة فًِ اْلَمْسِجِد، َوَكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ٌَُصلًِّ َفَصلَّْوا َمَعُه  ْسَمُع ِرَجااًل َوَراَءهُ، َوُهَو  ٌَ ٌَُصلًِّ فٌَِها َف ِل  ٌْ اللَّ
ْخُرْج  ٌَ الًِ لَْم  ٌَ لًَة ِمَن اللَّ ٌْ لٍَة َحتَّى إَذا َكاَن لَ ٌْ ؤُْتوَنُه ُكلَّ لَ ٌَ بَِصبَلتِِه، َفَكاُنوا 

ِه َوَسلََّم َفَتَنْحَنُحوا َوَرَفُعوا أَْصَواَتهُْم  ٌْ ُ َعلَ ِهْم َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ إلَ
ِهْم ُمْؽَضًبا، َفَقالَ  ٌْ بُِكْم َصنٌُِعُكْم َحتَّى  َما َزالَ :"َوَحَصُبوا َباَبُه، َفَخَرَج إلَ

َر َصبَلِة اْلَمْرِء  ٌْ ٌُوتُِكْم، َفإِنَّ َخ بَلِة فًِ ُب ُكْم بِالصَّ ٌْ َ َنْنُت أَْن َسُتْكَتُب، َعلَ
بَلَة اْلَمْكُتوَبةَ  تِِه إالَّ َهِذِه الصَّ ٌْ َثَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ  " فًِ َب ٌُوُنُس َحدَّ َثَنا  َحدَّ

بًِ النَّْضِر َعْن ُبْسٍر 
َثُه َعْن أَ َد ْبَن َثابٍِت َقالَ [74:ص]َمالًِكا َحدَّ ٌْ : "  أَنَّ َز

ٌُوتُِكْم إالَّ َصبَلَة اْلَجَماَعةِ  بَلِة َصبَلُتُكْم فًِ ُب ْرَفْعُه  " أَْفَضلُ الصَّ ٌَ َولَْم 

ِه  ٌْ ُ َعلَ ٍد َهَذا َتْفِضٌُل َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ َمالٌِك َوَكاَن فًِ َحِدٌِث َز
َها فًِ اْلَمَساِجِد، َوَكاَن  ٌْ ٌُوِت َعلَ َوافَِل فًِ اْلُب لََواِت النَّ َوَسلََّم الصَّ

بَلُم الَِّذي َخاَطَبهُْم بِِه َعلَى أَنَّ َصلََواتِِهْم  ِه السَّ ٌْ اْلِخَطاُب بَِذلَِك ِمْنُه َعلَ
لََواِت  ِر الصَّ ٌْ فًِ َمَناِزلِِهْم أَْفَضُل ِمْن َصلََواتِِهْم فًِ َمْسِجِدِه َؼ

َها َكَذلَِك فًِ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوفًِ اْلَمْسِجِد  اْلَمْكُتوَباِت، َفَعَقْلَنا بَِذلَِك أَنَّ
َن اْلفَُقَهاِء فٌَِما  ٌْ ْقِضً َب ٌَ اأْلَْقَصى َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلفِْقِه َما 

ًَ َصبَلًة  ٌَُصلِّ ِ َتَعالَى َعلَى َنْفِسِه أَْن  ٌُوِجُب هلِلَّ ُجِل  اْخَتلَفُوا فٌِِه ِمَن الرَّ
ِه  ٌْ ًِّ َعلَ بِ ُع بَِها فًِ َواِحٍد ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم أَْو ِمْن َمْسِجِد النَّ َتَطوَّ ٌَ

َها ُتْجِزُبُه، أَْو اَل  تِِه أَنَّ ٌْ َها فًِ َب ٌَُصلٌِّ بَلُم، أَْو ِمَن اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى َف السَّ
ْن َقالَ  ٌد َوَقْد َخالََفهَُما فًِ : ُتْجِزُبُه َفِممَّ َها ُمْجِزَبٌة أَُبو َحنٌَِفَة، َوُمَحمَّ إنَّ

اَل ُتْجِزُبُه َوَقْد ُرِوَي اْلَقْواَلِن َجِمًٌعا : َذلَِك َكثٌٌِر ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َفَقالُوا

ُه ُتْجِزُبُه،  ِحٌُح فًِ َذلَِك ِعْنَدَنا َوهللاُ أَْعلَُم أَنَّ ٌُوُسَؾ، َفَكاَن الصَّ بًِ 
َعْن أَ

اَها فًِ  ٌَّ اَها فٌِِه أَْفَضُل ِمْن َصبَلتِِه إ ٌَّ َها فًِ َمْوِضٍع َصبَلُتُه إ ُه َصبلَّ أِلَنَّ
ِجُب  ٌَ َما  ِ َتَعالَى فٌِِه َوإِنَّ َها هلِلَّ ٌَ ٌَُصلِّ اْلَمْوِضِع الَِّذي أَْوَجَب َعلَى َنْفِسِه أَْن 

ْوفٌِقَ  ِ َتَعالَى قُْرَبًة، َوهللاَ َنْسؤَلُُه التَّ ُكوُن هلِلَّ ٌَ ُذوِر َواإْلٌَِجاَباِت َما  ." ِمَن النُّ
ًُّ  -6113 :قلت قال البخاري ِ ْبُن َسِعٌٍد، ح : َوَقاَل الَمكِّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ اٍد، َحدَّ ٌَ ُد ْبُن ِز َثنًِ ُمَحمَّ َوَحدَّ
ِ، َعْن : َسِعٌٍد، َقالَ  ِد هللاَّ ٌْ َثنًِ َسالٌِم أَُبو النَّْضِر َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب َحدَّ
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ُ َعْنُه، َقالَ  ًَ هللاَّ ِد ْبِن َثابٍِت َرِض ٌْ  اْحَتَجَر َرُسولُ :ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َز
َفًة، أَْو َحِصًٌرا، َفَخَرَج  َرًة ُمَخصَّ ٌْ ِه َوَسلََّم ُحَج ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ هللاَّ
ِه ِرَجالٌ  ٌْ َع إِلَ ٌَُصلًِّ فٌَِها، َفَتَتبَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرُسولُ هللاَّ

 ِ لًَة َفَحَضُروا، َوأَْبَطؤَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ٌَُصلُّوَن بَِصبلَتِِه، ُثمَّ َجاُءوا لَ َوَجاُءوا 
ِهْم، َفَرَفُعوا أَْصَواَتهُْم  ٌْ ْخُرْج إِلَ ٌَ ِه َوَسلََّم َعْنهُْم َفلَْم  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِ َصلَّى هللاُ  ِهْم ُمْؽَضًبا، َفَقالَ لَهُْم َرُسولُ هللاَّ ٌْ َوَحَصُبوا الَباَب، َفَخَرَج إِلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُكْم، »: َعلَ ٌْ ٌُْكَتُب َعلَ ُه َس َما َزالَ بُِكْم َصنٌُِعُكْم َحتَّى َ َنْنُت أَنَّ

تِِه إاِلَّ  ٌْ َر َصبلَِة الَمْرِء فًِ َب ٌْ ٌُوتُِكْم، َفإِنَّ َخ بلَِة فًِ ُب ُكْم بِالصَّ ٌْ َفَعلَ
بلََة الَمْكُتوَبةَ  ُد ْبُن (781- )213 :وقال مسلم، «الصَّ َثَنا ُمَحمَّ  وَحدَّ

َثَنا َسالٌِم  َثَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َسِعٌٍد، َحدَّ ُد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ اْلُمَثنَّى، َحدَّ
ِد ْبِن  ٌْ ِد هللاِ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َز ٌْ أَُبو النَّْضِر، َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب

َرًة بَِخَصَفٍة، :َثابٍِت، َقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم ُحَج ٌْ  اْحَتَجَر َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌَُصلًِّ فٌَِها، َقالَ  ِه َوَسلََّم  ٌْ : أَْو َحِصٌٍر، َفَخَرَج َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ٌَُصلُّوَن بَِصبَلتِِه، َقالَ  ِه ِرَجالٌ َوَجاُءوا  ٌْ َع إِلَ لًَة : َفَتَتبَّ ٌْ ُثمَّ َجاُءوا لَ
ِه َوَسلََّم َعْنهُْم، َقالَ  ٌْ َفلَْم : َفَحَضُروا، َوأَْبَطؤَ َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِهْم َرُسولُ  ٌْ ِهْم، َفَرَفُعوا أَْصَواَتهُْم َوَحَصُبوا اْلَباَب، َفَخَرَج إِلَ ٌْ ْخُرْج إِلَ ٌَ
ِه َوَسلََّم ُمْؽَضًبا، َفَقالَ لَهُْم َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ  ٌْ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُكْم، »: َعلَ ٌْ ٌُْكَتُب َعلَ ُه َس َما َزالَ بُِكْم َصنٌُِعُكْم َحتَّى َ َنْنُت أَنَّ
تِِه إاِلَّ  ٌْ َر َصبَلِة اْلَمْرِء فًِ َب ٌْ ٌُوتُِكْم، َفإِنَّ َخ بَلِة فًِ ُب ُكْم بِالصَّ ٌْ َفَعلَ

بَلَة اْلَمْكُتوَبةَ   وهذا الحدٌث أخرجه أٌضا أحمد والدارمً وأبو «.الصَّ

داود وأبو عوانة فً المسند وفً المستخرج والطبرانً فً المعجم 
. الكبٌر وأبو نعٌم فً المسند المستخرج على صحٌح مسلم وؼٌرهم

ٍب،  (778- )210 :وقال مسلم ٌْ َبَة َوأَُبو ُكَر ٌْ بِى َش
ثنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ وحدَّ

اَن، َعْن َجابٍِر، : َقاال ٌَ بِى ُسْف
َة، َعْن األَْعَمِش، َعْن أَ ٌَ َثَنا أَُبو ُمَعاِو َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ بلَة ":َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا َقَضى أََحُدُكُم الصَّ
تِِه َنِصًٌبا ِمْن َصبلتِِه، َفإِنَّ هللاَ َجاِعلٌ ؾِ  ٌْ ْجَعلْ لَِب ٌَ تِِه يفِى َمْسِجِدِه، َفْل ٌْ  َب

ًرا ٌْ إكمال المعلم بفوابد "وقال القاضً عٌاض فً ".ِمْن َصبلتِِه َخ
فسر ": من صبلته خٌراً  [فً بٌته]إن هللا جاعلٌ : "وقوله": "مسلم

هذا الخبر فً أحادٌث أخر بؤنها تحضره المبلبكة وتنفر منه 
الشٌاطٌن، وٌتسع على أهله، وترجم البخاري على هذا الحدٌث 

 وال تجعلوها:"كراهٌة الصبلة فً المقابر، كؤنه استدل من قوله
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وهذه استثارة فً الفقه بعٌدة، . ألنها ال تجوز فٌها الصبلة" قبوراً 

مناه، وأن مراده  ال: والذي علٌه الناس فً تؤوٌل الحدٌث ما قدَّ
ٌُرد  . علٌها [زابداً ]تجعلوها كالقبور التً ال ٌصلى من فٌها ولم 

رًة بَِخَصَفٍة أَو :"وقوله ٌَ ِه َوَسلََّم ُحَج ٌْ احتجر النبً َصلَّى هللاُ َعلَ
ؼٌره، أو لهذه العبادة عن  أي اقتطع موضعاً حَجره عن" حِصٌرٍ 

المنع، ومنه سمٌت الحجرة، وحجٌرة بتصؽٌرها، : ؼٌرها، والحجرُ 
ما صنع من خوص الُمْقل : والخصفة والحصٌر بمعنى، والخصؾ

 ".والنخل
 :باب ما جاء فً العتمة والصبح (24)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -273 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
ٌَِّب، أنه بلؽه أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى  ، َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ًِّ َحْرَملََة األَْسلَِم

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ْبِح، الَ : هللاَّ َن اْلُمَنافِقٌَِن ُشهُوُد اْلِعَشاِء َوالصُّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َب
ْسَتِطٌُعوَنهَُما، أَْو َنْحَو َهَذا هذا الحدٌث المرفوع رواه : الشرح."ٌَ

اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا ومرسبل، وقد رواه أبو بكر 
ِ، َقالَ : َقالَ  -1645 :بن الخبلل فً السنة، قال َثَنا أَُبو َعْبِد هللاَّ ثنا : َحدَّ

ٌِِّب، َقالَ : َوِكٌٌع، َعِن اْبِن َحْرَملََة، َقالَ  َقاَل : َسِمْعُت َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َن اْلُمَنافِقٌَِن »:َرُسوُل هللاَّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َس َب ٌْ ُه لَ إِنَّ

ْجَمُعوَنهَُما ٌَ ْبِح، اَل   :، وقال الشافعً فً المسند«ُشهُوُد اْلِعَشاِء َوالصُّ

ْحَمِن ْبِن َحْرَملَةَ  -274 ِ َصلَّى : أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ْبِح ال »:هللاَّ َن اْلُمَنافِقٌَِن ُشهُوُد اْلِعَشاِء َوالصُّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ َب

ْسَتِطٌُعوَنهَُما ومن طرٌق الشافعً أخرجه البٌهقً ." أَْو َنْحَو َهَذا« ٌَ

فً السنن الكبرى، وقد جاءت أحادٌث مسندة تبٌن معنى هذا األثر 
 :المنقطع المرسل، منها ما أخرجه البؽوي فً شرح السنة، قال

، َنا أَُبو َجْعَفٍر  -792 ًُّ ْمَعانِ ، أََنا السَّ ًُّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد اْلَملٌِِح

ٍد، َنا األَْعَمُش، َعْن  ٌْ ُد ْبُن ُعَب ِه، َنا ُمَحمَّ ٌْ ُد ْبُن َزْنُجَو ٌْ ، َنا ُحَم ًُّ انِ ٌَّ الرَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

بًِ َصالٍِح، َعْن أَ
ِه : أَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َقاَل َرُسوُل هللاَّ

بلِة َعلَى اْلُمَنافِقٌَِن َصبلةُ اْلِعَشاِء، َواْلَفْجِر، َولَْو »: َوَسلَّمَ  إِنَّ أَْثَقلَ الصَّ
بلِة أَْن  ْعلَُموَن َما فٌِِهَما ألََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا، لََقْد َهَمْمُت أَْن آُمَر بِالصَّ ٌَ

تِِه  ٌْ ٌُْإَتى َرُجلٌ فًِ َب ِدٌِهْم ُحَزُم َحَطٍب اَل  ٌْ ُتَقاَم، ُثمَّ آُمَر ِرَجاال فًِ أَ
ُتهُ  ٌْ ِه َب ٌْ بلَة إاِل أُْضِرَم َعلَ ْشَهِد الصَّ ٌَ َهَذا َحِدٌٌث  .«َسِمَع اإلَِقاَمَة لَْم 

بٌِِه، 
ٌد، َعْن ُعَمَر ْبِن َحْفٍص، َعْن أَ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ ُمتَّ
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َة، ُكلٌّ َعِن  ٌَ بًِ ُمَعاِو
ٍب، َعْن أَ ٌْ َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أبً ُكَر

،والحدٌث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسابً فً األَْعَمشِ 
السنن الكبرى وابن ماجه وابن خزٌمة والسراج وأبو عوانة وابن 
أبً شٌبة وأبو نعٌم فً المستخرج  والبٌهقً فً السنن الكبرى ثم 

اُن بَِبْؽَداَد، أنبؤ َعْبُد  أَْخَبَرَنا -5000 :قال ِن ْبُن اْلَفْضِل اْلَقطَّ ٌْ أَُبو اْلُحَس

ٍد َسِعٌُد  ٌْ اَن، ثنا أَُبو َز ٌَ ْعقُوُب ْبُن ُسْف ٌَ ِه، ثنا  ٌْ هللاِ ْبُن َجْعَفِر ْبِن َدَرْسَتَو
اُج ْبُن اْلِمْنَهاِل َقااَل  بٌِِع، َوَحجَّ أَْخَبَرنًِ، ح، : ثنا ُشْعَبُة َقالَ : ْبُن الرَّ

َجْعَفِر ْبِن أَْحَمَد، ثنا  َوأَْخَبَرَنا أَُبو َبْكِر ْبُن فُوَرٍك، أنبؤ َعْبُد هللاِ ْبنُ 
َسِمْعُت : ٌُوُنُس ْبُن َحبٌٍِب، ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا ُشْعَبُة، ثنا أَُبو إِْسَحاَق َقالَ 

ًِّ ْبِن َكْعٍب َقالَ  ُث َعْن أُبِ ٌَُحدِّ بًِ َبِصٌٍر 
َصلَّى بَِنا َرُسوُل : َعْبَد هللاِ ْبَن أَ

ْبِح َفَقالَ  ِه َوَسلََّم َصبَلَة الصُّ ٌْ : َقالُوا" أََشاِهٌد فبَُلٌن :"هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ْعنًِ :"َقالَ . اَل : َقالُوا" أََشاِهٌد فبَُلٌن :"َقالَ اَل،  ٌَ ِن  ٌْ بَلَت ِن الصَّ ٌْ إِنَّ َهاَت

ْعلَُموَن َما  ٌَ بَلِة َعلَى اْلُمَنافِقٌَِن، َولَْو  ْبَح ِمْن أَْثَقِل الصَّ اْلِعَشاَء َوالصُّ
لُ َعلَى ِمْثِل َصؾِّ اْلَمبَلبَِكِة،  ؾُّ اأْلَوَّ فٌِِهَما أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا، َوالصَّ
ُجِل أَْزَكى  ُجِل َمَع الرَّ َولَْو َتْعلَُموَن َفِضٌلََتُه اَلْبَتَدْرُتُموهُ، َوَصبَلةُ الرَّ

ِن أَْزَكى ِمْن َصبَلتِِه َمَع  ٌْ ُجلَ ِمْن َصبَلتِِه َوْحَدهُ، َوَصبَلُتُه َمَع الرَّ
ُجِل، َوَما َكُثَر َفهَُو أََحبُّ إِلَى هللاِ َعزَّ َوَجلَّ  َهَكَذا َرَواهُ َجَماَعٌة ". الرَّ

، َوإِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن،  ْوِريُّ اُن الثَّ ٌَ َعْن ُشْعَبَة َوَكَذلَِك َرَواهُ ُسْف

ٌُوُنَس، َوَجَماَعٌة َعنْ  ُر ْبُن َأِبي  َوإِْسَرابٌُِل ْبُن  ٌْ إِْسَحاَق، َوَرَواهُ ُزَه

بٌِِه، َعْن 
بًِ َبِصٌٍر َعْن أَ

بًِ إِْسَحاَق، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ
َة َعْن أَ ٌَ ُمَعاِو

 ًٍّ قلت وهذا الحدٌث األخٌر أخرجه أحمد والدارمً وابن خزٌمة " .أَُب
 .وابن حبان وؼٌرهم

ْٔزا انحذٚش ٚجٍٛ أٌ انفشق ثٍٛ انًُبفك ٔغٛشِ ْٕ حضٕس انصجح 

ٔانؼشبء فٙ ان ًبػخ نًب فًٛٓب يٍ األجش ٔألًَٓب فٙ انظهًخ ٔلذ 

ثشش انًشبئٍٛ فٙ انظهى ثبنُٕس :"رٕارش ػُّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى لٕنّ

فزح انشة "ٔلذ ثُٛذ صحزّ ٔ ٓشرّ فٙ كزبثٙ "انزبو ٕٚو انمٛبيخ

بشر المشابٌن ":حدٌث (- م:كًب ٚهٙ" انسبرش نزًٛٛز انحذٚش انًزٕارش
 أخرجه السٌوطً "التام ٌوم القٌامة فً ال لم إلى المساجد بالنور

 15عن " قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"فً كتابه 
لقط الآللا المتناثرة فً "سندا وأقره الحافظ الزبٌدي فً كتابه 

تقلٌدا للسٌوطً مع حذفه للحدٌثٌن المرسلٌن " األحادٌث المتواترة
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نظم المتناثر فً الحدٌث "كما أقره الحافظ الكتانً فً كتابه 
ابن ماجه : أنسـ 2ي،أخرجه أبو داود والترمذ: برٌدةـ 1:رواه كل من" المتواتر

 الطبرانً: زٌد بن حارثةـ 4ة،ابن ماجه والحاكم وابن خزٌم: سهل بن سعدـ 3،والحاكم
أبً ـ 8،الطبرانً: أبً أمامةـ 7،الطبرانً: ابن عمرـ 6،الطبرانً: ابن عباسـ 5

 .وابن حبان وموارد ال مآن على زوابد ابن حبان للهٌثمً الطبرانً والدارمً: الدرداء
البزار : أبً موسى األشعريـ 11،الطبرانً: عابشةـ 10، الطبرانً: أبً هرٌرةـ 9

حارثة بن ـ 13، أبو داود الطٌالسً: أبً سعٌد الخدريـ 12، وكشؾ األستار للهٌثمً
ـ 15، أبو موسى المدنً: حطٌم الحدانً مرسبلـ 14، ابن شاهٌن فً الترؼٌب: وهب

وممن نص ":قال الحافظ الكتانً، سعٌد بن منصور: عطاء بن ٌسار مرسبل
على أنه متواتر الشٌخ عبد الرإوؾ المناوي فً الفٌض وفً التٌسٌر 

نقبل عن السٌوطً وقول ابن الجوزي حدٌث ال ٌثبت متعقب فإن 

حدٌث برٌدة قال فً التٌسٌر تبعا للمنذري رجاله ثقات وحدٌث سهل 
والحاكم وقال صحٌح على شرط الشٌخٌن قال  صححه ابن خزٌمة

المنذري كذا قال وحدٌث أبً الدرداء قال المنذري رواه الطبرانً 
فً الكبٌر بإسناد حسن وابن حبان فً صحٌحه وكذا قال فً حدٌث 

قلت وهكذا " أبً هرٌرة أنه رواه الطبرانً فً األوسط بإسناد حسن
موارد "قام المنذري بتصحٌح الحدٌث كما قام من بعده الهٌثمً فً 

والسٌوطً من بعدهم إال أن طعن " الظمآن من زوابد ابن حبان
الحافظ ابن الجوزي فً صحته وهو المعروؾ بحدسه ودقة نقده 

ونفاذ اطبلعه على علل الحدٌث وقد أعله قبله ؼٌره ٌجعلنا نقول إنه 
حدٌث صحٌح مشهور مشتهر دون أن ٌصل إلى المتواتر ألن من 

خصابص المتواتر باإلضافة إلى كثرة طرقه ال تجد أحدا من أهل 
علم علل الحدٌث ٌشك فً ثبوته وال فً صحته فعندما ٌشك فً 

صحته أحد جهابذة علم علل الحدٌث ٌنحط الحدٌث ٌقٌنا عن درجة 
 .وهو ما نقول به.التواتر لكنه قد ٌرتقً إلى درجة الصحة والشهرة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -275 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
ًٍّ َمْولَى أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ

َرَة، أَنَّ َرُسوَل  ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َصالٍِح السمان، َعْن أَ

ْحَمِن، َعْن أَ ْبِن َعْبِد الرَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ْمِشً فً الَطِرٌٍق إِْذ َوَجَد : هللاَّ ٌَ َنَما َرُجٌل  ٌْ َب

ُ تبارك وتعالى لَُه َفَؽَفَر  َرهُ، َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق، َفؤَخَّ ُؼْصَن َشْوٍك َعلَى الطَّ
َهَداُء َخْمَسةٌ : َوَقالَ .لَهُ  اْلَمْطُعوُن، َواْلَمْبُطوُن، َواْلَؽِرٌُق، َوَصاِحُب : الشُّ

 ِ ِهٌُد فًِ َسبٌِِل هللاَّ َداِء : َوَقالَ .اْلَهْدِم، َوالشَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ لَْو 
ِه،  ٌْ ِه الَْسَتَهُموا َعلَ ٌْ ْسَتِهُموا َعلَ ٌَ ِجُدوا إاِلَّ أَْن  ٌَ ِل، ُثمَّ لَْم  ؾِّ األَوَّ َوالصَّ

ْعلَُموَن َما فًِ اْلَعَتَمِة  ٌَ ِه، َولَْو  ٌْ ْهِجٌِر الَْسَتَبقُوا إِلَ ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ َولَْو 
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ْبِح أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا هذا الحدٌث المسند المرفوع :الشرح".َوالصُّ
جمع من أصح األسانٌد لكنه خلط حدٌثٌن فً حدٌث، أما الشطر 

 :األول فقد أخرجه بعض حذاق المسندٌن من طرٌق مالك، قال أحمد
ْحَمنِ  -10896 بًِ َبْكِر : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

ًٍّ َمْولَى أَ َمالٍِك، َعْن ُسَم
َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر

اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ
ْحَمِن، َعْن أَ أَنَّ َرُسوَل : ْبِن َعْبِد الرَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْمِشً بَِطِرٌٍق، َوَجَد » :هللاَّ ٌَ َنَما َرُجلٌ  ٌْ َب
ُ لَُه، َفَؽَفَر لَهُ  َرهُ، َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق َفؤَخَّ وقال  «ُؼْصَن َشْوٍك َعلَى الطَّ

بًِ َبْكِر  -652 :البخاري
، َمْولَى أَ ًٍّ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم ٌْ َثَنا قَُت َحدَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

ْحَمِن، َعْن أَ أَنَّ َرُسوَل : ْبِن َعْبِد الرَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْمِشً بَِطِرٌٍق َوَجَد ُؼْصَن »:هللاَّ ٌَ َنَما َرُجلٌ  ٌْ َب

ُ لَُه َفَؽَفَر لَهُ  َرهُ، َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق َفؤَخَّ وأخرجه مسلم  ،«َشْوٍك َعلَى الطَّ

ى، َقالَ  :قال ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن : َحدَّ
، ًٍّ أَْخَبَرَنا أَُبو  -384 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنةُسَم

 ، ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ
بًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد 

ًٍّ َمْولَى أَ أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

ْحَمِن، َعْن أَ الرَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ْمِشً بَِطِرٌٍق، َوَجَد ُؼْصَن »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َنَما َرُجلٌ  ٌْ َب

ُ لَُه، َوَؼَفَر لَهُ  َرهُ، َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق، َفؤَخَّ َنَما ":، َوَقالَ «َشْوٍك َعلَى الطَّ ٌْ َب
ِه اْلَعَطُش، َفَوَجَد بِْبًرا، َفَنَزلَ  ٌْ ْمِشً بَِطِرٌٍق، اْشَتدَّ َعلَ ٌَ فٌَِها  َرُجلٌ 

َرى ِمَن اْلَعَطِش، َفَقالَ  ؤُْكلُ الثَّ ٌَ ْلَهُث  ٌَ َفَشِرَب، ُثمَّ َخَرَج، َفإَِذا َكْلٌب 
ُجلُ  َوَقْد َبلََػ َهَذا اْلَكْلَب ِمَن اْلَعَطِش ِمْثلُ الَِّذي َبلََؽنًِ، َفَنَزلَ : الرَّ

، َفَسَقى اْلَكْلَب،  ًَ ى َرقِ اْلبِْبَر، َفَمؤلَ ُخفَُّه َماًء، ُثمَّ أَْمَسَكُه بِفٌِِه َحتَّ
ُ لَُه، َفَؽَفَر لَهُ  ِ، إِنَّ لََنا ِمَن اْلَبَهابِِم : َفَقالُوا ،"َفَشَكَر هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ

َهَداُء َخْمَسةٌ ":َوَقالَ .«فًِ ُكلِّ َذاِت َكبٍِد َرْطَبٍة أَْجرٌ »:ألَْجًرا؟ َفَقالَ  : الشُّ

ِهٌُد فًِ َسبٌِِل  اْلَمْبُطوُن، َواْلَمْطُعوُن، َواْلَؽِرٌُق، َوَصاِحُب اْلَهْدِم، َوالشَّ
 ِ ِل، ُثمَّ لَْم » :َوَقالَ  ".هللاَّ ؾِّ األَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ لَْو 

ْهِجٌِر  ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ ِه الْسَتَهُموا، َولَْو  ٌْ ْسَتِهُموا َعلَ ٌَ ِجُدوا إاِل أَْن  ٌَ
ْبِح ألََتْوُهَما َولَْو  ْعلَُموَن َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ ِه، َولَْو  ٌْ الْسَتَبقُوا إِلَ

َبَة،  .«َحْبًوا ٌْ ٌد، َعْن قَُت تَِها، أَْخَرَجَها ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهِذِه أََحاِدٌُث ُمتَّ

ى، ُكلٌّ َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِرِه، َوأَْخَرَجَها ُمْسلٌِم، َعْن  ٌْ ، َوَؼ
َقالُ : َواالْستَِهامُ  ٌُ َقَرَعهُْم، : اْسَتَهَم اْلَقْوُم َفَسَهَمهُْم فبُلٌن، أَيْ : االْقتَِراُع، 
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:  َوقٌِلَ [141: الصافات]{ َفَساَهَم َفَكاَن ِمَن اْلُمْدَحِضٌنَ }:َوِمْنُه َقْولُُه َتَعالَى

َها األَْسَماُء، َفَمْن َوَقَع لَُه ِمْنَها : االْقتَِراعُ  ٌْ َها ِسَهاٌم ُتْكَتُب َعلَ اْستَِهاٌم، ألَنَّ
ْهِجٌرُ . َسْهٌم، َفاَز بِاْلَحظِّ اْلَمْقُسومِ  ْهِر، َواْلَهِجٌُر : َوالتَّ ْبِكٌُر لَِصبلِة الظُّ التَّ

َهارِ : َواْلَهاِجَرةُ  ْبِكٌَر إِلَى ُكلِّ َصبلٍة، . نِْصُؾ النَّ ْهِجٌِر التَّ َوقٌَِل أََراَد بِالتَّ
لٍ  ٌْ ِرِد اْلُخُروَج فًِ اْلَهاِجَرِة، َوَقاَل النَّْضُر ْبُن ُشَم ٌُ َعِن اْلَخلٌِِل، : َولَْم 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُر َكاْلُمْهِدي َبَدَنةً »: َقاَل فًِ َتْفِسٌِر َقْولِِه َصلَّى هللاُ َعلَ « َفاْلُمَهجِّ

ُر إِلَى اْلُجُمَعةِ : أَيِ   -261 : "وقال ابن عبد البر فً االستذكار" .اْلُمَبكِّ
والذي ٌروٌه القعنبً وبن بكٌر وأبو مصعب ومطرؾ وبن اْلَقاِسِم 

بًِ 
ًٍّ َمْولَى أَ ِؤ َعْن َمالٍِك فًِ َهَذا اْلَباِب َعْن ُسَم َوَسابُِر ُرَواِة اْلُمَوطَّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
اِن َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

َبْكٍر َعْن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ْمِشً بَِطِرٌٍق إِْذ َوَجَد ُؼْصَن َشْوٍك َعلَى  َعلَ ٌَ َنَما َرُجٌل  ٌْ َب

ُ لَُه َفَؽَفَر لَهُ  َرهُ َفَشَكَر هللاَّ ِرٌِق َفؤَخَّ َهَداُء َخْمَسٌة اْلَمْطُعوُن ، الطَّ َوَقاَل الشُّ
ِ َوَقاَل لَْو  ِهٌُد فًِ َسبٌِِل هللاَّ َواْلَمْبُطوُن َواْلَؽِرُق َوَصاِحُب اْلَهْدِم َوالشَّ

ْسَتِهُموا  ٌَ ِجُدوا إاِلَّ أَْن  ٌَ ِل ُثمَّ لَْم  ؾِّ اأْلَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ
ْعلَُموَن  ٌَ ِه َولَْو  ٌْ ْهِجٌِر اَلْسَتَبقُوا إِلَ ْعلَُموَن َما فًِ التَّ ٌَ وا َولَْو  ِه اَلْسَتَهمُّ ٌْ َعلَ

ِؤ  ْرِوي فًِ اْلُمَوطَّ ٌَ ْبِح أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا، َوُكلُّهُْم  َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ
َداِء  اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ َداِء بَِهَذا اإْلِْسَناِد َقْولَُه لَْو  َعْن َمالٍِك فًِ َباِب النِّ

ى ِمْن  ٌَ ْح ٌَ ى، َوَسَقَط لِ ٌَ ْح ٌَ ِل إِلَى آِخِر اْلَحِدٌِث َكَما َرَواهُ  ؾِّ اأْلَوَّ َوالصَّ
َداِء إِلَى َقْولِِه  اُس َما فًِ النِّ ْعلَُم النَّ ٌَ َهَذا اْلَباِب َقْولُُه فًِ اْلَحِدٌِث َولَْو 

َداِء َوَهَذا اللَّْفُظ اآْلَخُر ُهَو الَِّذي  أَلََتْوُهَما ولو حبوا َوَرَواهُ فًِ َباِب النِّ
ُجِل الَِّذي َوَجَد ُؼْصَن َشْوٍك  ُة الرَّ ُكوَن فًِ َهَذا اْلَباِب اَل قِصَّ ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ

َهَداءِ  ِرٌِق َواْلَخَبُر َعِن الشُّ ًَ َثبَلَثُة أحادٌث وقد جعلها بعضه  بِالطَّ َوِه
َرَة أَْرَبَعةً  ٌْ بًِ ُهَر

ُكوَن ِمْنَها فًِ َهَذا اْلَباِب  ُرَواٍة أَ ٌَ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ َفالَِّذي 
ْبِح أَلََتْوُهَما َولَْو َحْبًوا َولَْم  اُس َما فًِ اْلَعَتَمِة َوالصُّ ٌُْعلَُم النَّ َقْولُُه َولَْو 

ى فًِ َهَذا اْلَبابِ  ٌَ ْح ٌَ َقْع لِ ٌُْعلَُم ، ٌَ َداِء َمَع َقْولِِه َولَْو  َوَقْد َذَكَرهُ فًِ َباِب النِّ
َداء ِل َعلَى َما َمَضى فًِ َباِب النِّ ؾِّ اأْلَوَّ َداِء َوالصَّ اُس َما فًِ النِّ  ."النَّ

/ 1: قلت وقد اشتمل هذا الحدٌث على بعض خصال الخٌر وهً

إماطة األذى عن الطرٌق، وقد ورد فً ذلك حدٌث صحٌح صرٌح 
اإلٌمان ست وسبعون أو ست :"وهو قوله صلى هللا علٌه وسلم

ال إله إال هللا محمد رسول هللا، : وستون شعبة، أعبلها قول المرء
فهذا " وأدناها إماطة األذى عن الطرٌق، والحٌاء شعبة من اإلٌمان
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الرجل أماط عن الطرٌق ؼصن شوك فشكر هللا تبارك وتعالى له 
 إخبار الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن الشهداء أنهم /2فؽفر له، 

المطعون ٌعنً مات بالطاعون، والمبطون ٌعنً مات :خمسة وهم
بالبطن،والؽرٌق ٌعنً الذي مات بالؽرق، وصاحب الهدم ٌعنً مات 

بسبب الهدم، والشهٌد وهو الذي مات فً ساحة المعركة إلعبلء 

 فصل النداء والصؾ األول وقد وردت عدة أحادٌث فً /3كلمة هللا،
فضل النداء تقدمت فً بابه وأما الصؾ األول فقد وردت فً فضله 

التهجٌر إلى /4أحادٌث منها أن المبلبكة تصلً على الصؾ األول، 
الصبلة ٌعنً الذهاب إلى الصبلة فً الهاجرة، وستؤتً أحادٌث فً 

 ولو ٌعلمون ما فً العتمة والصبح من الفضل /5فضله فً الجمعة،
بشر المشابٌن إلى المساجد "ألتوهما ولو حبوا، وقد تقدمت أحادٌث 

 .فً الظلمات بالنور التام ٌوم القٌامة
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -276 بًِ :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ
َماَن ْبَن  ٌْ اِب َفَقَد ُسلَ بًِ َحْثَمَة، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

َماَن ْبِن أَ ٌْ َبْكِر ْبِن ُسلَ
وِق،  اِب َؼَدا إِلَى السُّ ْبِح، َوأَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ بًِ َحْثَمَة فًِ َصبلَِة الصُّ

أَ

َماَن،  ٌْ َفاِء أُمِّ ُسلَ وِق، َفَمرَّ َعلَى الشِّ َن اْلَمْسِجِد َوالسُّ ٌْ َماَن َب ٌْ َوَمْسَكُن ُسلَ
ْبِح، َفَقالَتْ : َفَقالَ  َماَن فًِ الصُّ ٌْ َناهُ، : لَْم أََر ُسلَ ٌْ ، َفَؽلََبْتُه َع ٌَُصلًِّ ُه َباَت  إِنَّ

ًَّ ِمْن أَْن أَقُوَم : َفَقاَل ُعَمرُ  ْبِح أََحبُّ إِلَ ألَْن أَْشَهَد َصبلََة الصُّ
لَةً  ٌْ هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه ٌبٌن : الشرح."لَ

مر مر وهو فً طرٌق إلى السوق عفضل حضور صبلة الصبح، ؾ
 سلٌمان فسؤل الشفاء أم سلٌمان عنه فقالت له إنه قام اللٌل تببً

: فؽلبته عٌناه فلم ٌصل الصبح فً الجماعة فقال عمر رضً هللا عنه
ألن أشهد صبلة الصبح أحب إلً من أن أقوم اللٌل، وذلك للحدٌث 

َصلَّى هللاُ - أنَّ رسول هللا - رضً هللا عنه - عن أبً هرٌرة  المتقدم
ِه َوَسلََّم  ٌْ ْبِح ألََتْوُهَما َولَْو  »:َقالَ - َعلَ ْعلَُموَن َما فً الَعَتَمِة َوالصُّ ٌَ َولَْو 

، وفً الحدٌث اآلخر قال النبً صلى هللا علٌه متفٌق َعلٌَهِ . «َحْبَواً 
من صلى العشاء فً جماعة فكؤنما قام نصؾ اللٌل ومن : "وسلم

ومن :"وفً رواٌة" صلى الصبح فً جماعة فكؤنما قام اللٌل كله
،أخرجهما "جماعة فكؤنما قام اللٌل كله صلى العشاء والصبح فً

 .الترمذي وؼٌره، وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -277 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ُه  ، أَنَّ بًِ َعْمَرَة األَْنَصاِريِّ

ْحَمِن ْبِن أَ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن َعْبِد الرَّ ُمَحمَّ
َجاَء ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن إِلَى َصبلَِة اْلِعَشاِء، َفَرأَى أَْهَل اْلَمْسِجِد : َقالَ 

ْكُثُروا، َفؤََتاهُ  ٌَ اَس أَْن  ْنَتِظُر النَّ ٌَ ِر اْلَمْسِجِد،  َقلٌِبلً، َفاْضَطَجَع فًِ ُمَإخَّ
ِه، َفَسؤَلَُه َمْن ُهَو؟ َفؤَْخَبَرهُ، َفَقالَ  ٌْ بًِ َعْمَرَة َفَجلََس إِلَ

َما َمَعَك ِمَن : اْبُن أَ

َما َقاَم نِْصَؾ : اْلقُْرآِن؟ َفؤَْخَبَرهُ، َفَقاَل ُعْثَمانُ  َمْن َشِهَد اْلِعَشاَء، َفَكؤَنَّ
لَةً  ٌْ َما َقاَم لَ ْبَح، َفَكؤَنَّ لٍَة، َوَمْن َشِهَد الصُّ ٌْ هذا الحدٌث أخرجه : الشرح."لَ

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن  (656- )260 :، قالمسلمطرٌق مالك ؼٌر أٌضا من  َحدَّ
َثَنا َعْبُد اْلَواِحِد َوُهَو  ، َحدَّ ًُّ إِْبَراِهٌَم، أَْخَبَرَنا اْلُمِؽٌَرةُ ْبُن َسلََمَة اْلَمْخُزوِم
بًِ َعْمَرَة، 

ْحَمِن ْبُن أَ َثَنا َعْبُد الرَّ َثَنا ُعْثَماُن ْبُن َحِكٌٍم، َحدَّ اٍد، َحدَّ ٌَ اْبُن ِز
َدَخَل ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن اْلَمْسِجَد َبْعَد َصبَلِة اْلَمْؽِرِب، َفَقَعَد َوْحَدهُ، : َقالَ 

ِه  ٌْ ا اْبَن أَِخً َسِمْعُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ِه َفَقاَل،  ٌْ َفَقَعْدُت إِلَ
قُولُ  ٌَ ِل، »:َوَسلََّم،  ٌْ َما َقاَم نِْصَؾ اللَّ َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فًِ َجَماَعٍة َفَكؤَنَّ

لَ ُكلَّهُ  ٌْ َما َصلَّى اللَّ ْبَح فًِ َجَماَعٍة َفَكؤَنَّ  ،والحدٌث«َوَمْن َصلَّى الصُّ

ثنا أحمد بن َحنَبل، :قال أبو داود أخرجه أحمد ومن طرٌقه،  حدَّ

ثنا سفٌان، عن أبً َسهل  ثنا إسحاق بن ٌوسؾ، حدَّ ٌعنً عثماَن -حدَّ
ثنا عبد الرحمن بن أبً َعمرة عن عثمان بن عفّان-بَن َحكٌم  ، حدَّ

َمن " :صلى هللا علٌه وسلم- قال رسوُل هللا : رضً هللا عنه قال
صلَّى الِعشاَء فً جماعٍة كان كقٌاِم نِصِؾ لٌلٍة، وَمن صلَّى الِعشاَء 

َمْن َشِهَد »:ولفظ الترمذي "والَفجَر فً جماعٍة كان كقٌاِم لٌلةٍ 
اُم نِْصَؾ لٌَلٍَة، َوَمْن َصلَّى الِعَشاَء  ٌَ الِعَشاَء فًِ َجَماَعٍة َكاَن لَُه قِ

لَةٍ  ٌْ اِم لَ ٌَ َحِدٌٌث َحَسٌن :َقاَل الترمذي ،«َوالَفْجَر فًِ َجَماَعٍة، َكاَن لَُه َكقِ

والحدٌث أخرجه أٌضا إضافة إلى رواٌة أحمد ومسلم وأبو .َصحٌح
داود والترمذي، الدارمً وعبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ     

وأبو عوانة فً المسند وفً المستخرج، وعبد بن حمٌد وابن خزٌمة 
والبزار " المسند المستخرج على صحٌح مسلم"وأبو نعٌم فً

والبؽوي فً شرح السنة والبٌهقً فً السنن الكبرى، وؼٌرهم كلهم 
رووه مرفوعا خبلفا لصنٌع مالك ألنه رواه موقوفا،وقدم أحمد 

اُن، َوَعْبُد  -408 :التفصٌل التالً ٌَ َثَنا ُسْف ْحَمِن، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
اِق، َقالَ  زَّ ْحَمِن : الرَّ اُن، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َحِكٌٍم، َعْن َعْبِد الرَّ ٌَ أَْخَبَرَنا ُسْف

اقِ  زَّ بًِ َعْمَرَة، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َقاَل َعْبُد الرَّ
ًِّ : ْبِن أَ بِ َعِن النَّ
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ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ْبِح فًِ »:َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن َصلَّى َصبلَة اْلِعَشاِء َوالصُّ
لَةٍ  ٌْ اِم لَ ٌَ ْحَمنِ «َجَماَعٍة َفهَُو َكقِ َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء فًِ  »، َوَقاَل َعْبُد الرَّ

ْبَح فًِ َجَماَعٍة َفهَُو  لٍَة َوَمْن َصلَّى الصُّ ٌْ اِم نِْصِؾ لَ ٌَ َجَماَعٍة َفهَُو َكقِ
لَةٍ  ٌْ اِم لَ ٌَ فتبٌن طبٌعة الرواٌتٌن وسبب اختبلؾ األلفاظ، وهللا  «َكقِ

 .تعالى أعلم
 :ما جاء فً إعادة الصبلة مع اإلمام بعد صبلة الرجل لنفسه (25)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -278 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ُه  بٌِِه ِمْحَجٍن، أَنَّ

َقاُل لَُه ُبْسُر ْبُن ِمْحَجٍن، َعْن أَ ٌُ ٌِل  َرُجٍل ِمْن َبنًِ الدِّ
بلَِة،  َن بِالصَّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفؤُذِّ َكاَن فًِ َمْجلٍِس َمَع َرُسوِل هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َفَصلَّى وَرَجَع، َوِمْحَجٌن فًِ  وَقاَم َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ًَ : َمْجلِِسِه، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ َما َمَنَعَك أَْن ُتَصلِّ

اِس  أَلَْسَت بَِرُجٍل ُمْسلٍِم   ِ َولَِكنًِّ َقْد : َقالَ َمَع النَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َبلَى، 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ُت فًِ أَْهلًِ، َفَقاَل لَُه َرُسوُل هللاَّ ٌْ إَِذا : كنت َصلَّ

تَ  ٌْ اِس، َوإِْن ُكْنَت َقْد َصلَّ هذا الحدٌث :الشرح".ِجْبَت َفَصلِّ َمَع النَّ

المرفوع ٌرؼب فً الصبلة فً الجماعة، وإن كان المرء قد صلى 

منفردا فً أهله، فإذا حضر صبلة الجماعة فلٌصل مع الجماعة 
قال الشافعً فً :لٌتحصل على األجر،وقد أخرجه من طرٌق مالك

ِد ْبِن أَْسلَم :السنن المؤثورة وفً المسند ٌْ َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن َز ، َحدَّ
ْحَمنِ  :الحدٌث، وقال أحمد ِد ْبِن : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ ٌْ َمالٌِك، َعْن َز

َبُة ْبُن :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرىأَْسلََم، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ِد ْبِن أَْسلََم، ٌْ الحدٌث،وقال الطبرانً فً َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن َز

حدثنا علً بن عبد العزٌز، ثنا القعنبً، عن مالك، ح  :المعجم الكبٌر
وحدثنا أبو ٌزٌد القراطٌسً، ثنا عبد هللا بن عبد الحكم، ثنا مالك، ح 

هللا بن ٌوسؾ، أنا مالك، ح وحدثنا  وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد

علً بن المبارك الصنعانً، ثنا إسماعٌل بن أبً أوٌس، حدثنً 
 أخبرنا عمر بن :الحدٌث، وقال ابن حبانمالك، عن زٌد بن أسلم،

ثنا أحمد بن أبً بكر، عن مالك، عن زٌد بن  سعٌد بن سنان، حدَّ
ٌل ٌقال له ُبْسر بن محجن  وقال .أسلم، عن رجل من بنً الدِّ

َثَنا َعْبدُ :الدارقطنً بًِ  َحدَّ
اِب ْبُن ِعٌَسى، ثنا إِْسَحاُق ْبُن أَ اْلَوهَّ

ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن ُبْسِر ْبِن  ٌْ ٍد، َعْن َز إِْسَرابٌَِل، ثنا َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن ُمَحمَّ
ِه َوَسلََّم ح  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُه َكاَن َجالًِسا َمَع النَّ بٌِِه، أَنَّ

ِمْحَجن، َعْن أَ
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ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أنا اْبُن  ، ثنا  َساُبوِريُّ ٌْ َثَنا أَُبو َبْكٍر النَّ َوَحدَّ
ِد ْبِن أَْسلَم ٌْ إسناد الحدٌث و،الحدٌث،َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا أَْخَبَرهُ، َعْن َز

ِد ْبِن أَْسلَمَ ):ٌجعله من المقبول ٌْ ًِّ  (َمالٌِك َعْن َز  اْلَعَدِويِّ َمْواَلُهُم اْلَمَدنِ
ٌلِ )ثقة كثٌر اإلرسال  اِل َوُسُكوِن  (َعْن َرُجٍل ِمْن َبنًِ الدِّ بَِكْسِر الدَّ

ِرِهْم، َوَقاَل  ٌْ ِد ْبِن َحبٌٍِب َوَؼ ٍد َوُمَحمَّ ٌْ بًِ ُعَب
ًِّ َوأَ اِء ِعْنَد اْلِكَسابِ ٌَ اْل

هِ  ٌْ ًُّ َوِسٌَبَو ُرُهمْ  اأْلَْصَمِع ٌْ اِل : َواأْلَْخَفُش َوأَُبو َحاتٍِم َوَؼ بُِل بَِضمِّ الدَّ الدُّ
َقاُل لَُه ُبْسرٌ )َوَكْسِر اْلَهْمَزِة َوُهَو اْبُن َبْكِر ْبِن َعْبِد َمَناِؾ ْبِن ِكَناَنَة  ٌُ) 

ِة اْلُجْمهُوِر َعْن َمالٍِك، َوأَْكَثِر  ٌَ َدِة َوُسُكوِن اْلُمْهَملَِة فًِ ِرَوا بَِضمِّ اْلُمَوحَّ
َواةِ  َدِة َوُمْعَجَمٍة،  الرُّ ٍد بَِكْسِر اْلُمَوحَّ ٌْ ْوِريِّ َعْن َز ِد ْبِن أَْسلََم، َولِلثَّ ٌْ َعْن َز

مٍ  ٌْ َواُب َما َقاَل َمالٌِك : َقاَل أَُبو ُنَع بَِكْسِر اْلِمٌِم  (اْبُن ِمْحَجنٍ )َوالصَّ
ًٌّ َصُدوٌق  َوُسُكوِن اْلُمْهِملَةِ  بٌِِه ِمْحَجنٍ )َوَفْتِح اْلِجٌِم َوُنوٍن َتابِِع

 (َعْن أَ
ًٌّ َقلٌِلُ  ًِّ َصَحابِ ٌلِ بًِ ِمْحَجٍن الدِّ

َمْعُدوٌد  :اْلَحِدٌِث، َقاَل أَُبو ُعَمرَ  ْبِن أَ
قال ابن عبد البر فً  فًِ أَْهِل اْلَمِدٌَنِة، َرَوى َعْنُه اْبُنُه ُبْسٌر،

ُه : "االستذكار ُجِل أَنَّ ِؤ َعْن َمالٍِك فًِ اْسِم َهَذا الرَّ ْخَتلِْؾ ُرَواةُ اْلُمَوطَّ ٌَ لَْم 
ُه َرَواهُ َعْن َمالٍِك َوَقاَل فٌِِه َفقٌَِل لَِمالٍِك ُبْسٌر  ٍد َفإِنَّ ُبْسٌر اَل بِْشُر ْبُن ُمَحمَّ

َثَنا به بعد ذلك فقال عن بن ِمْحَجٍن َولَْم  َفَقاَل َعْن ُبْسٍر أَْو بِْشٍر ُثمَّ َحدَّ
قُْل ُبْسٌر َواَل بِْشرٌ  ٌِن ، ٌَ ْوِريُّ َهَذا اْلَحِدٌَث َفَقاَل فٌِِه بِْشٌر بِالشِّ َوَرَوى الثَّ

ْوِريِّ  اِت َعِن الثَّ ٌَ َوا َوَقاَل أَْحَمُد ْبُن َصالٍِح ، اْلَمْنقُوَطِة فًِ أَْكَثِر الرِّ
ًَّ ِمْنهُُم  اْلِمْصِريُّ َسؤَْلُت َجَماَعًة ِمْن َولَِدِه أَْو َرْهِطِه َفَما اْخَتلََؾ َعلَ

ْوِريُّ  ُه بِْشٌر َكَما َقاَل الثَّ َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ُوُجوهٌ ِمَن اْلفِْقِه ، اْثَناِن أَنَّ
ٌَُصلِّ َمَعُه أَلَْسَت بَِرُجٍل ُمْسلٍِم  ِه َوَسلََّم لِلَِّذي لَْم  ٌْ ُ َعلَ ِمْنَها َقْولُُه َصلَّى هللاَّ

بَلَة ُمَواِظًبا  َس بُِمْسلٍِم َوَمْن َصلَّى الصَّ ٌْ ٌَُصلِّ لَ َفَدلَّ َعلَى أَنَّ َمْن لَْم 
ِه ُشِهَد لَُه بِاإْلِْسبَلمِ  ٌْ بَلِة َوإَِقاَمتَِها َعلَى ، َعلَ َوِمْنَها أَنَّ َمْن أََقرَّ بَِعَمِل الصَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِجُب ُوِكَل إِلَى َقْولِِه َوقُبَِل ِمْنُه أِلَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ َما 

تًِاقد قبل من  ٌْ ُت فًِ َب ٌْ ًِّ َقْولَُه َقْد َصلَّ ٌلِ َوأَْجَمَع ، بن ِمْحَجٍن الدِّ
ُتْب ِمْن  ٌَ ْقَتُل إِْن لَْم  ٌُ بَلِة َكافٌِر  اْلُمْسلُِموَن َعلَى أَنَّ َجاِحَد َفْرِض الصَّ

اِرِك َعْمًدا لَِعَملَِها َوُهَو ، ُكْفِرِه َذلِكَ  َواْخَتلَفُوا فًِ اْلُمقِرِّ بَِها َوبَِفْرِضَها التَّ
اِم بَِها َقاِدرٌ  ٌَ بًِ ا عن علً ويفرو: َعلَى اْلقِ

اٍس َوَجابٍِر َوأَ بن َعبَّ
ٌَُصلِّ َفهَُو َكافٌِر، َوَعْن ُعَمَر  بَلِة َقالُوا َمْن لَْم  ْرَداِء َتْكفٌُِر َتاِرِك الصَّ الدَّ
اِب اَل َحظَّ فًِ اإْلِْسبَلِم لمن ترك الصبلة، وعن ابن َمْسُعوٍد  ْبِن اْلَخطَّ

َبَة  ٌْ ًُّ َواْلَحَكُم ْبُن ُعَت َخِع ٌَُصلِّ َفبَل ِدٌَن لَُه، َوَقاَل إِْبَراِهٌُم النَّ َمْن لَْم 
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ِ ْبُن اْلُمَباَرِك َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق ْبُن  ًُّ َوَعْبُد هللاَّ انِ ٌَ ْختِ ٌُّوُب السِّ َوأَ
ِر ُعْذٍر  ٌْ ْخُرَج َوْقُتَها لَِؽ ٌَ ًدا َحتَّى  ِه َمْن َتَرَك َصبَلًة َواِحَدًة ُمَتَعمِّ ٌْ َراَهَو

َوأََبى ِمْن أََدابَِها َوَقَضابَِها َوَقاَل اَل أَُصلًِّ َفهَُو َكافٌِر َوَدُمُه َوَمالُُه 
ٌُْسَتَتاُب َفإِْن َتاَب َوإاِلَّ قُتَِل َواَل  بَلَة َو ٌَُراِجِع الصَّ ُتْب َو ٌَ َحبَلاَلِن إِْن لَْم 
َتِرُثُه َوَرَثُتُه ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن َوُحْكُم َمالِِه ُحْكُم َماِل اْلُمْرَتدِّ إَِذا قُتَِل َعلَى 

ُر ْبُن َحْرٍب  ٌْ َثَمَة ُزَه ٌْ ًُّ َوأَُبو َخ الِِس ٌَ تِِه، َوبَِهَذا َقاَل أَُبو َداُوَد الطَّ ِردَّ
 .وهللا تعالى أعلم." َوأَُبو َبْكِر ْبُن أبً شٌبة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -279 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َرُجبلً َسؤََل :  َحدَّ َحدَّ
بلََة َمَع : َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َفَقالَ  تًِ، ُثمَّ أُْدِرُك الصَّ ٌْ إِنًِّ أَُصلًِّ فًِ َب

َنَعْم صل معه، َفَقاَل : اإلَِماِم، أََفؤَُصلًِّ َمَعُه؟ َقاَل َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمرَ 
ُجلُ  َتهَُما أَْجَعُل َصبلَتًِ؟ َفَقاَل اْبُن ُعَمرَ : الرَّ ٌَّ َ َما : فؤ َك، إِنَّ ٌْ أََو َذلَِك إِلَ

َتهَُما َشاءَ  ٌَّ ْجَعُل أَ ٌَ وهذا الحدٌث : الشرح".َذلَِك إِلَى هللاِ تبارك وتعالى 
الموقوؾ على ابن عمر من أصح األسانٌد وال ٌضره إبهام السابل، 

فكان رأي ابن عمر ٌوافق أمر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
المتقدم، فعلى من صلى فذا إذا أدرك الجماعة فً المسجد أن ٌصلً 

 .معها، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -280 ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ٌَِّب َفَقالَ  تًِ، ُثمَّ آتًِ : َرُجبلً َسؤََل َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٌْ إِنًِّ أَُصلًِّ فًِ َب
، أََفؤَُصلًِّ َمَعُه؟ َفَقاَل َسِعٌدٌ  ٌَُصلًِّ َنَعْم، َقاَل : اْلَمْسِجَد َفؤَِجُد اإلَِماَم 

ُجلُ  ٌَّبِ : الرَّ ٌُّهَُما َصبلَتًِ؟ َفَقاَل َسِعٌٌد ْبَن اْلُمَس َما : َفؤَ َوأَْنَت َتْجَعلُهَُما، إِنَّ
وهذا الخبر المقطوع بٌن فٌه اإلمام مالك : الشرح".َذلَِك إِلَى هللاِ 

رحمه هللا تعالى وإٌانا رأي سعٌد بن المسٌب من طرٌق القاضً 
ٌحً بن سعٌد األنصاري لٌبٌن بذلك أن التابعً سعٌد، والصحابً 
وعبد هللا قاال بقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، فاتخذه اإلمام 

 .مالك مذهبا وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -281 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعفٌِِؾ ْبِن َعْمٍرو :  َحدَّ َحدَّ

، َعْن َرُجٍل ِمْن َبنًِ أََسدٍ  ًِّ ْهِم ٌُّوَب األَْنَصاِريَّ َفَقالَ ،السَّ ُه َسؤََل أََبا أَ :  أَنَّ
، أََفؤَُصلًِّ  ٌَُصلًِّ تًِ، ُثمَّ آتًِ اْلَمْسِجَد َفؤَِجُد اإلَِماَم  ٌْ إِنًِّ أَُصلًِّ فًِ َب

ٌُّوبَ   َمْن َصَنَع َذلَِك َفإِنَّ لَُه َسْهَم َجْمٍع، أَْو ِمْثَل ،َنَعمْ : َمَعُه؟ َفَقاَل أَُبو أَ
هذا الحدٌث الموقوؾ منقطع بسبب اإلبهام : الشرح" .َسْهِم َجْمعٍ 

ٌعنً الراوي الذي لم ٌسم وهل هو تابعً أو صحابً، فقد سؤل أبا 
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أٌوب األنصاري فؤجاب السابل إن صلى فً بٌته ثم أدرك اإلمام 
نعم، من صنع ذلك، فإن له سهم جمع أو : أٌصلً معه؟ فؤجابه قاببل

، وهنا اإلشكال فاألجر ال ٌعرفه إال هللا أو أن ٌكون "مثل سهم جمع
سمع ذلك من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، ولم نعرؾ عن 

 .رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم هذا األجر رواٌة صحٌحة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -282 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ ْبَح، ُثمَّ أَْدَرَكهَُما َمَع : ُعَمَر َكاَن  َمْن َصلَّى اْلَمْؽِرَب أَِو الصُّ

ُعْدُهَما ٌَ تقدم عن ابن عمر رضً هللا عنهما أن : الشرح" .اإلَِماِم، َفبلَ 
هللا هو الذي ٌحدد أي الصبلتٌن فرٌضة، وهنا بٌن ابن عمر رضً 

هللا عنهما أن من صلى المؽرب أو الصبح، ثم أدركهما مع اإلمام 
فبل ٌعدهما، فهذا ٌعنً أنه حدد أن األولى فً الصبح هً الفرٌضة 
والثانٌة نافلة وال ٌتنفل بعد الصبح، وأما المؽرب فخشٌة أن تصبح 

 . شفعا، كما سٌبٌن مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ذلك
ًَ َمَع اإلَِماِم َمْن َكاَن َقْد َصلَّى : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَُصلِّ َوالَ أََرى َبؤًْسا أَْن 

تِِه، إاِلَّ َصبلََة اْلَمْؽِربِ  ٌْ ُه إَِذا أََعاَدَها، صارْت َشْفًعا،فًِ َب " . َفإِنَّ

وبعد هذه األحادٌث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة أصدر : الشرح
بل ٌصلً مع :اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا رأٌه الفقهً حٌث قال

اإلمام من صلى فذا فً بٌته إال المؽرب فبل ٌعٌدها مع اإلمام حتى 
 .ال تصبح شفعا، وهللا تعالى أعلم

 :العمل فً صبلة الجماعة (26)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -283 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: األَْعَرِج، َعْن أَ

قٌَِم،  ِعٌَؾ، َوالسَّ ٌَُخفِّْؾ، َفإِنَّ فٌِِهُم الضَّ اِس َفْل إَِذا َصلَّى أََحُدُكْم بِالنَّ
لْ َما َشاءَ  ٌَُطوِّ هذا : الشرح." َواْلَكبٌَِر، َوإَِذا َصلَّى أََحُدُكْم لَِنْفِسِه َفْل

وقد الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد عند البخاري وؼٌره،
ْحَمنِ  َقَرْأُت َعلَى َعْبدِ :قال أحمد: أخرجه بعض الحذاق المسندٌن : الرَّ

َثَنا إِْسَحاُق، َقالَ  َناِد، َعِن : َمالٌِك، َوَحدَّ بًِ الزِّ
أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: اأْلَْعَرِج، َعْن أَ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد،  :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
َناِد َعِن اأْلَْعَرِج، بًِ الزِّ

 :الحدٌث، وقال ابن حبانَعْن َمالٍِك، َعْن أَ
بًِ َبْكٍر َعْن : أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن َقالَ 

أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
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َناِد َعِن اأْلَْعَرجِ  بًِ الزِّ
َرةَ  َمالٍِك َعْن أَ ٌْ بًِ ُهَر

، الحدٌث،وأخرجه َعْن أَ
أحمد وعبد الرزاق والبزار من طرٌق معمر، وللحدٌث رواٌة 

،وقد تقدم تخرٌج هذا الحدٌث "من صلى بالناس فلٌخفؾ:"أخرى هً

 هذا  وفًوالتعلٌق علٌه فً األحادٌث الواردة فً صبلة الصبح،
من :"نه قالأل توجٌه من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم الحدٌث

وهنا اإلشكال فً تحدٌد التخفٌؾ عند رسول " صلى بالناس فلٌخفؾ

هللا صلى هللا علٌه وسلم والصحابة، فقد ثبت فً الصحٌحٌن 
وؼٌرهما أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً فً الصبح 

ٌوم الجمعة ب ألم السجدة فً األولى وب هل أتى على اإلنسان حٌن 
من الدهر، وتقدم فً موطإ مالك أن أبا بكر الصدٌق صلى فً 

ن عمر بن الخطاب صلى فً أركعتً الصبح بسورة البقرة، و
الصبح بسورة ٌوسؾ فً األولى، وبسورة الحج فً الثانٌة، وأن 

 عثمان بن عفان صلى كذلك فً الصبح بسورة ٌوسؾ، وهم القوم ال
ٌشقى بهم جلٌسهم ومن اتبعهم فً هدٌهم فقد هدي إلى صراط 

من صلى بالناس "مستقٌم، إال أن أهل الٌوم لم ٌعرفوا من الحدٌث إال

، فإلى هللا المشتكى ألن الصبلة أصبحت عذابا علٌهم بٌنما "فلٌخفؾ
كانت راحة لهإالء القدوة الذٌن أمرنا باتباع هدٌهم، وهللا تعالى 

ٌَُخفَِّؾ :"قال ابن عبد البر فً االستذكار.أعلم ْنَبِؽً لُِكلِّ إَِماٍم أَْن  ٌَ َف
 ِ ُجوَد،َقاَل أََنُس ْبُن َمالٍِك َكاَن َرُسوُل هللاَّ ُكوَع َوالسُّ َجْهَدهُ إَِذا أَْكَمَل الرُّ

اِس ُكلِِّهْم َصبَلًة فًِ َتَمامٍ  ِه َوَسلََّم أََخؾَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ َولَِحِدٌِث أََنٍس ،َصلَّى هللاَّ
َماِم َما َجاَء  ْمِهٌِد،َوِمَن التَّ َهَذا ُطُرٌق َكثٌَِرةٌ َوَقْد َذَكْرُت َبْعَضَها فًِ التَّ

ُه َنَهى َعْن نفر اْلُؽَراِب،َوَقاَل اْعَتِدلُوا فًِ  ِه َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ُ َعلَ َعْنُه َصلَّى هللاَّ
تِمَّ ُرُكوَعُه َواَل ُسُجوَدهُ َفَقاَل ،ُرُكوِعُكْم َوُسُجوِدُكمْ  ٌُ َوَنَظَر إِلَى َرُجٍل لَْم 

وقال ابن أبً جمرة فً شرح ." لَُه اْرِجْع َفَصلِّ َفإِنََّك لَْم ُتَصلِّ 

البخاري بؤن التخفٌؾ المطلوب ال ٌمكن أن ٌعارض فعل أبً بكر 
وعمر وعثمان وأنا أقول وكذلك فعل الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

" الم السجدة"اآلمر بالتخفٌؾ وقد بٌن أن التخفٌؾ عنده قراءة سورة 
هل أتى على اإلنسان "فً األولى وسورة الدهر فً الثانٌة وهً 

  .، وقد تقدمت هذه األدلة، وهللا تعالى أعلم"حٌن من الدهر
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -284 ُه َقالَ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ قُْمُت : َحدَّ

َس َمَعُه أََحٌد  ٌْ لََواِت، َولَ َوَراَء َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر فًِ َصبلٍَة ِمَن الصَّ
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ِمٌنِهِ  ٌَ ِدِه، َفَجَعلَنًِ ِحَذاَءهُ َعْن  ٌَ ِري، َفؤَخلََؾ َعْبُد هللاِ بِ ٌْ هذا : الشرح." َؼ
الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر ٌبٌن أن اإلمام إذا لم ٌكن معه إال 
مؤموما واحدا أن ٌجعله عند ٌمٌنه، وقد تقدم هذا المعنى فً صبلة 

وقد بٌنا . ابن عباس مع الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً النافلة لٌبل
: حٌث قلنا" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"ذلك فً كتابنا 

وأما إذا :" قال {التمهٌد}وأخرج ابن عبد البر فً الجزء األول من 
وذلك " كان اإلمام وآخر، فإنما ٌقوم عن ٌمٌنه وهذا مجتمع علٌه

: بت عند خالتً مٌمونة بنت الحارث، قال: لحدٌث ابن عباس قال
فقام النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً من اللٌل، قال فقمت عن 

ٌساره أصلً بصبلته، فؤخذ بذإابة كانت لً أو برأسً فؤقامنً عن 
. ٌمٌنه
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -285 ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ِه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز،  ٌْ اَسا بِاْلَعقٌِِق، َفؤَْرَسَل إِلَ ُإمُّ نَّ ٌَ َرُجبلً َكاَن 
ٌُْعَرُؾ أَُبوهُ : َقاَل َمالِكٌ .َفَنَهاهُ  ُه َكاَن الَ  َما َنَهاهُ ألَنَّ هذا :الشرح." َوإِنَّ

محل خبلؾ بٌن وهذا  ابن الزنى ةإمامالحدٌث المقطوع ٌفٌد كراهة 

قال : الفقهاء منذ الصحابة والتابعٌن، قالت عابشة رضً هللا عنها
فما ذنبه إن اتصؾ بالورع  {وال تزر وازرة وزر أخرى}:تعالى

والتقوى، وشدد السٌوطً من الشافعٌة وذكر حدٌثا واهٌا فً أنه ال 
ٌإم هو وال ابنه وال ابن ابنه إلى اثنً عشر طبقة حكم علٌهم بؤنهم 

 وقال ابن عبد البر ال ٌدخلون الجنة انطبلقا من هذا الحدٌث الواهً،
ٌة َكالتَّْصِرٌِح ألنه كان :"فً االستذكار ٌَ َقاَل أَُبو ُعَمَر َهِذِه ِعْنَدُهْم ِكَنا

َب ِمْثلَُه إَِماًما  ٌَُنصِّ ُ أَْن  ولد زنا َفَكِرَه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزٌِز َرِحَمُه هللاَّ
ٌَُعاُب َمْن  بَلَثِة َكَما  ُه َشرُّ الثَّ ُه ُخلَِق ِمْن ُنْطَفٍة َخبٌَِثٍة َوَقْد ُرِوَي أَنَّ أِلَنَّ

َحَملَْت بِِه إِْن َكاَنْت َحابًِضا أَْو ِمْن َسْكَراَن َوإِْن َكاَن ُهَو فًِ َذلَِك ُكلِِّه 

ُه فٌَِها  َماَمِة أِلَنَّ ِض لئِْلِ ُكوَن َنَهاهُ َعِن التََّعرُّ ٌَ ٌُْحَتَمُل أَْن  اَل َذْنَب لَُه،َوَقْد 
ِر ُرْشِدِه  ٌْ َها،َفَمْن َكاَن لَِؽ ٌْ ٌُْحَسُد َعلَ َكَماٌل َوَجَماٌل َحالٌّ بَِنْفِس َصاِحبَِها َو
َض َنْفَسُه لِْلَقْوِل فٌِِه َوَجَعلَُه َؼَرًضا لؤِْلَْلِسَنِة َوأََثاَر  َوَطلََب َذلَِك َفَقْد َعرَّ

ُ أَْعلَُم،  ُضرَّ فًِ َحالِِه تِْلَك َوهللاَّ ٌَ َعلَى َنْفِسِه َمْن َكاَن َسَكَت َعْنُه لَْو لَْم 
ُكوَن إَِماًما  ٌَ َنى َفَقاَل َمالٌِك أَْكَرهُ أَْن  َواْخَتلََؾ اْلفَُقَهاُء فًِ إَِماَمِة َولَِد الزِّ

َها اَل  َنى َفإِنَّ ٍء إاِلَّ فًِ الزِّ ًْ َراتًِبا َقاَل َوَشَهاَدُتُه َجابَِزةٌ فًِ ُكلِّ َش
ًُّ اَل  ْوِريُّ َواأْلَْوَزاِع اُن الثَّ ٌَ ِث ْبِن َسْعٍد،َوَقاَل ُسْف ٌْ َتُجوُز،َوُهَو َقْوُل اللَّ
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ُرهُ أََحبُّ  ٌْ َنى،َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َؼ ُإمَّ َولَُد الزِّ ٌَ َبؤَْس بِؤَْن 
َب إَِماًما أِلَنَّ اإْلَِماَمَة َمْوِضُع َفْضٍل  ٌَُنصَّ ًُّ أَْكَرهُ أَْن  افِِع َنا،َوَقاَل الشَّ ٌْ إِلَ
َوُتْجِزُئ َمْن َصلَّى َخْلَفُه َصبَلُتهُْم َوَتْجِزٌِه،َوَقاَل ِعٌَسى ْبُن ِدٌَناٍر اَل 

ِه  ٌْ ِه ِمْن َذْنِب أََبَو ٌْ َس َعلَ ٌْ َنى َولَ أَقُوُل بَِقْوِل َمالٍِك فًِ إَِماَمِة َولَِد الزِّ
َنى  ِ ْبِن َعْبِد اْلَحَكِم اَل أَْكَرهُ إَِماَمَة َولَِد الزِّ ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌء،َوَقاَل ُمَحمَّ ًْ َش

ٍء ِمَن اآْلَثاِر  ًْ َس فًِ َش ٌْ َماَمِة،َقاَل أَُبو ُعَمَر لَ إَِذا َكاَن فًِ َنْفِسِه أَْهبًل لئِْلِ
َما  ُدلُّ َعلَى ُمَراَعاِة َنَسٍب َوإِنَّ ٌَ بَلِة َما  اْلَواِرَدِة فًِ َشْرِط اإْلَِماَمِة فًِ الصَّ

ٌنِ  بَلِح فًِ الدِّ اَللَُة َعلَى اْلفِْقِه َواْلقَِراَءِة َوالصَّ  ."فٌِِه الدَّ
باب فً صبلة اإلمام وهو جالس  (27)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -286 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أََنِس :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َرِكَب َفَرًسا َفُصِرَع  ْبِن َمالٍِك، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
لََواِت َوُهَو َقاِعٌد،  َمُن، َفَصلَّى َصبلًَة ِمَن الصَّ ٌْ عنه، َفُجِحَش ِشقُُّه األَ

ا اْنَصَرَؾ، َقالَ  َنا َوَراَءهُ قُُعوًدا، َفلَمَّ ٌْ ٌُْإَتمَّ بِِه، : َفَصلَّ َما ُجِعَل اإْلَِماُم لِ إِنَّ
اًما، َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا،  ٌَ َفإَِذا َصلَّى َقابًِما َفَصلُّوا قِ

ُ لَِمْن َحِمَدهُ، َفقُولُوا: َوإَِذا َقالَ  َنا َولََك اْلَحْمُد، َوإَِذا َصلَّى : َسِمَع هللاَّ َربَّ

هذا الحدٌث المسند : الشرح." َجالًِسا، َفَصلُّوا ُجلُوًسا أَْجَمُعٌنَ 
 لذلك أخرجه بعض الحذاق المرفوع من أعلى أسانٌد مالك وأصحها

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :قال الشافعً فً المسند: المسندٌن
أخبرنا عبٌد هللا بن عبد :، الحدٌث،وقال الحمٌديأََنِس ْبِن َمالِك

حدثنا  :وقال أبو داود ، الحدٌث،المجٌد، حدثنا مالك، عن ابن شهاب
 ، الحدٌث،القعنبً، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك،  : النسابً فً السنن الكبرىَقالو ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
 :وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثارَعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث،

ٌُوُنُس، َقالَ  َثَنا  َثُه، َعِن اْبِن : َحدَّ أنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ
إنما جعل اإلمام لٌإتم " وفٌه وقد بدأ بصٌؽة حصر الحدٌث،ِشَهاٍب،

وإذا رفع  ، فإذا صلى قابما فصلوا قٌاما، وإذا ركع فاركعوا،"به
ربنا ولك الحمد، : سمع هللا لمن حمده، فقولوا: وإذا قال فارفعوا،

وقال البؽوي فً شرح ،"وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعٌن

، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد،  -851 :السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم  ًُّ أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة، َزْوِج النَّ

ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ
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َها َقالَتْ  تِِه َوُهَو  :أَنَّ ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ َب ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصلَّى َرُسولُ هللاَّ
ِهْم أَِن  ٌْ اًما، َفؤََشاَر إِلَ ٌَ َشاٍك، َفَصلَّى َجالًِسا، َوَصلَّى َوَراَءهُ َقْوٌم قِ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ا اْنَصَرَؾ َرُسولُ هللاَّ َما »:اْجلُِسوا، َفلَمَّ إِنَّ
ٌُْإَتمَّ بِِه، َفإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا َرَفَع َفاْرَفُعوا، َوإَِذا  ُجِعلَ اإلَِماُم لِ

تِِه، أَْخَرَجُه .«َصلَّى َجالًِسا، َفَصلُّوا ُجلُوًسا َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

بًِ 
ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أَ ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ ُمَحمَّ

َماَن، َعْن ِهَشامٍ  ٌْ َبَة، َعْن َعْبَدَة ْبِن ُسلَ ٌْ بًِ َش
قال ابن عبد و ."َبْكِر ْبِن أَ

ُ :"البر فً االستذكار ِ َصلَّى هللاَّ َوَقْد َرَوى َثابٌِت َعْن أََنٍس أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ا فًِ ِحٌِن َفَرَغ أَْهُل اْلَمِدٌَنِة  ًٌ بًِ َطْلَحَة ُعْر

ِه َوَسلََّم َرِكَب َفَرًسا أِلَ ٌْ َعلَ
ْحَمِن َعلَى لَِقاِح  َنُة ْبُن ِحْصٍن أَِو اْبُنُه َعْبُد الرَّ ٌْ ٌَ ٍل أََؼاَر بَِها ُع ٌْ لَِخ

ِه َوَسلََّم َوَقاَل لَْن ُتَراُعوا  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اْلَمِدٌَنِة ُثمَّ اْنَصَرَؾ َرُسوُل هللاَّ
لَْن ُتَراُعوا،ُثمَّ َقاَل فًِ اْلَفَرِس لََقْد َوَجْدُتُه َبْحًرا أَْو إِنَّ َوَجْدَناهُ 

ا َقْولُُه ُجِحَش ِشقُُّه َفهَُو  ْمِهٌِد،َوأَمَّ لََبْحًرا،َوُهَو َمْذُكوٌر بِإِْسَناِدِه فًِ التَّ
ُه ِمْن أَْجلِِه  بَِمْعَنى ُخِدَش ِشقُُّه َوَقْد قٌَِل اْلَجْحُش َفْوَق اْلَخْدِش َوَحْسُبَك أَنَّ

ًَ َقابًِما َفَصلَّى َقاِعًدا ٌَُصلِّ ْقِدْر أَْن  ٌَ ْن َقاَل بِؤَنَّ اإْلَِماَم :" وقال."لَْم  َوِممَّ

اُس َخْلَفُه ُجلُوًسا َوُهْم  إَِذا َصلَّى َجالًِسا لَِمَرٍض أََصاَبُه َصلَّى النَّ
ٍد َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق  ٌْ اُد ْبُن َز اِم َحمَّ ٌَ اُء َقاِدُروَن َعلَى اْلقِ أَِصحَّ

َباًعا لَهُ  ِه أَْخًذا بَِحِدٌِث َمالٍِك َهَذا َوَما َكاَن ِمْثلَُه َواتِّ ٌْ ِه ،ْبُن َراَهَو ٌْ َوإِلَ
اِهِر،َوَقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوَفَعلَُه أَْرَبَعٌة ِمَن  َذَهَب َبْعُض أَْصَحاِب الظَّ

ِ َوأَُبو  ُس ْبُن َقْهٍد َوَجابُِر ْبُن َعْبِد هللاَّ ٌْ ٍر َوَق ٌْ ُد ْبُن ُحَض ٌْ َحاَبِة َبْعَدهُ أَُس الصَّ
ْمِهٌِد،َوَقاَل  َرَة،َقاَل أَُبو ُعَمَر َقْد َذَكْرَنا اأْلََسانٌَِد بَِذلَِك َعْنهُْم فًِ التَّ ٌْ ُهَر

لََواِت  ًبا ِمَن الصَّ ٌْ ًَ َش ٌَُصلِّ ُجوُز أِلََحٍد أَْن  ٌَ ُجْمهُوُر اْلُعلََماِء اَل 
اِم اَل إَِماًما َواَل ُمْنَفِرًدا  ٌَ اْلَمْكُتوَباِت َجالًِسا َوُهَو َصِحٌٌح َقاِدٌر َعلَى اْلقِ
َواَل َخْلَؾ إَِماٍم ُثمَّ اْخَتلَفُوا َفِمْنهُْم َمْن أََجاَز َصبَلَة اْلَقابِِم َخْلَؾ اْلَقاِعِد 

بًِ َبْكٍر 
ي َفْرَضُه َعلَى َقْدِر َطاَقتِِه لِْلَحِدٌِث الَِّذي فٌِِه َصبَلةُ أَ ٌَُإدِّ ُكبّلً 

ِه َوَسلََّم َوُهَو َقاِعٌد فًِ َمَرِضِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َوُهَو َقابٌِم َخْلَؾ َرُسوِل هللاَّ
ؤْتًِ َبْعَد َهَذا اْلَباِب إِْن  ٌَ بًِ َبْكٍر،َو

اٌم َخْلَفُه َمَع أَ ٌَ اُس قِ الَِّذي َماَت فٌِِه َوالنَّ
ًُّ َوأَُبو َثْوٍر َوأَُبو َحنٌَِفَة َوأَُبو  افِِع ْن َقاَل بَِهَذا الشَّ ُ َتَعالَى،َوِممَّ َشاَء هللاَّ

ُه أََجاَز  ،َوَقْد َرَوى اْلَولٌُِد ْبُن ُمْسلٍِم َعْن َمالٍِك أَنَّ ًٍّ ٌُوُسَؾ َوَداُوُد ْبُن َعلِ

امٌ  ٌَ اِس َجالًِسا َوُهْم قِ ًَ بِالنَّ ٌَُصلِّ َماِم اْلَمِرٌِض أَْن  ًَّ  ،لئِْلِ َقاَل َوأََحبُّ إِلَ
اَس بَِصبَلتِهِ  ٌُْعلُِم النَّ قُوَم بَِجْنبِِه َمْن  ٌَ ُة َؼِرٌَبٌة َعْن ."أَْن  ٌَ َوا َوَهِذِه الرِّ
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ؤَْتمُّ اْلَقابُِم بِاْلَجالِِس فًِ َفِرٌَضٍة  ٌَ َمالٍِك ِعْنَد أصحابه،وقال ابن اْلَقاِسِم اَل 
ؤَْتمَّ اْلَجالُِس بِاْلَقابِمِ  ٌَ ُإمَّ ،َواَل َنافِلٍَة َواَل َبؤَْس أَْن  ٌَ ْنَبِؽً أِلََحٍد أَْن  ٌَ َقاَل َواَل 

اِم  ٌَ ْمَنُعُه ِمَن اْلقِ ٌَ أََحًدا فًِ َفِرٌَضٍة َواَل َنافِلٍَة َقاِعًدا َفإِْن َعَرَض لَُه َما 
 ."اْسَتْخلَؾَ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -287 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

َها َقالَتْ  ُ َعْنَها، أَنَّ ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض
ِ َصلى : أَ َصلَّى َرُسوُل هللاَّ

هللا َعلٌَه َوَسلم فً بٌته َوُهَو َشاٍك، َفَصلَّى َجالًِسا، َوَصلَّى َوَراَءهُ َقْوٌم 
ا اْنَصَرَؾ رسول هللا َصلى هللا  ِهْم أَِن اْجلُِسوا، َفلَمَّ ٌْ اًما، َفؤََشاَر إِلَ ٌَ قِ

ٌُْإَتمَّ بِِه، َفإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َوإَِذا :َعلٌَه َوَسلم قال َما ُجِعلَ اإْلَِماُم لِ إِنَّ
هذا : الشرح." َرَفَع َفاْرَفُعوا، َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا َفَصلُّوا ُجلُوًسا

الحدٌث المسند المرفوع مثل الذي قبله من حٌث المتن والفقه، وهو 
من أصح األسانٌد لذلك أخرجه بعض حذاق المسندٌن من طرٌق 

ْحَمنِ  :قال أحمد: مالك َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
بٌِِه،الحدٌث، وقال البخاري

ٌُوُسَؾ،  :ُعْرَوَة، َعْن أَ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
َبُة ْبُن  :أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،الحدٌث،وقال: َقالَ  ٌْ َثَنا قَُت َحدَّ

بٌِِه،الحدٌث،وقال
َثَنا :َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ َحدَّ

ٍس، َقالَ  ٌْ بًِ أَُو
َثنًِ َمالٌِك، َعْن ِهَشاٍم، َعْن : إِْسَماِعٌُل ْبُن أَ َحدَّ

بٌِِه،الحدٌث،وقال أبو داود
حدثنا القعنبً، عن مالك، عن هشام بن  :أَ

 الحدٌث،وقال الطحاوي فً شرح معانً عروة، عن أبٌه،
َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن :اآلثار ٌُوُنُس، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، َحدَّ َثَنا  َحدَّ

َثَنا :، الحدٌث، وقال فً شرح مشكل اآلثارِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  َوَحدَّ
ِزٌَد، َوَمالٌِك، َواْبُن َسْمَعاَن،  ٌَ ٌُوُنُس، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ اْبُن 

أَْخَبَرنًِ أََنُس ْبُن َمالٍِك، الحدٌث، وقال : أَنَّ اْبَن ِشَهاٍب، أَْخَبَرُهْم َقالَ 
حدثنا ٌونس بن عبد األعلى  :أبو عوانة فً المسند وفً المستخرج

وأبو عبٌد هللا قاال ثنا ابن وهب قال أخبرنً ٌونس ومالك واللٌث أن 
واستعمال  ، الحدٌث،ابن شهاب أخبرهم قال أخبرنً أنس بن مالك

وقال ابن . ، وهللا تعالى أعلم تفٌد طلب الفعل"إنما"صٌؽة الحصر 
: وأخبرنا الشافعً":"الشافً فً شرح مسند الشافعً"األثٌر فً 

صلى هللا - أن رسول هللا  "أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس
ركب فرًسا فصرع عنه فجحش شقه األٌمن، فصلى - علٌه وسلم 

صبلة من الصلوات وهو قاعد فصلٌنا معه قعوًدا، فلما انصرؾ 



 Page 487 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

إنما جعل اإلِمام لٌإتم به، فإذا صلى قابًما فصلوا قٌاًما؛ وإذا : "قال
سمع هللا لمن حمده : ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال

". ربنا لك الحمد، فإذا صلى جالًسا فصلوا جلوًسا أجمعٌن: فقولوا

فؤخرجه : فؤما مالك. هذا حدٌث صحٌح متفق علٌه أخرجه الجماعة
 ".أجمعون ":وقال" معه "بدل" وراءه ":إسناًدا ولفًظا إال أنه قال

فؤخرجه عن عبد هللا بن ٌوسؾ، عن مالك باإلسناد : وأما البخاري
إذا : "هذا منسوخ قوله: قال الحمٌدي: قال البخاري .ولفظ مالك
هذا كان فً مرضه القدٌم، ثم صلى " فصلوا جلوًسا صلى جالًسا

ولم ٌؤمرهم بالقعود : قال البخاري .بعد ذلك جالًسا والناس خلفه قٌاًما
وأما  -.صلى هللا علٌه وسلم - وإنما ٌإخذ باآلخر من فعل النبً 

فؤخرجه عن ٌحٌى، وقتٌبة، وأبً بكر بن أبً شٌبة، وعمرو، : مسلم
وزهٌر بن حرب، وأبً كرٌب، وأبً كامل جمًٌعا عن سفٌان، عن 

فؤخرجه عن القعنبً، عن : وأما أبو داود .الزهري وذكر نحو مالك
فؤخرجه عن قتٌبة، عن : وأما الترمذي. مالك باإلسناد ولفظ مالك

فؤخرجه : وأما النسابً. اللٌث، عن ابن شهاب باإلسناد ولفظ مالك

. عن هناد بن السري، عن ابن عٌٌنة، عن الزهري وذكر الحدٌث
الرجل ٌصرع إذا سقط إلى األرض وسواء كان راكباً أو " ُصِرعَ "

معناه أنه صرع " عنه: "وقوله .قابما، والفعل مبنى لما لم ٌسم فاعله
أنه جاوزه بسقوطه عن : للمجاوزة، التقدٌر" عن"متجاوًزا له؛ ألن 
بفتح الجٌم )" والَجْحش."الموضع والمصدر معا: ظهره، والمصرع

أصابه شًء فُجِحش : شجج الجلد وخدشه، تقول (وسكون الحاء
من كل نصفه،  (بكسر الشٌن)" والِشق" .وجهه أو وجنبه ٌجحشه

قٌاًما :"وقوله. وأراد به فً هذا الموضع جنبه ال ٌصؾ جنبٌه
. نصب على الحال وهً جمع قابم وقاعد، وجالس" وقعوًدا وجلوًسا

ومن رواه  .منصوب فإنه تؤكٌد لقوله جلوًسا" أجمعٌن:"وقوله
وفً رواٌة ".فصلوا"جعله تؤكًٌدا للضمٌر فً قوله " أجمعون"

وأما ".وراءهفصلٌنا "وفً رواٌة الجماعة ".فصلٌنا معه: "الشافعً
ٌفٌد " وراءه: "وقوله .فإنه ٌفٌد االجتماع فً الصبلة" معه:"قوله

كٌفٌة الوقوؾ معه إفادة صرٌحة، ولكنها ال تفٌد االجتماع إال من 
الوقوع من ": والسقوط" .جهة العادة والعرؾ وسٌاق لفظ الحدٌث

أخبرنا - رضً هللا عنه -وأخبرنا الشافعً.علو ومن قامة اإلنسان
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ٌحٌى بن حسان، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبٌه، 
 ".عن عابشة ٌعنً بمثله

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -288 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، أَنَّ النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم

َخَرَج فًِ َمَرِضِه فؤتى أََبا َبْكٍر : أَ
ِه النبً  ٌْ اِس فلما رآه أبو بكر، َفاْسَتؤَْخَر، َفؤََشاَر إِلَ ٌَُصلًِّ بِالنَّ َوُهَو َقابٌِم 

َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم أَْن أثبت َكَما أَْنَت، َفَجلََس النبً َصلى هللا َعلٌَه 
ُ َعْنُه، فصلى أَُبو َبْكٍر بَِصبلَِة  ًَ هللاَّ بًِ َبْكٍر َرِض

َوَسلم إِلَى َجْنِب أَ
بًِ َبْكرٍ 

ٌَُصلُّوَن بَِصبلَِة أَ اُس  ." النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َوَكاَن النَّ
هذا الحدٌث مرسل وقد رواه الشافعً فً المسند من طرٌق : الشرح

 َعن إِْسَماِعٌل [307]: "مالك مرسبل،قال السٌوطً فً تنوٌر الحوالك
د بن سعد بن أبً َوقاص َوَعن مولى لَعْمرو بن اْلَعاِص َقاَل  بن ُمَحمَّ

بن عبد اْلبر َكَذا َرَواهُ جَماَعة الرَواة َعن َمالك ببَِل خبلؾ َبٌنهم 
َنة َعن إِْسَماِعٌل اْلَمْذُكور َعن أنس َواْلَقْول ِعْندهم َقول  ٌْ ٌَ َوَرَواهُ بن ُع

َمْحفُوظ لعبد هللا بن َعْمرو بن اْلَعاِص قلت َرَواهُ بن  ماك واْلَحِدٌث
ماجة من َطِرٌق اأْلَْعَمش َعن حبٌب َعن أبً ُموَسى اْلحذاء َعن عبد 

َمالٌِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ) -305- 308 :وقال الزرقانً." هللا بن َعْمرو
بٌِهِ 

ًُّ  (ُعْرَوَة َعْن أَ افِِع لَْم َتْخَتلِْؾ ُرَواةُ َمالٍِك فًِ إِْرَسالِِه َوَقْد أَْسَنَدهُ الشَّ
اِد ْبِن َسلََمَة، َواْلُبَخاِريُّ َوُمْسلٌِم َواْبُن َماَجْه ِمْن  فًِ اأْلُمِّ ِمْن َطِرٌِق َحمَّ

بٌِِه َعْن َعابَِشَة 
ٍر ِكبَلُهَما َعْن ِهَشاٍم َعْن أَ ٌْ ِ ْبِن ُنَم أَنَّ )َطِرٌِق َعْبِد هللاَّ

ِه َوَسلََّم َخَرَج فًِ َمَرِضهِ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ًَ فٌِِه  (َرُسوَل هللاَّ الَِّذي ُتُوفِّ
ِ ْبِن َعْبِد  (َفؤََتى) ِد هللاَّ ٌْ ِة ُعَب ٌَ َزاَد فًِ َبْعِض النَُّسِخ اْلَمْسِجَد، َوفًِ ِرَوا

نِ  ٌْ ِحٌَح ِ ْبِن ُعْتَبَة َعْن َعابَِشَة فًِ الصَّ ِه َوَسلََّم  ":هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ أَنَّ
اُس لَِصبَلِة  ِن أََحُدُهَما اْلَعبَّ ٌْ َن َرُجلَ ٌْ َوَجَد ِمْن َنْفِسِه ِخفًَّة َفَخَرَج َب

ْهرَ  ٌَُصلًِّ بِالنَّاسِ )" ال ُّ ُ  (َفَوَجَد أََبا َبْكٍر َوُهَو َقابٌِم  َكَما أََمَر َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم بَِذلَِك، َقاَل اْلَحافِظُ  ٌْ ْهَر : َعلَ ِة اْلَمْذُكوَرِة بِالظُّ ٌَ َوا َح فًِ الرِّ َفَصرَّ
ِة اْبِن َماَجْه بَِسَنٍد َحَسٍن َعِن اْبِن  ٌَ ْبُح لِِرَوا َها الصُّ َوَزَعَم َبْعُضهُْم أَنَّ

ُث َبلََػ  ٌْ ِه َوَسلََّم اْلقَِراَءَة ِمْن َح ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اٍس، َوأََخَذ َرُسوُل هللاَّ َعبَّ
ا َقُرَب  ِه َوَسلََّم َسِمَع لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ أَُبو َبْكٍر َوفٌِِه َنَظٌر اِلْحتَِماِل أَنَّ

َة الَّتًِ َكاَن اْنَتَهى ٌَ بًِ َبْكٍر اآْل
هِ  ِمْن أَ ٌْ ًة، َوَقْد َكاَن َعلَ َها َخاصَّ ٌْ بَلُم  إِلَ السَّ

َح  ، َوَصرَّ ِة َكَما فًِ اْلُبَخاِريِّ ٌَّ رِّ بَلِة السِّ اًنا فًِ الصَّ ٌَ َة أَْح ٌَ ٌُْسِمُع اآْل

اِس فًِ َمَرِض َمْوتِِه  ٌَُصلِّ بِالنَّ ِه َوَسلََّم لَْم  ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ ًُّ بِؤَنَّ افِِع الشَّ
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ًَ َهِذِه الَّتًِ َصلَّى فٌَِها َقاِعًدا َوَكاَن أَُبو  ًة َواِحَدًة َوِه بِاْلَمْسِجِد إاِلَّ َمرَّ
رَ  (َفاْسَتؤَْخرَ ).َبْكٍر فٌَِها إَِماًما ُثمَّ َصاَر َمؤُْموًما َكَما َقالَ  أَُبو ) أَْي َتؤَخَّ

ِه َوَسلََّم أَْن َكَما أَْنتَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ِه َرُسولُ هللاَّ ٌْ أَْي  (َبْكٍر َفؤََشاَر إِلَ

ِه أَْو فٌِِه ِمَن اإْلَِماَمِة، َوأَْنَت ُمْبَتَدأٌ ُحِذَؾ َخَبُرهُ َواْلَكاُؾ  ٌْ َكالَِّذي أَْنَت َعلَ
ُكْن َحالَُك فًِ اْلُمْسَتَقْبَل ُمَشابًِها لَِحالَِك فًِ اْلَماِضً أَْو  ٌَ ْشبٌِِه أَْي لِ لِلتَّ

ِه َوُهَو اإْلَِماَمةُ  ٌْ ُ ).َزابَِدةٌ أَيِ الَِّذي أَْنَت َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َفَجلََس َرُسولُ هللاَّ
ِه َوَسلََّم إِلَى َجْنِب أَبًِ َبْكرٍ  ٌْ ِة  (َعلَ ٌَ اَمُه، َوفًِ ِرَوا اَل َخْلَفُه َواَل قُدَّ

مَ  َتَقدَّ ٌَ بًِ َبْكٍر، َواأْلَْصُل فًِ اإْلَِماِم أَْن 
ِن ِحَذاَء أَ ٌْ ِحٌَح َعلَى اْلَمؤُْموِم  الصَّ

ُجوزُ  ٌَ ٌُْجِزي إاِلَّ لِِضٌِق اْلَمَكاِن َوَكَذا لَْو َكاُنوا ُعَراًة، َوَما َعَدا َذلَِك   َو
ُت اْلَفِضٌلَةَ  َفوِّ ٌُ وصله البخاري ومسلم وأبو داود قلت " .َولَِكْن 

َوَعْن - (374): وؼٌرهم من رواٌة أبً هرٌرة رضً هللا عنه بلفظ
َرَة  ٌْ بًِ ُهَر

ُ َعْنُه - أَ ًَ هللاَّ ِ : َقالَ - َرِض ِه - َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ُروا َحتَّى »:َوَسلَّمَ  ُروا َواَل ُتَكبِّ َر َفَكبِّ ٌُْإَتمَّ بِِه، َفإَِذا َكبَّ َما ُجِعَل اإْلَِماُم لِ إنَّ

 ُ ْرَكَع، َوإَِذا َقاَل َسِمَع هللاَّ ٌَ َر َوإَِذا َرَكَع َفاْرَكُعوا، َواَل َتْرَكُعوا َحتَّى  ٌَُكبِّ

َنا لَك اْلَحْمُد، َوإَِذا َسَجَد َفاْسُجُدوا، َواَل : لَِمْن َحِمَدهُ، َفقُولُوا اللَّهُمَّ َربَّ

اًما، َوإَِذا َصلَّى َقاِعًدا  ٌَ ْسُجَد، َوإَِذا َصلَّى َقابًِما َفَصلُّوا قِ ٌَ َتْسُجُدوا َحتَّى 
َرَواهُ أَُبو َداُود، َوَهَذا لَْفُظُه، َوأَْصلُُه فًِ « َفَصلُّوا قُُعوًدا أَْجَمِعٌنَ 

نِ  ٌْ ِحٌَح ِؤ وقد وصله :" ، قال ابن عبد البر.الصَّ َهَذا ُمْرَسٌل فًِ اْلُمَوطَّ
بٌِِه َعْن 

ٍر َوأَُبو أَُساَمَة َفَرَوْوهُ َعْن ِهَشاٍم َعْن أَ ٌْ حماد بن سلمة وبن ُنَم
ُدلُّ َعلَى أَنَّ َقْولَُه  ٌَ َعابَِشَة َوَقْد َذَكْرَنا َذلَِك فًِ التمٌهد،َوفًِ اْلَحِدٌِث َما 

ِه َوَسلََّم فًِ اإْلَِماِم َوإَِذا َصلَّى َجالًِسا َفَصلُّوا ُجلُوًسا  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
 ُ ًة فًِ ِعلَّتِِه الَّتًِ َماَت ِمْنَها َصلَّى هللاَّ َمْنُسوٌخ أِلَنَّ َهَذا اْلفِْعَل َكاَن ُسنَّ

ُل َكاَن إِْذ ُصِرَع َعْن َفَرٍس َفُجِحَش ِشقُُّه َفَصلَّى  ِه َوَسلََّم،َوَقْولُُه اأْلَوَّ ٌْ َعلَ
ْعنًِ اْلَمْكُتوَباِت َجالًِسا َوأََشاَر إِلَى َمْن  ٌَ لََواِت  تِِه َصبَلًة ِمَن الصَّ ٌْ فًِ َب

ٌَُصلُّوا ُجلُوًسا إَِذا َصلَّى إَِماُمهُْم  ْجلَِس َوأََمَرُهْم أَْن  ٌَ َخْلَفُه أَْن 
اًما َخْلَفُه َوُهَو  ٌَ اَس َكاُنوا قِ َجالًِسا،َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث أَنَّ أََبا َبْكٍر َوالنَّ

ِهْم بِاْلُجلُوِس َواَل َنَهاُهْم َعْن فِْعلِِهْم َذلَِك َفُعلَِم أَنَّ َهَذا  ٌْ ٌُِشْر إِلَ َقاِعٌد َفلَْم 
ُه َقِد اْخُتلَِؾ َعْن َعابَِشَة فًِ َحِدٌثَِها َهَذا  َناِسٌخ لَِما َقْبلَُه،َفإِْن قٌَِل إِنَّ

َم َوُرِوَي َعْنَها أَنَّ رسول هللا صلى  َفُرِوَي َعْنَها أَنَّ أََبا َبْكٍر َكاَن اْلُمَقدَّ
َس َهَذا  ٌْ بَلِة،قٌَِل َولَ َم فًِ تِْلَك الصَّ هللا علٌه وسلم كان ُهَو اإْلَِماَم اْلُمَتَقدِّ

 ِ َم فًِ َوْقٍت َوَرُسوُل هللاَّ ُكوَن أَُبو َبْكٍر اْلُمَقدَّ ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ ُه َقْد  بِاْختبَِلٍؾ أِلَنَّ
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اًما  ٌَّ َم فًِ َوْقٍت آَخَر أِلَنَّ َمَرَضُه َكاَن أَ ِه َوَسلََّم اْلُمَقدَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
َقاُت اْلُحفَّاُظ أَنَّ أََبا َبْكٍر َكاَن َخْلَؾ  َخَرَج فٌَِها ِمَراًرا،َوَقْد َرَوى الثِّ

 ُ ِ َصلَّى هللاَّ ٌَُصلًِّ بَِصبَلِة َرُسوِل هللاَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرُسوِل هللاَّ
اٌم،َوَقْد َذَكْرَنا اآْلَثاَر بَِذلَِك  ٌَ اُس قِ ِه َوَسلََّم َقاِعًدا َوأَُبو َبْكٍر َقابٌِم َوالنَّ ٌْ َعلَ

ْمِهٌِد فًِ َباِب ُمْرَسِل ِهَشاِم ْبِن  َحاِح فًِ ِكَتاِب التَّ ُرِق الصِّ ِمَن الطُّ

ِ،َوَقْد َرَوى ُشْعَبُة َعِن اأْلَْعَمِش َعْن إِْبَراِهٌَم َعِن  ُعْرَوَة َواْلَحْمُد هلِلَّ
َن  ٌْ َم َب قُوُل َكاَن أَُبو َبْكٍر اْلُمَقدَّ ٌَ اِس َمْن  اأْلَْسَوِد َعْن َعابَِشَة َقالَْت ِمَن النَّ
 ِ قُوُل َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َوِمْنهُْم َمْن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َدْي َرُسوِل هللاَّ ٌَ

بًِ َبْكرٍ 
َدْي أَ ٌَ َن  ٌْ َم َب ِه َوَسلََّم اْلُمَقدَّ ٌْ ُ َعلَ  "َصلَّى هللاَّ

 :ما جاء فً صبلة القاعد فً النافلة (28)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -289 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن :  َحدَّ َحدَّ
، َعْن َحْفَصَة  ًِّ ْهِم بًِ َوَداَعَة السَّ

لِِب ْبِن أَ ِزٌَد، َعِن اْلُمطَّ ٌَ ابِِب ْبِن  السَّ
َها َقالَتْ  ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ بِ ِ : َزْوِج النَّ ُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َما َرأَ

َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َصلَّى فًِ ُسْبَحتِِه َقاِعًدا، َقطُّ َحتَّى َكاَن َقْبَل َوَفاتِِه 
لَُها َحتَّى َتُكوَن  َرتِّ ٌُ وَرِة َف ْقَرأُ بِالسُّ ٌَ ٌَُصلًِّ فًِ ُسْبَحتِِه َقاِعًدا َو بَِعاٍم َفَكاَن 

هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌبٌن أن :الشرح" .أَْطَوَل ِمْن أَْطَوَل ِمْنَها
النبً صلى هللا علٌه وسلم بدأ ٌصلً النافلة لٌبل جالسا قبل موته 

 .بسنة وذلك ٌفٌد أنه فً الثانٌة والستٌن من عمره، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -290 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

َها أَْخَبَرْتهُ  ُ َعْنَها، أَنَّ ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض
ِ : أَ َها لَْم َتَر َرُسوَل هللاَّ أَنَّ

، َحتَّى أََسنَّ َفَكاَن  ِل َقاِعًدا َقطُّ ٌْ ٌَُصلًِّ َصبلََة اللَّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم 
ْرَكَع، َقاَم َفَقَرأَ َنْحًوا ِمْن َثبلَثٌَِن أَْو  ٌَ ْقَرأُ َقاِعًدا، َحتَّى إَِذا أََراَد أَْن  ٌَ

ًة ُثمَّ َرَكعَ  ٌَ هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح" .أَْرَبِعٌَن آ
قال : األسانٌد لذلك أخرجه بعض حذاق المسندٌن من طرٌق مالك

ْحَمنِ  :أحمد  َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ :الحدٌث، وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، : َحدَّ

الحدٌث، وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،
مالك حدثه  حدثنا ٌونس بن عبد األعلى قال ابن ونوهب أن :المسند

 -979 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنةعن هشام بن عروة،
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

بٌِِه، 
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ ًُّ اْلَهاِشِم
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َها َها أَْخَبَرْتُه، أَنَّ ِه َوَسلََّم، أَنَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ لَْم »:َعْن َعابَِشَة َزْوِج النَّ
ِل َقاِعًدا َقطُّ  ٌْ ٌَُصلًِّ َصبلَة اللَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َتَر َرُسولَ هللاَّ

ْرَكَع، َقاَم، َفَقَرأَ َنْحًوا  ٌَ ى إَِذا أََراَد أَْن  ْقَرأُ َقاِعًدا، َحتَّ ٌَ ، َفَكاَن  ى أََسنَّ َحتَّ
ًة، ُثمَّ َرَكعَ  ٌَ تِِه،  .«ِمْن َثبلثٌَِن أَْو أَْرَبِعٌَن آ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم،  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ  ٌَ ْح ٌَ ِر ْبِن َحْرٍب، َعْن  ٌْ ." َعْن ُزَه
بَلَة : وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار ْفَتتُِح الصَّ ٌَ ُجِل  َباُب الرَّ

ْرَكَع َقابًِما أَْم اَل  ٌَ ُجوُز لَُه أَْن  ٌَ َماُن ْبُن  -1982َقاِعًدا َهلْ  ٌْ َثَنا ُسلَ َحدَّ

ٍب، َقالَ  ٌْ ِزٌُد ْبُن إِْبَراِهٌَم َعْن : ثنا اْلَخِصٌُب ْبُن َناِصٍح، َقالَ : ُشَع ٌَ ثنا 
 ًَ ًِّ َعْن َعابَِشَة َرِض لِ ٌْ ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َشقٌٍِق اْلُعَق ُمَحمَّ

بَلِة »: هللاُ َعْنَها َقالَتْ  ُر لِلصَّ ٌَُكبِّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َكاَن َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاَّ
َقابًِما َوَقاِعًدا َفإَِذا َصلَّى َقابًِما َرَكَع َقابًِما، َوإَِذا َصلَّى َقاِعًدا َرَكَع 

َثَنا َفْهٌد، َقالَ  -1989: إلى أن قال«َقاِعًدا ٍم، َقالَ : َحدَّ ٌْ ثنا : ثنا أَُبو ُنَع

ٍد، َعْن َعْبِد ْبِن َمْعقٍِل، َعْن َعابَِشَة،  ٌْ ٌُوُنَس ْبِن ُعَب ، َعْن  اْلَمْسُعوِديُّ
ًَ هللاُ َعْنَها َعْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى ِه َوَسلََّم ِمْثلَهُ َرِض ٌْ ُ َعلَ َقاَل أَُبو .  هللاَّ

بَلَة َقاِعًدا، : َجْعَفرٍ  ُكوِع َقابًِما لَِمِن اْفَتَتَح الصَّ َفَذَهَب َقْوٌم إِلَى َكَراَهِة الرُّ
وا َرْوا بِِه . فًِ َذلَِك بَِهَذا اْلَحِدٌثِ  َواْحَتجُّ ٌَ َوَخالََفهُْم فًِ َذلَِك آَخُروَن َفلَْم 

ٌُوُنُس َقالَ  َثَنا  ِة لَهُْم فًِ َذلَِك َما َحدَّ أنا اْبُن َوْهٍب : َبؤًْسا َوَكاَن ِمَن اْلُحجَّ
َثُه َعْن ِهَشاِم ْبنِ  بٌِهِ  أَنَّ َمالًِكا َحدَّ

َعْن َعابَِشَة أُمِّ اْلُمْإِمنٌَِن  ُعْرَوَة َعْن أَ
َها أَْخَبَرْتهُ  ًَ هللاُ َعْنَها أَنَّ َها لَْم َترَ » :َرِض ِه  أَنَّ ٌْ ُ َعلَ َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاَّ

ْقَرأُ َقاِعًدا َحتَّى  ٌَ ى أََسنَّ َفَكاَن  ِل َقاِعًدا َقطُّ َحتَّ ٌْ ٌَُصلًِّ َصبَلَة اللَّ َوَسلََّم 
ًة ُثمَّ  ٌَ ًة أَْو أَْرَبِعٌَن آ ٌَ ْرَكَع َقاَم َفَقَرأَ َنْحًوا ِمْن َثبَلثٌَِن آ ٌَ إَِذا أََراَد أَْن 

وهو حدٌث قرٌب من معنى حدٌث حفصة المتقدم سوى  ،قلت«َرَكعَ 

أن حدٌث عابشة فٌه زٌادة وهو أنه لما أسن كان ٌصلً جالسا حتى 

إذا أهم بالركوع قام فقرأ نحوا من ثبلثٌن أو أربعٌن آٌة قبل أن 
 .ٌركع، وهللا تعالى أعلم وأجل

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -291 ِزٌَد، :  َحدَّ ٌَ ِ ْبِن  َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد 

بًِ النَّْضِر، مولى عمر بن عبٌد هللا، َعْن أَ
َوَعْن أَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ُ َعْنَها، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًَ هللاَّ ْحَمِن، َعْن َعابَِشَة َرِض الرَّ
ًَ ِمْن قَِراَءتِِه َقْدُر : َوَسلم ْقَرأُ َوُهَو َجالٌِس، َفإَِذا َبقِ ٌَ ٌَُصلًِّ َجالًِسا، َف َكاَن 

ًة، َقاَم َفَقَرأَ بها َوُهَو َقابٌِم، ُثمَّ َرَكَع، ثم  ٌَ ُكوُن َثبلَثٌَِن أَْو أَْرَبِعٌَن آ ٌَ َما 
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ِة ِمْثَل َذلِكَ  ٌَ انِ ْكَعِة الثَّ هذا الحدٌث : الشرح" .َسَجَد، ُثمَّ ٌفعل فًِ الرَّ
مثل الذي قبله فً المتن إنما السند هو الذي تؽٌر وأورده هنا اإلمام 

 .مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا  للتؤكٌد، وهللا تعالى أعلم وأجل
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -292 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ ُعْرَوَة ْبَن ،َحدَّ

افِلَةِ  اِن، فًِ النَّ ٌَ اِن َوُهَما ُمْحَتبِ ٌَ ٌَُصلِّ ٌَِّب َكاَنا  ِر، َوَسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٌْ َب " .الزُّ

هذا الخبر المقطوع رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ببلؼا : الشرح
عروة بن الزبٌر وسعٌد بن المسٌب أنهما كان : عن فقٌهٌن هما

 .ٌصلٌان النافلة لٌبل محتبٌان، واالحتباء نوع من الجلوس، وهللا أعلم
 :ما بٌن صبلة القابم والقاعد (29)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -293 َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَماِعٌَل ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
بًِ َوقَّاٍص، َعْن َمْولًى لَِعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، أَْو لَِعْبِد 

ِد ْبِن َسْعِد ْبِن أَ ُمَحمَّ
ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، أَنَّ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، َعْن َعْبِد هللاَّ هللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َصبلَةُ أََحِدُكْم َوُهَو َقاِعٌد ِمْثُل : َرُسوَل هللاَّ
هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌبٌن : الشرح" .نِْصِؾ َصبلَتِِه َوُهَو َقابِمٌ 

 .فضل القابم على الجالس بالنصؾ، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -294 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ
ُه َقالَ  ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص، أَنَّ ا َقِدْمَنا اْلَمِدٌَنَة، َنالََنا َوَباٌء ِمْن : هللاَّ لَمَّ

اِس َوُهْم  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َعلَى النَّ َوْعِكَها َشِدٌٌد، َفَخَرَج َرُسوُل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : ٌَُصلُّوَن فًِ ُسْبَحتِِهْم قُُعوًدا، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

هذا الحدٌث المسند : الشرح." َصبلَةُ اْلَقاِعِد ِمْثُل نِْصِؾ َصبلَِة اْلَقابِمِ 
لكنه فٌه انقطاع فابن شهاب الزهري لم المرفوع أعلى من الذي قبله 

،  وابن عمرو توفً بعد الستٌن58ٌسمع من ابن عمرو ألنه ولد سنة 
وفٌه زٌادة وهً أن الصحابة المهاجرٌن لما قدموا المدٌنة المنورة 
أصابهم وباإها فصلوا النافلة لٌبل قعودا فقال لهم رسول هللا صلى 

قال الطبرانً  هللا علٌه وسلم بؤن صبلة القاعد بنصؾ صبلة القابم،
حدثنا ٌحٌى بن عثمان بن صالح، ثنا أبو  -13122 :فً المعجم الكبٌر

صالح الحرانً، ثنا عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري، عن سالم، 
صبلة القاعد »:قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن أبٌه، قال
َحِدٌٌث َرابٌِع ): فً التمهٌد،قال ابن عبد البر«صبلة القابم مثل نصؾ

ِ ْبِن َعْمِرو  ِمْن َمَراِسٌِل اْبِن ِشَهاٍب َمالٌِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َعْبِد هللاَّ
ا َقِدْمَنا اْلَمِدٌَنَة َنالََنا َوَباٌء ِمْن َوْعِكَها َشِدٌٌد  (ْبِن اْلَعاِص  ُه َقاَل لَمَّ أَنَّ
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ٌَُصلُّوَن فًِ ُسْبَحتِِهْم  ِه َوَسلََّم َوُهْم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َفَخَرَج َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلََّم َصبَلةُ اْلَقاِعِد ِمْثُل نِْصِؾ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ قُُعوًدا َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ

َواِة فٌَِما  َصبَلِة اْلَقابِِم َهَكَذا َرَوى َهَذا اْلَحِدٌَث َعْن َمالٍِك َجَماَعُة الرُّ
بًِ َزابَِدَة َعْن َمالٍِك 

َعلِْمُت بَِهَذا اإلسناد مرسبل َوَرَوى فٌِِه َعِن اْبِن أَ
ُن ْبُن اْلَولٌِِد  ٌْ ِصحُّ َوَرَواهُ اْلُحَس ٌَ ْهِريِّ َعْن َسالٍِم َعْن أبٌه َواَل  َعِن الزُّ

ِ ْبِن َعْمٍرو  َعْن َمالٌِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ِعٌَسى ْبِن َطْلَحَة َعْن َعْبِد هللاَّ
َتابِْعُه َعلَى َذلِكَ  ٌُ ْرِوٌِه َهَكَذا َعِن اْبِن  (أََحدٌ )َولَْم  ٌَ َما  ِمْن ُرَواِة َمالٍِك َوإِنَّ

َنَة َوْحَدهُ  ٌْ ٌَ ِ ْبِن َعْمٍرو اْبُن ُع ِشَهاٍب َعْن ِعٌَسى ْبِن َطْلَحَة َعْن َعْبِد هللاَّ
َنَة فًِ َذلَِك  ٌْ ٌَ ِن أَْصَحاِب اْبِن ِشَهاٍب َعلَى اْختبَِلٍؾ َعلَى اْبِن ُع ٌْ ِمْن َب
بًِ 

ًضا َوِمَن اْختبَِلِؾ أَْصَحاِب اْبِن ِشَهاٍب فًِ َذلَِك أَنَّ َصالَِح ْبَن أَ ٌْ أَ
اهُ َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن أََنٍس َكَذلَِك َذَكَرهُ َعْبُد  ٌَ ٍج َرَو ٌْ اأْلَْخَضِر َواْبَن ُجَر
ٍل َعْن َصالِِح ْبِن  ٌْ ٍج َوَكَذلَِك َرَواهُ النَّْضُر ْبُن ُشَم ٌْ اِق َعِن اْبِن ُجَر زَّ الرَّ

بًِ اأْلَْخَضِر َعِن 
بًِ اأْلَْخَضِر َوَرَواهُ َصالُِح بن عمر َعْن َصالِِح ْبِن أَ

أَ
بًِ َوَداَعةَ 

لِِب ْبِن أَ ِزٌَد َعِن اْلُمطَّ ٌَ ابِِب ْبِن  ْهِريِّ َعِن السَّ َوَرَواهُ  الزُّ
ِة  ٌَ ِ ْبَن ُعَمَر َقاَل َقِدْمَنا اْلَمِدٌَنَة بِِمْثِل ِرَوا ْهِريِّ أَنَّ َعْبَد هللاَّ َمْعَمٌر َعِن الزُّ

اِق  زَّ َبِريِّ َعْن َعْبِد الرَّ ُة الدَّ ٌَ َمالٍِك َسَواًء فًِ اإْلِْسَناِد َواْلَمْتِن َهِذِه ِرَوا
ْهِريِّ َعْن  اِق َعْن َمْعَمٍر َعِن الزُّ زَّ ٌش َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ َعْن َمْعَمٍر َرَواهُ ُخَش

ِ ْبِن َعْمٍرو قلت ما رواه الطبرانً ٌختلؾ عن ..." َرُجٍل َعْن َعْبِد هللاَّ
 . وهللا تعالى أعلمرواٌة مالك سندا وهً رواٌة مسندة،

 :ما جاء فً الصبلة الوسطى (30)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -295 ِد ْبِن أَْسلََم، َعِن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ٌُوُنَس َمْولَى َعابَِشَة زوج النبً َصلى هللا  بًِ 

اْلَقْعَقاِع ْبِن َحِكٌٍم، َعْن أَ
ُه َقالَ  ُ َعْنَها أَْن أَْكُتَب لََها : َعلٌَه َوَسلم، أَنَّ ًَ هللاَّ أََمَرْتنًِ َعابَِشُة َرِض

َة َفآِذنًِّ: ُمْصَحًفا، َقالَتْ  ٌَ لََواتِ ):إَِذا َبلَْؽَت َهِذِه اآْل  َحافُِ وا َعلَى الصَّ

بلِة اْلُوْسَطى ًَّ َحافُِظوا : ، قال(َوالصَّ ا َبلَْؽُتَها آَذْنُتَها، َفؤَْملَْت َعلَ َفلَمَّ

 ِ بلِة اْلُوْسَطى، َوَصبلَِة اْلَعْصِر، َوقُوُموا هلِلَّ لََواِت َوالصَّ َعلَى الصَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه : َقانِتٌَِن، َقالَْت َعابَِشةُ  َسِمْعُتَها ِمْن َرُسوِل هللاَّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌبٌن أن صبلة العصر : الشرح."َوَسلم
هً صبلة الوسطى وقد خرجنا هذا الحدٌث وأنه متواتر فً كتابنا 

إن :"حدٌث 40 :كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
الصبلة الوسطى :ونص الحدٌث" الصبلة الوسطى هً صبلة العصر
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عن علً رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا : هً صبلة العصر
مؤل هللا ":تعالى علٌه وعلى آله وصحبه وسلم قال ٌوم األحزاب

 "قبورهم نارا كما شؽلونا عن الصبلة الوسطى حتى ؼابت الشمس
شؽلونا عن "أخرجه البخاري ومسلم ولمسلم وأحمد وأبً داود 

نظم المتناثر "أخرجه الكتانً فً . "الصبلة الوسطى صبلة العصر

أخرجه مالك :حفصةـ 1:رواه: وخرجناه  كما ٌلً"  فً الحدٌث المتواتر

 أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً والطحاوي: عابشةـ 2ي،والطحاو
 .ومسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار وهو فً رواٌة البخاري أحمد:علًـ 3
أحمد ومسلم وابن ماجه وهو فً رواٌة للترمذي وقال حسن صحٌح :ابن مسعود ـ 4

أبً هشام بن عتبة  بن ـ 6.الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: ابن عباسـ 5ي،والطحاو
ـ 7.الطحاوي وأشار إلٌه الترمذي بقوله وفً الباب عن أبً هشام: ربٌعة بن عبد شمس

 .الطحاوي والدمٌاطً وأشار إلٌه الترمذي بقوله وفً الباب عن أبً هرٌرة: أبو هرٌرة

رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود : ابن عمرـ 9،ان ره فً ن م المتناثر: أم سلمةـ 8
والترمذي والنسابً وابن ماجه بلف  الذي تفوته صبلة العصر فكؤنما وتر أهله 

 ان ره فً ن م المتناثر: جابرـ 11ان ره فً ن م المتناثر:أبو مالك األشعريـ 10.وماله

ان ر الدر المنثور لدى قوله "وقال الكتانً ، ات ره فً ن م المتناثر: حذٌفةـ 12

والصبلة الوسطى13 الصبلة :"سمرة بن جندب عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قالـ

ـ 14 .أحمد والترمذي وصححه والطحاوي فً شرح معانً اآلثار" صبلة العصر الوسطى
أحمد ومسلم والطحاوي فً شرح معانً اآلثار ولكن صرح بنسخ ما : البراء بن عازب

ـ 16.النسابً والترمذي وقال لٌس بإسناده بؤس: عمرـ 15.فً رواٌة عابشة وحفصة

الطحاوي فً : أبو سعٌد الخدريـ 17.الطحاوي فً شرح معانً اآلثار: أبً بن كعب
. شرح معانً اآلثار

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -296 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ُه َقالَ  ُكْنُت أَْكُتُب ُمْصَحًفا لَِحْفَصَة زوج النبً : َعْمِرو ْبِن َرافٍِع أَنَّ
َة َفآِذنًِّ: َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَقالَتْ  ٌَ َعلَى  َحافُِ وا}:إَِذا َبلَْؽَت َهِذِه اآل
بلَِة اْلُوْسَطى لََواِت َوالصَّ ا َبلَْؽُتَها آَذْنُتَها {الصَّ ًَّ ،َفلَمَّ :  َفؤَْملَْت َعلَ

بلَِة اْلُوْسَطى، َوَصبلَِة اْلَعْصِر، } لََواِت، َوالصَّ َحافُِ وا َعلَى الصَّ
ِ َقانِتٌِنَ  هذا الحدٌث المسند الموقوؾ على : الشرح{.َوقُوُموا ّلِِلَّ

حفصة رضً هللا عنها ٌإكد حدٌث عابشة رضً هللا عنها إنما 
 .حدٌث عابشة رفعته وحدٌث حفصة موقوؾ علٌها، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -297 بًِ :  َحدَّ
ًَّ ْبَن أَ ُه َبلََؽُه، أَنَّ َعلِ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

قُوالَنِ  ٌَ اٍس َكاَنا  بلَةُ اْلُوْسَطى َصبلَةُ : َطالٍِب، َوَعْبَد هللاِ ْبَن َعبَّ الصَّ
ْبحِ  هذا الحدٌث الموقوؾ على :الشرح." َوَذلَِك رأًٌ: َقاَل َمالِكٌ .الصُّ

علً وابن عباس رضً هللا عنهم رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا 
ببلؼا، وأكد أنه رأٌه، قلت ولكن علٌا رضً هللا عنه صح عنه أن 
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ًٍّ  نْ فعصبلة الوسطى هً صبلة العصر، أَنَّ  » رضً هللا عنهَعلِ
 ًَّ بِ ِه َوَسلََّم - النَّ ٌْ ُ َعلَ ْوَم اأْلَْحَزابِ : َقالَ - َصلَّى هللاَّ ُ قُُبوَرُهْم : ٌَ َمؤَلَ هللاَّ

بَلِة اْلُوْسَطى َحتَّى َؼاَبْت  ٌُوَتهُْم َناًرا َكَما َشَؽلُوَنا َعْن الصَّ َوُب
ْمسُ  ِه، َولُِمْسلٍِم َوأَْحَمدَ .«الشَّ ٌْ َفٌق َعلَ بًِ َداُود ُمتَّ

َشَؽلُوَنا َعْن »:َوأَ
بَلِة اْلُوْسَطى َصبَلِة اْلَعْصرِ  ًٍّ ،«الصَّ  : َقالَ  رضً هللا عنهَوَعْن َعلِ

« ِ ا َنَراَها اْلَفْجَر، َفَقالَ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم - ُكنَّ ٌْ ُ َعلَ ًَ -: َصلَّى هللاَّ ِه
ْعنًِ َصبَلَة اْلُوْسَطى« َصبَلةُ اْلَعْصرِ  ِ ْبِن أَْحَمَد فًِ . ٌَ َرَواهُ َعْبُد هللاَّ

بٌِهِ 
، وهذا ٌكفً للطعن فً ببلغ مالك وترجٌح القول بصبلة ُمْسَنِد أَ

العصر أنها هً صبلة الوسطى، وقد تقدم تواترها، وهللا تعالى 
ًِّ  :وقال الزرقانً.أعلم َرَوى اْبُن َجِرٌٍر ِمْن َطِرٌِق َعْوٍؾ اأْلَْعَرابِ

بًِ َرَجاٍء اْلُعَطاِرِديِّ َقالَ 
ْبَح َفَقَنَت : َعْن أَ اٍس الصُّ ُت َخْلَؾ اْبِن َعبَّ ٌْ َصلَّ

ِه ُثمَّ َقالَ  ٌْ َد ٌَ بَلةُ اْلُوْسَطى الَّتًِ أُِمْرَنا أَْن َنقُوَم فٌَِها : فٌَِها َوَرَفَع  َهِذِه الصَّ
ًضا ِمْن َوْجٍه آَخَر َعِن اْبِن ُعَمرَ  ٌْ ًٌّ . َقانِتٌَِن، َوأَْخَرَجُه أَ ا َعلِ َوأَمَّ
َها اْلَعْصُر َرَواهُ ُمْسلٌِم ِمْن َطِرٌقِ  اْبِن ِسٌِرٌَن َوِمْن  َفاْلَمْعُروُؾ َعْنُه أَنَّ

ًُّ ِمْن َطِرٌِق ِزرِّ ْبِن  َسابِ ْرِمِذيُّ َوالنَّ ًِّ َعْنُه َوالتِّ ْلَمانِ َطِرٌِق َعبٌَِدَة السُّ

ٍش َقالَ  ٌْ بَلِة اْلُوْسَطى، َفَسؤَلَُه َفَقالَ : قُْلَنا لَِعبٌَِدةَ »:ُحَب ا َعِن الصَّ ًٌّ : َسْل َعلِ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ْبُح َحتَّى َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ َها الصُّ ا َنَرى أَنَّ ُكنَّ

ْوَم اأْلَْحَزابِ  ٌَ قُوُل  بَلِة اْلُوْسَطى َصبَلَة اْلَعْصرِ : " ٌَ « َشَؽلُوَنا َعِن الصَّ
ْمِهٌِد إِلَى َذلَِك َوَزادَ " َوَقْد َقاَل َقْوٌم إِنَّ َما : َكَذا فًِ اْلَفْتِح َوَسَبَقُه فًِ التَّ

ِ ْبِن  ِن ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ ًٍّ أََخَذهُ ِمْن َحِدٌِث ُحَس ِؤ ُهَنا َعْن َعلِ فًِ اْلُمَوطَّ
ُه َقالَ  ًٍّ أَنَّ ِه َعْن َعلِ بٌِِه َعْن َجدِّ

بَلةُ اْلُوْسَطى َصبَلةُ : َضِمٌَرَة َعْن أَ الصَّ
ٍن َوُهوَ  ٌْ ٌُوَجُد إاِلَّ ِمْن َحِدٌِث ُحَس ُه اَل  ْبِح، أِلَنَّ : َمْتُروٌك َكَذا َقالَ  الصُّ

َبُه َمالٌِك  ْن َكذَّ ٌن ِممَّ ٌْ َوفٌِِه َنَظٌر لَِما ُعلَِم أَنَّ َببَلَغ َمالٍِك َصِحٌٌح َوُحَس
َبهُ  ْعَتِمَد َعلَى َمْن َكذَّ ٌَ قلت وقال ابن أبً شٌبة فً " .َوُمَحاٌل أَْن 

َثَنا َشَباَبُة، َقالَ -8616 :المصنؾ ، : ثنا ُشْعَبُة، َقالَ : َحدَّ اُن اأْلَْزِديُّ ٌَّ ثنا َح
بَلِة اْلُوْسَطى، َوقٌَِل لَهُ : َقالَ  إِنَّ أََبا : َسِمْعُت اْبَن َعْمٍرو، ُسبَِل َعِن الصَّ

قُولُ  ٌَ َرَة  ٌْ ًَ اْلَعْصرُ »:ُهَر ٌُْكثُِر،: َفَقالَ « ِه َرَة  ٌْ اْبُن ُعَمَر  إِنَّ أََبا ُهَر
قُولُ  ْبحُ »:ٌَ ًَ الصُّ ، فابن عمرو وابن عمر ٌقوالن بؤن صبلة «ِه

الصبح وقد قدم ابن بطال فً شرح البخاري حجة أخرى ٌقوي بها 
ما ذهب إلٌه مالك وهً أن النبً صلى هللا علٌه وسلم كان ٌحافظ 

على صبلتها وقد أمر ببلال أن ٌرصد لهم الصبح لما عرس فلم 
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ٌصلوا إال بعد طلوع الشمس وفزع، وهو قول مرجوح بصرٌح 
الحدٌث وال قٌاس مع النص، وقد نص النبً صلى هللا علٌه وسلم 
أنها صبلة العصر وصرحت بذلك عابشة وأنها سمعته من رسول 

 .هللا صلى هللا علٌه وسلم كما صرحت به حفصة دون أن ترفعه
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -298 ِن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ

ُه َقالَ  ًِّ أَنَّ ْرُبوٍع اْلَمْخُزوِم ٌَ قُولُ : َعِن اْبِن  ٌَ َد ْبَن َثابٍِت  ٌْ : َسِمْعُت َز
ْهرِ  بلَةُ اْلُوْسَطى َصبلَةُ الظُّ هذا الحدٌث الموقوؾ على :الشرح" .الصَّ

زٌد بن ثابت ٌقول بؤن الصبلة الوسطى هً صبلة الظهر،وقال ابن 
َثَنا َوِكٌٌع، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َسْعِد ْبِن  -8617 :أبً شٌبة فً المصنؾ َحدَّ

ِد ْبِن َثابٍِت، َوَعْن َقَتاَدَة، َعْن  ٌْ إِْبَراِهٌَم، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َز
ِد ْبِن َثابٍِت، َقالَ  ٌْ ٌِِّب، َعِن اْبِن ُعَمَر، َعْن َز بَلةُ »: َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس الصَّ

ْهرِ  ، وهذا الخبر ٌرد الخبر الذي قبله حٌث نقل «اْلُوْسَطى َصبَلةُ ال ُّ

عن ابن عمرو أن ابن عمر ٌقول بؤنها صبلة الصبح،قال زٌد بن 
ُ »: ثابت رضً هللا عنه وكان من كتاب الوحً ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ َكاَن النَّ

ْهَر بِاْلَهاِجَرِة َولَْم َتُكْن َصبَلةٌ أَُشدُّ َعلَى  ٌَُصلًِّ ال ُّ ِه َوَسلََّم  ٌْ َعلَ

ِه َوَسلََّم ِمْنَها َفَنَزلَتْ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َحافُِ وا َعلَى }:أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ
لََواتِ  ةَ  [238: البقرة] {الصَّ ٌَ ًُّ . َرَواهُ َعْنُه أَُبو َداُودَ  ،«اآْل الِِس ٌَ َوَرَوى الطَّ

ْسؤَلُوَنُه َعِن : َعْن ُزْهَرَة ْبِن َمْعَبٍد َقالَ  ٌَ ِد ْبِن َثابٍِت َفؤَْرَسلُوا  ٌْ ا ِعْنَد َز ُكنَّ
بَلِة اْلُوْسَطى َفَقالَ  ْهرَ : الصَّ ًَ الظُّ َكاَن »:َوَرَواهُ ِمْن َوْجٍه آَخَر َوَزادَ  .ِه

ُكوُن َوَراَءهُ إاِلَّ  ٌَ ْهَر بِاْلَهِجٌِر َفبَل  ٌَُصلًِّ ال ُّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ  َصلَّى هللاَّ
اُس فًِ َقابِلَتِِهْم َوفًِ تَِجاَرتِِهْم َفَنَزلَتْ  فَّاِن َوالنَّ ؾُّ أَِو الصَّ  وهو «.الصَّ

 .قول مرجوح بما تقدم،أي بالحدٌث المتواتر، وهللا تعالى أعلم
 :باب الصبلة فً ثوب واحد (31)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  -299 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن : َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ُه َرأَى َرُسوَل هللاَّ بًِ َسلََمَة، أَنَّ
بٌِِه، َعْن ُعَمَر ْبِن أَ

أَ
ِه َعلَى  ٌْ ِت أُمِّ َسلََمَة، َواِضًعا َطَرَف ٌْ ٌَُصلًِّ فًِ َثْوٍب َواِحٍد فًِ َب َوَسلم 

هِ  ٌْ هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌصؾ كٌؾ كان :الشرح" .َعاتَِق
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً فً بٌت أم سلمة رضً هللا 

عنها، كان ٌصلً فً ثوب واحد كؤنه رداء واضعا طرفٌه على 
قال النسابً فً السنن :عاتقٌه،والحدٌث أخرجه من طرٌق مالك

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  :الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
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بٌِِه،
حدثنا علً بن عبد العزٌز، ثنا  :الحدٌث، وقال الطبرانً فً المعجم الكبٌرأَ

القعنبً، عن مالك، ح وحدثنا بكر بن سهل، ثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، 
أنا مالك، ح وحدثنا علً بن المبارك الصنعانً، ثنا إسماعٌل بن أبً 

وقال البؽوي فً أوٌس، حدثنً مالك، عن هشام بن عروة، الحدٌث،
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، -512 :شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن  ًُّ أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِ َصلَّى  ُه َرأَى َرُسوَل هللاَّ بًِ َسلََمَة، أَنَّ

بٌِِه، َعْن ُعَمَر ْبِن أَ
ُعْرَوَة، َعْن أَ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِت أُمِّ َسلََمَة، َواِضًعا » هللاُ َعلَ ٌْ ٌَُصلًِّ فًِ َثْوٍب َواِحٍد فًِ َب
هِ  ٌْ ِه َعلَى َعاتَِق ٌْ ٌد،  .«َطَرَف تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٍب، ِكبلُهَما َعْن  ٌْ بًِ ُكَر
ِد ْبِن إِْسَماِعٌَل، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن أَ ٌْ َعْن ُعَب

بًِ أَُساَمَة، َعْن ِهَشامٍ 
ُن اْلَقاِضً،  -513 أَ ٌْ ًٍّ اْلُحَس أَْخَبَرَنا اإلَِماُم أَُبو َعلِ

، َقاال ًُّ الِِح ِ الصَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن اْلَحَسِن : َوأَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ
ُد ْبُن أَْحَمَد ْبنِ  ، أََنا ُمَحمَّ ، اْلِحٌِريُّ ًُّ َدانِ ٌْ ى،  َمْعقٍِل اْلَم ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َنا ُمَحمَّ

بٌِِه، َعْن ُعَمَر ْبِن 
َثَنا َجْعَفُر ْبُن َعْوٍن، أََنا ِهَشاُم ْبُن ُعْرَوَة، َعْن أَ َحدَّ

بًِ َسلََمَة، َقالَ 
ِه َوَسلَّم: أَ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُت النَّ ٌْ ِت  »:َرأَ ٌْ ٌَُصلًِّ فًِ َب

هِ  ٌْ ِه َعلَى َمْنِكَب ٌْ َهَذا َحِدٌٌث  .«أُمِّ َسلََمَة فًِ َثْوٍب َواِحٍد، َواِضًعا َطَرَف

تِه َفٌق َعلَى ِصحَّ ، أََنا أَُبو اْلَحَسِن -514 ،ُمتَّ ًُّ ِ اْلَخَرقِ أَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاَّ
 ًٍّ َثَنا أَْحَمُد ْبُن َعلِ ، َحدَّ ِ ْبُن ُعَمَر اْلَجْوَهِريُّ ، أََنا َعْبُد هللاَّ ًُّ َسفُونِ ٌْ الطَّ

ٌد، َعْن  ٌْ ًُّ ْبُن ُحْجٍر، َنا إِْسَماِعٌُل ْبُن َجْعَفٍر، َنا ُحَم ، َنا َعلِ ًُّ اْلُكْشِمٌَهنِ
ِه َوَسلََّم َمَع »:أََنٍس، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ آَِخُر َصبلٍة َصبلَها َرُسولُ هللاَّ

ًحا بِِه َخْلَؾ أَبًِ َبْكرٍ  ،فهو حدٌث صحٌح «اْلَقْوِم فًِ َثْوٍب َواِحٍد ُمَتَوشِّ

مشهور ورواٌة أبً سلمة رضً هللا عنه التً اختار مالك قد رواها 
  جم ؼفٌر من المسندٌن من ؼٌر طرٌق مالك منهم البخاري ومسلم،

فتح الرب "قلت وقد بٌنا عدم تواتره رؼم صحته وشهرته فً كتابنا 
صبلة النبً ": حدٌث -( ن:حٌث قلنا" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

صلى هللا علٌه وسلم فً ثوب واحد متوشحا به وفً لف  مخالفا 
نظم المتناثر فً الحدٌث "أخرجه الحافظ الكتانً فً"بٌن طرفٌه

 عمار -3 ابن عباس، -2 أم هانا بنت أبً طالب، -1: عن" المتواتر
 عمر بن أبً -6 جابر بن عبد هللا، -5 أبً سعٌد الخدري،-4بن ٌاسر،

إذا صلى أحدكم فً ثوب واحد فلٌخالؾ بٌن :"أنس وقال- 7سلمة، 
 وقد ساق هإالء كلهم بؤسانٌده الطحاوي فً شرح معانً "طرفٌه
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 فقد تواترت هذه اآلثار عن رسول هللا :وقال بعدها ما نصه اآلثار
صلى هللا علٌه وسلم بالصبلة فً الثوب الواحد متوشحا به فً حال 

هـ قلت هذا ال ٌثبت به التواتر والخبلؾ بٌن الصحابة /وجود ؼٌره
وبالرؼم من ذلك فإن .فً صحة الصبلة فً الثوب الواحد مشهور
 .، وهللا تعالى أعلمالحدٌث صحٌح إال أنه لم ٌبلػ درجة التواتر

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -300 ُه َبلََؽُه َعْن َجابِِر ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِن : َعْبِد هللاِ، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ ِجْد َثْوَب ٌَ َمْن لَْم 

ْوُب ِصؽًٌرا ٌَُصلِّ فًِ َثْوٍب َواِحٍد، ُمْلَتِحًفا بِِه، َفإِْن َكاَن الثَّ ِزْر ،َفْل ؤتَّ ٌَ  َفْل
هذا الحدٌث ؼٌر متصل ألن اإلمام مالكا رحمه هللا : الشرح" .بِهِ 

 . تعالى وإٌانا رواه ببلؼا عن جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -301 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى  َرَة، أَنَّ َساببًِل َسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ٌِِّب، َعْن أَ َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ِ َصلى هللا  بلَِة فًِ َثْوٍب َواِحٍد؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ هللا َعلٌَه َوَسلم َعْن الصَّ
هذا الحدٌث المسند المرفوع : الشرح" ؟أََو لُِكلُِّكْم َثْوَبانِ : َعلٌَه َوَسلم

: من أصح األسانٌد لذلك أخرجه من طرٌق مالك حذاق فن اإلسناد

ى، َقالَ  :قال مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن : َحدَّ
ى أََنا روح َثَنا م :، الحدٌث، وقال السراجِشَهاب ٌَ ْح ٌَ لك اأَْخَبَرنًِ أَُبو 

أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن  -2295 :، الحدٌث،وقال ابن حبانَعِن اْبِن ِشَهاب
بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعِن اْبِن 

َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن َقاَل أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
ٌِّبِ  َرَة أَنَّ َرُجبًل َسؤََل َرُسوَل  ِشَهاٍب َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ٌْ بًِ ُهَر

َعْن أَ
 ًَ ٌَُصلِّ ِه َوَسلََّم عن الصبلةذكر اإْلَِباَحِة لِْلُمَصلًِّ أَْن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ هللاَّ

ْوِب اْلَواِحدِ   أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن َقاَل أَْخَبَرَنا [2295]: فًِ الثَّ
ٌِِّب  بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

أَْحَمُد ْبُن أَ
ِه َوَسلََّم َعِن  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة أَنَّ َرُجبًل َسؤََل َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

َعْن أَ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ بَلِة فًِ َثْوٍب َواِحٍد َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ أو "الصَّ

إسناده صحٌح على شرطهما، وهو فً :وقال محققه"لكلكم ثوبان

 فً "358"البخاري :  ومن طرٌق مالك أخرجه.1/140" الموطؤ"
 "515"باب الصبلة فً الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم : الصبلة

 فً الصبلة باب الصبلة فً ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو "275"
باب جماع أبواب ما ٌصلى فٌه، والنسابً :  فً الصبلة"625"داود 

- 2/236الواحد، والبٌهقً  باب الصبلة فً الثوب:  فً القبلة70 -2/69
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وعبد الرزاق ، 345 و2/285وأخرجه أحمد . "511" والبؽوي ،237
 من طرق عن 1/379" شرح معانً اآلثار" والطحاوي فً ،"1364"

. ابن شهاب، عن أبً سلمة بن عبد الرحمن، عن أبً هرٌرة
 من طرٌق محمد بن عمرو، عن أبً سلمة، 2/501وأخرجه أحمد 

 :قلت وقال أبو نعٌم فً المسند المستخرج على صحٌح مسلم" .به
ٌُوُسَؾ َثَنا َمالِك ِ ْبُن  ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ، َحدَّ

وهو ٌبٌن أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم الذي بعث  الحدٌث،
رحمة للعالمٌن بالحنٌفٌة السمحة رخص للصحابة فً الصبلة 

بالثوب ألن جلهم لٌس عندي ما ٌشتري به ثوبان، فالصبلة فً 
الثوب الواحد مجزبة إذا كانت ساترة للعورة الواجب سترها فً 

 .الصبلة، والصبلة فً ثوبٌن أو أكثر أكمل، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -302 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ٌَِّب، َقالَ  َرةَ : َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس ٌْ ُجُل فًِ َثْوٍب : ُسبَِل أَُبو ُهَر ٌَُصلًِّ الرَّ َهْل 
َنَعْم، إِنًِّ : َهْل َتْفَعُل أَْنَت َذلَِك؟ َقالَ : َنَعْم، َفقٌَِل لَهُ : َواِحٍد؟ َفَقالَ 

ابًِ لََعلَى اْلِمْشَجبِ  ٌَ هذا : الشرح." ألَُصلًِّ فًِ َثْوٍب َواِحٍد، َوإِنَّ ثِ

الحدٌث المسند الموقوؾ على أبً هرٌرة رضً هللا عنه من أصح 
األسانٌد وأبو هرٌرة رضً هللا عنه ٌرخص فً الصبلة فً الثوب 

الواحد، وٌإكد أن ذلك مذهبه وأنه ٌصلً فً ثوب واحد وثٌابه على 
بَِكْسِر اْلِمٌِم َوُسُكوِن  المشجب، ٌعنً أنه عنده أكثر من ثوب،

َن  ٌْ ْفَرُج َب ٌُ َدةٌ ِعٌَداُن ُتَضمُّ ُرُءوُسَها َو اْلُمْعَجَمِة َوَفْتِح اْلِجٌِم َفُمَوحَّ
ُرَها ٌْ اُب َوَؼ ٌَ َها الثِّ ٌْ اْلِمْشَجُب : َوَقاَل اْبُن ِسٌَدهْ  .َقَوابِِمَها ُتوَضُع َعلَ

َقاُل فًِ اْلَمَثلِ  ٌُ اِعً َدْلَوهُ َوِسَقاَءهُ، َو َها الرَّ ٌْ ٌَُعلُِّق َعلَ : َخَشَباٌت َثبَلٌث 
ُث َقَصْدَتُه َوَجْدَتهُ  ٌْ ًُّ  .فبَُلٌن ِمْن َح اْقَتَصَر َعلَى اْلَجابِِز ُدوَن : َقاَل اْلَباِج

ِ َتَعالَى، َولََعلَّ  ْقَتَدى بِِه فًِ َقُبوِل ُرْخَصِة هللاَّ ٌُ َن َجَواَزهُ َف ٌِّ َب ٌُ اأْلَْفَضِل لِ

ِة َذلَِك  ِن َفؤََراَد َتْطٌٌَِب َنْفِسِه َوإِْعبَلِمِه بِِصحَّ ٌْ ِجُد َثْوَب ٌَ ْن اَل  ابَِل ِممَّ السَّ
ْقِدُر، أَْو أَْخَبَرهُ بِفِْعلِِه  ٌَ َؾ بَِمْن اَل  ٌْ ِن َفَك ٌْ ْفَعلُُه َمَع اْلقُْدَرِة َعلَى َثْوَب ٌَ ُه  َوأَنَّ

اِدِر أَْو بِفِْعلِِه فًِ َمْنِزلِِه ُدوَن اْلَمَساِجدِ   وقد أخرج اإلمام مالك .النَّ
َقاَل رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا الحدٌث ولم ٌعمل به فقد جاء عنه أنه 

ْوَب اْلَواِحَد فًِ : فًِ اْلَمْبُسوطِ  ُجُل الثَّ ْلَبَس الرَّ ٌَ اِس أَْن  َس ِمْن أَْمِر النَّ ٌْ لَ
َؾ بِاْلَمْسِجِد؟ ٌْ  . وهللا تعالى أعلم" اْلَجَماَعِة َفَك
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -303 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َجابَِر ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
ْوِب َواِحدِ  ٌَُصلًِّ فًِ ثَّ هذا الحدٌث الموقوؾ : الشرح" .َعْبِد هللاِ َكاَن 

على جابر بن عبد هللا رضً هللا عنهما لٌس متصل اإلسناد إنما 
رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا، وهو ٌفٌد أن جابر 
مثل أبً هرٌرة رضً هللا عن الجمٌع ٌقوالن بجواز الصبلة فً 

 .الثوب الواحد من دون كراهة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -304 بًِ َعْبِد :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن َربٌَِعَة ْبِن أَ َحدَّ
ْحَمنِ  ٌَُصلًِّ فًِ اْلَقِمٌِص ،الرَّ َد ْبَن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم َكاَن   أَنَّ ُمَحمَّ
وهذا الخبر المتصل ٌرخص أٌضا فً الصبلة فً : الشرح" .اْلَواِحدِ 

 .الثوب الواحد من دون كراهة، وهللا تعالى أعلم
ٌَُصلًِّ : َقاَل َمالِكٌ - * ًَّ أَْن لو ْجَعَل الَِّذي  وذلك واسع وأََحبُّ ذلك إِلَ

هذا الخبر : الشرح".فًِ اْلَقِمٌِص اْلَواِحِد َعلَى َعاتَِقِه َثْوًبا أَْو ِعَماَمةً 
ٌبٌن رأي اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فٌما ٌخص بالصبلة فً 
الثوب الواحد فقد أجازها لكنه ٌستحب عنده أن تكون لمن ٌصلً فً 

 .الثوب الواحد أن ٌكون على عاتقه ثوبا أو عمامة

َثَنا أَُبو مصعب، َقالَ -305 بًِ َبْكر، :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبد هللا ْبن أَ َحدَّ

ِه َوَسلََّم لَِعْمِرو ْبِن  ٌْ ُ َعلَ أَنَّ فًِ اْلِكَتاِب الَِّذي َكَتَبُه َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
هِ  ٌْ َن َطَرَف ٌْ ْوِب اْلَواِحِد إاِلَّ ُمَخالًِفا َب ٌَُصلًِّ أََحُدُكْم فًِ الثَّ " .َحْزٍم، أَن الَ 

هذا الحدٌث فاقد االتصال وهو ٌفٌد كاألحادٌث المتقدمة أن : الشرح
كٌفٌة الصبلة فً الثوب هو أن ٌخالؾ المصلً بٌن طرفٌه كما فعل 
رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم فً الحدٌث المتواتر الذي سبق 

 . تخرٌجه، وهللا تعالى أعلم
 :الصبلة قً الدرع والخمار (32)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -306 ُه َبلََؽُه،عن َعابَِشَة، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ - َحدَّ

ْرِع َواْلِخَمارِ - رضً هللا عنها  : الشرح." أنها َكاَنْت ُتَصلًِّ فًِ الدِّ
هذا الحدٌث الموقوؾ على عابشة ال ٌتصل سنده ألنه رواه 

ٍل َعْن َعاِصِم ْبِن :ببلؼا،وقد وصله ابن أبً شٌبة قال ٌْ َثَنا بن فَُض  َحدَّ
َها َكاَنْت  َماَن اأْلَْحَوِل َعْن ُمَعاَذَة َعْن َعابَِشَة أَنَّ ٌْ  ُتَصلًِّ فًِ ِدْرعٍ ُسلَ

ًَّ  ، وقد روت عابشة رضً هللا عنها"َوِخَمارٍ  بِ ُ - أَنَّ النَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َصبَلَة َحابٍِض إالَّ بِِخَمارٍ »:َقالَ - َعلَ ْقَبلُ هللاَّ ٌَ َرَواهُ « اَل 

َمةَ  ٌْ َحُه اْبُن ُخَز ًّ َوَصحَّ َسابِ  اْلُمَراُد ومن المعروؾ أن.اْلَخْمَسُة إالَّ النَّ
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، َوإِْن َتَكلََّفْت الحابض هنا من أصبحت تحٌض وهً مكلفة باألحكامبِ 
ِض َنَظًرا إلَى اأْلَْؼلَِب  ٌْ َر بِاْلَح َما َعبَّ إالَّ بِِخَماٍر ]بِااِلْحتبَِلِم َمَثبًل، َوإِنَّ

ْأُس َواْلُعُنقُ  ى بِِه الرَّ
ٌَُؽطَّ ، بَِكْسِر اْلَخاِء اْلُمْعَجَمِة آِخُرهُ َراٌء؛ ُهَو ُهَنا َما 

، َوَقالَ أٌضا أَْخَرَجُه والحدٌث  ًُّ اَرقُْطنِ إنَّ : أَْحَمُد َواْلَحاِكُم َوأََعلَُّه الدَّ
ِؽٌِر  ًُّ فًِ الصَّ َبَرانِ َوْقَفُه أَْشَبُه، َوأََعلَُّه اْلَحاِكُم بِاإْلِْرَساِل، َوَرَواهُ الطَّ

بًِ َقَتاَدَة بِلَْفظِ 
ُ ِمْن اْمَرأٍَة َصبَلًة »:َواأْلَْوَسِط ِمْن َحِدٌِث أَ ْقَبُل هللاَّ ٌَ اَل 

ٍة َبلََؽْت اْلَمِحٌَض َحتَّى َتْخَتِمرَ  ٌَ « َحتَّى ُتَواِرَي ِزٌَنَتَها، َواَل ِمْن َجاِر
ٌُْطلَُق اْلَقُبوُل  ِة َواإْلِْجَزاِء؛ َوَقْد  حَّ ًُ الصِّ ًُ اْلَقُبوِل اْلُمَراُد بِِه ُهَنا َنْف َوَنْف

َوابُ  َها الثَّ ٌْ َتَرتَُّب َعلَ ٌَ ُث  ٌْ َراُد بِِه َكْوُن اْلِعَباَدِة بَِح ٌُ      ."َو
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -307 ِد ْبِن :  َحدَّ ٌْ ِد ْبِن َز َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ

هِ ،قُْنفُذٍ  َها َسؤَلَْت أُمَّ َسلََمةَ ، َعْن أُمِّ ِه َوَسلََّم، ، أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ  َزْوَج النَّ

اِب؟ َفَقالَتْ  ٌَ ْرِع : َماَذا ُتَصلًِّ فٌِِه اْلَمْرأَةُ ِمَن الثِّ ُتَصلًِّ فًِ اْلِخَماِر َوالدِّ

َها ٌْ ٌََّب ُظهُوَر َقَدَم ابِِػ الَذي ٌَؽ هذا الحدٌث الموقوؾ : الشرح".السَّ

على أم سلمة رضً هللا عنها ٌبٌن أن كل ثٌاب ساتر للمرأة ٌمكنها 

أن تصلً فٌه فاقتصرت رضً هللا عنها فً إجابتها على الخمار 

اإلشعاع "والدرع الذي ٌؽٌب ظهور قدمً المرأة، وقد بٌنا فً كتابنا 

 :حكم لباس المرأة فً الصبلة حٌث قلنا" واإلقناع بمسابل اإلجماع

أما الدلٌل على وجوب ستر العورة للقادر على ذلك الحدٌث الذي  ـ3

أخرجه أبو داود والترمذي عن عابشة رضً هللا عنها أن النبً 

" ال ٌقبل هللا صبلة حابض إال بخمار: صلى هللا علٌه وسلم قال

فقال أخرجه األربعة إال " وصححه األلبانً وخرجه فً إرواء الؽلٌل

وأخرج أبو  .النسابً وابن أبً شٌبة والحاكم والبٌهقً واإلمام أحمد

أن سلمة بن " داود والترمذي وابن ماجه والبٌهقً فً السنن الكبرى

قلت ٌا رسول هللا إنً أكون فً الصٌد : األكوع رضً هللا عنه قال

وقال " فؤصلً فً القمٌص الواحد؟ قال نعم وازره ولو بشوكة

احتج من قال الستر من : الترمذي حدٌث حسن قال ابن عبد البر

فرابض الصبلة، باإلجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على 

قلت مع " وهذا أجمعوا علٌه كلهم: االستتار به وصلى عرٌانا قال
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أنهم اختلفوا هل ستر العورة شرط فً صحة الصبلة أو واجب، كما 

ولٌست "أنهم اختلفوا أٌضا فً تحدٌد العورة قال ابن قدامة المقدسً 

نص علٌه أحمد فً مواضع وهذا قال به " سرته وركتباه من عورته

مالك والشافعً،و قال أبو حنٌفة الركبة من العورة ألن النبً صلى 

الركبة من العورة قلت وهو مشهور المذهب :" هللا علٌه وسلم قال

المالكً وراجحه، قلت هذا الخبلؾ بٌنهم ناجم عن األحادٌث 

الصحاح الواردة عن الرسول صلى هللا علٌه وسلم فمنها ما أخرجه 

البخاري ومسلم والنسابً عن أنس رضً هللا عنه قال إن النبً 

صلى هللا علٌه وسلم ٌوم خٌبر حسر اإلزار عن فخذه حتى إنً 

لذلك أخرج ابن " ألنظر إلى بٌاض فخذ النبً صلى هللا علٌه وسلم

" ما العورة؟ قال الفرج والدبر: قدامة فً مؽنٌه لما سبل اإلمام أحمد

قلت أما الرأي اآلخر الذي ٌقول إن الفخذ والسرة من العورة انطلق 

عن جرهد أن رسول هللا صلى " مسنده"من حدٌث اإلمام أحمد فً 

ؼط فخذك فإن الفخذ من " هللا علٌه وسلم رآه كشؾ عن فخذه قال

حدٌث أنس أسند وحدٌث جرهد أحوط وروى : قال البخاري" العورة

الدارقطنً أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال لعلً رضً هللا 

ال تكشؾ فخذك وال تنظر فخذ حً وال مٌت وروى أبو بكر :" عنه

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه :بسند عن أبً أٌوب األنصاري قال

وروى اإلمام أحمد " أسفل السرة وفوق الركبتٌن من العورة:" وسلم

وأما الدلٌل على عورة المرأة فقد بٌناه فً كتابنا  .فً مسنده مثله

األدلة الواضحة من تحرٌم المصافحة وما تإدي إلٌه من المسابل "

ُكْم لَِباًسا ): قال تعالى: حٌث قلنا" الفاضحة ٌْ ا َبنًِ آَدَم َقْد أَنَزْلَنا َعلَ ٌَ

اِت هللّاِ  ٌَ ٌر َذلَِك ِمْن آ ٌْ ْقَوَى َذلَِك َخ ٌَُواِري َسْوَءاتُِكْم َوِرًٌشا َولَِباُس التَّ

ُرونَ  كَّ ذَّ ٌَ وقال تعالى فً سورة  [26: األٌة- األعراؾ : سورة] (لََعلَّهُْم 

َْزَواِجَك َوَبَناتَِك َونَِساء اْلُمْإِمنٌَِن ): األحزاب ًُّ قُل ألِّ بِ َها النَّ ٌُّ
ا أَ ٌَ

 ُ َن َوَكاَن هللاَّ ٌْ ٌُْإَذ ٌُْعَرْفَن َفبَل  ِهنَّ ِمن َجبَلبٌِبِِهنَّ َذلَِك أَْدَنى أَن  ٌْ ٌُْدنٌَِن َعلَ

ِحًٌما لما نزلت هذه اآلٌة : قالت أم سلمة [59: األحزاب] (َؼفُوًرا رَّ
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ِهنَّ ِمن َجبَلبٌِبِِهنَّ ) ٌْ خرج نساء األنصار كؤن على (ٌُْدنٌَِن َعلَ

رإوسهن الؽربان من السكٌنة وعلٌهن أكسٌة سود ٌلبسنها وقال ابن 

عباس أمر هللا نساء المإمنٌن إذا خرجن من بٌوتهن فً حاجة أن 

ٌؽطٌن وجوههن من فوق رإوسهن بالجبلبٌب وٌبدٌن عٌنا واحدة 

وقال محمد بن سٌرٌن سؤلت عبٌدة السلمانً عن قول هللا عز وجل 

ِهنَّ ِمن َجبَلبٌِبِِهنَّ ) ٌْ فؽطى وجهه ورأسه وأبرز عٌنه  (ٌُْدنٌَِن َعلَ

الٌسرى قلت وقد أخرج محمد ناصر الدٌن األلبانً فً كتابه إرواء 

حدٌث صحٌح رواه الترمذي من : وقال" حدٌث المرأة عورة" الؽلٌل

طرٌقٌن هما عن قتادة عن مورق عن أبً األحوص عن عبد هللا 

فإذا خرجت استشرفها :"عن النبً صلى هللا علٌه وسلم به وتمامه

وهذا إسناد : حدٌث حسن وؼرٌب، وقال األلبانً: وقال"الشٌطان

: صحٌح وقد أخرجه الطبرانً فً الكبٌر وابن عدي وكذلك لحدٌث

أخرجه الخمسة إال النسابً " ال ٌقبل هللا صبلة حابض إال بخمار"

وصححه ابن خزٌمة والحاكم وحسنه الترمذي وقد حسن األلبانً 

: عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال" حدٌث عابشة رضً هللا عنها

إن المرأة إذا بلؽت المحٌض لم ٌصح أن ٌرى منها إال هذا وأشار "

 ."إلى وجهه وكفٌه

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -308 ِر :  َحدَّ ٌْ َقِة ِعْنَدهُ، َعْن ُبَك َثَنا َمالٌِك، َعِن الثِّ َحدَّ
 ، ًِّ ِد هللاِ اْلَخْوالَنِ ٌْ ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َعْن ُعَب ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن األََشجِّ
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُموَنَة، َزْوِج النَّ ٌْ ِد هللاِ فًِ َحْجِر َم ٌْ َوَكاَن ُعَب

َها إَِزارٌ  ٌْ َس َعلَ ٌْ ْرِع َواْلِخَماِر، لَ ُموَنَة َكاَنْت ُتَصلًِّ فًِ الدِّ ٌْ ." أَنَّها َم
هذا الحدٌث الموقوؾ على أمنا مٌمونة رضً هللا عنها : الشرح

رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فاقد االتصال ألنه رواه ببلؼا، 

وهو ٌفٌد أن مٌمونة مثل عابشة رضً هللا عنها وحفصة رضً هللا 
عن الجمٌع كن تصلٌن وتقلن بالصبلة فً الخمار والدرع الساتر 

َقُة لجمٌع البدن بما فً ذلك ظهر القدمٌن،  ُموَنَة َفالثِّ ٌْ ا َحِدٌُث َم َوأَمَّ
ًُّ ْبُن  ُث ْبُن َسْعٍد،َذَكَر أَُبو اْلَحَسِن َعلِ ٌْ الَِّذي َرَواهُ َعْنُه َمالٌِك ُهَو اللَّ

فَّاُر َقاَل  ٍد الصَّ َثَنا بِِه إِْسَماِعٌُل ْبُن ُمَحمَّ ًُّ َقاَل َحدَّ اَرقُْطنِ ُعَمَر اْلَحافُِظ الدَّ
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َثَنا َمْنُصوُر ْبُن َسلََمَة َقاَل  ُد ْبُن اْلَفَرِج اأْلَْزَرُق َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ِ ْبِن اأْلََشجِّ َعْن ُبْسِر ْبِن  ِر ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُث ْبُن َسْعٍد َعْن ُبَك ٌْ َثَنا اللَّ َحدَّ

ُموَنَة ُتَصلًِّ فًِ ِدْرٍع َسابٍِػ  ٌْ ُت َم ٌْ ًِّ َقاَل َرأَ ِ اْلَخْواَلنِ ِد هللاَّ ٌْ َسِعٌٍد َعْن ُعَب
َها إَِزاٌر َقاَل أَُبو َسلََمَة َمْنُصوُر ْبُن َسلََمَة َوَهَذا َما َرَواهُ َمالُِك ) ٌْ َس َعلَ ٌْ لَ

ِث ْبِن َسْعٍد،َقاَل أَُبو ُعَمَر أَْكَثُر َما  ٌْ َثنًِ )ْبُن أََنٍس َعِن اللَّ قُوُل َمالٌِك َحدَّ ٌَ
َقُة َفهَُو َمْخَرَمُة ْبُن بكٌر األشج،وقال أصحاب مالك بن َوْهٍب  الثِّ

ؤُْخُذَها ِمْن َمْخَرَمَة اْبنِِه  ٌَ ُه  ٍر َفإِنَّ ٌْ ُرهُ ُكلُّ َما أََخَذهُ َمالٌِك ِمْن ُكُتِب ُبَك ٌْ َوَؼ
ْنُظُر فٌَِها ٌَ  .(َف

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -309 َثَنا َمالٌِك،َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن : َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، أَنَّ اْمَرأًَة اْسَتْفَتْتُه َفَقالَتْ 

، أََفؤَُصلًِّ فًِ :أَ ًَّ ُشقُّ َعلَ ٌَ إِنَّ اْلِمْنَطَق 
ْرُع َسابًِؽا: ِدْرٍع َوِخَماٍر؟ َفَقالَ  قد تقدم ما : الشرح" .َنَعْم، إِن َكاَن الدِّ

فٌه الكفاٌة، إنما أخرج اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا الخبر 
 .لٌإكد به ما ٌجب على المرأة المسلمة ارتداإه، وهللا تعالى أعلم

 :الجمع بٌن الصبلتٌن (33)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -310 ِن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  َعْن عبد الرحمن بن هرمز األَْعَرِج، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َن الصبلتٌن: َوَسلم ٌْ ْجَمُع َب ٌَ ْهِر َواْلَعْصِر فًِ َسَفِرِه إِلَى :َكاَن  الظُّ
هذا الحدٌث المرفوع الذي أخرجه اإلمام مالك : الشرح" .َتُبوكَ 

رحمه هللا تعالى وإٌانا، مرسل ألن األعرج لم ٌسمع من رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم، فهو من التابعٌن، قال ابن عبد البر فً 

َواِة َعْن َمالٍِك ُمْرَسبًل َوَقْد ُرِويَ  َهَكَذا َرَواهُ : "االستذكار َعْنُه  أَْكَثُر الرُّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر

 َعْن َداُوَد َعِن اأْلَْعَرِج َعْن أَ
ى  ٌَ ْح ٌَ َوَقْد َذَكْرَنا اْلِعلََّة فًِ إِْسَناِد َهَذا اْلَحِدٌِث َوااِلْختبَِلَؾ فٌِِه َعلَى 

ْمِهٌدِ  ِرِه َعْن َمالٍِك فًِ التَّ ٌْ َن ،َوَؼ ٌْ اُر َقْد ُرِوَي اْلَجْمُع َب َوَقاَل أَُبو َبْكٍر اْلَبزَّ

ِه َوَسلََّم ِمْن  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر
َن َعْن أَ ٌْ بَلَت الصَّ

َرَة، ٌْ بًِ ُهَر
َساٍر َعْن أَ ٌَ ُد ْبُن أَْسلََم َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ ِن أََحُدُهَما َز ٌْ  َطِرٌَق

َرَة،َقاَل  ٌْ بًِ ُهَر
َناِد َعْن اأْلَْعَرِج َعْن أَ بًِ الزِّ

ْحَمِن ْبُن أَ َواآْلَخُر َعْبُد الرَّ
ًِّ او (بن عباسا)َوَقْد ُرِوَي ذلك عن بِ بن ُعَمَر َوُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل َعِن النَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًضا َعْن َجابٍِر ، َصلَّى هللاَّ ٌْ َقاَل أَُبو ُعَمَر َوَقْد ُرِوَي َذلَِك أَ
ْذُكْر َمالٌِك فًِ َحِدٌثِِه َهَذا  ٌَ ِه َوَسلََّم،َولَْم  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َوأََنٍس َعِن النَّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َن اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاِء َوُهَو َمْحفُوٌظ َعِن النَّ ٌْ اْلَجْمَع َب
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َن  ٌْ ْهِر َواْلَعْصِر َوَب َن الظُّ ٌْ ْجَمُع َب ٌَ ُه َكاَن فًِ َسَفِرِه إِلَى َتُبوَك  َوَسلََّم أَنَّ
َعْن ) :وقال الزرقانً." اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاِء ِمْن َحِدٌِث ُمَعاِذ ْبِن َجَبلٍ 

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
ى ُمْسَنًدا َوُرِوَي َعْنُه ُمْرَسبًل  (أَ ٌَ ْح ٌَ َهَكَذا ُرِوَي َعْن 

ً، َوَقاَل فًِ  َقصِّ ِؤ َقالَُه اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ فًِ التَّ َكُجْمهُوِر ُرَواِة اْلُمَوطَّ
ِؤ : َتْمِهٌِدهِ  ِر اْلُمَوطَّ ٌْ َرَواهُ أَْصَحاُب َمالٍِك ُمْرَسبًل إاِلَّ أََبا ُمْصَعٍب فًِ َؼ

وِريَّ  َد ْبَن اْلُمَباَرِك الصُّ َد ْبَن َخالٍِد َوإِْسَماِعٌَل ْبَن َداُوَد  َوُمَحمَّ َوُمَحمَّ
َما  ى ُمْسَنًدا، َوإِنَّ ٌَ ْح ٌَ َرَة، َوَذَكَرهُ أَْحَمُد ْبُن َخالٍِد َعْن  ٌْ بًِ ُهَر

َفَقالُوا َعْن أَ
ٌُْمِكُن أَنَّ اْبَن  تِِه، َو ٌَ ى َوِرَوا ٌَ ْح ٌَ ٌُوِخَنا ُمْرَسبًل فًِ ُنْسَخِة  َوَجْدَناهُ ِعْنَد ُش

َرَة ِمنْ  ٌْ اٍح َطَرَح أََبا ُهَر ُه َرأَى اْبَن اْلَقاِسِم  َوضَّ ى أِلَنَّ ٌَ ْح ٌَ تِِه َعْن  ٌَ ِرَوا
ِؤ َقْد أَْرَسَل اْلَحِدٌَث َفَظنَّ أَنَّ  ُتُه لِْلُمَوطَّ ٌَ ِه ِرَوا ٌْ ِن اْنَتَهْت إِلَ َرهُ ِممَّ ٌْ َوَؼ

َرَة َوأَْرَسَل اْلَحِدٌَث إِْن  ٌْ ِه، َفَرَمى أََبا ُهَر ٌْ َتاَبْع َعلَ ٌُ ى َؼلٌَط لَْم  ٌَ ْح ٌَ َة  ٌَ ِرَوا
 ".َصحَّ َقْوُل اْبِن َخالٍِد َوإاِلَّ َفهَُو َوْهٌم ِمْنهُ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -311 ، :  َحدَّ ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

هُْم  ِل َعاِمِر ْبِن َواثِلََة، أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل أَْخَبَرهُ، أَنَّ ٌْ َف بًِ الطُّ
َعْن أَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َعاَم ؼزوة َتُبوَك، َفَكاَن  َخَرُجوا َمَع َرُسوِل هللاَّ

ْهِر َواْلَعْصِر، وبٌن  َن الظُّ ٌْ ْجَمُع َب ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َرُسوُل هللاَّ
ْهَر : َواْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاِء، َقالَ  ْوًما، ُثمَّ َخَرَج َفَصلَّى الظُّ ٌَ بلََة  َر الصَّ َفؤَخَّ

َواْلَعْصَر َجِمًٌعا، ُثمَّ َدَخَل، ُثمَّ َخَرَج، َفَصلَّى اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء َجِمًٌعا، 
ُكْم لَْن َتؤُْتوَها : ُثمَّ َقالَ  َن َتُبوَك، َوإِنَّ ٌْ ُ َع ُكْم َسَتؤُْتوَن َؼًدا إِْن َشاَء هللاَّ إِنَّ

 ، ًَ ًبا َحتَّى آتِ ٌْ َمسَّ ِمْن َمابَِها َش ٌَ َهاُر، َفَمْن َجاَءَها َفبلَ  ْضَحى النَّ ٌَ َحتَّى 
ُن مثل الشراك َتبِضُّ : قال ٌْ َها َرُجبلَِن، َواْلَع ٌْ َفِجْبَناَها، َوَقْد َسَبَقَنا إِلَ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٍء ِمْن َمابها، َفَسؤَلَهَُما َرُسوُل هللاَّ ًْ َهْل : بَِش
ًبا؟ َفَقاالَ  ٌْ ُ أَْن : َمِسْسُتَما ِمْن َمابَِها َش َنَعْم َفَسبَّهَُما، َوَقاَل لَهَُما َما َشاَء هللاَّ

ٍء،  ًْ ِدٌِهْم َقلٌِبًل َقلٌِبًل، َحتَّى اْجَتَمَع فًِ َش ٌْ َ ِن بِؤ ٌْ قُوَل، ُثمَّ َؼَرفُوا ِمَن اْلَع ٌَ
ِه، ُثمَّ أََعاَدهُ  ٌْ َد ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم فٌِِه َوْجَهُه َو ُثمَّ َؼَسَل َرُسوُل هللاَّ

 ِ اُس، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ ُن بَِماٍء َكثٌٍِر، َفاْسَتَقى النَّ ٌْ فٌَِها، َفَجَرِت اْلَع
اةٌ، أَْن َتَرى َما : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٌَ ا ُمَعاُذ إِْن َطالَْت بَِك َح ٌَ ٌُوِشُك 

هذا الحدٌث المسند وإن كان أبو الزبٌر :الشرح."َهاُهَنا َقْد ُملَِا ِجَناًنا
قد رواه بالعنعنة فإنه صحٌح جاء من عدة طرق وقد رواه من 

 : قال عبد الرزاق الصنعانً:طرٌق مالك بعض الحذاق المسندٌن
ِل، ٌْ َف بًِ الطُّ

ِر، َعْن أَ ٌْ َب بًِ الزُّ
 :الحدٌث، وقال أحمد َعْن َمالٍِك، َعْن أَ
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ِر  ٌْ َب بًِ الزُّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ ، َحدَّ ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

ِل َعاِمِر ْبِن َواثِلََة، أَنَّ [389:ص] ٌْ َف بًِ الطُّ
، َعْن أَ ًِّ ، ُمَعاًذا أَْخَبَره  اْلَمكِّ

َثَنا  :الحدٌث، وقال مسلم ، َحدَّ ًُّ اِرِم ْحَمِن الدَّ َثَنا َعْبُد هللاِ ْبُن َعْبِد الرَّ َحدَّ
 ، ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ

َثَنا َمالٌِك َوُهَو اْبُن أََنٍس، َعْن أَ ، َحدَّ ًُّ ًٍّ اْلَحَنفِ أَُبو َعلِ
ِل َعاِمَر ْبَن َواثِلََة، ٌْ َف حدثنا  :الحدٌث، وقال الطبرانً أَنَّ أََبا الطُّ

الحدٌث،  إسحاق بن إبراهٌم الدبري، عن عبد الرزاق، عن مالك،
أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى،  :وقال أبو عوانة فً المستخرج

الحدٌث، وقال أخبرنا ابن وهب، أن مالًكا حدثه، عن أبً الزبٌر،
، َعْن َمالٍِك،  :الشاشً فً المسند ًُّ َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم، نا اْلَقْعَنبِ َحدَّ

،ً ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ
أََنا أَُبو َطاِهٍر، َنا  :الحدٌث،ةقال ابن خزٌمةَعْن أَ

َثُه،  ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا َحدَّ أَُبو َبْكٍر، َنا 
ِل َعاِمِر ْبِن َواثِلََة، أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن  ٌْ َف بًِ الطُّ

، َعْن أَ ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ
َعْن أَ

أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن  : وقال ابن حبانالحدٌث،:َجَبٍل أَْخَبَرهُ 
لِ  ٌْ َف بًِ الطُّ

ِر َعْن أَ ٌْ َب بًِ الزُّ
بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعْن أَ

 أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أَنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبِل أَْخَبَرهُ أَنَّهُْم َخَرُجوا َمَع َرُسوِل هللاَّ

 جمع /1:  فٌه فوابد كثٌرة، منها، الحدٌث، فهذا حدٌثَوَسلََّم َعاَم َتُبوكَ 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً السفر لصبلتً الظهر والعصر، 

وجمع صبلتً المؽرب والعشاء، وهذه سنته فً السفر للجهاد 
 بركته صلى هللا علٌه وسلم حٌث كثر ماء عٌن تبوك /2وللحج، 

رؼم قلة مابها فضخ ببركته صلى هللا علٌه وسلم حتى سقى الركب 
فتح الرب الساتر "كله وهم كثر،وقد بٌنا تواتر بركته فً كتابنا 

قصة نبع الماء ": حدٌث/ 53 ي ـ:حٌث قلنا" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
نظم "الحدٌث تفرد به الكتانً فً" من أصابعه صلى هللا علٌه وسلم

عن النووي  ـ ٌعنً " شرح الشفا"نقل الشهاب فً : "وقال" المتناثر

فً شرح مسلم ـ  أنها متواترة وقال القرطبً المستفاد من التواتر 
قصة نبوع الماء وتكثٌر الطعام ": "الشفا"المعنوي وقال عٌاض فً 

رواها الثقات والعدد الكثٌر عن الجم الؽفٌر عن العدد الكثٌر من 
الصحابة ومنها ما رواه الكافة عن الكافة متصبل عمن حدث بها من 

جملة الصحابة وأخبارها أن ذلك كان فً مواطن اجتماع الكثٌر 
منهم ٌوم الخندق وفً ؼزوة بواط وعمرة الحدٌبٌة وؼزوة  تبوك 
وأمثالها من محافل المسلمٌن و مجتمع العساكر و لم ٌإثر عن أحد 
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من الصحابة مخالفة للراوي فٌما حكاه وال إنكار لما ذكر عنه أنهم 
فهذا النوع كله ملحق بالقطعً من : رأوه كما رآه إلى أن قال

قلت هذا كبلم " هـ وراجع المواهب و شرحها"/ معجزاته كما بٌناه
مجمل ال ٌثبت به التواتر إال إذا جمعنا مع قصة نبوع الماء من بٌن 

أصابعه قصة تكاثر الطعام واألحادٌث كلها منفردة فقد روى ابن 

حبان فً صحٌحه عن سالم بن أبً الجعد عن جابر بن عبد هللا 
لقد رأٌتنً مع رسول هللا صلى هللا علٌه ": رضً هللا عنهما قال

وسلم وقد حضرت صبلة العصر ولٌس معنا ماء ؼٌر فضلة فجعل 
فؤدخل ٌده وفرج : فً إناء فاتً به النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال

لقد : قال"حً على الوضوء والبركة من هللا، : بٌن أصابعه وقال
: رأٌت الماء ٌتفجر من بٌن أصا بعه صلى هللا علٌه وسلم، قال
فتوضؤ الناس وشربوا، فجعلت ال آلو ما جعلت فً بطنً منه 

ألؾ : كم كنتم ٌومبذ؟ قال: فقلت لجابر: قال" وعلمت أنه بركة

وذكر ابن حبان حدٌثٌن آخرٌن، قال ذكر الخبر " وأربعمابة
عن : المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به سالم عن جابر

مالك عن إسحاق بن عبد هللا بن أبً طلحة عن أنس بن مالك أنه 
رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وحانت صبلة العصر ": قال

والتمس الناس الوضوء فلم ٌجدوه فؤتً بوضوء فوضع رسول هللا 
اإلناء وأمر الناس أن ٌتوضإوا  صلى هللا علٌه وسلم ٌده فً ذلك

منه فرأٌت الماء ٌنبع من تحت أصابعه صلى هللا علٌه وسلم 
قلت ثم بٌن الحافظ " فتوضؤ الناس حتى توضإوا من عن آخرهم

أبو حاتم ابن حبان البستً أن هذه المسؤلة تكررت أربع مرات 
لٌوفق بٌن الرواٌات األربعة التً رواها وهذا كما ترى ٌفٌد الشهرة 

 ألن 102ص " فتح الباري"ال التواتر وراجع المجلد العاشر من 
تكثٌر القلٌل ببركته صلى هللا "حدٌث   /194. الحدٌث فً الصحٌحٌن

ذكر : "وقال" نظم المتناثر"الحدٌث تفرد به الكتانً فً " علٌه وسلم

من نام عن الصبلة أو "األبً فً كتاب الصبلة من شرح حدٌث 
 قلت هذا كبلم مجمل ال ٌثبت به التواتر وقد ـه/أنها متواترة " نسٌها 

بوب ابن حبان البستً لتكثٌر قلٌل الطعام والشراب والماء ببركته 
فهً أحادٌث ثابتة صحٌحة مشهورة لكن كل حدٌث منها لم ٌصل 

درجة التواتر بمفرده فإذا جمعت حصل التواتر المعنوي منها 
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أن "حدٌث أنس رضً هللا عنه  /1: جمٌعها كما بٌنا ذلك فً ما ٌلً
" النبً صلى هللا علٌه وسلم بعث أبا طلحة بؤقراص من شعٌر

الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي واإلمام مالك  والقاضً 
 عٌاض فً الشفا 

 " أنه صنع صاعا من شعٌر"حدٌث جابر رضً هللا عنه  /2

تكثٌره صلى هللا علٌه وسلم له حدٌث آخر فً و ،الحدٌث متفق علٌه
كما فً البخاري وأبً نعٌم   للماء من ركوة 

أبو نعٌم " أبو أٌوب األنصاري ودعوته للنبً صلى هللا علٌه وسلم /3
األصبهانً فً الدالبل  

كنا مع رسول هللا صلى هللا "حدٌث : عبد الرحمن بن أبً بكر /4
الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو " علٌه وسلم ثبلثٌن ومابة

نعٌم والقاضً عٌاض فً الشفا  
البخاري ومسلم " فدعا ببقٌة األزواد"سلمة بن األكوع له حدٌث  /5

وعٌاض فً الشفا  
أخرجه البخاري ومسلم  : و قصته مع اللبنأبو هرٌرة  /6

 فً ؼزوة الحدٌبٌة وؼزوة البراء بن عازب وسلمة بن األكوع  /7
أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما  " ي قرد وتكثٌره ماء الببرذ
أخرجه " تكثٌره ماء مزادي المرأة"عمران بن حصٌن و /8

البخاري ومسلم والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم فً دالبل 
وتكثٌره ماء العٌن  ؼزوة تبوك"معاذ بن جبل وحدٌث  /9،النبوة

أخرجه مالك ومسلم  " حتى جرت بماء منهمر
أخرجه " ولٌمته صلى هللا علٌه وسلم عند بنابه بزٌنب /10

البخاري ومسلم والقاضً عٌاض فً الشفا وأبو نعٌم األصبهانً فً 
  ."دالبل النبوة

 إخباره صلى هللا علٌه وسلم أن ببر تبوك ونواحٌها ستصبح /3

جنانا، وقد بٌنا تواتر حدٌث إخباره صلى هللا علٌه وسلم على 

فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "المؽٌبات ـ وهذا منها ـ فً كتابنا 

اطبلعه صلى هللا علٌه وسلم ": أحادٌث/208 :حٌث قلنا" المتواتر

نظم "الحدٌث تفرد به الكتانً فً " على المؽٌبات وإنبابه عنها

ذكر تواترها أٌضا القاضً عٌاض فً الشفا : "وقال" المتناثر
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وكذلك إخباره عن الؽٌوب وإنباإه بها : "وؼٌره، ونص عٌاض

، وقال ـه/ٌكون، وكان معلوما من آٌاته على الجملة بالضرورة، 

: بعده فً فضابل ما اطلعه علٌه من الؽٌوب وما ٌكون ما نصه

واألحادٌث فً هذا الباب بحر ال ٌدرك فرعه ال ٌتزؾ ؼمره وهذه 

المعجزة من معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلٌنا خبرها 

/ على التواتر لكثرة رواتها واتفاق معانٌها على االطبلع على الؽٌب

، وفً جواهر المعانً نقبل عن جواب لعلً العباس التجانً ـه

رضً هللا عنه فً معنى قوله تعالى فً حقه صلى هللا علٌه وسلم 

واألخبار واآلثار : ما نصه {ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلٌمان}

وكتب الحدٌث كلها مشحونة بإخباراته بالؽٌوب التً تؤتً من بعده 

قلت نهج هذا المإلؾ نهج المتصوفة فولػ فً " المقاربة والمتباعدة

ال ٌعلم الؽٌب من فً }طرٌق التجانٌة فً التحدٌث، قال تعالى 

عند األصولٌٌن والبٌانٌٌن تفٌد "من"و {السماوات واألرض إال هللا

الشول واالستؽراق إال أنه جل وعبل بٌن ما اختص به من الؽٌب، 

ْعلَُم َما فًِ :)قال تعالى ٌَ َث َو ٌْ لُ اْلَؽ ٌَُنزِّ اَعِة َو َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ إِنَّ هللاَّ

األَْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َؼداً َوَما َتْدِري َنْفٌس بِؤَيِّ 

َ َعلٌٌِم َخبٌِرٌ 
قلت هذه اآلٌة محكمة  (34 :لقمان) (أَْرٍض َتُموُت إِنَّ هللاَّ

ألنها تتعلق بالؽٌب و التوحٌد وهذا مما ال ٌتعرض للنسخ، وال شك 

أن هللا جل وعبل وحده هو الذي ٌعلم علم الساعة ومتى تتحقق 

الظروؾ المناخٌة الماطرة، ومتى ٌتم تخصٌب البٌٌضة وما تمر به 

من انقسامات حتى ٌصورها الملك وهنا أإكد أن سٌاق اآلٌات التً 

تذكر أطوار الخلق توحً بجواز معرفتها ألن هللا جل وعبل ذكرها 

كبرهان على وجود البعث والحساب والعقاب وأنواع الؽٌب 

ا ):األخرى، قال تعالى ٍب ِمْن اْلَبْعِث َفإِنَّ ٌْ اُس إِْن ُكْنُتْم فًِ َر َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

اآلٌة شاملة للشرط وجوابه، وقال  (َخلَْقَناُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفةٍ 

 فظاهر (ثم إنكم بعد ذلك لمٌتون ثم إنكم ٌوم القٌامة تبعثون):تعالى

اآلٌات أن هللا ذكرها لئلطبلع علٌها واالتعاظ بها، للتؤكد من أن 
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األطوار القادمة كالبعث، والحساب والعقاب، والمٌزان، والخلود فً 

لٌتحصل اإلٌمان الجازم وهذا ال ٌتعارض ..الجنة أو فً النار آت،

ْعلَُم َما فًِ األَْرَحامِ )مع قوله تعالى   ٌَ ِب )وقوله تعالى   (َو ٌْ َعالُِم اْلَؽ

بِِه أََحداً  ٌْ ٌُْ ِهُر َعلَى َؼ فإن هللا اختص بمعرفة ما سٌكون أو ما  (َفبل 

هو موجود فً الرحم منذ تخصٌب البٌٌضة إلى أن  ٌبعث الملك 

َك .  ٌوما وتحدٌد جنسها ذكر أو نثى42لتصوٌرها بعد ْكِؾ بَِربِّ ٌَ أََولَْم 

ٍء َشِهٌدٌ  ًْ ُه َعلَى ُكلِّ َش عندبذ جاز االطبلع علٌها  (53 :فصلت) (أَنَّ

ألن هللا أطلع المخلوق علٌها ٌعنً الملك فجاز لبقٌة المخلوقات أن 

تطلع علٌها، ومن خصابص سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم أنه 

أطلعه هللا على بعض المؽٌبات فؤخبرعنها، ومن ذلك على نحو 

أن النبً صلى هللا علٌه وسلم " ثوبان رضً هللا عنه /1: التقرٌب

إن هللا زوى لً األرض، فرأٌت مشارقها ومؽاربها، وإن :"قال

أخرجه مسلم وأبو داود " امتً سٌبلػ ملكها ما زوي لً منها

 شداد بن أوس باللفظ /2، والترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد

 ابن عمر بلفظ قال النبً صلى هللا علٌه /3،أخرجه أحمد: الذي قبله

القسطنطٌنة أو رومٌة  فدعا : سبل أي المدٌنتٌن تفتح أوال":وسلم

فؤخرج منه كتابا، قال، فقال عبد : عبد هللا بصندوق له حلق، قال

بٌنما نحن حول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم نكتب إذ سبل : هللا

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أي المدٌنتٌن تفتح أوال، قسطٌنة 

مدٌنة هرقل : "أو رومٌة  فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

أخرجه أحمد والدارمً وابن أبً " تفتح هً أوال، ٌعنً قسنطٌنة

بو عمرو الدانً فً السنن الواردة فً الفتن وصححه الحاكم أشٌبة و

ال تقوم ":  أبو هرٌرة مرفوعا/4.ووافقه الذهبً وصححه األلبانً

رواه أحمد و " الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا

لما بلؽت مٌاه بنً عامر لٌبل –  عابشة رضً هللا عنها /5،الحاكم

ما : ماء الحوأب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: نبحت الكبلب، قالت

أظننً إال أنً راجعة، فقال بعض من كان معها، بل تقدمٌن فٌراك 
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إن رسول هللا صلى هللا : المسلمون فٌصلح هللا ذات بٌنهم، قالت

  "أٌتكن تنبح علٌها كبلب الحوأب: "علٌه وسلم قال لها ذات ٌوم

رواه أحمد " كٌؾ بإحداكن تنبح علٌها كبلب الحوأب: "وفً رواٌة

وابن عدي " ؼرٌب الحدٌث"وابن حبان وأبو إسحاق الحربً فً 

 حدذٌفة /6. فً الكامل والحاكم وصححه ووافقه الذهبً واأللبانً

قام فٌنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤخبرنا بما هو كابن ": قال

إلى ٌوم القٌامة إال أننً لم أسؤله ما ٌخرج أهل المدٌتة من 

 جابر بن /7. رواه أبو داود الطٌالسً وعنه البوصٌري" المدٌنة

لتفتحن ":سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: سمرة قال

 رواه أبو داود الطٌالسً "على طابفة من المسلمٌن كسرى [أبٌض]

 سفٌنة مولى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم /8 ،وعنه البوصٌري

باب ما : أخرجه الحارث وأبو ٌعلى، انظره فً البوصٌري: مثله

جاء فً الخلفاء بعد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأبً ٌعلى 

أبو ٌعلى الموصلً :  المؽٌرة بن شعبة/9 .الموصلً عن عابشة مثله

  أنس بن /10. وعنه البوصٌري وابن حجر فً المطالب العالٌة

أبو ٌعلى وعنه البوصٌري وابن حجر فً المطالب : مالك

إتحاؾ الخٌرة المهرة بزوابد المسانٌد "ففً:  محٌرٌز/11،العالٌة

: قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: للبوصٌري قال" العشرة

فارس نطحة أو نطحتان، ثم ال فارس بعد هذا أبدا، والروم ذات "

القرون كلما هلك قرن خلفه قرن، أهل صخر، أهل بحر هٌهات 

 رواه أبو داود "آلخر الدهر، هم أصحابكم، ما دام فً العٌش خٌر

لما :  أم كلثوم رضً هللا عنها قالت/12، الطٌالسً وعنه البوصٌري

إنً أهدٌت إلى ": تزوج رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال لها

النجاشً حلة وأوانً مسك، وما أرى النجاشً إال قد مات، وال 

أرى هدٌتً إال مردودة علً فإن ردت علً فهً لك، فكان كما قال 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فردت إلٌه هدٌته، فؤعطى كل 

رواه " امرأة من نسابه أوقٌة وأعطى أم سلمة بقٌة المسك والحلة
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 أم سلمة باللفظ الذي /13أحمد وأبو ٌعلى والبوصٌري والهٌثمً 

رواه ابن حبان والحاكم وعنه البٌهقً من طرٌق مسدد بن : قبله

كنت إذا قدمت على سمرة بن جندب :  أوس بن خالد قال/14.مسرهد

سؤلنً عن سمرة بن جندب فقلت ألبً محذورة، ما شؤنك إذا قدمت 

علٌك سؤلتنً عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سؤلنً عنك؟ قال أبو 

كنت وأبو هرٌرة، وسمرة فً بٌت، فجاء النبً صلى هللا : محذورة

" آخركم موتا فً النار": الباب فقال [بعضادتً]علٌه وسلم فؤخذ 

زعموا أنه وقع فً : أخرجه أبو بكر بن أبً شٌبة، وقال أبو بكر

رأٌت بخط شٌخنا ": المطالب العالٌة"كانون، وقال ابن حجر فً 

سقط سمرة فً قدر سخن بالنار : الحافظ أبً الحسن الهٌثمً قال

فمات، وروى الحارث بن محمد بن أبً أسامة عن أبً هرٌرة مثله 

" إال أن ثالثهما كان عبد هللا بن عمرو بن العاص بدل أبً محذورة 

 .قلت واألحادٌث فً الباب كثٌرة ٌعضد بعضها بعضا وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -312 ِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : ُعَمَر، َقالَ  ُر  إَِذا َعِجلَ بِهِ َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌْ السَّ

َن اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاءِ  ٌْ هذا الحدٌث المسند المرفوع : الشرح" .ْجَمَع َب

من أصح األسانٌد ألنه ٌروٌه مالك عن نافع عن ابن عمر عن 
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وفٌه أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
وسلم إذا عجل به السٌر ٌجمع بٌن المؽرب والعشاء،وقد أخرجه 

ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، َعْن  :أحمد من طرٌق مالك، قال َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

قلت جمع تؤخٌر، ألنه جاءت أحادٌث  الحدٌث،َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر،
َثَنا إِْسَماِعٌُل، أَْخَبَرَنا  -5120 :أخرى تبٌن ذلك، قال أحمد بن حنبل َحدَّ

َة، َفَساَر فًِ تِْلَك  ٌَّ ٌُّوُب، َعْن َنافٍِع، أَنَّ اْبَن ُعَمَر، اْسُتْصِرَخ َعلَى َصفِ أَ
اٍل، َساَر َحتَّى أَْمَسى َفقُْلتُ  ٌَ لَِة َمِسٌَرَة َثبَلِث لَ ٌْ بَلَة، َفَساَر َولَْم : اللَّ الصَّ

ْلَتفِْت، َفَساَر َحتَّى أَْظلََم، َفَقاَل لَُه َسالِمٌ  َت، : ٌَ ٌْ بَلَة َقْد أَْمَس أَْو َرُجٌل الصَّ
ُر »:َفَقالَ  ٌْ ِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا َعِجلَ بِِه السَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إِنَّ َرُسولَ هللاَّ

نِ  ٌْ بَلَت ِن الصَّ ٌْ َن َهاَت ٌْ َنهَُما، َفِسٌُروا، « َجَمَع َما َب ٌْ َوإِنًِّ أُِرٌُد أَْن أَْجَمَع َب

َنهَُما ٌْ َفُق، ُثمَّ َنَزَل َفَجَمَع َب  -5822 :وقال البزار." َفَساَر َحتَّى َؼاَب الشَّ
ٌُّوَب، َعن نافٍع،  اب، َعن أَ ثنا َعبد الَوهَّ ُد ْبَن اْلُمَثنَّى، َحدَّ ثنا ُمَحمَّ وَحدَّ
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لٍَة َمِسٌَرَة َثبلِث  ٌْ َة َفَساَر فًِ لَ ٌَّ ُه اْسَتْصَرَخ َعلَى َصفِ َعن اْبِن ُعَمر أَنَّ
اٍل َساَر َحتَّى أَْمَسى َفقُْلُت لَهُ  ٌَ ْلَتفِْت َوَساَر َحتَّى أَْظلََم  :لَ ٌَ بلَة َفلَْم  الصَّ

َت َفَقالَ : َفَقاَل َرُجلٌ  ٌْ بلَة أَْمَس ُ َعلٌَه  :الصَّ ِ َصلَّى هللاَّ إِنَّ َرُسولَ هللاَّ
ِن، َوأنا أُِرٌُد  ٌْ بلَت ِن الصَّ ٌْ َن َهاَت ٌْ ُر َجَمَع َب ٌْ َوَسلَّم َكاَن إَِذا َعِجلَ بِِه السَّ

َنهَُما ٌْ َفُق، ُثمَّ َنَزلَ َفَجَمَع َب َنهَُما َفَساَر َحتَّى َؼاَب الشَّ ٌْ  ".أَْن أَْجَمَع َب

 .وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -313 ًِّ ْبِن :  َحدَّ ُه َبلََؽُه َعْن َعلِ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  ٍن أَنَّ ٌْ ِه َوَسلََّم إَِذا أََراَد : ُحَس ٌْ ُ َعلَ َكاَن َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاَّ
لَُه  ٌْ ِسٌَر لَ ٌَ ْهِر َواْلَعْصِر، َوإَِذا أََراَد أَْن  َن الظُّ ٌْ ْوَمُه َجَمَع َب ٌَ ِسٌَر  ٌَ أَْن 

َن اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاءِ  ٌْ هذا الحدٌث مرسل ألن علٌا : الشرح" .َجَمَع َب
بن الحسٌن لم ٌسمع من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم،لكن قال ابن 

َمِت اآْلَثاُر اْلُمْسَنَدةُ فًِ َهَذا اْلَباِب ِعْنَد  :عبد البر فً التمهٌد َوَقْد َتَقدَّ
َم اْلَقْوُل فًِ َمْعَنى َذلَِك  ِن َعِن اأْلَْعَرِج َوَتَقدَّ ٌْ ِذْكِر َحِدٌِث َداُوَد ْبِن اْلُحَص

ِر َواْلَحْمُد هلِلَّ  ٌْ َب بًِ الزُّ
أََنا أَُبو  -969 : وقال ابن خزٌمة."فًِ َباِب أَ

، أَْخَبَرنًِ َجابُِر  ًُّ َدفِ ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى الصَّ َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا 

ِل ْبِن َخالٍِد، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أََنِس ْبِن  ٌْ ْبُن إِْسَماِعٌَل، َعْن ُعَق
نٍ  ٌْ ًِّ ْبِن ُحَس ْعنًِ :َمالٍِك، ِمْثَل َحِدٌِث َعلِ ِه : ٌَ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَنَّ النَّ

ْهِر َواْلَعْصِر، َوإَِذا  َن الظُّ ٌْ ْوًما َجَمَع َب ٌَ ُر  ٌْ َل بِِه السَّ َوَسلََّم َكاَن إَِذا َعجَّ
ِل  ْهَر إِلَى أَوَّ ُر الظُّ ٌَُإخِّ َن اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاِء،  ٌْ لًَة َجَمَع َب ٌْ َفَر لَ أََراَد السَّ

َن  ٌْ َنَها َوَب ٌْ ْجَمَع َب ٌَ ُر اْلَمْؽِرَب َحتَّى  ٌَُإخِّ َنهَُما، َو ٌْ ْجَمُع َب ٌَ َوْقِت اْلَعْصِر َف
َفقُ  ِؽٌُب الشَّ ٌَ  ".اْلِعَشاِء ِحٌَن 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -314 ، :  َحدَّ ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ُه َقالَ  اٍس، أَنَّ ٍر، َعِن اْبِن َعبَّ ٌْ ِ َصلى : َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب َصلَّى َرُسوُل هللاَّ
ْهَر َواْلَعْصَر َجِمًٌعا، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء َجِمًٌعا فًِ  هللا َعلٌَه َوَسلم الظُّ

ِر َخْوٍؾ َوالَ َسَفرٍ  ٌْ : الشرح" .أَُرى َذلَِك َكاَن فًِ َمَطرٍ : َقاَل َمالِك.َؼ
هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا رؼم 

عنعنة أبً الزبٌر محمد بن تدرس المكً،قد أخرجه من طرٌق 
بًِ :قال الشافعً فً السنن المؤثورة:مالك

أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن أَ
ٍر، ٌْ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب ى  :قال مسلم الحدٌث، والزُّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ِر، َعْن َسِعٌِد ْبِن : ْبُن  ٌْ َب بًِ الزُّ
َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن أَ

اٍس، َقالَ  ٍر، َعِن اْبِن َعبَّ ٌْ أََنا أَُبو  -972 :الحدٌث،وقال ابن خزٌمة:ُجَب
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ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ  َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َثَنا 
ٍر، َعِن اْبِن  ٌْ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ

َثُه، َعْن أَ َمالًِكا َحدَّ
ُه َقالَ  اٍس، أَنَّ ْهَر  :َعبَّ ِه َوَسلََّم ال ُّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َصلَّى َرُسولُ هللاَّ

ِر َخْوٍؾ َواَل  ٌْ . َسَفرٍ  َواْلَعْصَر َجِمًٌعا، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء َجِمًٌعا، فًِ َؼ

ْخَتلِِؾ اْلُعلََماُء : َقاَل أَُبو َبْكرٍ . أََرى َذلَِك َكاَن فًِ َمَطرٍ : َقاَل َمالِكٌ  ٌَ لَْم 

ُر  ٌْ ِر اْلَمَطِر َؼ ٌْ ِن فًِ اْلَحَضِر فًِ َؼ ٌْ بَلَت َن الصَّ ٌْ ُكلُّهُْم أَنَّ اْلَجْمَع َب
ٌُْجِمُعوَنَعلَى ِخبَلِؾ َخَبٍر َعِن  ا أَنَّ اْلُعلََماَء اَل  َقنَّ ٌْ َجابٍِز، َفَعلِْمَنا َواْسَت

ْقِل، اَل ُمَعاِرَض لَُه  ِه َوَسلََّم، َصِحٌٌح ِمْن ِجَهِة النَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ النَّ
ْخَتلِْؾ ُعلََماُء اْلِحَجاِز أَنَّ اْلَجْمَع  ٌَ ِه َوَسلََّم، َولَْم  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َعِن النَّ

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْلَنا َجْمَع النَّ ِن فًِ اْلَمَطِر َجابٌِز، َفَتؤَوَّ ٌْ بَلَت َن الصَّ ٌْ َب
فِِق اْلُمْسلُِموَن َعلَى ِخبَلفِِه،  تَّ ٌَ َوَسلََّم فًِ اْلَحَضِر َعلَى اْلَمْعَنى الَِّذي لَْم 

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ فَِق اْلُمْسلُِموَن َعلَى ِخبَلِؾ َخَبِر النَّ تَّ ٌَ ُر َجابٍِز أَْن  ٌْ إِْذ َؼ
ِه َوَسلََّم َخَبًرا  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْرُووا َعِن النَّ ٌَ ِر أَْن  ٌْ ِه َوَسلََّم ِمْن َؼ ٌْ َعلَ
ِه َوَسلََّم َجَمَع  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌُّوَن أَنَّ النَّ ا َما َرَوى اْلِعَراقِ ِخبَلَفُه، َفؤَمَّ
ِر َخْوٍؾ َواَل َمَطٍر، َفهَُو َؼلٌَط َوَسْهٌو، َوِخبَلُؾ َقْوِل  ٌْ بِاْلَمِدٌَنِة فًِ َؼ

ِه َوَسلَّم ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ بَلِة َجِمًٌعا، َولَْو َثَبَت اْلَخَبُر َعِن النَّ  ."أَْهِل الصَّ
حّدثنا ٌونس بن عبد  :وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسند

وحدثنا الصؽانً،  ثنا ابن وهب، أن مالًكا حدثه، ح: األعلى، قال
 الزبٌر،الحدٌث، أبنا عبد هللا بن ٌوسؾ، عن مالك، عن أبً: قال

حدثنا القعنبً، عن مالك، عن أبً الزبٌر المكً،  :وقال أبو داود
، الحدٌث، وقال الطحاوي فً شرح معانً عن سعٌد بن جبٌر

ٌُوُنُس، َقالَ  :اآلثار َثَنا  أَْخَبَرنًِ َمالٌِك، َعْن : أنا اْبُن َوْهٍب، َقالَ : َحدَّ
ًَ هللاُ  ٍر، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َرِض ٌْ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ

أَ
أَْخَبَرَنا أَُبو  -1043 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة:َعْنهَُما َقالَ 

، أَنا  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ
ٍر،  ٌْ ، َعْن َسِعٌِد ْبِن ُجَب ًِّ ِر اْلَمكِّ ٌْ َب بًِ الزُّ

أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ
ُه َقالَ  اٍس، أَنَّ ِه َوَسلََّم » :َعِن اْبِن َعبَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصلَّى َرُسولُ هللاَّ

ِر َخْوٍؾ  ٌْ ْهَر َواْلَعْصَر َجِمًٌعا، َواْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء َجِمًٌعا، فًِ َؼ ال ُّ
َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، . أَُرى َذلَِك َكاَن فًِ َمَطرٍ : َقاَل َمالِكٌ  ،«َوال َسَفرٍ 

ى، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجاهُ ِمْن ُطُرٍق  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 
ا أخبرنا أبو عبد هللا  :وقال البٌهقً فً السنن الكبرى." سَعِن اْبِن َعبَّ
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الحافظ وأبو زكرٌا بن أبً إسحاق المزكً وؼٌرهما قالوا ثنا أبو 
العباس محمد بن ٌعقوب أنبؤ الربٌع بن سلٌمان أنبؤ الشافعً أنبؤ 

مالك ح وأخبرنا أبو الحسن علً بن أحمد بن عبدان أنبؤ أحمد بن 
إسماعٌل بن إسحاق القاضً ثنا عبد هللا بن مسلمة  عبٌد الصفار ثنا

 عن سعٌد بن جبٌر، بن قعنب عن مالك بن أنس عن أبً الزبٌر

فإن هذا الحدٌث ٌبٌن أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ..الحدٌث،الخ
جمع الظهر والعصر جمٌعا، والمؽرب والعشاء جمٌعا من ؼٌر 

خوؾ وال سفر، فؤوله مالك رحمه هللا وإٌانا بؤن سبب ذلك المطر، 
 .خاصة إذا كان المطر معه الوحل فً الظلماء

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -315 ِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاَّ َحدَّ
َن اْلَمْؽِرِب َواْلِعَشاِء فًِ اْلَمَطِر َجَمَع  ٌْ ُعَمَر َكاَن إَِذا َجَمَع اأْلَُمَراُء َب

هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا :الشرح" .َمَعهُمْ 
عنهما من أصح األسانٌد، وهو ٌبٌن فقط أن ابن عمر كان إذا جمع 

وهذا هو المذهب الذي اختاره .األمراء بسبب المطر جمع معهم
 .اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -316 ُه قال:  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أَنَّ : َحدَّ
َفِر؟ ،َسؤَلَت َسالَِم ْبَن َعْبِد هللاِ  ْهِر َواْلَعْصِر فًِ السَّ َن الظُّ ٌْ ٌُْجَمُع َب  َهْل 

اِس بَِعَرَفةَ : َفَقالَ  : الشرح" .َنَعْم، الَ َبؤَْس بَِذلَِك، أَلَْم َتَر إِلَى َصبلَِة النَّ
وخلص مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا إلى رأي سالم بن عبد هللا بن 

عمر حٌن أفتى بؤنه ال بؤس بجمع صبلة الظهر والعصر فً السفر 
وقاس المسؤلة على الجمع فً عرفة، مبٌنا نفً الفارق بٌنهما وهللا 

 .تعالى أعلم
 :الجمع بٌن الصبلتٌن بالمزدلفة (34)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -317 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

، أَنَّ أََبا  ًَّ ِزٌَد اْلَخْطِم ٌَ ِ ْبَن  ، عن َعْبَد هللاَّ َعِديِّ ْبِن َثابٍِت األَْنَصاِريِّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  ُه َصلَّى َمَع َرُسوِل هللاَّ ٌُّوَب األَْنَصاِريَّ أَْخَبَرهُ أَنَّ أَ

ِة اْلَوَداِع اْلَمْؽِرَب، َواْلِعَشاَء، بِاْلُمْزَدلَِفةِ  هذا الحدٌث : الشرح." فًِ َحجَّ
وقد أخرجه من طرٌق مالك المسند المرفوع صحٌح، ال ؼبار علٌه،

ًَّ »برففً حدٌث ابن مسعود وجا :كل من بِ نَّ النَّ
ِه - أَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

َتى اْلُمْزَدلَِفَة َفَصلَّى بَِها اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِؤََذاٍن َواِحٍد - َوَسلََّم 
أَ

ًبا، ُثمَّ اْضَطَجَع َحتَّى َطلََع اْلَفْجُر  ٌْ َنهَُما َش ٌْ ْح َب ٌَُسبِّ ِن َولَْم  ٌْ َوإَِقاَمَت
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ْبُح بِؤََذاٍن َوإَِقاَمٍة، ُثمَّ َرِكَب اْلَقْصَوا  َن لَُه الصُّ ٌَّ َفَصلَّى اْلَفْجَر ِحٌَن َتَب
َرهُ َوَهلَّلَُه  َ َوَكبَّ ى أََتى اْلَمْشَعَر اْلَحَراَم َفاْسَتْقَبلَ اْلقِْبلََة َفَدَعا هللاَّ َحتَّ

ْمُس  ا َفَدَفَع َقْبلَ أَْن َتْطلَُع الشَّ ى أَْسَفَر ِجّدً َزلْ َواقًِفا َحتَّ ٌَ َدهُ، َفلَْم  َوَوحَّ
ِرٌَق اْلُوْسَطى َك َقلٌِبًل، ُثمَّ َسلََك الطَّ ٍر َفَحرَّ ى أََتى َبْطَن ُمَحسِّ الَّتًِ  َحتَّ

َجَرِة  ى أََتى اْلَجْمَرَة الَّتًِ ِعْنَد الشَّ َتْخُرُج َعلَى اْلَجْمَرِة اْلُكْبَرى، َحتَّ

ى  ُر َمَع ُكلِّ َحَصاٍة ِمْنَها َحَصى اْلَخْذِؾ َحتَّ ٌَُكبِّ اٍت  ٌَ َفَرَماَها بَِسْبِع َحَص
 ُمْسلِمٌ  َرَواهُ « .َرَمى ِمْن َبْطِن اْلَواِدي، ُثمَّ اْنَصَرَؾ إلَى اْلَمْنَحرِ 

 .وؼٌره
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -318 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ِ ْبِن ُعَمَر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ِ، َعْن أبٌه َعْبِد هللاَّ ْبِن َعْبِد هللاَّ
هذا : الشرح".َوَسلم َصلَّى اْلَمْؽِرَب، َواْلِعَشاَء، بِاْلُمْزَدلَِفِة َجِمًٌعا

الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد وقد أخرجه من طرٌق 
أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن  :قال الشافعً فً المسند: مالك كل من

بٌِِه،
ْحَمِن، :وقال أحمد الحدٌث،ِشَهاٍب، َعْن َسالٍِم، َعْن أَ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

، َعْن َسالٍِم، ْهِريِّ  :الحدٌث، وقال:  عن ابن عمرَعْن َمالٍِك، َعِن الزُّ
ِ، َعْن  َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ َثَنا َرْوٌح، َحدَّ َحدَّ

بٌِِه،
 الحدٌث، ثم أخرجه عن أسامة بن زٌد وعن أبً أٌوب،وقال أَ

ى، َقالَ  :مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن : وَحدَّ
 :الحدٌث،وقال أبو داود:ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاِ، َعِن اْبِن ُعَمرَ 

 حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن
، عبد هللا، عن عبد هللا بن عمر، أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

، - 1117 :الحدٌث، وقال الشاشً فً المسند ًُّ َثَنا ِعٌَسى اْلَعْسَقبَلنِ َحدَّ
ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت،  ٌَ ْح ٌَ َثنًِ َمالٌِك، َعْن  أنا ُمْصَعُب، َحدَّ
ٌُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ أَْخَبَرهُ  ، أَْخَبَرهُ، أَنَّ أََبا أَ ًَّ ِزٌَد اْلَخْطِم ٌَ ِ ْبَن  أَنَّ َعْبَد هللاَّ

هُ  ِة  أَنَّ ِه َوَعلَى آلِِه َوَسلََّم، فًِ َحجَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َصلَّى َمَع َرُسوِل هللاَّ
َثَنا  :وقال ابن خزٌمة." اْلَوَداِع اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلَِفِة َجِمًٌعا َحدَّ

ٌُوُنُس ْبُن َعْبِد اأْلَْعلَى، أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، أَْخَبَرهُ، َعِن اْبِن 

ِ، َعِن اْبِن عمر  :وقال السراج الحدٌث، :ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاَّ
، َعْن َمالٍِك، ح، ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ ى، ثنا َعْبُد الرَّ ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا ُمَحمَّ  َحدَّ

ْحَمِن ْبُن َمْرُزوٍق، ثنا َخالُِد ْبُن  -2471 َثَنا أَُبو َعْوٍؾ َعْبُد الرَّ َوَحدَّ
، َعْن َسالٍِم، َعِن اْبِن ُعَمر ْهِريِّ الحدٌث، : َمْخلٍَد، ثنا َمالٌِك َعِن الزُّ
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،  -1936 :وقال البؽوي فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

، أَنَّ َعْبَد  ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن َعِديِّ ْبِن َثابٍِت اأْلَْنَصاِريِّ ٌَ ْح ٌَ َمالٍِك، َعْن 
، أَْخَبَرهُ أَنَّ أََبا ًَّ ِزٌَد اْلَخْطِم ٌَ ِ ْبَن  ، أَْخَبَرهُ  هللاَّ ٌُّوَب اأْلَْنَصاِريَّ ُه » أَ أَنَّ

ِة اْلَوَداِع اْلَمْؽِرَب  ِه َوَسلََّم فًِ َحجَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصلَّى َمَع َرُسوِل هللاَّ

تِِه، أَْخَرَجُه  .«َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلَِفِة َجِمًٌعا َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى،  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌد، َعْن َخالِِد ْبِن َمْخلٍَد، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ُمَحمَّ
ى ْبِن َسِعٌدٍ  ٌَ ْح ٌَ َماَن ْبِن ببِلٍل، َعْن  ٌْ وهذه األحادٌث " .ِكبلُهَما َعْن ُسلَ

تبٌن أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صلى المؽرب والعشاء 
 .وهً أحادٌث مشهورة وعروفة، وهللا تعالى أعلم.جمٌعا بالمزدلفة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -319 َثَنا َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ُه َسِمَعُه،  ٍد، أَنَّ ٌْ اٍس، َعْن أَُساَمَة ْبِن َز ٍب َمْولَى عبد هللا اْبِن َعبَّ ٌْ ُكَر

قُولُ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِمْن َعَرَفَة َحتَّى إَِذا َكاَن : ٌَ َدَفَع َرُسوُل هللاَّ
ٌُْسبِِػ اْلُوُضوَء، َفقُْلتُ  ؤَ، ولَْم  بلََة، : بِالشِّْعِب، َنَزَل َفَباَل، ثم َتَوضَّ الصَّ

ؤَ َفؤَْسَبَػ : َفَقالَ  ا َجاَء اْلُمْزَدلَِفَة َنَزَل، َفَتَوضَّ بلَةُ أََماَمَك، َفَرِكَب، َفلَمَّ الصَّ

بلَةُ، َفَصلَّى اْلَمْؽِرَب، ُثمَّ أََناَخ ُكلُّ إِْنَساٍن  اْلُوُضوَء، ُثمَّ أُقٌَِمِت الصَّ
َنهَُما  ٌْ ٌَُصلِّ َب َها، َولَْم  َبِعٌَرهُ فًِ َمْنِزلِِه، ُثمَّ أُقٌَِمِت اْلِعَشاُء، َفَصبلَّ

ًبا ٌْ هذا الحدٌث المسند المرفوع صحٌح وفٌه زٌادة على : الشرح."َش
صبلة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المؽرب والعشاء جمعا 

بالمزدلفة وهً توقفه فً الشعب وبوله هناك ووضوإه حتى إذا 
وصل المزدلفة توضؤ من جدٌد فهل بسبب ناقض أم لتجدٌد 

 :قال أحمد: الوضوء،وقد أخرجه بعض حذاق المسندٌن عن مالك
ْحَمنِ : َقالَ  َثَنا : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، ح َوَحدَّ

ٍب، َمْولَى اْبِن  ٌْ َرْوٌح، َعْن َمالٍِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُكَر

د، الحدٌث، وقال البخاري ٌْ اٍس، َعْن أَُساَمَة ْبِن َز ِ  :َعبَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ٍب، َمْولَى اْبِن  ٌْ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُكَر

ُه َسِمَعهُ  ٍد، أَنَّ ٌْ اٍس َعْن أَُساَمَة ْبِن َز قُولُ  َعبَّ َثَنا َعْبُد  :الحدٌث،وقال:ٌَ َحدَّ
ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، ِ ْبُن  َعْن  هللاَّ

ب،الحدٌث، وقال مسلم ٌْ ى، َقالَ  :ُكَر ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى : َحدَّ
اٍس، َعْن  ٍب، َمْولَى اْبِن َعبَّ ٌْ َمالٍِك، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة، َعْن ُكَر

ُه َسِمَعهُ  ٍد، أَنَّ ٌْ قُولُ  أَُساَمَة ْبِن َز حدثنا عبد هللا  :الحدٌث،وقال أبو داود:ٌَ
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بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن كرٌب، مولى عبد 
الحدٌث،وقال :هللا بن عباس، عن أسامة بن زٌد، أنه سمعه ٌقول

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن :النسابً فً السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ب، الحٌث، وقال الطحاوي فً شرح  ٌْ ُموَسى ْبِن َعْقَبَة، َعْن ُكَر

ٌُوُنسُ  -3967 :معانً اآلثار َثَنا  أَْخَبَرنًِ :  َقالَ ،أنا اْبُن َوْهبٍ :  َقالَ ،َحدَّ

اٍس ، َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ ،َمالِكٌ  ٍب َمْولَى َعْبِد هللاِ ْبِن َعبَّ ٌْ  َعْن ُكَر
ًَ هللاُ َعْنهَُما دٍ ،َرِض ٌْ قُولُ ، َعْن أَُساَمَة ْبِن َز ٌَ ُه َسِمَعُه  َدَفَع َرُسوُل : "  أَنَّ

ِه َوَسلََّم ِمْن َعَرَفةَ  ٌْ ُ َعلَ ْعِب َنَزَل َفَبالَ ،هللاِ َصلَّى هللاَّ  ، َحتَّى إَِذا َكاَن بِالشِّ
ؤَ  ٌُْسبِِػ اْلُوُضوءَ ،ُثمَّ َتَوضَّ بَلةَ : لَهُ   َفقُْلتُ ، َفلَْم  بَلةُ ": َفَقالَ ،الصَّ الصَّ
ؤَ َفؤَْسَبَػ اْلُوُضوءَ ، َفَرِكَب َحتَّى َجاَء بِاْلُمْزَدلَِفةِ ".أََماَمكَ   ، َفَنَزلَ َفَتَوضَّ

بَلةُ َفَصلَّى اْلَمْؽِربَ   ُثمَّ أََناَخ ُكلُّ إِْنَساٍن َبِعٌَرهُ فًِ ،ُثمَّ أُقٌَِمِت الصَّ
َها، ُثمَّ أُقٌَِمِت اْلِعَشاءُ ،َمْنِزلِهِ  ًبا، َفَصبلَّ ٌْ َنهَُما َش ٌْ ٌَُصلِّ َب َفَقِد "  َولَْم 

ِن بُِمْزَدلَِفةَ  ٌْ بَلَت ِه َوَسلََّم فًِ الصَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ  َهْل ،اْخُتلَِؾ َعِن النَّ
َنهَُما َعَمبًل؟ َفُرِوَي فًِ َذلَِك َما َقْد َذَكْرَنا فًِ  ٌْ ُهَما َمًعا؟ أَْو َعِمَل َب َصبلَّ

ًَ هللاُ َعْنهَُما َوأَُساَمةَ  َؾ . َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر َرِض ٌْ َواْخُتلَِؾ َعْنُه َك

ُهَما؟ َفَقاَل َبْعُضهُمْ  نِ :  َوَقاَل َبْعُضهُمْ ،بِؤََذاٍن َوإَِقاَمةٍ : َصبلَّ ٌْ  ،بِؤََذاٍن َوإَِقاَمَت
ا اْخَتلَفُوا فًِ َذلَِك : َوَقاَل َبْعُضهُمْ  َس َمَعهَُما أََذاٌن َفلَمَّ ٌْ بِإَِقاَمٍة َواِحَدٍة لَ
َنهَُما،َعلَى َما َذَكْرَنا ٌْ ٌُْجَمُع َب بَلَتاِن   َوُهَما ،بُِمْزَدلَِفةَ   َوَكاَنِت الصَّ

ِن بَِعَرَفةَ ،اْلَمْؽِرُب َواْلِعَشاءُ  ٌْ بَلَت َن الصَّ ٌْ ٌُْجَمُع َب ْهُر ، َكَما   َوُهَما الظُّ
ُكوُن إاِلَّ ،َواْلَعْصرُ  ٌَ ِن َجِمًٌعا اَل  ٌْ ِن اْلَمْوِطَن ٌْ   َفَكاَن َهَذا اْلَجْمُع فًِ َهَذ

ِر َحاجٍّ ،لُِمْحِرٍم فًِ ُحْرَمِة اْلَحجِّ  ٌْ ُكوُن لَِحبَلٍل َواَل لُِمْعَتِمٍر َؼ ٌَ  ، َفبَل 
بَلَتاِن بَِعَرَفَة ُتَصلَّى أََحُدُهَما فًِ إِْثِر َصاِحَبتَِها ٌُْعَمُل ،َوَكاَنِت الصَّ  َواَل 

َنهَُما َعَملٌ  ٌْ ُن لَهَُما أََذاًنا َواِحًدا،َب ٌَُإذَّ ِن َكَما ، َوَكاَنَتا  ٌْ َقاُم لَهَُما إَِقاَمَت ٌُ  َو
ْفَعُل بَِعَرَفَة َسَواءً  بًِ . ٌُ

َظُر فًِ َهَذا اْلَباِب َوُهَو ِخبَلُؾ َقْوِل أَ َهَذا ُهَو النَّ

ٌُوُسؾَ ،َحنٌَِفةَ  بًِ 
هُْم َكاُنوا ، َوأَ ًَ هللاُ َعْنهُْم َوَذلَِك أَنَّ ٍد َرِض  َوُمَحمَّ

ِن بَِعَرَفَة إِلَى َما َذَكْرَنا ٌْ بَلَت َن الصَّ ٌْ ْذَهُبوَن فًِ اْلَجْمِع َب ْذَهُبوَن فًِ ،ٌَ ٌَ  َو
ْجَعلُوا ٌَ ِن بُِمْزَدلَِفَة إِلَى أَْن  ٌْ بَلَت َن الصَّ ٌْ َذلَِك بِؤََذاٍن َوإَِقاَمٍة  اْلَجْمِع َب

وَن فًِ َذلَِك بَِما ُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمرَ ،َواِحَدةٍ  ْحَتجُّ ٌَ اُن .  َو ٌَ َوَكاَن ُسْف
هَُما بِإَِقاَمٍة َواِحَدٍة اَل أََذاَن َمَعهَُما،  ٌَ ٌَُصلِّ ْذَهُب فًِ َذلَِك إِلَى أَْن  ٌَ ْوِريُّ  الثَّ

 ُ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ًَ هللاُ َعْنهَُما، َعِن النَّ َنا َعِن اْبِن ُعَمَر َرِض ٌْ َعلَى َما َرَو
َنا، لَِما َشِهَد لَُه  ٌْ َناهُ َعْن َجابٍِر ِمْن َهَذا، أََحبُّ إِلَ ٌْ ِه َوَسلََّم َوالَِّذي َرَو ٌْ َعلَ
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ًَ هللاُ  َظُر، ُثمَّ َوَجْدَنا َبْعَد َذلَِك َحِدٌَث اْبِن ُعَمَر َرِض َعْنهَُما، َقْد َعاَد  النَّ
ًَ هللاُ َعْنهُ  وقال البؽوي فً شرح ." إِلَى َمْعَنى َحِدٌِث َجابٍِر َرِض

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا  -1937 :السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُموَسى ْبِن  ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

اٍس، ِ ْبِن َعبَّ ٍب، َمْولَى َعْبِد هللاَّ ٌْ ُه  ُعْقَبَة، َعْن ُكَر ٍد، أنَّ ٌْ َعْن أَُساَمَة ْبِن َز
قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم ِمْن َعَرَفَة َحتَّى :"َسِمَعُه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َدَفَع َرُسولُ هللاَّ

ٌُْسبِِػ اْلُوُضوَء، َفقُْلُت لَهُ  ؤَ َفلَْم  ْعِب، َنَزلَ َفَبالَ، ُثمَّ َتَوضَّ : إَِذا َكاَن بِالشِّ
ِ، َقالَ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ بلَة  بلةُ أََماَمكَ : الصَّ ا َجاَء  .الصَّ َفَرِكْبُت، َفلَمَّ

بلةُ، َفَصلَّى  ؤَ، َفؤَْسَبَػ اْلُوُضوَء، ُثمَّ أُقٌَِمِت الصَّ اْلُمْزَدلَِفَة، َنَزلَ َفَتَوضَّ
اْلَمْؽِرَب، ُثمَّ أََناَخ ُكلَّ إِْنَساٍن َبِعٌَرهُ فًِ َمْنِزلِِه، ُثمَّ أُقٌَِمِت اْلِعَشاُء، 

ًبا ٌْ َنَها َش ٌْ ٌَُصلِّ َب تِِه،  ".َفَصبلَها َولَْم  َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ِ ْبِن َمْسلََمَة، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح بلةُ أََماَمكَ »:َقْولُهُ  .ٌَ ٌُِرٌُد أَنَّ َمْوِضَع «الصَّ  ،

ًَ أََماَمكَ  بلِة اْلُمْزَدلَِفُة، َوِه َوفٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ اْلَحاجَّ اَل . َهِذِه الصَّ
 ًَ ؤْتِ ٌَ ًَ اْلَمْؽِرَب َبْعَد َما َدَفَع ِمْن َعَرَفَة َحتَّى  ٌَُصلِّ ُجوُز لَُه أَْن  ٌَ

قٌُِم لََها، َوال . اْلُمْزَدلَِفةَ  ٌُ َوفٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ ُكلَّ َصبلٍة َفاَت َوْقُتَها 
ُن، َوَدلٌٌِل َعلَى أَنَّ َقلٌَِل اْلَعَمِل إَِذا َتَخلََّل ِمْن َصبلَتًِ اْلَجْمِع اَل  ٌَُإذِّ

ُه َقالَ  ْقَطُع َنْظَم اْلَجْمِع، أِلَنَّ ُثمَّ أََناَخ ُكلُّ إِْنَساٍن َبِعٌَرهُ، ُثمَّ أُقٌَِمِت : ٌَ
ُكوَن . اْلِعَشاءُ  ٌَ َما َفَعَل َذلَِك لِ ٌُْسبِِػ اْلُوُضوَء، َوإِنَّ ؤَ َولَْم  ُه َتَوضَّ َوفٌِِه أَنَّ

ا أََراَد  ْبلَُػ َجْمًعا، ُثمَّ لَمَّ ٌَ َهاَرِة فًِ َمِسٌِرِه، إِلَى أَْن  ُمْسَتْصِحًبا لِلطَّ
ُكوَن َعلَى  ٌَ ى أَْن  َتَوخَّ ٌَ بلُم  ِه السَّ ٌْ بلَة، أَْسَبَػ اْلُوُضوَء، َوَكاَن َعلَ الصَّ

َوفٌِِه َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ اْلُوُضوَء َنْفَسُه ِعَباَدةٌ َوقُْرَبٌة، . ُطْهٍر فًِ ِكلِّ َحالٍ 
بلةَ  ٌُِرِد الصَّ     ."َوإِْن لَْم 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -320 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ٌَُصلًِّ اْلَمْؽِرَب َواْلِعَشاَء بِاْلُمْزَدلَِفِة َجِمًٌعا صبلة : الشرح" .ُعَمَر َكاَن 
عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما تؤسٌا واتباعا لسنة رسول هللا 
: صلى هللا علٌه وسلم الذي قال فً الحدٌث الذي أخرجه البخاري

 .، فؤخذ بما عاشه معه فً حجة الوداع."خذوا عنً مناسككم"
 :قصر الصبلة فً السفر (35)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -321 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ ْبَن ُعَمَر، َفَقالَ  ُه َسؤََل َعْبَد هللاَّ ا أََبا : َرُجٍل ِمْن آِل َخالِِد ْبِن أَِسٌٍد، أَنَّ ٌَ
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ا َنِجُد َصبلََة اْلَخْوِؾ، َوَصبلََة اْلَحَضِر فًِ اْلقُْرآِن، َوالَ  ْحَمِن إِنَّ َعْبِد الرَّ
َفِر؟ َفَقاَل عبد هللا اْبُن ُعَمرَ  َ َبَعَث : َنِجُد َصبلََة السَّ ا اْبَن أَِخً، إِنَّ هللاَّ ٌَ

َناهُ  ٌْ َما َنْفَعُل َكَما َرأَ ًبا، َفإِنَّ ٌْ ًدا َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوالَ َنْعلَُم َش َنا ُمَحمَّ ٌْ إِلَ
ْفَعلُ  هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا : الشرح." ٌَ

لكن عنهما أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بسند فٌه إبهام،

ِزٌُد ْبُن  -101 :قال ابن حبان ٌَ َثَنا  َبَة َحدَّ ٌْ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن قَُت أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ُث ْبُن َسْعٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن  ٌْ َثنًِ اللَّ ِ بن موهب َحدَّ َخالِِد ْبِن َعْبِد هللاَّ

بًِ َبْكِر ْبِن عبد
ِ ْبِن أَ ا  َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن ُعَمَر إِنَّ ُه َقاَل لَِعْبِد هللاَّ ْحَمن أَنَّ الرَّ

َفِر  َنْجُد َصبلَة اْلَحَضِر َوَصبلَة اْلَخْوِؾ فًِ اْلقُْرآِن َوال َنْجُد َصبلَة السَّ
َ َجلَّ َوَعبل َبَعَث ":بن عمر فًِ اْلقُْرآِن َفَقاَل لَُه عبد هللا اْبَن أَِخً إِنَّ هللاَّ

َما  ًبا َفإِنَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َوال َنْعلَْم َش ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًدا َرُسولُ هللاَّ َنا ُمَحمَّ ٌْ إِلَ
ْفَعلُ  ٌَ َناهُ  ٌْ  ابن عمر بؤنهم إنما ٌصلون ةجابفكانت إ ".َنْفَعلُ َكَما َرأَ

كما رأوا الرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً فامتثلوا قوله صلى 
أخرجه البخاري، ." صلوا كما رأٌتمونً أصلً: "هللا علٌه وسلم

وزعم ابن عبد البر فً االستذكار والتمهٌد أن اسم الرجل الذي أبهم 

 بٌنما سند ابن حبان ٌصرح ن خالد بن أسٌد، أمٌة بن عبد هللا :هو
 فٌه عبد هللا بن أبً بكر بن عبد الرحمن أنه هو الذي سؤل ابن عمر، 

ا َحِدٌُثُه فًِ َهَذا :"فً االستذكارابن عبد البر قال و  َقاَل أَُبو ُعَمَر أَمَّ
ْخَتلِْؾ ُرَواةُ ااْلَباِب عن  ٌَ بن ِشَهاٍب َعْن َرُجٍل ِمْن آِل َخالِِد ْبِن أُِسٌٍد َفلَْم 

ى الرجل السابل لعبد  ِه َواَل َسمَّ ٌَُسمِّ ُه لَْم  ِؤ َمالٍِك فًِ إِْسَناِدِه إاِلَّ أَنَّ ُمَوطَّ
بن ِشَهاٍب اهللا بن عمر،َوَقْد أََقاَم إِْسَناَد َهَذا اْلَحِدٌِث َجَماَعٌة ِمْن رواة 

ُث بن سعد فرووه عن  ٌْ ٌُوُنُس َواللَّ ُجَل ِمْنهُْم َمْعَمٌر َو وا الرَّ بن اَوَسمُّ
 ِ َة ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌَّ ْحَمِن َعْن أَُم بًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد الرَّ

ِ ْبِن أَ شهاب َعْن َعْبِد هللاَّ
ْحَمنِ  ا أََبا َعْبِد الرَّ ٌَ ُه َسؤََل ْبَن ُعَمَر َفَقاَل  ا َنِجُد ! ْبِن َخالِِد ْبِن أَِسٌٍد أَنَّ إِنَّ

 ."َصبَلَة اْلَخْوِؾ َوَذَكُروا اْلَحِدٌثَ 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -322 َساَن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َصالِِح ْبِن َك َحدَّ

ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِر، َعْن َعابَِشَة، َزْوِج النَّ ٌْ َب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ
َها َقالَتْ  َفِر، : أَنَّ ِن، فًِ اْلَحَضِر َوالسَّ ٌْ ِن َرْكَعَت ٌْ بلَةُ َرْكَعَت فُِرَضِت الصَّ

َفِر، َوِزٌَد فًِ َصبلَِة اْلَحَضرِ  ْت َصبلَةُ السَّ هذا الحدٌث : الشرح." َفؤُقِرَّ
الموقوؾ على عابشة رضً هللا عنها من أصح األسانٌد وحكمه 

 :قال مسلم:الرفع،وقد أخرجه بعض حذاق اإلسناد من طرٌق مالك
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ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َساَن، : َحدَّ ٌْ َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن َصالِِح ْبِن َك
ِه َوَسلََّم،  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِر، َعْن َعابَِشَة، َزْوِج النَّ ٌْ َب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

َها َقالَتْ   :الحدٌث، وقال أبو عوانة فً المسند وفً المستخرج: أَنَّ
أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك حدثه عن 

 وقال أبو صالح بن كٌسان عن عروة بن الزبٌر عن عابشة،الحدٌث،

 حدثنا القعنبً، عن مالك، عن صالح بن كٌسان، عن عروة بن :داود
: لزبٌر عن عابشة، الحدٌث،وقال شعٌب األرنإوط فً تحقٌقه إٌاها
 ،(350) ومن طرٌقه أخرجه البخاري ،1/146" الموطؤ"وهو فً "

 وأخرجه البخاري (.455)" المجتبى" والنسابً فً،(1( )685)ومسلم 
" الكبرى" والنسابً فً،(3) و(2( )685) ومسلم ،(3935) و(1090)
" مسند أحمد"وهو فً .  من طرٌق الزهري، عن عروة، به(313)
إن الصلواِت :  قال العلماء(.2736)" صحٌح ابن حبان" و،(26338)

الخمَس فُِرَضت لٌلة اإلسراء ركعتٌن ركعتٌن إال المؽرب، ثم زٌدت 
 والطحاوي ،(305)عقب الهجرة إال الصبح، فقد روى ابن خزٌمة 

 1/263 والبٌهقً ،(2738) وابن حبان،(4260)"شرح مشكل اآلثار"فً

فرضت صبلة : من طرٌق الشعبً عن مسروق، عن عابشة قالت
صلَّى هللا علٌه وسلم - السفر والحضر ركعتٌن، فلما أقام رسول هللا 

بالمدٌنة، زٌد فً صبلة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صبلة - 
ثم بعد أن . الفجر لطول القراءة وصبلة المؽرب ألنها وتر النهار

َس }:استقر فرُض الرباعٌة خفؾ منها فً السفر عند نزول اآلٌة ٌْ َفلَ
بَلةِ  ُكْم ُجَناٌح أَْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ ٌْ وقال النسابً فً .[101: النساء] {َعلَ

َساَن، َعْن ُعْرَوَة، : المحتبى ٌْ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن َصالِِح ْبِن َك ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
 وقد جاءت أحادٌث أخرى َعْن َعابَِشة رضً هللا عنها، الحدٌث،

ُ َعْنَها - َعْن َعابَِشَة : تبٌن هذا المعنى، من ذلك ًَ هللاَّ : َقالَتْ - َرِض

ْت َصبَلةُ  َفِر َوأُتِمَّ ْت َصبَلةُ السَّ ِن، َفؤُقِرَّ ٌْ بَلةُ َرْكَعَت ُل َما فُِرَضْت الصَّ أَوَّ
ِه  ٌْ َفٌق َعلَ ْت : َولِْلُبَخاِريِّ - اْلَحَضِر ُمتَّ ُثمَّ َهاَجَر، َففُِرَضْت أَْرَبًعا، َوأُقِرَّ

ِل  َفِر َعلَى اأْلَوَّ َهاِر، : َزاَد أَْحَمدُ - َصبَلةُ السَّ َها ِوْتُر النَّ إالَّ اْلَمْؽِرَب َفإِنَّ
َها َتُطوُل فٌَِها اْلقَِراَءةُ  ْبَح، َفإِنَّ ، وفهم البعض بؤن ذلك "َوإاِلَّ الصُّ

ِؽٌِر ِمْن َحِدٌِث اْبِن  ًُّ فًِ الصَّ َبَرانِ للوجوب واستدلوا بما أَْخَرَج الطَّ
َماِء َفإِْن ِشْبُتْم "ُعَمَر َمْوقُوًفا  َفِر َرْكَعَتاِن َنَزلََتا ِمْن السَّ َصبَلةُ السَّ

وُهَما ًُّ ِرَجالُُه َمْوُثوقُوَن َوُهَو َتْوقٌٌِؾ إْذ اَل َمْسَرَح فٌِِه " َفُردُّ َثِم ٌْ َقاَل اْلَه
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ِحٌِح  ًضا َعْنُه فًِ اْلَكبٌِِر بِِرَجاِل الصَّ ٌْ َصبَلةُ "لبِِلْجتَِهاِد، َوأَْخَرَج أَ
َة َكَفرَ  نَّ َفِر َرْكَعَتاِن َمْن َخالََؾ السُّ َة َدلٌٌِل َعلَى "السَّ نَّ ، َوفًِ َقْولِِه السُّ

َرْفِعِه َكَما ُهَو َمْعُروٌؾ، وذهب الجمهور إلى القول بندب التقصٌر 
ُكْم ُجَناٌح أَْن }:للمسافر، وحجتهم فً ذلك قول هللا تعالى ٌْ َس َعلَ ٌْ َفلَ

بلةِ   وأن الصحابة كان من شاء قصر ،[101: النساء] {َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

وأفطر فً السفر ومن شاء أكمل وصام، واحتجوا بصنٌع عثمان 
وكذلك عابشة رضً هللا عنها صحبة رسول هللا صلى هللا علٌه 

بَلةُ [685]:"قال النووي فً شرح مسلم. وسلم  َقْولَُها فُِرَضِت الصَّ
َفِر َوِزٌَد فًِ  ْت َصبَلةُ السَّ َفِر َفؤُقِرَّ ِن فًِ اْلَحَضِر َوالسَّ ٌْ ِن َرْكَعَت ٌْ َرْكَعَت
 ًُّ افِِع َفِر َفَقاَل الشَّ َصبَلِة اْلَحَضِر اْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ اْلَقْصِر فًِ السَّ

ُجوُز اْلَقْصُر َواإْلِْتَماُم َواْلَقْصُر أَْفَضُل  ٌَ َوَمالُِك ْبُن أََنٍس َوأَْكَثُر اْلُعلََماِء 
ِحٌُح اْلَمْشهُوُر أَنَّ  َولََنا َقْوٌل أَنَّ اإْلِْتَماُم أَْفَضُل َوَوْجُه أَنَّهَُما َسَواٌء َوالصَّ

ُجوُز  ٌَ اْلَقْصَر أَْفَضُل َوَقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوَكثٌُِروَن اْلَقْصُر َواِجٌب َواَل 
ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ وَن بَِهَذا اْلَحِدٌِث َوبِؤَنَّ أَْكَثَر فِْعِل النَّ ْحَتجُّ ٌَ اإْلِْتَماُم َو

ًُّ َوُمَوافِقُوهُ بِاأْلََحاِدٌِث  افِِع َوَسلََّم َوأَْصَحابِِه َكاَن اْلَقْصُر َواْحَتجَّ الشَّ

ُ َعْنهُْم  ًَ هللاَّ َحاَبَة َرِض ِرِه أَنَّ الصَّ ٌْ اْلَمْشهُوَرِة فًِ َصِحٌِح ُمْسلٍِم َوَؼ
ِه َوَسلََّم َفِمْنهُُم اْلَقاِصُر  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌَُسافُِروَن َمَع َرُسوِل هللاَّ َكاُنوا 

ِعٌُب َبْعُضهُْم َعلَى  ٌَ ابُِم َوِمْنهُُم اْلُمْفِطُر اَل  َوِمْنهُُم اْلُمتِمُّ َوِمْنهُُم الصَّ
ُرَها َوُهَو َظاِهُر َقْوِل  ٌْ تِمُّ َوَكَذلَِك َعابَِشُة َوَؼ ٌُ َبْعٍض َوبِؤَنَّ ُعْثَماَن َكاَن 

بَلِة َوَهَذا  ُكْم ُجَناٌح أَْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ ٌْ َس َعلَ ٌْ ِ َعزَّ َوَجلَّ َفلَ هللاَّ
ا َحِدٌُث فرضت ْقَتِضً َرْفُع اْلُجَناِح َواإْلَِباَحِة َوأَمَّ ِن  (ٌَ ٌْ بَلةُ َرْكَعَت الصَّ

ِهَما َفِزٌَد فًِ َصبَلِة  ٌْ ِن لَِمْن أََراَد ااِلْقتَِصاَر َعلَ ٌْ َفَمْعَناهُ فُِرَضْت َرْكَعَت
َفِر َعلَى َجَواِز  ْت َصبَلةُ السَّ ْحتٌِِم َوأُقِرَّ اْلَحَضِر َرْكَعَتاِن َعلَى َسبٌِِل التَّ
َها َواْلَجْمُع  ٌْ ااِلْقتَِصاِر َوَثَبَتْت َداَلبُِل َجَواِز اإْلِْتَماِم َفَوَجَب اْلَمِصٌُر إِلَ

َفِر َفَقاَل  ْرِع َقْولُُه َفقُْلُت لُِعْرَوَة َما َباُل َعابَِشَة ُتتِمُّ فًِ السَّ َن َداَلبِِل الشَّ ٌْ َب
ِحٌُح  َل ُعْثَماُن اْخَتلََؾ اْلُعلََماُء فًِ َتؤِْوٌلِِهَما َفالصَّ لَْت َكَما َتؤَوَّ َها َتؤَوَّ إِنَّ

ا اْلَقْصَر َجابًِزا َواإْلِْتَماَم َجابًِزا َفؤََخَذا  ٌَ ِه اْلُمَحقِّقُوَن أَنَّهَُما َرأَ ٌْ الَِّذي َعلَ
ِن َوُهَو اإْلِْتَماُم َوقٌَِل أِلَنَّ ُعْثَماَن إَِماُم اْلُمْإِمنٌَِن َوَعابَِشُة  ٌْ بِؤََحِد اْلَجابَِز

ِه  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ هُْم َفَكؤَنَّهَُما فًِ َمَناِزلِِهَما َوأَْبَطلَُه اْلُمَحقِّقُوَن بِؤَنَّ النَّ أُمُّ
ُ َعْنهَُما  ًَ هللاَّ َوَسلََّم َكاَن أَْولَى بَِذلَِك ِمْنهَُما َوَكَذلَِك أَُبو َبْكٍر َوُعَمُر َرِض
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َة َوأَْبَطلُوهُ بِؤَنَّ النَّ َل بَِمكَّ َوقٌَِل أِلَنَّ ُعْثَماَن َتؤَهَّ
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َساَفَر بِؤَْزَواِجِه َوَقَصَر َوقٌَِل َفَعَل َذلَِك ِمْن أَْجِل اأْلَْعَراِب الَِّذٌَن 
بَلِة َرْكَعَتاِن أََبًدا َحَضًرا  ُظنُّوا أَنَّ َفْرَض الصَّ ٌَ َحَضُروا َمَعُه لَِببلَّ 

ًِّ َصلَّى  بِ َوَسَفًرا َوأَْبَطلُوهُ بِؤَنَّ َهَذا اْلَمْعَنى َكاَن َمْوُجوًدا فًِ َزَمِن النَّ
ا َكاَن  بَلِة فًِ َزَمِن ُعْثَماَن أَْكَثَر ِممَّ ِه َوَسلََّم َبِل اْشَتَهَر أَْمُر الصَّ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ

َة َبْعَد اْلَحجِّ َوأَْبَطلُوهُ بِؤَنَّ اإْلَِقاَمَة  َوقٌَِل أِلَنَّ ُعْثَماَن َنَوى اإْلَِقاَمَة بَِمكَّ

َة َحَراٌم َعلَى اْلُمَهاِجِر َفْوَق َثبَلٍث َوقٌَِل َكاَن لُِعْثَماَن أَْرٌض بِِمًنى  بَِمكَّ
ُل ُثمَّ  َواُب اأْلَوَّ ْقَتِضً اإْلِْتَماَم َواإْلَِقاَمَة َوالصَّ ٌَ َوأَْبَطلُوهُ بِؤَنَّ َذلَِك اَل 
ُجوُز  ٌَ بًِ حنٌفة وأحمد والجمهور أنه 

ًِّ َوَمالٍِك َوأَ افِِع َمْذَهُب الشَّ
لَِؾ َكْوَنُه َسَفَر َخْوٍؾ  اْلَقْصُر فًِ ُكلِّ َسَفٍر ُمَباٍح َوَشَرَط َبْعُض السَّ

َوَبْعُضهُْم َكْوَنُه َسَفَر َحجٍّ أَْو ُعْمَرٍة أَْو َؼْزٍو َوَبْعُضهُْم َكْوَنُه َسَفَر َطاَعٍة 
ِة  ٌَ ُجوُز فًِ َسَفِر اْلَمْعِص ٌَ ًُّ َوَمالٌِك َوأَْحَمُد َواأْلَْكَثُروَن َواَل  افِِع َقاَل الشَّ

ًُّ َوَمالٌِك َوأَْصَحاُبهَُما  افِِع ْوِريُّ ُثمَّ َقاَل الشَّ َزهُ أَُبو َحنٌَِفَة َوالثَّ َوَجوَّ
ُجوُز  ٌَ ُرُهْم ال  ٌْ ًُّ َوفَُقَهاُء أَْصَحاِب اْلَحِدٌِث َوَؼ ُث َواأْلَْوَزاِع ٌْ َواللَّ

ِن وهً ثمانٌة وأربعون مٌبل  ٌْ ِن َقاِصَدَت ٌْ اْلَقْصُر إاِلَّ فًِ َمِسٌَرِة َمْرَحلََت
َراُع أَْرَبٌع َوِعْشُروَن إِْصَبًعا  ُة آاَلِؾ ِذَراٍع َوالذِّ هاشمٌة َواْلِمٌُل ِستَّ

َراٍت ُمْعَتِرَضاٍت ُمْعَتِداَلٍت َوَقاَل  ٌْ ُمْعَتِرَضٌة ُمْعَتِدلٌَة َواإْلِْصَبُع ِستُّ ُشَع
ٌُْقِصُر فًِ أََقلَّ من ثبلث مراحل وروى عن  ٌُّوَن اَل  أَُبو َحنٌَِفَة َواْلُكوفِ

َفِر  ُجوُز فًِ السَّ ٌَ اِهِر  َفَة َوَقاَل َداُوُد َوأَْهُل الظَّ ٌْ عثمان وبن َمْسُعوٍد َوُحَذ
اٍل َقَصر ٌَ ِوٌِل َواْلَقِصٌِر َحتَّى لَْو َكاَن َثبَلَثَة أَْم ." الطَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -323 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
َر : َقاَل لَِسالِِم ْبِن َعْبِد هللاِ  َت أََباَك عبد هللا بن عمر أَخَّ ٌْ َما أََشدَّ َما َرأَ

َفِر، َفَقالَ  شِ : اْلَمْؽِرَب فًِ السَّ ٌْ   َفَصبلها،َؼَرَبِت له الشَّْمُس بَِذاِت اْلَج
هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا : الشرح".بِاْلَعقٌِقِ 

عنهما ساقه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من طرٌق القاضً 

ٌحً بن سعٌد األنصاري عن الفقٌه سالم بن عبد هللا بن عمر لٌثبت 
بهذا الخبر رأٌه الفقهً، فبٌن أنه ؼربت الشمس بذات الجٌش فما 

 . صلى المؽرب إال عند العقٌق، وهللا تعالى أعلم
 :قدر ما ٌجب فٌه قصر الصبلة (36)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -324 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ا أَْو ُمْعَتِمًرا َفةِ ،ُعَمَر َكاَن إَِذا َخَرَج َحاّجً ٌْ بلََة بِِذي اْلُحلَ " . َقَصَر الصَّ

هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر من أصح األسانٌد وقد : الشرح
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أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لٌبٌن بها من أٌن ٌقصر 
المسافر من المدٌنة إلى مكة وؼٌرها، فكان ابن عمر رضً هللا 

عنهما ٌقصر الصبلة من ذي الحلٌفة، وتعرؾ الٌوم بآبار علً وهً 
مكان إحرام أهل المدٌنة ومن جاء المدٌنة من ؼٌر أهلها لمن أراد 

 .  الحج أو العمرة، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -325 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
بلََة فًِ َمِسٌِرِه  أن َعْبِد هللاِ بن عمر، َرِكَب إِلَى ِرٌٍم، َفَقَصَر الصَّ

هذا الحدٌث : الشرح" .َوَذلَِك َنْحٌو ِمْن أَْرَبَعِة ُبُردٍ : َقاَل َمالِكٌ .َذلِكَ 
الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد ألنه 

ٌروٌه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا عن ابن عمر، أن 
ابن عمر ركب إلى رٌم فقصر الصبلة فً سفره ذلك، وقال اإلمام 
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وتلك المسافة تقدر بؤربعة برد والبرٌد 
ثبلثة فراسخ وهذا هو الذي ٌسمى شرعا سفرا ٌجوز فٌه التقصٌر 

 .  والفطر لمن شاء، وهللا تعالى أعلم وأجل
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -326 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن َسالِِم ْبِن :  َحدَّ َحدَّ

بلََة ،َعْبِد هللاِ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َرِكَب إِلَى َذاِت النُُّصبِ   َفَقَصَر الصَّ
َن َذاِت النُُّصِب َوبٌن اْلَمِدٌَنِة أَْرَبَعُة ُبُرٍد : َقاَل َمالِكٌ .فًِ َمِسٌِرِه َذلِكَ  ٌْ َوَب

وهذا الحدٌث : الشرح" .وذلك أحب ما ٌقصر فٌه الصبلة إلً
الموقوؾ هو اآلخر على ابن عمر من أصح األسانٌد، وقد ساقه 

اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لٌبٌن به مسافة القصر، وهً هنا 
بٌن المدٌنة المنورة والنصب، وحددها اإلمام مالك بؤربعة برد كالتً 

 .قبلها ٌعنً سفره إلى رٌم، وهللا تعالى أعلم وأجل
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -327 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أن عبد هللا ْبِن :  َحدَّ َحدَّ

َبرَ  ٌْ ٌَُسافُِر إِلَى َخ بلَةَ ، ُعَمَر َكاَن  ْقُصُر الصَّ ٌَ وهذا الحدٌث : الشرح" .َف

الموقوؾ هو اآلخر على ابن عمر من أصح األسانٌد، وفٌه أن ابن 
عمر كان ٌقصر الصبلة إذا سافر من المدٌنة إلى خٌبر، وهً مسافة 

أكثر من أربعة برد، والبرٌد أربعة فراسخ، والفرسخ ثبلثة أمٌال، 
 .فتكون المسافة ثمانٌة وأربعٌن مٌبل، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -328 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
ْوَم  ٌَ بلََة فًِ َمِسٌِرِه اْل ْقُصُر الصَّ ٌَ ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن 

امَّ  وهذا الحدٌث هو اآلخر الموقوؾ على ابن عمر من : الشرح" .التَّ
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أصح األسانٌد وقد ساقه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى لٌبٌن أن 
 .المسافر ٌقصر فً ٌومه كله، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -329 ُه َبلََؽُه أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
َة  َن َمكَّ ٌْ ابِِؾ، َوفٌَِما َب َة َوالطَّ َن َمكَّ ٌْ ْقُصُر فًِ ِمْثِل َما َب ٌَ اٍس َكاَن  َعبَّ

َة َوُعْسَفانَ  َن َمكَّ ٌْ َة، َوفًِ ِمْثِل َما َب َوَذلَِك أَْرَبَعُة : َقاَل َمالِكٌ .َوُجدَّ

وبعد ما ساق أحادٌث صحاح موقوفة على ابن عمر : الشرح."ُبُردٍ 
تبٌن أنه ٌقصر الصبلة فً سفر أربعة برد أو أكثر، ساق هذا 
الحدٌث عن ابن عباس رضً هللا عنهما ببلؼا أنه كان ٌقصر 

الصبلة كلما سافر من مكة إلى الطابؾ، أو من مكة إلى عسفان، 
وذلك أربعة برد، وهذا مذهب : ومن مكة إلى جده، ثم قال مالك

اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا وهو أنه ال تقصر الصبلة إال فً 
 َقاَل أَُبو :"سفر أربعة برد أو أكثر،قال ابن عبد البر فً االستذكار

َقاِت ُمتَِّصُل اإْلِْسَناِد عنه  اٍس َمْعُروٌؾ ِمْن َنْقِل الثِّ ُعَمَر هذا عن بن َعبَّ
مارواه عمرو بن دٌنار وبن جرٌج عن عطاء قال  (منها) من وجوه

بَلَة إِلَى َعَرَفَة َوإِلَى ِمًنى َقاَل اَل  اٍس َفقُْلُت أَْقُصُر الصَّ سؤلت بن َعبَّ

امِّ  ْوِم التَّ ٌَ بَلَة إاِلَّ فًِ اْل َة َواَل َتْقُصُروا الصَّ ابِِؾ َوإِلَى ُجدَّ َولَِكْن إِلَى الطَّ
َة أَْو إِلَى  ابِِؾ أَْو إِلَى ُجدَّ ْوِم َفإِْن َذَهْبَت إِلَى الطَّ ٌَ َواَل ُتْقَصُر فٌَِما ُدوَن اْل

بَلَة َفإَِذا  ٍة َفاْقُصِر الصَّ ٌَ َقْدِر َذلَِك ِمَن اأْلَْرِض إِلَى أَْرٍض لََك أَْو َماِش
ذكره عبد الرزاق عن بن جرٌج عن عطاء واللفظ ،َقِدْمَت فؤوؾ

َنَة َعْن َعْمٍرو َقاَل ،لحدٌث بن جرٌج ٌْ ٌَ وذكر أبو بكر قال حدثنا بن ُع
اٍس َقاَل اَل َتْقُصْر إِلَى َعَرَفَة َواَل َبْطِن َنْخلََة  أَْخَبَرنًِ َعَطاٌء َعِن بن َعبَّ

ٍة  ٌَ َة َفإَِذا َقِدْمَت َعلَى أَْهٍل أَْو َماِش ابِِؾ َوُجدَّ َواْقُصْر إِلَى َعْسَفاَن َوالطَّ
ًِّ َعْن ،َفؤَتِمَّ  َثَنا ِهَشاُم ْبُن اْلَؽاِز َعْن َربٌَِعَة اْلُجَرِش َثَنا َوِكٌٌع َحدَّ َقاَل َوَحدَّ

اٍس أَْقُصُر إِلَى َعَرَفَة َقاَل اَل  بًِ َرَباٍح َقاَل قُْلُت اِلْبِن َعبَّ
َعَطاِء ْبِن أَ

ٌة  ٌَ ابِِؾ أَْو إِلَى َعْسَفاَن َقاَل َنَعْم َوَذلَِك َثَمانِ قُْلُت أَْقُصُر إِلَى الطَّ
ِدهِ  ٌَ   .. الخَوأَْرَبُعوَن ِمٌبًل َوَعَقَد بِ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -330 ُه َسافُِر َمَع :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َحدَّ
بلَةَ  ْقُصُر الصَّ ٌَ هذا الحدٌث : الشرح." عبد هللا ْبِن ُعَمَر اْلَبِرٌَد َفبلَ 

الموقوؾ من أصح األسانٌد وقد ساقه مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 
لٌبٌن به أنه ال تقصر الصبلة فً البرٌد الواحد وإنما تقصر فً 
 .مسافة قدرها أربعة برد أو ستة عشر فرسخا، وهللا تعالى أعلم
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ْخُرَج ِمْن : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ َفَر، َحتَّى  ٌُِرٌُد السَّ بلََة الَِّذي  ْقُصُر الصَّ ٌَ والَ 
َقاِرَبها ٌُ ٌُوتِها أَْو  ْدُخَل ُب ٌَ تِمُّ َحتَّى  ٌُ ِة، َوالَ  ٌَ ٌُوِت اْلَقْر  ".ُب

ْذَهَب : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ًَ َصبلًَة فًِ َسَفٍر أَْو فًِ َحَضٍر، َحتَّى  َوَمْن َنِس
ٌَُصلًِّ ِمْثَل الَِّذي َنِسىَ  َما  وقد أفتى اإلمام مالك : الشرح".َوْقُتَها، َفإِنَّ

رحمه تعالى وإٌانا بعد هذه األحادٌث الموقوفة أن المسافر ال ٌقصر 

حتى ٌخرج من بٌوت القرٌة، وال ٌتم الصبلة حتى ٌدخل قرٌته التً 
خرج منها مسافرا أو ٌقارب بٌوتها وذلك بالشروع فً بساتٌنها، 

وأنها إذا نسً صبلة حتى ٌخرج وقتها فلٌصلها كما نسٌها إن كانت 
 .فً السفر فلٌقصرها، وإن كانت فً الحضر فلٌتمها

 :فً المسافر وصلواته مالم ٌجمع مكثا (37)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -331 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ أَُصلًِّ َصبلََة : ْبِن َعْبِد هللاِ، عن َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر أنه َكاَن 

لَةً  ٌْ ًْ َعْشَرَة لَ " .اْلُمَسافِِر، َما لَْم أُْجِمْع ُمْكًثا َوإِْن َحَبَسنًِ َذلَِك اْثَنَت
هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من : الشرح

أصح األسانٌد وهو ٌبٌن أن ابن عمر رضً هللا عنهما ال ٌحل 

قصره إذا حبسه حابس ولو قضى اثنتً عشرة لٌلة أو ٌجمع مكثا 
 .ولم ٌقل لنا هنا المكث الذي ٌحل القصر، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -332 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع أَنَّ عبد هللا ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
َها َمَع اإلَِماِم  ٌَ ٌَُصلِّ بلََة، إاِلَّ أَْن  ْقُصُر الصَّ ٌَ اٍل  ٌَ َة َعْشَر لَ ُعَمَر أََقاَم بَِمكَّ

َها بَِصبلَتِهِ  ٌَُصلٌِّ وبٌن فً هذا الحدٌث الموقوؾ أن ابن : الشرح".َف
عمر رضً هللا عنهما مكث فً مكة عشر لٌال كان ٌقصر فٌها إال 
 .إذا صلى مع اإلمام فٌتم، وهذا ٌعنً أنه حبسه حابس لم ٌذكره هنا

 :صبلة المسافر إذا أجمع إقامة (38)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -333 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعَطاٍء بن عبد هللا :  َحدَّ َحدَّ

 ًِّ ُه َقالَ ،اْلُخَراَسانِ ٌَِّب أَنَّ اٍل :  عن َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس ٌَ َمْن أَْجَمَع إَِقاَمًة أَْرَبَع لَ
بلَةَ  ألمر اَوَذلَِك أََحسن َما َسِمْعُت و: َقاَل َمالِكٌ .َوُهَو ُمَسافٌِر، أََتمَّ الصَّ

خلص اإلمام مالك هنا : الشرح".الذي لم ٌزل علٌه العلماء عندنا
رحمه هللا وإٌانا إلى رأي سعٌد بن المسٌب رحمه هللا وإٌانا وهو أن 

هذا : المسافر إذا أجمع إقامة أربع لٌال وهو مسافر أتم الصبلة،وقال
 . أحسن ما سمعت واألمر الذي لم ٌزل علٌه العلماء عندنا
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 إِذا كان ،ِمْثُل َصبلَِة اْلُمقٌِمِ : َوُسبَِل َمالٌِك َعْن َصبلَِة األَِسٌِر؟ َفَقالَ - *
أفتى اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بؤن صبلة : الشرح".مقٌما

األسٌر كصبلة المقٌم إذا كان مقٌما، ولم ٌبٌن حكم صبلة األسٌر إن 
 أسر وهو مسافر، هل األسر ٌقطع سفره أم ال؟

 :فً صبلة المقٌم إذا صلى وراء اإلمام (39)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -334 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، :  َحدَّ َحدَّ
َة َصلَّى  اِب َكاَن إَِذا َقِدَم َمكَّ َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ

قُولُ  ٌَ ِن، ُثمَّ  ٌْ ا َقْوٌم َسْفرٌ : لِهْم َرْكَعَت وا َصبلََتُكْم، َفإِنَّ َة أَتِمُّ ا أَْهَل َمكَّ ٌَ. "
هذا الحدٌث الموقوؾ على أمٌر المإمنٌن عمر بن الخطاب : الشرح

رضً هللا عنه ٌبٌن أن المسافر إذا صلى بقوم مقٌمٌن أنهم ٌتموا إذا 
 .سلم اإلمام المسافر، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -335 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
اِب، ِمْثَل َذلِكَ  بٌِِه، َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

وهذا الحدٌث : الشرح".أَ
 .الموقوؾ على عمر مثل الذي قبله لم ٌختلؾ عنه إال فً اإلسناد

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -336 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ٌَُصلًِّ َوَراَء اإلَِماِم بِِمًنى أَْرَبًعا، َفإَِذا َصلَّى لَِنْفِسِه َصلَّى  ُعَمَر َكاَن 
نِ  ٌْ هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا : الشرح".َرْكَعَت

عنهما من أصح األسانٌد ألن كل راو هو أثبت الناس فً شٌخه الذي 
ٌروي عنه، وقد استدل به اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لٌبٌن 
به سنة المسافر إذا صلى خلؾ مقٌم، فهو عكس ما أورده مالك عن 

 .عمر بن الخطاب فٌما تقدم، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -337 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ُعوُد َعْبَد هللاِ ْبَن : َصْفَواَن بن عبد هللا، أَنَّ ٌَ َجاَء َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمَر 
ِن، ُثمَّ اْنَصَرؾَ ،َصْفَوانَ  ٌْ هذا : الشرح". َفقُْمَنا َفؤَْتَمْمَنا، َفَصلَّى بَنا َرْكَعَت

الحدٌث الموقوؾ مثل ما أورده من قبل عن عمر وهً فرض المقٌم 
 .إذا صلى به مسافر فإنه ٌتم بعد سبلم إمامه المسافر، وهللا أعلم

 :صبلة النافلة فً السفر (40)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -338 َثَنا َمالٌِك، أنه َبلََؽه، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
هِ  ٌْ ْنِكُر َعلَ ٌُ َفِر َفبلَ  َتَنفَُّل فًِ السَّ ٌَ َد هللاِ  ٌْ َرى اْبَنُه ُعَب ٌَ  ".ُعَمَر َكاَن 
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -339 ُه َبلََؽُه، أَنَّ اْلَقاِسَم ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
دٍ  رِ ،ُمَحمَّ ٌْ َب ْحَمنِ ، َوُعْرَوَة ْبَن الزُّ َتَنفَّلُوَن ، َوأََبا َبْكِر ْبَن َعْبِد الرَّ ٌَ  َكاُنوا 

َفرِ   ".فًِ السَّ
َهاِرا، َفَقالَ - * َفِر نَّ افِلَِة فًِ السَّ الَ َبؤَْس بَِذلَِك، َوَقْد : َوُسبَِل مالٌك َعِن النَّ

ْفَعلُونه َبلََؽنًِ أَنَّ َبْعَض أَْهِل اْلِعْلِم قد ٌَ هذا الحدٌث : الشرح".َكاَنوا 

األول الموقوؾ على ابن عمر رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا 
ببلؼا، كما روى الحدٌث المقطوع على القاسم بن محمد، وعروة بن 

الزبٌر، وأبً بكر بن عبد الرحمن، من فقهاء التابعٌن ببلؼا، 
وساقهما لٌبٌن بهما رأٌه الفقهً حٌث بٌن أن مذهبه ٌقول بنافلة 

 .المسافر نهارا، وقد وردت أحادٌث فً المسؤلة مرفوعة
 :صبلة المسافر وهو راكب (41)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -340 ى :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْمِرو ْبِن  َحدَّ
 ًِّ َسارٍ ،اْلَماِزنِ ٌَ بًِ اْلُحَباِب َسِعٌِد ْبِن 

ُه ، َعْن أَ  َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، أَنَّ
ٌَُصلًِّ َعلَى ِحَماٍر َوُهَو : َقالَ  ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ َرأَ

َبرَ  ٌْ ٌه إِلَى َخ هذا الحدٌث المسند المرفوع ٌبٌن أن :الشرح".ُمَتَوجِّ

الرسول صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلى على دابته فً السفر، وهذه 
: رواٌة ابن عمر،وقد أخرجه من طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن

َوأَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن َعْمِرو :قال الشافعً فً السنن المؤثورة وفً المسند
ى ٌَ ْح ٌَ ،الحدٌث، ْبِن  ًِّ ْحَمِن، َعْن  :وقال أحمداْلَماِزنِ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ى، ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  : الحدٌث، وقال مسلمَمالٍِك، َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ
ى، َقالَ  ٌَ ْح ٌَحً المازنً،  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعنْ : ٌَ َعْمِرو ْبِن 

حدثنا القعنبً، عن مالك، عن  :الحدٌث، وقال أبو داودالحدٌث،
أَْخَبَرَنا  :الحدٌث، وقال النسابً فً المجتبىالمازنً، عمرو بن ٌحٌى

ى، ٌَ ْح ٌَ َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌْ  الحدٌث، وقال أبو قَُت

ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، َعْن :ٌعلى الموصلً َثَنا َعْبَد الرَّ َثَمَة، َحدَّ ٌْ َثَنا أَُبو َخ َحدَّ
 ًَ ْح ٌَ ى ْبُن :، الحدٌث،وقال المروزي فً السنةَعْمِرو ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َحدَّ

، ًِّ ى اْلَماِزنِ ٌَ ْح ٌَ ى، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْمِرو ْبِن  ٌَ ْح الحدٌث، ٌَ
،  -1037 :وقال البؽوي فً شرح السنة َرِزيُّ ٌْ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشَّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن  ًُّ أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
بًِ اْلُحَباِب َسِعٌِد ْبِن 

، َعْن أَ ًِّ ى اْلَماِزنِ ٌَ ْح ٌَ َمالٍِك، َعْن َعْمِرو ْبِن 
ِ ْبِن ُعَمَر، َساٍر،َعِن َعْبِد هللاَّ ِه َوَسلََّم » :َقالَ  ٌَ ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُت النَّ ٌْ

َرأَ
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َبرَ  ٌْ ٌه إِلَى َخ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، .«ٌَُصلًِّ َعلَى ِحَماٍر، َوُهَو ُمَوجِّ

ى، َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ  : وقال السراج."أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 
ٌُوُسُؾ، ثنا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد، ثنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َجِمًٌعا َعْن  َثَنا  َوَحدَّ

 ًَ ْح ٌَ ، وقال أبو عوانة فً المسند وفً المازنً،الحدٌث َعْمِرو ْبِن 
أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب قال :المستخرج

أخبرنً مالك وٌحٌى ابن عبد هللا بن سالم عن عمرو بن ٌحٌى عن 
وستؤتً رواٌة أنس،  وأما ما   الحدٌث،سعٌد بن ٌسار أبً الحباب،

ذهب إلٌه ابن عبد البر أنه لم ٌذكر هل الصبلة صبلة نافلة أو صبلة 
فرض، فهذا ال ٌحتاج إلى بٌان ألنه تحصٌل الحاصل وشرح 

الواضح ٌزٌده إشكاال فالكل ٌعلم أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
 .كان ٌتنفل حٌث ما توجهت به دابته، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -341 ِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
ِ ْبِن ُعَمَر، أنه قال ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : َعْن َعْبِد هللاَّ َكاَن َرُسوَل هللاَّ

َهْت بِهِ  ُثما َتَوجَّ ٌْ َفِر َح ٌَُصلًِّ َعلَى َراِحلَتِِه فًِ السَّ وهذا : الشرح." َكاَن 
الحدٌث المسند من أصح األسانٌد وهو ٌإكد ما تقدم أن رسول هللا 

صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً على راحلته فً السفر حٌثما 
ِ ْبُن : َقاَل َمالِكٌ . توجهت به راحلته، وهللا تعالى أعلم َقاَل َعْبُد هللاَّ

ْفَعُل َذلِكَ : ِدٌَنارٍ  ٌَ ِ ْبُن ُعَمَر  ومن المعلوم أن : الشرح" .َوَكاَن َعْبُد هللاَّ
من صنٌعه أنه كثٌرا ما ٌخرج األحادٌث المرفوع ثم ٌشفعها 

بالموقوؾ، مثل ما فعل هنا فابن عمر كان ٌتنفل على دابته مثلما 
كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفعل فً السفر، وهللا تعالى 

 .أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -342 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن اْبِن ُعَمَر؛ :  َحدَّ َحدَّ

ًبا، َقْبلََها َوالَ َبْعَدَها، إاِلَّ  ٌْ َفِر َش ٌَُصلًِّ َمَع اْلَفِرٌَضِة فًِ السَّ ُكْن  ٌَ ُه لَْم  أَنَّ

ٌَُصلًِّ باألَْرِض أوَ  ُه َكاَن  ِل، َفإِنَّ ٌْ َعلَى بعٌره أو على  ِمْن َجْوِؾ اللَّ
َهْت به ُثما َتَوجَّ ٌْ هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن :الشرح".َراِحلَتِِه َح

عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد، وهو ٌبٌن أن ابن عمر لم 
ٌكن ٌصلً فً السفر مع الفرٌضة شٌبا من النوافل الرواتب وإنما 

 . كان ٌتنفل عقب لٌل أو على بعٌره،وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -343 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
ٌَُصلًِّ َعلَى ِحَماٍر، َوُهَو : َقالَ  َفِر َوُهَو  ُت أََنَس ْبَن َمالٍِك فًِ السَّ ٌْ َرأَ
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َضَع َوْجَهُه  ٌَ ِر أَْن  ٌْ ْسُجُد، إٌَِماًء ِمْن َؼ ٌَ ْرَكُع َو ٌَ ِر اْلقِْبلَِة،  ٌْ ٌه إِلَى َؼ ُمَتَوجِّ
ءٍ  ًْ وختم اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هذا : الشرح".َعلَى َش

الباب بهذا الحدٌث الموقوؾ وقد رواه من طرٌق القاضً ٌحً بن 
سعٌد األنصاري رأى أنسا بن مالك فً السفر وهو ٌصلً على 

حمار، وهو متوجه إلى ؼٌر القبلة، وقد صرح أنس بؤنه رأى رسول 

 -1100 :قال البخاري:هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفعله، نذكر من ذلك
َثَنا أَْحَمُد ْبُن َسِعٌٍد، َقالَ  اُن، َقالَ : َحدَّ َثَنا َحبَّ اٌم، َقالَ : َحدَّ َثَنا َهمَّ َثَنا : َحدَّ َحدَّ

ؤِْم، : أََنُس ْبُن ِسٌِرٌَن، َقالَ  اْسَتْقَبْلَنا أََنَس ْبَن َمالٍِك ِحٌَن َقِدَم ِمَن الشَّ
ُتهُ  ٌْ ْمِر َفَرأَ ِن التَّ ٌْ ٌَُصلًِّ َعلَى ِحَماٍر، َوَوْجهُُه ِمْن َذا »َفلَقٌَِناهُ بَِع

َساِر القِْبلَِة - « الَجانِبِ  ٌَ ْعنًِ َعْن  ِر القِْبلَِة، : َفقُْلتُ - ٌَ ٌْ ُتَك ُتَصلًِّ لَِؽ ٌْ َرأَ
ِه َوَسلََّم َفَعلَُه لَْم : َفَقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ لَْوالَ أَنًِّ َرأَ
اٍج، َعْن أََنِس ْبِن ِسٌِرٌَن،  "أَْفَعْلهُ  َرَواهُ إِْبَراِهٌُم ْبُن َطْهَماَن، َعْن َحجَّ

 ُ ًَ هللاَّ ِه َوَسلََّم، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك َرِض ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ  َعْنُه، َعِن النَّ
َثَنا  :وقال مسلم َثَنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسلٍِم، َحدَّ ُد ْبُن َحاتٍِم، َحدَّ َثنًِ ُمَحمَّ َوَحدَّ

َثَنا أََنُس ْبُن ِسٌِرٌَن، َقالَ  اٌم، َحدَّ َنا أََنَس ْبَن َمالٍِك ِحٌَن َقِدَم : َهمَّ ٌْ َتلَقَّ

ٌَُصلًِّ َعلَى ِحَماٍر َوَوْجهُُه َذاَك  ُتُه  ٌْ ْمِر، َفَرأَ ِن التَّ ٌْ َناهُ بَِع ٌْ اَم، َفَتلَقَّ الشَّ
َساِر اْلقِْبلَِة، َفقُْلُت لَهُ  ٌَ اٌم َعْن  ِر : اْلَجانَِب، َوأَْوَمؤَ َهمَّ ٌْ ُتَك ُتَصلًِّ لَِؽ ٌْ َرأَ

ْفَعلُُه »:اْلقِْبلَِة، َقالَ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُت َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ لَْواَل أَنًِّ َرأَ
،والحدٌث أخرجه جم كبٌر من المسندٌن مرفوعا، وقد بٌنا «لَْم أَْفَعْلهُ 

عن " إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن والسنة"فً كتابنا 
سعٌد بن جبٌر عن ابن عمر أنه كان ٌصلً حٌث توجهت به 

راحلته، وٌذكر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كان ٌفعل ذلك 
أخرجه مسلم " {فؤٌنما تولوا فثم وجه هللا}:وٌتؤول هذه اآلٌة

والترمذي والنسابً وابن أبً حاتم وابن مردوٌه، وأصله فً 

 . الصحٌحٌن من حدٌث ابن عمر وعامر بن ربٌعة، وهللا تعالى أعلم
 :صبلة الضحى (42)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -344 َثَنا َمالٌِك، َعْن ُموَسى ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
بًِ َطالٍِب، أَنَّ أُمَّ َهانٍِا بِْنَت 

َة َمْولَى َعقٌِِل ْبِن أَ بًِ ُمرَّ
َسَرَة، َعْن أَ ٌْ َم

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بًِ َطالٍِب أَْخَبَرْتُه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
َصلَّى َعاَم : أَ

ًَ َرَكَعاٍت ُمْلَتِحًفا فًِ َثْوٍب َواِحدٍ  هذا الحدٌث :الشرح".اْلَفْتِح َثَمانِ
المسند ٌحكً أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم صلى الضحى ٌوم 
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وعن أُمِّ َهانِىٍء فاختة  .فتح مكة ثمانً ركعات ملتحفا فً ثوب واحد
َصلَّى - َذَهْبُت إِلَى رسول هللا : بنت أَبً طالب رضً هللا عنها، قالت

ِه َوَسلََّم  ٌْ ا َفَرَغ ِمْن ُؼْسلِِه،  َعاَم الَفْتِح َفَوَجْدُتهُ - هللاُ َعلَ ْؽَتِسلُ، َفلَمَّ ٌَ
ًَ َرَكَعاٍت، َوَذلَِك ُضحىً  هِ .َصلَّى َثَمانِ ٌْ وهذا مختصُر لفِظ  .متفٌق َعلَ

ِه - ُعلم باستقراء األحادٌث أنه ؾ. إحدى رواٌات مسلم ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

فً صبلة الضحى، ولم ٌرؼب فً أكثر  يالثمان لم ٌزد على- َوَسلََّم 
 .من اثنتً عشرة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -345 بًِ النَّْضِر َمْولَى :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

بًِ َطالٍِب، أَْخَبَرهُ، 
َة َمْولَى أُمَّ َهانٍِا بِْنَت أَ ِ، أَنَّ أََبا ُمرَّ ِد هللاَّ ٌْ ُعَمَر ْبِن ُعَب

بًِ َطالٍِب، َتقُولُ 
ُه َسِمَع أُمَّ َهانٍِا بِْنَت أَ ِ َصلى : أَنَّ َذَهْبُت إِلَى َرُسوِل هللاَّ

ْؽَتِسُل، َوَفاِطَمُة اْبَنُتُه َتْسُتُرهُ  ٌَ هللا َعلٌَه َوَسلم َعاَم اْلَفْتِح، َفَوَجْدُتُه 
بًِ : َمْن َهِذِه؟ َفقُْلتُ : َفَسلَّْمُت، َفَقالَ : بَِثْوٍب، َقالَتْ 

أنا أُمُّ َهانٍِا بِْنُت أَ
ًَ : َطالٍِب، َفَقالَ  ا َفَرَغ ِمْن ُؼْسلِِه َقاَم َفَصلَّى َثَمانِ َمْرَحًبا بِؤُمِّ َهانٍِا َفلَمَّ

ِ َزَعَم : َرَكَعاٍت ُمْلَتِحًفا فًِ َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْنَصَرَؾ، َفقُْلتُ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ًٌّ بن أبً طالب ً َعلِ َرَة، : اْبُن أُمِّ ٌْ ُه َقاتٌِل َرُجبًل أََجْرُتُه فبُلَُن ْبُن ُهَب أَنَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ا أُمَّ : َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ َقْد أََجْرَنا َمْن أََجْرِت 
هذا الحدٌث المسند من حدٌث أم هانا : الشرح".َهانٍِا، َوَذلَِك ُضًحى

بنت أبً طالب رضً هللا عنها فٌه بٌان شاؾ عن صبلة رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم لصبلة الضحى ٌوم فتح مكة ثمانً ركعات 

وفٌه أنه صلى هللا علٌه وسلم قال ألم هانا قد أجرنا من أجرت ٌا أم 
 .هانا، وسٌؤتً إن شاء هللا بتمامه وطرقه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -346 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
َها َقالَتْ  ُ َعْنَها، أَنَّ ًَ هللاَّ ِر، َعْن َعابَِشَة َرِض ٌْ َب ُت : ُعْرَوَة ْبِن الزُّ ٌْ َما َرأَ

، َوإِنًِّ  َحى َقطُّ ٌَُصلًِّ ُسْبَحَة الضُّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َرُسوَل هللاَّ

َدُع اْلَعَمَل، َوُهَو  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم لَ ِحَها، َوإِْن َكاَن َرُسوُل هللاَّ أَلَْسبُّ
ِهمْ  ٌْ ٌُْفَرَض َعلَ اُس َف ْعَمَل بِِه النَّ ٌَ َة أَْن  ٌَ ْعَمَل به َخْش ٌَ : الشرح." ٌُِحبُّ أَْن 

وهذا الحدٌث المسند من أصح األسانٌد وهو ٌروي عن عابشة 
رضً هللا عنها أنها ما رأت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً 

سبحة الضحى، وإنه كان ٌترك العمل بالمسابل خشٌة أن تفرض 
على أمته وقد وصفه هللا جل وعبل فً كتابه العزٌز 

، وقد ترك صبلة التراوٌح خشٌة أن {بالمإمنٌن رءوؾ رحٌم}:قاببل
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تفرض على الناس، ولكنه ثبت أنه صلى الضحى من رواٌة عابشة 
- َكاَن رسولُ هللاِ ":قالت عن عابشة رضً هللا عنهاؾ،رضً هللا عنها

ِه َوَسلََّم  ٌْ ِزٌُد َما َشاَء هللا- َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َحى أْرَبعاً، َو . ٌَُصلًِّ الضُّ

 وبٌن فضل صبلة الضحى وإن كان ابن قٌم الجوزٌة .رواه مسلم
فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث "نفى ذلك، فقد أخرجنا فً كتابنا 

صبلة :"أحادٌث-66 :حدٌث تواتر صبلة الضحى كما ٌلً" المتواتر
 تفرد بها الكتانً فً نظم المتناثر ونحن "الضحى والترؼٌب فٌها

أخرجه الترمذي وأخرجه السٌوطً فً الحاوي : أبً سعٌدـ 1:نوافقه روٌناها عن

أخرجه أٌضا عن الترمذي وابن ماجه ورواٌة الترمذي فٌها - عن الدارقطنً فً األفراد
السٌوطً فً الحاوي عن حمٌد بن زنجوٌة فً فضابل : عمر بن الخطابـ 2.أبو هبلل

صبلة "أخرجه مسلم بلف  : زٌد بن أرقمـ 3.األعمال وابن أبً شٌبة فً المصنؾ مثله
أن  الرسول صلى هللا علٌه وسلم " ابن أبً شٌبة بلف  " األوابٌن حبن ترمض الفصال

السٌوطً فً : عبد هللا بن خدٌجـ 4.خرج على أهل قباء وهم ٌصلون فقال الحدٌث

البخاري ومسلم وأخرجه السٌوطً فً الحاوي عن : أبً هرٌرةـ 5،الحاوي عن الطبرانً
السٌوطً فً الحاوي عن حمٌد : برٌدة األسلمًـ 6،البزار بسند ضعٌؾ وابن أبً شٌبة

الترمذي والطبرانً وضعفه الحاف  ابن : أبً الدرداءـ 7.بن زنجوٌة فً فضابل األعمال
 .وأحمد والبٌهقً مثله" أوصانً حبٌبً"حجر فً التلخٌص وأخرج مسلم عنه حدٌث 

 والبٌهقً فً دالبل يالسٌوطً فً الحاوي عن البزار وابن عد: عبد هللا بن أبً أوفىـ 8
أخرجه السٌوطً فً : عثمان بن مالكـ 9.النبوة كما أخرجه عن عبد بن حمٌد وسموٌة

السٌوطً فً الحاوي عن الطبرانً : عتبة بن عبد السلمىـ 10الحاوي عن اإلمام أحمد

 .فً الكبٌر والبٌهقً فً شعب اإلٌمان وحمٌد بن زنجوٌة فً فضابل األعمال
قال هللا تعالى ٌا ابن آدم ال تعجز عن أربع : "أحمد وأبو داود بلف :  نعٌم بن همارـ 11

ان ره فً ن م : أبً أمامة الباهلًـ 12 .والبٌهقً" ركعات أول النهار  أكفٌك آخره

كان ٌصلى الضحى أربع ركعات وٌزٌد ما : "مسلم بلف : عابشة بنت أبً بكرـ 13المتناثر
أبو داود وإسناده على شرط : قال الحاف  فً التلخٌص: أم هاناـ 14،أبو نعٌم: شاء هللا

 .أخرجه السٌوطً عن ابن أبً لٌلى: البخاري وأصله فً الصحٌحٌن مطوال متفق علٌه

السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً وعن سعٌد بن منصور نحوه وكذلك : أم سلمةـ 15
السٌوطً فً الحاوي وابن أبً شٌبة والبخاري فً : جبٌر بن مطعمـ 16.الطبرانً

ؼرٌب، وضعفه : الترمذي وقال: أنسـ 17تارٌخه والطبرانً فً الكبٌر بسنده وحسنه

الحاف  ابن حجر فً التلخٌص كما أخرجه الدارقطنً وابن شاهٌن فً ناسخه وفٌه عبد 
هللا بن  محرر متروك وقال السٌوطً أخرجه الطبرانً فً األوسط واألصبهانً فً 

السٌوطً فً الحاوي عن سعٌد :  علًـ 18،الترؼٌب وفً رواٌة ألحمد والحاكم وصححه

أبً ـ 19 .بن منصورو الترمذي والنسابً وابن ماجه كما أخرج أحمد وأبو ٌعلً مثله
السٌوطً فً الحاوي عن البخاري : جابر بن عبد هللاـ 20، ان ره فً ن م المتناثر: بكرة

أحمد وأبو :ابن عباسـ 21.فً التارٌخ والطبرانً فً األوسط وكذلك عن األصبهانً

 والدارقطنً والبٌهقً وابن حبان وابن شاهٌن باسانٌد يوالحاكم وابن عد ٌعلً والبزار
السٌوطً فً الحاوي عن ابن أبً شٌبة فً المصنؾ : حذٌفة بن الٌمانًـ 22ة،ضعٌؾ

السٌوطً فً الحاوي عن : عابذ بن عمروـ 23،وكذلك عن البٌهقً فً شعب اإلٌمان

السٌوطً فً الحاوي عن البزار بسند : سعد بن أبً وقاصـ 24،أحمد والطبرانً
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ـ 26،السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً فً دالبل النبوة: عبد هللا بن بشرـ 25.ضعٌؾ
ـ 27،السٌوطً فً الحاوي وابن منده وابن شاهٌن كبلهما فً معرفة الصحابة: قدامة

 .السٌوطً فً الحاوي وابن منده وابن شاهٌن كبلهما فً معرفة الصحابة: حن لة الثقفً
السٌوطً فً الحاوي عن أحمد والطبرانً  بسند : عبد هللا بن عمرو بن العاصـ 28

السٌوطً فً الحاوي عن البٌهقً كما أخرج : عقبة بن عامر الجهنًـ 29.رجاله ثقات

 أحمد: أبً مرة الطابفًـ 30،عن أحمد وأبو ٌعلً بسند صححه أحادٌث تإكد صحة ذلك
عبد هللا ـ 32، السٌوطً فً الحاوي عن أبً داود والبٌهقً: معاذ بن أنس الجهنًـ 31

السٌوطً فً : أبً موسى األشعريـ 33، السٌوطً فً الحاوي عن الدٌلمً: بن جراد

قال "الطبرانً فً الكبٌر بلف  : النواس بن سمعانـ 34، الحاوي عن الطبرانً فً الكبٌر
رجل من ـ 35.ن آدم ال تعجز عن أربع ركعات أول النهار أكفٌك آخرهبهللا تعالى ٌا ا

السٌوطً فً : الحسن بن علًـ 36ي، السٌوطً فً الحاوي عن ابن عد: الصحابة

. الحاوي عن حمٌد بن زنجوٌة فً فضابل األعمال، والبٌهقً فً شعب اإلٌمان 

 عن :لكن تواتر هذا الحدٌث تواتر معنوي، ال لفظً،ومن رواٌاته
ِه - أْوَصانًِ َخلٌِلً : قال- رضً هللا عنه - أَبً هرٌرة  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ

اٍم ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َوَرْكَعَتً- َوَسلََّم  ٌَّ اِم َثبلََثِة أ ٌَ َحى، َوأْن أُوتَِر  بِِص الضُّ
هِ . "َقْبلَ أْن أْرقُدَ  ٌْ عن النبً - رضً هللا عنه - وعن أَبً َذرٍّ .متفٌق َعلَ

ِه َوَسلََّم -  ٌْ ٌُْصبُح َعلَى ُكلِّ ُسبلََمى ِمْن أََحدُكْم »:َقالَ - َصلَّى هللاُ َعلَ
َفُكلُّ َتْسبٌَِحٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْحِمٌَدٍة َصَدَقٌة، َوُكلُّ َتْهلٌِلٍَة َصَدَقٌة، :َصَدَقةٌ 

ًٌ َعِن الُمْنَكِر  َوُكلُّ َتْكبٌَِرٍة َصَدَقٌة، َوأَْمٌر بِالَمْعُروِؾ َصَدَقٌة، َوَنْه
ْرَكُعهَُما ٌَ ٌُْجِزئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن  َحى ِمن َصَدَقٌة، َو رواه .«الضُّ

وقد طعن ابن قٌم الجوزٌة فً سنٌة صبلة الضحى وزعم أن .مسلم
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ما صلى الضحى قط، وإنما ثبت 

عنه أنه كان ٌصلً كلما جاء من سفر، وكان ٌدخل المدٌنة فً 
الضحى، أو ٌوم فتح مكة، وهو قدوم من سفر، وأما وصٌته ألبً 

هرٌرة وأبً ذر فهما من صؽار الصحابة ووصٌته إٌاهما قد تكون 
لمسابل خاصة بهما، نقلته بمعناه، وهذه ؼفلة منه رحمه هللا وإٌانا، 

- عن زٌد بن أَْرَقم فإن صبلة الضحى ثابتة بالسنة القولٌة والفعلٌة، ؾ

َحى، َفَقالَ - رضً هللا عنه  ٌَُصلُّوَن ِمَن الضُّ ُه َرأَى َقْوماً  أَما لََقْد : أنَّ
اَعِة أْفَضُل، إنَّ رسول هللا  ِر هِذِه السَّ ٌْ بلََة فً َؼ َصلَّى - َعلُِموا أنَّ الصَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ نَ »:َقالَ - هللاُ َعلَ ٌْ ابٌَِن ِح وَّ
رواه .«َتْرَمُض الفَِصالُ  َصبلَةُ األَ

وفً رواٌة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم جاء إلى قباء بعدما .مسلم
نَ صبلة:"أضحى جدا، فقال صلى هللا علٌه وسلم ٌْ ابٌَِن ِح وَّ

َتْرَمُض   األَ
شدة : بفتح التاء والمٌم وبالضاد المعجمة، ٌعنً« َتْرَمضُ  »"الفَِصالُ 

ؽٌُر ِمَن اإلبِلِ  :َجْمُع َفِصٌٍل َوُهوَ « الفَِصالُ »وَ .الحر ابونو. الصَّ  :األوَّ
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اعون من الذنوب والؽفلة، إلى التوبة واالستؽفار ومن .الرجَّ
المستحسن أن ٌصلً المرء ركعتٌن أو أربعا عندما ٌبٌح النفل فً 

الصباح ثم ٌصلً فً وقت الضحاء ما أمكن صبلته ولو ٌصلً 
 .ركعتٌن لٌصلً صبلة األوابٌن، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -347  ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

ًَ َرَكَعاٍت، - رضً هللا عنها - َعابَِشَة  َحى َثَمانِ َها َكاَنْت ُتَصلًِّ الضُّ أَنَّ

هذا الحدٌث الموقوؾ :الشرح."لَْو ُنِشَر لًِ أََبَواَي َما َتَرْكُتهُا: ُثمَّ َتقُولُ 

على عابشة رضً هللا عنها ٌبٌن أنها كانت تثابر على صبلة 

 كانت فقدالضحى ثمانً ركعات وكانت تطٌل القراءة والقٌام فٌها،

، طاهرة، صادقة ،عابدة، ال تعبؤ بما ٌقال عنها من ذم عبلمة، فهامة

وال ما ٌقال لها من مدح ألنها أخلصت العمل هلل، وانقادت ألوامر 

هللا بعد ما تحققت من أبعاد العبلقات وفحواها، فبدأت بالعبلقة بٌنها 

وبٌن ربها التً رباها علٌها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فعرفت 

باإلخبلص واالجتهاد فً العبادة، فهذا أحد فقهاء المدٌنة السبعة 

القاسم بن عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق ٌحكً عن عمته أمنا 

ها طول القنوت، قال رحمه عابشة أم المإمنٌن رضً هللا عن

ٌوما فإذا كنت إذا ؼدوت أبدأ ببٌت عابشة أسلم علٌها، فؽدوت »:هللا

وتدعو  (فمن هللا علٌنا ووقانا عذاب السموم)هً قابمة تسبح وتقرأ

وتبكً وترددها، فقمت حتى مللت القٌام، فذهبت إلى السوق لحاجتً 

  .(ثم رجعت فإذا هً قابمة كما هً تصلً وتبكً

 :جامع السبحة (43)
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -348 ِ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
 ِ َكَة َدَعْت َرُسوَل هللاَّ ٌْ َتُه ُملَ بًِ َطْلَحَة، َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك، أَنَّ َجدَّ

ْبِن أَ
قُوُموا : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم لَِطَعاٍم صنعته َفؤََكَل ِمْنُه، ُثمَّ َقالَ 

ًَ لَُكْم َقاَل أََنسٌ  َفقُْمُت إِلَى َحِصٌٍر لََنا َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما : َفؤِلَُصلِّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  ِه َرُسوُل هللاَّ ٌْ لُبَِس، َفَنَضْحُتُه بَِماٍء، َفَقاَم َعلَ

ِن،  ٌْ تٌُِم َوَراَءهُ َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرابَِنا، َفَصلَّى لََنا َرْكَعَت ٌَ َوَصَفْفُت أََنا َواْل
هذا الحدٌث المسند المرفوع صحٌح اإلسناد وقد :الشرح".ُثمَّ اْنَصَرؾَ 

قال الشافعً فً :أخرجه بعض حذاق المسندٌن من طرٌق مالك
ُ َعْنُه، َقالَ  :المسند ترتٌب سنجر ًَ هللاَّ ًُّ َرِض افِِع أَْخَبَرَنا : أَْخَبَرَنا الشَّ

ِ  َمالٌِك، َعْن إِْسَحاقَ  بًِ َطْلَحَة، ْبِن َعْبِد هللاَّ
 :الحدٌث، وقال أحمدْبِن أَ

بًِ 
ِ ْبِن أَ َثَنا إِْسَحاُق ْبُن َعْبِد هللاَّ َثَنا َمالٌِك، َحدَّ اِق، َحدَّ زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

عبد هللا بن ٌوسؾ عن مالك، الحدٌث، :  وقال البخاريَطْلَحَة،
 :وقال أبو داودحدثنا ٌحً بن ٌحً عن مالك، الحدٌث، : ومسلم

ثنا الَقعَنبً، عن مالك، عن إسحاَق بن عبد هللا بن أبً طلحة ، حدَّ
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن  :الحدٌث، وقال النسابً فً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

بًِ َطْلَحَة، 
ِ ْبِن أَ الحدٌث،وقال ابن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ

بًِ : أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ  :حبان
أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

بًِ َطْلَحَة،
ِ ْبِن أَ َعْن أََنِس ْبِن  َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ

أَْخَبَرَنا أَُبو  -828 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة َمالٍِك،
، أََنا  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ اْلَحَسِن الشِّ

بًِ َطْلَحَة، َعْن 
ِ ْبِن أَ أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ

َكةَ  ٌْ َتُه ُملَ ِه َوَسلَّمَ  أََنِس ْبِن َمالٍِك، أَنَّ َجدَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ  َدَعْت َرُسوَل هللاَّ
ًَ لَُكمْ  قُوُموا»:لَِطَعاٍم َصَنَعْتُه، َفؤََكَل ِمْنُه، ُثمَّ َقالَ  : َقاَل أََنسٌ  ،«َفؤلَُصلِّ

َفقُْمُت إِلَى َحِصٌٍر لََنا َقِد اْسَودَّ ِمْن ُطوِل َما لُبَِس، َفَنَضْحُتُه 
ِه َوَسلََّم، َوَصَفْفُت أََنا »بَِماٍء، ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ِه َرُسولُ هللاَّ ٌْ َفَقاَم َعلَ

ِن، ُثمَّ  ٌْ تٌُِم َوَراَءهُ، َواْلَعُجوُز ِمْن َوَرابَِنا،َفَصلَّى لََنا َرْكَعَت ٌَ َواْل
ٌد، َعْن َعْبِد  .«اْنَصَرؾَ  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما َعْن  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  هللاَّ
ى، ثنا َعْبُد هللا  :،وقال السراجَمالِك ٌَ ْح ٌَ اُج، أَْخَبَرنًِ أَُبو  رَّ أَْخَبَرَنا السَّ

وثنا محمد بن عثمان بن : قال السراج -953بن مسلمة بن قعنب، ح،
 ِ كرامة، ثنا خالد بن مخلد جمٌعاً، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ
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 ٌبٌن أن النبً  قلت فهذا الحدٌث ، الحدٌث،بن أبً طلحة، عن أنس
صلى هللا علٌه وسلم كان ٌصلً النافلة فً كل وقت إذا لم ٌكن وقت 
نهً عن الصبلة، ولم ٌبٌن لنا الحدٌث أي وقت صلى فٌه رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم بعد األكل أهو أكل فً اللٌل أم فً النهار، لكنه 

، فعلم من "جامع سبحة الضحى"جاء فً رواٌة ٌحً اللٌثً وؼٌره، 

الباب أن صبلته صلى هللا علٌه وسلم من الضحى، وفً الحدٌث من 
الفقه أن الحصٌر حكمه الطهارة فنضحه لطٌب وٌلٌن وقٌل للٌقٌن 

من الطهارة، فمن شك فً طهارة ثوب حكمه النضح، ثم فً تنظٌم 
الصفوؾ فإن الجدة المتجالة كانت خلفهما وحٌدة ففٌه جواز صبلة 

 المرأة خلؾ الرجال ولو كانت وحٌدة ألنها عملت بحكمها، وهللا أعلم  
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -349 ِد :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب َحدَّ

ُه َقالَ  بٌِِه، أَنَّ
َدَخْلُت َعلَى : هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن أَ

َبنًِ  ُح، َفقُْمُت َوَراَءهُ، َفَقرَّ ٌَُسبِّ اِب بِاْلَهاِجَرِة، َفَوَجْدُتُه  ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
ْرُت َفَصَفْفَنا  ْرَفا، َتؤَخَّ ٌَ ا َجاَء  ِمٌنِِه، َفلَمَّ ٌَ َحتَّى َجَعلَنًِ ِحَذاَءهُ َعْن 

هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه : الشرح."َوَراَءهُ 

ٌبٌن أنه كان ٌصلً صبلة األوابٌن وعبر الراوي عن الضحاء 
بالهاجرة، وأنه لما وجده ٌصلً دخل معه فً الصبلة فقربه حتى 
 ،جعله عن ٌمٌنه، فلما جاء آخر تؤخر معه لٌشكبل صفا خلؾ اإلمام

وفٌه جواز صبلة النافلة جماعة فً النهار كما تقدم أنه فً قٌام 
قال ابن عبد البر فً .رمضان أنه ٌجوز فً اللٌل، وهللا تعالى أعلم

 َففًِ َهَذا اْلَحِدٌِث ِمَن اْلفِْقِه َمْعِرَفُة َصبَلِة ُعَمَر فًِ :"االستذكار
َها  َحاَبِة َمْن َصبلَّ َم أَنَّ ِمَن الصَّ َها،َوَقْد َتَقدَّ ٌَُصلٌِّ ُه َكاَن  َحى َوأَنَّ الضُّ

قُوُل َوَهْل  ٌَ ْعِرفَُها َو ٌَ ْن اَل  ٌَُصلَِّها َوأَنَّ ابن ُعَمَر َكاَن ِممَّ َوِمْنهُْم َمْن لَْم 
َها ٌَُصلٌِّ َحى َصبَلةٌ َوَكاَن أَُبوهُ  ًضا اَل ،لِلضُّ ٌْ َوَكَذلَِك َكاَن ابن ُعَمَر أَ

ْعِرُؾ اْلقُُنوَت َوُرِوَي اْلقُُنوُت َعْن ُعَمَر ِمْن ُوُجوٍه،َوَكاَن  ٌَ ْقُنُت َواَل  ٌَ
ٌَُصلًِّ َبْعَد اْلَعْصِر َما لَْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس َوَتْدُنو  ًضا  ٌْ ابن ُعَمَر أَ

َها َوِمْثُل َهَذا َكثٌٌِر ِمَن  ٌْ ِة َعلَ رَّ اَس بِالدِّ ْضِرُب النَّ ٌَ لِْلُؽُروِب َوَكاَن ُعَمُر 
قلت وكذلك ؼاب على عمر كثٌر من األحادٌث ." اختبلؾ مذهبٌهما

أمرت أن أقاتل :"حفظها ابنه عبد هللا، منها قوله صلى هللا علٌه وسلم
الناس حتى ٌشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا، وٌقٌموا 
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الصبلة وٌإتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منً دماءهم إال 
 .الحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما، وهللا تعالى أعلم" بحقها

 :التشدٌد فً المرور بٌن ٌدي المصلً (44)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -350 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
بًِ سعٌد الخدري، أَنَّ 

، َعْن أَ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ
ْحَمِن ْبِن أَ َعْبِد الرَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َدْع : َرُسوَل هللاَّ ٌَ ٌَُصلًِّ َفبلَ  إَِذا َكاَن أََحُدُكْم 
َما ُهَو  َقاتِْلُه َفإِنَّ ٌُ ْدَرْأهُ َما اْسَتَطاَع، َفإِْن أََبى َفْل ٌَ ِه، َوْل ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ أََحًدا 

َطانٌ  ٌْ هذا الحدٌث فٌه خبلؾ هل عبد الرحمن سمع من :الشرح" .َش
أبٌه لكنه جاء متصبل مسندا فً أسانٌد أخرى، وفٌه النهً الشدٌد 

َوُهَو  :"عن المرور أمام المصلً، قال ابن عبد البر فً االستذكار
بًِ َسِعٌٍد فًِ َهَذا ُطُرٌق َقْد 

بًِ َسِعٌٍد َوَعْن أَ
ًضا لَِعَطاٍء َعْن أَ ٌْ َمْحفُوٌظ أَ

ْمِهٌدِ  َن  َذَكْرُتَها َوَبْعُضَها فًِ التَّ ٌْ ُة اْلُمُروِر َب ٌَ َوفًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َكَراِه
ِر ُسْتَرٍة َوَكَذلَِك ُحْكُم  ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ إَِذا َكاَن َوْحَدهُ َوَصلَّى إِلَى َؼ ٌَ

َن  ٌْ ْدُخَل اْلَمارُّ َب ٌَ ِر ُسْتَرٍة،َوأََشدُّ ِمْن َذلَِك أَْن  ٌْ اإْلَِماِم إَِذا َصلَّى إِلَى َؼ
ْدُنَو اْلُمَصلًِّ من سترته ٌَ ِة أَْن  نَّ َن ُسْتَرتِِه َوِمَن السُّ ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َوَب ٌَ ".

قلت وما قاله ابن عبد البر فٌه نظر لما ثبت عن رسول هللا صلى هللا 
علٌه وسلم أنه بٌنه وبٌن سترته ثبلثة أذرع، قال فً عون المعبود 

ُ ) [695]: شرح أبً داود مع حاشٌة ابن قٌم ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ ْبلُُػ بِِه النَّ ٌَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِه َوَسلََّم  (َعلَ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْرَفُع اْلَحِدٌَث إِلَى النَّ ٌَ ْدنُ )أَْي  ٌَ ( َفْل

ِن  ٌْ فَّ َن الصَّ ٌْ ُجوِد َوَهَكَذا َب ْقُرْب بَِقْدِر إِْمَكاِن السُّ ٌَ أَْي ِمَن  (ِمْنَها)أَْي َفْل
ًُّ وأحمد افِِع ْتَرِة َعلَى َقْدِر َثبَلَثِة أَْذُرٍع أَْو أََقلِّ َوبِِه َقاَل الشَّ بن انقله ،السُّ

َن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ا َصلَّى فًِ اْلَكْعَبِة َجَعَل َب ِه َوَسلََّم لَمَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َصلَّى هللاَّ اْلَملَِك أِلَنَّ
َطانُ )اْلقِْبلَِة َقِرًٌبا ِمْن َثبَلَثِة أَْذُرٍع  ٌْ ْقَطُع الشَّ ٌَ بِاْلَجْزِم َجَواُب اأْلَْمِر  (اَل 

ِن  ٌْ اِكَن َك بِاْلَكْسِر اِلْلتَِقاِء السَّ هِ )ُثمَّ ُحرِّ ٌْ  (َصبَلُتهُ )أَْي َعلَى أََحِدُكْم  (َعلَ

ِن ِمْنَها َواْسُتفٌَِد ِمْنُه أَنَّ  َمكُّ ِه ُحُضوَرَها بِاْلَوْسَوَسِة َوالتَّ ٌْ ُت َعلَ َفوِّ ٌُ أَْي اَل 
َنُه ِمْن َقْلبِِه  َطاِن َعلَى اْلُمَصلًِّ َوَتَمكُّ ٌْ ْتَرَة َتْمَنُع اْستٌِبَلَء الشَّ السُّ

ا ُكبّلً أَْو َبْعًضا بَِحَسِب ِصْدِق اْلُمَصلًِّ َوإِْقَبالِِه فًِ  بِاْلَوْسَوَسِة إِمَّ
ا ُهَو  َطاَن ِمْن أَْزاَللِِه َعمَّ ٌْ ُن الشَّ ٌَُمكِّ ِ َتَعالَى َوأَنَّ َعَدَمَها  َصبَلتِِه َعلَى هللاَّ

ِة البخاري :"، إلى أن قال"بَِصَدِدِه ِمَن اْلُخُشوِع َواْلُخُضوعِ  ٌَ َوفًِ ِرَوا
ْعنًِ  ٌَ َن اْلُمَصلًِّ َوُسْتَرتِِه  ٌْ ُكوُن َب ٌَ اٍل َهَذا أََقلُّ َما  ممر الشاة قال بن َبطَّ
 ُ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ اِة َوقٌَِل أََقلُّ َذلَِك َثبَلَثُة أَْذُرٍع لَِحِدٌِث ببَِلٍل أَنَّ النَّ َمَمرَّ الشَّ
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َن اْلِجَداِر َثبَلَثُة أَْذُرٍع َوَجَمَع  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ِه َوَسلََّم َصلَّى فًِ اْلَكْعَبِة َوَب ٌْ َعلَ
اِة َوأَْكَثُرهُ َثبَلَثُة أَْذُرعٍ  اُوِديُّ بِؤَنَّ أََقلَُّه َمَمرُّ الشَّ  .الدَّ

ًُّ َكاَن َمالُِك ْبُن أََنٍس ٌصلً ٌوما متبابنا َعِن :تنبٌه ابِ
 لَِطٌَفٌة َقاَل اْلَخطَّ

َها اْلُمَصلًِّ اْدُن ِمْن  ٌُّ ْعِرفُُه َفَقاَل أَ ٌَ ْتَرِة َفَمرَّ بِِه َرُجٌل َوُهَو اَل  السُّ
ْقَرأُ َوَعلََّمَك َما لَْم َتُكْن َتْعلَُم َوَكاَن  ٌَ ُم َوُهَو  َتَقدَّ ٌَ ُسْتَرتَِك َقاَل َفَجَعَل َمالٌِك 

ِ علٌك عظٌما اْنَتَهى  ."َفْضُل هللاَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -351 بًِ النَّْضِر َمْولَى :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
 ًَّ َد ْبَن َخالٍِد اْلُجَهنِ ٌْ ِ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ َز ِد هللاَّ ٌْ ُعَمَر ْبِن ُعَب

ِ َصلى هللا َعلٌَه  ْسؤَلُُه َماَذا َسِمَع ِمْن َرُسوِل هللاَّ ٌَ ٍم،  ٌْ بًِ ُجَه
أَْرَسلَُه إِلَى أَ

مٍ  ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َفَقاَل أَُبو ُجَه ٌَ َن  ٌْ ِ : َوَسلم فًِ اْلَمارِّ َب َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه، : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َماَذا َعلَ ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ لَْو 

هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرَّ َب ٌَ ًرا لَُه ِمْن أَْن  ٌْ قَِؾ أَْرَبِعٌَن َخ ٌَ  َقاَل أَُبو .لََكاَن أَْن 
ْوًما أَْو َشْهًرا أَْو َسَنةً :النَّْضرِ  ٌَ  هذا :الشرح."ال أَْدِري أََقالَ أَْرَبِعٌَن 

إسنادا لذلك أخرجه بعض حذاق الحدٌث من أصح األحادٌث 
ْحَمنِ  :قال أحمد: المسندٌن بًِ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

َمالٌِك، َعْن أَ

،ِ ِد هللاَّ ٌْ أخبرنا عبٌد : الحدٌث،وقال الدارمًالنَّْضِر، َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
ال وق الحدٌث،هللا بن عبد المجٌد، حدثنا مالك، عن أبً النضر،

ْحَمنِ :البخاري بًِ النَّْضِر، َمْولَى : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
َمالٌِك، َعْن أَ

،ِ ِد هللاَّ ٌْ حدثنا ٌحً بن ٌحً قرأت : مسلمقال و الحدٌث، ُعَمَر ْبِن ُعَب
حَدثنا الَقعَنبً، عن مالك، عن  : وقال أبو داود،على مالك، الحدٌث

حدثنا  :، الحدٌث،وقال الترمذيأبً النَّْضر مولى عمر بن ُعبٌد هللا
حدثنا مالك بن أنس، عن أبً : حدثنا معن قال: األنصاري قال

َبُة ْبُن :  الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرىالنضر، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
بًِ النَّْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد،

وقال  الحدٌث،َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ

أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى، أنا ابن  :أبو عوانة فً المستخرج
أَْخَبَرَنا  :الحدٌث،وقال ابن حبانوهب أن مالًكا حدثه عن أبً النضر،

بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، : ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ 
َثَنا أَْحَمُد ْبُن أَ َحدَّ

ِ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، ِد هللاَّ ٌْ بًِ النَّْضِر َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
 َعْن أَ

الحدٌث،وهذه هً رواٌة أبً مصعب وقد اختارها أٌضا البؽوي فً 
، أََنا َزاِهُر ْبُن  :شرح السنة حٌث قال ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَْخَبَرَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
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َد ْبَن  ٌْ ِ، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ َز ِد هللاَّ ٌْ بًِ النَّْضِر، َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب
أَ

بًِ
ًَّ أَْرَسلَُه إِلَى أَ ِ  َخالٍِد اْلُجَهنِ ْسؤَلُُه َماَذا َسِمَع ِمْن َرُسوِل هللاَّ ٌَ ٍم  ٌْ ُجَه

مٍ  ٌْ ؟ َقاَل أَُبو ُجَه َديِ اْلُمَصلًِّ ٌَ َن  ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ اْلَمارِّ َب ٌْ َقاَل : َصلَّى هللاُ َعلَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َديِ اْلُمَصلًِّ  »:َرُسوُل هللاَّ ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ لَْو 

هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرَّ َب ٌَ ًرا لَُه ِمْن أَْن  ٌْ قَِؾ أَْرَبِعٌَن َخ ٌَ ِه لََكاَن أَْن  ٌْ ، «َماَذا َعلَ

ْوًما، أَْو َشْهًرا، أَْو َسَنةً : اَل أَْدِري، َقالَ : َقاَل أَُبو النَّْضرِ  ٌَ َهَذا  .أَْرَبِعٌَن 
ٌُوُسَؾ،  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ وقال " .َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 
، أنبؤ  -3452 :البٌهقً فً السنن الكبرى وْذَباِريُّ ًٍّ الرُّ أَْخَبَرَنا أَُبو َعلِ

، َعْن َمالٍِك  ًُّ َوأَْخَبَرَنا  (ح)أَُبو َبْكِر ْبُن َداَسَة، ثنا أَُبو َداُوَد، ثنا اْلَقْعَنبِ
ًُّ ْبُن  ًٍّ اْلَحافُِظ، أنبؤ َعلِ ُن ْبُن َعلِ ٌْ ًٍّ اْلُحَس َثنًِ أَُبو َعلِ أَُبو َعْبِد هللاِ، َحدَّ

ى َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ فَّاُر، ثنا  بًِ : اْلَحَسِن الصَّ
َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن أَ

َد ْبَن َخالٍِد أَْرَسلَهُ  ٌْ ٍم  النَّْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ َز ٌْ بًِ ُجَه
إِلَى أَ

ْسؤَلُهُ  َن : ٌَ ٌْ ِه َوَسلََّم فًِ اْلَمارِّ َب ٌْ َماَذا َسِمَع ِمْن َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
مٍ  ٌْ ؟ َقاَل أَُبو ُجَه َديِ اْلُمَصلًِّ ِه : ٌَ ٌْ َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

قَِؾ :"َوَسلَّمَ  ٌَ ِه لََكاَن أَْن  ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َماَذا َعلَ ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ لَْو 
هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرَّ َب ٌَ ًرا لَُه ِمْن أَْن  ٌْ اَل أَْدِري :  النَّْضرِ َقاَل أَُبو" أَْرَبِعٌَن َخ

ِحٌِح، : َقالَ  ْوًما، أَْو َشْهًرا، أَْو َسَنًة َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ ٌَ أَْرَبِعٌَن 
ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك َوَرَواهُ ُمْسلٌِم، َعْن  َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن 

ى ٌَ ْح َثَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبَدَة، َقالَ  -3782 : وقال أبو بكر البزار."ٌَ َنا : َحدَّ
بًِ النَّْضِر، َعْن ُبْسِر ْبِن َسِعٌٍد، َقالَ 

اُن، َعْن َسالٍِم أَ ٌَ أَْرَسلَنًِ أَُبو : ُسْف
ِد ْبِن َخالٍِد أَْسؤَلُُه َعِن اْلَمارِّ  ٌْ ٍم إِلَى َز ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َفَقالَ  ُجَه ٌَ َن  ٌْ : َب

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َن »:َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ لَْو 
ٌر لَُه ِمْن أَْن  ٌْ قُوَم أَْرَبِعٌَن َخِرًٌفا َخ ٌَ ِه َكاَن أِلَْن  ٌْ َديِ اْلُمَصلًِّ َماَذا َعلَ ٌَ

هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرَّ َب ، وقد وهم صاحب عمدة األحكام وكذلك صاحب «ٌَ

لو ٌعلم المار بٌن ٌدي المصلً ما ذا علٌه من "بلوغ المرام برواٌة 
إلى البخاري ومسلم، وقد قال ابن حجر مإلؾ بلوغ المرام " اإلثم

َها اَل ُتوَجُد فًِ اْلُبَخاِريِّ إالَّ ِعْنَد َبْعِض ُرَواتِِه، :فً فتح الباري  إنَّ
َس ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم، َقالَ  ٌْ ُه لَ َبِريِّ : َوَقَدَح فٌِِه بِؤَنَّ َوَقْد ِعٌَب َعلَى الطَّ
، والحدٌث فٌه دلٌل على "نِْسَبُتَها إلَى اْلُبَخاِريِّ فًِ ِكَتابِِه اأْلَْحَكامُ 

تحرٌم المرور أمام المصلً، إماما كان أو منفردا، أو مسبوقا فارق 
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إمامه لٌتم صبلته، وقد جادلنً أحد المتنطعة عندما أوقفته أن ٌمر 
أمام مسبوق وقد كان ٌإمه وقد توقفت أنتظر أن ٌسلم من الصبلة، 

ٌمكنك أن تمر أمامه ألنه بعٌد منك، وكان المسبوق فً : فقد لً
الصؾ الذي ٌلٌنً، وزعم هذا المتنطع أنه عنده حدٌث فً 

األخضري وابن عاشر، فقلت له بؤننً لن أمر أمام المصلً وعندي 

 :من األحادٌث ما ٌمنعنً من المرور أمام المسبوق، قال البخاري
ٌُوُسَؾ، َقالَ  -510 ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ بًِ النَّْضِر  أَْخَبَرَنا َمالٌِك،: َحدَّ

َعْن أَ
ِ، َعْن ُبْسِر ْبنِ  ِد هللاَّ ٌْ َد ْبَن َخالٍِد، أَْرَسلَُه  َمْولَى ُعَمَر ْبِن ُعَب ٌْ َسِعٌٍد، أَنَّ َز

ْسؤَلُهُ  ٌَ ٍم  ٌْ بًِ ُجَه
ِه َوَسلََّم : إِلَى أَ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َماَذا َسِمَع ِمْن َرُسوِل هللاَّ

مٍ  ٌْ ؟ َفَقاَل أَُبو ُجَه َديِ الُمَصلًِّ ٌَ َن  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ : فًِ الَمارِّ َب َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِه، لََكاَن أَْن »:َعلَ ٌْ َديِ الُمَصلًِّ َماَذا َعلَ ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم الَمارُّ َب ٌَ لَْو 

ُمرَّ  ٌَ ًرا لَُه ِمْن أَْن  ٌْ قَِؾ أَْرَبِعٌَن َخ هِ  ٌَ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ الَ : َقاَل أَُبو النَّْضرِ  «َب

ْوًما، أَْو َشْهًرا، أَْو َسَنةً  ٌَ فلٌس فً الرواٌة لفظ ." أَْدِري، أََقاَل أَْرَبِعٌَن 
 َقْولُُه َماَذا [510]": "فتح الباري"، وقال ابن حجر فً "من اإلثم"

ٍء ِمَن  ًْ اَدةُ فًِ َش ٌَ َسْت َهِذِه الزِّ ٌْ ًُّ ِمَن اإْلِْثِم َولَ ِه َزاَد اْلُكْشِمٌَهنِ ٌْ َعلَ

ِؤ بُِدونَِها َوَقاَل بن َعْبِد اْلَبرِّ لَْم 
ِرِه َواْلَحِدٌُث فًِ اْلُمَوطَّ ٌْ اِت ِعْنَد َؼ ٌَ َوا الرِّ

ِة َوأَْصَحاُب  تَّ ٍء ِمْنُه َوَكَذا َرَواهُ َباقًِ السِّ ًْ ٌُْخَتلَْؾ َعلَى َمالٍِك فًِ َش

ات  ٌَ َوا ٍء من الرِّ ًْ اْلَمَسانٌِِد َواْلُمْسَتْخَرَجاِت بُِدونَِها َولَْم أََرَها فًِ َش
ْحَتِمُل أَْن َتُكوَن  ٌَ ْعنًِ ِمَن اإْلِْثِم َف ٌَ َبَة  ٌْ بًِ َش

ُمطلًقا لَِكن فًِ ُمَصنؾ بن أَ
ُه لَْم  ًُّ أَْصبًل أِلَنَّ َها اْلُكْشِمٌَهنِ ٌة َفَظنَّ ٌَ ُذِكَرْت فًِ أَْصِل اْلُبَخاِريِّ َحاِش

ًة َوَقْد َعَزاَها اْلُمِحبُّ  ٌَ ُكْن ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم َواَل ِمَن اْلُحفَّاِظ َبْل َكاَن َراِو ٌَ
ِه َوَعلَى َصاِحِب  ٌْ ٌََّب َذلَِك َعلَ َبِريُّ فًِ اأْلَْحَكاِم لِْلُبَخاِريِّ َوأَْطلََق َفَع الطَّ

بَلِح فًِ ُمْشِكِل  ِن َوأنكر بن الصَّ ٌْ ِحٌَح َها فًِ الصَّ اْلُعْمَدِة فًِ إٌهامه أَنَّ
َس فًِ اْلَحِدٌِث  ٌْ اْلَوِسٌِط َعلَى َمْن أَْثَبَتَها فًِ اْلَخَبِر َفَقاَل لَْفُظ اإْلِْثِم لَ

ٍة  ٌَ ِب ُدوَنَها َقاَل َوفًِ ِرَوا َوِويُّ فًِ َشْرِح اْلُمَهذَّ ا َذَكَرهُ النَّ َصِرًٌحا َولَمَّ
ِه ِمَن اإْلِْثِم َقْولُُه  ٌْ ٌَناَها فًِ اأْلَْرَبِعٌَن لَِعْبِد اْلَقاِدِر اْلَهَرِويِّ َماَذا َعلَ ُروِّ

ْلَحقُُه  ٌَ ْعنًِ أَنَّ اْلَمارَّ لَْو َعلَِم ِمْقَداَر اإْلِْثِم الَِّذي  ٌَ قَِؾ أَْرَبِعٌَن  ٌَ لََكاَن أَْن 
َة اْلَمْذُكوَرَة َحتَّى اَل  قَِؾ اْلُمدَّ ٌَ َديِ اْلُمَصلًِّ اَلْخَتاَر أَْن  ٌَ َن  ٌْ ِمْن ُمُروِرِه َب

َس ُهَو اْلَمْذُكوَر َبِل  ٌْ ًُّ َجَواُب لَْو لَ ْلَحَقُه َذلَِك اإْلِْثُم َوَقاَل اْلِكْرَمانِ ٌَ
ًرا لَُه  ٌْ ِه لََوَقَؾ أَْرَبِعٌَن َولَْو َوَقَؾ أَْرَبِعٌَن لََكاَن َخ ٌْ ْعلَُم َما َعلَ ٌَ ْقِدٌُر لَْو  التَّ

ًنا َقاَل َوأُْبِهُم اْلَمْعُدوُد َتْفِخًٌما لؤِْلَْمِر َوَتْعِظًٌما قُْلُت  ٌِّ َس َما َقالَُه ُمَتَع ٌْ َولَ
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اِوي فٌِِه ُثمَّ أَْبَدى  َن اْلَمْعُدوُد َولَِكْن َشكَّ الرَّ ٌِّ ُه ُع اِق أَنَّ ٌَ َظاِهُر السِّ
ِن إِْحَداُهَما َكْوُن اأْلَْرَبَعِة  ٌْ ْكِر ِحْكَمَت ًُّ لَِتْخِصٌِص اأْلَْرَبِعٌَن بِالذِّ اْلِكْرَمانِ

ُتهَُما  ٌَ ْكثٌُِر ُضِرَبْت فًِ َعَشَرٍة َثانِ ا أُِرٌُد التَّ أَْصَل َجِمٌِع اأْلَْعَداِد َفلَمَّ
ْطَفِة َواْلُمْضَؽِة َواْلَعلََقِة َوَكَذا  َكْوُن َكَماِل أَْطَواِر اإْلِْنَساِن بِؤَْرَبِعٌَن َكالنُّ

اَن ِمْن َحِدٌِث  َر َذلَِك اه َوفًِ بن ماجة وبن ِحبَّ ٌْ ْحَتِمُل َؼ ٌَ ُبلُوُغ اأْلَُشدِّ َو

ًرا لَُه ِمَن اْلُخْطَوِة الَّتًِ َخَطاَها  ٌْ قَِؾ ِماَبَة َعاٍم َخ ٌَ َرَة لََكاَن أَْن  ٌْ بًِ ُهَر
أَ

ٌُْشِعُر بِؤَنَّ إِْطبَلَق اأْلَْرَبِعٌَن لِْلُمَبالََؽِة فًِ َتْعِظٌِم اأْلَْمِر اَل  َوَهَذا 
ْقٌٌَِد بِاْلِماَبِة َوَقَع َبْعَد  َحاِويُّ إِلَى أَنَّ التَّ ٍن َوَجَنَح الطَّ ٌَّ لُِخُصوِص َعَدٍد ُمَع
َقَعا َمًعا  ٌَ اَدًة فًِ َتْعِظٌِم اأْلَْمِر َعلَى اْلَمارِّ أِلَنَّهَُما لَْم  ٌَ ْقٌٌِِد بِاأْلَْرَبِعٌَن ِز التَّ

َناِسُب  ٌُ إِِذ اْلِماَبُة أَْكَثُر ِمَن اأْلَْرَبِعٌَن َواْلَمَقاُم َمَقاُم َزْجٍر َوَتْخِوٌٍؾ َفبَل 
ُز  ٌَّ َر َوُمَم َتؤَخَّ ٌَ َم ِذْكُر اْلِماَبِة َعلَى اأْلَْرَبِعٌَن َبِل اْلُمَناِسُب أَْن  َتَقدَّ ٌَ أَْن 

ا ُدوُنَها َفِمْن َباِب اأْلَْولَى  َعى َوأَمَّ َنَة َثَبَت اْلُمدَّ اأْلَْرَبِعٌَن إِْن َكاَن ُهَو السَّ
ار من َطِرٌق  َنة الَّتًِ ذكرَها اَوَقْد َوقع فًِ ُمْسند اْلَبزَّ ٌْ ٌَ بن ابن ُع

قَِؾ أَْرَبِعٌَن َخِرًٌفا أَْخَرَجُه َعن أَْحمد بن َعبدة  ٌَ اِن لََكاَن أَْن  اْلَقطَّ
ًّ َعن  بِّ َنة َوقد جعل االضَّ ٌْ ٌَ ان اْلَجْزم فًِ َطِرٌق ابن ُع بن ابن اْلقطَّ

د لَِكن َرَواهُ أَْحمد و َعدُّ ِرِه َدااّلً َعلَى التَّ ٌْ َنَة َوالشَّكَّ فًِ َطِرٌِق َؼ ٌْ ٌَ بن اُع
ُرُهْم ِمَن اْلحفاظ َعن  ٌْ َبَة َوَسِعٌُد ْبُن َمْنُصوٍر َوَؼ ٌْ بًِ َش

َنَة َعْن اأَ ٌْ ٌَ بن ُع
ُكوَن  ٌَ ْبُعُد أَْن  ٌَ ًضا َوَزاَد فٌِِه أَْو َساَعًة َف ٌْ بًِ النَّْضِر َعلَى الشَّكِّ أَ

أَ
َقاَل  ٌُ اْلَجْزُم َوالشَّكُّ َوَقَعا َمًعا ِمْن َراٍو َواِحٍد فًِ َحالٍَة َواِحَدٍة إاِلَّ أَْن 

تَِنا  ٌَ ًرا لَُه َكَذا فًِ ِرَوا ٌْ َر فًِ اْلَحاِل َفَجَزَم َوفٌِِه َما فٌِِه َقْولُُه َخ لََعلَُّه َتَذكَّ
ُة  ٌَ ًَ ِرَوا ْفِع َوِه ٌر بِالرَّ ٌْ ُه َخَبُر َكاَن َولَِبْعِضِهْم َخ بِالنَّْصِب َعلَى أَنَّ

َها اْسُم َكاَن َوأََشاَر إِلَى َتْسِوٌِػ  ًِّ َعلَى أَنَّ ْرِمِذيِّ َوأَْعَرَبَها بن اْلَعَربِ التِّ
َقاَل اْسُمَها َضِمٌُر  ٌُ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ ِكَرِة لَِكْونَِها َمْوُصوَفًة َو ااِلْبتَِداِء بِالنَّ

َس ِمْن  ٌْ ؤِْن َواْلُجْملَُة َخَبُرَها َقْولُُه َقاَل أَُبو النَّْضِر ُهَو َكبَلُم َمالٍِك َولَ الشَّ

ُرِق َوَكَذا َثَبَت فًِ  ِؤ ِمْن َجِمٌِع الطُّ ُه َثابٌِت فًِ اْلُمَوطَّ َتْعلٌِِق اْلُبَخاِريِّ أِلَنَّ
َوِويُّ فٌِِه َدلٌٌِل َعلَى  َنَة َكَما َذَكْرَنا َقاَل النَّ ٌْ ٌَ ِة الثَّْورّي وبن ُع ٌَ ِرَوا

ِدٌُد َعلَى  ًُ اأْلَِكٌُد َواْلَوِعٌُد الشَّ ْه َتْحِرٌِم اْلُمُروِر َفإِنَّ َمْعَنى اْلَحِدٌِث النَّ
ٌَُعدَّ فًِ اْلَكَبابِِر َوفٌِِه أَْخُذ اْلَقِرٌِن َعْن  َذلَِك اْنَتَهى َوُمْقَتَضى َذلَِك أَْن 
َقِرٌنِِه َما َفاَتُه أَِو اْستِْثَباُتُه فٌَِما َسِمَع َمَعُه َوفٌِِه ااِلْعتَِماُد َعلَى َخَبِر 
ُزوِل َمَع اْلقُْدَرِة َعلَى اْلُعلُوِّ اْكتَِفاًء  ًدا اْقَتَصَر َعلَى النُّ ٌْ اْلَواِحِد أِلَنَّ َز

ْدُخُل َذلَِك فًِ  ٌَ بَِرُسولِِه اْلَمْذُكوِر َوفٌِِه اْستِْعَماُل لَْو فًِ َباِب اْلَوِعٌِد َواَل 
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ؤْتًِ فًِ  ٌَ ٌَُعانُِد اْلَمْقُدوَر َكَما َس ٌُْشِعَر بَِما  النَّْهًِ أِلَنَّ َمَحلَّ النَّْهًِ أَْن 
ُؾ إِْن َشاَء هللا َتَعالَى َتْنبٌَِهات أَحدَها  ُث أَْوَرَدهُ اْلُمَصنِّ ٌْ ِكَتاِب اْلَقَدِر َح
ْعلَُم بِالنَّْهًِ  ٌَ ْخَتصُّ بَِمْن  ٌَ ْعلَُم أَنَّ اإْلِْثَم  ٌَ اٍل ِمْن َقْولِِه لَْو  استنبط بن َبطَّ

َواْرَتَكَبُه اْنَتَهى َوأَْخُذهُ ِمْن َذلَِك فٌِِه ُبْعٌد لَِكْن ُهَو َمْعُروٌؾ ِمْن أَِدلٍَّة 
ْخَتصُّ بَِمْن َمرَّ اَل  ٌَ أُْخَرى َثانٌَِها َظاِهُر اْلَحِدٌِث أَنَّ اْلَوِعٌَد اْلَمْذُكوَر 

َديِ اْلُمَصلًِّ أَْو َقَعَد أَْو َرَقَد لَِكْن إِْن َكاَنِت  ٌَ َن  ٌْ بَِمْن َوَقَؾ َعاِمًدا َمَثبًل َب
اْلِعلَُّة فٌِِه التَّْشِوٌُش َعلَى اْلُمَصلًِّ َفهَُو فًِ َمْعَنى اْلَمارِّ َثالُِثَها َظاَهُرهُ 
ِة بِاإْلَِماِم َواْلُمْنَفِرِد  ٌَّ ُه َبْعُض اْلَمالِِك ُعُموُم النَّْهًِ فًِ ُكلِّ ُمَصلٍّ َوَخصَّ
ِه أِلَنَّ ُسْتَرَة إَِماِمِه ُسْتَرةٌ لَُه أَْو  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ هُ َمْن َمرَّ َب ُضرُّ ٌَ أِلَنَّ اْلَمؤُْموَم اَل 

ْتَرَة ـه/إَِماَمُه ُسْتَرةٌ لَهُ  َعى أِلَنَّ السُّ ٌَُطابُِق اْلُمدَّ ْعلٌُِل اْلَمْذُكوُر اَل   َوالتَّ
ُتفٌُِد َرْفَع اْلَحَرِج َعِن اْلُمَصلًِّ اَل َعِن اْلَمارِّ َفاْسَتَوى اإْلَِماُم َواْلَمؤُْموُم 

بن َدقٌِِق اْلِعٌِد أَنَّ َبْعَض اْلفَُقَهاِء أَيِ اَواْلُمْنَفرد فًِ َذلِك َرابِعَها ذكر 
َم أَْحَواَل اْلَمارِّ َواْلُمَصلًِّ فًِ اإْلِْثِم َوَعَدِمِه إِلَى أَْرَبَعِة  ِة َقسَّ ٌَّ اْلَمالِِك

ؤَْثَماِن َجِمًٌعا َوَعْكُسُه  ٌَ ؤَْثُم اْلَمارُّ ُدوَن اْلُمَصلًِّ َوَعْكُسُه  ٌَ أَْقَساٍم 
ِر َمْشَرٍع َولِْلَمارِّ  ٌْ ًَ إِلَى ُسْتَرٍة فًِ َؼ ٌَُصلِّ وَرةُ اأْلُولَى أَْن  َفالصُّ

ًَ فًِ َمْشَرٍع  ٌَُصلِّ ُة أَْن  ٌَ انِ ؤَْثُم اْلَمارُّ ُدوَن اْلُمَصلًِّ الثَّ ٌَ َمْنُدوَحٌة َف
ِجُد اْلَمارُّ َمْنُدوَحًة  ٌَ ْتَرِة َواَل  ِر ُسْتَرٍة أَْو ُمَتَباِعًدا َعِن السُّ ٌْ َمْسلُوٍك بَِؽ

ِجُد اْلَمارُّ َمْنُدوَحًة  ٌَ ِة لَِكْن  ٌَ انِ الَِثُة ِمْثُل الثَّ ؤَْثُم اْلُمَصلًِّ ُدوَن اْلَمارِّ الثَّ ٌَ َف
ِجِد اْلَمارُّ َمْنُدوَحًة َفبَل  ٌَ ابَِعُة ِمْثُل اأْلُولَى لَِكْن لَْم  ؤَْثَماِن َجِمًٌعا الرَّ ٌَ َف
ُدلُّ َعلَى َمْنِع اْلُمُروِر ُمْطلًَقا  ٌَ ؤَْثَماِن َجِمًٌعا اْنَتَهى َوَظاِهُر اْلَحِدٌِث  ٌَ
ُدهُ  ٌِّ ٌَُإ ْفُرَغ اْلُمَصلًِّ ِمْن َصبَلتِِه َو ٌَ قُِؾ َحتَّى  ٌَ ِجْد َمْسلًَكا َبْل  ٌَ َولَْو لَْم 
ِجْد َمَساًؼا َوَقْد  ٌَ ابَِقِة َفإِنَّ فٌَِها َفنظر الشَّاب لم  بًِ َسِعٌٍد السَّ

ُة أَ قِصَّ
ٌُْشَرُع لِْلُمَصلًِّ  ْفَع اَل  ِن إِنَّ الدَّ ٌْ َمِت اإْلَِشاَرةُ إِلَى َقْوِل إَِماِم اْلَحَرَم َتَقدَّ

ًُّ َوتعقبه  افِِع ًُّ َوَناَزَعُه الرَّ َوِر َوَتبَِعُه اْلَؽَزالِ ْفَعِة افًِ َهِذِه الصُّ بن الرِّ

َر  ْفَع لَِكْونِِه َقصَّ بًِ َسِعٌٍد الدَّ
َما اْسَتْوَجَب ِمْن أَ بَِما َحاِصلُُه أَنَّ الشَّابَّ إِنَّ

َحاُم اْنَتَهى َوَما  بَلِة َحتَّى َوَقَع الزِّ ِر َعِن اْلُحُضوِر إِلَى الصَّ ؤَخُّ فًِ التَّ
ُه  ْعَتِذْر بَِذلَِك َوأِلَنَّ ٌَ ْدَفُع ااِلْستِْداَلَل أِلَنَّ أََبا َسِعٌٍد لَْم  ٌَ َقالَُه ُمْحَتَمٌل لَِكْن اَل 

ُمَتَوقٌِّؾ َعلَى أَنَّ َذلَِك َوَقَع َقْبَل َصبَلِة اْلُجْمَعِة أَْو فٌَِها َمَع اْحتَِماِل أَْن 
ْقِصٌر بَِعَدِم التبكٌر بل  ِجُه َما َقالَه من التَّ تَّ ٌَ ُكوَن َذلَِك َوقَع َبْعَدَها َفبَل  ٌَ

بًِ 
ِة أَ ٌَ ُ أَْعلَُم َخاِمُسَها َوَقَع فًِ ِرَوا َحاِم ِحٌَنبٍِذ أَْوَجُه َوهللاَّ َكْثَرةُ الزِّ

بًِ النَّْضِر لَْو 
اِك ْبِن ُعْثَماَن َعْن أَ حَّ اِج ِمْن َطِرٌِق الضَّ رَّ اِس السَّ اْلَعبَّ
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َديِ اْلُمَصلًِّ َواْلُمَصلَّى َفَحَملَُه َبْعُضهُْم َعلَى َما إَِذا  ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ
ْحَتِمُل أَْن  ٌَ اِرِع َو َر اْلُمَصلًِّ فًِ َدْفِع اْلَمارِّ أَْو بِؤَْن َصلَّى فًِ الشَّ َقصَّ

َديِ اْلُمَصلًِّ ِمْن َداِخِل  ٌَ َن  ٌْ ِم أَْي َب ُكوَن َقْولُُه َواْلُمَصلَّى بَِفْتِح البلَّ ٌَ
ى  (499- )241 :وقال مسلم." سترته َوَهَذا أظهر َوهللا أعلم ٌَ ْح ٌَ حّدثنا 

بِى
َبُة ْبُن َسِعٌٍد َوأَُبو َبْكِر ْبُن أَ ٌْ ى َوقَُت ٌَ ْح ٌَ َبَة  ْبُن  ٌْ ى- َش ٌَ ْح ٌَ . أَْخَبَرَنا:َقاَل 

َثَنا أَُبو األَْحَوِص : َوَقاَل اآلَخَرانِ  َعْن ِسَماٍك، َعْن ُموَسى ْبِن - َحدَّ
بٌِِه؛ َقالَ 

ِه َوَسلَّمَ : َطْلَحَة، َعْن أَ ٌْ إَِذا ":َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ٌَُباِل َمْن َمرَّ  ٌَُصلِّ، َواَل  ْحِل َفْل ِه ِمْثلَ ُمْإِخَرِة الرَّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َوَضَع أََحُدُكْم َب

ٍر َوإِْسَحاُق  (...) -242 ".َوَراَء َذلِكَ  ٌْ ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن ُنَم وحّدثنا ُمَحمَّ

رٍ . أَْخَبَرَنا: َقال إِْسَحاقُ - ْبُن إِْبَراِهٌَم  ٌْ َثَنا ُعَمُر ْبُن : َوَقاَل اْبُن ُنَم َحدَّ
َنافِِسىُّ  ٍد الطَّ ٌْ َحْرٍب، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة، َعْن  ْبنِ  َعْن ِسَماكِ - ُعَب

بٌِِه، َقالَ 
ِدٌَنا: أَ ٌْ َن أَ ٌْ َوابُّ َتُمرُّ َب ا ُنَصلى َوالدَّ َفَذَكْرَنا َذلَِك لَِرُسوِل . ُكنَّ

ِه َوَسلََّم، َفَقالَ  ٌْ دَ ":هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َن  ٌْ ْحِل َتُكوَن َب  يِمْثلُ ُمْإِخَرِة الرَّ
هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ رهُ َما َمرَّ َب ٌَضُّ رٍ  ".أََحِدُكْم، ُثمَّ ال  ٌْ هُ " :َوَقاَل اْبُن ُنَم ُضرُّ ٌَ َفبَل 

هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ إكمال المعلم بفوابد " وقال القاضً عٌاض فً ".َمْن َمرَّ َب

إذا وضع أحدكم بٌن ٌدٌه ِمثلَ ُمْإِخَرِة الرحل  ":وقوله": "مسلم
مإخرة الرحل وآخرة " [وال ٌبالى من ٌمرُّ بٌن ٌدٌه]فلٌصل 

أًٌضا وهو العود الذي فً آخر الرحل بضم المٌم وكسر  [الرحل]
الخاء، وأنكره ابن  الخاء، كذا قاله أبو عبٌد، وحكى ثابت فٌه فتح

ر بالكسر إاِل فً العٌن : قتٌبة وأنكر ابن مكً أن ٌقال م أو مإخِّ مقدِّ
رة بفتح الواو وشد  خاصة، وؼٌره بالفتح، ورواه بعض الرواة ُموخِّ

مقدار السترة، وفٌه أنها سنة  الخاء، وهذا الحدُّ وما ٌقرب منه فً
الصبلة، وأقل ما ٌجزى فً ذلك قدر عظم الذراع فً ؼلَِظ الرمح، 

- علٌه الصبلة والسبلم - وعند مالك، وهو التفات إلى صبلته 

 االرتفاع، وللعنزة فً الؽلظ، والسترة عندنا من [يؾ]لمإخرة الرحل 
فضابل الصبلة ومستحباتها وحكمتها كؾ البصر والخاطر عما 

وراءها، وتقٌٌده بقدرها كما جعلت القبلة ضبًطا لذلك، ثم فٌها كؾٌّ 
عن دنو ما ٌشؽله من خاطر وما تصرؾ منه وٌشوش علٌه صبلته، 

هذا القدر ظاهره أنه أدنى ما ٌجزى - علٌه السبلم - وفى ذكره 
وٌبطل القول بالخط، وإن كان جاء به حدٌث وأخذ به أحمد بن حنبل 

ًسا كهٌبة المحراب، وقٌل: فهو ضعٌؾ، وقد اختلؾ فٌه، فقٌل : ُمقوَّ
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من جهة ٌمٌنه إلى :  المصلى إلى قبلته، وقٌليقابًما من بٌن ٌد
 الحدٌث يوالعنزة المذكورة ؾ. شماله ولم ٌره مالك وال عامة الفقهاء

 الحدٌث اآلخر، وكما فسرها فٌه لكنها إنما ي الحربة المذكورة ؾيه
 ."عنزة إذا كانت قصٌرة: تقال
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -352 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ

َسارٍ  ٌَ َديِ :  أَنَّ َكْعَب األَْحَباِر َقالَ ،َعَطاِء ْبِن  ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ لَْو 
َن  ٌْ ُمرَّ َب ٌَ ًرا لَُه ِمْن أَْن  ٌْ ٌُْخَسَؾ بِِه، َخ ِه، لََكاَن أَْن  ٌْ ، َماَذا َعلَ اْلُمَصلًِّ

هِ  ٌْ َد هذا الخبر الموقوؾ على كعب األحبار أراد اإلمام : الشرح".ٌَ
مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا به أن ٌبٌن أن النهً عن المرور مذهبه 

ومذهب األمم التً قبلنا ألن كعبا حبر كتبها وفٌها تحرٌم المرور 
َقْولُُه لَْو : (ش)":وقال الباجً فً المنتقى. أمام المصلً، وهللا أعلم

َم َوَقْولُُه لََكاَن أَْن  ِه َعلَى َما َتَقدَّ ٌْ َدْي اْلُمَصلًِّ َماَذا َعلَ ٌَ َن  ٌْ ْعلَُم اْلَمارُّ َب ٌَ
ٌُْخَسَؾ بِاأْلَْرِض الَّتًِ ُهَو  ًرا لَُه َوَمْعَنى اْلَخْسِؾ بِِه أَْن  ٌْ ٌُْخَسَؾ بِِه َخ

ِصٌُر ُهَو َمَعَها فًِ أَْطَباِق اأْلَْرِض َفلَْو َعلَِم  ٌَ ُرَها َف َها َوُهَو َتَهوُّ ٌْ َعلَ
ِه اَلْخَتارَ  ٌْ َدْي اْلُمَصلًِّ بَِما َعلَ ٌَ َن  ٌْ َذلَِك َمَع َما فٌِِه َعلَى إْثِم  اْلَمارُّ َب

َدْي اْلُمَصلًِّ ٌَ َن  ٌْ  ".اْلُمُروِر َب
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -353 ُه َبلََؽُه أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

ِدي النَِّساءِ  ٌْ َن  ٌْ ُمرَّ َب ٌَ ْكَرهُ أَْن  ٌَ نَ ،ُعَمَر َكاَن  ٌَُصلٌِّ نقل : الشرح". َوُهنَّ 
اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر 
. رضً هللا عنهما ببلؼا ألنه كره المرور أمام النساء وهن تصلٌن

َدْي النَِّساِء َوُهنَّ  :وقال الباجً فً المنتقى ٌَ َن  ٌْ ُتُه لِْلُمُروِر َب ٌَ ش َكَراِه
نِ  ٌْ ٌَ ْحَتِمُل َمْعَن ٌَ َن  ْكَرهُ : أََحُدُهَما :ٌَُصلٌِّ ٌَ ْكَرهُ َذلَِك َكَما  ٌَ ُكوَن  ٌَ أَْن 

َجالِ  َن ِمْن الرِّ َدْي اْلُمَصلٌِّ ٌَ َن  ٌْ انًِ.اْلُمُروَر َب ُه َخصَّ :َواْلَوْجُه الثَّ أَنَّ
َساَء بَِذلَِك لُِدُخولِِه إلَى اْلَمْسِجِد َوُخُروِجِه ِمْنُه َوُهَو فًِ آِخِر  النِّ

َن َوإِْن ُكنَّ فًِ َطِرٌقِهِ  ٌْ ِدٌِهنَّ إَذا َصلَّ ٌْ َن أَ ٌْ فُوِؾ َفَكِرَه اْلُمُروَر َب  ".الصُّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -354 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع مولى َعْبَد هللاِ :  َحدَّ َحدَّ

َدْي أََحٍد وهو ٌصلً،  ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ ْبَن ُعَمَر، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن الَ 
هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ َدُع أََحًدا  ٌَ هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن : الشرح".َوالَ 

عمر رضً هللا عنهما، أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌبٌن 
مذهب عبد هللا بن عمر وهو الذي تبناه وقال به، فكان ال ٌمر بٌن 
 .ٌدي مصل وال ٌترك من ٌمر أمامه وهو ٌصلً، وهللا تعالى أعلم
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 :الرخصة فً المرور بٌن ٌدي المصلً (45)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -355 ِد :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب َحدَّ
ُه َقالَ  اٍس، أَنَّ ِ ْبِن َعبَّ ِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ : هللاَّ
 ِ ْوَمبٍِذ َقْد َناَهْزُت االْحتبِلََم، َوَرُسوُل هللاَّ ٌَ أَْقَبْلُت َراِكًبا َعلَى أََتاٍن، َوأََنا 
َدْي َبْعِض  ٌَ َن  ٌْ اِس بِِمًنى، َفَمَرْرُت َب ٌَُصلًِّ بالنَّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم 

ْنِكْر  ٌُ ؾِّ َفلَْم  ، َفَنَزْلُت، وأَْرَسْلُت األََتاَن َتْرَتُع، َوَدَخْلُت فًِ الصَّ ؾِّ الصَّ
ًَّ أََحدٌ  هذا الحدٌث الصحٌح من أنظؾ األسانٌد :الشرح."َذلَِك َعلَ

قال :وأقواها، لذلك أخرجه من طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن
أَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعِن اْبِن  :الشافعً فً السنن المؤثورة وفً المسند

ِ،الحدٌث، ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ َوَقَرْأُت َعلَى  : وقال أحمدِشَهاٍب، َعْن ُعَب
ْحَمِن َهَذا اْلَحِدٌَث، ٌُوُسَؾ، :وقال البخاريَعْبِد الرَّ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ  َحدَّ

ى ْبُن  :وقال مسلمأَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، : َقالَ  ٌَ ْح ٌَ حّدثنا 
ى َقالَ  ٌَ ْح ِد هللاِ ْبِن َعْبِد : ٌَ ٌْ َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب

اٍس؛ َقالَ   الحدٌث، وقال أبو أََتاٍن، أَْقَبْلُت َراِكًبا َعلَى: هللاِ، َعِن اْبِن َعبَّ
حدثنا عثماُن بن أبً شٌبَة، حَدثنا سفٌان بن ُعٌٌنَة، عن  :داود

جبُت على : الزهري، عن ُعبٌد هللا بن عبد هللا، عن ابن عباس، قال
 الحدٌث، وحَدثنا القعنبً، عن مالك، عن ابن شهاب، (ح)ِحماٍر 

ُن ْبُن أَْحَمَد ْبِن علً  :وقال السراج ٌْ أبنا اْلَقاِضً أَُبو َنْصٍر اْلُحَس
أبنا أبو الحسٌن الخفاؾ، أبنا أبو العباس : الحرمٌنً فً آخرٌن، قالوا

ًُّ َقالَ  ْهلِ ِ : السراج، ثنا محمد بن ٌحٌى الذُّ َوفٌَِما َقَرْأُت َعلَى َعْبِد هللاَّ
ِد : ْبِن َنافٍِع َقالَ  ٌْ ٌؾ، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب َثنًِ ُمَطرِّ َوَحدَّ
ِ ْبِن َعْبدِ  ِ ْبِن ُعْتَبَة، َعِن اْبِن َعبَّاس هللاَّ  :، الحدٌث، وقال ابن حبانهللاَّ

بًِ َبْكٍر، َعْن : أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ 
أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

الحدٌث،وهذا إسناد رواٌة أبً مصعب  َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َمالٍِك،

الزهري وهو الذي ٌقصد بؤحمد بن أبً بكر، وقد اختارها أٌضا مع 
أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -548 :البستً والبؽوي فً شرح السنة حٌث قال

، أََنا أَُبو  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
ِ ْبِن  ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب

ُه َقالَ  ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن َعْبدِ  اٍس، أَنَّ ِ ْبِن َعبَّ أَْقَبْلُت َراِكًبا َعلَى  :هللاَّ
هِ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوَمبٍِذ َقْد َناَهْزُت االْحتبِلَم، َوَرُسوُل هللاَّ ٌَ  أََتاٍن، َوأََنا 

ؾِّ َفَنَزْلُت، »َوَسلََّم  َدْي َبْعِض الصَّ ٌَ َن  ٌْ اِس بِِمًنى، َفَمَرْرُت َب ٌَُصلًِّ بِالنَّ
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ًَّ أََحدٌ  ٌُْنِكْر َذلَِك َعلَ ، َفلَْم  ؾِّ  .«َفؤَْرَسْلُت األََتاَن َتْرَتُع، َوَدَخْلُت فًِ الصَّ

ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
ى، ِكبلُهَما َعْن َمالِكٍ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ : َقْولُهُ  ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 

وأخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى " .َقاَرْبُتهُ : َناَهْزُت االْحتبِلَم، أَيْ 
التً ذكرنا من قبل  البخاري  ورواٌة من طرٌق الشافعً عن مالك،

ٌُوُسَؾ، َقالَ :هً، قال ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن : َحدَّ
اٍس،  ِ ْبِن َعبَّ ِ ْبِن ُعْتَبَة، َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ِشَهاٍب، َعْن ُعَب

ُه َقالَ  ْوَمبٍِذ َقْد َناَهْزُت :أَنَّ ٌَ أَْقَبْلُت َراِكًبا َعلَى ِحَماٍر أََتاٍن، َوأََنا 
اِس بِِمًنى إِلَى »ااِلْحتبِلََم، ٌَُصلًِّ بِالنَّ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َوَرُسوُل هللاَّ

ؾِّ َفَنَزْلُت، َوأَْرَسْلُت األََتاَن  َدْي َبْعِض الصَّ ٌَ َن  ٌْ ِر ِجَداٍر، َفَمَرْرُت َب ٌْ َؼ
ًَّ أََحدٌ  ْنِكْر َذلَِك َعلَ ٌُ ، َفلَْم  ؾِّ ، قال ابن حجر «َتْرَتُع، َوَدَخْلُت فًِ الصَّ

اِس بِِمًنى َكَذا َقاَل َمالٌِك َوأَْكَثُر ":"فتح الباري"فً  ٌَُصلًِّ بِالنَّ َقْولُُه 
َنَة بَِعَرَفَة َقاَل  ٌْ ٌَ ِة ابن ُع ٌَ ْهِريِّ َوَوَقَع ِعْنَد ُمْسلٍِم ِمْن ِرَوا أَْصَحاِب الزُّ

ِد  َعدُّ َتاِن َوُتُعقَِّب بِؤَنَّ اأْلَْصَل َعَدُم التَّ ٌَّ ٌُْحَمُل َذلَِك َعلَى أَنَّهَُما َقِض َوِويُّ  النَّ
َنَة بَِعَرَفَة  ٌْ ٌَ َحاِد َمْخَرِج اْلَحِدٌِث َفاْلَحقُّ إِن َقول ابن ُع َما َمَع اتِّ ٌَّ َواَل ِس

ْهِريِّ َوَذلَِك فًِ  ِة َمْعَمٍر َعِن الزُّ ٌَ ًضا ِمْن ِرَوا ٌْ َشاذٌّ َوَوَقَع ِعْنَد ُمْسلٍِم أَ
ِه َواْلَحقُّ أَنَّ  ٌْ ُل َعلَ ٌَُعوَّ ِة اْلَوَداِع أَِو اْلَفْتِح َوَهَذا الشَّكُّ ِمْن َمْعَمٍر اَل  َحجَّ

ِة اْلَوَداعِ  علٌه وقد أخرجه متفق فهذا الحدٌث ."َذلَِك َكاَن فًِ َحجَّ
البخاري من طرٌق اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا، بٌنما أخرجه 

قرٌنه سفٌان بن عٌٌنة الهبللً مالك ومن طرٌق مسلم من طرٌق 
المكً كبلهما عن محمد بن شهاب الزهري، وقد تبٌن من خبلل هذا 

الحدٌث وؼٌره أن اإلمام مالكا رحمه هللا وإٌانا أثبت فً الزهري 
من ابن عٌٌنة، وقد شذ هنا سفٌان بن عٌٌنة بقوله فً عرفة، ثم إن 

فقه هذا الحدٌث هو أن اإلمام سترة للمؤموم، وقال الفقهاء ٌجوز 

للمصلً أن ٌتخذ مصلٌا أو إنسانا سترة له فً الصبلة، وهللا تعالى 
 َقاَل َمالٌِك َوأََنا أََرى َذلَِك : "وقال ابن عبد البر فً االستذكار.أعلم

ِجِد اْلَمْرُء َمْدَخبًل  ٌَ ٌُْحِرَم اإْلَِماُم َولَْم  بَلةُ َوَبْعَد أَْن  َواِسًعا إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ
قال أبو عمر حدٌث بن شهاب فً هذا ،إِلَى اْلَمْسِجِد إاِلَّ بٌن الصفوؾ

َنَة َمالًِكا فًِ َبْعِض أَْلَفاِظِه َفَرَواهُ َعِن بن ِشَهاٍب  ٌْ ٌَ الباب خالؾ بن ُع
اٍس َقاَل ِجْبُت أنا والفضل  ِ ْبِن َعبَّ ِ َعْن َعْبِد هللاَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ َعْن ُعَب
َن  ٌْ ٌَُصلًِّ بَِعَرَفَة َفَمَرْرَنا َب ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ على أتان َوَرُسوُل هللاَّ
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 ِ ا َدَخْلَنا َمَع َرُسوِل هللاَّ ؾِّ َفَنَزْلَنا َوَتَرْكَناَها َتْرَتُع َفلَمَّ َدْي َبْعِض الصَّ ٌَ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ قُْل لََنا َرُسوُل هللاَّ ٌَ ِه َوَسلََّم لَْم  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ُدلُّ  ٌَ شٌبا،َقاَل أَُبو ُعَمَر َقْوُل َمالٍِك فًِ َهَذا اْلَباِب َمَع َما َتْرَجَم بِِه اْلَباَب 
فُوَؾ َخْلَؾ اإْلَِماِم ُرْخَصًة لَِمْن لَْم  َديِ الصُّ ٌَ َن  ٌْ َعلَى أَنَّ فًِ اْلَمْشًِ َب

اٍس َهَذا َقْولُُه  َرى بَِذلَِك َبؤًْسا لحدٌث بن َعبَّ ٌَ ُرهُ اَل  ٌْ ا َوَؼ ِجْد ِمْن َذلَِك ُبّدً ٌَ
ْمَنا أَنَّ  ًَّ أََحٌد، َوَقْد َقدَّ ْنِكْر َعلَ ٌُ ؾِّ َفلَْم  َدْي َبْعِض الصَّ ٌَ َن  ٌْ َفَمَرْرُت َب

ؾِّ َكاْلَماِشً َخْلَفُه ُدوَن  اإْلَِماَم ُسْتَرةٌ لَِمْن َخْلفُُه َفاْلَماِشً َخْلَفُه أََماَم الصَّ
ؾِّ   ."الصَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -356 بًِ :  َحدَّ
ُه َبلََؽُه، أَنَّ َسْعَد ْبَن أَ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

َدْي الناس وهم ٌصلون ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ هذا الخبر : الشرح" .َوقَّاٍص َكاَن 
الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا عن سعد بن أبً 

وقاص، قد رواه ببلؼا فهو ؼٌر متصل اإلسناد، وفٌه من الفقه ما 
فً الحدٌث المسند الذي قبله، وهو أن اإلمام سترة للمؤموم، وهللا 

 .تعالى أعلم
بلَةُ : َقاَل َمالِكٌ - * . َوأََنا أََرى َذلَِك َواِسًعا، إَِذا قِاَمِت الصَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -357 بًِ :  َحدَّ
ًَّ ْبَن أَ ُه َبلََؽُه، أَنَّ َعلِ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ

َديِ :َطالٍِب كان ٌقول ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ ا  ٌء ِممَّ ًْ بلََة َش ْقَطُع الصَّ ٌَ الَ 
اإلمام مالك رحمه هللا هذا الحدٌث الذي أخرجه : الشرح."اْلُمَصلًِّ

موقوفا على علً رضً هللا عنه، أخرجه ببلؼا، تعالى وإٌانا 
ومذهب علً وعثمان رضً هللا عنه قبله أنه ال ٌقطع الصبلة شًء 

 قال البٌهقً فً وعلى المصلً أن ٌجتهد فً درء كل مار من أمامه،
بًِ اْلَمْعُروِؾ اْلَفقٌُِه،  -3512 :السنن الكبرى

أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن ْبُن أَ
ُد  ، ثنا ُمَحمَّ اِزيُّ اِب الرَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَوهَّ أنبؤ أَُبو َسِعٌٍد َعْبُد هللاِ ْبُن ُمَحمَّ

ٌُّوَب، أنبؤ ُمْسلُِم ْبنُ  ثنا َقَتاَدةُ، : إِْبَراِهٌَم، ثنا ِهَشاٌم، َوُشْعَبُة َقالَ  ْبُن أَ
ًَ هللاُ َعْنهَُما َقااَل  ا َرِض ًٌّ ْقَطُع َصبَلَة " :َعْن َسِعٌٍد، أَنَّ ُعْثَماَن، َوَعلِ ٌَ اَل 

ٌء، َواْدَرُءوُهْم َما اْسَتَطْعُتمْ  ًْ قال ابن عبد البر فً و "اْلُمْسلِِم َش

ًٍّ َقاَل : "االستذكار ِد ْبِن َعلِ ِ ْبِن ُمَحمَّ َثَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َفَقْد َحدَّ
َثَنا أَُبو  ًُّ َقاَل َحدَّ َثَنا َبقِ ٌُوُنَس َقاَل َحدَّ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ بًِ َقاَل َحدَّ

َثنًِ أَ َحدَّ
َماَن َوَوِكٌٌع َعْن َسِعٌٍد َعْن  ٌْ َثَنا َعْبَدةُ ْبُن ُسلَ َبَة َقاَل َحدَّ ٌْ بًِ َش

َبْكِر ْبُن أَ
بَلَة  ْقَطُع الصَّ ٌَ ًٍّ َوُعْثَماَن َقااَل اَل  ٌَِّب َعْن َعلِ َقَتاَدَة َعْن َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ٌء وادرإوا عنكم ما استطعتم ًْ  .َش
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 358 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم : َحدَّ َحدَّ
قُولُ  ٌَ ٌء : ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن  ًْ بلََة َش ْقَطُع الصَّ ٌَ الَ 

َديِ اْلُمَصلًِّ ٌَ َن  ٌْ ُمرُّ َب ٌَ ا  وهكذا أخرج هذا الحدٌث : الشرح."ِممَّ
الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما بإسناد من أصح األسانٌد، 

وهو ٌقول بؤنه ال ٌقطع الصبلة شًء مما ٌمر بٌن ٌدي 

بًِ َذرٍّ اْلِؽَفاِريِّ  :وكؤنه ٌرد بهذا القول حدٌث."المصلً
ُ - أَ ًَ هللاَّ َرِض

ِ : َقالَ - َعْنُه  ِه َوَسلََّم - َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ْقَطُع َصبَلَة »- َصلَّى هللاَّ ٌَ
ُجِل اْلُمْسلِِم  ْحِل - الرَّ َرِة الرَّ ِه ِمْثلُ ُمَإخِّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ُكْن َب ٌَ اْلَمْرأَةُ، - إَذا لَْم 

َطانٌ  »َوفٌِهِ « اْلَحِدٌثُ - َواْلِحَماُر، َواْلَكْلُب اأْلَْسَوُد  ٌْ « اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد َش

َفَما َباُل اأْلَْسَوِد ِمْن اأْلَْحَمِر ِمْن اأْلَْصَفِر : َوَتَماُمُه قُْلت أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم،
ٌَِض؟ َقالَ  ِ : ِمْن اأْلَْب ا اْبَن أَِخً َسؤَْلت َرُسوَل هللاَّ ِه - ٌَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

ا َسؤَْلتنًِ؟ َفَقالَ - َوَسلََّم  َطانٌ »:َعمَّ ٌْ اْلَكْلُب : َوفٌِهِ « اْلَكْلُب اأْلَْسَوُد َش
َطاٌن؛ الْ  ٌْ سٍ اأْلَْسَوُد َش مَقذَّ ًُ هَُّك ثِل بسُّر َٚقزَقؼَق أَْي َوَقاَل؛ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم :جَق

،َوأَْخَرَجُه ا ُّٙر بئِل انَُّسَق َٔق  ، ُّ٘ر زِل اًل نزِّْشيِل اْلَحِدٌُث ٔ.َواْبُن َماَجْه ُمْخَتَصًرا َوُمَطوَّ

ْقَطُع َصبَلَة َمنْ  ٌَ ُه  اَل ُسْتَرَة لَُه ُمُروُر َهِذِه اْلَمْذُكوَراِت،  َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ
ٔلذ اخزهف انفمٓبء فٙ اإلثطبل،ٔلذ ثُٛب فٙ .َوَظاِهُر اْلَقْطِع اإْلِْبَطالُ 

 الدلٌل على (41 :"يب ٚهٙ" اإل ؼبع ٔاإللُبع ثًسبئم اإلجًبع"كزبثُب 

ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن الحافظ ابن عبد البر 
وأجمعوا أنه ال ٌقاتل المار بٌن ٌدي : "حٌث قال" االستذكار"فً

المصلً بسٌؾ وال مخالطة وال ٌبلػ به مبلؽا ٌفسد به على نفسه 
وأجمعوا أنه إذا مر بٌن ٌدٌه ولم ٌدركه من مقامه " كذا قوله" صبلته

الذي ٌقوم فٌه فً صبلته أنه ال ٌمشً إلٌه لٌرده شٌبا ال ٌجوز 
للمصلً مثله وال ٌضر المرور بٌن ٌدي المؤموم كما ال ٌضر 

أخرج البخاري " المرور من وراء السترة إلى القبلة عند الجمٌع
ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وابن ماجه واإلمام مالك 

سمعت النبً صلى :" واإلمام أحمد عن أبً سعٌد رضً هللا عنه قال

إذا كان أحدكم ٌصلً إلى شًء ٌستره من : هللا علٌه وسلم ٌقول
الناس فؤراد أحد أن ٌجتاز بٌن ٌدٌه، فلٌدفعه فإن أبى فلٌقاتله، فإنما 

أي لٌدفعه وهذا فً أول األمر ال ٌزٌد على : ومعناه" هو شٌطان
دفعه، وقال الفقهاء إن المار بٌن ٌدي المصلً إذا لج فً المرور، 

وأبى الرجوع، أن المصلً ٌشتد علٌه فً الدفع وٌجتهد فً رده إن 
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: لم ٌخرجه ذلك إلى إفساد صبلته بكثرة العمل فٌها وقال اإلمام أحمد
ٌدرأ ما استطاع وأكره القتال فً الصبلة، وذلك لما ٌقضً إلٌه من 

وأخرج اإلمام أحمد وابن ماجه عن أم سلمة " الفتنة وإفساد الصبلة
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌصلً فً : رضً هللا عنها، قالت

حجرة أم سلمة فمر بٌن ٌدٌه عبد هللا أو عمر بن أبً سلمة، فقال 

فلما . بٌده، فرجع فمرت زٌنب بنت أم سلمة، فقال بٌده هكذا فمضت
قلت " هن أؼلب: صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال

والمحافظة على أداء الصبلة بؤكمل حال مقدم على كل ما ٌخل بذلك 
ومن مر أمام المصلً وجعل بٌنه :" وقد قال ابن حزم فً المحلى

وبٌنه أكثر من ثبلث أذرع فبل إثم على المار ولٌس على المصلً 
دفعه، فإن مر أمامه على ثبلث أذرع فؤقل فهو آثم إال أن تكون 

سترة المصلً أقل من ثبلث أذرع فبل حرج على المار فً المرور 
ولما ٌتطرق إلى دفعه أو مقاتلته فً حالة مروره " وراءها أو علٌها

بٌنه وبٌن سترة أقل من ثبلثة أذرع وهو المعروؾ بالظاهرٌة فثبت 
                         .إجماع ابن عبد البر فً عدم المقاتلة وهللا أعلم

 :سترة المصلً فً السفر (46)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب قراءة، َقالَ -359 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ َعْبَد ،َحدَّ
ْسَتتُِر بَِراِحلَتِِه إَِذا َصلَّى فً السفر ٌَ هذا : الشرح".هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن 

الخبر الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما قد رواه اإلمام مالك 
رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا، وقد عمل فٌه بحدٌث الرسول صلى 

. هللا علٌه وسلم المتقدم وهو أن ٌجعل سترة المرء قدر مإخر الرحل
 .وقد تقدم من الشرح ومن تخرٌج األحادٌث فً المسؤلة ما ٌكفً

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -360 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوةَ :  َحدَّ  أَنَّ ،َحدَّ
ِر ُسْتَرةٍ  ٌْ ْحَراِء إِلَى َؼ ٌَُصلًِّ فًِ الصَّ وأما الخبر :الشرح".أََباهُ َكاَن 

الذي رواه عن عروة بن الزبٌر وهو أنه كان ٌصلً فً الصحراء 
بؽٌر سترة،وذلك وهللا تعالى أعلم،ألن السترة تتخذ فً مكان ٌخاؾ 

فٌه المصلً أن ٌمر أمامه إنسان أو حٌوان،وأما فً الفبلة الخالً 
 من هذه األجناس فقد تجوز فٌه هذا الفقٌه عدم اتخاذ سترة،وهللا أعلم

 :مسح الحصباء فً الصبلة (47)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -361 ُه :  َحدَّ بًِ َجْعَفٍر اْلَقاِرى أَنَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ْسُجَد، ٌَمَسَح اْلَحْصَباَء : َقالَ  ٌَ ُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر إَِذا ْهَوى لِ ٌْ َرأَ
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هذا الحدٌث الموقوؾ على : الشرح".لَِمْوِضِع َجْبَهتِِه، َمْسًحا َخفًٌِفا
عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما ٌبٌن أن ابن عمر رضً هللا 

عنهما إذا هوى لٌسجد ٌمسح الحصباء لوضع جبهته، وهذا فٌه من 
العمل القلٌل الخفٌؾ، وقد تجاوزوا عن العمل القلٌل فً الصبلة مع 

 :الكراهة وأبطلوا الصبلة بالعمل الكثٌر، لذلك أتبعه بالنهً كما ٌلً

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -362 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
قُولُ  ٌَ َمْسُح اْلَحْصَباِء َمْسَحًة َواِحَدًة، : قال َبلََؽنً أَنَّ أََبا َذرٍّ َكاَن 

َعمِ  ٌر ِمْن ُحْمِر النَّ ٌْ هذا الحدٌث الموقوؾ على : الشرح." َوَتْرُكَها َخ
أبً ذر رضً هللا عنه أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 

بو داود أببلؼا، فهو لٌس بمتصل اإلسناد، وقد أسنده أحمد و
بًِ َذرٍّ  :والترمذي والنسابً وابن ماجه مرفوعا كما ٌلً

- َعْن أَ
ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ ِ : َقالَ - َرِض ِه َوَسلََّم - َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ إَذا »-:َصلَّى هللاَّ

ْحَمَة ُتَواِجهُهُ  ْمَسْح اْلَحَصى، َفإِنَّ الرَّ ٌَ بَلِة َفبَل   ،«َقاَم أََحُدُكْم فًِ الصَّ
ًَّ »" َرَواهُ اْلَخْمَسُة بِإِْسَناٍد َصِحٌٍح، َوَزاَد أَْحَمدُ  بِ ُ - َسؤَْلت النَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ٍء َحتَّى َسؤَْلته َعْن َمْسِح اْلَحَصاِة، َفَقالَ - َعلَ ًْ َعْن ُكلِّ َش

ُد ْبُن َطاِهِر ْبِن  -2273 :، قال ابن حبان"َواِحَدًة أَْو َدعْ  أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

ِك بَِبْؽَداَد، َقالَ  ٌْ َم بًِ الدُّ
اٍد، َقالَ : أَ ٌَ َثَنا إِْبَراِهٌُم ْبُن ِز اُن، : َحدَّ ٌَ َثَنا ُسْف َحدَّ

ًَّ َصلَّى  بِ ْبلُُػ بِِه النَّ ٌَ  ، بًِ َذرٍّ
بًِ اأْلَْحَوِص، َعْن أَ

، َعْن أَ ْهِريِّ َعِن الزُّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ْمَسِح [50:ص]إَِذا َقاَم أََحُدُكْم فًِ » :هللاَّ ٌَ بَلِة َفبَل   الصَّ

ْحَمَة ُتَواِجهُهُ  وضعفه األلبانً لكن قال شعٌب . «اْلَحَصى، َفإِنَّ الرَّ

: هو مولى بنً لٌث، وقٌل: حدٌث حسن أبو األحوص: األرنإوط
مولى بنً ؼفار لم ٌرو عنه ؼٌر الزهري، ذكره المإلؾ فً 

 جرحاً وال تعدٌبلً، 335/ 9ولم ٌذكر فٌه ابن أبً حاتم " الثقات"
، وذكره الذهبً فً "صحٌحه"وأخرج ابن خزٌمة حدٌثه هذا فً 

لٌس بشًء، وقال : وقال ابن معٌن" من تكلم فٌه وهو موثق"جزء 
قلت فما " .لٌس بالمتٌن عندهم، وباقً رجاله ثقات: أبو أحمد الحاكم

بٌنه شعٌب األرنإوط هو أعدل المذاهب وقبول رواٌة التابعٌن الذٌن 
إنارة المصابٌح على "وثقوا أولى من ردها كما بٌنا ذلك فً كتابنا 

 ولما كانت ."قواعد التعدٌل والتجرٌح وقواعد التعلٌل والتصحٌح
تواجهه، فكان األولى به أن ٌخشع وٌبتعد عن كل عمل ٌخل  الرحمة

َوَقْد ُرِوَي ":وقال ابن عبد فً التمهٌد وفً االستذكار، قالبالخشوع، 
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ِه َوَسلََّم ِمْن ُطُرٍق  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ بًِ َذرٍّ َمْرفُوًعا إِلَى النَّ
َحِدٌُث أَ

ِد ْبِن َطْلَحَة ْبِن  َنَة َعْن َعْمِرو ْبِن ِدٌَناٍر َعْن ُمَحمَّ ٌْ ٌَ كثٌرة،وروى اْبُن ُع
قُوُل َمرَّ  ٌَ بًِ َربٌَِعَة 

اِش ْبِن أَ ٌَّ ِ ْبَن َع ُه َسِمَع َعْبَد هللاَّ ِزٌَد ْبِن ُرَكاَنَة أَنَّ ٌَ
ًة َواِحَدًة،  بًِ أَُبو َذرٍّ َوأََنا أَُصلًِّ َفَقاَل إِنَّ اأْلَْرَض اَل ُتْمَسُح إاِلَّ َمرَّ
َرَة َوَجَماَعٍة ِمَن  ٌْ بًِ ُهَر

اِب َوَجابٍِر َوأَ َوُرِوَي َعْن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ًة َواِحَدًة، هُْم َكِرُهوا لِْلُمَصلًِّ َمْسَح اْلَحَصى إاِلَّ َمرَّ لَِؾ أَنَّ َقاَل أَُبو  السَّ
َعِم َوإِنًِّ َمَسْحُت َمَكاَن َجبٌِنًِ ِمَن  ْرَداِء َما أُِحبُّ أَنَّ لًِ ُحُمَر النَّ الدَّ

ْؽلَِبنًِ َفؤَْمَسُحُه َمْسَحًة َواِحَدًة، ٌَ َعُم اإْلِبُِل َواْلُحُمُر  اْلَحْصَباِء إاِلَّ أَْن  َوالنَّ
بًِ ِذْبٍب َعْن ُشَرْحبٌَِل ْبِن َسْعٍد َعْن َجابٍِر  ِمْنَها أَْرَفُعَها،

َوَرَوى ابن أَ
بَلِة  ِه َوَسلََّم َعْن َمْسِح اْلَحْصَباِء فًِ الصَّ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َقاَل َسؤَْلُت النَّ

ٌر لََك ِمْن ِماَبِة َناَقٍة ُكلَُّها ُسوُد  ٌْ َقاَل َواِحَدةٌ ألن ُتْمِسَك َعْنَها َخ
ا َمْسُح اْلَجْبَهِة َفَقاَل  اٍس إَِذا ُكْنَت فًِ َصبَلٍة َفبَل ااْلَحَدَقِة،َوأَمَّ بن َعبَّ

ِك اْلَحْصَباَء،َوَقاَل  بن َمْسُعوٍد أَْرَبٌع اَتْمَسُح َجْبَهَتَك َواَل َتْنفُُخ َواَل ُتَحرِّ
ْمَسَح َجْبَهَتُه َقْبَل أَْن  ٌَ ِر ُسْتَرٍة أَْو  ٌْ ًَ إِلَى َؼ ٌَُصلِّ ِمَن اْلَجَفاِء أَْن 

ْسَمَع اْلُمَناِدي ثم ال ٌجٌبه ٌَ ُبوَل َقابًِما أَْو  ٌَ ْنَصِرَؾ أَْو  ٌَ". 
 :جاء فً تسوٌة الصفوؾ ما (48)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -363 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ ُعَمَر ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
فُوِؾ، َفإَِذا َجاُإوهُ َفؤَْخَبُروهُ أَْن َقِد  ِة الصُّ ٌَ ؤُْمُر بَِتْسِو ٌَ اِب َكاَن  اْلَخطَّ

رَ  هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه :الشرح." اْسَتَوْت، َكبَّ
هللا تعالى وإٌانا موقوفا على عمر رضً هللا عنه فً هذا األصل من 
أصوله، قد ٌعاب علٌه،ألنه منقطع ألن نافعا لم ٌسمع من عمر،وقد 
تبعه عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ بإخراج المنقطع والبٌهقً 

فً السنن الذي أخرجه من طرٌق مالك، ولم ٌبٌن انقطاعه، وألنه قد 
تواترت األحادٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسم اآلمرة بتسوٌة 

الصفوؾ، وصنٌع عمر الذي اختاره اإلمام مالك هو أنه كان ٌؤمر 
بعض المصلٌن أن ٌشرفوا على تسوٌة الصفوؾ، فإذا أخبروه أن 

الصفوؾ تمت تسوٌتها، كبر، أي دخل فً الصبلة بتكبٌرة اإلحرام، 
فتح الرب الساتر "وقد بٌنا تواتر فضل الصؾ األول فً كتابنا 

قال رسول هللا صلى : حدٌث-50: كما ٌلً" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
خٌر صفوؾ الرجال أولها وشرها آخرها وخٌر ":هللا علٌه وسلم

 تفرد به الكتانً فً نظم "صفوؾ النساء آخرها وشرها أولها
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أبً هرٌرة (1أخرجه مسلم واألربعة من حدٌث، : وقال" المتناثر
 (3 جابر، (2وقال الترمذي حدٌث حسن صحٌح قال وفً الباب عن 

 العرباض بن (7 عابشة ،(6 أبً ذر، (5أبً سعٌد، (4وابن عباس، 
هـ وقال المنذري فً الترؼٌب بعد أن أورده من / أنس(8سارٌة، 

حدٌث أبً هرٌرة وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس 

وعمر بن الخطاب وأنس بن مالك وأبو سعٌد وأبو أمامة وجابر بن 
 أبا أمامة وزاد ؼٌره أٌضا (10 عمر،(9هـ فزاد /عبد هللا وؼٌرهم

أخرجه مسلم وأبو داود : أبو هرٌرةـ 1: قلت رواه"  فاطمة بنت قٌس(11

: ابن عباسـ 3، الترمذي قال فً الباب عنه: جابرـ 2.والترمذي والنسابً وابن ماجه

أبو ـ 4، الترمذي قال فً الباب عنه رواه الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وكذلك البزار

الترمذي قال : أبو ذرـ 5،الترمذي قال فً الباب عنه رواه أحمد بطوله وأبو ٌعلى: سعٌد
الترمذي : العرباض بن سارٌةـ 7ا،الترمذي قال فً الباب عنه: عابشةـ 6،فً الباب عنه

:  عمر بن الخطابـ 9ر،الترمذي قال فً الباب عنه رواه البزا: أنسـ 8ه،قال فً الباب عن
الطبرانً :  أبو أمامةـ 10.رواه  الطبرانً فً األوسط وفٌه ٌزٌد بن عبد الملك النوفكً

 .ان ره فً ن م المتناثر.فاطمة بنت قٌسـ 11.فً الكبٌر وفٌه عفٌر بن معدان
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -364 ِل ْبِن :  َحدَّ ٌْ بًِ ُسَه

ِه أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعمِّ َحدَّ
ُه َقالَ  بٌِِه أَنَّ

بلَةُ : َمالٍِك، َعْن أَ ُكْنُت َمَع ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن، َفَقاَمِت الصَّ
ي اْلَحْصَباَء  ٌَُسوِّ ْفِرَض لًِ، َفلَْم أََزْل أَُكلُِّمُه، َوُهَو  ٌَ َوأََنا أَُكلُِّمُه فًِ أَْن 
فُوِؾ، َفؤَْخَبُروهُ  ِة الصُّ ٌَ ِه، َحتَّى َجاَءهُ ِرَجاٌل َقْد َكاَن َوَكلَهُْم بَِتْسِو ٌْ بَِنْعلَ

فُوَؾ َقِد اْسَتَوْت، َفَقاَل لًِ رَ :أَنَّ الصُّ ، ُثمَّ َكبَّ ؾِّ ." اْسَتِو فًِ الصَّ
وهذا الحدٌث الثانً فً تسوٌة الصفوؾ رواه اإلمام مالك :الشرح

رحمه هللا تعالى وإٌانا عن عثمان بن عفان رضً هللا عنه، وقد 
أخبر فٌه مالك، وهو جد اإلمام مالك، كان ٌكلم عثمان فً أن 

ٌفرض له، فلم ٌجبه الشتؽاله بتسوٌة الحصباء وقد كلؾ مصلٌن 
استو : بتسوٌة الصفوؾ فلما أخبروه أن الصفوؾ قد سوٌت، قال له

فً الصؾ، ثم كبر، أي أحرم للصبلة، وقد اقتصر اإلمام مالك 
رحمه هللا تعالى وإٌانا فً تسوٌة الصفوؾ على هذٌن الحدٌثٌن 

الموقوفٌن بٌنما تواترت األحادٌث عن رسول هللا صلى هللا علٌه 
فتح الرب "وسلم باألمر بتسوٌة الصفوؾ،وقد خرجناها فً كتابنا 

ُ - َعْن أََنٍس : ، نذكر منها"الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر ًَ هللاَّ َرِض
ًَّ - َعْنُه  بِ ِه َوَسلََّم - أَنَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ وا ُصفُوَفُكْم،»: َقالَ - َصلَّى هللاَّ  ُرصُّ

َنَها، َوَحاُذوا بِاأْلَْعَناقِ  ٌْ ، « َوَقاِرُبوا َب ًُّ َسابِ َرَواهُ أَُبو َداُود َوالنَّ

ْعَماِن  َخاِن، َوأَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث النُّ ٌْ اَن،َوأَْخَرَج الشَّ َحُه اْبُن ِحبَّ َوَصحَّ
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ِ »:ْبِن َبِشٌٍر َفَقالَ  ِه َوَسلََّم - أَْقَبَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ اِس - َصلَّى هللاَّ َعلَى النَّ
ِ لَُتقٌُِمنَّ ُصفُوَفُكمْ : بَِوْجِهِه َفَقالَ  ٌَُخالَِفنَّ  أَقٌُِموا ُصفُوَفُكْم َثبَلًثا َوهللَاَّ  أَْو لَ

َن قُلُوبُِكمْ  ٌْ ُ َب
ْلَزُق َمْنِكَبُه بَِمْنِكِب َصاِحبِِه َوَكْعَبُه هللاَّ ٌَ ُجَل  ت الرَّ ٌْ  َقاَل َفَرأَ

ًضا َقالَ «بَِكْعبِهِ  ٌْ ًُّ »:، َوأَْخَرَج أَُبو َداُود َعْنُه أَ بِ ُ - َكاَن النَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُم اْلقِْدُح َحتَّى إَذا َ نَّ أَْن - َعلَ ٌَُقوَّ فُوِؾ َكَما  ٌَنا فًِ الصُّ ٌَُسوِّ

ْوٍم بَِوْجِهِه إَذا َرُجلٌ ُمْنَتبٌِذ  َقدْ  ٌَ أََخْذَنا َذلَِك َعْنُه، َوَفقِْهَنا أَْقَبلَ َذاَت 
َن ُوُجوِهُكمْ  ٌْ ُ َب ٌَُخالَِفنَّ هللاَّ نَّ ُصفُوَفُكْم أَْو لَ ، «بَِصْدِرِه َفَقالَ لَُتَسوُّ

ًضا ِمْن َحِدٌِث اْلَبَراِء ْبِن َعاِزٍب  ٌْ ُ َعْنُه - َوأَْخَرَج أَ ًَ هللاَّ – َرِض
ِ »:َقالَ  ِه َوَسلََّم - َكاَن َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ؾَّ ِمْن - َصلَّى هللاَّ َتَخلَّلُ الصَّ ٌَ

قُولُ  ٌَ ْمَسُح ُصُدوَرَنا َوَمَناِكَبَنا َو ٌَ ٍة  ٌَ ٍة إلَى َناِح ٌَ  اَل َتْخَتلِفُوا َفَتْخَتلِؾَ  َناِح
َرَة «قُلُوُبُكمْ  ٌْ بًِ ُهَر

ُ َعْنُه - ، َوَعْن أَ ًَ هللاَّ ِ : َقالَ - َرِض - َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ َها آِخُرَها، »:َصلَّى هللاَّ لَُها، َوَشرُّ َجاِل أَوَّ ُر ُصفُوِؾ الرِّ ٌْ َخ

لَُها َها أَوَّ َساِء آِخُرَها، َوَشرُّ ُر ُصفُوِؾ النِّ ٌْ َوَهِذِه ،َرَواهُ ُمْسلٌِم،« َوَخ

ا  اأْلََحاِدٌُث، َواْلَوِعٌُد الَِّذي فٌَِها َدالٌَّة َعلَى ُوُجوِب َذلَِك، َوُهَو ِممَّ
فٌُِدهُ َحِدٌُث أََنٍس َعْنُه  َتَساَهَل فٌِهِ  ٌُ اُس َكَما َتَساَهلُوا فٌَِما  ُ - النَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ لٌِِه َفَما َكاَن ِمْن َنْقٍص »:َعلَ ٌَ َم ُثمَّ الَِّذي  ؾَّ اْلُمَقدَّ وا الصَّ أَتِمُّ

رِ  ؾِّ اْلُمَإخَّ ُكْن فًِ الصَّ ٌَ اَس فًِ « َفْل أَْخَرَجُه أَُبو َداُود َفإِنَّك َتَرى النَّ

َل لَْو َقاُموا فٌِِه  ؾَّ اأْلَوَّ ْملَُبوَن الصَّ ٌَ قُوُموَن لِْلَجَماَعِة َوُهْم اَل  ٌَ اْلَمْسِجِد 
ِن َوَعلَى َثبَلَثٍة َوَنْحِوِه،  ٌْ قُوَن ُصفُوًفا َعلَى اْثَن َتَفرَّ ٌَ بَلةُ  َفإَِذا أُقٌَِمْت الصَّ

ِ :َوأَْخَرَج أَُبو َداُود ِمْن َحِدٌِث َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َقالَ  -  َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ِهْم قُْلَنا »:َصلَّى هللاَّ أاََل َتُصفُّوَن َكَما َتُصؾُّ اْلَمبَلبَِكُة ِعْنَد َربِّ

َمَة  فُوَؾ اْلُمَقدَّ وَن الصُّ ٌُتِمُّ ِهْم َقالَ  َؾ َتُصؾُّ اْلَمبَلبَِكُة ِعْنَد َربِّ ٌْ َوَك

ؾِّ  وَن فًِ الصَّ َتَراصُّ ٌَ فُوِؾ أََحاِدٌثُ « َو  َوَوَرَد فًِ َسدِّ اْلفَُرِج فًِ الصُّ
َما ِمْن ُخْطَوٍة أَْعَ ُم أَْجًرا ِمْن ُخْطَوٍة َمَشاَها »:َكَحِدٌِث اْبِن ُعَمرَ 

َها ؾِّ َفَسدَّ ُجلُ فًِ فُْرَجٍة فًِ الصَّ ًُّ فًِ اأْلَْوَسِط، « الرَّ َبَرانِ أَْخَرَجُه الطَّ

ًضا فٌِِه ِمْن َحِدٌِث َعابَِشَة َقاَل  ٌْ ِه َوَسلََّم - َوأَْخَرَج أَ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
ًتا فًِ » ٌْ ُ بَِها َدَرَجًة َوَبَنى لَُه َب

َمْن َسدَّ فُْرَجًة فًِ َصؾٍّ َرَفَعُه هللاَّ
ةِ  َقُه « اْلَجنَّ ًُّ َوُهَو َضِعٌٌؾ َوثَّ ْنِج ًُّ فٌِِه ُمْسلُِم ْبُن َخالٍِد الزَّ َثِم ٌْ َقاَل اْلَه

َفَة َعْنُه  ٌْ بًِ ُجَح
اُر ِمْن َحِدٌِث أَ اَن، َوأَْخَرَج اْلَبزَّ ُ - اْبُن ِحبَّ َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ؾِّ ُؼفَِر لَهُ » :َعلَ ًُّ « َمْن َسدَّ فُْرَجًة فًِ الصَّ َثِم ٌْ إْسَناُدهُ  َقاَل اْلَه
ٌُْؽنًِ َعْنهُ  وا ُصفُوَفُكمْ  »َحَسٌن َو َما َتُكوُن « ُرصُّ اْلَحِدٌَث إْذ اْلفَُرُج إنَّ
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فُوؾَ  ِهْم الصُّ  :ٔلذ ثُٛب رٕارش رسٕٚخ انصفٕف كًب ٚهٙ.ِمْن َعَدِم َرصِّ
األمر بتعدٌل الصفوؾ وسد خللها تفرد بها الكتانً فً :" حدٌث-51

قال : عن أبً أمامة رضً هللا عنه قال:نص الحدٌثو" ن م المتناثر

إن هللا ومبلبكته ٌصلون على ":رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
الصؾ األول قالوا وعلى الثانً قال إن هللا ومبلبكته ٌصلون على 

 "رسول هللا وعلى الثانً قال وعلى الثانً الصؾ األول قالوا ٌا
سووا صفوفكم وحاذوا بٌن :"وقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

مناكبكم ولٌنوا فً أٌدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشٌطان، ٌدخل 
رواه أحمد -  ٌعنً أوالد الضؤن"فٌما بٌنكم بمنزلة الحذؾ

والطبرانً فً الكبٌر ورجال أحمد موثقون كما فً مجمع الزوابد 
ذكر أبو عمر ابن عبد البر فً كتاب االستذكار له أنها : قال. للهٌثمً

صحاح متواترة وأما تسوٌة الصفوؾ فً الصبلة فاآلثار فٌها 
متواترة من طرق شتى صحاح كلها ثابتة فً أمر النبً صلى هللا 

علٌه وسلم بتسوٌة الصفوؾ وعن الخلفاء الراشدٌن بذلك بعده وهذا 
ما ال خبلؾ فٌه بٌن العلماء وأسانٌد الحدٌث فً ذلك كثٌرة فً كتب 

هـ وقال الحافظ ابن حجر فً فتح /المصنفٌن فلم أر لذكرها وجها 
ورود األمر بسد خلل الصؾ والترؼٌب فٌه أحادٌث جاء الباري قد 

كثٌرة أجمعها حدٌث ابن عمر عند أبً داود وصححه ابن خزٌمة 
أقٌموا الصؾ :والحاكم ولفظه أن الرسول صلى هللا علٌه وسلم قال

وحاذوا بٌن المناكب وسدوا الخلل وال تذروا فرجات للشٌطان ومن 
هـ وترجم الترمذي /وصل صفا وصله هللا ومن قطع صفا قطعه هللا 

باب ما جاء فً إقامة الصؾ ثم أخرج عن النعمان بن بشٌر قال 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌسوي صفوفنا فخرج ٌوما 
فرأى رجبل خارجا صدره عن القوم فقال لتسون صفوفكم أو 

لٌخالفن هللا بٌن وجوهكم، وقال وفً الباب عن جابر بن سمرة 
والبراء وجابر بن عبد هللا وأنس وأبً هرٌرة وعابشة قال حدٌث 

هـ وانظر الترؼٌب والترهٌب للمنذري /النعمان حدٌث حسن صحٌح
فإن فٌه من هذا الباب أحادٌث كثٌرة وقد عزا حدٌث النعمان هذا 

وإنا لنحن الصافون وإنا :لمالك والستة والدر المنثور لدى قوله

 فقد أورد فٌه أحادٌث عدة منه أٌضا ونقل أٌضا لنحن المسبحون

عن زٌد بن مالك أن الناس كانوا ٌصلون متبددٌن حتى نزلت هذه 
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أخرجه أحمد وأبو داود : ابن عمرـ 1: قلت رواه" اآلٌة فؤمروا أن ٌصفوا

البخاري : النعمان بن بشٌرـ 2.والطبرانً والبزار وصححه ابن خزٌمة والحاكم والنسابً
: جابر بن سمرةـ 3ه،ومسلم والترمذي وقال حسن صحٌح وأبو داود والنسابً وابن ماج

البراء ـ 4.مسلم وله آخر عند أحمد وأبو ٌعلى والطبرانً وفٌه عبد هللا بن محمد بن عقٌل
 البخاري ومسلم: أنسـ 6،عبد الرزاق الصنعانً: جابر بن عبد هللاـ 5،مسلم: بن عازب

الدر المنثور : زٌد بن مالكـ 9، أحمد وابن ماجه: عابشةـ 8،مسلم: أبو هرٌرةـ 7

الترمذي وقال  ":عمر بن الخطابـ 11.مسند أحمد: أبو موسى األشعريـ 10،للسٌوطً

أحسنوا إقامة الصفوؾ فً ":أبو هرٌرة بلفظ ـ12، وروى عن علً وعثمان
إنً ألن ر من ورابً كما أن ر من "أحمد وله آخر عند البزار بلفظ " الصبلة

ـ 13:وفً الباب عن "بٌن ٌدي سووا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم

: علً بن أبً طالبـ 14 .أحمد والطبرانً: أبو أمامةـ 14،أحمد والطبرانً: ابن مسعود

 .الطبرانً فً األوسط وفٌه الحارث ضعٌؾ

 :فً وضع الٌدٌن إحداهما على األخرى فً الصبلة (49)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -365 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد اْلَكِرٌِم ْبِن أَ َحدَّ

ُه َقالَ  ، أَنَّ ةِ : اْلُمَخاِرِق اْلَبْصِريِّ ُبوَّ إَِذا لَْم َتْسَتْحًِ َفاْفَعْل َما : ِمْن َكبلَِم النُّ
بلَةِ  ِن إِْحَداُهَما َعلَى اأْلُْخَرى فًِ الصَّ ٌْ َد ٌَ : الشرح" .ِشْبَت، َوَوْضُع اْل

هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا كؤصل 
فً القبض رواه عن عبد الكرٌم بن أبً المخارق مرسبل، وعبد 

الكرٌم لو أوصله كان ضعٌفا باإلجماع فكٌؾ وقد أرسله، قال ابن 
ؼر مالك حسن سمته وسعة اطبلعه، إال أن : عبد البر ما معناه

حدٌث القبض فً الفرض تواتر عن رسول هللا صلى هللا علٌه 
تنوٌر كل قول حالك ٌنفً القبض فً "وسلم،وقد بٌنا ذلك فً كتابنا 

 .وسنختم به الباب، إن شاء هللا تعالى" الفرض عند مالك
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - * ٌُْسَرى: َحدَّ ٌُْمَنى َعلَى اْل َضُع اْل ٌَ َثَنا َمالٌِك،   ،َحدَّ

ُحورِ ،َوَتْعِجٌُل اْلفِْطرِ  هذه الرواٌة التً : الشرح". َواالِْستٌَِناُء فً السُّ
رواها أبو مصعب الزهري عن اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ٌنبؽً 
أن تحل الخبلؾ الواقع بٌن المإٌدٌن للقبض والنافٌن له عن مالك، 

 ."ٌضع الٌمنى على الٌسرى:"ألن اإلمام مالك قال
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -366 بًِ َحاِزِم ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ
ُه َقالَ  اِعِديِّ أَنَّ َضَع : َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ ٌَ ٌُْإَمُروَن أَْن  اُس  َكاَن النَّ

بلَةِ  ٌُْسَرى فًِ الصَّ ٌُْمَنى َعلَى ِذَراِعِه اْل َده اْل ٌَ ُجُل  الَ : َقاَل أَُبو َحاِزمٍ .الرَّ
ْنِمً َذلِكَ  ٌَ ُه  هذا الحدٌث المسند المرفوع : الشرح." أَْعلَُمه إاِلَّ أَنَّ

الصرٌح الصحٌح ٌبٌن أن الناس كانوا ٌإمرون أن ٌضع الرجل ٌده 
 وقد أخرجه بعض الحذاق الٌمنى على ذراعه الٌسرى فً الصبلة،
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حدثنً عبد هللا بن مسلمة : قال البخاري: المسندٌن من طرٌق مالك
أخبرنا ٌونس  :عن مالك، وقال أبو عوانة فً المستخرج وفً المسند

، الحدٌث،وقال البؽوي فً بن عبد األعلى قال أنبا ابن وهب أن مالك
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد،  -568 :شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

بًِ َحاِزٍم، 
، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًُّ أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ُه َقالَ  ، أَنَّ اِعِديِّ َضَع »:َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّ ٌَ ٌُْإَمُروَن أَْن  اُس  َكاَن النَّ
بلةِ  ٌُْسَرى فًِ الصَّ ٌُْمَنى َعلَى ِذَراِعِه اْل َدهُ اْل ٌَ ُجلُ  َهَذا َحِدٌٌث  .«الرَّ

ِ ْبِن َمْسلََمَة، َعْن َمالِك، ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ  وقال َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ
ُد ْبُن َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أنبؤ  :البٌهقً فً السنن الكبرى َوأَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن َسْلَماَن اْلَفقٌُِه، ثنا إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق، َوإِْسَحاُق ْبُن 
بًِ َحاِزٍم،: اْلَحَسِن َقااَل 

، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ ًُّ وقد ألفنا الحدٌث،ثنا اْلَقْعَنبِ
تنوٌر كل "كتابا نرد فٌه على بعض متنطعة المذهب المالكً سمٌناه 

نقدم منه ما ٌخدم المقام " حالك ٌنفً القبض فً الفرض عند مالك
سهل بن سعد رضً هللا عنه -/ 1: شرحا وتفصٌبل، فنقول

وأكتفً بما فً صحٌح البخاري ألنه أعم مما فً الموطإ، قال :"قال

حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك عن أبً حازم عن سهل : البخاري
كان الناس ٌإمرون أن ٌضع الرجل الٌد الٌمنى على :"بن سعد، قال

ال أعلمه إال ٌنمً ذلك : قال أبو حازم" ذراعه الٌسرى فً الصبلة
ٌنمً ذلك ولم  ٌقل : إلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال إسماعٌل

فً هذا الحدٌث ثبلث : "ثم عقب علٌه معلبل الحدٌث (هـ)ٌنمً 
جملة  للصحابً سهل رضً هللا عنه، وجملتان ألبً حازم : جمل

عن معنى الحدٌث ثم عن درجته إن شاء هللا :فؤتكلم أوال. رحمه هللا
فالجمٌع أخرجه من جمٌع طرقه مداره على اإلمام مالك : تعالى

رحمه هللا تعالى إذ لم ٌروه عن أبً حازم عن سهل ؼٌره، وقد قال 

الذي هو من أجل من روى عن مالك فً المدونة ما : ابن القاسم
ال : "قال مالك فً وضع الٌمنى على الٌسرى فً الصبلة قال: نصه

أعرؾ ذلك فً الفرٌضة ولكن فً النوافل إذا طال القٌام فبل بؤس 
إن الراوي أدرى بمعنى :"وقد قالوا" بذلك ٌعٌن به على نفسه انتهى

رواٌته، فقد بٌن مالك فً فتواه معنى ما رواه فً الموطإ أنه فً 
قلت وهذا نقله من رسالة الشٌخ  "  النافلة دون الفرٌضة وهو واضح

قال البنانً وقد وجدنا  : "محمد عابد حٌث قال ردا على المسناوي
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سنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قد حكمت بمطلوبٌة القبض فً 
الصبلة بشهادة ما فً الموطإ والصحٌحٌن وؼٌرهما من األحادٌث 
السالمة من الطعن، وقال وهذه األحادٌث الواردة فً القبض هً 

البخاري ومسلم وأبً داود : التً وردت فً الصحاح الستة
والترمذي والنسابً وابن ماجه وفً كتب األبمة  األربعة موطإ 

مالك، ومسند أبً حنٌفة ومسند الشافعً ومسند أحمد ولٌس فً هذه 
العشرة وال ؼٌرها من كتب الحدٌث حرؾ ٌدل على السدل فً 

هذه الشبهة فاسدة من ثبلثة :(أقول) :قال معقبا علٌه" الصبلة انتهى
أن القبض لم ٌرو من طرٌق صحٌح لٌس فٌه : (الوجه األول)أوجه 

مقال إال من طرٌق سهل بن سعد المروي فً الموطإ والبخاري 
حدثنا عبد هللا بن مسلمة عن مالك :ومسلم ولٌس فً البخاري ؼٌره

عن أبً حازم عن سهل بن سعد، وقدم الحجة الواهٌة التً قدمها 
مقلده المختار ولد امحٌمدات أعبله، قلت والرد علٌهم إلطبلع 

فؤما الزبد فٌذهب :القارئ الكرٌم على ما ٌنفع الناس قال جل وعبل

 وقال جل (17:الرعد)جفاء وأما  ما ٌنفع الناس فٌمكث فً األرض
بل نقذؾ بالحق على الباطل فٌدمؽه فإذا هو زاهق ولكم }:وعبل

" نٌل األوطار"قال الشوكانً فً(.18األنبٌاء ) الوٌل مما تصفون

هذا حكمه  [ٌعنً ابن حجر]قال الحافظ : "معقبا على هذا الحدٌث
الرفع ألنه محمول على أن اآلمر لهم بذلك هو النبً صلى هللا علٌه 

قال النووي فً . ال خبلؾ فً ذلك بٌن أهل النقل: وسلم، قال البٌهقً
وقال الشوكانً بعد ما بٌن : وهذا حدٌث صحٌح مرفوع: شرح مسلم

ما أشكل على محمد عابد والداودي وهو أن قول أبً حازم للخروج 
والحدٌث ٌصلح "مما حكمه الرفع إلى ما هو صرٌح الرفع 

لبلستدالل به على وجوب وضع الٌد للتصرٌح من سهل بن سعد أن 

الناس كانوا ٌإمرون وال ٌصلح لصرفه عن الوجوب ما فً حدٌث 
إن من السنة فً الصبلة،وكذا فً حدٌث ابن عباس : علً اآلتً بلفظ

ثبلث من سنن المرسلٌن قلت وأما فعل اإلمام مالك رحمه هللا 
فسٌتبٌن أنه القبض فً الفرض ال السدل وأما نص المدونة  فلٌس 

هذا نصه، فمن لم ٌستطع نقل نص المدونة لن ٌستطٌع خوض ؼمار 
بحر علم الحدٌث العارم باألمواج المتبلطمة، فقد خاطر بنفسه 

 .وأظهر عجزه فسٌؤتً نص المدونة والتعلٌق علٌه فً النقاط التالٌة
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ففً صحٌح : )قال هذا المقلد: وابل بن حجر رضً هللا عنه (2

حدثنا محمد بن جحادة حدثنً عبد الجبار بن وابل عن علقمة : مسلم

بن وابل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبٌه وابل بن حجر أنه رأى 

النبً صلى هللا علٌه وسلم رفع ٌدٌه حٌن دخل فً الصبلة ثم التحؾ 

ففً إسناده  :)الحدٌث قال (بثوبه ثم وضع ٌده الٌمنى على الٌسرى

االنقطاع، فقد قال :األولى: علتان قادحتان عند الراوي مسلم نفسه

علقمة بن وابل بن : الحافظ ابن حجر فً تقرٌب التهذٌب ما نصه

حجر صدوق إال أنه لم ٌسمع من أبٌه وابل بن حجر والمولى الذي 

حدث عبد الجبار مع علقمة مجهول ولهذا جاء اسمه نكرة، الثانٌة 

محمد بن جحادة أشار إلٌه النووي فً شرح الحدٌث، : فً اإلسناد

وقد عده الحافظ ابن حجر فً مقدمة فتح الباري ممن ضعؾ بالتبدع 

قلت فضٌلة الفقٌه ". وعده الذهبً فً المٌزان ممن ضعؾ بذلك

ٌعزو لفتح الباري لكنه وكما ٌقولون صاحب الحاجة أعمى أعمته 

حاجته عن تصحٌح ابن حجر للحدٌث انطبلقا من إسناد ابن خزٌمة 

: وتصحٌحه له ألنه له طرٌق أخرى عن عاصم بن كلٌب قال

نظرت :قلت : أخبرنً أبً أن وابل بن حجر الحضرمً أخبره، قال

فنظرت إلٌه : إلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كٌؾ ٌصلً، قال

قام فكبر ورفع ٌدٌه حتى حاذتا أذنٌه، ثم وضع ٌده الٌمنى على ظهر 

لما أراد أن ٌركع رفع ٌدٌه : كفه الٌسرى  والرسػ والساعد، ثم قال

مثلها، ووضع ٌدٌه على ركبتٌه، ثم رفع رأسه فرفع ٌدٌه مثلها، ثم 

سجد فجعل كفٌه بحذاء أذنٌه ثم قعد، فافترش رجله الٌسرى، فوضع 

كفه الٌسرى على فخذه، وركبته الٌسرى، وجعل حد مرفقه األٌمن 

على فخذه وركبته الٌسرى، ثم قبض بٌن أصابعه فحلق حلقة، ثم 

رفع أصبعه، فرأٌته ٌحركها ٌدعو بها ثم جبت بعد ذلك فً زمان 

فٌه برد فرأٌت الناس علٌهم الثٌاب تحرك أٌدٌهم من تحت الثٌاب 

أخرجه أحمد، وأبو داود والنسابً والدارمً،وابن " من البرد

الجارود والبٌهقً من طرق عن زابدة عنه به، هكذا أخرجه األلبانً 
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وهذا إسناد صحٌح على شرط : قلت: ثم قال" إرواء الؽلٌل"فً

 وابن حبان  كما (2/377)مسلم، وصححه ابن خزٌمة كما فً الفتح 

فً خبلصة البدر المنٌر كذا صححه النووي فً المجموع وابن قٌم 

وسٌتبٌن أن :"قلت وأما قول ولد امحٌمدات الداودي" فً زاد المعاد

هذا الحدٌث فً القبض حلقت به عنقاء مؽرب فالجواب علٌه أنها 

وضعته فً أمن ومؤمن إذ نزلت به على حافظٌن مؽربٌٌن مالكٌٌن 

هما الحافظ الكتانً الفاسً والحافظ الؽماري الطنجاوي فبٌنا تواتره 

كما بٌن صحته قبلهما الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر وفً فتح 

الباري وكذلك صححه الشوكانً فً نٌل األوطار وابن خزٌمه وابن 

 الدٌن فً يحبان فً صحٌحٌهما والنووي فً الخبلصة والشٌخ تق

اإلمام كما فً نصب الراٌة للزٌلعً بل ال أعرؾ  محدثا ضعفه أو 

                                    .أعله قبل محمد الخضر ولد ما ٌؤبى

فً أبً داود والنسابً وابن :  عن ابن مسعود رضً هللا عنه/-3

: حدثنا عبد الرحمن، قال: أخبرنً عمر بن علً قال: قال: ماجه

حدثنا هشٌم بن الحجاج بن أبً زٌنب، قال سمعت أبى عثمان ٌحدث 

رآنً النبً صلى هللا علٌه وسلم قد وضعت : "عن ابن مسعود قال

ثم علق علٌه ناقبل عن "  شمالً على ٌمٌنً فوضعها على شمالً

هشٌم والحجاج، قال فً : ففً إسناده ضعٌفان هما: "ؼٌره قاببل

: هشٌم كثٌر التدلٌس واإلرسال الخفً، وقال: تقرٌب التهذٌب

والحجاج  بن أبً زٌنب ٌخطا وصٌاغ الحدٌث ٌدل على أن ابن 

مسعود كان ٌصلً نافلة إذ ٌندر أن  ٌصلً ابن مسعود الفرٌضة فذا 

بحضرة النبً صلً هللا علٌه وسلم وإنما الؽالب أن ٌصلً فذا 

قلت نقل المختار هنا لم ٌكن أمٌنا عن شٌخه محمد عابد ألن " النافلة

السند الذي أعله سند الدارقطنً وما أوقعه فً الخطؤ وهم شٌخه 

ومحاولة إٌهام ؼٌره قال الشوكانً فً نٌل األوطار معقبا على ابن 

قال ابن سٌد الناس رجاله رجال الصحٌح، وقال الحافظ : تٌمٌة الجد

فً فتح الباري إسناده حسن فكٌؾ ٌقوم مقلدان فً الفقه زادهما فً 
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الحدٌث قلٌل بتضعٌؾ ما صححه ابن سٌد الناس وحسنه الحافظ ابن 

حجر دون القٌام بنقد دقٌق وواؾ لجمٌع أسانٌده وتبٌٌن العلل القادحة 

التً تلزم رد الحدٌث خاصة وأن المجلد العشرٌن من التمهٌد لما فً 

حدثنا إدرٌس عن عاصم بن كلٌب : الموطإ من المعانً واألسانٌد

رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه : عن أبٌه، عن وابل بن حجر قال

وسلم حٌن كبر أخذ شماله بٌمٌنه فهذا إسناد آخر ٌفٌد صحة حدٌث 

وابل بن حجر خبلؾ ما حاول بعض المقلدة إٌهامه فالحق ٌعلو وال 

إسناده صحٌح على : "وبعده النووي قال فً الخبلصةٌعلى علٌه 

شرط مسلم، قلت وأما إعبلله الحدٌث بالحجاج بن أبً زٌنب وقوله 

فهذا إٌهام منه بضعفه وهذا ما لم ٌقله عنه أهل التعدٌل " ٌخطا"عنه

حجاج بن أبً زٌنب :"والتجرٌح والتعلٌل والتصحٌح، بل قالوا عنه

صدوق ٌخطا أخرج له  هـ150 الواسطً البصري المتوفى سنة

فتبٌن أن محله الصدق لكنه "  مسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه

ٌخطا أحٌانا وأنه من رجال مسلم، انظر ترجمته فً تهذٌب 

التهذٌب، والكاشؾ، وتارٌخ البخاري الكبٌر، والجرح والتعدٌل، 

ومٌزان االعتدال، ولسان المٌزان، ورجال الصحٌحٌن، وسٌر أعبلم 

وهذا ٌفٌد عندهم " النببلء، والثقات، وؼٌرها من كتب علم الرجال

ولذلك بالنسبة للمتشددٌن المتعنتٌن أن حدٌثه حسن أو حسن لؽٌره 

حسنه الحافظ ابن حجر بالشواهد والمتابعات وصححه اآلخرون 

وهللا أعلم، وأما هشٌم فإمام من أبمة الحدٌث وأوعٌته وحفظته، وهو 

من رجال الكتب الستة إنما عٌب علٌه التدلٌس، فبل ٌخشى من حدٌثه 

– وهنا نرى من الضروري تنبٌه الباحث عن الحق . إال إذا عنعنه

والحق وحده ألن الحق أحق أن ٌتبع ـ أن نهج الشٌخ محمد عابد، 

والشٌخ محمد الخضر، وفضٌلة المختار ولد امحٌمدات حاولوا إقحام 

رأي جدٌد فً تحدٌد العلة والعمل به لنصرة أفكار مسبقة وآراء 

مذهبٌة مبنٌة على التقلٌد، وهذا ما أوقعهم فً األخطاء الكثٌرة ألن 

المسلم ٌنبؽً أن ٌبحث عن الراجح بدون تعصب وإذا ثبت الحدٌث 
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سارع إلى اتباعه فإن األبمة األربعة حثوا على ذلك وبٌنوا أن 

أولهم : مذهبهم فً اتباع الحدٌث كلما صح عند أهل الصنعة منهم

إذا قلت قوال ٌخالؾ كتاب هللا تعالى : "النعمان أبو حنٌفة، وقد قال

وأخرج محمد " وخبر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فاتركوا قولً

سمعت : األمٌن بن محمد المختار الشنقٌطً عن معن بن عٌسى قال

إنما  أنا بشر أخطا وأصٌب، فانظروا فً :"مالك بن أنس ٌقول

رأًٌ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم ٌوافق 

وأما اإلمام الشافعً .وعزاه البن عبد البر" الكتاب والسنة فاتركوه

ما من أحد إال وتذهب علٌه سنة لرسول هللا صلى هللا علٌه "فقد قال 

وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصلت من أصل، فٌه 

عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم خبلؾ ما قلت، فالقول ما قال 

وقال األلبانً رواه "رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهو قولً

: الحاكم وابن عساكر وابن قٌم والفبلنً وأخرج أٌضا عنه أنه قال

أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول هللا صلى "

رواه ابن قٌم " هللا علٌه وسلم لم ٌحل له أن ٌدعها لقول أحد

رأي األوزاعً، ورأي :"وأما اإلمام أحمد بن حنبل فقد قال. والفبلنً

مالك، ورأي أبً حنٌفة، كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة 

من رد :"وقال أخرجه ابن عبد البر، كما أخرج أنه قال" فً اآلثار

فاتضح ". حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهو على شفا هلكة

من خبلل هذه العجالة من أقوال األبمة األعبلم أنهم لٌس علٌهم من 

مبلم فٌما قد ٌنسب إلٌهم من أكاذٌب روجها دعاة التقلٌد كبحا لكل 

إنه قد ]جدٌد أمثال من كنا بصدد الرد علٌهم، أما تعلٌله الحدٌث 

ٌكون  فً صبلة نفل، فهذا تؤوٌل بعٌد وبدون دلٌل، بل الظاهر أنه 

كان فً الصبلة وقد ٌكون مسبوقا والمعروؾ أن النبً صلى هللا 

علٌه وسلم كان ٌقوم من مقام صبلته كالقٌام عن رضفة أي جمرة 

إكمال المنة فً معرفة النسخ من القرآن "كما بٌنا ذلك فً كتابنا 

فراجعه إن شبت، فالحدٌث صححه البعض وحسنه ابن " والسنة



 Page 562 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

حجر وهو حجة لمن ٌقول بالقبض فً الفرض وهللا أعلم، والحدٌث 

عبد المعط أمٌن قلعجً فً حاشٌة االستذكار البن عبد . صححه د

البر، وقد سبقنً إلى هذا التبٌٌن ابن عبد البر فقد قال فً الجزء 

وكذلك ال وجه لتفرقة من فرق بٌن : "العشرٌن من التمهٌد ما نصه

النافلة والفرٌضة، ولو قال قابل، إن ذلك فً الفرٌضة دون النافلة 

ألن أكثر ما كان ٌتنفل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً بٌته لٌبل، 

ولو فعل ذلك فً بٌته، لنقل ذلك عنه أزواجه، ولم ٌؤت عنهن  فً 

ومعلوم أن الذٌن رووا عنه أنه كان ٌضع ٌمٌنه على : ذلك شًء

ٌساره فً صبلته، لم ٌكونوا ممن  ٌبٌت عنده وال ٌلج بٌته إنما حكوا 

                     ."عنه ما رأوا منه فً صبلتهم خلفه فً الفرابض

ففً سنن أبً داود من طرٌق :  علً رضً هللا عنه وكرم وجهه-/4

من السنة :"عبد الرحمن بن إسحاق الكوفً عن علً كرم هللا وجهه

قال فً " وضع الكؾ الٌمنى على  الٌسرى فً الصبلة  تحت السرة 

باب ما جاء فً وضع الٌمنى على  )الجزء الثانً عند " نٌل األوطار

فً إسناده عبد الرحمن بن إسحاق  الكوفً، قال : ما نصه (الشمال

فٌه نظر، : سمعت أحمد بن حنبل ٌضعفه، وقال البخاري: أبو داود

وقال النووي هو ضعٌؾ باتفاق وهنا النقل كان أمٌنا، إال أن هذا 

الحدٌث ال ٌوجد حسب الزٌلعً فً نصب الراٌة، فً نسخة ابن 

داسة وقال الشوكانً ال ٌوجد إال فً نسخة األعرابً، وهو حجة 

األحناؾ وله طرق أخرى فقد أخرج الحافظ ابن عبد البر فً كتابٌه 

أن علٌا كان إذا قام إلى الصبلة وضع ٌمٌنه " التمهٌد"و" االستذكار"

على رسؽه فبل ٌزال كذلك حتى ٌركع إال أن ٌصلح ثوبا أو لحك 

وذكر ابن عبد البر عن عاصم الجحدري عن عقبة  بن ظهر " جسده

وضع الٌمنى على :" قال{فصل لربك وانحر}عن علً فً قوله 

الدر "وذكر السٌوطً فً " الٌسرى فً الصبلة تحت الصدر

" المصنؾ"فً المجلد الثامن ونسبه البن أبً شٌبة فً "  المنثور

 ،"العلل"وابن المنذر، وابن أبً حاتم فً"  التارٌخ"والبخاري فً
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والحاكم فً " اإللمام"وأبو الشٌخ فً ،"األفراد"والدارقطنً فً

السنن "والبٌهقً فً ،"تفسٌره" وابن مردوٌه فً"التفسٌر"

فتبٌن أن اإلمام علً بن أبً طالب ٌقول بالقبض وكان ".الكبرى

ٌقبض فً الصبلة، وهللا جل وعبل أعلم وهو فً معجم ابن أبً شٌبة 

بلفظ رأٌت علٌا رضً هللا عنه ٌمسك شماله بٌمٌنه على الرسػ فوق 

. حسنه البٌهقً وأسنده البخاري فً التارٌخ "السرة 

ففً الترمذي عن سماك بن حرب عن : هلب رضً هللا عنه-/ 5

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم :"قبٌصة بن هلب عن أبٌه قال 

وقال حدٌث حسن، وفً نٌل األوطار عند " ٌإمنا فٌؤخذ شماله بٌمٌنه

وفً الباب عن هلب عند أحمد والترمذي : "الباب المتقدم ما نصه

 وابن ماجه والدارقطنً وفً إسناده قبٌصة بن هلب لم ٌرو عنه ؼٌر

مجهول هـ ورواٌة : سماك وثقه العجلً وقال ابن المدٌنً والنسابً

نٌل "المجهول ال تعتبر إجماعا، وسماك أٌضا مختلؾ فٌه كما فً

قلت قد . فً الجزء الرابع عند الصابم المتطوع أمٌر نفسه" األوطار

تبٌن أن قبٌصة بن هلب لٌس مجهوال، فقد قال الذهبً فً الكاشؾ 

وقال العجلً فً " وثق"فً معرفة من له رواٌة فً الكتب الستة 

بترتٌب الهٌثمً والسبكً، وهكذا " كوفً تابعً ثقة"معرفة الثقات 

             .وثقه أكثر من واحد وسماك من رجال مسلم وهللا أعلم

روى عن أبٌه له : "ابن حجر العسقبلنً فً تهذٌب التهذٌب لكن قال

مجهول لم ٌرو : قال ابن المدٌنً: صحبة، وعنه سماك بن حرب

مجهول وقال العجلً تابعً ثقة : عنه ؼٌر سماك، وقال النسابً

وذكره ابن حبان فً الثقات، له عندهم حدٌث منقطع فً اإلنصراؾ 

فخرج من الجهالة إلى العدالة " من الصبلة وفً طعام النصارى

عبد المعطً أمٌن قلعجً فً حاشٌة االستذكار . والحدٌث صححه د

البن عبد البر كما صححه الحافظ " الجامع لمذاهب فقهاء األمصار 

ابن عبد البر فً المجلد العشرٌن من التمهٌد لما فً الموطإ من 

حدثنا سعٌد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن : قال" المعانً واألسانٌد
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أصبػ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا أبوبكر بن أبً شٌبة، حدثنا 

وكٌع، عن سفٌان عن سماك بن حرب، عن قبٌصة بن هلب، عن 

رأٌت النبً صلى هللا علٌه وسلم واضعا ٌمٌنه على : "أبٌه، قال

شماله فً الصبلة، قال حدثنا ابن إدرٌس، عن عاصم بن كلٌب، عن 

رأٌت رسول هللا صلى هللا علٌه : "أبٌه، عن وابل بن حجر، قال

حدثنا وكٌع، عن إسماعٌل : قال: وسلم حٌن كبر، أخذ شماله بٌمٌنه

بن أبً خالد، عن األعمش، عن مجاهد، عن مسروق، عن أبً 

من أخبلق النبٌٌن وضع الٌمنى على الشمال فً "قال :الدرداء

فهذه الشواهد استدل بها الحافظ ابن عبد البر فً المجلد  "الصبلة

لٌصحح بها حدٌث ابن المخارق وهً " التمهٌد"العشرٌن من كتابه 

كذلك تبٌن صحة حدٌث هلب الطابً الذي أخرجه أحمد والترمذي 

 ".االستذكار"وابن ماجه والدارقطنً وابن عبد البر فً التمهٌد و

مر رسول هللا صلى هللا علٌه : " عن جابر رضً هللا عنه قال/-6

وسلم برجل وهو ٌصلً وقد وضع الٌسرى على الٌمنى فانتزعهما 

رواه اإلمام أحمد والدارقطنً، وفً "  ووضع الٌمنى على الٌسرى

إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الذي تقدم االتفاق على تضعٌفه، وفٌه 

أٌضا الحجاج بن أبً زٌنب وقد تقدم فً حدٌث ابن مسعود أنه 

ٌخطا، وفٌه أٌضا أبو سفٌان ضعفه ابن معٌن وابن المدٌنً وأبو 

للشٌخ محمد عابد المفتً بمكة " القول الفصل"حاتم وؼٌرهم كما فً

وهنا أٌضا كان نقله أمٌنا لكنه ٌخالؾ ما  (طٌب هللا ثراه)المكرمة 

وفً الباب عن : "حٌث قال" نٌل األوطار"جنح إلٌه الشوكانً فً

وذلك بعد تعلٌقه على حدٌث ابن " جابر عند أحمد والدارقطنً

.  مسعود فهو ٌشهد له حدٌث ابن مسعود

 وعن ؼطٌؾ بن الحارث أو عن الحارث بن ؼطٌؾ، ففً /-7

قال معن بن  عٌسى عن معاوٌة بن : اإلصابة البن حجر، ما نصه

صالح عن ٌونس بن سٌؾ عن ؼطٌؾ بن الحارث السكونً أو 
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مهما نسٌت من األشٌاء لم أنس رسول هللا : "الحارث بن ؼطٌؾ

صلى هللا علٌه وسلم واضعا ٌده الٌمنى على ذراعه الٌسرى فً 

ثم ذكر الحافظ الخبلؾ فً ؼطٌؾ هذا هل هو  بالضاد أو " الصبلة 

بالطاء ثم ذكر الخبلؾ هل هو من الصحابة أو من التابعٌن، وهل 

فقد تبٌن  لك . هـ/الراوي ؼطٌؾ بن الحارث أو الحارث بن ؼطٌؾ

، قلت وهنا أٌضا ٌرد "أن هذه الرواٌة ال تعتبر بؤي وجه من الوجوه

هذا الفقٌه حدٌثا ال مطعن فٌه كما فً رواٌة ابن حجر له فً 

اإلصابة علما بؤنه رواه أٌضا اإلمام أحمد فً مسنده  وابن أبً شٌبة 

باإلسناد  " التمهٌد"قلت وأخرجه الحافظ ابن عبد البر فً" فً مصنفه

أخبرنا سعٌد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبػ، قال حدثنا : "التالً

محمد بن وضاح، قال حدثنا أبوبكر بن أبً شٌبة، قال حدثنا زٌد بن 

حباب، قال حدثنا معاوٌة بن صالح، قال حدثنً ٌوسؾ بن سٌؾ 

العبسً، عن الحارث بن ؼطٌؾ أو ؼطٌؾ بن الحارث الكندي، 

الحدٌث وذكر العباس الدوري هذا الحدٌث عن :" شك معاوٌة، قال

كاتب اللٌث، عن معاوٌة بن - ابن معٌن، عن عبد هللا بن صالح

معاوٌة  بإسناده مثله، وقال الحارث بن ؼطٌؾ من ؼٌر شك، وكان 

هو الحارث بن ؼطٌؾ، فتبٌن أنه الحارث بن : أحمد بن حنبل ٌقول

ؼطٌؾ كما فً الرواٌات  المحفوظة وأن أسوأ حاالته أن ٌكون 

حسنا كما قال بذلك الحافظ ابن حجر وأما ما ذهب إلٌه مقلدو ابن 

القاسم من المالكٌة محمد عابد والمختار ولد امحٌمدات فهو تعلٌل 

ل ال ٌعتمد على قواعد التصحٌح والتعلٌل والتجرٌح ال والقيبالق

والتعدٌل وبالتالً فبل ٌنبؽً اإلصؽاء إلٌها وال اإللتفات إلٌها وال 

. العمل بها، فالحق أحق أن ٌتبع

: ما نصه" نٌل األوطار"ففً -  أبو هرٌرة رضً هللا عنه/ـ8
أخذ األكؾ على األكؾ : "وأخرج أبو داود عن أبً هرٌرة بلفظ"

ٌعنً " (هـ)وفً إسناده عبد الرحمن بن إسحاق المتقدم " تحت السرة
الذي هو ضعٌؾ باتفاق، هإالء الصحابة الستة هم الموجودون فً 



 Page 566 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

، قلت بقً علٌه عبد هللا بن الزبٌر عند أبً "الكتب السبعة المذكورة
داود لم ٌقم بالتعلٌق علٌه إذ تعلٌقه فٌه ترفٌه ألهل الصنعة من علم 
الحدٌث ألن العلل التً ٌرد بها األحادٌث  ؼٌر قادحة وال جارحة 

فتكون بذلك أقرب إلى السخرٌة  والضحك من هً إلى اإلقناع  
: والتحذٌر من اإلبداع قلت وحدٌث ابن الزبٌر عند أبً داود هو

حدثنا نصر بن علً أخبرنا أبو أحمد عن العبلء بن صالح  عن 
صؾ القدمٌن :"سمعت ابن الزبٌر ٌقول: زرعة بن عبد الرحمن، قال

ٌفٌد سنة النبً صلى هللا علٌه وسلم " ووضع الٌد على الٌد من السنة
كما سنبٌن ذلك أكثر فً آخر تعلٌقنا على هذه الحجج البالٌة واآلراء 

" وقد روي القبض عن الصحابة فً كتب أخرى: "التقلٌدٌة ثم قال
: منهم

وأخرج الدارقطنً :  ففً أوجز المسالك على موطإ مالك ما نصه/ـ9

إنا معشر األنبٌاء أمرنا بؤن نمسك : "من حدٌث ابن عباس مرفوعا

     .وفً إسناده طلحة بن عمرو متروك" بؤٌامننا شمابلنا

 وأخرج أٌضا من حدٌث أبً هرٌرة مرفوعا نحو حدٌث ابن /ـ10

لٌس بشًء، : عباس وفً إسناده النضر بن إسماعٌل، قال ابن معٌن

من الجزء " (هـ)ضعٌؾ كذا فً العٌنً على البخاري مختصرا 

         ".وضع الٌدٌن إحداهما على األخرى فً الصبلة"الثالث عند 

ثبلث من سنن :"قالت– رضً هللا عنها –  وعن عابشة /ـ11

تعجٌل الفطر، وتؤخٌر السحور، ووضع الٌمنى على : المرسلٌن

رواه :"قال الحافظ فً تلخٌص الحبٌر ما نصه".الٌسرى فً الصبلة

الدارقطنً والبٌهقً من حدٌث محمد بن أبان عن عابشة موقوفا إال 

 (هـ/أن محمد بن أبان ال ٌعرؾ سماعه عن عابشة، قاله البخاري 

قلت وهنا أٌضا لم ٌكن نقله أمٌنا عن  الحافظ  .فهو منقطع وموقوؾ

ابن حجر فً التلخٌص، قال الحافظ ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر 

تعجٌل : ثبلث من سنن المرسلٌن"حدٌث:فً تخرٌج الرافعً الكبٌر

"  الفطر، وتؤخٌر السحور، ووضع الٌمٌن على الشمال فً الصبلة

إنا معشر ":أخرحه الدارقطنً والبٌهقً من حدٌث ابن عباس بلفظ
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فذكره، قال البٌهقً ٌعرؾ بطلحة بن "  األنبٌاء  أمرنا أن  نإخر

عمرو واختلؾ علٌه فٌه، فقٌل عنه عن عطاء عن ابن عباس، وقٌل 

عن أبً هرٌرة، وروٌاه أٌضا من حدٌث محمد بن أبان عن عابشة 

إسناده صحٌح، إال أن محمد بن أبان ال ٌعرؾ :موقوفا، قال البٌهقً

قاله البخاري، ورواه ابن حبان والطبرانً فً : سماعه عن عابشة

األوسط من حدٌث ابن وهب عن عمرو بن الحارث أنه سمع عطاء 

ٌحدث عن ابن عباس سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

إنا معشر األنبٌاء أمرنا أن نإخر سحورنا، ونعجل فطرنا، ":ٌقول

: وقال ابن حبان بعده" وأن نمسك أٌماننا على شمابلنا فً صبلتنا

سمعه ابن وهب من عمر بن الحارث، ومن طلحة بن عمرو جمٌعا، 

لم ٌروه عن عمرو بن الحارث إال ابن وهب تفرد : وقال الطبرانً

أخشى أن ٌكون الوهم فٌه من حرملة، وله شاهد : به حرملة، قلت

من حدٌث ابن عمرو رواه العقٌلً،وضعفه،ومن حدٌث حذٌفة 

أخرجه الدارقطنً فً األفراد، وفً مصنؾ ابن أبً شٌبة من حدٌث 

من أخبلق النبٌٌن، وضع الٌمٌن على الشمال ":أبً الدرداء موقوفا

ورواه الطبرانً  من حدٌثه مرفوعا نحو حدٌث أبً "فً الصبلة

خاصة وأن حدٌث ابن عباس رواه إضافة إلى الدارقطنً " هرٌرة

والبٌهقً وابن حبان والطبرانً ولكن عٌبه أنه تفرد به حرملة كما 

فً نٌل األوطار قلت ولكن الشوكانً نقله من تلخٌص الحبٌر للحافظ 

ابن حجر وفٌه جزم ابن حبان بؤنه سمعه من عمرو بن الحارث 

                                                    .ومن طلحة بن عمرو

أما "قال:  وترك الشٌخ مختار بن امحٌمدات سندٌن لشٌخه هما/ـ12

حدٌث أنس رضً هللا تعالى عنه فإنه لٌس له إسناد وإنما ذكره فً 

قلت ولفظ التمرٌض عند أهل ". الجوهر النقً بلفظ التمرٌض

الصنعة ٌفٌد الضعؾ ٌقٌنا عند الحفاظ لكن عند الفقهاء ال ٌفٌد 

                                                  .الضعؾ وال التمرٌض
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وأما ما رواه مالك عن عبد الكرٌم بن أبً المخارق بلفظ إذا  "/ـ13

لم تستحً فاصنع ما شبت الحدٌث وفٌه وضع الٌمنى على الٌسرى 

ٌحً بن معٌن كل :فقد قال ابن عبد البر ال ٌختلفون فً ضعفه وقال

من روى عنه مالك ال بؤس به إال عبد الكرٌم  قال ابن عبد البر 

قلت " ؼر مالك مجمع على ضعفه:معتذرا عن اإلمام فً رواٌته عنه

وفً التقرٌب أنه من رجال البخاري ومسلم وأبو داود فً المسابل 

والترمذي والنسابً وابن ماجه ضعفه الجمٌع قلت وللحدٌث شواهد 

تقوٌه، أما شطره األول فقد رفعه أبو مسعود عقبة بن عمرو 

األنصاري أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه واإلمام أحمد كما 

فً حاشٌة اإلستذكار وشرح السٌوطً للموطإ تنوٌر الحوالك وقال 

وروى الطبرانً فً الكبٌر بسند "السٌوطً مقوٌا الشطر الثانً

: صحٌح عن ابن عباس سمعت النبً صلى  هللا علٌه وسلم  ٌقول

إنا معشر األنبٌاء أمرنا بتعجٌل فطرنا وتؤخٌر سحورنا وأن نضع "

وروى الطبرانً عن أبً الدرداء " أٌامننا على شمابلنا فً الصبلة

ثبلثة من أخبلق النبوة تعجٌل اإلفطار وتؤخٌر السحور ":رفعه قال

وروى ابن عبد البر عن أبً "ووضع الٌمنى على الشمال فً الصبلة

ثبلث من النبوة "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: هرٌرة قال

تعجٌل اإلفطار وتؤخٌر السحور ووضع الٌمنى على الٌسرى فً 

: وروى سعٌد بن منصور عن عابشة رضً هللا عنها قالت" الصبلة

ثبلث من النبوة فذكرت مثل حدٌث أبً هرٌرة، وروى الطبرانً 

قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ثبلثة : عن ٌعلى بن مرة قال

تعجٌل اإلفطار وتؤخٌر السحور وضرب الٌدٌن : ٌحبها هللا عز وجل

كما أن الشطر الثانً أخرجه أٌضا " إحداهما باألخرى فً الصبلة

قلت إذا كان ابن عبد البر جرح عبد الكرٌم بن أبً المخارق . أحمد

البصري وقد اعتمد على ذلك التجرٌح ولد أمحٌمدات تقلٌدا للشٌخ 

بى لكنه توجد قواعد التعلٌل أمحمد عابد ومحمد الخضر بن ماي

والتصحٌح وقد تتباٌن  مع قواعد  التعدٌل والتجرٌح فعن ابن عبد 
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أما األحادٌث : قال أبو عمر"البر قال فً المجلد العشرٌن من التمهٌد

التً ذكر عنه مالك فصحاح مشهورة جاءت من طرق ثابتة ونحن 

نذكر من طرٌقها هاهنا ما حضرنا ذكره بفضل هللا وعونه، ال 

. وذكر الحدٌث" شرٌك له

فنقول إن أهل األثر والنظر إذا جاء " : قول الشٌخ محمد عابد/ـ14

حدٌث صحٌح وجاء شًء آخر مما ٌعد معارضا له عندهم التمسوا 

له شاهدا من حدٌث آخر ضعٌؾ أو قراءة شاذة أو قٌاس جلً أو 

ؼٌر ذلك لٌكون عاضدا له وكان لحدٌث راو واحد التمسوا له متابعا 

وإن كان ضعٌفا فقد فعل ذلك الشٌخان فً صحٌحٌهما فاستشهد 

البخاري فً الصحٌح برواٌة عبد الكرٌم بن أبً المخارق وؼٌره 

من الضعفاء ولم ٌحتج بهم فً األصول وعبد الكرٌم ضعٌؾ باتفاق 

واستشهد به أٌضا فً باب التهجد من صحٌحه فإذا تقرر هذا فقد 

جاء ما ٌفسر حدٌث رفاعة وحدٌث أبً حمٌد وأصحابه فً النص 

وهو ما رواه الطبرانً فً معجمه الكبٌر من طرٌق محبوب بن 

الحسن والخطٌب بن جحدر عن معاذ بن جبل رضً هللا تعالى عنه 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا قام إلى الصبلة رفع : قال

ٌدٌه قبل أذنٌه فإذا كبر أرسلهما ثم سكت وفً رواٌة وربما أخذ 

األولى بالثانٌة فهذا كما ترى نص فً النزاع ومعاذ لم ٌفارق صلى 

هللا علٌه وسلم ومحبوب بن الحسن وثقه ابن معٌن وأخرج له 

البخاري فً صحٌحه وأما ابن جحدر فهو وإن كان فٌه مقال إال أنه 

ؼٌر متهم فصح أن ٌكون هذا الحدٌث مفسرا وعاضدا لحدٌث أبً 

قلت وهكذا " حمٌد وأصحابه، به ٌزول اإلشكال وٌرتفع القٌل والقال

تنطفا بصٌرة الفقٌه عند معاذ بن جبل وقد أخرجه الطبرانً وعنه 

والحدٌث أقل ما ٌقال فٌه إنه ضعٌؾ " مجمع الزوابد"الهٌثمً فً

ومع ذلك فٌه تصرٌح بالقبض بعد السدل أو جمعهما معا فٌكون 

مفسرا أكثر بؤربعة وعشرٌن حدٌثا أخرى صرحت بالقبض منها ما 

ومنها ما هو حسن صرٌح ومنها ما هو دون صرٌح هو صحٌح 
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فتح "قلت والحقٌقة أن حدٌث القبض خرجناه فً كتابنا  .ذلك صرٌح

                              :كما ٌلً، رواه" الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
      .أخرجه مالك فً الموطإ وأحمد فً مسنده والبخاري ومسلم : سهل بن سعد الساعدي ـ1

أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسابً والدارمً وابن الجارود والبٌهقً : وابل بن حجرـ 2

أخرجه أبو داود والنسابً وابن ماجه : ابن مسعودـ 3. وابن خزٌمة وصححه األلبانً فً اإلرواء

أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطنً والبٌهقً وابن أبً شٌبة : علً بن أبً طالبـ 4.والدارقطنً

أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه :هلب الطابًـ 5.وابن عبد البر والسٌوطً وؼٌرهم

ـ 8 .أخرجه أبو داود: ابن الزبٌرـ 7.  أخرجه أبو داود: أبو هرٌرةـ 6.  والدارقطنً والبٌهقً

الحارث بن ؼطٌؾ أو ؼطٌؾ بن ـ 9. أخرجه أحمد والدارقطنً بسند فٌه لٌن: جابر بن عبد هللا

عمرو بن حرٌث ـ 10. أخرجه أحمد وابن حجر فً الدراٌة وحسنه وابن أبً شٌبة: الحارث

: ٌعلى بن مرة الثقفًـ 11  .للكتانً" ر فً الحدٌث المتواترثانن م المت"ان ره فً: المخزومً

 أخرجه العقٌلً وقد :عبد هللا بن عمرـ 12. الطبرانً بسند فٌه عبد هللا بن ٌعلى وقد ضعفوه

  الدارقطنً: حذٌفةـ 14. الدارقطنً مرفوعا وابن أبً شٌبة موقوفا: أبو الدرداءـ 13  .ضعفه

ابن ـ 15". تلخٌص الحبٌر"الدارقطنً والبٌهقً وصحح الحاف  ابن حجر وقفه فً: عابشة

أخرجه الدارقطنً والبٌهقً كما فً تلخٌص الحبٌر والطبرانً بسند فٌه حرملة ولكن :عباس

ان ره فً الجوهر النقً حٌث :  أنسـ 16  .إسناد الطبرانً صححه المسناوي تبعا للسٌوطً

معاذ ـ 18  .أخرجه الطبرانً وفً سنده عباس بن ٌوسؾ ضعفوه: شداد بن شرحبٌلـ 17 .ضعفه

سفٌان الثوري عن ـ 19". مجمع الزوابد ومنبع الفوابد"الطبرانً وعنه الهٌثمً فً : بن جبل

إسناد صحٌح حسبما نقله سحنون فً مدونته عن ابن وهب إال أنه : ؼٌر واحد من الصحابة

مالك فً الموطإ وصححه ابن عبد : أبو أمٌة عبد الكرٌم بن أبً المخارقـ 20  .منقطع عندي

أخرجه : سعٌد بن جبٌرـ 21 .مع ضعؾ الراويبالشواهد " التمهٌد واإلستذكار"البر فً كتابٌه

 أبو داود بلف :  طاووس مرسبل أخرجه./ 22البٌهقً بسنده الخاص وهو مرسل أو مقطوع 

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌضع ٌده الٌمنى على ٌده الٌسرى ثم ٌشد بٌنهما على "

ذكره الشوكانً : الحسن البصري مرسبل-/ 23. وصححه األلبانً" صدره، وهو فً الصبلة

وضع الٌمنى على الٌسرى "وعزاه ألبً داود لعله قلد ابن عبد البر فً التمهٌد ولم أجده فً باب 

عطاء بن أبً رباح ان ره فً ن م -/24 .من سنن أبً داود لعله فً المراسٌل" فً الصبلة 

ن م المتناثر ألبً جعفر "عزاه الشوكانً ألبً داود وان ره فً : إبراهٌم النخعً-/25 .المتواتر

 -/27 .الهٌثمً موقوفا بإسناد حسن كما فً نٌل األوطار: عقبة بن أبً عابشة-/ 26 ".الكتانً

أبو بكر -/ 28 .للكتانً والهداٌة للؽماري" ن م المتناثر"ان ره فً:أبو عثمان النهدي

ابن أبً شٌبة عن ٌحً بن سعٌد العطار عن  ثور بن ٌزٌد عن خالد بن معدان عن أبً :الصدٌق

زٌاد مولى آل دراج، قال ما رأٌت فنسٌت ؼٌر  أنً لم أنس أن أبا بكر الصدٌق كان إذا قام إلى 

قال ابن : أبو الجوزاء-/ 29 .المجلد األول" ووضع الٌمنى على الٌسرى:"الصبلة،  قال هكذا 

حدثنا عبد األعلى عن المستر بن رٌان، عن أبً الجوزاء : عبد البر فً التمهٌد وفً اإلستذكار

". أنه كان ٌؤمر أصحابه أن ٌضع أحدهم ٌده الٌمنى على الٌسرى وهو ٌصلً

فهل بعد الحق المبٌن إال الضبلل البٌن، حدٌث رواه أكثر من ستة 

وعشرٌن من الصحابة رضوان هللا علٌهم جمٌعا وأربعة من كبار 
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التابعٌن مرسبل ٌكفً لدحض حجة كل متنطع المتناعه اتباع سنة 

النبً صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم، أال تتورع ٌا عبد هللا 

فلو لم ألتزم بعدم إخراج ؼٌر المتواتر لذكرت هذا الرافض لحدٌث 

القبض المتواتر بحدٌث مشهور للنبً صلى هللا علٌه وسلم وفٌه 

ثم قال بعد الطعن فً الحدٌث ".فمن رؼب عن سنتً فلٌس منً"

{ فصل لربك وانحر:}وأما قوله تعالى: "نقبل عن شٌخه اإلماراتً

" صل لربك وانحر  الهداٌا ونحوها:"فمعناه عند المفسرٌن والعلماء

وعلى هذا المعنى اقتصر ؼٌر واحد من المفسرٌن وفً تفسٌر ابن 

وضع الٌمنى على الٌسرى تحت "المراد : وقٌل: كثٌر ما نصه

 ونسً ما فً شرح  قلت" .هـ/ٌروى ذلك عن علً وال ٌصح"  النحر

فقال فً الجوهر النقً : "شٌخه الشٌخ محمد عابد من تعلٌل قال

روح هذا قال ابن عدي منكر الحدٌث عن الثقات ٌسرق الحدٌث 

قلت لعلهما لم ٌقرآ ابن عبد البر  فً "  وضعفه أبو ٌعلى الموصلً

وال البخاري، وابن المنذر، وابن أبً حاتم، " التمهٌد"و" االستذكار"

والدارقطنً، وأبا الشٌخ، والحاكم، وابن مردوٌه، والبٌهقً 

روى عاصم الجحدري عن "قال الحافظ ابن عبد البر  وؼٌرهم،

وضع : قال {فصل لربك وانحر}عقبة بن ظهر، عن علً فً قوله

قلت وذكره السٌوطً " الٌمنى على الٌسرى فً الصبلة تحت الصدر

 وعزاه البن أبً شٌبة  فً 65: المجلد الثامن ص" الدر المنثور"فً 

والبخاري فً تارٌخه، وابن المنذر، وابن أبً حاتم، " المصنؾ"

، وأبو الشٌخ، والحاكم، وابن مردوٌه، "األفراد"والدارقطنً فً

والبٌهقً فً سننه عن اإلمام علً بن أبً طالب فاختصر واكتفى 

وقٌل "بما نقله الحافظ ابن كثٌر ألنه ٌوافق مذهبه قال ابن كثٌر

المراد بقوله وانحر وضع الٌد الٌمنى على الٌسرى تحت النحر 

ٌروى هذا عن علً وال ٌصح، وعن الشعبً مثله وعن أبً جعفر 

الباقر فعلله الحافظ ابن كثٌر فً حٌن صححه الحفاظ من قبله ومن 

                                                     .بعده بالشواهد
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البٌهقً أٌضا من  (وأما ما أخرجه): وقال الشٌخ محمد عابد-/14

طرٌق ٌحً بن أبً طالب عن أبً الزبٌر قال أمرنً عطاء أن أسؤل 

سعٌد بن جبٌر أٌن تكون الٌدان فً الصبلة فوق السرة أو أسفل 

السرة فسؤلته فقال فوق السرة ثم قال البٌهقً أصح أثر روي فً هذا 

فقد تعقبه فً الجوهر النقً فقال كٌؾ ٌكون . هـ/الباب أثر ابن جبٌر

هذا أصح شًء فً الباب وفً سنده ٌحى بن أبً طالب قال الخطٌب 

فً تارٌخ بؽداد عن موسى بن هارون أنه قال أشهد على ٌحى بن 

أبً طالب أنه ٌكذب وقال أبو أحمد محمد بن إسحاق الحافظ لٌس 

بالمتٌن وقال أبو عبٌد اآلجري خط أبو داود سلٌمان بن األشعث 

على حدٌث ٌحً بن أبً طالب ثم ال ٌخفاك أن قول البٌهقً مع 

تبحره فً هذا الفن وكده فٌه أن أثر ابن جبٌر أصح أثر فً هذا 

الباب ٌدل على عدم صحة حدٌثً هلب ووابل عنده وقد أخرجهما 

قلت هذا ال ٌفٌد أي شًء ألن حدٌث وابل بن حجر قد بٌنا أنهم 

أجمعوا على صحته وال ٌطعن فٌه إال متنطع، ولو لم أتعهد بااللتزام 

بالمتواتر لذكرته بحدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم الصرٌح هلك 

الحدٌث، فكٌؾ ٌا عبد هللا تطعن فً "المتنطعون، هلك المتنطعون، 

كبلم الهادي األمٌن صلى هللا علٌه وسلم وقد أجمع الحفاظ على 

تصحٌحه انطبلقا من إسناد ابن خزٌمة وؼٌره، لتعصب شدٌد  وفهم 

بلٌد وذوق شرٌد، أم أن قواعد التحدٌث تفوق كل اعتبار، ومن 

هذه القواعد أنه ال ٌجوز وال ٌنبؽً أن نحكم على حدٌث  أبجدٌات

بالضعؾ إال بعد اإلطبلع على جمٌع طرقه والتؤكد من عللها 

فتبٌنوا أن تصٌبوا قوما بجهالة :}وتبٌٌنها للناس لقوله جل وعبل

 وفً قراءة فتثبتوا وأما الحدٌث {فتصبحوا على ما فعلتم نادمٌن

الثانً وهو حدٌث هلب الطابً فعلته عندهم أنه فٌه قبٌصة بن هلب 

قٌل إن له صحبة وإن كان األمر كذلك فالصحابة كلهم عدول وال 

تضر جهالة أحدهم وإن كان تابعٌا فقد اتهمه النسابً وابن المدٌنً 

بالجهالة ولكن بٌنا إزالة هذه العلة عنه ألن الجهالة ترتفع بالتعدٌل 
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وبرواٌة اثنٌن أو أكثر عن الراوي وهذا ما  بٌناه فً تعلٌقنا على 

حدٌثه، وأما اإلعبلل بدون علة للتعصب فهذا ال ٌجوز ألن هللا قد 

وال تقؾ ما لٌس لك به علم إن :}ٌحاسبنا على ذلك لقوله جل وعبل

وأما البٌهقً { السمع والبصر والفإاد كل أولبك كان عنه مسبوال

فٌقص مكان وضع الٌدٌن ألنه مصرح به، ثم قال ؼفر هللا لنا وله 

قال  :"ونصه(رحمه هللا)وأما ما فً حاشٌة البنانً:"كل زلة

وإذا تقرر الخبلؾ فً أصل القبض كما ترى وجب : "المسناوي

فإن تنازعتم فً شًء :}الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى

 وقد وجدنا سنة رسول هللا صلى هللا علٌه {فردوه إلى هللا والرسول

وسلم حكمت بمطلوبٌة القبض بشهادة ما فً الموطإ والصحٌحٌن 

وؼٌرهما من األحادٌث السالمة من الطعن فالواجب االنتهاء إلٌها 

فكان تعلٌقه على هذا الكبلم . هـ/والوقوؾ عندها والعمل بمقتضاها

.             السلٌم تنطع ٌؽنً ما قدمنا من أدلة حدٌثٌة، وهللا الموفق  

 :فً القنوت (50)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -367 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
بلَةِ  ٍء ِمَن الصَّ ًْ ْقُنُت فًِ َش ٌَ هذا الحدٌث : الشرح" .ُعَمَر َكاَن الَ 

الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما من أصح األسانٌد، وفٌه 
 .أن ابن عمر لم ٌكن ٌقنت فً شًء من الصبلة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -368 َثَنا َمالٌِك، عن ِهَشاِم بن ُعْرَوَة أَنَّ :  َحدَّ َحدَّ

ُه كان  بلَِة، َوالَ فً اْلِوْتِر، إالَّ أَنَّ ٍء من الصَّ ًْ ْقُنُت فً َش ٌَ أََباهُ َكاَن الَ 

ْكَعَة اآلِخَرَة إَذا َقَضى  ْرَكَع الرَّ ٌَ ْقُنُت فً َصبلَِة اْلَفْجِر قبل أَْن  ٌَ

وهذا الخبر المقطوع على عروة بن الزبٌر من : الشرح" .قَِراَءَتهُ 

أصح األسانٌد وفٌه أن عروة بن الزبٌر بن العوام رحمه هللا تعالى 

وإٌانا لم ٌقنت فً أي شًء من الصلوات إال أنه كان ٌقنت فً صبلة 

الفجر فً الركعة األخٌرة قبل أن ٌركع، ولم ٌبٌن لنا اإلمام مالك 

رحمه هللا تعالى وإٌانا أن مذهبه التقنٌت فً الفجر مثل فعل عروة 

بن الزبٌر لكنه معلوم عند الجمٌع، وفً القنوت خبلؾ معروؾ بٌن 
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اإلشعاع واإلقناع بمسابل "فقهاء األمصار ذكرناه فً كتابنا 

أما ما ذكره الحافظ بن القطان الفاسً فٌما  (41 :حٌث قلنا" اإلجماع

ٌخص بالقنوت فؤقل ما ٌقال فٌه إنه لٌس إجماعا، فما ذكره ابن عبد 

البر عن فقهاء األمصار ؼٌر صحٌح وٌنتقض بما ذكره الطحاوي 

وابن بطال إنما هً أقوال والبحث عن حقٌقتها ٌدعو إلى الخوض 

وال ٌسن القنوت : "فٌها وقد أخرج ابن قدامة فً كتابه المؽنً قال

فً الصبح وال ؼٌرها من الصلوات سوى الوتر، وبهذا قال الثوري 

وأبو حنٌفة، وروي عن ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبً 

الدرداء وقال مالك وابن أبً لٌلى والحسن بن صالح والشافعً ٌسن 

ما زال : القنوت فً صبلة الصبح وفً جمٌع الزمان ألن أنسا قال

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقنت فً الفجر حتى فارق الدنٌا، 

. وكذلك الدارقطنً فً سننه: رواه اإلمام أحمد فً المسند، قلت

ولنا ما روي أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قنت .ولكن ضعفوه

شهرا ٌدعوا على حً من أحٌاء العرب ثم تركه رواه مسلم، قلت 

كذلك رواه البخاري وأبو داود والنسابً وابن ماجه واإلمام أحمد 

وروى أبو هرٌرة وابن مسعود عن النبً صلى هللا علٌه وسلم مثل 

                    .ذلك وقد بٌن أنه ال ٌندب إال فً الناببات عند الحنابلة واألحناؾ

 :كتاب الجمعة
 :ما جاء فً ؼسل ٌوم الجمعة (51)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -369 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، َعْن عبد هللا ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  إَِذا َجاَء أََحُدُكُم : ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ْؽَتِسلْ  ٌَ هذا الحدٌث من أصح األحادٌث إسنادا :الشرح." اْلُجُمَعَة َفْل
 :قال أحمد: لذلك أخرجه من طرٌق مالك بعض الحذاق المسندٌن

ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبنِ  َثَنا َعْبُد الرَّ ، الحدٌث، ُعَمر َحدَّ
 : طرٌقا عن نافع عن ابن عمر، وقال الدارم25ًوقد أخرجه عن 

ع، الحدٌث، وقال أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن ناؾ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  :البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ ، َنافِعٍ  أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعنْ : َحدَّ

َثَنا َعْبُد :الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى َحدَّ
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ْحَمِن، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع،  :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنةالرَّ
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو  -332 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

 ِ ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع،َعْن َعْبِد هللاَّ ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا َجاَء أََحُدُكُم »:ْبِن ُعَمَر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ْؽَتِسلْ  ٌَ ، أَنا  -333 «اْلُجُمَعَة َفْل ًُّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن أَْحَمَد اْلَملٌِِح

دُ  اِس ُمَحمَّ ، َنا أَُبو اْلَعبَّ ٍد اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد اْلَمْخلَِديُّ ْبُن إِْسَحاَق  أَُبو ُمَحمَّ
ُث، َعْن َنافٍِع، أَنَّ اْبَن ُعَمَر، َقالَ  ٌْ َبُة، َنا اللَّ ٌْ اُج، َنا قَُت رَّ َسِمْعُت : السَّ
قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم َوُهَو َعلَى اْلِمْنَبِر،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا أََراَد »:َرُسوَل هللاَّ

ْؽَتِسلْ  ٌَ ًَ اْلُجُمَعَة َفْل ؤْتِ ٌَ تِِه، .«أََحُدُكْم أَْن  َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم،  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ أَْخَرَجُه ُمَحمَّ
ث ٌْ َبَة، َعْن لَ ٌْ قلت فإذا كان األمر هنا ٌفٌد الندب عند  ."َعْن قَُت

الجمهور والوجوب عند أهل الظاهر، فقد جاءت أحادٌث تحث على 
رضً هللا - عن َسلَمان هذا الؽسل وتبٌن األجر المترتب على ذلك، ؾ

ِه َوَسلَّمَ - َقاَل رسول هللاِ : قال- عنه  ٌْ ْؽَتِسلُ َرُجلٌ »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ال 
ِهُن ِمْن ُدْهنِِه، أَْو  دَّ ٌَ ُر َما اْسَتَطاَع ِمن ُطْهٍر، َو َتَطهَّ ٌَ وَم الُجُمَعِة، َو ٌَ
ٌَُصلًِّ َما  ِن، ُثمَّ  ٌْ َن اثَن ٌْ ُق َب ٌَُفرِّ ْخُرُج َفبل  ٌَ تِِه، ُثمَّ  ٌْ َمسُّ ِمْن ِطٌِب َب ٌَ

َن الُجُمَعِة  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ٌُْنِصُت إَِذا َتَكلََّم اإلَماُم، إاِل ُؼفَِر لَُه َما َب ُكتَِب لَُه، ُثمَّ 
 وابن أبً شٌبة والطبرانً فً البخاريأحمد ورواه «  األُْخَرى

 .المعجم الكبٌر والبؽوي فً شرح السنة والبٌهقً فً السنن الكبرى
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -370 ٍم، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ َحدَّ

ِ َصلى هللا  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ
َساٍر، َعْن أَ ٌَ َعْن َعَطاِء ْبِن 

ْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب َعلَى ُكلِّ ُمْحَتلِمٍ : َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌَ ." ُؼْسلُ 

 من أصح األسانٌد وأنظفها لذلك هذا الحدٌث المسند المرفوع:الشرح
 :قال الشافعً فً المسند: أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك

ٍم، ٌْ اُن، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ ٌَ  :الحدٌث،وقال الدارمًأَْخَبَرَنا َمالٌِك، َوُسْف
 الحدٌث، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن صفوان بن سلٌم،

ٌُوُسَؾ، َقالَ  :وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن : َحدَّ
مٍ  ٌْ ِ ْبُن َمْسلََمَة، :، الحدٌث، وقال البخاريَصْفَواَن ْبِن ُسلَ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ٍم، ٌْ ثنا عبُد  : الحدٌث، وقال أبو داودَعْن َمالٍِك، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ حدَّ
الحدٌث، وقال هللا بن َمسلَمة، عن مالك، عن َصفوان بن ُسلٌَم،

َبُة، َعْن َمالٍِك،  :النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
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ٍم، ٌْ ُن ْبُن  :الحدٌث،وقال ابن حبانَعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ ٌْ أَْخَبَرَنا اْلُحَس
، َقالَ  بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، َعْن : إِْدِرٌَس اأْلَْنَصاِريُّ

أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
بًِ َسِعٌٍد 

َساٍر، َعْن أَ ٌَ ٍم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َصْفَواَن ْبِن ُسلَ
، الحدٌث،وهذا هو إسناد أبً مصعب الزهري،وقال البؽوي اْلُخْدِريِّ

، أَنا -331: فً شرح السنة ٌَرِزيُّ َزاِهُر ْبُن  أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
، أَنَّ  بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ

َساٍر، َعْن أَ ٌَ ٍم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َصْفَواَن ْبِن ُسلَ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب »:َرُسوَل هللاَّ ٌَ ُؼْسلُ 

ٌد، َعْن  .«َعلَى ُكلِّ ُمْحَتلِمٍ  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما َعْن  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  َعْبِد هللاَّ
وقال أبو نعٌم ." َعلَى ُكلِّ َبالِػ: أَيْ  «َعلَى ُكلِّ ُمْحَتلِمٍ »:َوَقْولُهُ  .َمالِكٍ 

ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد  :فً المسند المستخرج َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َبُة  ٌْ ًُّ َثَنا قَُت ابِ ٌَ ًّ اْبن َهاُروَن َثَنا َجْعَفٌر اْلفِْر ٌُوُسَؾ ح وثنا َعل ِ ْبُن  هللاَّ

مٍ  ٌْ ، الحدٌث،والحدٌث ْبُن َسِعٌٍد َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ
 ٌفٌد من ؼٌر طرٌق مالك جماعة من المسندٌن، وهذا الحدٌث

 إال أنه جاءت ،وجوب ؼسل الجمعة فً الظاهر على كل محتلم
 ما رواه أبو هرٌرة رضً هللا عنه أحادٌث تبٌن أنه للندب من ذلك

ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ ؤ َفؤَْحَسَن »:َقاَل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ َمْن َتَوضَّ
َن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ الُوُضوَء ُثمَّ أَتى الُجُمَعَة، َفاْسَتَمَع وأْنَصَت، ُؼفَِر لَُه َما َب

اٍم، َوَمْن َمسَّ الَحَصى، َفَقْد لََؽا ٌَّ رواه «الُجُمَعِة َوِزٌاَدةُ َثبلََثِة أ

ِه  َقاَل رسول هللا: وعن َسُمَرَة رضً هللا عنه قال،مسلم ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
ْوَم الُجُمَعِة فبِها َونِْعَمْت َوَمن اْؼَتَسلَ َفالُؽْسلُ »:َوَسلَّمَ  ٌَ ؤَ  َمْن َتَوضَّ
 ..الخ.َحِدٌٌث َحَسنٌ :رواه أَُبو داود والترمذي،وقال.«أْفَضلُ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -371 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالِِم :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ِ، أَنَّ ِ َصلى هللا : ْبِن َعْبِد هللاَّ َدَخَل َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب َرُسوِل هللاَّ
ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ اِب َرِض ْوَم اْلُجُمَعِة، َوُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ ٌَ َعلٌَه َوَسلم اْلَمْسِجَد 

ْخُطُب، َفَقاَل ُعَمُر بن الخطاب ُة َساَعٍة َهِذِه؟ َفَقالَ : ٌَ ٌَّ ا أَِمٌَر : أَ ٌَ
َداَء، َفَما ِزْدُت َعلَى أَْن  وِق َفَسِمْعُت النِّ اْلُمْإِمنٌَِن، اْنَقلَْبُت ِمَن السُّ

ؤُْت، وأقبلت، َفَقاَل ُعَمرُ  ًضا؟ َوَقْد َعلِْمَت أَنَّ : َتَوضَّ ٌْ َواْلُوُضوَء أَ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ؤُْمُر بِاْلُؽْسلِ : َرُسوَل هللاَّ ٌَ هذا  :الشرح." َكاَن 

الحدٌث المرفوع من طرٌق عمر رضً هللا عنه من أصح األسانٌد، 
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قال الشافعً فً : لذلك أخرجه من طرٌق مالك جهابذة مسندون
الحدٌث،وقال :أْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسالٍِم َقالَ : المسند
ْحَمِن ْبِن َمْهِديٍّ : أحمد َمالٌِك، َعِن اْبِن : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

ِد ْبِن أَْسَماَء، : ِشَهاٍب،الحدٌث، وقال البخاري ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
، َعْن َسالِِم : َقالَ  ْهِريِّ ُة ْبُن أَْسَماَء، َعْن َمالٍِك، َعِن الزُّ ٌَ ِر ٌْ أَْخَبَرَنا ُجَو

ِ ْبِن ُعَمَر،الحدٌث،وقال الطحاةي فً شرح معانً اآلثار : ْبِن َعْبِد هللاَّ
ٌُوُنُس، َقالَ  َثَنا  َثُه َعِن اْبِن ِشَهاٍب، : َحدَّ ثنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، َحدَّ

ُد ْبُن -1404: الحدٌث،وقال البٌهقً فً السنن الكبرى  أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِه، ثنا أَُبو اْلُمَثنَّى  ٌْ ُد ْبُن أَْحَمَد ْبُن َبالََو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أنبؤ أَُبو َبْكٍر ُمَحمَّ
ُة ْبُن أَْسَماٍء، َعْن  ٌَ ِر ٌْ ِد ْبِن أَْسَماٍء، ثنا ُجَو ، ثنا َعْبُد هللاِ ْبُن ُمَحمَّ اْلَعْنَبِريُّ
، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، َعِن اْبِن  ْهِريِّ َمالٍِك ْبِن أََنٍس، َعْن الزُّ
ْوَم اْلُجُمَعِة إِْذ َجاَء  ٌَ َنا ُهَو َقابٌِم لِْلُخْطَبِة  ٌْ اِب، َب ُعَمَر، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ
لٌَِن  ِه َوَسلََّم ِمَن اْلُمَهاِجِرٌَن اأْلَوَّ ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َرُجٌل ِمْن أَْصَحاِب النَّ

ُة َساَعٍة َهِذِه؟ َفَقالَ  ٌَّ ْوَم َفلَْم أَْنَقلِْب إِلَى أَْهلًِ : َفَناَداهُ ُعَمُر أَ ٌَ إِنًِّ ُشِؽْلُت اْل
ؤُْت َقاَل ُعَمرُ  ؤِْذٌَن َفلَْم أَِزْد َعلَى أَْن َتَوضَّ اْلُوُضوُء : َحتَّى َسِمْعُت التَّ

ًضا؟  ٌْ ؤُْمرُ أَ ٌَ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ  َوَقْد َعلِْمَت أَنَّ َرُسولَ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ِد ْبِن أَْسَماٍء بِاْلُؽْسلِ  ِحٌِح َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ُمَحمَّ  َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

ْذُكْر َعْبَد هللاِ ْبَن  ٌَ ِؤ َفلَْم  َوَهَكَذا َحِدٌٌث أَْرَسلَُه َمالُِك ْبُن أََنٍس فًِ اْلُمَوطَّ
ِؤ َواْلَمْوُصوُل َصِحٌٌح َفَقْد َرَواهُ  ُعَمَر فًِ إِْسَناِدِه َوَوَصلَُه َخاِرَج اْلُمَوطَّ
ْهِريِّ َمْوُصواًل َوَثَبَت  ًُّ َوَمْعَمُر ْبُن َراِشٍد َعِن الزُّ لِ ٌْ ِزٌَد اأْلَ ٌَ ٌُوُنُس ْبُن 

ًَ هللاُ َعْنهُ  َرَة َعْن ُعَمَر َرِض ٌْ بًِ ُهَر
وقال البؽوي ." َذلَِك ِمْن َحِدٌِث أَ
اْخَتلََؾ أَْهُل اْلِعْلِم فًِ ُوُجوِب ُؼْسِل اْلُجُمَعِة : قُْلتُ : "فً شرح السنة

رِ  ٌْ بلَة َجابَِزةٌ ِمْن َؼ َفاقِِهْم َعلَى أَنَّ الصَّ اْلُؽْسِل، َفَذَهَب َجَماَعٌة  َمَع اتِّ
َرَة، َوُهَو َقْوُل اْلَحَسِن، َوبِِه َقاَل  ٌْ بًِ ُهَر

ٌُْرَوى َذلَِك َعْن أَ إِلَى ُوُجوبِِه، 

َس بَِواِجبٍ  ٌْ ٌة، َولَ ُه ُسنَّ َوَقْولُُه فًِ . َمالٌِك، َوَذَهَب األَْكَثُروَن إِلَى أَنَّ
ْوِم اْلُجُمَعِة َواِجبٌ » :اْلَحِدٌثِ  ٌَ اِر، اَل « ُؼْسلُ  ٌَ َراَد بِِه ُوُجوَب االْختِ

أَ

ُجُل لَِصاِحبِهِ  قُوُل الرَّ ٌَ ًَّ َواِجٌب، َوال : ُوُجوَب اْلَحْتِم، َكَما  َحقَُّك َعلَ
َسُع َتْرُكُه، ٌَ ِه َما ُرِويَ  ٌُِرٌُد بِِه اللُُّزوَم الَِّذي اَل  ٌْ لٌُِل َعلَ أَنَّ ُعَمَر :"َوالدَّ

ْوَم اْلُجُمَعِة، إِْذ َدَخلَ ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن، َفَناَداهُ ُعَمرُ  ٌَ ْخُطُب  ٌَ ُة : َكاَن  ٌَّ أَ
وِق، َفَسِمْعُت : َساَعٍة َهِذِه  َفَقالَ  ا أَِمٌَر اْلُمْإِمنٌَِن، اْنَقلَْبُت ِمَن السُّ ٌَ

ؤُْت َوأَْقَبْلُت، َفَقالَ ُعَمرُ  َداَء، َفَما ِزْدُت َعلَى أَْن َتَوضَّ َواْلُوُضوُء : النِّ
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ؤُْمُر  ٌَ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًضا، َوَقْد َعلِْمَت أَنَّ َرُسولَ هللاَّ ٌْ أَ
َهُه ُعَمُر،  !"بِاْلُؽْسِل  َولَْو َكاَن َواِجًبا، الْنَصَرَؾ ُعْثَماُن ِحٌَن َنبَّ

ْنَصِرؾْ  ٌَ َوفًِ َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر، َدلٌٌِل  .َولََصَرَفُه ُعَمُر ِحٌَن َرآهُ لَْم 
ٌُِرٌُد  ْحُضُرَها ُدوَن َمْن اَل  ٌَ ْوِم اْلُجُمَعِة َعلَى َمْن  ٌَ َعلَى أَنَّ ُؼْسَل 

اِن َواْلَعبٌِِد، َقاَل اْبُن ُعَمرَ  ٌَ ْب َما اْلُؽْسلُ » :ُحُضوَرَها ِمَن النَِّساِء َوالصِّ إِنَّ

ِه اْلُجُمَعةُ  ٌْ َواِح اْستِْحَباًبا، : قُْلتُ  .«َعلَى َمْن َتِجُب َعلَ َوَوْقُتُه َحالَُة الرَّ

ٌُْحَسبُ   وفٌه أن قلت. َفإِِن اْؼَتَسَل َبْعَد ُطلُوِع اْلَفْجِر ُحِسَب، َوَقْبلَُه اَل 
عمر رضً هللا عنه وجد على أحد المتؤخرٌن تباطإه عن الصبلة 

فؤخبره أنه إنما توضؤ ثم أسرع، فوجد علٌه مع تؤخره اكتفاءه 
بالوضوء ألنه كان ٌنبؽً أن ٌؽتسل للجمعة، لكنه ترك سنة، فلو 
 .ترك واجبا لكان عمر رضً هللا عنه أمره بذلك، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -372 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
ًٍّ َمْولَى أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ

َرَة، أَنَّ َرُسوَل  ٌْ بًِ ُهَر
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

ْحَمِن، َعْن أَ ْبِن َعْبِد الرَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ْوَم اْلُجُمَعِة ُؼْسَل اْلَجَناَبِة، : هللاَّ ٌَ َمِن اْؼَتَسَل 

ةِ : ُثمَّ َراحَ  ٌَ انِ اَعِة الثَّ َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ َما َقرَّ َب : َفَكؤَنَّ َما َقرَّ َفَكؤَنَّ

الَِثةِ  اَعِة الثَّ َب َكْبًشا أَْقَرَن، َوَمْن : َبَقَرًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ َما َقرَّ َفَكؤَنَّ
ابَِعةِ  اَعِة الرَّ اَعِة : َراَح فًِ السَّ َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ َما َقرَّ َفَكؤَنَّ

َضًة، َفإَِذا َخَرَج اإْلَِمامُ : اْلَخاِمَسةِ  ٌْ َب َب َما َقرَّ َحَضَرِت اْلَمبلَبَِكُة : َفَكؤَنَّ
ْكرَ  ْسَتِمُعوَن الذِّ من أصح األسانٌد لذلك الحدٌث  هذا :الشرح." ٌَ

قال الشافعً فً السنن : أخرجه من طرٌق مالك حذاق المسندٌن
بًِ َصالٍِح  :وفً المسند

، َعْن أَ ًٍّ أْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم
اِن، مَّ ْحَمنِ  :الحدٌث، وقال أحمدالسَّ َثَنا : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ َمالٌِك، َوَحدَّ

 ًٍّ َثَنا  : البخاري، الحدٌث، وقالإِْسَحاُق، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  بًِ َبْكِر بن : َعْبُد هللاَّ

، َمْولَى أَ ًٍّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُسَم

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالِِك  :مسلمقال والحدٌث، عبد الرحمن، ٌْ َثَنا قَُت وَحدَّ
، ًٍّ ِه، َعْن ُسَم ٌْ مولى أبً بكر، الحدٌث، وقال  ْبِن أََنٍس، فٌَِما قُِرَئ َعلَ

حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن سمً، عن أبً  :أبو داود
حدثنا إسحاق بن موسى  :الحدٌث،وقال الترمذي صالح السمان،
وفً  :الحدٌث، وقالحدثنا مالك،: حدثنا معن قال: األنصاري قال

حدٌث أبً هرٌرة حدٌث »:الباب عن عبد هللا بن عمرو، وسمرة
،  :، وقال النسابً«حسن صحٌح ًٍّ َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
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بًِ َصالٍِح،
أخبرنا ٌونس بن عبد  :الحدٌث،وقال أبو عوانةَعْن أَ

وحدثنا أَبو إسماعٌل،  األعلى، حدثنا ابن وهب، أنَّ مالًكا حدثه، ح
ًٍّ  حدثنا القعنبً، عن مالك، عن  : وقال ابن حبان ، الحدٌث،ُسَم

بًِ َبْكٍر، 
أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، بَِمْنبَِج، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

، ًٍّ  الحدٌث،وهذا اإلسناد هو إسناد أبً مصعب َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

أَْخَبَرَنا  -1063 :وقد اعتمده أٌضا البؽوي فً شرح السنة حٌث قال
 ، ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

بًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد 
ًٍّ َمْولَى أَ أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم

بًِ
اِن، َعْن أَ مَّ بًِ َصالٍِح السَّ

ْحَمِن، َعْن أَ ِ  الرَّ ُهِرٌَرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ْوَم اْلُجُمَعِة ُؼْسلَ اْلَجَناَبِة، »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ َمِن اْؼَتَسلَ 

َب  َما َقرَّ ِة، َفَكؤَنَّ ٌَ انِ اَعِة الثَّ َب َبَدَنًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ َما َقرَّ ُثمَّ َراَح َفَكؤَنَّ
َب َكْبًشا، َوَمْن َراَح  َما َقرَّ الَِثِة، َفَكؤَنَّ اَعِة الثَّ َبَقَرًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ
اَعِة  َب َدَجاَجًة، َوَمْن َراَح فًِ السَّ َما َقرَّ ابَِعِة، َفَكؤَنَّ اَعِة الرَّ فًِ السَّ
َضًة، َفإَِذا َخَرَج اإلَِماُم، َحَضَرِت اْلَمبلبَِكُة  ٌْ َب َب َما َقرَّ اْلَخاِمَسِة، َفَكؤَنَّ

ْكرَ  ْسَتِمُعوَن الذِّ ٌد، َعْن  .«ٌَ تِِه أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

َبَة ْبِن َسِعٌٍد، ِكبلُهَما َعْن  ٌْ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن قَُت ِ ْبِن  َعْبِد هللاَّ
 :وأخرجه البٌهقً فً السنن الكبرى من طرٌق مالك، قال." َمالِكٍ 

ُرُهَما،  ٌْ بًِ إِْسَحاَق َوَؼ
ا ْبُن أَ ٌَّ َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َزَكِر

بٌُِع ْبنُ : َقالُوا ْعقُوَب، أنبؤ الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ َماَن، أنبؤ  ثنا أَُبو اْلَعبَّ ٌْ ُسلَ
ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن، أنبؤ أَْحَمُد  ، أنبؤ َمالٌِك، ح َوأَْخَبَرَنا َعلِ ًُّ افِِع الشَّ

، ًٍّ فَّاُر، ثنا َعْبُد هللاِ ْبُن َسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن ُسَم ٍد الصَّ ٌْ  ْبُن ُعَب
ِحٌِح، . لَْفُظ َحِدٌثِِهَما َسَواءٌ ": الحدٌث، وقال َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

َبَة، َعْن  ٌْ ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن قَُت َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن 
على كل باب من أبواب المسجد ملكان »: والبن خزٌمة قلت."َمالِك

إذا كان ٌوم الجمعة بعث هللا »:وفً الحلٌة. «ٌكتبان األول فاألول
 فٌقول»: والبن خزٌمة« مبلبكة بصحؾ من نور وأقبلم من نور

اللَّهُمَّ إن كان ضاالً : ما حبس فبلًنا  فٌقول: بعض المبلبكة لبعض
وعن أوس .«كان مرًٌضا فعافه فاهده، وإن كان فقًٌرا فؤؼنه، وإن

ِه - َقاَل رسول هللا : قال- رضً هللا عنه - بن أوٍس  ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
بلَِة »:َوَسلَّمَ  ًَّ ِمَن الصَّ ْوَم الُجُمَعِة، َفؤْكثُِروا َعلَ ٌَ اِمُكْم  ٌَّ إنَّ ِمْن أْفَضِل أ

 ًَّ رواه أَُبو داود بإسناد . «فٌِِه؛ َفإنَّ َصبلََتُكْم َمْعُروَضٌة َعلَ



 Page 580 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

فكان بذلك ٌستحب التبكٌر إلى الجمعة واإلكثار من الصبلة .صحٌح
 .على الرسول الحبٌب الشفٌع صلى هللا علٌه وسلم، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -373 بًِ َسِعٌٍد :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َسِعٌِد ْبِن أَ َحدَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ قُولُ ،اْلَمْقُبِريِّ ٌَ ُه َكاَن  ْوِم اْلُجُمَعِة َواِجٌب :  أَنَّ ٌَ ُؼْسُل 
هذا الحدٌث الموقوؾ تقدمه :الشرح" . َكُؽْسِل اْلَجَناَبةِ ،َعلَى ُكلِّ ُمْحَتلِمٍ 

الحدٌث الذي رواه أبو سعٌد الخدري عن الرسول صلى هللا علٌه 
وسلم وأن الوجوب هنا وجوب اختٌار عند الجمهور ووجوب فرض 

 .عٌن عند أهل الظاهر، وقد تقدم ما فٌه كفاٌة
َل َنَهاِرِه، َوُهَو ال: َقاَل َمالِكٌ - * ْوَم اْلُجُمَعِة، فً أَوَّ ٌَ ٌُِرٌُد  َمِن اْؼَتَسَل 

ْؽَتِسَل  ٌَ ْجِزئ َعْنُه، َحتَّى  ٌَ بَِذلَِك ُؼْسَل اْلُجُمَعِة، َفإِنَّ َذلَِك اْلُؽْسَل الَ 
ِه َوَسلََّم َقاَل فًِ َحِدٌِث  ٌْ ُ َعلَ لَِرَواِحِه، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ

ْؽَتِسلْ ،إَِذا َجاَء أََحُدُكُم اْلُجُمَعةَ : عبد هللا اْبِن ُعَمرَ  ٌَ هذا : الشرح" . َفْل
مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا ٌقول بؽسل الجمعة عند الرواح 

أنَّ رسول : ابن عمر رضً هللا عنهما إلى الصبلة انطبلقا من حدٌث
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ْؽَتِسلْ »:هللا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ  «إَِذا َجاَء أََحُدُكُم الُجُمَعَة َفْل

هِ  ٌْ  .، وهللا تعالى أعلممتفٌق َعلَ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -374 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ

ْخُطبُ  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة، َواإلَِماُم  ٌَ ْحَتبًِ  ٌَ قلت : الشرح" .ُعَمَر َكاَن 
االحتباء والجلوس القرفصاء ال ٌضران إذا أنصت المرء وأخلص 

بل ٌساعدان على ذلك، وكان الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌفعل ذلك 
فً ؼٌر الجمعة كما جاء فً كتاب الشمابل المحمدٌة للترمذي 

 .وؼٌره من كتب السٌرة، وهللا تعالى أعلم
رٌد : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ًرا َوُهَو  بلً أَْو ُمَإخِّ ْوَم اْلُجُمَعِة ُمَعجِّ ٌَ َمِن اْؼَتَسَل 

َس  ٌْ ْنقُُض ُوُضوَءهُ، َفإنه لَ ٌَ بَِذلَِك ُؼْسَل اْلُجُمَعِة، ثم راح َفؤََصاَبُه َما 

ِه إاِلَّ اْلُوُضوُء، َوُؼْسلُُه َذلَِك ُمْجِزٌئ َعْنهُ  ٌْ هذا مذهب : الشرح." َعلَ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا بٌنه وهو أن من اؼتسل ؼسل 
الجمعة ثم راح إلى المسجد، ثم نابه ناقض لطهارته األولى فبل 

ٌلزمه ؼسل جدٌد، وؼسله ٌجزٌه وٌتحصل بذلك على ما فً حدٌث 
ُ َعْنُه َقالَ  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر

ِه َوَسلَّمَ : أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ : َقاَل َرُسوُل هللاَّ
َر لَُه، ُثمَّ أَْنَصَت َحتَّى » َمْن اْؼَتَسلَ، ُثمَّ أََتى اْلُجُمَعَة، َفَصلَّى َما قُدِّ
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َن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ٌَُصلًِّ َمَعُه ُؼفَِر لَُه َما َب ْفُرَغ اإْلَِماُم ِمْن ُخْطَبتِِه، ُثمَّ  ٌَ
امٍ  ٌَّ َرَواهُ ُمْسلٌِم « اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى َوَفْضلُ َثبَلَثِة أَ

 :فً اإلنصات ٌوم الجمعة (52)

َثَنا أَُبو مصعٍب، َقالَ -375 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ٌَِّب، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ إَِذا قُْلَت : َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

ْوَم اْلُجُمَعةِ .لَِصاِحبَِك أَْنِصْت َفَقْد لََؽْوت ٌَ ْخُطُب  ٌَ ." ٌُِرٌُد بَِذلَِك، َواإْلَِماُم 
هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح

فً اإلنصات عند الخطبة مرسل ألن سعٌد بن المسٌب لم ٌسمع من 
األول : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم لكنهم حسنوا مرسله لسببٌن

منهما أنه من كبار التابعٌن، والثانً أنه كان ختن أبً هرٌرة وكان 
 ثم إن الحدٌث جاء من عدة طرق مسندا مرفوعا ٌكثر اإلرسال عنه،
َعْن َمالٍِك،  -5416 :قال عبد الرزاق الصنعانً:نبدأ من طرق مالك

َرَة، َقاَل َسِمْعُت  ٌْ بًِ ُهَر
ٌِِّب، َعْن أَ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن اْلُمَس

قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَْنِصْت، : إَِذا قُْلَت لَِصاِحبِكَ ": َرُسوَل هللاَّ
ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقْد لََؽْوتَ  ٌَ ْخُطُب  ٌَ اِق،" َواإْلَِماُم  زَّ  وقال َعْبُد الرَّ

حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك، عن الزهري،  -1590 :الدارمً
 :قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عن سعٌد، عن أبً هرٌرة قال

، وقال "أنصت واإلمام ٌخطب فقد لؽوت: إذا قلت لصاحبك"

ُد ْبُن َسلََمَة، َواْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن، قَِراَءًة  -1577 :النسابً أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِه َوأََنا أَْسَمُع َواللَّْفُظ لَُه، َعْن اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ  ٌْ َثنًِ َمالٌِك، َعْن : َعلَ َحدَّ

ِ َصلَّى  اْبنِ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ٌَِّب، َعْن أَ ِشَهاٍب، َعْن اْبِن اْلُمَس

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ْخُطُب َفَقْد »: هللاُ َعلَ ٌَ إَِذا قُْلَت لَِصاِحبَِك أَْنِصْت َواإْلَِماُم 
ٌُوُنُس،  :،وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار«لََؽْوتَ  َثَنا بَِذلَِك،  َحدَّ

َثُه، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن : َقالَ  أنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، َحدَّ

 ُ ًَ هللاُ َعْنُه أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ َرَة، َرِض ٌْ بًِ ُهَر
ٌِِّب، َعْن أَ اْلُمَس

ِه َوَسلَّم ٌْ ، الحدٌث، وجاء من طرق أخرى ؼٌر طرٌق مالك عن َعلَ
وهذا الحدٌث مما تفرد  أبً هرٌرة منها طرٌق ابن جرٌج، وؼٌرها،

والّدلٌُل على ما ذهب إلٌه مالٌك من عمل به أبً مصعب الزهري، 
ٌة قاطعةٌ أ قول ابن : قال اإلمام.هِل المدٌنة المتَِّصل فً ذلك، وهو ُحجَّ

هو " إّن خروج اإلماِم ٌقطُع الّصبلَة، وكبلُمه ٌقطُع الكبلمَ "شهاب 
: هوأخرجه مالك وتفسٌر لحدٌِث َثْعلََبة وتقدٌٌر لمعناه،وحدٌث ثعلبة 
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 ًِّ بًِ َمالٍِك اْلقَُرِظ
َثنًِ َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َثْعلََبَة ْبِن أَ َوَحدَّ

ْوَم  ٌَ ٌَُصلُّوَن  اِب،  هُْم َكاُنوا فًِ َزَماِن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ ُه أَْخَبَرهُ أَنَّ أَنَّ
ْخُرَج ُعَمرُ  ٌَ َفإَِذا َخَرَج ُعَمُر، َوَجلََس َعلَى اْلِمْنَبِر، . اْلُجُمَعِة، َحتَّى 

ُنوَن  َن اْلُمَإذِّ ثُ - َقاَل َثْعلََبُة - َوأَذَّ ُنوَن ».َجلَْسَنا َنَتَحدَّ َفإَِذا َسَكَت اْلُمَإذِّ
ا أََحدٌ  َتَكلَّْم ِمنَّ ٌَ ْخُطُب، أَْنَصْتَنا، َفلَْم  ٌَ : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ « َوَقاَم ُعَمُر 

ْقَطُع اْلَكبَلمَ » ٌَ بَلَة، َوَكبَلُمُه  ْقَطُع الصَّ ٌَ ،وسٌؤتً «َفُخُروُج اإْلَِماِم 
 .شرحه، والكبلم علٌه إن شاء هللا تعالى

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -376 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: األَْعَرِج، َعْن أَ

ْوَم : ٌُِرٌُد بَِذلِكَ .إَِذا قُْلَت لَِصاِحبَِك أَْنِصْت فقد لؽوت ٌَ ْخُطُب  ٌَ َواإْلَِماُم 
هذا الحدٌث من أصح األحادٌث من حٌث اإلسناد :الشرح." اْلُجُمَعةِ 

عند البخاري وؼٌره من جمهور المحدثٌن، وهو ٌوجب اإلنصات، 
أخبرنا  :قال الشافعً فً المسند:وقد أخرجه من طرٌق مالك جماعة

أخبرنا مالك، عن أبً الزناد، عن األعرج، عن أبً : الشافعً
حدثنا القعنبً عن مالك، الحدٌث،  :  الحدٌث، وقال أبو داودهرٌرة،

ٍد  :وقال البؽوي فً شرح السنة اِب ْبُن ُمَحمَّ أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَوهَّ
اِس  َثَنا أَُبو اْلَعبَّ ، أَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَعِزٌِز ْبُن أَْحَمَد اْلَخبلُل، َحدَّ ًُّ اْلِكَسابِ
ُد ْبُن أَْحَمَد  ، َوُمَحمَّ ًُّ الِِح ِ الصَّ األََصمُّ ح َوأَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ

بٌُِع، : اْلَعاِرُؾ، َقاال ، أَْخَبَرَنا الرَّ َثَنا األََصمُّ ، َحدَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َبْكٍر اْلِحٌِريُّ
َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن  بًِ الزِّ

، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ ًُّ افِِع أَْخَبَرَنا الشَّ
ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

 إَِذا قُْلَت :أَ
ْوَم اْلُجُمَعِة َفَقْد لََؽْوَت : لَِصاِحبِكَ  ٌَ ْخُطُب  ٌَ َهَذا َحِدٌٌث أَْنِصْت َواإلَِماُم 

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
تِِه أَْخَرَجاهُ ِمْن ُطُرٍق، َعْن أَ َفٌق َعلَى ِصحَّ وأخرجه ." ُمتَّ

البٌهقً فً السنن الكبرى من طرٌق الشافعً عن مالك عن أبً 

الزناد عن األعرج، الحدٌث، وأخرجه البخاري ومسلم وأبو نعٌم فً 
 والحدٌث ٌحث على المسند المستخرج من ؼٌر طرٌق مالك،

ومن لؽا فبل جمعة :"اإلنصات أثناء الخطبة، وقد جاء فً حدٌث آخر
ْخُطُب  :، قال ابن تٌمٌة الجد"له ٌَ َباُب اْلَمْنِع ِمْن اْلَكبَلِم َواإْلَِماُم 

ْخَصِة فًِ َتَكلُِّمِه َوَتْكلٌِِمِه لَِمْصلََحٍة َوفًِ اْلَكبَلِم َقْبلَ أَْخِذِه فًِ  َوالرُّ
َرَة  -1250 :اْلُخْطَبِة َوَبْعَد إْتَماِمَها ٌْ بًِ ُهَر

ُ َعْنُه - َعْن أَ ًَ هللاَّ أَنَّ - َرِض
 ًَّ بِ ِه َوَسلََّم - النَّ ٌْ ُ َعلَ ْوَم اْلُجُمَعةِ »:َقالَ - َصلَّى هللاَّ ٌَ : إَذا قُْلَت لَِصاِحبِك 
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ْخُطُب َفَقْد لََؽْوتَ  ٌَ  .َرَواهُ اْلَجَماَعُة إالَّ اْبَن َماَجهْ « أَْنِصْت، َواإْلَِماُم 
1251-  ًٍّ ُ َتَعالَى َعْنُه - َوَعْن َعلِ ًَ هللاَّ َمْن  »:فًِ َحِدٌٍث لَُه َقالَ - َرِض

ِه ِكْفلٌ ِمْن اْلِوْزِر،  ٌْ ٌُْنِصُت َكاَن َعلَ ْسَتِمْع َولَْم  ٌَ َدَنا ِمْن اإْلَِماِم َفلََؽا َولَْم 
َهَكَذا : َصٍه، َفَقْد لََؽا، َوَمْن لََؽا َفبَل ُجُمَعَة لَُه، ُثمَّ َقالَ : َوَمْن َقالَ 

ُكْم  ٌَّ بَلُم - َسِمْعت َنبِ ِه الصبلة والسَّ ٌْ  .َرَواهُ أَْحَمُد َوأَُبو َداُود« -َعلَ

اٍس -1252 ُ َعْنُه -  َوَعْن اْبِن َعبَّ ًَ هللاَّ ِ : َقالَ - َرِض - َقاَل َرُسوُل هللاَّ
هِ  ٌْ ُ َعلَ ْخُطُب َفهَُو  »:َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلَِماُم  ٌَ َمْن َتَكلََّم 

قُولُ لَهُ  ٌَ ْحِملُ أَْسَفاًرا، َواَلَِّذي  ٌَ َس لَُه : َكَمَثِل اْلِحَماِر  ٌْ أَْنِصْت، لَ
ْرَداِء -1253 .َرَواهُ أَْحَمدُ « ُجُمَعةٌ  بًِ الدَّ

ُ َعْنُه -  َوَعْن أَ ًَ هللاَّ - َرِض
ًُّ »:َقالَ  بِ ِه َوَسلََّم - َجلََس النَّ ٌْ ُ َعلَ ْوًما َعلَى اْلِمْنَبِر َفَخَطَب - َصلَّى هللاَّ ٌَ

ًّ ْبُن َكْعٍب، َفقُْلُت لَهُ  ًة، َوإِلَى َجْنبًِ أَُب ٌَ اَس َوَتبَل آ ًّ َمَتى : النَّ ا أَُب ٌَ
ى  ٌَُكلَِّمنًِ، َحتَّ ٌَُكلَِّمنًِ، ُثمَّ َسؤَْلُتُه َفؤََبى أَْن  ُة  َفؤََبى أَْن  ٌَ أُْنِزلَْت َهِذِه اآْل

 ِ ِه َوَسلََّم - َنَزلَ َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ، َما لََك ِمْن : َفَقالَ لَهُ - َصلَّى هللاَّ ًّ أَُب
تَ  ٌْ ِ . ُجُمَعتَِك إالَّ َما لََؽ ا اْنَصَرَؾ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم - َفلَمَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ

َتَكلَُّم َفؤَْنِصْت : ِجْبُتُه َفؤَْخَبْرُتُه، َفَقالَ -  ٌَ ، َفإَِذا َسِمْعت إَماَمَك  ًٌّي َصَدَق أَُب

ْفُرغَ  ٌَ ى   :وتعقبه الشوكانً فً نٌل األوطار قاببل. َرَواهُ أَْحَمدُ « َحتَّ

ًَّ َرَواهُ  ًٍّ فًِ إْسَناده َرُجل َمْجهُول، أِلَنَّ َعَطاًء اْلُخَراَسانِ َحِدٌُث َعلِ
ا: " َعْن َمْولَى اْمَرأَتِِه أُمِّ ُعْثَماَن َقالَتْ  ًٌّ َوَعَطاٌء . اْلَحِدٌثَ " َسِمْعت َعلِ

اَن،  ِه، َوَتَكلََّم فٌِِه اْبُن ِحبَّ ٌْ ى ْبُن َمِعٌٍن َوأَْثَنى َعلَ ٌَ ْح ٌَ َقُه  ًُّ َوثَّ اْلُخَراَسانِ
ٌِّبِ  َبُه َسِعٌُد ْبِن اْلُمَس بًِ  .َوَكذَّ

ًضا اْبُن أَ ٌْ اٍس أَْخَرَجُه أَ َوَحِدٌُث اْبِن َعبَّ
ًُّ فًِ اْلَكبٌِِر، َوفًِ  َبَرانِ اُر فًِ ُمْسَنِدِه َوالطَّ ِؾ َواْلَبزَّ َبَة فًِ اْلُمَصنَّ ٌْ َش

َفُه اْلُجْمهُوُر َوَقاَل اْلَحافُِظ فًِ ُبلُوِغ  إْسَناِدِه َمَجالُِد ْبُن َسِعٌٍد، َوَقْد َضعَّ
ًُّ  .اَل َبؤَْس بِإِْسَناِدهِ : اْلَمَرامِ  َبَرانِ ًضا الطَّ ٌْ ْرَداِء أَْخَرَجُه أَ بًِ الدَّ

َوَحِدٌُث أَ
َساٍر َعْن  ٌَ بًِ َنِمٍر َعْن َعَطاِء ْبِن 

ِ ْبِن أَ ِة َشِرٌِك ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌَ ِمْن ِرَوا

ْرَداءِ  بًِ الدَّ
ِ ْبِن َسْعٍد َعْن َحْرِب ْبِن  .أَ ِة َعْبِد هللاَّ ٌَ ًضا ِمْن ِرَوا ٌْ َوُرِوَي أَ

َوابِدِ  ْرَداِء َقاَل فًِ َمْجَمِع الزَّ بًِ الدَّ
ٍس َعْن أَ ٌْ . َوِرَجاُل أَْحَمُد ثَِقاتٌ : َق

ًُّ َعْن َجابٍِر َقالَ  َبَرانِ ْعلَى َوالطَّ ٌَ ْشَهُد لَُه َما أَْخَرَجُه أَُبو  ٌَ َدَخلَ اْبُن »:َو
 ًُّ بِ ِه َوَسلََّم - َمْسُعوٍد َوالنَّ ٌْ ُ َعلَ ْخُطُب َفَجلََس إلَى َجْنبِِه - َصلَّى هللاَّ ٌَ

ًٌّي  ًُّ  «أَُب ْرَداِء َقاَل اْلِعَراقِ بًِ الدَّ
. َوِرَجالُُه ثَِقاتٌ : َفَذَكَر َنْحَو َحِدٌِث أَ

ْشَهُد لَهُ  ٌَ بًِ  َو
بًِ َذرٍّ بَِنْحِو َحِدٌث أَ

ًُّ َعْن أَ َبَرانِ ًضا َما َرَواهُ الطَّ ٌْ أَ
ْرَداِء اْلَمْذُكوِر فًِ اْلَبابِ  َبَة  .الدَّ ٌْ بًِ َش

بًِ أَْوَفى ِعْنَد اْبِن أَ
َوَعْن اْبِن أَ
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ِؾ َقالَ  َن » :فًِ اْلُمَصنَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ َثبَلٌث َمْن َسلَِم ِمْنهُنَّ ُؼفَِر لَُه َما َب
َتَكلََّم، أَْو : اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى ٌَ ْعنًِ أًَذى، أَْو أَْن  ٌَ ٌُْحِدَث َحَدًثا،  ِمْن أَْن 

قُولَ  ٌَ ًُّ  «َصهٍ : أَْن  َوَهَذا َوإِْن َكاَن : َقالَ . َوِرَجالُُه ثَِقاتٌ : َقاَل اْلِعَراقِ

ْفُع َكَما َقالَُه اْبُن َعْبِد  ْأيِ َفُحْكُمُه الرَّ َقاُل ِمْن قَِبل الرَّ ٌُ َمْوقُوًفا َفِمْثلُُه اَل 
ُرهُ فٌَِما َكاَن ِمْن َهَذا اْلَقبٌِلِ  ٌْ بًِ أَْوَفى َحِدٌٌث آَخُر  .اْلَبرِّ َوَؼ

َواِلْبِن أَ
ًّ َقالَ  َسابِ ِ  َكاَن َرُسولُ »: َمْرفُوٌع ِعْنَد النَّ ِه َوَسلََّم - هللاَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ْقُصُر اْلُخْطَبةَ  ٌَ بَلَة َو ٌُِطٌلُ الصَّ ٌُقِلُّ اللَّْؽَو َو ْكَر َو َوَعْن َجابٍِر . «ٌُْكثُِر الذِّ
ِؾ َقالَ  ًضا فًِ اْلُمَصنَّ ٌْ َبَة أَ ٌْ بًِ َش

ْوَم »:ِعْنَد اْبِن أَ ٌَ َقالَ َسْعٌد لَِرُجٍل 
ًِّ : اْلُجُمَعةِ  بِ ِه َوَسلََّم - اَل ُجُمَعَة لََك، َفَذَكَر َذلَِك لِلنَّ ٌْ ُ َعلَ ، -َصلَّى هللاَّ
ا َسْعُد  َقالَ : َفَقالَ  ٌَ َتَكلَُّم َوأَْنَت َتْخُطُب، َقالَ : لَِم  ٌَ ُه  َصَدَق َسْعٌد : إنَّ

ْعنًِ اْبَن أَبًِ َوقَّاٍص  اُر، َوفًِ إْسَناِدِه « ٌَ ْعلَى َواْلَبزَّ ٌَ ًضا أَُبو  ٌْ َوَرَواهُ أَ

مَ  ِ  .ُمَجالُِد ْبُن َسِعٌٍد َوُهَو َضِعٌٌؾ ِعْنَد اْلُجْمهُوِر َكَما َتَقدَّ َوَعْن َعْبِد هللاَّ
 ًِّ بِ بًِ َداُود َعْن النَّ

ِه َوَسلََّم - ْبِن ُعَمَر ِعْنَد أَ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
ْحُضُر اْلُجُمَعَة َثبَلَثُة َنَفرٍ »:َقالَ  ُه : ٌَ ْلُؽو َفهَُو َح ُّ ٌَ َفَرُجلٌ َحَضَرَها 

َ إْن َشاَء أَْعَطاهُ َوإِْن  ْدُعو َفهَُو َرُجلٌ َدَعا هللاَّ ٌَ ِمْنَها، َوَرُجلٌ َحَضَرَها 

َتَخطَّ َرَقَبَة ُمْسلٍِم  ٌَ َشاَء َمَنَعُه، َوَرُجلٌ َحَضَرَها بِإِْنَصاٍت َوُسُكوٍت َولَْم 
ٌُْإذِ  امٍ  َولَْم  ٌَّ اَدةُ َثبَلَثِة أَ ٌَ ًَ َكفَّاَرةٌ إلَى اْلُجُمَعِة الَّتًِ َتلٌَِها َوِز  «أََحًدا َفِه

 ًُّ دٌ : َقاَل اْلِعَراقِ ٌِّ َبَة فًِ  .َوإِْسَناُدهُ َج ٌْ بًِ َش
َوَعْن اْبِن َمْسُعوٍد ِعْنَد اْبِن أَ

ًِّ فًِ اْلَكبٌِِر َقالَ  َبَرانِ ِؾ َوالطَّ َكَفى لَْؽًوا إَذا َصِعَد اإْلَِماُم »:اْلُمَصنَّ
ْن َتقُولَ لَِصاِحبِك

ًُّ « أَْنِصتْ : اْلِمْنَبَر أَ َوِرَجالُُه ثَِقاٌت : َقاَل اْلِعَراقِ

ِحٌحِ  َقاُل ِمْن : َقالَ . ُمْحَتجٌّ بِِهْم فًِ الصَّ ٌُ َوُهَو َوإِْن َكاَن َمْوقُوًفا َفِمْثلُُه اَل 
ْفعُ  ْأيِ َفُحْكُمُه الرَّ َقاُل أَْنَصَت : َقاَل اأْلَْزَهِريُّ  (أَْنِصتْ ): َقْولُهُ . قَِبل الرَّ ٌُ

َمةَ . َوَنَصَت َواْنَتَصتَ  ٌْ ُكوُت َعْن : َواْلُمَراُد بِاإْلِْنَصاتِ : َقاَل اْبُن ُخَز السُّ
ِ َتَعالَى اِس ُدوَن ِذْكِر هللاَّ ْلَزُم ِمْنُه َجَواُز  .ُمَكالََمِة النَّ ٌَ ُه  َوُتُعقَِّب بِؤَنَّ

ُكوُت ُمْطلًَقا،  اِهُر أَنَّ اْلُمَراَد السُّ ْكِر َحاَل اْلُخْطَبِة، َوالظَّ اْلقَِراَءِة َوالذِّ
ُجوُز ِمْن اْلَكبَلِم إالَّ َما  ٌَ َقالَُه فًِ اْلَفْتِح، َوُهَو َظاِهُر اأْلََحاِدٌِث، َفبَل 

 ًِّ بِ بَلِة َعلَى النَّ ِة، َنَعْم اأْلَْمُر بِالصَّ ٌَّ ِح ُه َدلٌٌِل َكَصبَلِة التَّ ُ - َخصَّ َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ًُ َعْن اْلَكبَلِم َحاَل - َعلَ ْه ُعمُّ َجِمٌَع اأْلَْوَقاِت، َوالنَّ ٌَ ِعْنَد ِذْكِرِه 

َتَعاَرضُ  ٌَ ُعمُّ ُكلَّ َكبَلٍم، َف ٌَ ُة  اْلُخْطَبِة  ٌَّ ُح َمْشُروِع ٌَُرجَّ ُه  اْلُعُموَماِن َولَِكنَّ
 ًِّ بِ بَلِة َعلَى النَّ ِه َوَسلََّم - الصَّ ٌْ ُ َعلَ ِعْنَد ِذْكِرِه َحاَل اْلُخْطَبِة - َصلَّى هللاَّ

ؤْتًِ ٌَ فًِ َتْفِسٌِر اللَّْؽِو ِمْن اْختَِصاِصِه بِاْلَكبَلِم اْلَباِطِل الَِّذي اَل  َما َس
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ْعِمٌِم َقْولُهُ  ِة بِالتَّ ٌَ ؤْتًِ ِمْن اأْلَِدلَِّة اْلَقاِض ٌَ َواإْلَِماُم ): أَْصَل لَُه، لَْواَل َما َس
ْخُطبُ  فٌِِه َدلٌٌِل َعلَى اْختَِصاِص النَّْهًِ بَِحاِل اْلُخْطَبِة، َوَردٌّ َعلَى َمْن  (ٌَ

ْوَم اْلُجُمَعةِ ):َوَكَذلَِك َقْولُهُ  .أَْوَجَب اإْلِْنَصاَت ِمْن ُخُروِج اإْلَِمامِ  ٌَ )
ِجبُ  ٌَ ْوِم اْلُجُمَعِة اَل  ٌَ ِر  ٌْ َفَقْد ):َقْولُهُ . َظاِهُرهُ أَنَّ اإْلِْنَصاَت فًِ ُخْطَبِة َؼ

اْلَكبَلُم الَِّذي اَل أَْصَل لَُه : اللَّْؽوُ  .َقاَل اأْلَْخَفشُ :  َقاَل فًِ اْلَفْتحِ (لََؽْوتَ 

َقُط ِمْن اْلَقْوِل، َوقٌِلَ : اللَّْؽوُ : َوَقاَل اْبُن َعَرَفةَ . ِمْن اْلَباِطِل َوِشْبِههِ  : السَّ
َوابِ  ُل َعْن الصَّ ٌْ وا }:اإْلِْثُم، لَِقْولِِه َتَعالَى: اللَّْؽوُ : َوقٌِلَ . اْلَم َوإَِذا َمرُّ
وا ِكَراًما ُن ْبُن اْلُمنٌِرِ [ 72: الفرقان]{ بِاللَّْؽِو َمرُّ ٌْ َفَقْت أَْقَواُل : َوَقاَل الزَّ اتَّ

ْحُسُن ِمْن اْلَكبَلمِ  ٌَ ِرٌَن َعلَى أَنَّ اللَّْؽَو َما اَل  ٍد . اْلُمَفسِّ ٌْ َوأَْؼَرَب أَُبو ُعَب
َوابُ : َمْعَنى لََؽا: اْلَهَرِويُّ فًِ اْلَؽِرٌِب َفَقالَ  ْقٌٌِدُ : َتَكلََّم، َوالصَّ َوَقاَل . التَّ

لٍ  ٌْ َبَطلَْت : َوقٌِلَ . ِخْبت ِمْن اأْلَْجرِ : َمْعَنى لََؽْوتَ : النَّْضُر ْبُن ُشَم
أَْقَواُل أَْهِل اللَُّؽِة : قُْلتُ . َصاَرْت ُجُمَعُتَك ُظْهًرا: َوقٌِلَ . َفِضٌلَُة ُجُمَعتِكِ 

َقُط َوَما : اللَّْؽوُ : َوفًِ اْلَقاُموسِ  .ُمَتَقاِرَبُة اْلَمْعَنى اْنَتَهى َكبَلُم اْلَفْتحِ  السَّ
ره اْنَتَهى ٌْ ٌُْعَتّد بِِه ِمْن َكبَلٍم أَْو َؼ  المازري فً قال اإلمام و".اَل 

وال خبلؾ بٌن العلماء من فقهاء األمصار فً وجوب : المفهم

اإلنصات للُخْطَبِة على من سمعها، وإّنما الخبلُؾ فٌمن لم ٌسمعها، 
أّنهم كانوا ٌتكلّمون واإلمام ٌخُطب، إالَّ فً حٌن قراءة القرآن فً 

ة {َوأَنِصُتواْ }:الُخطَبة، لقوله نَّ فمذهب .خاّصة، وفِعلُهم هذا مردوٌد بالسُّ

ًّ والثورّي أّنه ٌلزمه اإلنصات، سمع أو لم ٌسمع، وقد  مالٌك والّشافع
استمعوا وأَْنِصُتوا، فإّن : ٌقول- رضً هللا عنه - كان عثمان 

للُمْنِصِت الّذي ال ٌسمع من األجر مثل ما للمنصت الّسامع ،وقال 
ْدُعَو وٌقرأ وٌذكر هللا من ال ٌسمع الُخْطَبة، : ابُن َحْنَبل ٌَ ال بؤس أّن 
َثَنا  ."ٌفعل هذا ُد ْبُن َبْكٍر َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ ٍد َحدَّ ِ ْبُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِريِّ  َثَنا بِْشُر ْبُن السَّ َثَنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍؾ َقاَل َحدَّ أَُبو َداُوَد َقاَل َحدَّ

ِ ْبِن  ا َمَع َعْبِد هللاَّ ِة َقاَل ُكنَّ ٌَّ اِهِر بًِ الزَّ
ُة ْبُن َصالٍِح َعْن أَ ٌَ َثَنا ُمَعاِو َقاَل َحدَّ

ِه  ٌْ ًِّ َعلَ بِ ى ِرَقاَب الصبلة وُبْسٍر َصاِحِب النَّ َتَخطَّ ٌَ بَلُم َفَجاَء َرُجٌل  السَّ
ْوَم  ٌَ اِس  ى ِرَقاَب النَّ َتَخطَّ ٌَ ِ ْبُن ُبْسٍر َجاَء َرُجٌل  اِس َفَقاَل َعْبُد هللاَّ النَّ

ِه  ٌْ ًُّ َعلَ بِ ِه الصبلة واْلُجُمَعِة َوالنَّ ٌْ ًُّ َعلَ بِ ْخُطُب َفَقاَل النَّ ٌَ بَلُم  الصبلة السَّ
بَلمو ُكوِع َبْل أَْمَرهُ أَْن :السَّ ؤُْمْرهُ بِالرُّ ٌَ َت َقاَل أَُبو ُعَمَر لَْم  ٌْ  اْجلِْس َفَقْد آَذ

ْرَكَع، ٌَ ْجلَِس ُدوَن أَْن  بن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق َوأَُبو َثْوٍر اَوَذَهَب الشافعً و ٌَ
ْخُطُب أَْن  ٌَ َبِريُّ إِلَى أَنَّ ُكلَّ َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد َواإْلَِماُم  َوَداُوُد َوالطَّ
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ِه  ٌْ ًِّ َعلَ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر
بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ َوأَ

ْرَكَع لَِحِدٌِث َجابٍِر َوأَ ٌَ
بَلُم إَِذا َدَخَل  ِه السَّ ٌْ ًِّ َعلَ بِ بًِ َقَتاَدَة َعِن النَّ

بَلُم لَِما َذَكْرَنا،َولَِحِدٌِث أَ السَّ
ٌُِرٌُد فًِ ُكلِّ َوْقٍت لَْم  ْجلَِس  ٌَ ِن َقْبَل أَْن  ٌْ ْرَكْع َرْكَعَت ٌَ أََحُدُكُم اْلَمْسِجَد َفْل

بَلةِ  ْنَه فٌِِه َعْن الصَّ قلت ما ذهب إلٌه ابن عبد البر، وهو ." ٌُ
المشهور، ٌقابله الراجح، وهً أحادٌث صحٌحة صرٌحة، وقبل 

تقدٌمها فإن حدٌث المسٌا الذي جاء ٌتخطى رقاب الناس، فقال له 
أجلس فقد آذٌت وآنٌت، قد ٌكون : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

حٌا المسجد قبل تخطً الرقاب، ثم إن حدٌث أبً قتادة رضً هللا 
إذا دخل أحدكم المسجد فبل : "عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

ُ - َوَعْن َجابٍِر  متفق علٌه،" ٌجلس حتى ٌصلً ركعتٌن ًَ هللاَّ َرِض
ًُّ »: َقالَ - َعْنُه  بِ ْوَم اْلُجُمَعِة َوالنَّ ٌَ ِه َوَسلََّم - َدَخلَ َرُجلٌ  ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ْخُطُب َفَقالَ -  َت َقالَ : ٌَ ٌْ نِ  قُْم َصلِّ : اَل، َقالَ : َصلَّ ٌْ ِه « َرْكَعَت ٌْ َفٌق َعلَ ُمتَّ

ِة ُمْسلٍِم َوقٌِلَ  ٌَ اهُ فًِ ِرَوا ًُّ َسمَّ ٌك اْلَؽَطَفانِ ٌْ ُجُل ُهَو ُسلَ ُرهُ َوُحِذَفْت : الرَّ ٌْ َؼ
َت " َهْمَزةُ ااِلْستِْفَهاِم ِمْن َقْولِِه  ٌْ تَ "َصلَّ ٌْ َوفًِ ُمْسلٍِم َقاَل . ، َوأَْصلُُه أََصلَّ

تَ : "لَهُ  ٌْ ٌك بَِضمِّ . ، َوَقْد َثَبَت فًِ َبْعِض ُطُرِق اْلُبَخاِريِّ "أََصلَّ ٌْ َوُسلَ

ُر  ٌة ُمَصؽَّ ٌَّ اةٌ َتْحتِ ِم ُمَثنَّ ٌِن اْلُمْهَملَِة َبْعَد البلَّ ًُّ )السِّ ِن  (اْلَؽَطَفانِ ٌْ بَِفْتِح اْلَؽ
نِ "اْلُمْعَجَمِة، َفَطاٌء ُمْهَملٌَة َبْعَدَها َفاٌء، َوَقْولُُه  ٌْ َوِعْنَد " َصلِّ َرْكَعَت

َب اْلُبَخاِريُّ  ْز فٌِِهَما َوَبوَّ ِن َوِعْنَد ُمْسلٍِم َوَتَجوَّ ٌْ اْلُبَخاِريِّ َوَصَفهَُما بَِخفٌَِفَت
نِ : َبابُ )لَِذلَِك بَِقْولِهِ  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ ٌَُصلًِّ َرْكَعَت ْخُطُب  ٌَ ، (َمْن َجاَء َواإْلَِماُم 

َة اْلَمْسِجِد ُتَصلَّى َحاَل اْلُخْطَبِة، َوَقْد  ٌَّ َوفًِ اْلَحِدٌِث َدلٌٌِل َعلَى أَنَّ َتِح
ٌَُخفُِّؾ لَِسَماِع  ثٌَِن َو َذَهَب إلَى َهَذا َطابَِفٌة ِمْن اآْلِل، َواْلفَُقَهاِء، َواْلُمَحدِّ

تِِهَما َحاَل .اْلُخْطَبةِ  ٌَّ لَِؾ، َواْلَخلَِؾ إلَى َعَدِم َشْرِع َوَذَهَب َجَماَعٌة ِمْن السَّ
م 1992هـ1412وقد تناقشت مع الشٌخ عبد هللا بن بٌه سنة .اْلُخْطَبةِ 

حول المسؤلة باسمً المدٌر الناشر للدعوة من ببلد شنقٌط فً مقابلة 

أنا ال أجد على من حٌا المسجد واإلمام ٌخطب شٌبا، : معه فقال لً
ولكنه بالمقابل ال ٌنبؽً أن ٌنتقدنً من ٌرى هذا الرأي إذا لم أحً 
المسجد واإلمام ٌخطب، ذلك ألنه قد وردت هذه األحادٌث اآلمرة 
بتحٌة المسجد، لكنه ورد الحدٌث اآلخر وهو قوله صلى هللا علٌه 

، ولم ٌؤمره بتحٌة المسجد، فقلت "اجلس فقد آذٌت وآنٌت: "وسلم
لكننا ال نعرؾ هل حٌا المسجد قبل أن ٌتخطى الرقاب بحثا عن 

قول صرٌح بعدم الصبلة لٌس فٌه ي أالصؾ األول، فلٌس فٌه نص 
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أو بفعل الصبلة، فالمسكوت عنه هنا متنازع فٌه، هل اآلذي اآلنً 
صلى أم لم ٌصل؟، فمن ٌقول بالتحٌة أثناء الخطبة قد ٌنازعهم 

هذا ٌعنً أنه حٌا المسجد لؤلحادٌث الصرٌحة الصحٌحة : وٌقول
الواردة فً الباب المتفق علٌها، وأما من اتبع قول ابن شهاب الذي 

هذا ٌعنً أن النبً : اعتمده اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فإنه ٌقول

صلى هللا علٌه وسلم لم ٌؤمره بتحٌة المسجد، فبل ٌنبؽً أن ٌصلً 
الداخل فً المسجد إذا وجد اإلمام ٌخطب، فبل بد هنا من الترجٌح 

أنهم قد نصوا فً باب الترجٌح أن ببٌن القولٌن، فنقول وباهلل التوفٌق 
 ٌقدم على ؼٌر المتفق علٌه، والنص الصرٌح الذي ال علٌهالمتفق 

ٌحتمل التؤوٌل ٌقدم على الظاهر المإول، وعلٌه فالراجح هنا اتباع 
النبً صلى هللا علٌه وسلم وقد أمر من دخل المسجد أن ال ٌجلس 

حتى ٌصلً ركعتٌن، وقد أمر من دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة 
أن ٌصلً ركعتٌن وٌتجوز فٌهما، والحدٌثان أخرجهما البخاري 

وفً المسؤلة سعة ألنها محل خبلؾ، إنما بٌنا الراجح، ولكن ومسلم،
الشٌخ خلٌل المالكً حرم تحٌة المسجد أثناء الخطبة بٌنما أمر بها 

 رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وهو المبلػ لنا لدٌن هللا جل وعبل،
 .وهللا تعالى أعلم

بلََة، : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ :  َقاَل َمالِكٌ -377 ْقَطُع الصَّ ٌَ ُخُروُج اإلَِماِم 
ْقَطُع اْلَكبلَمَ  ٌَ هذا رأي ابن شهاب الزهري الفقهً، : الشرح."َوَكبلَُمُه 

وقد تبناه اإلمام مالك رحم هللا الجمٌع وإٌانا، وقد ٌكون ابن شهاب 
الزهري ٌقصد به أن خروج اإلمام ٌقطع الصبلة على من كان داخل 

المسجد، ال على من جاء ودخل بعد دخول اإلمام، وكذلك كبلمه 
ٌمنع كبلم من هو قرٌب من اإلمام، فبل ٌقول لصاحبه أنصت، وال 
ٌتكلم معه وال ٌجٌبه إذا أراد منه الكبلم أو سؤله للحدٌث الصرٌح 

وفً حدٌث " من قال لصاحبه، واإلمام ٌخطب، فقد لؽا"المتقدم، 
إذا لم ٌكن : ، لكن بعض الفقهاء قالوا"ومن لؽا فبل جمعة له:"آخر

ٌستمع للخطبة فبل ٌحرم علٌه الكبلم، فالكبلم ٌحرم على من ٌسمع 
 من األقوال هوكبلم اإلمام والعلة فٌه النهً عن التشوٌش،والراجح 

 تبنى رأي  لماتحرٌم ما ذهب إلٌه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا
. شٌخه ابن شهاب الزهري، وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -378 بًِ النَّْضِر، َمْولَى :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

بًِ َعاِمٍر، أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن َكاَن 
ِد هللاِ، َعْن َمالِِك ْبِن أَ ٌْ ُعَمَر ْبِن ُعَب

َدُع َذلَِك إَِذا َخَطبَ  ٌَ قُوُل فًِ ُخْطَبتِِه، َقلَّ َما  ْخُطُب : ٌَ ٌَ إَِذا َقاَم اإلَِماُم 
ْسَمُع ِمَن  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة، َفاْسَتِمُعوا له َوأَْنِصُتوا، َفإِنَّ لِْلُمْنِصِت الَِّذي الَ  ٌَ

بلَةُ َفاْعِدلُوا  اِمِع اْلُمْنِصِت، َفإَِذا َقاَمِت الصَّ ، ِمْثَل َما لِلسَّ اْلَحظِّ

بلَِة،  فُوِؾ ِمْن َتَماِم الصَّ فُوَؾ، َوَحاُذوا بِاْلَمَناِكِب، َفإِنَّ اْعتَِداَل الصُّ الصُّ
ٌُْخبُِروَنُه  فُوِؾ، َف ِة الصُّ ٌَ لَهُْم بَِتْسِو ُه ِرَجاٌل َقْد َوكَّ ٌَ ؤْتِ ٌَ ُر، َحتَّى  ٌَُكبِّ ُثمَّ الَ 

رُ  ٌَُكبِّ هذا الحدٌث الموقوؾ على ذي : الشرح." أَْن َقِد اْسَتَوْت، َف
النورٌن عثمان رضً هللا عنه ٌبٌن أن عثمان كان ٌؤمر باإلنصات 

أثناء خطبته وٌحث على تسوٌة الصفوؾ إذا أقٌمت الصبلة وقد تقدم 
وقال الباجً فً . فً المسؤلتٌن ما فٌه الكفاٌة، وهللا تعالى أعلم

َتاِن فٌَِما :(ش):"المنتقى بًِ َمالٍِك ُحجَّ
 َهَذا اْلَخَبُر َوَخَبُر َثْعلََبَة َعْن أَ

َحاَبِة َوَجَماَعِة اْلُمْسلِِمٌَن لَهَُما  َنُه ُكلُّ َخَبٍر ِمْنهَُما لُِحُضوِر الصَّ َتَضمَّ
ٍء ِمْنهَُما، َوُمَثاَبَرةُ ُعْثَماَن  ًْ - َوَعَدِم اْلُمَخالِِؾ َوَتْرُك ااِلْعتَِراِض فًِ َش

ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ ْوَم - َرِض ٌَ فًِ ُخْطَبتِِه َعلَى اأْلَْمِر بِاإْلِْنَصاِت ِعْنَد اْلُخْطَبِة 

ْن لَْم  ِد َذلَِك ِعْنَدهُ َوِعْنَد َمْن َسِمَعُه ِممَّ اْلُجُمَعِة َدلٌٌِل َعلَى ُوُجوِب َتؤَكُّ
هِ  ٌْ ْنِكْر َعلَ ْسَمُع ِمْن اْلَحظِّ ِمْثَل  :(َفْصلٌ ) .ٌُ ٌَ َقْولُُه َفإِنَّ لِْلُمْنِصِت الَِّذي اَل 

ا فًِ  ِن فًِ اْلُوُجوِب َوأَمَّ ٌْ اِمِع َدلٌٌِل َعلَى اْستَِواِء اْلَحالََت َما لِْلُمْنِصِت السَّ
ْهِجٌِر َوَهَذا الَِّذي  ْط فًِ التَّ ٌَُفرِّ َما َذلَِك لَِمْن لَْم  اُوِديُّ إنَّ اأْلَْجِر َفَقْد َقاَل الدَّ
ِهَما  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ِط  َر اْلُمَفرِّ ٌْ ْهِجٌِر َوَؼ َط فًِ التَّ َس بِاْلَقِويِّ أِلَنَّ اْلُمَفرِّ ٌْ َقالَُه لَ

ُن أَْجُرُهَما فًِ  ٌَ َتَبا ٌَ ْخَتلُِؾ َحالُهَُما َو ٌَ َما  ِه َوإِنَّ ٌْ ٌُْإَجَراِن َعلَ اإْلِْنَصاُت َو
ُر اإْلِْنَصاتِ  ٌْ ْهِجٌِر َوتِْلَك قُْرَبٌة أُْخَرى َؼ َوَقْولُُه َفإَِذا َقاَمْت  :(َفْصلٌ ) .التَّ

فُوِؾ  فُوَؾ َوَحاُذوا بِاْلَمَناِكِب أَْمٌر بَِتْعِدٌِل الصُّ بَلةُ َفاْعِدلُوا الصُّ الصَّ
ِة  َس َذلَِك بَِشْرٍط فًِ ِصحَّ ٌْ بَلِة َوإَِقاَمتَِها َولَ ِة الصَّ أِلَنَّ َذلَِك ِمْن ُسنَّ

 ًُّ افِِع بَلِة َوبَِهَذا َقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوالشَّ َوَقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َمْن  .الصَّ
اِس أَنَّ َهَذا  ٌَ ؾِّ َبَطلَْت َصبَلُتُه َوَدلٌِلَُنا ِمْن ِجَهِة اْلقِ َصلَّى َخْلَؾ الصَّ
ؾِّ  ُجِل فٌِِه َكالصَّ ْت َصبَلةُ الرَّ  .َمْوِضٌع َتِصحُّ َصبَلةُ اْلَمْرأَِة فٌِِه َفَصحَّ

ُ َعْنُه - َقْولُُه َوَكاَن ُعْثَماُن  :(َفْصلٌ ) ًَ هللاَّ ِة - َرِض ٌَ َل أَُناًسا بَِتْسِو َقْد َوكَّ

 ًِّ بِ ا َعلَِم ِمْن أَْمِر النَّ فُوِؾ لَمَّ ِه َوَسلََّم - الصُّ ٌْ ُ َعلَ بَِذلَِك َوَعلَِم - َصلَّى هللاَّ
َما  بَلِة َوَفَضابِلَِها ُدوَن َفَرابِِضَها َفُربَّ َبِة الصَّ ٌْ اِس أَنَّ َذلَِك ِمْن َه اْعتَِقاَد النَّ

َة َصبَلتِِه َوَكاَن ُعْثَماُن  َز َبْعُضهُْم فًِ َذلَِك اِلْعتَِقاِدِه ِصحَّ ًَ - َتَجوَّ َرِض
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ُ َعْنُه  ؤُْخَذُهْم بِاأْلَْفَضِل اأْلَْكَملِ - هللاَّ ٌَ َمالٌِك َعْن َنافٍِع ): (ص) .ٌُِرٌُد أَْن 
ْوَم  ٌَ ْخُطُب  ٌَ َثاِن َواإْلَِماُم  َتَحدَّ ٌَ ِن  ٌْ ِ ْبَن ُعَمَر َرأَى َرُجلَ أَنَّ َعْبَد هللاَّ

ُه أَْنَكَر َعلَى :ش .(اْلُجُمَعِة َفَحَصَبهَُما أَْن اُْصُمَتا  َمْعَنى َذلَِك أَنَّ

ِهَما َفَحَصَبهَُما َوَقاَل  ٌْ َتَكلََّم بِاإْلِْنَكاِر َعلَ ٌَ ُكْن لَُه أَْن  ٌَ ثٌَِن َولَْم  اْلُمَتَحدِّ
ْخُطُب  ٌَ َس اْلَعَمُل َعلَى َتْحِصٌِب َمْن َتَكلََّم َواإْلَِماُم  ٌْ ِعٌَسى ْبُن ِدٌَناٍر َولَ

َما َحَصَبهَُما  ُكوَن اْبُن ُعَمَر إنَّ ٌَ ْحَتِمُل أَْن  ٌَ ِه َو ٌْ ٌُِشٌَر إلَ َواَل َبؤَْس أَْن 
ٌُْإِذَي بَِذلَِك أََحًدا َفَحَصَبهَُما  َنهَُما َوأَِمَن أَْن  ٌْ َنُه َوَب ٌْ لُِبْعِدِهَما َوُخلُوِّ َما َب
ْمِت  ِهَما بِالصَّ ٌْ ٌُِشٌَر إلَ ِه َف ٌْ ْنُظَرا إلَ ٌَ ُه َرَمى اْلَحْصَب بِقُْربِِهَما لِ ْعنًِ أَنَّ ٌَ
َما أَْنَكَر إْطبَلَق  ٌُْإِذَي أََحًدا بَِذلَِك َفإِنَّ َفإِْن َكاَن اْبُن ِدٌَناٍر َخاَؾ ِمْن أَْن 
َن اْلَحاِصِب َوإِْن َكاَن أَْنَكَر  ٌْ َنُه َوَب ٌْ اللَّْفِظ َمْن أََذى اْلَمْحُصوَب أَْو َمْن َب

 ِ َكْثَرَة اْلَعَمِل َوااِلْشتَِؽاَل َعْن اْلُخْطَبِة َفهَُو ُمَخالٌِؾ لَِما َرَواهُ َعْبُد هللاَّ
ِهَما َوُهَو  ٌْ ٌُِشٌَر إلَ َوفًِ اْلُجْملَِة َفإِنَّ ُمْقَتَضى َمْذَهِب َمالٍِك أَْن اَل 

قُوَل لَهَُما اُْصُمَتا  ٌَ ْصُمَتا بَِمْنِزلَِة أَْن  ٌَ ِهَما أَْن  ٌْ َواُب أِلَنَّ اإْلَِشاَرَة إلَ الصَّ
 ًُّ بِ ى النَّ ِه َوَسلََّم - فًِ َتْرِك اإْلِْنَصاِت لِْلُخْطَبِة َوَقْد َسمَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ُ أَْعلَمُ  ا َوهللَاَّ ًٌ  ".َمْن َفَعَل َذلَِك اَلِؼ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -379 َثَنا َمالٌِك؛ عن عبد هللا بن سعٌد بن :  َحدَّ َحدَّ
َتُه الذي  ْخُطُب، َفَشمَّ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإلَِماُم  ٌَ أبً هند أَنَّ َرُجبلً َعَطَس 

ٌَِّب، َفَنَهاهُ َعْن َذلَِك، َوَقالَ  الَ : إِلَى َجْنبِِه، َفَسؤََل َعْن َذلَِك َسِعٌَد ْبَن اْلُمَس
هذا الحدٌث المقطوع على الفقٌه التابعً سعٌد بن : الشرح" .َتُعدْ 

المسٌب رحمه هللا وإٌانا فٌه النهً عن تشمٌت العاطس أثناء 
الخطبة، فكؤن سعٌد ٌرى أن الخطبة من الصبلة وبسببها جعلت 
 .ركعتان، فنهى عن الكبلم أثناءها بؤي نوع من الكبلم، وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -380 ُه َسؤََل اْبَن ِشَهاٍب َعِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ
َر، َفَقالَ  ٌَُكبِّ ْوَم اْلُجُمَعِة، إَِذا َنَزَل اإلَِماُم َعِن اْلِمْنَبِر، إلى أَْن  ٌَ الَ : اْلَكبلَِم 

هذا الخبر المقطوع على الفقٌه التابعً محمد بن :الشرح." َبؤَْس بَِذلِكَ 
شهاب الزهري ٌرى فٌه ابن شهاب أن حظر الكبلم أثناء الخطبة 
ٌزول بانتهابها وبالتالً ٌجوز تشمٌت العاطس فً هذا الوقت فإذا 

قال ابن . دخلوا فً الصبلة رجع تحرٌم التشمٌت، وهللا تعالى أعلم
ابِِل :"عبد البر فً االستذكار َما َكاَن ِمْن َسِعٌٍد َوِمَن السَّ َوَهَذا اْلَقْوُل إِنَّ

ْوَم  ٌَ بَلِة َوُسَإاُل َمالٍِك اِلْبِن ِشَهاٍب َعِن اْلَكبَلِم  بَلِم ِمَن الصَّ لَُه َبْعَد السَّ
ُدلُّ  ٌَ َر َقاَل اَل َبؤَْس بَِذلَِك  ٌَُكبِّ اْلُجُمَعِة إَِذا َنَزَل اإْلَِماُم َعِن اْلِمْنَبِر َقْبَل أَْن 
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اِس فًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة َقِدًٌما ًَ َمؤُْخوَذةٌ ،َعلَى ِعْلِم َمالٍِك بِاْختبَِلِؾ النَّ َوِه
ا ِعْنَد أَْهِل  ٌَ ٌَن ِمْن َحِدٌِث ببَِلٍل اْلَمْذُكوِر لَِكنَّ اْلَعَمَل َواْلفُْت ٌِّ ِعْنَد اْلِعَراقِ
ٌُّوَن فًِ َذلَِك َواأْلَْمُر ِعْنِدي فٌِِه  ِه اْلِعَراقِ ٌْ اْلَمِدٌَنِة بِِخبَلِؾ َما َذَهَب إِلَ

 ِ  ."ُمَباٌح ُكلُُّه َواْلَحْمُد هلِلَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -381 ٍد، َعْن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ

ِن،  ٌْ ْوَم اْلُجُمَعِة ُخْطَبَت ٌَ بٌِِه، أَنَّ النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َخَطَب 
أَ

َنهَُما ٌْ هذا الحدٌث من األحادٌث التً تفرد بها أبو :الشرح" .َجلََس َب
مصعب الزهري وهو ٌبٌن طبٌعة الخطبتٌن ٌوم الجمعة وكٌؾ ٌتم 
إلقاإهما، فكان الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌجلس بٌن الخطبتٌن 
ٌوم الجمعة، وهذا مما هو محل إجماع ألن حدٌث جلوس الرسول 
صلى هللا علٌه وسلم بٌن الخطبتٌن ال خبلؾ فٌه بٌن الفقهاء، وهللا 

 باب ذكر الخطبتٌن قبل الصبلة وما (10) :وقال مسلم. تعالى أعلم
ُد هللاِ ْبُن ُعَمَر اْلَقَواِرٌِرىُّ  (861- )33 :فٌهما من الجلسة ٌْ وحّدثنا ُعَب

، َجِمًٌعا َعْن َخالِدٍ  َثَنا َخالُِد ْبُن : َقاَل أَُبو َكاِملٍ . َوأَُبو َكاِمٍل اْلَجْحَدِرىُّ َحدَّ
ُد هللاِ َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر؛ َقالَ  ٌْ َثَنا ُعَب َكاَن َرُسوُل : اْلَحاِرِث، َحدَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ْجلُِس، ُثمَّ :هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َقابًِما، ُثمَّ  ٌَ ْخُطُب  ٌَ  
قُوُم؛ َقالَ  ْومَ : ٌَ ٌَ ْفَعلُوَن اْل ٌَ ى (862- )34 ".َكَما  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ  وحّدثنا 

َبَة  ٌْ بِى َش
بٌِِع َوأَُبو َبْكِر ْبُن أَ ى- َوَحَسُن ْبُن الرَّ ٌَ ْح ٌَ َوَقاَل . أَْخَبَرَنا: َقاَل 

َثَنا أَُبو األَْحَوِص : اآلَخَرانِ  َعْن ِسَماٍك، َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة؛ - َحدَّ
َنهَُما، :َقالَ  ٌْ ْجلُِس َب ٌَ ِه َوَسلََّم ُخْطَبَتاِن  ٌْ بِىِّ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ  َكاَنْت لِلنَّ

اسَ  ُر النَّ ٌَُذكِّ ْقَرأَ اْلقُْرآَن َو إكمال "وتعقبه القاضً عٌاض فً " .ٌَ
ِه : "قوله: قال القاضً : "قاببل" المعلم ٌْ كان رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

وفى الحدٌث " َوَسلََّم ٌخطب ٌوم الجمعة قابًما ثم ٌجلس، ثم ٌقوم
ُر الناسَ : "اآلخر ٌَُذكِّ " كانت له خطبتان ٌجلس بٌنهما، ٌقرأ القرآن و

لصبلة الجمعة، فكافة العلماء علً أنها شرٌط فً  اخُتلؾ فً الخطبة
صحتها وفرٌض من فروضها، وهو مشهور مذهب مالك، وشذ 

الحسنى فرأى أنها تجزئ الصبلة دونها، وتابعه أهل الظاهر فً 
ثم اختلفوا؛ هل هً فرٌض أو . عن مالك هذا، وحكاه ابن الماجشون

سنُة؟ واضطربت الرواٌات عن أصحابنا فً ذلك ثم اختلفوا فً 
القٌام فٌها، فؤجمعوا على أنه مشروع فٌها، وأن الَخطبة ال تكون إال 
ار أن  قابماً لمن قدر على القٌام، كذا حكى أبو عمر وحكى ابن القصَّ



 Page 591 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ثم . أبا حنٌفة ال ٌراه مشروًعا وٌراه مباًحا، إن شاء قام وإن شاء قعد
اختلفوا فً حكم القٌام، هل هو مع كونه فرًضا شرط فً صحتها أم 
ال؟ فذهبت طابفة أنه من شروطها، وأنه ال تجزى الجمعة بالخطبة 
جالًسا، وهو قول الشافعى إال من عذر، وأن أول من خطب جالًسا 

معاوٌة حٌن ثقل، ومذهبنا أنه لٌس من شروط صحة الصبلة 

وقال ابن . الخطبة جالًسا. ومن تركه أساَء وال شىء علٌه. والخطبة
الذى ٌقوى فى نفسى أن القٌام فٌها والجلوس : القصار من أصحابنا

ِه َوَسلََّم كان ٌخطب "ب: وقول جابر .سنة ٌْ أن النبى َصلَّى هللاُ َعلَ
إنه كان ٌخطب : قابًما، ثم ٌجلس، ثم ٌقوم فٌخطب قابًما فمن قال

": صلٌت معه أكثر من ألفى صبلة- وهللا - جالًسا، فقد كذب، فقد 
أراد صلوات الجمعة؛  وٌحمل هذا على المبالؽة، إن كان: قال الشٌخ

ألن هذا القدر من الجمع إنما ٌكمل فً نٌؾ وأربعٌن عاًما، وهذا 
ِه َوَسلََّم، أو ٌكون أراد سابر  ٌْ ٌُصلِّه النبً َصلَّى هللاُ َعلَ القدر لم 

ُعْجرة دخل المسجد  بن وقد ذكر مسلم بعد هذا أنَّ كعب. الصلوات
انظروا إلى هذا : وعبد الرحمن ابن أم الحكم ٌخطب قاِعًدا، فقال

َوإَِذا َرأَْوا تَِجاَرًة أَْو لَهًُوا }:الخبٌث ٌخطب قاِعًدا، وقال هللا تعالى
َها َوَتَرُكوَك َقابًِما ٌْ وا إِلَ وهذا الذم، وإطبلق الخبٌث علٌه  ،{انَفضُّ

، وأما ظاهر اآلٌة فبل دلٌل [كان واجًبا]ٌشٌر إلى أن القٌام عندهم 
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ وٌحمل ذلك  .فٌها إال من جهة إثبات القٌام للنبً َصلَّى هللاُ َعلَ

وأن أفعاله على الوجوب . المراَد به أنه كان قابًما ٌخطب [أن]على 
اختلؾ أبمة الفتوى : قال القاضى .[مع اتفاقهم على كونه مشروًعا]

فى حكم الجلوس بٌن الخطبتٌن مع اتفاقهم على كونه مشروًعا، فقال 
هو سنة، ومن لم : مالك وأبو حنٌفة وأصحابهما وجمهور العلماء

ء علٌه، وخطبة واحدة تجزى، وتقام بها يٌجلس أساء وال ش

 فرٌض، من لم ٌجلسها كؤنه لم ٌخطب يه: يالجمعة، وقال الشافع
لم ٌقل هذا : يقال الطحاو. وشرط للجمعة خطبتٌن. وال جمعة له

وقد حكى ؼٌره عن مالك . أحٌد ؼٌرهُ، وحجته ظاهر الحدٌث المتقدم
 وأبو ثور الجلوس على ي، ورأى مالك والشافعيمثل قول الشافع

المنبر قبل القٌام إلى الخطبة، ومنعه أبو حنٌفة، وروى عن مالك 
ِه َوَسلََّم، وكونه لٌس يوالحجة للجلوس بٌنهما فِْعل النب ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ

والحجة للجلسة . أنه لٌس من الخطبة، وإنما هو لبلستراحة: بواجب
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كان األذان ٌوم الجمعة إذا جلس : "األولى حدٌث السابب بن ٌزٌد
ِه َوَسلََّم وأبى  ٌْ اإلمام على المنبر على عهد رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ

ُر الناس: "وقوله". بكر وعمر ٌَُذكِّ مما ٌحتج به ": ٌقرأ القرآن و
 كل واحدة منهما، يالشافعً أنه البد من خطبتٌن، ٌحمد هللا ؾ

ِه َوَسلََّم، وٌوصى بتقوى هللا، وٌقرأ يوٌصلً على النب ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ

ومالك وجمهور .  اآلخرةيشًٌبا من القرآن؛ آًٌة فؤكثر، وٌدعو ؾ
 الخطبة إال ما ٌقع علٌه اسم خطبة، وأبو يالعلماء ال ٌجٌزون ؾ

حنٌفة وأبو ٌوسؾ ٌجٌزا من ذلك تحمٌدًة أو تهلٌلة أو تسبٌحة، 
 ".وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -382 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
ْوَم اْلُجُمَعةِ  ٌَ ْخُطُب  ٌَ َثاِن َواإلَِماُم  َتَحدَّ ٌَ ِن  ٌْ " . َفَحَصَبهَُما،ُعَمَر َرأَى َرُجلَ

وهذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما ٌبٌن : الشرح
أن ابن عمر حصب من رأى ٌتكلم أثناء الخطبة إلساءته،وقال ابن 

َؾ اإْلِْنَكاُر  أَِن اْصُمَتا َفَحَصَبهَُما:"عبد البر فً االستذكار ٌْ َففٌِِه َتْعلٌُِم َك
ُجوُز  ٌَ ِهَما اْلَكبَلَم بِاْلَكبَلِم فًِ َوْقٍت اَل  ٌْ ْنِكَر َعلَ ٌُ ُجوُز أَْن  ٌَ ُه اَل  لَِذلَِك أِلَنَّ

ُه لَْم  فٌِِه اْلَكبَلمُ  ِهَما َصبَلَتهَُما َكَما َذَكْرَنا أِلَنَّ ٌْ ْفِسُد َذلَِك َعلَ ٌُ ُه اَل  َوفٌِِه أَنَّ
َرَها ٌْ بَلِة ُظْهًرا َواَل َؼ ؤُْمْرُهَما بِإَِعاَدِة الصَّ ٌَ". 

 :من أدرك من الصبلة ركعة ٌوم الجمعة (53)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -383 َثَنا َمالِكٌ :  َحدَّ قال سمعت اْبَن ِشَهاٍب ، َحدَّ
قُولُ  َها أُْخَرى، : ٌَ ٌْ ٌَُصلِّ إِلَ َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن َصبلَِة ٌوم اْلُجُمَعِة َفْل

ةُ : َقاَل اْبُن ِشَهابٍ : َقاَل َمالِكٌ  نَّ ًَ السُّ  ".َوِه
َوَعلَى َذلَِك أَْدَرْكُت أَْهَل اْلِعْلِم بَِبلَِدَنا، َوَذلَِك أَنَّ َرُسوَل : َقاَل َمالِكٌ - *

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ بلَِة َرْكَعةً : هللاِ َصلَّى هللاَّ  َفَقْد أَْدَرَك ،َمْن أَْدَرَك ِمَن الصَّ
بلَةَ  هذا الخبر المقطوع على الفقٌه التابعً محمد بن :الشرح" .الصَّ

شهاب الزهري رحمه هللا وإٌانا قدمه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 
وإٌانا هنا لٌبٌن به أن من أدرك من صبلة الجمعة ركعة، فقد أدركها 
فلٌصلها ركعتٌن ٌضٌؾ المتبقٌة على التً أدرك،وما نسبه لرسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم معضبل جاء متصبل من طرٌقه، قال 
ٌُوُسَؾ، َقالَ  -580 :البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن : َحدَّ

َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن، َعْن أَ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ

أَنَّ : اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ بلَِة، »:َرُسوَل هللاَّ َمْن أَْدَرَك َرْكَعًة ِمَن الصَّ
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بلَةَ  مسلم وأبو داود والترمذي والنسابً ، وأخرجه «َفَقْد أَْدَرَك الصَّ

، وأما  خزٌمة وأبو عوانة وؼٌرهمنوابوابن ماجه واإلمام أحمد 
قولهم بؤنها السنة فلعلهم ٌنطلقون من هذا الحدٌث المتقدم، وفً 

مسؤلة من أتى الجمعة فوجدهم فً جلسة التسلٌم خبلؾ ذكرناه فً 
الدلٌل على  ـ3: كما ٌلً" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"كتابنا 

أن صبلة الجمعة ركعتان وعلى أن من أدرك ركعة فقد أدرك 
ما أخرجه النسابً عن ابن عمر عن النبً صلى هللا علٌه : الجمعة

من أدرك ركعة من صبلة الجمعة فلٌضؾ إلٌها أخرى :"وسلم قال
وروى البخاري ، ورواه ابن ماجه والدارقطنً" وقد تمت صبلته

 نوابومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه واإلمام أحمد 
أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى خزٌمة وأبو عوانة عن 

 ـ5."من أدرك من الصبلة ركعة فقد أدركها كلها": هللا علٌه وسلم قال
ما : الدلٌل على اإلجماع المتعلق بؤن من فاتته الجمعة ٌصلٌها أربعا

أخرجه ابن أبً شٌبة والطبرانً والبٌهقً والهٌثمً وحسنه عن ابن 
إذا أدركت ركعة من الجمعة فؤضؾ "مسعود رضً هللا عنه قال

وبه ٌقول مالك وسفٌان " إلٌها أخرى، فإذا فاتك الركوع فصل أربعا
الثوري وابن المبارك والشافعً وأحمد وإسحاق وقال أبو حنٌفة 

 َقاَل أَُبو :" وقال ابن عبد البر فً االستذكار.ٌصلً ركعتٌن وداود
ُه اْلَعَمُل اْلَمْعُموُل بِِه بَِبلَِدِه َوأَنَّ  ُعَمَر اْحَتجَّ َمالٌِك لَِمْذَهبِِه فًِ َذلَِك بِؤَنَّ

ٌَُخصَّ  َها لَْم  ِة أِلَنَّ نَّ لٌِِل فًِ َذلَِك ِمْن ُعُموِم السُّ ِه ِعْنَدهُ َوأََتى بِالدَّ ٌْ ا َعلَ ٌَ اْلفُْت
ِرَها ٌْ لَِؾ فًِ ،فٌَِها ُجُمَعٌة ِمْن َؼ َوفًِ َذلَِك َدلٌٌِل َعلَى ِعْلِمِه بِاْختبَِلِؾ السَّ

ابِِعٌَن ِمْنهُْم َعَطاُء  َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة، َفِمَن اْلِخبَلِؾ فٌَِها أَنَّ َجَماَعًة ِمَن التَّ
ْوَم  ٌَ بًِ َرَباٍح َوَطاُوٌس َوُمَجاِهٌد َوَمْكُحوٌل َقالُوا َمْن َفاَتْتُه اْلُخْطَبُة 

ْبُن أَ
ُتهُْم أَنَّ اإْلِْجَماَع ُمْنَعقٌِد أَنَّ اإْلَِماَم لَْو لَْم  اْلُجُمَعِة َصلَّى أَْرَبًعا،َوُحجَّ

ٌَُصلُّوا إاِلَّ أَْرَبًعا،َوفًِ َهِذِه اْلَمْسؤَلَِة َقْوٌل آَخُر َوَذلَِك  اِس لَْم  ْخُطْب بِالنَّ ٌَ
ْوِريَّ َواْلَحَسَن ْبَن حً  ًَّ َوأَْصَحاَبهَُما َوالثَّ افِِع أَنَّ َمالًِكا َوالشَّ

واألوزاعً وزفر بن الهذٌل ومحمد بن الحسن فً األشهر عنه 
بًِ َسلََمَة َوأَْحَمَد ْبَن َحْنَبٍل َقالُوا َمْن 

ُث ْبُن َسْعٍد َوَعْبَد اْلَعِزٌِز ْبَن أَ ٌْ َواللَّ
َها أُْخَرى َوَمْن لَْم  ٌْ أَْدَرَك َرْكَعًة ِمْن َصبَلِة اْلُجُمَعِة َمَع اإْلَِماِم َصلَّى إِلَ

ًة َمَعُه َصلَّى أَْرَبًعا َقاَل أَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل إَِذا َفاَتُه ،ٌُْدِرْك َرْكَعًة َتامَّ
َها أُْخَرى،َوفًِ اْلَمْسؤَلَِة  ٌْ ُكوُع َصلَّى أَْرَبًعا َوإَِذا أَْدَرَك َرْكَعًة َصلَّى إِلَ الرُّ
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ٌُوُسَؾ إَِذا أَْحَرَم فًِ اْلُجُمَعِة َقْبَل َسبَلِم  َقْوٌل َثالٌِث َقاَل أَُبو َحنٌَِفَة َوأَُبو 
ًضا،َوَهَذا َقْوُل اْلَحَكِم  ٌْ ًِّ أَ َخِع ِن،ُرِوَي َذلَِك َعِن النَّ ٌْ اإْلَِماِم َصلَّى َرْكَعَت

ادٍ  بَلُم َما أَْدَرْكُتْم َفَصلُّوا ، َوَحمَّ ِه السَّ ٌْ ُتهُْم َقْولُُه َعلَ َوبِِه َقاَل َداُوُد َوُحجَّ
بَلِم َفهَُو  بَلِة ُجْزًءا َقْبَل السَّ وا،َقالُوا َوَمْن أَْدَرَك ِمَن الصَّ َوَما َفاَتُكْم َفؤََتمُّ
َما  ُخوِل فٌَِها َمَع اإْلَِماِم،َوَمْعلُوٌم أَنَّ الَِّذي َفاَتُه َرْكَعَتاِن َفإِنَّ َمؤُْموٌر بِالدُّ

ْقِضً َما َفاَتُه َوَذلَِك َرْكَعَتاِن اَل أَْرَبعٌ  ٌَ". 
ْقِدُر : َقاَل َمالِكٌ - *   ٌَ ْرَكُع َوالَ  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة، َف ٌَ ٌُِصٌُبُه ِزَحاٌم  فًِ الَِّذي 

ْفُرَغ اإلَِماُم ِمْن َصبلَتِِه، قال إِْن  ٌَ قُوَم اإلَِماُم، ْو  ٌَ ْسُجَد َحتَّى  ٌَ َعلَى أَْن 
ْسُجْد، فإِْن  ٌَ اُس َف ْسُجَد وَقْد َرَكَع مع اإلَِماُم، إَِذا َقاَم النَّ ٌَ َقَدَر َعلَى أَْن 

ُه  ْفُرَغ اإلَِماُم ِمْن َصبلَتِِه وٌسلم، َفإِنَّ ٌَ ْقِدْر َعلَى الْسُجوَد َحتَّى  ٌَ كان ال 
ْبَتِدَئ الَصبلَة ُظْهًرا أَْرَبًعا ٌَ ًَّ أَْن    رفشد ثّمما هذا : الشرح." أََحبُّ إِلَ

أبو مصعب الزهري وهو رأي اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا 
الفقهً وفٌه أنه إذا زحم مإتم أثناء صبلة الجمعة وقد عقد مع اإلمام 

الركوع فلٌسجد بعد قٌام الناس فإن أدركه قابما وركع معه فبها 
ونعمت، وإن لم ٌستطع المؤموم متابعة اإلمام حتى ٌسلم فٌرى اإلمام 

        .مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أن ٌعٌد صبلته، وهللا تعالى أعلم

 :باب الرعاؾ ٌوم الجمعة (54 )

ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَخَرَج َفلَْم : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ْخُطُب  ٌَ فٌَمْن َرَعَؾ َواإلَِماُم 
ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا ُه  ْرِجْع، َحتَّى َفَرَغ اإلَِماُم ِمْن َصبلَتِِه، إِنَّ هذا :الشرح" .ٌَ

قول فقهً بحت بٌنه اإلمام مالك رحمه تعالى وإٌانا، فالذي ٌصٌبه 
رعاؾ أثناء صبلة الجمعة فلم ٌرجع حتى سلم اإلمام فاتته الصبلة 

 .فعلٌه أن ٌستؤنؾ الصبلة، وهللا تعالى أعلم

ْرُعُؾ، : وَقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة ُثمَّ  ٌَ ْرَكُع َمَع اإلَِماِم  ٌَ فًِ الَِّذي 
ْبنًِ إلٌها  ٌَ ُه  ِن، فإنَّ ٌْ ْكَعَت ؤْتًِ َوَقْد َصلَّى اإلَِماُم إحدى الرَّ ٌَ ْخُرُج و ٌَ َف

َتَكلَّمْ  ٌَ وهذا رأي فقهً آخر لئلمام مالك : الشرح."َرْكَعٍة أُْخَرى َما لَْم 
رحمه هللا تعالى وإٌانا بٌنه فٌما ٌصٌبه رعاؾ أثناء صبلة الجمعة، 

فلما رجع بعد صبلة ركعة وجد اإلمام سلم أنه ٌبنً على تلك الركعة 
التً صلى وٌزٌد علٌها ركعة أخرى لٌتم صبلته، قال ابن عبد البر 

ْخُطُب : "فً االستذكار ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َواإْلَِماُم  ٌَ  َقاَل َمالٌِك َمْن َرَعَؾ 
ٌَُصلًِّ أَْرَبًعا، ُه  ْرِجْع َحتَّى َفَرَغ اإْلَِماُم ِمْن َصبَلتِِه َفإِنَّ ٌَ  َفَخَرَج َولَْم 

ٌُْرَعُؾ  ْوَم اْلُجُمَعِة ُثمَّ  ٌَ ْرَكُع َمَع اإْلَِماِم َرْكَعًة  ٌَ َوَقاَل َمالٌِك فًِ الَِّذي 
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ْبنًِ بَِرْكَعٍة  ٌَ ُه  ِهَما أَنَّ ٌْ ِن ِكْلَت ٌْ ْكَعَت ؤْتًِ َوَقْد َصلَّى اإْلَِماُم الرَّ ٌَ ْخُرُج ُثمَّ  ٌَ َف
َتَكلَّمْ  ٌَ َس على من رعؾ أو أصابه أمر البد ،أُْخَرى َما لَْم  ٌْ َقاَل َمالٌِك لَ

ْخُرجَ  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة إَِذا أََراَد أَْن  ٌَ ْسَتؤِْذَن اإْلَِماَم  ٌَ َقاَل ، لَُه ِمَن اْلُخُروِج أَْن 
اِعَؾ فًِ َصبَلِة  ْخَتلِْؾ َقْوُل َمالٍِك َوأَْصَحابِِه إِنَّ الرَّ ٌَ أَُبو ُعَمَر لَْم 

ْرِجُع  ٌَ َم َعْنُه ُثمَّ  ْؽِسُل الدَّ ٌَ ْخُرُج َف ٌَ ِرَها َوفًِ ُخْطَبِة اْلُجُمَعِة  ٌْ اْلُجُمَعِة َوَؼ

هُ َعَمُل َذلَِك  ُضرُّ ٌَ ْقِضً َما َفاَتُه،َواَل  ٌَ ٌَُصلًِّ َمَع اإْلَِماِم َما أَْدَرَك ُثمَّ  َف
َر َذلَِك اْسَتؤَْنَؾ،َوَكَذلَِك إِْن  ٌْ ِمِن استدبار القبلة وؼسل الدم فإن عمر َؼ
َتَكلَّْم َبَنى إَِذا َكاَن َقْد َعَقَد َرْكَعًة َوأَْكَملََها َمَع  ٌَ ْبِن َفإِْن لَْم  ٌَ َتَكلََّم َعاِمًدا لَْم 

ْعَملَُها إاِلَّ فًِ اْلَمْسِجِد أَْو فًِ ِرَحابِِه  ٌَ إَِماِمِه ُثمَّ َرَعَؾ أِلَنَّ اْلُجُمَعَة اَل 
ى اْلُجُمَعةُ  ُث ُتَإدَّ ٌْ اِعُؾ ِعْنَد َمالٍِك َوُجْمهُوِر أَْصَحابِِه ،َح ْبنًِ الرَّ ٌَ َواَل 

ِرَها ٌْ ْسُجُد فٌَِها َمَع اإْلَِماِم ُثمَّ َرَعَؾ فًِ اْلُجُمَعِة َوَؼ ٌَ  ."إاِلَّ إَِذا أََتمَّ َرْكَعًة 
َس َعلَى َمْن َرَعَؾ، أَْو أََصاَبُه أَْمٌر الَ ُبدَّ لَُه ِمَن : وَقاَل َمالِكٌ - * ٌْ لَ

ْخُرجَ  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة، إَِذا أََراَد أَْن  ٌَ ْسَتؤِْذَن اإلَِماَم  ٌَ : الشرح" .اْلُخُروِج أَْن 
هذا قول اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا، وهو محل إجماع، فهذه 

 .الحاجات ال تتطلب إذنا، وهً من الضرورٌات، وهللا أعلم
 : باب ما جاء فً السواك (55)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -384 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعِن اْبِن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقاَل فًِ ُجُمَعٍة ِمَن  اِق، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ بَّ السَّ

ُ تبارك وتعالى ِعًٌدا : اْلُجَمعِ  ْوٌم َجَعلَُه هللاَّ ٌَ ا َمْعَشَر اْلُمْسلِِمٌَن، إِنَّ َهَذا  ٌَ
َمسَّ ِمْنُه،  ٌَ هُ أَْن  ُضرُّ ٌَ للمسلمٌن، َفاْؼَتِسلُوا، َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ ِطٌٌب َفبلَ 

َواكِ  ُكْم بِالسِّ ٌْ هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه : الشرح." َوَعلَ
الشافً فً شرح مسند "هللا تعالى وإٌانا مرسبل، قال ابن األثٌر فً 

أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن ابن : وأخبرنا الشافعً": "الشافعً
: قال فً جمعة من الجمع- صلى هللا علٌه وسلم - السباق أن النبً 

ٌا معشر المسلمٌن إن هذا ٌوم جعله هللا عًٌدا للمسلمٌن "
فاؼتسلوا، ومن كان عنده طٌب فبل ٌضره أن ٌمس منه وعلٌكم 

هكذا أخرجه البٌهقً وال ٌصح وصله، والذي صح عن  ".بالسواك

أبً هرٌرة هو ؼٌر هذا الحدٌث، ونحوٌٌن هذا رواه سعٌد المقبري، 
معروؾ ": والعٌد."عن أبٌه، عن ابن ودٌعة، عن سلمان الفارسً

وأصله الواو للزومها فً التصرفة، ألنه فً التصرؾ من عاد ٌعود 
 .وجمعه أعٌاد، وإنما جمعوه بالٌاء وأصله الواو لثبوتها فً الواحد
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نفً " فبل ٌضره: "وقوله .الفرق بٌنه وبٌن أعواد جمع عود: وقٌل

أتك إذا كنت تتوقع من إنسان : ٌتضمن إباحة وندًبا وتقرًٌعا، ومثله
ال ٌضرك أن : إحساًنا وهو متوقؾ فً إٌصاله إلٌك فإنك تقول له

تحسن إلً فهذا فٌه نفً للضرر عنه مع مباشرته اإلحسان، وندب 
إلى كرم األخبلق بإسداء المعروؾ، وتقرٌع له على تركه ما ال 

: وقوله. ٌضره مع ما فٌه من الخلق الجمٌل والصنٌع الحسن
علٌك : تحرٌض علٌه وندب إلٌه وفٌه لؽتان تقول" وعلٌكم بالسواك"

زًٌدا وعلٌد ٌزٌد، فالنصب ألنه ضمن على معنى خذ وما ٌجري 
وقد اشتمل هذا  .مجراه، والجر لظهور حرؾ الجر مع اتحاد المعنى

. وهً الؽسل والطٌب والسواك: الحدٌث من سنن الجمعة على ثبلث
ومن الجمعة لبس أحسن ثٌابه وحلق الشعر وتقلٌم األظفار وقطع 

فً : الروابح الكرٌهة عن بدنه، والمشً إلى الصبلة راجبًل والثانً
 ".المشً والتبكٌر

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 385 َناِد، َعِن : َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
: األَْعَرِج، َعْن أَ

َواكِ  " .لَْوالَ أَْن أَُشقَّ َعلَى المإمنٌن أو على الناس أَلََمْرُتهُْم بِالسِّ
هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح

من أصح األحادٌث وأجودها إسنادا لذلك أخرجه من طرٌق مالك 
ٌُوُسَؾ، َقالَ :قال البخاري: بعض حذاق المسندٌن ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ : َحدَّ

 ًَ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ بًِ الزِّ

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن أَ
ُ َعْنهُ  ِه َوَسلََّم َقالَ : هللاَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ الحدٌث،وقال :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن  :النسابً فً السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج، بًِ الزِّ

أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن  : ابن حبان وقالالحدٌث،أَ
بًِ 

بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ
َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن اأْلَْعَرِج َعْن أَ ُ : الزِّ ِ َصلَّى هللاَّ َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ  الحدٌث، :َعلَ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -386 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  َرَة، أَنَّ ٌْ بًِ ُهَر
ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، َعْن أَ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ لَْوالَ أَْن : ُحَم

تِهِ  ُشقَّ َعلَى أُمَّ َواكِ : ٌَ هذا الحدٌث الذي أخرجه :الشرح." أَلََمَرُهْم بِالسِّ
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا من أصح األسانٌد لذلك أخرجه 

َقَرْأُت َعلَى َعْبِد :قال أحمد: من طرٌق مالك بعض حذاق المسندٌن
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ْحَمنِ  َثَنا :َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب،الحدٌث،وقال: الرَّ َثَنا َرْوٌح، َحدَّ َحدَّ
َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، الحدٌث،وقال النسابً فً السنن 

ى، َقالَ أ :الكبرى ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  َثَنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر، َقالَ : ْخَبَرَنا ُمَحمَّ : َحدَّ

بًِ 
ْحَمِن، َعْن أَ ِد ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُحَم َحدَّ

َرَة،الحدٌث، وقال ابن الجارود فً المنتقى ٌْ ُد ْبُن  :ُهَر َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
ى، َقالَ  ٌَ ْح َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعِن اْبِن : َثَنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر، َقالَ : ٌَ

ًِّ بن  :وقال البزار الحدٌث، ِشهاب، ِ ْبِن َعلِ ثنا أَْحَمُد ْبُن َعبد هللاَّ َحدَّ
د بن منجوؾ، َقال ٌْ ثنا روح بن عبادة، َقال: ُسَو ثنا مالك، َعن : َحدَّ َحدَّ

بًِ ُهَرٌرة، الحدٌث،وقال 
ْهِرّي عن ُحَمٌد بن َعبد الرحمن، َعن أَ الزُّ

بًِ َعقٌٍِل،  :الطحاوي فً شرح معانً اآلثار
ٌُوُنُس، َواْبُن أَ َثَنا  َحدَّ

ِد ْبِن : أنا اْبُن َوْهٍب، َقالَ : َقااَل  ٌْ َثنًِ َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُحَم َحدَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن أَ َثَنا اْبنُ  :الحدٌث،وقال:َعْبِد الرَّ  َحدَّ
َمالٌِك، َعِن اْبِن  ثنا: ثنا بِْشُر ْبُن ُعَمَر، َقالَ : َمْرُزوٍق، َقالَ 

 قلت هذه األحادٌث الثبلثة المسندة المرفوعة من ِشَهاب،الحدٌث،
فتح الرب "أصح األسانٌد وهً تحث على السواك وقد بٌنا فً كتابنا 

 -20: تواتر األمر بالسواك كما ٌلً" الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
فعل السواك والحث علٌه فً " :أحادٌث: العشرون: الحدٌث
ونص الحدٌث عن حذٌفة بن الٌمان رضً هللا " وؼٌره الوضوء

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وعلى آله وصحبه وسلم :"عنهما قال
أخرجه أحمد والبخاري " إذا قام من اللٌل ٌشوص فاه بالسواك

كنا نإمر :"ومسلم وأبو داود والنسابً وابن ماجه وفً رواٌة
والحدٌث أخرجه الحافظ أبو جعفر "بالسواك إذا قمنا من اللٌل

فقال عند " نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر"الكتانً فً كتابه 
عن كثٌر من الصحابة كما أخرجه السٌوطً عن : 26الحدٌث رقم 

أخرجه الدٌلمً قال الترمذي وفً الباب : حذٌفةـ 1: والزبٌدي رواه كل من28

الطبرانً قال الترمذي وفً الباب عن ابن عباس وابن حجر : ابن عباسـ 2.عن حذٌفة
أخٌه الفضل بن -  3.ومسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكمقلت . فً المطالب العالٌة

أخرجه ابن حبان والبزار وقال الترمذي وفً الباب : عابشةي، ـ  الطبرانرواه: العباس

أبً ـ 5.وأبو داود والحاكم وابن السكن والطبرانً وابن ماجهورواه عن عابشة 
أخرجه مالك فً الموطإ موقوفا والشافعً والبٌهقً وابن خزٌمة وابن حبان :هرٌرة

وأحمد والنسابً وصححه فً  التٌسٌر وحسنه المنذري والحاكم وضعفه النووي وابن 

الصبلح وهو متفق علٌه باسناد آخر وأبو داود والترمذي وأبو عوانه والدارمً 
أخرجه الدٌلمً : أبً أٌوبـ 6.والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار وابن ماجه والطٌالسً
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أبو داود وصححه : عمار بن ٌاسرـ 7،وأبو نعٌم.قال الترمذي وفً الباب عن أبً أٌوب
 أبً ـ 9ة،أخرجه الدٌلمً وقال الترمذي وفً الباب عن أم سلم: أم سلمةـ 8ن،ابن السك

أخرجه الدٌلمً وفً : أبً أمامهـ 10 "ن م المتناثر"عزاه الكتانً له  فً : الدرداء
 ـ12 .أخرجه أبو نعٌم فً السواك: سهل بن سعدـ 11.الباب عند الترمذي عن أبً أمامه

ن م "عزاه الكتانً فً :  أبً الطفٌلـ 13 "ن م المتناثر"عزاه الكتانً له فً : بن مطعم

أخرجه أبو نعٌم فً السواك قال الترمذي وفً الباب عن أنس : أنسـ 14 "المتناثر
: أبً سعٌد ـ 16 "ن م المتناثر"عزاه له الكتانً فً : المطلب بن عبد هللاـ 15.والبٌهقً
وأبو داود وقال الترمذي فً " السواك"الطبرانً وأبو نعٌم فً : ابن عمرـ 17 .النسابً

 "السواك"أخرجه أبو نعٌم فً : جابرـ 18د،وأحم الباب عن ابن عمر وأخرجه الطحاوي
: ثلة بن األسقعاوـ 20 .أخرجه الطبرانً وحسنه المنذري وأحمد والطحاوي: علًـ 19

عزاه الكتانً فً : رافع بن خدٌجـ 21 .أخرجه  الدٌلمً وعند الترمذي قال فً الباب عنه

أحمد وأبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه : عامر بن ربٌعةـ 22، "ن م المتناثر"
العباس ـ 24،قال الترمذي وفً الباب عنه: ابن عمروـ 23. وابن خزٌمة وعلقه البخاري

أخرجه  الدٌلمً وقال : أبً موسىـ 25ي،أخرجه أحمد والحاكم والبٌهق: بن عبد المطلب

ابن ـ 27 "ن م المتناثر"عزاه له الكتانً فً :  ابن مسعودـ 26.الترمذي وفً الباب عنه
ن م "عزاه له الكتانً فً : معاذـ 28،"ن م المتناثر"عزاه الكتانً فً : خٌرة الصنابحً

أخرجه أبو داود والترمذي والنسابً قال الترمذي : زٌد بن خالد الجهنًـ 29 ،"المتناثر

محٌرٌز عزاه الكتانً له ـ 30.وفً الباب عن زٌد بن خالد وأخرجه الطحاوي والبٌهقً
اإلمام أحمد فً مسنده وقال الترمذي وفً الباب : ثمام بن العباسـ 31"ن م المتناثر"فً 
أحمد ان ره فً : قثم بن العباس ـ 33 .ابن أبً شٌبة: حسان بن عطٌة ـ 32ه، عن

ـ 35.أحمد والطحاوي: رجل من الصحابة لم ٌسمـ 34.المطالب العالٌة ومجمع الزوابد
رواه أحمد وفً الباب عنها عند الترمذي : أم حبٌبةـ 36د،أخرجه أحم: زٌنب بنت جحش

: أسامة بن زٌدـ 38ي،الطبران: جعفر بن أبً طالبـ 37.ورواه بن أبً شٌبة فً تارٌخه

. أخرجه ابن منٌع فً مسنده

هذا الحدٌث أخرجه السٌوطً وتواتره معنوي كما بٌنا ذلك فً 
لوال أن ": ولفظ السٌوطً"اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"كتابنا 

أشق على أمتً ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة وفً لف  عند كل 
 .أخرجه البخاري ومسلم وؼٌرهما ".وضوء

. مسدد فً مسنده وابن حجر فً المطالب العالٌة: ابن الزبٌرـ 39

 .أخرجه  أبو داود وابن منده فً مسنده والحاكم: عبد هللا بن حن لةـ 40
أخرجه الدٌلمً فً مسند الفردوس وقال الترمذي وفً الباب عن :أبو بكر الصدٌقـ 41

 .أبً بكر الصدٌق

 .الطبرانً بسند ضعٌؾ: معاوٌةـ 42
 :ما ٌلً" اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"كما أخرجنا فً كتابنا 

الدلٌل على فضل السواك ما أخرجه الحافظ زٌن الدٌن أبً  ـ1

الفضل عبد الرحٌم بن الحسٌن العراقً المعروؾ بالحافظ العراقً 

عن أبً هرٌرة أن " فً كتابه تقرٌب األسانٌد وترتٌب المسانٌد

أو )لوال أن أشق على أمتً : رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال
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مع كل " زاد البخاري[ متفق علٌه" ]ألمرتهم بالسواك (على الناس

مع )وفً رواٌة للبخاري علقها " عند كل صبلة: وقال مسلم" صبلة

والحاكم وصححها، " صحٌحه"وأسندها ابن خزٌمة فً  (كل وضوء

قلت ولم ٌفعل الحافظ العراقً شٌبا فٌما ٌخص بتخرٌج هذا الحدٌث 

" قطؾ األزهار المتناثرة فً األخبار المتواترة"ألنه متواتر، ففً 

لوال أن أشق على أمتً " ونظم المتناثر للكتانً حدٌث" للسٌوطً

أخرجه " ألمرتهم بالسواك عند كل صبلة، وفً لفظ عند كل وضوء

 (2 أبً هرٌرة، وأبو داود والترمذي والنسابً عن (1 الشٌخان عن

 علً (4 وأبً سعٌد وأحمد عن (3زٌد بن خالد الجهنً والنسابً عن 

 (8 ورجل من الصحابة لم ٌسم (7 وأخٌه قثم (6 وتمام بن العباس (5

 جعفر بن أبً (10 وأم حبٌبة والطبرانً عن (9وزٌنب بنت جحش 

ابن عمر ( 13ابن عباس و (و12 والعباس بن عبد المطلب (11طالب 

 أنس وجابر (15 عابشة وأبو نعٌم فً السواك عن (14والبزار عن 

ابن الزبٌر :وسهل بن سعد وابن عمر وابن منٌع فً مسنده عن 

أبً : وابن منده فً مسنده عن عبد هللا بن حنظلة وذكره الدٌلمً عن

 (27بكر الصدٌق وحذٌفة ووابلة وأبً أمامة وأبً أٌوب وأبً موسى 

عبد هللا بن : وزاد الترمذي ممن لم ٌذكرهم السٌوطً" أم سلمة

 راوٌا إذ 31أن عدد رواته " نظم المتناثر"عمرو وبٌن الكتانً فً 

 جبٌر (31 أبا الدرداء (30 عمار (29 الفضل (28: زاد على ما تقدم

 عامر بن (34 المطلب بن عبد هللا (33 أبو الطفٌل (32بن مطعم 

 (38 معاذ (37 أبو خٌرة الصباحً (36 رافع بن خدٌج (35ربٌعة 

ثمام بن العباس وقثم بن : محرز إال أنه لم ٌذكر ممن تقدم ذكرهم

العباس، وزٌنب بنت جحش وأم حبٌبة وجعفر بن أبً طالب وعبد 

هللا بن الزبٌر وعبد هللا بن حنظلة، وأبو بكر الصدٌق قلت وهذه 

السنة كانت سببا فً انتصار جٌش عمرو بن العاص وعقبة بن نافع 

على ملكة طبرق الساحرة بلٌبٌا ألنهم لما أوشك جٌش المسلمٌن 

على االنهزام قالوا لعلنا تركنا سنة فإذا بهم تركوا السواك فؤقبلوا 
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على السواك فلما رأوهم ٌستاكون حسبوهم سحرة ٌحدون أسنانهم 

فتبٌن بذلك فضله لتواتره، … استعدادا الفتراسهم فاستسلموا لهم

والحدٌث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً 

وابن منٌع " السواك"ومالك وأحمد والطبرانً والبزار وأبو نعٌم فً 

" ومسدد بن مسرهد وابن منده والدٌلمً وابن عبد البر فً االستذكار

والطحاوي وابن حجر " عقود الجواهر"والزبٌدي فً" {التمهٌد}و

أخبرنا أبو بكر أحمد بن : 516الحدٌث : ، قال أبو عبد هللا الحاكم..الخ

جعفر القطٌعً ثنا عبد هللا بن أحمد بن حنبل حدثنً أبً و أخبرنا 

أبو زكرٌا ٌحً بن محمد العنبري ثنا إبراهٌم بن أبً طالب ثنا 

ثنا ٌعقوب بن إبراهٌم بن سعد ثنا أبً عن : محمد بن ٌحً قاال 

ذكر محمد بن مسلم الزهري عن عروة عن : محمد بن إسحاق قال

فضل الصبلة : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عابشة قالت

قال " التً ٌستاك لها على الصبلة التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا

هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ولم ٌخرجاه، وتعقبه : الحاكم

هذا حدٌث : "الشٌخ مقبل الوادعً رحمه هللا تعالى وإٌانا قاببل

ضعٌؾ، وابن إسحاق ما روى له مسلم إال خمسة أحادٌث فً 

الشواهد والمتابعات، وهو مدلس، وقد دلس هنا معاوٌة بن ٌحً 

قلت وقال " البن أبً حاتم " الجرح والتعدٌل"الصدفً، راجع مقدمة 

المنار المنٌؾ "قبله اإلمام ابن قٌم الجوزٌة رحمه هللا وإٌانا فً كتابه 

صبلة بسواك أفضل " سبلت عن حدٌث ": "فً الصحٌح والضعٌؾ

           وكٌؾ ٌكون هذا التضعٌؾ؟" من سبعٌد صبلة بؽٌر سواك

تفضٌل الصبلة بالسواك على سبعٌن صبلة : المسؤلة األولى: "ثم قال

بؽٌره، فهذا الحدٌث قد روي عن عابشة ـ رضً هللا عنها ـ عن 

النبً صلى هللا علٌه وسلم، وهو حدٌث لم ٌرو فً الصحٌحٌن وال 

ولكن رواه اإلمام أحمد، وابن خزٌمة والحاكم فً " الكتب الستة"فً 

إسناده ؼٌر قوي، : وقال البٌهقً" مسنده "والبزار فً " صحٌحٌهما"

وذلك أن مداره على محمد بن إسحاق عن الزهري، ولم ٌصح 
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ذكر الزهري عن عروة عن عابشة رضً هللا : بسماعه منه، بل قال

فضل الصبلة التً ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنها قالت

هكذا رواه " ٌستاك لها على الصبلة التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا

: إن صح الخبر، قال: "إال أنه قال" صحٌحه"أحمد وابن خزٌمة فً 

وإنما استثنٌت صحة هذا الخبر ألنً خابؾ أن ٌكون محمد بن 

إسحاق لم ٌسمع الحدٌث من الزهري، وإنما دلسه عنه، وقال عبد 

إذا قال ابن إسحاق، وذكر فبلن، فلم : قال أبً: هللا بن أحمد بن حنبل

صحٌح على شرط : وقال" صحٌحه"ٌسمعه وقد أخرجه الحاكم فً 

مسلم، ولم ٌصنع الحاكم شٌبا، فإن مسلما لم ٌرو فً كتابه بهذا 

اإلسناد حدٌثا واحدا، وال احتج بان إسحاق، وإنما أخرج له فً 

المتابعات والشواهد، وأما أن ٌكون ذكره ابن إسحاق عن الزهري 

من شرط مسلم فبل، وهذا وأمثاله هو الذي شان كتابه ووضعه، 

صبلة بسواك "وحدٌث : قلت" وجعل تصحٌحه دون تحسٌن ؼٌره

أخرجه الحاكم وصححه " خٌر من صبلة بؽٌر سواك بسبعٌن درجة

مجمع الزوابد "ووافقه الذهبً بسكوته علٌه وحسنه الهٌثمً فً 

المقاصد "كما حسنه الحافظ محمد السخاوي فً كتابه " ومنبع الفوابد

.        "الحسنة فً تبٌٌن كثٌر من األحادٌث المشتهرة على األلسنة

كتاب تصحٌح االعتقاد لمن أراد التوبة : خرجنا ذلك كله فً كتابنا

رؼم تضعٌؾ محمد ناصر الدٌن األلبانً له إذ األلبانً " من العباد

لٌها الحافظ محمد السخاوي عمحجوج باألسانٌد الجٌدة التً نبه 

" المنار المنٌؾ"وشواهدها التً خرجها ابن قٌم الجوزٌة فً كتابه 

" معلقا على حدٌث" وقال الحافظ السخاوي فً المقاصد الحسنة

وقد رواه :" قال" صبلة بسواك خٌر من سبعٌن صبلة بؽٌر سواك

من ؼٌر جهته الحارث بن أبً أسامة فً مسنده من رواٌة ابن لهٌعة 

صبلة على أثر سواك أفضل من سبعٌن صبلة : عن أبً األسود بلفظ

بؽٌر سواك، بل أخرجه ابن خزٌمة وؼٌره كؤحمد والبزار والبٌهقً 

فضل : ذكره الزهري عن عروة بلفظ: من طرٌق ابن إسحاق قال
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الصبلة التً ٌستاك لها على الصبلة التً ال ٌستاك لها سبعٌن ضعفا 

وتوقؾ ابن خزٌمة والبٌهقً فً صحته خوفا من أن ٌكون من 

تدلٌسات ابن إسحاق وأنه لم ٌسمعه من الزهري، السٌما وقد قال 

وذكره لم ٌسمعه وانتقد بذلك تصحٌح : اإلمام أحمد أنه إذا قال 

الحاكم له وهو قوله على شرط مسلم ولكن قد رواه معاوٌة بن ٌحٌى 

عن الزهري أخرجه البزار وأبو ٌعلى والبٌهقً وجماعة منهم ابن 

عدي فً كامله وفً معاوٌة ضعؾ أٌضا قال البٌهقً وٌقال إن ابن 

إسحاق أخذه منه، ورواه أبو نعٌم من حدٌث الحمٌدي عن سفٌان عن 

منصور عن الزهري ورجاله ثقات وفً الباب عن أبً هرٌرة عند 

صبلة فً أثر سواك أفضل من خمس : ابن عدي فً كامله بلفظ

وسبعٌن ركعة بؽٌر سواك، وعن ابن عباس عند أبً نعٌم فً 

ألن أصلً ركعتٌن بسواك أحب إلً من أن أصلً "السوك له بلفظ 

سبعٌن ركعة بؽٌر سواك وسنده جٌد، وعن أنس وجابر وابن عمر 

وكذا عن أم الدرداء وجبٌر بن نفٌر مرسبل، كما بٌنته فً بعض 

التصانٌؾ وبعضها ٌعتضد ببعض، ولذا أورده الضٌاء فً المختارة 

عن ابن  {التمهٌد}من جهة بعض هإالء وقول ابن عبد البر فً 

قلت بل " إنه حدٌث باطل وهو بالنسبة لما وقع له من طرقه: معٌن

: تبدى لً أنه قد ٌكون من الحسن المشهور ألنه رواه من ؼٌر وجه

 (6 أنس (5 ابن عباس (4 أبو هرٌرة (3 أبو األسود (2 عابشة (1

 (10 جبٌر بن نفٌر مرسبل (9 أم الدرداء (8 ابن عمر (7جابر 

                                     .الزهري مرسبل فهو حسن مشهور

والضٌاء " شعب اإلٌمان"ومن شواهده ما أخرجه البٌهقً فً

إذا قام أحدكم " المقدسً عن جابر أن النبً صلى هللا علٌه وسلم قال

ٌصلً من اللٌل فلٌستك فإن أحدكم إذا قرأ فً صبلته وضع ملك فاه 

وأخرجه " على فٌه، وال ٌخرج من فٌه شًء إال دخل فم الملك

                     .وصححه األلبانً" الجامع الصؽٌر"السٌوطً فً 
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 :باب المشً إلى الجمعة (56)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -387 ُه َسؤََل اْبَن ِشَهاٍب َعْن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ
ْوِم اْلُجُمَعِة }:َقْوِل هللاِ  ٌَ بلَِة ِمْن  َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ ٌُّ ا أَ ٌَ

اِب : ، َقاَل اْبُن ِشَهابٍ {َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاِ  َكاَن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّ

ْقَرُإَها ْوِم اْلُجُمَعِة َفاْمُضوا إِلَى ِذْكِر :ٌَ ٌَ بلَِة ِمْن  إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ

هذا رأي فقهً أظهره اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا :الشرح".هللاِ 
مسندا إٌاه لشٌخه ابن شهاب الزهري الذي عزاه لعمر رضً هللا 

، معناه السعً {َفاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاِ }:عنه مبٌنا أن قوله تعالى

 .   لحضور الخطبة والصبلة ٌوم الجمعة، وهللا تعالى أعلم
ُ : َقاَل َمالِكٌ - * قُوُل هللاَّ ٌَ ًُ فًِ ِكَتاِب هللاِ اْلَعَمُل َواْلفِْعُل،  ْع َما السَّ َوإِنَّ

ا َمْن َجاَءكَ }:، َوَقالَ {وإَِذا َتَولَّى َسَعى فًِ األَْرِض }:َتَباَرَك َوَتَعالَى  َوأَمَّ
ْخَشى ٌَ ْسَعى َوُهَو  ْسَعى}:،َوَقالَ {ٌَ ٌَ ُكْم لََشتَّى}:،َوَقالَ {ُثمَّ أَْدَبَر  ٌَ  ،{إِنَّ َسْع

ْعًِ َعلَى األَْقَداِم، : َقاَل َمالِكٌ  ُ فًِ ِكَتابِِه بِالسَّ ًُ الَِّذي َذَكَر هللاَّ ْع َس السَّ ٌْ َفلَ
َما َعَنى اْلَعَمَل َواْلفِْعلَ  وزاد اإلمام مالك :الشرح".َوالَ االِْشتَِداَد، َوإِنَّ

رحمه هللا تعالى وإٌانا ذلك إٌضاحا وتبٌانا بؤن السعً فً كتاب هللا 

تعالى ٌشمل العمل والفعل وهو الذي قصد هللا تعالى  فً آٌة 
الجمعة،ٌعنً العمل والفعل ال الجري على األقدام وال االشتداد وقد 

ْعًِ الَِّذي ُهوَ  :جاء هذا المعنى مفسرا فً كتاب هللا تعالى  َوِمَن السَّ
َها َوُهَو ُمْإِمٌن :}اْلَعَمُل َقْولُُه َتَعالَى ٌَ َوَمْن أََراَد اآْلِخَرَة َوَسَعى لََها َسْع

إنما جزإا }: تعالىوقال، [19اإلسراء ] {َفؤُولَبَِك َكاَن سعٌهم مشكورا
ْسَعْوَن فًِ اأْلَْرِض فسادا ٌَ َ َوَرُسولَُه َو ٌَُحاِرُبوَن هللاَّ  [33المابدة ]{الَِّذٌَن 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -388 ُه َسؤََل اْبَن ِشَهاٍب َعِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ
ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقالَ  ٌَ القنوت ٌوم : الشرح".ُمْحَدٌث الَ أَْعِرفُهُ : اْلقُُنوِت 

الجمعة محدث عند ابن شهاب الزهري وكذلك اإلمام مالك رحمه هللا 

 .تعالى وإٌانا، فالقنوت عندهم فً الصبح فً جمٌع األٌام
 :باب المصلى فً الجمعة (57)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -391 َقِة ِعْنَدهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعِن الثِّ اَس : َحدَّ أَنَّ النَّ
 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم َبْعَد َوَفاِة النَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْدُخلُوَن ُحَجَر أَْزَواِج النَّ ٌَ َكاُنوا 

ٌَُصلُّوَن فٌَِها اْلُجُمَعَة، َقالَ  ِه َوَسلََّم،  ٌْ ُ َعلَ َوَكاَن اْلَمْسِجُد : َصلَّى هللاَّ
َسْت ِمَن  ٌْ ِه َوَسلََّم لَ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ِضٌُق َعْن أَْهلِِه، َوُحَجُر أَْزَواِج النَّ ٌَ

ٍء : َقالَ . اْلَمْسِجِد، َولَِكنَّ أَْبَواَبَها َشاِرَعٌة فًِ اْلَمْسِجدِ  ًْ َوَمْن َصلَّى فًِ َش
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َزْل  ٌَ ِمْن اْلَمْسِجِد أَْو فًِ ِرَحاَبتِِه الَّتًِ َتلٌِِه، َفإِنَّ َذلَِك ُمْجِزٌئ َعْنُه، َولَْم 
ِعْبُه أََحٌد ِمْن أَْهِل اْلفِْقهِ  ٌَ اِس لَْم  هذا الخبر : الشرح" .َذلَِك ِمْن أَْمِر النَّ

تفرد برواٌته أبو مصعب الزهري عن مالك وفٌه إبهام وهو ما سماه 
الثقة، وفً الخبر جواز صبلة الجمعة : مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا

فً الشوارع والبٌوتات المجاورة للجامع إذا ضاق المسجد واتصلت 

 . الصفوؾ، وهللا تعالى أعلم
ْنَبِؽً ألََحٍد : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ ُه الَ  ا َداٌر ُمْؽلََقٌة، الَ ُتْدَخُل إاِلَّ بِإِْذٍن، َفإِنَّ َفؤَمَّ

َسْت  ٌْ َها لَ ْوَم اْلُجُمَعِة، َوإِْن َقُرَبْت، ألَنَّ ٌَ ًَ فٌَِها بَِصبلَِة اإلَِماِم  ٌَُصلِّ أَْن 
واستثنى اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا : الشرح" .ِمَن اْلَمْسِجدِ 

الدار المؽلقة التً ال تدخل إال بإذن صاحبها ألنها لٌست من المسجد 
فً شًء، إنما تجوز الصبلة فً رحابة المسجد والشوارع المتصل 

 .به إذا ضاق المسجد واتصلت الصفوؾ، وهللا تعالى أعلم
 :باب ما جاء فً الجمعة فً السفر (58)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقاَل َمالِكٌ - * ٍة َتِجُب فٌَِها : َحدَّ ٌَ إَِذا َنَزَل اإلَِماُم بَِقْر
َرُهْم  ٌْ ِة َوَؼ ٌَ َع بِِهْم، َفإِنَّ أَْهَل اْلَقْر اْلُجُمَعُة، َواإلَِماُم ُمَسافٌِر، َفَخَطَب َوَجمَّ

ُعوَن َمَعهُ   ".ٌَُجمِّ
ٍة الَ َتِجُب فٌَِها اْلُجُمَعُة، : َقاَل َمالِكٌ - * ٌَ َع إَماُم َوُهَو ُمَسافٌِر بَِقْر فإِْن َجمَّ

َع َمَعهُْم ِمْن ،َفبلَ ُجُماَعَة لَهُ  ِة، َوالَ لَِمْن َجمَّ ٌَ  َوالَ ألَْهِل تِْلَك اْلَقْر
َس بُِمَسافٍِر،  ٌْ ْن لَ ِة َومن حضرها، ِممَّ ٌَ ْم أَْهُل تِْلَك اْلَقْر َتمِّ ٌُ ِرِهْم، َوْل ٌْ َؼ

بلَةَ  هذا فقه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى بٌنه فً : الشرح" .الصَّ
هاتٌن النقطتٌن، األولى منهما أن ولً األمر إذا حضر قرٌة كبٌرة 
فٌها سوق وجامع فصلى بهم الجمعة فإن تجزئ أهلها تلك الصبلة، 
وأما إن كانت قرٌة صؽٌرة ال تصلح لصبلة الجمعة فإن صلى بهم 

الجمعة فإنها ال تصلح لهم جمعة فلٌتم أهلها صبلتهم بعد سبلمته ألن 

صبلته صبلة مسافر مقصر، ال صبلة جمعة، ومن المالكٌة من 
أبطل صبلته وصبلة أهل القرٌة، والصحٌح ما قاله مالك، ألن 

صبلة المسافر إذا جهر فٌها ال ٌبطلها ذلك وإنما ٌلزمه بعدي من 
سنتٌن وذلك ال ٌبطل الصبلة خاصة إذا كان متؤوال، وهللا تعالى أعلم 

 . من كل علٌم
باب الساعة التً فً ٌوم الجمعة  (59)
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -390 َناِد، َعِن :  َحدَّ بًِ الزِّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َذَكَر  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
األَْعَرِج، َعْن أَ

ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقالَ  ٌَ : ، ٌَُصلًِّ ٌُصادفَِها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو  فٌِِه َساَعٌة ال 
ًبا ٌْ َ َش ْسؤَُل هللاَّ َقلِّلَُها: ٌَ ٌُ ِدِه  ٌَ اهُ، َوأََشاَر بِ ٌَّ هذا : الشرح" .إاِلَّ أَْعَطاهُ إِ

الحدٌث من أصح األسانٌد عند البخاري وؼٌره من أبمة الحدٌث 

أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -1048 :وحفظته، قال البؽوي فً شرح السنة
، أَْخَبَرَنا أَُبو  ًُّ ، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ

َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر
َناِد، َعِن األَْعَرِج، َعْن أَ بًِ الزِّ

ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ
ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقالَ  ٌَ ِه َوَسلََّم َذَكَر  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ فٌِِه » :أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ًبا إاِل أَْعَطاهُ  ٌْ َ َش ْسؤَلُ هللاَّ ٌَ  ، ٌَُصلًِّ ٌَُصاِدفَُها َعْبٌد ُمْسلٌِم، َوُهَو  َساَعٌة اَل 
اهُ  ٌَّ َقلِّلَُها« إِ ٌُ ِدِه  ٌَ تِِه، أَْخَرَجُه  .َوأََشاَر بِ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

َبَة ْبِن َسِعٌٍد،  ٌْ ِ ْبِن َمْسلََمَة، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن قَُت ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ ُمَحمَّ
 قلت وقد ذكر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ."ِكبلُهَما َعْن َمالِك

الجمعة وذكر أن فٌها ساعة ال ٌصادفها عبد مسلم ٌسؤل هللا شٌبا إال 
هً ما بٌن أن ٌجلس اإلمام : أعطاه، وأشار بٌده ٌقللها، وفً رواٌة

على المنبر إلى أن تقضى الصبلة، والحدٌث رواه مسلم فً 
 .وفً رواٌة البٌهقً وؼٌره هً فً آخر وقت الجمعة. الصحٌح

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -391 ِ ْبِن :  َحدَّ ِزٌَد ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
بًِ َسلََمَة ْبِن 

، َعْن أَ ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ اْلَهاِد، َعْن ُمَحمَّ
ُه َقالَ  َرَة، أَنَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن أَ وِر، َفلَقٌُِت : َعْبِد الرَّ َخَرْجُت إِلَى الطُّ
ْثُتُه َعْن  ْوَراِة، َوَحدَّ َثنًِ َعِن التَّ َكْعَب األَْحَباِر، َفَجلَْسُت َمَعُه، َفَحدَّ

ْثُتُه، أَْن قُْلتُ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَكاَن فٌَِما َحدَّ َقاَل : َرُسوِل هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِه الشَّْمسُ :"َرُسوُل هللاَّ ٌْ ْوٍم َطلََعْت َعلَ ٌَ ُر  ٌْ ْوُم : َخ ٌَ

ِه،  ٌْ اْلُجُمَعِة، فٌِِه ُخلَِق هللا آَدُم، َوفٌِِه أُْهبَِط، وفٌه مات، َوفٌِِه تٌَِب َعلَ

ْوَم اْلُجُمَعِة، ِمْن  ٌَ ًَ ُمِصٌَخٌة  ٍة إاِلَّ َوِه اَعُة، َوَما ِمْن َدابَّ َوفٌِِه َتقُوُم السَّ
اَعِة، إاِلَّ اْلِجنَّ َواإْلِْنَس،  ِحٌِن ُتْصبُِح َحتَّى َتْطلَُع الشَّْمُس َشَفًقا ِمَن السَّ

ًبا إاِلَّ  ٌْ َ َش ْسؤَُل هللاَّ ٌَ ٌَُصلًِّ  ٌَُصاِدفَُها َعْبٌد ُمْسلٌِم َوُهَو  َوفٌِِه َساَعٌة ال 
اهُ  ٌَّ ْوٌم َفقُْلتُ : َقاَل َكْعبٌ .أَْعَطاهُ إِ ٌَ َبْل فًِ ُكلِّ ُجُمَعٍة : َذلَِك فًِ ُكلِّ َسَنٍة 

ْوَراَة َفَقالَ : قال ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: َفَقَرأَ َكْعٌب التَّ . َصَدَق َرُسوُل هللاَّ
َرةَ  ٌْ ، َفَقالَ : َقاَل أَُبو ُهَر بًِ َبْصَرَة اْلِؽَفاِريَّ

َن : َفلَقٌُِت َبْصَرَة ْبَن أَ ٌْ ِمْن أَ
وِر، َفَقالَ : أَْقَبْلَت؟ َفقُْلتُ  ِه َما : ِمْن الطُّ ٌْ لَْو أَْدَرْكُتَك َقْبَل أَْن َتْخُرَج إِلَ
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قُولُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم،  ال ُتْعَمُل : َخَرْجَت إلٌه، َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ
، إاِلَّ إِلَى َثبلََثِة َمَساِجدَ  ًُّ إِلَى اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم، َوإِلَى َمْسِجِدي : اْلَمِط

ُشكُّ أٌهما قال ٌَ ِت اْلَمْقِدِس  ٌْ اَء، أَْو َب ٌَ َقاَل أَُبو  .َهَذا، َوإِلَى َمْسِجِد إٌِلِ
َرةَ  ٌْ ْثُتُه بَِمْجلِِسً َمَع َكْعِب : ُهَر ِ ْبَن َسبلٍَم، َفَحدَّ ُثمَّ لَقٌُِت َعْبَد هللاَّ

ْوِم اْلُجُمَعِة، َفقُْلُت له ٌَ ْثُتُه فًِ  َذلَِك فًِ ُكلِّ : َقاَل َكْعبٌ : األَْحَباِر، َوَما َحدَّ

ِ ْبُن َسبلَمٍ  ْوٌم فَقاَل َعْبُد هللاَّ ٌَ ْوَراَة، َفَقالَ : َسَنٍة  َبْل : َكَذَب َكْعٌب، ُثمَّ َقَرأَ التَّ
ِ ْبُن َسبلَمٍ  ًَ فًِ ُكلِّ ُجُمَعٍة َفَقاَل َعْبُد هللاَّ َصَدَق َكْعٌب، ُثمَّ َقاَل َعْبُد : ِه

ِ ْبُن َسبلَمٍ  َرةَ : هللاَّ ٌْ ؟ َقاَل أَُبو ُهَر ًَ َة َساَعٍة ِه ٌَّ : َفقُْلَت لَهُ : َقْد َعلِْمُت أَ
ِ ْبُن َسبلَمٍ  ًَّ َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ًَ آِخُر َساَعٍة : فؤَْخبِْرنًِ بَِها َوالَ َتَضنَّن َعلَ ِه

َرةَ  ٌْ ْوِم اْلُجُمَعِة، َقاَل أَُبو ُهَر ٌَ ْوِم : فًِ  ٌَ َؾ َتُكوُن آِخَر َساَعٍة فًِ  ٌْ َوَك
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٌَُصاِدفَُها َعْبٌد : اْلُجُمَعِة؟ َوَقْد َقاَل َرُسوُل هللاَّ ال 

ِ ْبُن  ٌَُصلَّى فٌَِها؟ َفَقاَل َعْبُد هللاَّ ، َوتِْلَك َساَعٌة ال  ٌَُصلًِّ ُمْسلٌِم َوُهَو 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم: َسبلَمٍ  قُْل َرُسوُل هللاَّ ٌَ َمْن َجلََس َمْجلًِسا : أَلَْم 

بلََة َفهَُو فًِ الصبلة ْنَتِظُر الصَّ ؟ ٌَ ًَ ٌَُصلِّ َرةَ .َحتَّى  ٌْ َبلَى، : َقاَل أَُبو ُهَر
هذا حدٌث مسند طوٌل معروؾ وفٌه من : الشرح" .ُهَو َذلِكَ : َقالَ 

أخبار التوراة ما ٌوافق السنة النبوٌة، وهذا مما ٌعلمه الٌهود لكنهم 
ٌكتمونه جحودا وكفرا ونفاقا، وفٌه أن أبا هرٌرة رضً هللا عنه لما 

ذهب إلى الطور حٌث كلم هللا موسى قال له بصرة بن أبً بصرة 
الؽفاري لو التقٌت بك قبل أن تذهب لنهٌتك ألن النبً صلى هللا علٌه 

ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد، الحدٌث وقد خرجنا : وسلم قال
تاعقٌدة الصحٌحة من خبلل حدٌث الدسن "هذا الحدٌث فً كتابنا 

وقد اعترض علٌنا من ٌدعً الفقه من فبة :"كما ٌلً" النصٌحة
وإنما ٌذبح إذا زار القبور الزواٌا قاببل بؤنه ال ٌذبح على النصب 

لنفسه كلما سافر إلى ضرٌح ولً صالح فٌتصدق بفضله عنه وعن 

صاحب الضرٌح فؤجبته ممازحا بؤن كبلمنا موجه للعوام ممن 
ٌذبحون معتقدٌن فً الضرٌح الذٌن ٌقومون بالسفر إلٌه لزٌارته، 

ولما كان هذا الشٌخ وؼٌره كثٌري األسفار إلى األضرحة فإننا 
ننصحه بترك هذه البدعة ولنترك على جانب ما ٌنسبونه للوهابٌٌن 

من تشدد ولنرجع إلى نصوص الفقه المالكً، قال ابن الحاجب 
وإن نذر اعتكافا بمسجد الفسطاط :"كتاب الصٌام" جامع األمهات"فً

وتعقبه " فلٌعتكؾ بموضعه، بخبلؾ مسجد مكة والمدٌنة وإٌلٌاء
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هذه المسؤلة وقعت : "الشٌخ خلٌل المالكً فً شرح التوضٌح قاببل
أن من نذر أن ٌعتكؾ بمسجد مصر : هنا فً بعض النسخ، ومعناها

وهو فً موضع آخر فلٌعتكؾ بمسجد موضعه، بخبلؾ ما لو نذر 
ال تشد : "االعتكاؾ بؤحد المساجد الثبلثة لقوله صلى هللا علٌه وسلم

 طباعة دار ٌوسؾ بن 234 ص 2ج ]"الرحال إال لثبلثة مساجد

ومن نذر أن ٌصلً أو : "ثم قال فً كتاب األٌمان والنذور [تاشفٌن
ٌعتكؾ فً مسجد من المساجد النابٌة عن محله لم ٌلزمه وصلى 

وتعقبه الشٌخ خلٌل فً التوضٌح " مكانه إال فً أحد الثبلثة المساجد
ال ":لما فً مسلم وؼٌره عنه صلى هللا علٌه وسلم: "بالشرح قاببل

مسجدي هذا، والمسجد الحرام : تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد
ورأى العلماء أن هذا مخصص بقوله صلى هللا " والمسجد األقصى

وإنما اختص اللزوم بهذه " من نذر أن ٌطٌع هللا فلٌطعه":علٌه وسلم

الثبلثة لزٌادة الفضل فٌها، وال ٌلحق بهذا مسجد قباء على المشهور 
قلت فمن شد الرحال للقٌام بعبادة ما أو قربة من " خبلفا البن مسلمة

القربات فً ؼٌر هذه المساجد الثبلثة ٌكون عاصٌا لرسول هللا صلى 
من أحدث : "هللا علٌه وسلم وٌنطبق علٌه قوله صلى هللا علٌه وسلم

متفق علٌه من رواٌة أمنا عابشة " فً أمرنا ما لٌس منه فهو رد
من عمل ": رضً هللا عنها، وفً رواٌة لمسلم رواها البخاري تعلٌقا

فلٌلتزم هذا الشٌخ بفقه هذا الحدٌث " عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد

 هـ وقد ألؾ كتابه قبل مٌبلد 646علما بؤن ابن الحاجب توفً سنة 
ابن تٌمٌة وقد عرؾ بمعرفة اللؽة العربٌة ببلؼة ونحوا ومثله  فً 

 هـ الذي قام بشرح جامع األمهات 767ذلك الشٌخ خلٌل المتوفى سنة 
معلقا على قوله " إرواء الؽلٌل"فً كتاب التوضٌح، وقال األلبانً فً

صحٌح :""ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة مساجد":صلى هللا علٌه وسلم

أبو هرٌرة، وأبو سعٌد : متواتر، ورد عن جماعة من الصحابة، منهم
الخدري، وأبو بصرة الؽفاري، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن 

أما حدٌث أبً هرٌرة رواه  .عمرو، وأبً الجعد الضمري، وعلً
البخاري ومسلم وأبو نعٌم فً المستخرجة وأبو داود والترمذي 

والنسابً وابن ماجه والطحاوي فً مشكل اآلثار والبٌهقً وأحمد 
والخطٌب البؽدادي كلهم عن الزهري، كما جاء عن سلمان األؼر 

أنه سمع أبا هرٌرة ٌخبر أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 
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مسجد الكعبة، ومسجدي ومسجد : إنما ٌسافر إلى ثبلثة مساجد:"قال
وعن ٌحً بن . رواه مسلم وأبو نعٌم فً المستخرجة والبٌهقً" إٌلٌاء

لقٌت أبا بصرة : "أبً كثٌر حدثنً أبو سلمة حدثنً أبو هرٌرة قال
من أٌن أقبلت؟ : صاحب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقال لً

لو لقٌتك قبل أن تذهب : من الطور، حٌث كلم هللا موسى، فقال: قلت

ال تشد : "أخبرتك، سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول
الحدٌث رواه الطحاوي بسند جٌد، .." الرحال إال إلى ثبلثة مساجد

ومن رواٌة محمد بن إبراهٌم بن الحارث التٌمً عن أبً سلمة عن 
أتٌت الطور فوجدت ثم كعبا، فمكثت أنا وهو ٌوما : "أبً هرٌرة قال

أحدثه عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، وٌحدثنً عن التوراة، 
خٌر ٌوم طلعت فٌه : "قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: فقلت له

الشمس ٌوم الجمعة، فٌه خلق آدم، وفٌه أهبط وفٌه تٌب علٌه وفٌه 
قبض، وفٌه تقوم الساعة، ما على األرض من دابة إال وهً تصبح 

ٌوم الجمعة مصٌخة حتى تطلع الشمس، شفقا من الساعة إال ابن 
آدم، وفٌه ساعة ال ٌصادفها مإمن وهو فً الصبلة ٌسؤل هللا فٌها 

بل هً : ذلك ٌوم فً كل سنة، قلت: شٌبا إال أعطاه إٌاه، فقال كعب
صدق رسول هللا صلى هللا : فً كل جمعة، فقرأ كعب التوراة ثم قال

علٌه وسلم هو فً كل جمعة، فخرجت، فلقٌت بصرة بن أبً بصرة 
لو لقٌتك من : من الطور، قال: من أٌن جبت؟ قلت: الؽفاري، فقال

إنً سمعت رسول هللا : ولم؟ قال: فقلت له. قبل أن تؤتٌه لم تؤته
.." ال تعمل المطً إال إلى ثبلثة مساجد:"صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

رواه مالك والنسابً وأحمد والطحاوي، كما جاء من رواٌة عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومً أن أبا بصرة لقً أبا 

أقبلت من الطور، : من أٌن أقبلت؟ قال: هرٌرة وهو جار، فقال

أما إنً لو أدركتك لم تذهب، إنً سمعت رسول : صلٌت فٌه، فقال
ال تشد الرحال إال إلى ثبلثة : "هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

رواه أبو داود الطٌالسً وأحمد بسند جٌد، وعن سعٌد بن .." مساجد
أتٌت الطور، فصلٌت : "أبً سعٌد المقبري عن أبً هرٌرة أنه قال
من أٌن جبت؟ فؤخبرته، : فٌه، فلقٌت جمٌل بن بصرة الؽفاري فقال

لو لقٌتك قبل أن تؤتٌه ما جبته، سمعت رسول هللا صلى هللا : فقال
.." ال تضرب المطاٌا إال إلى ثبلثة مساجد: "علٌه وسلم ٌقول
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الحدٌث رواه الطحاوي بسند صحٌح والطبرانً فً األوسط، كما أن 
الحدٌث رواه البخاري ومسلم وأبو نعٌم فً المستخرجة والترمذي 
وابن ماجه والطحاوي والخطٌب البؽدادي عن أبً سعٌد الخدري، 

لقٌنا أبا سعٌد ونحن نرٌد الطور، فقال : وفً رواٌة عن شهر قال
ال تشد المطً إال إلى : "سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول

الحدٌث رواه أحمد، كما رواه أحمد عن أبً بصرة ." ثبلثة مساجد
: لقٌت أبا هرٌرة وهو ٌسٌر إلى مسجد الطور لٌصلً فٌه، قال: قال

: ولم؟ قال: فقال: فقلت له، لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت، قال
ال تشد :"إنً سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌقول: فقلت

أدركت : الحدٌث، ومن رواٌة ابن عمر عن قزعة قال.." الرحال
أما علمت أن النبً : الخروج إلى الطور، فسؤلت ابن عمر؟ فقال

ودع عنك الطور : فذكر الحدٌث، وقال:.." صلى هللا علٌه وسلم قال
رواه األزرقً فً أخبار مكة، ورواه عنه نافع عند "فبل تؤته

الطبرانً فً األوسط، وعند ابن ماجه من طرٌق قزعة عن ابن 
عمرو قرنه بؤبً سعٌد الخدري، وعند الطبرانً فً األوسط 

والطحاوي عن أبً الجعد، كما رواه الطبرانً فً الصؽٌر 
 .       واألوسط عن علً من طرٌق إسماعٌل بن ٌحً وهو متروك

وأما الساعة التً فً الجمعة ال ٌوافقها عبد مسلم ٌدعو هللا شٌبا إال 
وعن  أعطاه وأن الراجح فٌها أنها فً آخر وقت الجمعة فلحدٌث 

 َقاَل عبد: قال- رضً هللا عنه - أَبً ُبْرَدَة بن أَبً موسى األشعريِّ 
ُث َعْن رسول هللا  :هللا عنهما هللا بن عمر رضً ٌَُحدِّ  -أَسِمْعَت أَباَك 

ِه َوَسلََّم  ٌْ  َنَعْم،: قُْلتُ : فً شؤِن َساَعِة الُجُمَعِة؟ َقالَ - َصلَّى هللاُ َعلَ
قُولُ  ٌَ ِه َوَسلََّم - رسول هللا  َسِمْعتُ : َسِمْعُتُه  ٌْ  :ٌقول- َصلَّى هللاُ َعلَ

بلةُ » ْجلَِس اإلَماُم إِلَى أْن ُتْقَضى الصَّ ٌَ َن أْن  ٌْ ًَ َما َب  .رواه مسلم. «ِه

أصح األحادٌث فٌها، حدٌث أبً موسى، : قال المحب الطبري
ساعة بعد  أنها آخر: عبد هللا بن سبلم وأشهر األقوال، قول

 ".العصر
 :جامع ما جاء فً الجمعة (60)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -392 َثَنا َمالٌِك بن أنس، َعْن َضْمَرَة ْبِن :  َحدَّ َحدَّ
اَك ْبَن  حَّ ِ ْبِن ُعْتَبَة، أَنَّ الضَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ، َعْن ُعَب ًِّ َسِعٌٍد اْلَماِزنِ
ِ َصلى هللا  ْقَرأُ بِِه َرُسوُل هللاَّ ٌَ ْعَماَن ْبَن َبِشٌٍر َماَذا َكاَن  ٍس، َسؤََل النُّ ٌْ َق
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ْوَم اْلُجُمَعِة، َعلَى إِْثِر ُسوَرِة اْلُجُمَعِة؟ فَقالَ  ٌَ ْقَرأُ ب: َعلٌَه َوَسلم  ٌَ : َكاَن 
ةِ } ٌَ هذا الحدٌث المسند الصحٌح : الشرح" {.َهلْ أََتاَك َحِدٌُث اْلَؽاِش

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َضْمَرَة ْبِن :الشافعً، قال: أخرجه من طرٌق مالك
، ًِّ  :حدثنا بحر قال :الحدٌث،وفً الجامع البن وهبَسِعٌٍد اْلَماِزنِ

أخبرك مالك بن أنس، عن ضمرة ابن سعٌد : قرئ على ابن وهب

عن  مالك،  حدثنا القعنبً، عن:الحدٌث، وقال أبو داودالمازنً،
 : الحدٌث،وقال البؽوي فً شرح السنةضمرَة بن سعٌد المازنً،

، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو -1089 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َضْمَرَة ْبِن َسِعٌٍد  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
ٍس،  ٌْ َحاَك ْبَن َق ِ ْبِن ُعْتَبَة، أَنَّ الضَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ، َعْن ُعَب ًِّ اْلَماِزنِ

ْعَماَن ْبَن َبِشٌرٍ  ِه : َسؤََل النُّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْقَرأُ بِِه َرُسوُل هللاَّ ٌَ َماَذا َكاَن 
ْوَم اْلُجُمَعِة َعلَى إِْثِر ُسوَرِة اْلُجُمَعِة؟ َفَقالَ  ٌَ ْقَرأُ بِـ َهلْ »:َوَسلََّم  ٌَ َكاَن 

ةِ  ٌَ َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن َعْمٍرو  «.أََتاَك َحِدٌُث اْلَؽاِش

َنَة، َعْن َضْمَرَة ْبِن َسِعٌدٍ  ٌْ ٌَ اَن ْبِن ُع ٌَ اقِِد، َعْن ُسْف قلت وقد أخرجه ." النَّ
من طرٌق سفٌان بن عٌٌنة مسلم وابن خزٌمة وأبو عوانة فً 

أْخَبَرَنا أَُبو  : وقال البٌهقً فً السنن الكبرىالمستخرج وؼٌرهم،
بًِ إِْسَحاَق َوأَُبو َبْكِر ْبُن اْلَحَسِن 

ا ْبُن أَ ٌَّ َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، َوأَُبو َزَكِر
ْعقُوَب ثنا َبْحُر ْبُن َنْصٍر َقالَ : َقالُوا ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ قُِرَئ : ثنا أَُبو اْلَعبَّ

َسِعٌٍد  َعلَى اْبِن َوْهٍب، أَْخَبَرَك َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن َضْمَرَة ْبنِ 
س ٌْ اَك ْبَن َق حَّ ِد هللاِ ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن ُعْتَبَة، أَنَّ الضَّ ٌْ ، َعْن ُعَب ًِّ ، اْلَماِزنِ

 الصحٌح الصرٌح ٌبٌن أن الرسول صلى هللا  فهذا الحدٌثالحدٌث، 
علٌه وسلم كان ٌقرأ ٌوم الجمعة فً صبلة الجمعة فً الركعة 

حدٌث  هل أتاك"سورة الجمعة، وفً الركعة الثانٌة: األولى
، وهو حدٌث صحٌح إال أنه لم ٌكن ذلك دأبه فقد جاء عنه "الؽاشٌة

 . أٌضا قرأ بؽٌر ذلك فً بعض األوقات، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -393 ى ْبِن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك بن أنس، َعْن  َحدَّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ُه َبلََؽُه، أَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ َما َعلَى : َسِعٌٍد أَنَّ
ًْ ِمْهَنتِهِ  ِن لُِجُمَعتِِه ِسَوى َثْوَب ٌْ َخَذ َثْوَب هذا : الشرح".أََحِدُكْم لَِو اتَّ

الحدٌث المرسل أرسله القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري رحمه هللا 
ى ْبِن :"تعالى وإٌانا، قال الزرقانً ٌَ ْح ٌَ َوَصلَُه اْبُن َعْبِد اْلَبرِّ ِمْن َطِرٌِق 

ى ْبِن َسِعٌٍد اأْلَْنَصاِريِّ َعْن َعْمَرَة َعْن َعابَِشَة،  ٌَ ْح ٌَ َسِعٌٍد اأْلَُمِويِّ َعْن 



 Page 611 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

بٌِِه َعْن 
ُموٍن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَ ٌْ َوِمْن َطِرٌِق َمْهِديِّ ْبِن َم

ِ ):َعابَِشةَ  ِه َوَسلََّم - أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َما َعلَى » :َقالَ - َصلَّى هللاَّ
ًبا أَْو  «أََحِدُكمْ  ٌْ َقاُل لَِمْن أَْهَمَل َش ٌُ ْوبٌَِخ َف ْنبٌَِه َوالتَّ ُن التَّ َتَضمَّ ٌَ اْستِْفَهاٌم 

ْلَحقُُه ِمْن  ٌَ ٍء  ًْ ِه لَْو َفَعَل َكَذا أَْي أَيُّ َش ٌْ َر فٌِِه أَْو َؼَفَل َعْنُه َما َعلَ َقصَّ
ٍب أَْو َعاٍر أَْو َنْحِو َذلِكَ  َضَرٍر أَوْ  ٌْ ، قلت وقد أخرجه الطبرانً فً "َع

 :المعجم الكبٌر وؼٌره من طرٌق الواقدي عن عبد هللا بن سبلم، قال
حدثنا سلٌمان بن داود : حدثنا حجاج بن عمران السدوسً، قال -373

حدثنا عبد : حدثنا محمد بن عمر الواقدي، قال: الشاذكونً، قال
الحمٌد بن جعفر، عن محمد بن ٌحٌى بن حبان، عن ٌوسؾ بن عبد 

خطبنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم، : بن سبلم، عن أبٌه، قال هللا
 «؟ما على أحدكم لو اتخذ ثوبٌن لجمعته سوى ثوبً مهنته» :فقال

أن  ٌبٌن قلت وال ٌخفى ما فً هذا اإلسناد من ضعؾ، لكن الحدٌث
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم طلب من صحابته أن ٌخصص كل 

 .واحد منهم ثوبٌن للجمعة
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -394 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ

ُكوَن  ٌَ ٌََّب، إاِلَّ أَْن  َهَن َوَتَط ُروُح إِلَى اْلُجُمَعِة إاِلَّ ادَّ ٌَ ُعَمَر َكاَن الَ 
هذا الحدٌث الموقوؾ على عبد هللا بن عمر رضً : الشرح." َحَراًما

هللا عنهما من أصح األسانٌد وقد أخرجه من طرٌق مالك عبد 
الرزاق الصنعانً فً المصنؾ، وفٌه أن عبد هللا بن عمر كان ال 

ٌؽدو إلى المسجد ٌوم الجمعة إال بعد أن ٌتدهن وٌتطٌب إال أن ٌكون 
محرما فٌحرم علٌه الطٌب ما دام لم ٌتحلل من حج أو عمرة، وهذا 

ِحٌحِ  :للحدٌث الصحٌح الصرٌح.هو المستحب عند مالك  ففًِ الصَّ
ُر َما » ":َعْن َسْلَماَن َمْرفُوًعا َتَطهَّ ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة َو ٌَ ْؽَتِسلُ َرُجلُ  ٌَ اَل 

ْخُرُج  ٌَ تِِه ُثمَّ  ٌْ َمسُّ ِمْن ِطٌِب َب ٌَ ِهُن ِمْن ُدْهنِِه أَْو  دَّ ٌَ اْسَتَطاَع ِمْن ُطْهٍر َو

ٌُْنِصُت إَِذا َتَكلََّم اإْلَِماُم  ٌَُصلًِّ َما ُكتَِب لَُه ُثمَّ  ِن ُثمَّ  ٌْ َن اْثَن ٌْ ُق َب ٌَُفرِّ َفبَل 
َن اْلُجُمَعِة اأْلُْخَرى ٌْ َنُه َوَب ٌْ أخرجه أحمد عن ".«إاِلَّ ُؼفَِر لَُه َما َب

سلمان الخٌر والبخاري عن سلمان الفارسً والبؽوي فً شرح 
السنة عن سلمان الفارسً، فسلمان الخٌر هو سلمان الفارسً، قال 

 َوِعْنَد ُمْسلٍِم ِمنْ :"الشوكانً فً نٌل األوطار نقبل عن ابن حجر
بًِ َسِعٌٍد بِلَْفظِ 

ِت " َولَْو ِمْن ِطٌِب اْلَمْرأَة "َحِدٌِث أَ ٌْ َوفٌِِه أَنَّ اْلُمَراد بِاْلَب
ُجل َقْولُهُ  ُروُح إلَى اْلَمْسِجد) :فًِ اْلَحِدٌِث اْمَرأَة الرَّ ٌَ ة (ُثمَّ  ٌَ  فًِ ِرَوا
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ْخُرجُ  "لِْلُبَخاِريِّ  ٌَ ة أِلَْحَمدَ " ُثمَّ  ٌَ ِه  "َوفًِ ِرَوا ٌْ ْمِشً َوَعلَ ٌَ ُثمَّ 
ِكٌَنةُ  َمةَ " السَّ ٌْ ن ) :َقْولُهُ ". إلَى اْلَمْسِجد "َزاَد اْبُن ُخَز ٌْ ق َب ٌَُفرِّ َواَل 
نِ  ٌْ بًِ َسِعٌدٍ  (اْثَن

َرَة َوأَ ٌْ بًِ ُهَر
َتَخطَّ  "َوفًِ َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر َوأَ ٌَ ُثمَّ لَْم 

اسِ  ْرَداءِ " ِرَقاَب النَّ بًِ الدَّ
ٌُْإِذهِ  "َوفًِ َحِدٌِث أَ َتَخطَّ أََحًدا َولَْم  ٌَ " َولَْم 

نَ  ة اْلُمَصلٌِّ ٌَّ َقاِب َوأَِذ ً الرِّ ْفِرٌِق َوَتَخطِّ ًُّ  .َوفٌِِه َكَراَهُة التَّ افِِع : َقاَل الشَّ

بٌِل إلَى اْلُمَصلَّى إالَّ بَِذلَِك اْنَتَهى ِجد السَّ ٌَ ً إالَّ لَِمْن لَْم  . أَْكَره التََّخطِّ
ّؾ :َقاَل فًِ اْلَفْتحِ  ٌُِرٌُد َوْصل الصَّ ْدُخل فٌِِه اإْلَِمام، َوَمْن  ٌَ َوَهَذا 

ُجوع إلَى َمْوِضعه  ٌُِرٌد الرُّ ابِق ِمْن َذلَِك، َوَمْن  اْلُمْنَقِطع إْن أََبى السَّ
ُكون . الَِّذي َقاَم ِمْنُه لَِضُروَرةٍ  ٌَ ة َمْن  ٌَّ افِِع َواْسَتْثَنى اْلُمَتَولًِّ ِمْن الشَّ

ْجلِس فٌِِه، َوُهَو َتْخِصٌص بُِدوِن  ٌَ ًما لِِدٌنِِه َوِعْلمه إَذا أَلَِؾ َمَكاًنا  ُمَعظَّ
ٌُْسَتَدّل لَِذلَِك بَِحِدٌثِ  .ُمَخصِّص ٌُْمِكن أَْن  نًِ ِمْنُكْم أُولُوا  »َو ٌَ لِ ٌَ لِ

َهى ً ُهَو اْلُوُصول إلَى « اأْلَْحبَلِم َوالنُّ إَذا َكاَن اْلَمْقُصود ِمْن التََّخطِّ

لًِ اإْلَِمام فًِ َحقِّ َمْن َكاَن َكَذلِكَ  ٌَ ّؾ الَِّذي  قُول. الصَّ ٌَ اَل : َوَكاَن َمالٌِك 
ً إالَّ إَذا َكاَن اإْلَِمام َعلَى اْلِمْنَبر َواَل َدلٌِل َعلَى َذلَِك،  ٌُْكَره التََّخطِّ

ً فًِ َبابِ  ة اْلَكبَلم َعلَى التََّخطِّ ٌَّ ؤْتًِ َبقِ ٌَ ُجل أََحّق بَِمْجلِِسِه  :َوَس الرَّ
ٌَُصلًِّ َما ُكتَِب لَهُ ) :َقْولُهُ  ْرَداءِ  (ُثمَّ  بًِ الدَّ

ْرَكع َما  "فًِ َحِدٌِث أَ ٌَ ُثمَّ 
ًَ لَهُ   "".قُِض

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -395 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ َحدَّ

ُه َكاَن  َرَة، أَنَّ ٌْ بًِ ُهَر
َثُه َعْن أَ ْن َحدَّ بن محمد بن عمرو ْبِن َحْزٍم، َعمَّ

قُولُ  ْقُعَد، َحتَّى إَِذا َقاَم : ٌَ ٌَ ٌر ِمْن أَْن  ٌْ ِة، َخ ًَ أََحُدُكْم بَِظْهِر اْلَحرَّ ٌَُصلِّ ألَْن 
ْوَم اْلُجُمَعِة واإلَِماُم على  ٌَ اِس  ى ِرَقاَب النَّ َتَخطَّ ٌَ ْخُطُب، َجاَء  ٌَ اإلَِماُم 

هذا الحدٌث منقطع وضعٌؾ وهو موقوؾ على : الشرح." المنبر
أََنا أَُبو  -1810 :أبً هرٌرة رضً هللا عنه، لكن قال ابن خزٌمة

َماَن، َثَنا اْبُن َوْهٍب، أَْخَبَرنًِ  ٌْ بٌُِع ْبُن ُسلَ َطاِهٍر، َنا أَُبو َبْكٍر، َنا الرَّ

ِ ْبِن َعْمِرو ْبِن  بٌِِه، َعْن َعْبِد هللاَّ
ٍب، َعْن أَ ٌْ أَُساَمُة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَع

 ِ ِه َوَسلََّم - اْلَعاِص، َعْن َرُسوِل هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ُه َقالَ - َصلَّى هللاَّ َمِن " :أَنَّ
تِِه إِْن َكاَن لََها، َولَبَِس 

ْوَم اْلُجُمَعِة، ُثمَّ َمسَّ ِمْن ِطٌِب اْمَرأَ ٌَ اْؼَتَسلَ 
ْلُػ ِعْنَد اْلَمْوِعَ ِة  ٌَ اِس، َولَْم  َتَخطَّ ِرَقاَب النَّ ٌَ ابِِه، ُثمَّ لَْم  ٌَ ِمْن َصالِِح ثِ

ى َكاَنْت لَُه ُ ْهًرا َنهَُما، َوَمْن لََؽا أَْو َتَخطَّ ٌْ وقال أبو ".َكاَنْت َكفَّاَرًة لَِما َب

ثنا ابُن أبً َعقٌل ومحمد بن سلمة المصرٌان، قاال -347 :داود : حدَّ
ثنا ابُن َوْهب؛ قال ابن أبً َعقٌل ٌعنً ابَن -أخبرنً أُسامة : قال: حدَّ
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 ، عن عمرو ابن ُشعٌب، عن أبٌه عن عبد هللا بن عمرو بن-زٌد
َمن اؼَتَسلَ ":أنه قال- صلى هللا علٌه وسلم - النبً  العاص، عن

ٌوَم الُجُمعِة، وَمس ِمن ِطٌِب امرأتِه إن كاَن لها، ولَبَِس ِمن صالح 
ْلُػ عنَد الَموِعَ ِة، كانت كفَّارَة  ٌَ َتَخط ِرقاَب الناِس، ولم  ٌَ ثٌابِه، ثمَّ لم 

اِس كانت له ُ هراً  ى ِرقاَب النَّ وقال ".لَِما بٌنهما، وَمن لََؽا وَتَخطَّ

وهو -إسناده حسن، أسامة بن زٌد : "شعٌب األرنإوط فً تحقٌقه إٌاه
صدوق حسن الحدٌث، وهو وإن كانت له أوهام فرواٌة عبد - اللٌثً

وأخرجه البٌهقً  .هللا بن وهب عنه صالحة ألنه روى عنه كتابه
 ،1/368وأخرجه الطحاوي  . من طرٌق المصنؾ، بهذا اإلسناد3/231

 كانت له:وقوله .من طرٌق ابن وهب، به (1810)وابن خزٌمة 
ٌُحَرُم :ظهراً، أي كانت لهذا المصلً مثل صبلة الظهر فً الثواب، و

بتخطً رقاب الناس واللؽو عند الخطبة عن هذا الثواب الجزٌل 
الذي ٌحصل لمصلً صبلة الجمعة وهو الكفارة من هذه الجمعة 

الحاضرة إلى الجمعة الماضٌة واآلتٌة وأجر عبادة سنة قٌامها 
ومعناه صحٌح ثابت عن رسول هللا صلى هللا علٌه قلت " .وصٌامها

فتخطً الرقاب حرام ألنه ٌإذي " فقد آذٌت وآنٌت: "وسلم من قوله
المسلمٌن وكل ما ٌإذي المسلمٌن حرام باإلجماع، قال اإلمام أحمد 

ُة ْبُن َصالٍِح،  -17674 :فً المسند ٌَ َثَنا ُمَعاِو ُد ْبُن اْلُحَباِب، َحدَّ ٌْ َثَنا َز َحدَّ
ِ ْبِن ُبْسٍر أَنَّ َرُجبًل، َجاَء إِلَى : َقالَ  ِة، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَّ اِهِر َثنًِ أَُبو الزَّ َحدَّ

ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقالَ  ٌَ اَس  ْخُطُب النَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َوُهَو  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ  :النَّ
تَ » ٌْ َت، َوآَن ٌْ ، وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً «اْجلِْس َفَقْد آَذ

اٍن، َقالَ  -1399 :المجتبى ٌَ : أَْنَبؤََنا اْبُن َوْهٍب، َقالَ : أَْخَبَرَنا َوْهُب ْبُن َب
ِ ْبِن ُبْسٍر،  ِة، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَّ اِهِر بًِ الزَّ

َة ْبَن َصالٍِح، َعْن أَ ٌَ َسِمْعُت ُمَعاِو
ْوَم اْلُجُمَعِة، َفَقالَ : َقالَ  ٌَ ى :ُكْنُت َجالًِسا إِلَى َجانِبِِه  َتَخطَّ ٌَ َجاَء َرُجلٌ 

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ اِس، َفَقالَ لَُه َرُسولُ هللاَّ أَيِ اْجلِْس »: ِرَقاَب النَّ
تَ  ٌْ حدثنا هاروُن بن معروؾ، حدثنا  -1118 :،وقال أبو داود«َفَقْد آَذ

ري، حدثنا معاوٌُة ابن صالح، عن أبً الزاهرٌِة، قال : بِشُر بن السَّ
ٌوَم - صلَّى هللا علٌه وسلم - كنا مع عبِد هللا بن ُبْسر صاحِب النبً 

 :الجمعة، فجاء رجل ٌتخطى رقاَب الناس، فقال عبد هللا بن ُبْسرٍ 
صلَّى هللا علٌه - جاء رجل ٌتخطى رقاَب الناس ٌوم الجمعة والنبً 

اجلِس فقد : "صلَّى هللا علٌه وسلم- ٌخطب، فقال له النبً - وسلم 
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هو : أبو الزاهرٌة.  إسناده صحٌح(1) :وقال شعٌب األرنإوط".آَذٌتَ 

 من طرٌق (1718)" الكبرى"وأخرجه النسابً فً . ُحَدٌر بن كرٌب
" مسند أحمد"وهو فً . عبد هللا بن وهب، عن معاوٌة ابن صالح، به

هذا تخرٌج ناقص  قلت" (.2790)" صحٌح ابن حبان" و،(17697)
فالحدٌث أخرجه ابن ماجه وابن خزٌمة، وابن الجارود فً المنتقى 

والبزار والبؽوي والحاكم فً المستدرك والبٌهقً فً السنن الكبرى، 
 . وهللا تعالى أعلم..الخ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -396 ٍم، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ َحدَّ
ًِّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، أَْم ال، إال : َقاَل َمالِك بِ ال أَْدِري أٌرفعه َعِن النَّ

ُه َقالَ  اٍت َطَبَع : أَنَّ ِر ُعْذٍر َوالَ ِعلٍَّة َثبلََث َمرَّ ٌْ َمْن َتَرَك اْلُجُمَعَة ِمْن َؼ
ُ َعلَى َقْلبِهِ  هذا الحدٌث الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه : الشرح." هللاَّ

": التمهٌد"هللا تعالى وإٌانا مرسبل فاقد االتصال،قال ابن عبد البر فً 
ٍم َقاَل " ٌْ ٍم ُمْرَسٌل َمالٌِك َعْن َصْفَواَن ْبِن ُسلَ ٌْ َحِدٌٌث َرابٌِع لَِصْفَواَن ْبِن ُسلَ

ِه َوَسلََّم أَْم اَل َقاَل َمْن َتَرَك  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َمالٌِك اَل أَْدِري أََعِن النَّ
ُ َعلَى َقْلبِِه َقاَل  ِر ُعْذٍر َواَل ِعلٍَّة َطَبَع هللاَّ ٌْ اٍت ِمْن َؼ اْلُجُمَعَة َثبَلَث َمرَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ْسَتنُِد ِمْن ُوُجوٍه َعِن النَّ ٌَ أَُبو ُعَمَر َهَذا اْلَحِدٌُث 
ُد ْبُن َعْبِد  ْمِريِّ أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ بًِ اْلَجْعِد الضَّ

أَْحَسُنَها إِْسَناًدا َحِدٌُث أَ
َثَنا  ِ ْبُن َمْسُروٍر َقاَل َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ ٍد َقااَل َحدَّ ُد ْبُن ُمَحمَّ ٌْ اْلَملِِك َوُعَب

َثَنا  ِ ْبِن َسْنَجٍر َقاَل َحدَّ ُد ْبُن َعْبِد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ ِعٌَسى ْبُن ِمْسِكٌٍن َقاَل َحدَّ
ُد ْبُن َعْمِرو ْبِن َعْلَقَمَة  َثَنا ُمَحمَّ ِزٌُد ْبُن َهاُروَن َقااَل َحدَّ ٌَ أَُبو أَُساَمَة َو

ْمِريَّ  ًِّ َقاَل َسِمْعُت أََبا اْلَجْعِد الضَّ اَن اْلَحْضَرِم ٌَ َدَة ْبِن ُسْف ٌْ َعْن ُعَب
ِه َوَسلََّم َمْن َتَرَك  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ قُوُل َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ َوَكاَنْت لَُه ُصْحَبٌة 

ُ َعلَى َقْلبِهِ  اٍت َتَهاُوًنا بَِها َطَبَع هللاَّ قلت هذا الحدٌث " اْلُجُمَعَة َثبَلَث َمرَّ
ثبت تواتره عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وقد خرجناه فً 

 -70 :كما ٌلً" فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"كتابنا 
من ": عن أبً قتادة أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال:حدٌث

 الحدٌث أخرجه "ترك الجمعة ثبلثا من ؼٌر عذر طبع هللا على قلبه

لقط " والزبٌدي فً إسنادا14 عن "قطؾ األزهار"السٌوطً فً
 15عن " نظم المتناثر" من الصحابة والكتانً فً 11 عن "الآللا

 :قلت رواه: من الصحابة
أبو داود والترمذي والنسابً وابن ماجه والحاكم الشافعً و: أبو الجعد الضمريـ 1

 والهٌثمً فً موارد الطمآن والمنذري والبٌهقً والدارمً وابن خزٌمة والبؽوي
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النسابً وابن ماجه والحاكم :  بن عبد هللاجابرـ 2 .والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار
 والطحاوي فً شرح مشكل اآلثار والطبرانً فً المعجم األوسط والجامع وابن خزٌمة

حارثة بن ـ 5ي، الطبران:أسامةـ 4ي،الحاكم وأحمد وعنه الهٌثم: أبو قتادةـ 3البن وهب، 
 الطبرانًأبو داود الطٌالسً و: أبو هرٌرةـ 7ي،الطبران: ابن عمروـ 6ي،الطبران: النعمان

ابن ـ 10ة،أبو نعٌم فً المعرؾ: أبو عبس بن جبر ـ 9ي،الطبران: ابن أبً أوفىـ 8

 وفً الباب عنه وعبد الرزاق فً :أبو ٌعلى والطبرانً قال الترمذي والنسابً: عباس
قال الترمذي وفً الباب عنه وقال النسابً : ابن عمرـ 11.، وابن أبً شٌبةالمصنؾ

صفوان ـ 14د،ابن سع: أبو زرارةـ 13.قال الترمذي وفً الباب عنه: سمرة ـ 12.مثله

 د،الهٌثمً فً مجمع الزوائ: كعب بن مالكـ 15ك،مال: بن سلٌم مرسبل
باإلضافة إلى كعب بن مالك وذكر ابن : عابشة ـ 16:قلت وزاد الكتانً فً ن م المتناثر

ـ ومحمد بن عباد بن جعفر مرسبل لكنه بقً علٌه ابن عمر 17و، عمر بدل ابن عمر

 .         وسمرة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقاَل َمالِك- * ُة ِعْنَدَنا: َحدَّ نَّ اُس : السُّ ْسَتْقبَِل النَّ ٌَ أَْن 

لًِ اْلقِْبلََة أَو  ٌَ ْخُطَب، َمْن َكاَن ِمْنهُْم  ٌَ ْوَم اْلُجُمَعِة إَِذا كان  ٌَ اإْلَِماَم 
َرَها ٌْ من حسن الخلق أن تصؽً لمن ٌخاطبك وتعطٌه :الشرح." َؼ

العناٌة التامة، ومن المعلوم أن شرع هللا أتانا به محمد صلى هللا 
علٌه وسلم لدرء المفاسد وجلب المصالح ومكارم األخبلق 

ومحاسنها، لذلك تقرر عند الخطباء وفً المساجد اإلنصات للقبلة 

واإلقبال على اإلمام وهو ٌخطب، وقد تواتر عن رسول هللا صلى 
فتح الرب "هللا علٌه وسلم األمر باإلنصات كما بٌنا ذلك فً كتابنا 

قال رسول هللا صلى :  حدٌث/73":الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر
 "من قال لصاحبه أنصت واإلمام ٌخطب فقد لؽا:"هللا علٌه وسلم

 : تفرد به الكتانً وقد وافقناه وخرجناه كما ٌلً

 عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه أن النبً صلى هللا علٌه وعلى آله (ـ1
إذا قلت لصاحبك ٌوم الجمعة أنصت واإلمام : وصحبه وسلم قال
 أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود "ٌخطب فقد لؽوت

ومن لؽا فبل جمعة :"والترمذي والنسابً ومالك وفً أحادٌث أخرى

أحمد : ابن عباس (ـ3.أخرجه أحمد وأبو داود بسند فٌه لٌن: علً بن أبً طالب (2".له

أخرجه أحمد : أبو الدرداء (ـ4.وابن أبً شٌبة والبزار والطبرانً فً الكبٌر بسند فٌه لٌن
: أبو ذر (ـ6.أبو ٌعلى والطبرانً وله آخر عند ابن أبً شٌبة: جابر (ـ5.والطبرانً
ابن أبً شٌبة وله آخر عند النسابً ورواه أٌضا البزار : ابن أبً أوفى (ـ7.الطبرانً

 .ابن أبً شٌبة والطبرانً فً الكبٌر: ابن مسعود (ـ9.أبو داود: ابن عمر (ـ8.وأبو ٌعلى
 :باب التسلٌم فً الصبلة من السهو (61)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -397 بًِ َتِمٌَمَة :  َحدَّ
ٌُّوَب ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر
ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَ ، َعْن ُمَحمَّ ًِّ انِ ٌَ ْختِ السَّ
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نِ  ٌْ َد ٌَ ِن، َفَقاَل لَُه ُذو اْل ٌْ : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم اْنَصَرَؾ ِمَن اْثَنَت
ِ َصلى هللا  ِ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ بلَةُ أَْم َنِسٌَت  أََقُصَرِت الصَّ

ِن؟ َفَقاَل النَّاسُ : َعلٌَه َوَسلم ٌْ َد ٌَ ِ : أََصَدَق ُذو اْل َنَعْم، َفَقاَم َرُسوُل هللاَّ
َر َفَسَجَد  ِن، ُثمَّ َسلََّم، ُثمَّ َكبَّ ٌْ ٌَ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َفَصلَّى اثنتٌن أُْخَر
َر َفَسَجَد ِمْثَل ُسُجوِدِه أَْو  ِمْثَل ُسُجوِدِه األول أَْو أَْطَوَل، ُثمَّ َرَفَع، ُثمَّ َكبَّ

هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح : الشرح." أَْطَوَل، ُثمَّ َرَفعَ 
أَْخَبَرَنا  :قال الشافعً:األسانٌد لذلك أخرجه حذاق المسندٌن عن مالك

َثَنا  : وقال البخارياْبِن ِشَهاٍب، َعِن األَْعَرِج،الحدٌث، َمالٌِك، َعنِ  َحدَّ
ِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالِِك ْبِن أََنٍس، وقال ِ ْبُن  :َعْبُد هللاَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

َثنًِ َمالٌِك،  :وقال ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َثَنا إِْسَماِعٌُل، َحدَّ َحدَّ
ٍد، ٌُّوَب، َعْن ُمَحمَّ ، َقالَ :الحدٌث،وقال الترمذيَعْن أَ َثَنا األَْنَصاِريُّ : َحدَّ

َثَنا َمْعٌن، َقالَ  بًِ َتِمٌَمَة َوُهَو : َحدَّ
ٌُّوَب ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن أَ َحدَّ

، الحدٌث، ًُّ انِ ٌَ ْختِ  : وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبىالسَّ
ُد ْبُن َسلََمَة، َقالَ  َثَنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك، : أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ َحدَّ

: أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن، َقالَ  :الحدٌث، وقال ابن حبان:َقالَ 

بًِ َتِمٌَمَة 
ٌُّوَب ْبِن أَ بًِ َبْكٍر، َعْن َمالٍِك، َعْن أَ

أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ
َرَة، ٌْ بًِ ُهَر

ِد ْبِن ِسٌِرٌَن، َعْن أَ ، َعْن ُمَحمَّ ًِّ انِ ٌَ ْختِ  الحدٌث، فؤخرج السَّ
ابن حبان الحدٌث من طرٌق أبً مصعب الزهري وهو أحمد بن 

أبً بكر، وهذا الحدٌث ٌبٌن لنا حكم من سها فً صبلته، وذلك لما 
وقع لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأنه انصرؾ من صبلة 

أقصرت الصبلة أم نسٌت ٌا : رباعٌة من ركعتٌن، فقال له ذو الٌدٌن
أصدق ذو الٌدٌن؟ : رسول هللا؟ فقال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

نعم، فقام رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فؤتى بما تبقى : فقال الناس
علٌه أي صلى الركعتٌن المتبقٌتٌن ثم أتى بالبعدي إجبارا للزٌادة 

التً وقعت منه، ٌعنً أنه أتى بسجدتٌن بعد السبلم من الصبلة ثم 
وفً الحدٌث من الفقه أن لئلمام إذا نبهه فً الصبلة من ال ٌشك .سلم

فً قوله أن ٌسؤل المصلٌن خلفه، وهذا هو الذي أباحه اإلمام مالك 
رحمه وإٌانا من الكبلم فً الصبلة إلصبلحها، وفً رواٌة ألبً 

صلى بنا رسول هللا صلى هللا علٌه : قال: هرٌرة رضً هللا عنه
سماها لنا أبو هرٌرة : وسلم إحدى صبلتً العشاء، قال ابن سٌرٌن

فصلى ركعتٌن، ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة – ولكن أنا نسٌت 
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فً المسجد، فوضع ٌده علٌها كؤنه عضبان، وشبك بٌن أصابعه 
ووضع ٌده الٌمنى على ظهر كفه الٌسرى، وخرج السرعان من 

أقصرت الصبلة؟ وفً القوم أبو بكر وعمر، فهاباه : المسجد فقالوا
: أن ٌكلماه، وفً القوم رجل فً ٌدٌه طول، ٌقال له ذو الٌدٌن، فقال

" لم أنس ولم تقصر: ٌا رسول هللا، أنسٌت أم قصرت الصبلة؟ قال

فتقدم، فصلى ما ترك : نعم، قال: قالوا" أكما ٌقول ذو الٌدٌن؟" فقال
من صبلته ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع 
رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه 

فنببت أن عمران بن حصٌن : كم سلم؟ قال: فكبر، قال فربما سؤلوه
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسابً " ثم سلم: قال

وابن ماجه والدارمً واإلمام مالك واإلمام أحمد، فهذا حكم من سلم 
.  وهللا تعالى أعلم قبل اإلكمال،

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -398 ِن، :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َداُوَد ْبِن اْلُحَص َحدَّ
ُه َقالَ  بًِ أَْحَمَد، أَنَّ

اَن َمْولَى اْبِن أَ ٌَ بًِ ُسْف
َرَة، : َعْن أَ ٌْ َسِمْعُت أََبا ُهَر
قُولُ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم اْلَعْصِر، َفَسلََّم فًِ : ٌَ َصلَّى لنا َرُسوُل هللاَّ

ِن، َفَقالَ  ٌْ َد ٌَ ِن، َفَقاَم ُذو اْل ٌْ ا َرُسوَل : َرْكَعَت ٌَ بلَةُ أَْم َنِسٌَت  أََقُصَرِت الصَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ِ؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ُكْن، َفَقالَ : هللاَّ ٌَ َقْد : ُكلُّ َذلَِك لَْم 

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  ِ، َفؤَْقَبَل َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َكاَن َبْعُض َذلَِك 
اِس، َفَقالَ  ِن؟ َفَقالُوا: َعلَى النَّ ٌْ َد ٌَ ِ : أََصَدَق ُذو اْل َنَعْم، َفؤََتمَّ َرُسوُل هللاَّ

ِن َوُهَو  ٌْ بلَة، ُثمَّ َسَجَد َسْجَدَت ًَ ِمَن الصَّ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َما َبقِ
ْسلٌِمِ  وهذا الحدٌث الثانً عن أبً هرٌرة : الشرح" .َجالٌِس َبْعَد التَّ

رضً هللا عنه عن النبً صلى هللا علٌه وسلم وهو دون الذي قبله 
من حٌث صحة اإلسناد إال أنه لٌس فٌه علة قادحة وهو ٌإكد به 

اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا أن السهو الذي وقع من رسول 

هللا صلى هللا علٌه وسلم الذي نبهه علٌه ذو الٌدٌن فً صبلة 
العصر، ال صبلة المؽرب،وال الظهر،وقد صنع رسول هللا صلى 
علٌه وسلم ما صنعه فً الحدٌث السابق لجبر الزٌادة التً وقعت 

 .منه، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -399 بًِ :  َحدَّ

َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ
بًِ َحْثَمَة أنه َقالَ 

َماَن ْبِن أَ ٌْ ِ َصلى : َبْكِر ْبِن ُسلَ َبلََؽنًِ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ
ْهِر أَِو : هللا َعلٌَه َوَسلم ِن ِمْن إِْحَدى الصبلتٌن، الظُّ ٌْ َرَكَع َرْكَعَت
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نِ  ٌْ َمالَ ِن، َفَقاَل لَُه ُذو الشِّ ٌْ رجل من بنً زهرة : اْلَعْصِر، َفَسلََّم ِمَن اْثَنَت
 ِ ِ، أَْم َنِسٌَت َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ بلَةُ  بن كبلب، أََقُصَرِت الصَّ

بلَةُ، َوَما َنِسٌُت، َفَقاَل له ُذو : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َما َقُصَرِت الصَّ
نِ  ٌْ َمالَ ِ َصلى : الشِّ ِ، َفؤَْقَبَل َرُسوُل هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ َقْد َكاَن َبْعُض َذلَِك 

اِس، َفَقالَ  ِن، َفَقالُوا: هللا َعلٌَه َوَسلم َعلَى النَّ ٌْ َد ٌَ َنَعْم، َفؤََتمَّ : أََصَدَق ُذو اْل

بلَِة، ُثمَّ َسلَّمَ  ًَ ِمَن الصَّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َما َبقِ " .َرُسوُل هللاَّ
هذا الحدٌث فٌه انقطاع واضح فهو دون األولٌن من حٌث : الشرح

صحة اإلسناد وإنما أورده اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا متابعة 
فقال له ذو الشمالٌن وهو رجل من : "ولما فٌه من زٌادة خبر مثل

وذو الشمالٌن هو ذو الٌدٌن، إال أن راوي "بنً زهرة بن كبلب
الحدٌث لم ٌضبط مثل ضبط من قبله ألنه تردد هل هً الظهر أم 
العصر، وأن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سؤل الناس المصلٌن 

. أصدق ذو الٌدٌن، فلما شهدوا لذي الٌدٌن أكمل صبلته: معه
والحدٌث أخرجه بعض المحدثٌن مسندا من ؼٌر طرٌق مالك 

عبد الرزاق الصنعانً وأحمد والدارمً وأبو داود والنسابً :منهم

وأبو ٌعلً الموصلً وابن خزٌمة وابن حبان وابن الجعد والبٌهقً 
 . فً السنن الكبرى، وؼٌرهم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -400 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، أنه قال:  َحدَّ : َحدَّ
ْحَمِن، ِمْثَل َذلِكَ  ٌِِّب، وأَبِو َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ " .أخبرنً َسِعٌِد ْبِن اْلُمَس

وهذا الحدٌث هو اآلخر رواه اإلمام مالك متابعة لما سبق : الشرح
 .تقوٌة لهذا العمل وصٌؽته اإلرسال، وهللا أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب َقاَل َمالِكٌ - * بلَةِ : َحدَّ  ،ُكلُّ َسْهٍو َكاَن ُنْقَصاًنا ِمَن الصَّ
بلَِة، َفإِنَّ  اَدًة فًِ الصَّ ٌَ بلَِم، َوُكلُّ َسْهٍو َكاَن ِز َفإِنَّ ُسُجوَدهُ َقْبَل السَّ

بلَمِ  وهكذا قام اإلمام مالك رحمه هللا تعالى : الشرح" .ُسُجوَدهُ َبْعَد السَّ

وإٌانا بتقدٌم هذه الفتٌا المبررة فٌما ٌخص بالزٌادة باألحادٌث 
الصحٌحة الصرٌحة المتقدمة لكنه فٌما ٌخص بالنقصان فلم ٌقدم 
علٌه أصبل ال مرفوعا وال موقوفا وال مقطوعا مع وجوده،ولعله 

 .أخره فً الباب الذي بعد هذا الباب، وهللا تعالى أعلم
 :باب إتمام المصلً صبلته إذا شك (62)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -401 ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َساٍر، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ إَِذا َشكَّ : َعَطاِء ْبِن 
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ٌَُصلِّ َرْكَعًة،  ْدِر َكْم َصلَّى، أََثبلًَثا أَْم أَْرَبًعا؟ َفْل ٌَ أََحُدُكْم فًِ َصبلَتِِه َفلَْم 
ْكَعُة الَّتًِ  ْسلٌِِم، َفإِْن َكاَنِت الرَّ ِن َوُهَو َجالٌِس َقْبَل التَّ ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ َو

ِن، َوإِْن َكاَنْت َرابَِعةً : َصلَّى َخاِمَسةً  ٌْ ْجَدَتاِن َتْرِؼٌٌم : َشَفَعَها بَِهاَت َفالسَّ
َطانِ  ٌْ اإلمام مالك أبو مصعب عن هذا الحدٌث رواه : الشرح." لِلشَّ

 وتبعه رحمه هللا تعالى هنا مرسبل، أرسله عطاء بن ٌسار،

ٌحً بن ٌحً  وقد أوصله الصنعانً فً اإلرسال، من طرٌق مالك،
ى، َعْن َمالٍِك،  -62 :اللٌثً وؼٌره من أصحاب مالك، قال ٌَ ْح ٌَ َثنًِ  َحدَّ

ِه  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َساٍر أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌَ ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َعْن َز
ْدِر َكْم َصلَّى أََثبَلًثا أَْم »:َوَسلََّم َقالَ  ٌَ إَِذا َشكَّ أََحُدُكْم فًِ َصبَلتِِه َفلَْم 

ٌَُصلًِّ َرْكَعةً  ْسلٌِمِ . أَْرَبًعا  َفْل ِن َوُهَو َجالٌِس، َقْبلَ التَّ ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ . َوْل
ِن،  ٌْ ْجَدَت ِن السَّ ٌْ ْكَعُة الَّتًِ َصلَّى َخاِمَسًة، َشَفَعَها بَِهاَت َفإِْن َكاَنِت الرَّ

َطانِ  ٌْ ْجَدَتاِن َتْرِؼٌٌم لِلشَّ وأوصله اإلمام أحمد  «َوإِْن َكاَنْت َرابَِعًة َفالسَّ

من عدة طرق من حدٌث زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار عن أبً 
سعٌد الخدري عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، كما أوصله بهذا 

حدثنا القعنبً، عن مالك، عن  -1026 :أبو داود، قالاإلسناد أٌضا 

زٌد بن أسلم، عن عطاء بن ٌسار، أن رسول هللا صلى هللا علٌه 
إذا شك أحدكم فً صبلته فبل ٌدري كم صلى ثبلثا أو »:وسلم قال

[ 270:ص]أربعا، فلٌصل ركعة، ولٌسجد سجدتٌن وهو جالس قبل 

التسلٌم، فإن كانت الركعة التً صلى خامسة شفعها بهاتٌن، وإن 
وأخرجه النسابً .«كانت رابعة، فالسجدتان ترؼٌم للشٌطان

موصوال من طرٌق زٌد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس وعن 
أبو عوانة فً أبً سعٌد الخدري، وابن ماجه وابن أبً شٌبة و

 :وقال مسلموالحاكم والبٌهقً وؼٌرهم، المستخرج وابن خزٌمة، 
َثَنا ُموَسى ْبُن  (571) -88 بًِ َخلٍَؾ، َحدَّ

ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن أَ َثنًِ ُمَحمَّ َوَحدَّ

ِد ْبِن أَْسلََم، َعْن َعَطاِء ْبِن  ٌْ َماُن ْبُن ببَِلٍل، َعْن َز ٌْ َثَنا ُسلَ َداُوَد، َحدَّ
، َقالَ  بًِ َسِعٌٍد اْلُخْدِريِّ

َساٍر، َعْن أَ ِه  :ٌَ ٌْ َقاَل َرُسوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ
ْدِر َكْم َصلَّى َثبَلًثا أَْم أَْرَبًعا، »:َوَسلَّمَ  ٌَ إَِذا َشكَّ أََحُدُكْم فًِ َصبَلتِِه، َفلَْم 

ِن َقْبلَ أَْن  ٌْ ْسُجُد َسْجَدَت ٌَ َقَن، ُثمَّ  ٌْ ْبِن َعلَى َما اْسَت ٌَ كَّ َوْل ْطَرِح الشَّ ٌَ َفْل
ٌَُسلَِّم، َفإِْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن لَُه َصبَلَتُه، َوإِْن َكاَن َصلَّى إِْتَماًما 

َطانِ  ٌْ كٌؾ نصدع بفقه "، وقد بٌنا فً كتابنا «أِلَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِؼًٌما لِلشَّ
قال ابن الحاجب : الشك فً إتٌان الركن /3": الورع وفقه األورع
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والشك فً النقصان كتحققه، إال أن الموسوس :"فً جامع األمهات
 فً التوضٌح شرح ابن  خلٌلتعقبه الشٌخو" ٌبنً على أول خاطرٌه

الشك فً اإلتٌان بركن، فذلك كتحقق النقصان فٌبنً على :"الحاجب
إذا شك أصلى ثبلثا أو أربعا فلٌؤت :"القلٌل، واألصل فٌه الحدٌث

قلت والدلٌل على ذلك ما رواه أبو سعٌد الخدري رضً هللا " برابعة

إذا شك أحدكم فً :"قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: عنه قال
صبلته، فلم ٌدر كم صلى، ثبلثا أم أربعا؟ فلٌطرح الشك، ولٌبن على 

ما استٌقن، ثم ٌسجد سجدتٌن قبل أن ٌسلم، فإن كان صلى خمسا 
" شفعن له صبلته، وإن كان صلى تمام األربع كانتا ترؼٌما للشٌطان
الحدٌث أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه وؼٌرهم، ولحدٌث عبد 

 قال رسول هللا صلى هللا علٌه :هللا بن مسعود رضً هللا عنه قال
إذا شك أحدكم فً صبلة فلٌتحر الصواب، فلٌتم علٌه، ثم :"وسلم

وأبو داود والنسابً وابن   أخرجه البخاري ومسلم" لٌسجد سجدتٌن
                                                    .وؼٌرهمماجه وأحمد 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -402 ِد ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُعَمَر ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ

قُولُ  ٌَ ٍد، َعْن َسالِِم ْبِن َعْبِد هللاِ، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر َكاَن  ٌْ إَِذا َشكَّ : َز
ٌَُصلِِّه، ،أََحُدُكْم فًِ َصبلَتِهِ  ًَ ِمْن َصبلَتِِه، َفْل ُه َنِس ُظنُّ أَنَّ ٌَ َتَوخَّ الَِّذي  ٌَ  َفْل

ْهِو َوُهَو َجالِسٌ  ْسُجْد َسْجَدَتًِ السَّ ٌَ هذا الحدٌث المسند : الشرح" .ُثمَّ ْل
الموقوؾ ٌبٌن فعل الصحابة وأنه إنما هو تطبٌق ألحادٌث الرسول 

صلى هللا علٌه وسلم المتقدمة، وقد أورده اإلمام مالك رحمه هللا 
 .تعالى وإٌانا لٌبٌن به صحة مذهبه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ  -403  َثَنا َمالٌِك، َعْن َعفٌِِؾ ْبِن َعْمٍرو : َحدَّ َحدَّ
ُه َقالَ  َساٍر، أَنَّ ٌَ ، َعْن َعَطاِء ْبِن  ًِّ ْهِم َسؤَْلُت َعْبَد هللاِ ْبَن َعْمِرو ْبِن : السَّ

ْدِري أَصلَّى  ٌَ ُشكُّ فًِ َصبلَتِِه َفبلَ  ٌَ اْلَعاِص، َوَكْعَب األَْحَباِر َعِن الَِّذي 

ْسُجْد : َثبلًَثا أَْم أَْرَبًعا؟ َفِكبلَُهَما َقالَ  ٌَ ٌَُصلِّ َرْكَعًة أُْخَرى، ْل فلٌقم فلِ
ِن إذا صلى ٌْ وٌبلحظ صنٌع اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح." َسْجَدَت

تعالى وإٌانا هنا أنه بدأ باألحادٌث المرفوعة المسندة ثم أشفعها 
بالحدٌث المرسل ثم أشفع ذلك بهذه األحادٌث الموقوفة فٌمن شك فً 

صبلته أصلى ثبلثا أو أربعا، وقد أخرج مسلم والنسابً وابن 
الجارود وأبو داود وابن ماجه والبٌهقً وأحمد عن عبد هللا بن 

صلى بنا رسول هللا صلى هللا علٌه :" مسعود رضً هللا عنه قال
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ٌا : ما شؤنكم؟ قالوا: وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بٌنهم فقال
فإنك قد صلٌت خمسا، : رسول هللا هل زٌد فً الصبلة؟ قال ال، قالوا

إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما : فانفتل ثم سجد سجدتٌن ثم سلم ثم قال
 وأخرج الترمذي وابن ـ5،"تنسون فإذا نسً أحدكم فلٌسجد سجدتٌن

ماجه واإلمام أحمد واألثرم عن عبد الرحمن بن عوؾ رضً هللا 

إذا شك أحدكم فً "إن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال: عنه قال
صبلته، فلم ٌدر أزاد أو نقص، فإن كان شك فً الواحدة واإلثنتٌن، 
فلٌجعلهما واحدة، وحتى ٌكون الوهم فً الزٌادة، ثم لٌسجد سجدتٌن 

" حدٌث صحٌح: وقال الترمذي" وهو جالس قبل أن ٌسلم، ثم ٌسلم
وهو حجة من قال أن السهو ٌلزم منه القبلً مطلقا بٌنما فصل 

البعض فقال ٌسجد للنقصان القبلً وٌسجد للزٌادة البعدي وهو قول 
مالك ومن وافقه وقال أحمد ٌسجد كما سجد الرسول صلى هللا علٌه 
وسلم وفٌما لم ٌثبت عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم سهو مثل 

قول مالك،وقول أحمد ٌإٌده ما أخرجه البخاري ومسلم وأبو عوانة 
وأبو داود والنسابً وابن ماجه وابن أبً شٌبة وابن الجارود 

والبٌهقً والطٌالسً وأحمد عن ابن مسعود رضً هللا عنه 
ال أدري زاد أو : صلى النبً صلى هللا علٌه وسلم، قال إبراهٌم:"قال

: ٌا رسول هللا أحدث فً الصبلة شًء؟ قال: نقص، فلما سلم، قٌل له
صلٌت كذا وكذا، فثنى رجلٌه واستقبل القبلة وسجد : وما ذلك؟ قالوا

إنه لو حدث فً الصبلة : سجدتٌن ثم سلم، فلما أقبل علٌنا بوجهه قال
شًء لنبؤتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا 

نسٌت فذكرونً، وإذا شك أحدكم فً صبلته فلٌتحر الصواب فلٌتم 
، وهكذا بٌن الصحابة حكم من شك تطبٌقا "علٌه ثم لٌسجد سجدتٌن

ألحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنه ٌبنً على الٌقٌن وقد 
الٌقٌن ال ٌزول :"أسس على هذه األحادٌث األصولٌون قاعدة

.  ، وعمل بهذه القاعدة جل الفقهاء، وهللا تعالى أعلم"بالشك

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -404 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع، أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن :  َحدَّ َحدَّ
بلَةِ  اِن فًِ الصَّ ٌَ ْس َتَوخَّ أََحُدُكِم الَِّذي :  ٌقول،ُعَمَر َكاَن إَِذا ُسبَِل َعِن النِّ ٌَ لِ

ٌَُصلِّهِ  ًَ ِمْن َصبلَتِِه، َفْل ُه َنِس ُظنُّ أَنَّ هذه قاعدة عامة فً : الشرح" .ٌَ
الشك والنسٌان بٌنها عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما وتبناها اإلمام 

 .مالك رحمه هللا وإٌانا، فقدمها بؤصح إسناد، وهللا تعالى أعلم
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -405 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ
 ِ َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن ْبِن َعْوٍؾ، َعْن أَ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َطاُن، : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌْ ، َجاَءهُ الشَّ ٌَُصلًِّ إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َقاَم 

ْسُجْد  ٌَ ْدِرَي َكْم َصلَّى؟ َفإَِذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم، َفْل ٌَ ِه، َحتَّى ال  ٌْ َفلََبَس َعلَ
ِن َوُهَو َجالِسٌ  ٌْ ختم اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هذا :الشرح." َسْجَدَت

الباب بهذا الحدٌث المسند المرفوع وهو من أصح األسانٌد لٌبٌن أن 
 ٌؤتً للمصلً لٌشوش علٌه، وقد جاء فً أحادٌث اللصبلة شٌطان

عن أَبً هرٌرة رضً هللا ؾ أخرى أن شٌطان الصبلة ٌسمى خنزب،
ِه َوَسلَّمَ : عنه قال ٌْ بلَِة، »:َقاَل رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا ُنوِدَي بالصَّ

َداُء  ًَ النِّ ؤِذٌَن، َفإَذا قُِض ْسَمَع التَّ ٌَ َطاُن، َولَُه ُضَراٌط َحتَّى ال  ٌْ أْدَبَر الشَّ
ى  ْثِوٌُب أْقَبلَ، َحتَّ ًَ التَّ ى إَِذا قُِض بلِة أْدَبَر، َحتَّ َب للصَّ ى إَِذا ُثوِّ أْقَبلَ، َحتَّ

قُولُ  ٌَ َن الَمْرِء َوَنْفِسِه،  ٌْ ْخِطَر َب ُكْن - اْذُكْر َكَذا واذكر َكَذا : ٌَ ٌَ لَِما لَْم 
ْذُكر ِمْن َقْبلُ  ْدِري َكْم َصلَّى- ٌَ ٌَ ُجلُ َما  َ لَّ الرَّ ٌَ ى  هِ «َحتَّ ٌْ  .،متفٌق َعلَ

ومن سها فً صبلته مرارا لم " عن اإلٌجازالفاسً ابن القطان لنقو
قلت لم " ٌجب علٌه فً ذلك إال سجدتان والعلماء متفقون على ذلك

ٌتفق العلماء على ذلك فقد نقل عن األوزاعً وابن أبً حازم وعبد 
العزٌز بن أبً سلمة أنه إذا لزمه سجودان أحدهما قبل السبلم 

واآلخر بعده أنه ٌسجدهما فً محلٌهما معا لقوله صلى هللا علٌه 
أخرجه أبو داود وابن ماجه واإلمام أحمد " لكل سهو سجدتان:"وسلم

وأما قول ،البن قدامة" المؽنً"وهو قول ألبً بكر من الحنابلة فً
النخعً وأبو حنٌفة إبراهٌم أنه ٌلزمه سجدتان فقط وهم بالجمهور 

ومن تبعه من أصحاب الرأي ومالك ومن تبعه واللٌث بن سعد ومن 
قال بقوله، والشافعً ومن تبعه، واإلمام أحمد ومن تبعه ودلٌلهم 

أخرجه " إذا نسً أحدكم فلٌسجد سجدتٌن:" قوله صلى هللا علٌه وسلم

مسلم وابن ماجه وؼٌرهما وقد تقدم تخرٌجه، واختلفوا هل ٌقدم 
 وأما المالكٌة فإنها تقدم القبلً على ،القبلً على البعدي أم العكس

ختم اإلمام مالك رحمه هللا وقد  .، وهللا تعالى أعلمالبعدي مطلقا
 وإٌانا هذا الباب بهذا الحدٌث المسند المرفوع وهو من أصح األسانٌد

حدثنا القعنبً، عن مالك، عن  :وقد رواه من طرٌقه أبو داود، قال
قال أبو  :الحدٌث،وقالابن شهاب، عن أبً سلمة بن عبد الرحمن،

، وقال النسابً فً "وكذا رواه ابن عٌٌنة، ومعمر، واللٌث: داود
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َبُة، َعْن َمالٍِك، َعْن اْبِن  :السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
بًِ َسلََمَة،

 -753 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنةِشَهاٍب، َعْن أَ
، أَْخَبَرَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق  ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
بًِ َسلََمَة 

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ ًُّ اْلَهاِشِم
َرَة، أَنَّ َرُسولَ  ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن أَ ِه  ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ هللاَّ
ِه » :َوَسلََّم َقالَ  ٌْ َس َعلَ َطاُن َفلَبَّ ٌْ ٌَُصلًِّ َجاَءهُ الشَّ إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َقاَم 

ِن  ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ ْدِري َكْم َصلَّى، َفإَِذا َوَجَد أََحُدُكْم َذلَِك، َفْل ٌَ َحتَّى اَل 
ٌد، َعْن  .«َوُهَو َجالِسٌ  تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ى، ِكبلُهَما َعْن  ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن  ِ ْبِن  َعْبِد هللاَّ
دٍ ، َمالِك ْكُبُر َذلَِك : َوَقاَل َرُجٌل لِْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ ٌَ إِنًِّ أَِهُم فًِ َصبلتًِ، َف

؟ َقالَ  ًَّ ْذَهَب َعْنَك َحتَّى َتْنَصِرَؾ : َعلَ ٌَ ُه لَْن  اْمِض َعلَى َصبلتَِك، َفإِنَّ
ومثله قاله البٌهقً فً السنن " .َما أَْتَمْمُت َصبلتًِ: َوأَْنَت َتقُولُ 

 ٌؤتً للمصلً اٌبٌن أن للصبلة شٌطان قلت وهذا الحدٌث. الكبرى
الطهارة وقٌل لٌشوش علٌه، وقد جاء فً أحادٌث أخرى أن شٌطان 

َقاَل : عن أَبً هرٌرة رضً هللا عنه قالؾ الصبلة ٌسمى خنزب،
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ َطاُن، »:رسول هللا َصلَّى هللاُ َعلَ ٌْ بلَِة، أْدَبَر الشَّ إَِذا ُنوِدَي بالصَّ

ى إَِذا  َداُء أْقَبلَ، َحتَّ ًَ النِّ ؤِذٌَن، َفإَذا قُِض ْسَمَع التَّ ٌَ َولَُه ُضَراٌط َحتَّى ال 
َن  ٌْ ْخِطَر َب ٌَ ى  ْثِوٌُب أْقَبلَ، َحتَّ ًَ التَّ ى إَِذا قُِض بلِة أْدَبَر، َحتَّ َب للصَّ ُثوِّ

قُولُ  ٌَ ْذُكر ِمْن َقْبلُ - اْذُكْر َكَذا واذكر َكَذا : الَمْرِء َوَنْفِسِه،  ٌَ ُكْن  ٌَ لَِما لَْم 
ْدِري َكْم َصلَّى-  ٌَ ُجلُ َما  َ لَّ الرَّ ٌَ ى  هِ «َحتَّ ٌْ  ابن القطان لنق و.،متفٌق َعلَ

ومن سها فً صبلته مرارا لم ٌجب علٌه فً " عن اإلٌجازالفاسً
قلت لم ٌتفق العلماء " ذلك إال سجدتان والعلماء متفقون على ذلك

على ذلك فقد نقل عن األوزاعً وابن أبً حازم وعبد العزٌز بن 
أبً سلمة أنه إذا لزمه سجودان أحدهما قبل السبلم واآلخر بعده أنه 

لكل سهو :"ٌسجدهما فً محلٌهما معا لقوله صلى هللا علٌه وسلم
أخرجه أبو داود وابن ماجه واإلمام أحمد وهو قول ألبً " سجدتان

وأما قول الجمهور  ،البن قدامة" المؽنً"فًكما بكر من الحنابلة 
النخعً وأبو حنٌفة ومن تبعه إبراهٌم أنه ٌلزمه سجدتان فقط وهم ب

من أصحاب الرأي ومالك ومن تبعه واللٌث بن سعد ومن قال بقوله، 
والشافعً ومن تبعه، واإلمام أحمد ومن تبعه ودلٌلهم قوله صلى هللا 

أخرجه مسلم وابن " إذا نسً أحدكم فلٌسجد سجدتٌن:"علٌه وسلم
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ماجه وؼٌرهما وقد تقدم تخرٌجه، واختلفوا هل ٌقدم القبلً على 
،  وأما المالكٌة فإنها تقدم القبلً على البعدي مطلقا،البعدي أم العكس
          .وهللا تعالى أعلم

 :باب القٌام فً اثنتٌن أو بعد التمام (63)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -406 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  َنَة، أَنَّ ٌْ ِ ْبِن ُبَح َصلَّى لََنا َرُسوُل : الرحمن األَْعَرِج، َعْن َعْبِد هللاَّ
اِم،  ٌَ ِن من بعض الصلوات، ُثمَّ َناَء لِْلقِ ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َرْكَعَت هللاَّ
َر  ا َقَضى َصبلََتُه َوَنَظْرَنا َتْسلٌَِمُه، َكبَّ اُس َمَعُه، َفلَمَّ ْجلِْس، َفَقاَم النَّ ٌَ َفلَْم 

ْسلٌِِم، ُثمَّ َسلَّمَ  ِن َوُهَو َجالٌِس َقْبَل التَّ ٌْ هذا : الشرح" .فَسَجَد َسْجَدَت
الحدٌث المرفوع ٌبٌن حكم من قام قبل أن ٌجلس للتشهد األول من 

صبلة ثبلثٌة أو رباعٌة،فإنه ال ٌلؽً ركن القٌام فٌرجع للسنن، وإنما 
ٌتمادى فً صبلته وٌسجد القبلً لما وقع منه من نقصان، وهللا 

 . تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -407 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ُه َقالَ  َنَة، أَنَّ ٌْ ِ ْبِن ُبَح ْحَمِن األعرج، َعْن َعْبِد هللاَّ ِ : َعْبِد الرَّ إن َرُسوُل هللاَّ

ْهَر، َفلَْم  [صلى]َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  ِن من الظُّ ٌْ ْهَر َقاَم من اْثَنَت الظُّ
ا َقَضى َصبلََتهُ  ْجلِْس فٌِِهَما، َفلَمَّ ِن، ُثمَّ َسلََّم َبْعَد َذلِكَ : ٌَ ٌْ ." َسَجَد َسْجَدَت

 :قال الشافعً: هذا الحدٌث المرفوع أخرجه حفاظ عن مالك: الشرح
َنةَ  ٌْ ى ْبِن َسِعٌٍد، َعِن األَْعَرِج، َعِن اْبِن ُبَح ٌَ ْح ٌَ : أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن 

ْحَمنِ : َقالَ  -22929 :الحدٌث، وقال أحمد َمالٍِك، : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
َنَة  ٌْ ِ اْبِن ُبَح ْحَمِن اأْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد هللاَّ َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد الرَّ

ُه َقالَ  ِن، ُثمَّ َقاَم »:أَنَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َرْكَعَت ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َصلَّى لََنا َرُسولُ هللاَّ
ا َقَضى َصبَلَتُه َوَنَ ْرَنا َتْسلٌَِمُه  َفلَمْ  اُس َمَعُه، َفلَمَّ ْجلِْس، َفَقاَم النَّ ٌَ

ْسلٌِِم، ُثمَّ َسلَّمَ  ِن َوُهَو َجالٌِس َقْبلَ التَّ ٌْ َر، َفَسَجَد َسْجَدَت ، وقال «َكبَّ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن  :النسابً فً السنن الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
بًِ  -3813 الحدٌث، َمالٍِك، َعْن اْبِن ِشَهاٍب،

ا ْبُن أَ ٌَّ أَْخَبَرَنا أَُبو َزَكِر
بٌُِع ْبُن  ْعقُوَب أنبؤ الرَّ ٌَ ُد ْبُن  اِس ُمَحمَّ ً، ثنا أَُبو اْلَعبَّ إِْسَحاَق اْلُمَزكِّ

، أنبؤ َمالٌِك، ح َوأَْخَبَرَنا أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أنبؤ  ًُّ افِِع َماَن، أنبؤ الشَّ ٌْ ُسلَ
ى َقالَ  أَُبو َبْكِر ْبُن إِْسَحاَق، أنبؤ ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َبَة، ثنا  ٌْ : إِْسَماِعٌُل ْبُن قَُت

ْحَمِن  َقَرْأُت َعلَى َمالِِك ْبِن أََنٍس، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد الرَّ
َنَة َقالَ  ٌْ َصلَّى بَِنا َرُسولُ هللاِ ":اأْلَْعَرِج، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن َمالٍِك اْبِن ُبَح
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ْجلِْس  ٌَ لََواِت ُثمَّ َقاَم َولَْم  ِن ِمْن َبْعِض الصَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َرْكَعَت ٌْ َصلَّى هللاُ َعلَ
َر َفَسَجَد  ا َقَضى َصبَلَتُه َوَنَ ْرَنا َتْسلٌَِمُه َكبَّ اُس َمَعُه، َفلَمَّ َفَقاَم النَّ

ْسلٌِِم ُثمَّ  ِن َوُهَو َجالٌِس َقْبلَ التَّ ٌْ َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ "  َسلَّمَ َسْجَدَت

ى  ٌَ ْح ٌَ ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك َوَرَواهُ ُمْسلٌِم َعْن  ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  الصَّ
ى ٌَ ْح ٌَ ى، َقالَ  (570- )85 :وقال مسلم." ْبِن  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت : َحدَّ

ْحَمِن األَْعَرِج، َعْن َعْبِد هللاِ  َعلى َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َعْبِد الرَّ
َنَة؛ َقالَ  ٌْ ِن  :ْبِن ُبَح ٌْ ِه َوَسلََّم َرْكَعَت ٌْ َصلى لَنا َرُسولُ هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ

ْجلِسْ  ٌَ لَواِت، ُثمَّ َقاَم َفلْم  ا َقَضى . ِمْن َبْعِض الصَّ اُس َمَعُه، َفلمَّ َفَقاَم النَّ
ِن َوُهَو َجالٌِس، َقْبلَ  ٌْ َر، َفَسَجَد َسْجَدَت َصبلَتُه َوَنَ ْرَنا َتْسلٌَِمُه َكبَّ

ْسلٌِِم، ُثمَّ َسلَّمَ  أما حدٌث  :قال القاضى" :قال القاضً عٌاض." التَّ
إن أحدكم إذا قام ٌصلى جاءه الشٌطان فلبَّس علٌه " :أبى هرٌرة

حتى ال ٌدرى كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فلٌسجد سجدتٌن وهو 
 شكه سوى هذا، فذهب بعضهم يولم ٌذكر فٌها ما ٌفعل ؾ، "جالس

وألن هذا :  المستنكح، وروى هذا عن مالك واللٌث، قالوايأن هذا ؾ
ِه َوَسلََّم تعلٌم، ولو كان فى ؼٌر المستنكح يمن النب ٌْ  َصلَّى هللاُ َعلَ

لبٌن ما ٌلزمه؛ إذ هو موضع بٌان، وهذا ٌنعكس علٌه إذ لم ٌبٌن أنه 
 ي المستنكح، مع أن هذا ال ٌسلم له، ولٌس هذا حكم المستنكح ؾيؾ

 الصبلة، وإذا لم ٌدر هل صلى واحدة أو أكثر أنه يكل نازلة ؾ
 يالسهو بمجرده إذا كان أوالً ؾ ٌسجد وٌجزٌه، وإنما ٌجزٌه سجود

 يٌقٌنه أنه أكمل صبلته، ثم طرأ له الشك بعد، فهذا المستنكح هو الذ
أنه ال سجود علٌه، : ٌسجد سجود السهو، وٌجزٌه، ولمالك قول آخر
م له بٌقٌن ؾ  إكمال صبلته، فلٌبن يوأما من لم ٌدركهم صلى وال تقدَّ

على ما تٌقن، وٌكمل صبلته كما ٌفعل ؼٌر المستنكح، وأٌضاً فإن 
ِه َوَسلََّم قال هذا لكل منيالنب ٌْ صبلته ألول  ينابه ؾ  َصلَّى هللاُ َعلَ

مستنكح، وقد  ، فدل أنه بعد َؼٌر"فإذا وجد ذلك أحدكم ":مرة بقوله

من السلؾ إلى األخذ بظاهر هذا الحدٌث،   طابفةيذهب الحسن ؾ
ْدِر َكْم صلى، وال ٌدرى زاد أو نقص ؼٌر : وقالوا ٌَ لٌس على من لم 

 ي الحدٌث، وذكر عن الشعبيسجدتٌن وهو جالس كما جاء ؾ
أن من لم ٌدر كم صلى أعاد :  وجماعة كثٌرة من السلؾيواألوزاع

 الرابعة لم يٌعٌد ثبلثاً، فإذا شك ؾ: أبًدا حتى ٌتٌقن، وقال بعضهم
 ٌعد، واألولى أن ٌرد حدٌث أبى هرٌرة إلى حدٌث أبى سعٌد المفسر
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ْبِن على الٌقٌن، ثم ":ما ٌفعل بقوله ٌَ إذا شك فلٌطرح الشك ول
وٌجعل حدٌث أبى سعٌد مفسًرا له، وأنه حفظ ما لم ٌحفظ ، "ٌسجد

 .ؼٌره أو فسر ما اختصره وأجمله سواه، وإلى هذا ذهب األكثر
 الٌقٌن، وأن البناء على الٌقٌن، يوفٌه حجة أن الشك ؼٌر مإثر ؾ

وال تؤثٌر للشك فٌه، خبلؾ ما ذهب إلٌه بعض المتؤخرٌن، وعلى ما 

 الحدٌث، وقد مرَّ هذا، وما يقلناه تؤتى أصول الشرع فٌمن شك ؾ
 يروى من اختبلؾ الناس والمذهب فٌه وعلٌه إجماع المسلمٌن ؾ

 ٌبٌن أن من قلت فهذا الحدٌث" .التورٌث فى الٌقٌن وقطعه بالشك
قام قبل أن ٌجلس جلسة الوسطى من صبلة ثبلثٌة أو رباعٌة سجد 

الحدٌث هذا سجدتٌن قبل أن ٌسلم ألنه ٌلزمه فً هذه الحالة القبلً، و
 ًَ َنَة َرِض ٌْ ِ اْبِن ُبَح ُ َعْنهُ  َعْن َعْبِد هللاَّ ًَّ »:هللاَّ بِ نَّ النَّ

ِه - أَ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ْجلِْس، - َوَسلََّم  ٌَ ِن، َولَْم  ٌْ ٌَ ِن اأْلُولَ ٌْ ْكَعَت ْهَر، َفَقاَم فًِ الرَّ َصلَّى بِِهْم ال ُّ

اُس َتْسلٌَِمُه،  بَلَة، َواْنَتَ َر النَّ اُس َمَعُه، َحتَّى إَذا َقَضى الصَّ َفَقاَم النَّ
ٌَُسلِّمَ  ِن، َقْبل أَْن  ٌْ َر َوُهَو َجالٌِس َوَسَجَد َسْجَدَت أَْخَرَجُه « .ُثمَّ َسلَّمَ . َكبَّ

ْبَعةُ  ٌعنً أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، والترمذي والنسابً ]السَّ

اللَّْفُظ  ، َوَهَذاباإلضافة إلى اإلمام مالك وؼٌرهم [وابن ماجه
ةٍ . لِْلُبَخاِريِّ  ٌَ ُر فًِ ُكلِّ َسْجَدٍة َوُهَو َجالٌِس ":لُِمْسلِمٍ  َوفًِ ِرَوا ٌَُكبِّ
ْسُجدُ  ٌَ ًَ ِمْن اْلُجلُوسِ . َو اُس َمَعُه َمَكاَن َما َنِس ْسُجُد النَّ ٌَ وهللا ."َو

 . تعالى أعلم
فٌَِمْن َسَها فًِ َصبلَتِِه، َفَقاَم َبْعَد إِْتَماِمِه تمام األَْرَبَع، : َقاَل َمالِك- *

ُه َقْد َكاَن أََتمَّ، قال ا َرَفَع َرْأَسُه ِمْن ُرُكوِعِه َذَكَر أَنَّ : َفَقَرأَ ُثمَّ َرَكَع، َفلَمَّ
ْسُجَد اأْلُْخَرى،  ٌَ ِن، لَْم أََر أَْن  ٌْ ْجَدَت ْجلُِس، َولَْو َسَجَد إِْحَدى السَّ ٌَ ْرِجُع َف ٌَ

ْسلٌِمِ  ِن َوُهَو َجالٌِس َبْعَد التَّ ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ " .ُثمَّ إَِذا َقَضى َصبلََتُه َفْل
هذا مذهب اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا فٌمن زاد فً صبلته : الشرح

 .أن ٌسجد البعدي، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -408 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
اِم، : َقالَ  ٌَ ن، ُثمَّ َناَء لِْلقِ ٌْ َصلَّى لََنا أََنُس ْبُن َمالِِك فًِ َسَفٍر، َفَصلَّى َرْكَعَت

ا َقَضى َصبلََتُه، َسَجَد  َح بِِه َبْعُض أَْصَحابِِه، َفَرَجَع، َفلَمَّ َفَسبَّ
نِ  ٌْ ى: َقاَل َمالِك.َسْجَدَت ٌَ ْح ٌَ ْسلٌِِم أَْو َبْعَدهُ : َقاَل  " .الَ أَْدِري َقْبَل التَّ
روى اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هنا هذا الحدٌث : الشرح

الموقوؾ على خادم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أنس بن مالك 
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رضً هللا عنه فً سفر، فناء للقٌام بعد الركعتٌن، فسبح له القوم، 
فرجع، ولما سلم سجد سجدتٌن ترؼٌما للشٌطان، وقال القاضً ٌحً 
بن سعٌد األنصاري رحمه هللا تعالى وإٌانا، ال أدري قبل التسلٌم أو 

 .بعده، والمعروؾ أن الزٌادة ٌلزم منها السجود بعد التسلٌم
 : فً الصبلةيءباب الن ر إلى الش (64)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -409 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن أَ َحدَّ

 ًَ ِه، عن َعابَِشَة زوج النبً َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َرِض َعْلَقَمَة، َعْن أُمِّ
َها َقالَتْ  ُ َعْنَها، أَنَّ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم : هللاَّ أَْهَدى أَُبو َجْهِم لَِرُسوِل هللاَّ

ا اْنَصَرَؾ، َقالَ  بلََة، َفلَمَّ ًة لََها َعلٌَم، َفَشِهَد فٌَِها الصَّ ٌَّ : َخِمٌَصًة َشاِم
ي َهِذِه اْلَخِمٌَصَة إِلَى أبًِ َجْهٍم، َفإِنًِّ َنَظْرُت إِلَى َعلَِمَها فًِ  ُردِّ

ْفتُِننًِ ٌَ بلَِة َفَكاَد  هذا الحدٌث المسند المرفوع صحٌح : الشرح" .الصَّ
َوأَْنَبؤََنا َمالٌِك، َعْن َعْلَقَمَة  :وقد أخرجه من طرٌق مالك الشافعً،قال

ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِه، َعْن َعابَِشَة، َزْوِج النَّ بًِ َعْلَقَمَة، َعْن أُمِّ
ْبِن أَ

َها َقالَتْ  ِه : َوَسلََّم أَنَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ َفَة لَِرُسوِل هللاَّ ٌْ أَْهَدى أَُبو َجْهِم ْبُن ُحَذ
ْحَمِن ْبِن  :وأحمد بن حنبل، قال الحدٌث، َوَسلََّم، َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، َقالَ  ، َعْن َمالٍِك، وَحدَّ أَْخَبَرنًِ َمالٌِك، : َمْهِديٍّ
بًِ َعْلَقَمَة،

ِه، َعْن َعابَِشَة، َعْن َعْلَقَمَة ْبِن أَ الحدٌث، قلت هذا َعْن أُمِّ
الحدٌث ٌبٌن كراهة الصبلة فً كل ثوب ٌلهً عن الصبلة، 

فالرسول صلى هللا علٌه وسلم صلى فً خمٌصة شامٌة لها علم 
فنظر إلى علمها أثناء فردها لذلك السبب إلى أبً جهم حتى ال تشؽله 

 عن الصبلة وحتى ال تنقص من خشوعه وحضوره طٌلة الصبلة،
 إال أن وقٌل ال تسمى خمٌصة. والخمٌصة  ثوب خز أو صوؾ معلم

تكون سوداء معلمة، وكانت من لباس الناس قدًٌما وجمعها 
قٌل سمٌت بذلك لرقتها وصؽرها إذا طوٌت، . (نه)الخمابص 

جمع علم « األعبلم»و. مؤخوذة من الخمص وهو ضمور البطن
كادت ، فقد وهو رقم الثوب أي النقش الذي فً طرفه ٌشبه الكتابة

الحضور فً الصبلة، ولٌس المراد أنها  تشؽله وتلهٌه عن كمال
شؽلته صلى هللا علٌه وسلم بالفعل، وٌإٌد ذلك ما رواه البخاري عن 

فإنً »:عروة عن أبٌه عن عابشة أنه صلى هللا علٌه وسلم قال
. وهللا تعالى أعلم، «ن رت إلى علمها فً الصبلة فكاد ٌفتننً
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -410 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

لَبَِس َخِمٌَصًة لََها َعلٌَم، ُثمَّ : أَ
ًة لَُه، َقالُوا ٌَّ بًِ َجْهٍم أَْنبَِجانِ

ا َرُسوَل : أنه أَْعَطاَها أََبا َجْهٍم، َوأََخَذ ِمْن أَ ٌَ
ِ َولَِم؟ َقالَ  بلَةِ : هللاَّ هذا : الشرح." إِنًِّ َنَظْرُت إِلَى َعلَِمَها فًِ الصَّ

الحدٌث الثانً الذي أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا متابعة 

لؤلول مرسل إال أنه قد ٌكون عروة بن الزبٌر سمعه من عابشة 
قال أبو عوانة فً :رضً هللا عنها،كما بٌن ذلك بعض المسندٌن

حدثنا إبراهٌم بن مرزوق وأبو داود ـ 1473 :المسند وفً المستخرج
الحرانً وأبو أمٌة والحسن بن مكرم قالوا ثنا عثمان بن عمر قال 
أنبا ٌونس عن الزهري عن عروة عن عابشة أن النبً صلى هللا 
علٌه وسلم قام إلى الصبلة وعلٌه خمٌصة ذات أعبلم فلما قضى 

اذهبوا  بهذه الخمٌصة إلى أبً جهم بن حذٌفة وابتونً ):صبلته قال
حدثنا ابن شبابان قال  ـ1474 (بإنبجانٌه فإنها ألهتنً آنفا عن صبلتً

أنبا ابن أبً عمر قال ثنا معن قال ثنا مالك عن هشام بن عروة عن 
أبٌه عن عابشة أن النبً صلى هللا علٌه وسلم لبس خمٌصة لها علم 

ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبً جهم إنبجانٌة له فقال ٌا رسول هللا 
حدثنا علً بن حرب  ـ1475 (إنً رأٌت علمها فً الصبلة):ولم قال

قال ثنا وكٌع عن هشام بن عروة عن أبٌه عن عابشة قالت كان 
للنبً صلى هللا علٌه وسلم خمٌصة لها علم فكان ٌعرض له فً 

الصبلة فؤعطاها رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أبا جهم وأخذ كساء 
 وهذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك ألن فٌه زٌادة قلت." له إنبجانٌا

وهً أنه رد الخمٌصة ألبً جهم وأخذ منه أنبجانٌة مقابلها، وقد رد 
الخمٌصة كما فً الحدٌث األول ألنه صلى هللا علٌه وسلم نظر فً 

 .علمها فكاد أن ٌشؽله عن الخشوع المطلوب فً الصبلة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -411 بًِ َبْكٍر، :  َحدَّ
ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

، : أَنَّ أََبا َطْلَحَة األَْنَصاِريَّ  ًٌّ ٌَُصلًِّ فًِ َحابِِط له، َفَطاَر ُدْبِس َكاَن 
ْتبُِعُه َبَصَرهُ َساَعًة،  ٌُ ْلَتِمُس َمْخَرًجا، َفؤَْعَجَبُه َذلَِك، َفَجَعَل  ٌَ ُد  َتَردَّ ٌَ فجعل 

ْدِري َكْم َصلَّى؟ َفَقالَ  ٌَ لََقْد أََصاَبنًِ : ُثمَّ َرَجَع إِلَى َصبلَتِِه، َفإَِذا ُهَو ال 
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َفَذَكَر لَُه  فًِ َمالًِ َهَذا فِْتَنٌة، َفَجاَء َرُسوِل هللاَّ

ِ، ُهَو َصَدَقٌة، : الَِّذي أََصاَبُه فًِ َحابِِطِه ِمَن اْلفِْتَنِة، َوَقالَ  ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ُث ِشْبتَ  ٌْ هذا الحدٌث ٌذكر أن أبا طلحة رضً :الشرح." َفَضْعُه َح
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هللا عنه تصدق بحابط له كان ٌصلً فٌه ألنه شؽله دبسً عن 
صبلته حتى لم ٌعد ٌدري كم صلى، وهذا هو الفهم الصحٌح 

للصحابة ولتعاملهم مع ربهم فً الصبلة ألنها عماد الدٌن وألنها 
وقال البؽوي فً شرح .الصلة بٌن العبد وربه، وهللا تعالى أعلم

، أََنا أَُبو َبْكٍر أَْحَمُد ْبُن  -524 :السنة ًُّ الِِح ِ الصَّ أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن َعْبِد هللاَّ

، َنا  ًُّ َدانِ ٌْ ِد ْبِن َمْعقٍِل اْلَم ُد ْبُن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ، أََنا ُمَحمَّ اْلَحَسِن اْلِحٌِريُّ
 ، ًُّ ِ ْبُن َرَجاٍء، َنا َسِعٌُد ْبُن َسلََمَة اْلَمَدنِ ى، َنا َعْبُد هللاَّ ٌَ ْح ٌَ ُد ْبُن  ُمَحمَّ

ِ ْبِن  َم، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌَ بًِ َمْر
اِب، َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ َمْولَى آَِل ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًَّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ِه َنِمَرةٌ ":َسْرِجَس، أَنَّ النَّ ٌْ ْوًما َوَعلَ ٌَ َصلَّى 
ا : َفَقالَ  ،«أَْعِطنًِ َنِمَرَتَك َوُخْذ َنِمَرتًِ»:لَُه، َفَقالَ لَِرُجٍل ِمْن أَْصَحابِهِ  ٌَ

ِ، َنِمَرُتَك أَْجَودُ  ٌط »:َقالَ  .ِمْن َنِمَرتًِ َرُسوَل هللاَّ ٌْ أََجلْ، َولَِكْن فٌَِها َخ
ْلفَِتنًِ ٌَ ْفتَِننًِ فًِ َصبلتًِ أَْو  ٌَ َها، َف ٌْ  «.أَْحَمُر، َفَخِشٌُت أَْن أَْنُ َر إِلَ

ٌَُصلًِّ فًِ َحابٍِط لَُه َفَطاَر  َوُرِوَي أَنَّ أََبا َطْلَحَة األَْنَصاِريَّ َكاَن 
ِجْد، الْلتَِفاِؾ النَّْخِل، َفؤَْعَجَبُه  ٌَ ْلَتِمُس َمْخَرًجا، َفلَْم  ٌَ ُد  َتَردَّ ٌَ ، َفَجَعَل  ًٌّ ُدْبِس

ْدِري َكْم  ٌَ ْتبُِعُه َبَصَرهُ َساَعًة، ُثمَّ َرَجَع، َفإَِذا ُهَو اَل  ٌُ َذلَِك، َفَجَعَل 

ِ َصلَّى : َصلَّى، َفَقالَ  لََقْد أََصاَبْتنًِ فًِ َمالًِ َهَذا فِْتَنٌة، َفَجاَء َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلََّم، َوَقالَ  ٌْ ُث ِشْبتَ : هللاُ َعلَ ٌْ ِ، َفَضْعُه َح  ".ُهَو َصَدَقٌة هلِلَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -412 بًِ َبْكرٍ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ  ،َحدَّ

، وهو بَواٍد ِمْن  ٌَُصلًِّ فًِ َحابٍِط لَُه بِاْلقُؾِّ أَنَّ َرُجبلً ِمَن األَْنَصاِر َكاَن 
َقٌة  ًَ ُمَطوَّ ْخُل َقْد ُذلِّلَْت، َفِه ِة اْلَمِدٌَنِة، فًِ َزَماِن التَمِر، َوالنَّ ٌَ أَْوِد

 َفإَِذا ، َفَنَظَر، َفؤَْعَجَبُه َما َرأَى ِمْن َثَمِرَها، ُثمَّ َرَجَع إِلَى َصبلَتِهِ ،بَِثَمِرَها
ْدِري َكْم َصلَّى؟ َفَقالَ  ٌَ لََقْد أََصاَبنًِ فًِ َمالًِ َهَذا فِْتَنٌة، َفَجاَء : ُهَو الَ 

ْوَمبٍِذ َخلٌَِفٌة، َفَذَكَر لَُه َذلَِك، َوَقالَ  ٌَ  ،ُهَو َصَدَقةٌ : ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن، َوُهَو 
ِر، َفَباَعُه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن بَِخْمِسٌَن أَْلًفا ٌْ ًَ ،َفاْجَعْلُه فًِ ُسُبِل اْلَخ  َفُسمِّ

هذا حدٌث آخر رواه اإلمام مالك :الشرح" .َذلَِك اْلَماُل اْلَخْمِسٌنَ 
رحمه هللا وإٌانا باإلسناد السابق إال أنه هذه كانت فتنة المال بسبب 

ثمر النخل وأن األنصاري الذي فتنه الثمر جاء إلى عثمان بن عفان 
هذا المال صدقة، : رضً هللا عنه، وكان آنذاك هو الخلٌفة، فقال له

فاجعله فً سبل الخٌر، وهذه صفقة رابحة ألنه بٌع مع هللا فً سبٌل 
 .هللا من أجل رضا هللا، فكانت صفقة رابحة إن شاء هللا

 :باب العمل فً السهو (65)
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -413 بًِ :  َحدَّ
َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن أَ َحدَّ
ِ َصلى هللا  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن أَ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
ٌَُصلًِّ: َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ِه، : إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َقاَم  ٌْ َطاُن َفلََبَس َعلَ ٌْ َجاَءهُ الشَّ

ِن َوُهَو  ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ ْدِرَي َكْم َصلَّى؟ َفإَِذا َوَجَد َذلَِك أََحُدُكْم، َفْل ٌَ َحتَّى ال 
هذا الحدٌث كرره اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا  : الشرح." َجالِسٌ 

ألهمٌته، وقد تقدم تخرٌجه وانه رواه من طرٌق مالك أبو داود حٌث 
 حدثنا القعنبً، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبً سلمة بن :قال

هللا علٌه وسلم عبد الرحمن، عن أبً هرٌرة، أن رسول هللا صلى 

وكذا رواه ابن عٌٌنة، ومعمر، : قال أبو داود :الحدٌث، وقال:قال
 إسناده (1): "، وعلق علٌه شعٌب األرنإوط فً تحقٌقه"واللٌث
 ،(1232) وأخرجه البخاري .1/100" موطؤ مالك"وهو فً . صحٌح

" الكبرى" والنسابً فً ،(399) والترمذي ،(569)ومسلم بإثر الحدٌث 
وأخرجه .  من طرٌق ابن شهاب الزهري، به(1176) و(596) و(595)

 من (1177) و(595) والنسابً ،(569) ومسلم بإثر ،(1231)البخاري 
زاد البخاري فً . طرٌق ٌحٌى بن أبً كثٌر، عن أبً سلمة، به

" مسند أحمد"وهو فً ". فلم ٌدِر كم صلى ثبلثاً أو أربعاً : "رواٌته
قلت وأخرجه الربٌع " (.2683 ) و(16)" صحٌح ابن حبان" و،(7286)

أَْخَبَرَنا أَُبو  -3797 :فً مسنده ببلؼا، وقال البٌهقً فً السنن الكبرى
ِد ْبِن َعْبِد هللاِ ْبِن بِْشَراَن اْلَعْدُل بَِبْؽَداَد أنبؤ  ًُّ ْبُن ُمَحمَّ ِن َعلِ ٌْ اْلُحَس

اُز  زَّ ُد ْبُن َعْمٍرو الرَّ فَّاُر، َوأَُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ ٍد الصَّ إِْسَماِعٌُل ْبُن ُمَحمَّ
ٍد، َعْن ِمْسَعٍر، ثنا َسْعَدانُ : َقااَل  ٌْ ُد ْبُن ُعَب  َعْن ْبُن َنْصٍر، ثنا ُمَحمَّ

َقاَل َرُسوُل : َمْنُصوٍر، َعْن إِْبَراِهٌَم، َعْن َعْلَقَمَة، َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َقالَ 
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُكْم َشكَّ  ":هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَ ٌُّ َ َما أََنا َبَشٌر أَْنَسى َكَما َتْنَسْوَن َفؤ إِنَّ

ْسُجْد  ٌَ ِه َو ٌْ ٌُتِمَّ َعلَ َواِب َفْل ْنُ ْر أَْحَرى َذلَِك إِلَى الصَّ ٌَ فًِ َصبَلتِِه َفْل

نِ  ٌْ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن َحِدٌِث ِمْسَعِر ْبِن ِكَداٍم، َوأَْخَرَجُه " َسْجَدَت

أَْخَبَرَنا أَُبو - 3889 ،اْلُبَخاِريُّ ِمْن َوْجٍه آَخَر، َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلُمْعَتِمرِ 
فَّاُر، ثنا  ٍد الصَّ ٌْ ًُّ ْبُن أَْحَمَد ْبِن َعْبَداَن أنبؤ أَْحَمُد ْبُن ُعَب اْلَحَسِن َعلِ

إِْسَماِعٌُل ْبُن إِْسَحاَق، ثنا َعْبُد هللاِ ْبُن َمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك ح َوأَْخَبَرَنا 
ُد ْبُن َنْصٍر  أَُبو َعْبِد هللاِ اْلَحافُِظ، أَْخَبَرنًِ أَُبو النَّْضِر اْلَفقٌُِه، ثنا ُمَحمَّ

ى َقالَ  ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، : اإْلَِماُم، ثنا 
َرَة أَنَّ َرُسوَل هللاِ  ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن أَ بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد الرَّ
َصلَّى َعْن أَ
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ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ َس  ":هللاُ َعلَ َطاُن َفلَبَّ ٌْ ٌَُصلًِّ َجاَءهُ الشَّ إِنَّ أََحَدُكْم إَِذا َقاَم 
ِن  ٌْ ْسُجْد َسْجَدَت ٌَ ْدِري َكْم َصلَّى َفإَِذا َوَجَد أََحُدُكْم َذلَِك َفْل ٌَ ِه َحتَّى اَل  ٌْ َعلَ

ِحٌِح، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن [497:ص]." َوُهَو َجالِسٌ   َرَواهُ اْلُبَخاِريُّ فًِ الصَّ

ى ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ وقد تقدم الكبلم ، ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك َوَرَواهُ ُمْسلٌِم، َعْن 
 . علٌه بما فٌه الكفاٌة

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -414 ُه َبلََؽُه، أَنَّ َرُسوَل هللاِ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ َحدَّ
ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ى ألَُسنَّ : َصلَّى هللاَّ هذا : الشرح." إِنًِّ ألَْنَسى أَْو أَُنسَّ

الحدٌث رواه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا ببلؼا،قال ابن عبد 
ُه -338 :َحِدٌٌث َرابٌِع َوأَْرَبُعوَن ِمَن اْلَببَلَؼات:"البر فً التمهٌد  َمالٌِك أَنَّ

ِه َوَسلََّم َقاَل  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ىَبلََؽُه أَنَّ َرُسوَل هللاَّ  إِنًِّ أِلَْنَسى أَْو أَُنسَّ
ًِّ َصلَّى أِلَُسنَّ  بِ ٌُْرَوى َعِن النَّ ا َهَذا اْلَحِدٌُث بَِهَذا اللَّْفِظ َفبَل أَْعلَُمُه   أَمَّ

ِر َهَذا  ٌْ ِه َوَسلََّم بَِوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه ُمْسَنًدا َواَل َمْقُطوًعا ِمْن َؼ ٌْ ُ َعلَ هللاَّ
ِؤ الَّتًِ اَل  ُ أَْعلَُم َوُهَو أََحُد اأْلََحاِدٌِث اأْلَْرَبَعِة فًِ اْلُمَوطَّ اْلَوْجِه َوهللاَّ
ُ أَْعلَُم َوَمْعَناهُ َصِحٌٌح فًِ  ِرِه ُمْسَنَدًة َواَل ُمْرَسلًَة َوهللاَّ ٌْ ُتوَجُد فًِ َؼ

بَلِة َتُدلُّ َعلَى هذا  اأْلُُصوِل َوَقْد َمَضْت آَثاٌر فًِ َباِب َنْوِمِه َعِن الصَّ

َ َقَبَض أَْرَواَحَنا لَِتُكوَن  ِه َوَسلََّم إِنَّ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ المعنى نحو قول َصلَّى هللاَّ
َما أََنا َبَشٌر أَْنَسى َكَما  ِه َوَسلََّم إِنَّ ٌْ ُ َعلَ ًة لَِمْن َبْعَدُكْم، َوَقاَل َصلَّى هللاَّ ُسنَّ

َبْعَناهُ َوَقْد َبلََّػ  ِه َوَسلََّم ُمَعلًِّما َفَما َسنَّ لََنا اتَّ ٌْ ُ َعلَ َتْنَسْوَن، َوَثَبَت َصلَّى هللاَّ
ُ َحتَّى أَْكَمَل ِدٌَنُه ُسَنًنا َوَفَرابَِض َواْلَحْمُد هلِلَّ  َتَوفَّاهُ هللاَّ ٌَ ." َما أُِمَر بِِه َولَِم 

علٌه - وقوله ": " إكمال المعلم بفوابد مسلم"وقال القاضً عٌاض فً
وفى الحدٌث " لقد أذكرنى آٌة كذا:"فً الذي سمعه ٌقرأ- السبلم 
علٌه - على النبً  قد تقدم الكبلم فٌما ٌجوز" كنت أنسٌتها: "اآلخر

عند جمهور المحققٌن  من النسٌان وجواز ذلك علٌه ابتداءً - السبلم 
فٌما لٌس طرٌقه الببلغ، واختبلفهم فٌما طرٌقه الببلغ والتعلٌم، لكنه 

ال ٌستدٌم ذلك عند من أجازه فٌما كان طرٌقه الببلغ، بل ٌستذكره أو 
ٌُذكُر به على كل حال، على خبلؾ بٌن أبمتنا، هل من شرط ذلك 

الفوُر؟ أو ٌصح على التراخً قبل انخرام مدته؟ وأما نسٌان ما قد 
علٌه الصبلة - بلَّؽه كمسؤلتنا فجابز، وال مطعن فٌه، وقد قال 

ى ألُسن: "والسبلم سهوه فً الصبلة  ، وقد روى"إنً ألنسى أو أَُنسَّ

وقول  .وؼٌر ذلك، وقد تقدم من هذا، وتقصٌنا هذا فً كتاب الشفاء
من ذهب من المتصوفة ومن توهم إلى أن النسٌان ال ٌجوز علٌه 
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جملة، ال فٌما طرٌقه الببلغ وال فٌما لٌس طرٌقه الببلغ، وإنما ٌقع 
ُسن، وهذا تناقٌض وصورةٌ ال تتصور، وهو  ٌَ منه صورته عمداً ل

قول مردود، وال أعلم ُمقتدى به وملتفتاً إلى معرفته، استحسنه 
وأشار إلى تصوٌبه إال األستاذ أبا المظفر اإلسفراٌٌنً من شٌوخنا، 
حه على تناقضه  فإنه على تحقٌقه وتدقٌقه مال إلى هذا القول ورجَّ

احتج بها : قال اإلمام: "وقال نعلقا على حدٌث الشفاعة." وتباؼضه
وال خبلؾ أن الكفر : يقال القاض. من أجاز الصؽابر على األنبٌاء

علٌهم من بعد النبوة ؼٌر جابز علٌهم، وأنهم معصومون منه، 
كما قدمناه قبل - أنه ال ٌجوز : واختلؾ فٌه قبل النبوة، والصحٌح

، فبل خبلؾ أن كل ي المعاصيثم اختلؾ ؾ .هذا، واحتججنا علٌه
واختلؾ . كبٌرة من الذنوب ال تجوز علٌهم، وأنهم معصومون منها

مشاٌخنا وؼٌرهم هل ذلك من طرٌق العقل أو الشرع؟ فذهب األستاذ 
. أن ذلك ممتنع، من مقتضى دلٌل المعجزة: ومن تبعه أبو إسحاق

. أن ذلك من طرٌق اإلجماع: وذهب القاضى أبو بكر فٌمن وافقه
وذهبت المعتزلة إلى أن ذلك من طرٌق العقل ونفور الناس عنهم 

 القول فإنهم يوكذلك اتفقوا على أن كل ما كان طرٌقه الببلغ ؾ. لذلك
 الفعل يمعصومون فٌه على كل حال، وما كان طرٌقه الببلغ ؾ

فذهب بعضهم إلى العصمة فٌه رأساً، وأن السهو والنسٌان ال ٌجوز 
 موضعه، يعلٌهم فٌه، وتؤولوا أحادٌث السهو وؼٌرها بما سنذكره ؾ
وهو مذهب األستاذ أبى المُظفَّر اإلسفراٌٌنً  من شٌوخنا 

الخراسانٌٌن من أبمة المتكلمٌن وؼٌره من مشاٌخ المتصوفة، وذهب 
معظم المحققٌن وجماهٌر العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم، 

وهذا هو الحق، ثم الُبدَّ من تنبٌههم علٌه وذكرهم إٌاه، إما فً الحٌن 
على رأى جمهور المتكلمٌن، أو قبل وفاتهم على رأى بعضهم، 

تهم، ولٌِصحَّ تبلٌُؽهُم ما أنزل  نوه قبل انخرام ُمدَّ ٌِّ ٌُب لٌسنوا ُحكم ذلك و
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ى ألُسنيإن: "إلٌهم، كما قال َصلَّى هللاُ َعلَ  ". ألنسى أو أَُنسَّ

 بفاعلها ي تزريوكذلك ال ِخبلؾ أنهم معصومون من الصؽابر الت
 وقوع ؼٌرها من يواختلفوا ؾ. وتحط منزلته وُتسقط مروءته

الصؽابر منهم، فمعظم الفقهاء والمحدثٌن والمتكلمٌن من السلؾ 
والخلؾ على جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن 

من الفقهاء - وذهب جماعة من أهل التحقٌق والنظر . واألخبار
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إلى عصمتهم من الصؽابر كعصمتهم من - والمتكلمٌن من أبمتنا 
ٌَجلُّ عن مواقعتها جملة ومخالفة هللا  ِة  الكبابر، وأنَّ منصب النبوَّ

 ذلك وتؤولوها، وأنَّ ما يعمداً، وتكلموا على األحادٌث الواردة ؾ
ُذكر عنهم من ذلك إنما هو ما كان منهم على تؤوٌل أو سهٍو أو ؼٌر 

إذن من هللا فً أشٌاء أشفقوا من المإاخذة بها، وأشٌاء كانت منهم 

مناه؛ وألنه لو صح ذلك منهم لم  .قبل النبوة وهذا هو الحق، لما قدَّ
 يٌلزمنا االقتداء بؤفعالهم وإقرارهم وكثٌر من أقوالهم، وال خبلؾ ؾ

هل ذلك على الوجوب أو على : االقتداء بذلك، وإنما اختبلؾ العلماء
الندب أو اإلباحة أو التفرٌق فٌما كان من باب القَُرِب أو ؼٌرها؟ وقد 
َبَسطنا الكبلم على هذا الباب فً كتاب الشفا، وبلؽنا فٌه المبلػ الذي 

وال .ال ٌوجد فً ؼٌره، وتكلمنا على الظواهر فً ذلك بما فٌه كفاٌة
ٌهُولنَّك أن ٌنسب قوٌم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوابؾ 

من المبتدعة، إذ منزُعهُم فٌه هو منزٌع آخر من التكفٌر بالصؽٌر، 
أ إلى هللا من هذا المذهب وانظر هذه الخطاٌا التً ذكرت . ونحن نتبرَّ

لؤلنبٌاء من أكل آدم من شجرة نهى عنها ناسٌاً، ومن دعوة نوح 

على قوم كفار، وقتل موسى لكافٍِر لم ٌإمر بقتله، ومدافعة إبراهٌم 
ض به هو فٌه من وجه صادق، وهذه كلها فً حق  الكفار بقول َعرَّ

ؼٌرهم لٌست بذنوب، لكنهم أشفقوا منها إذ لم ٌكن عن أمر هللا 
وَعَتَب على بعضهم فٌها بقدر منزلتهم من معرفة هللا، وانظر هناك 

  ."تجد منه مزٌداً وشْرحاً إن شاء هللا
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -415 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

بًِ َسلََمَة ْبِن َعْبِد 
، َعْن أَ ًِّ ِم ٌْ ِد ْبِن إِْبَراِهٌَم ْبِن اْلَحاِرِث التَّ ُمَحمَّ

ْقَرْأ فٌَِها،  ٌَ اِس اْلَمْؽِرَب، فلم  اِب َصلَّى لِلنَّ ْحَمِن، أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ الرَّ
ا اْنَصَرَؾ، قٌَِل لَهُ  ُجوُد؟ : َما َقَرأََت؟ َقالَ : َفلَمَّ ُكوُع َوالسُّ َؾ َكاَن الرُّ ٌْ َفَك

هذا الحدٌث الموقوؾ على : الشرح".الَ َبؤَْس إًِذا: َقالُوا َحَسٌن، َفَقالَ 
عمر رضً هللا عنه فً السهو فً القراءة صحٌح اإلسناد ألنه 

ٌروٌه اإلمام مالك عن القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري عن محمد 
بن إبراهٌم التٌمً عن أبً سلمة بن عبد الرحمن رحمة هللا على 
الجمٌع وإٌانا عن عمر رضً هللا عنه وهإالء أثبات من أوعٌة 

الحدٌث وحملته، فعمر سها فً الجهر بالقراءة حتى سلم، فسؤلهم 
عن الركوع والسجود هل انتقص منهما شًء؟ فؤكدوا له أنهما كانا 
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كما ٌنبؽً، فتبٌن له أن الخلل كان فً الجهر فً القراءة، 
وهذا ٌلزم منه القبلً الناجم عن ترك سنتٌن عند المالكٌة .فمضى

لكن ترك القبلً الناجم عن سنتٌن ال ٌبطل الصبلة عندنا ولعل 
األصل فً ذلك هذا الحدٌث الوقوؾ على عمر رضً عنه، وسنته 
قد طلبنا المعصوم المبلػ لشرع رب العالمٌن أن نتبعه فً حدٌثٌن 

، وفً "أبً بكر وعمر: اقتدوا بالشٌخٌن من بعدي: "صرٌحٌن أولها
فعلٌكم بسنتً : "أبً بكر وعمر، والثانً: باللذٌن من بعدي: رواٌة

وسنة الخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن من بعدي عضوا علٌها بالنواجذ 
 "وإٌاكم ومحدثات األمور،الحدٌث،  وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -416 ُه َبلََؽهُ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك؛ أَنَّ  أَنَّ َرُجبلً َسؤََل ،َحدَّ
ٍد َفَقالَ  ، َفَقاَل : اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ ًَّ ْكُثُر َذلَِك َعلَ ٌَ إِنًِّ أَِهُم فًِ َصبلَتًِ، َف

دٍ  ْذَهَب َعْنَك، َحتَّى : اْلَقاِسُم ْبُن ُمَحمَّ ٌَ ُه لَْن  اْمِض فًِ َصبلَتَِك، َفإِنَّ
هذا من ببلؼات : الشرح" .َما أَْتَمْمُت َصبلَتًِ: َتْنَصِرَؾ َوأَْنَت َتقُولُ 

اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا التً رواها عن أحد فقهاء المدٌنة أال 
وهو القاسم بن محمد وقد جاءه موسوس ٌخبره بؤنه ٌهم فً صبلته، 

امض فً صبلتك فإنه لن ٌذهب حتى ٌشكك : فماذا ٌفعل؟ فقال له
فً أنك ما أتممت صبلتك، فالعمل هو إتمام الصبلة، وإلؽاء 

 .الوسوسة بالتمادي فً الصبلة، وهللا تعالى أعلم
 :باب ما ٌفعل من ٌرفع رأسه قبل اإلمام (66)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -417 ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

، َعْن أَ ْعِديِّ الَِّذي : َعْلَقَمَة، َعْن َملٌِِح ْبِن َعْبِد هللاِ السَّ
َطانٍ  ٌْ ِد الَش ٌَ ُتُه بِ ٌَ َما َناِص ْخفُِض َقْبَل اإلَِماِم، َفإِنَّ ٌَ ْرَفُع َرْأَسُه َو ٌَ ".

هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا :الشرح
موقوفا على أبً هرٌرة رضً هللا عنه لٌبٌن النهً عن رفع الرأس 

قبل اإلمام فً الركوع والسجود وأن الذي ٌفعل ذلك فإن ناصٌته بٌد 
وقد أخرج حدٌث . الشٌطان ٌلعب به كٌؾ شاء، وهللا تعالى أعلم

مالك عبد الرزاق الصنعانً والحمٌدي من رواٌة سفٌان بن عٌٌنة 
وقد كان : "موقوفا على أبً هرٌرة رضً هللا عنه، وزاد الحمٌدي

وقد نقل حفاظ الحدٌث وحملته " سفٌان ربما رفعه وربما لم ٌرفعه
اُج  -691 :عن أبً هرٌرة مرفوعا ؼٌر ذلك، قال البخاري َثَنا َحجَّ َحدَّ

َرَة، : ْبُن ِمْنَهاٍل، َقالَ  ٌْ اٍد، َسِمْعُت أََبا ُهَر ٌَ ِد ْبِن ِز َثَنا ُشْعَبُة، َعْن ُمَحمَّ َحدَّ
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ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ْخَشى أََحُدُكْم ":َعِن النَّ ٌَ الَ : أَوْ - أََما 
ْخَشى أََحُدُكْم  ُ َرْأَسُه َرْأَس - ٌَ ْجَعلَ هللاَّ ٌَ إَِذا َرَفَع َرْأَسُه َقْبلَ اإلَِماِم، أَْن 

ُ ُصوَرَتُه ُصوَرَة ِحَمارٍ  ْجَعلَ هللاَّ ٌَ ، وأخرجه أحمد وأبو "ِحَماٍر، أَْو 

داود الطٌالسً ومسلم والسراج فً المسند وأبو ٌعلى الموصلً 
والطبرانً فً المعجم األوسط وأبو نعٌم فً المسند المستخرج على 

والترمذي والنسابً فً السنن صحٌح مسلم وابن خزٌمة وابن حبان 
وؼٌرهم كثٌر، وقد جاءت رواٌة أخرى الكبرى وابن ماجه والبزار،

وهً محفوظة ألن المعنى متقارب " أما ٌخشى"بدل " أما ٌؤمن"فٌها 
، والمحفوظ "رأس كلب بدل حمار"كما جاءت رواٌة شاذة، فٌها 

، أََنا أَُبو  -849:  وقال البؽوي"رأس حمار" ًُّ بِّ أَْخَبَرَنا أَُبو ُعْثَماَن الضَّ
َبُة، َنا  ٌْ ، َنا أَُبو ِعٌَسى، َنا قَُت ًُّ اِس اْلَمْحُبوبِ ، َنا أَُبو اْلَعبَّ ًُّ اِح ٍد اْلَجرَّ ُمَحمَّ

َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
، َعْن أَ اٍد اْلَبْصِريِّ ٌَ ِد ْبِن ِز ٍد، َعْن ُمَحمَّ ٌْ اُد ْبُن َز : َحمَّ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ْرَفُع َرْأَسُه »:َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ ْخَشى الَِّذي  ٌَ أََما 
ُ َرْأَسُه َرْأَس اْلِحَمارِ  لَ هللاَّ ٌَُحوِّ َفٌق َعلَى  .«َقْبلَ اإلَِماِم أَْن  َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ِد ْبِن  َبَة، َوأَْخَرَجاهُ ِمْن ُطُرٍق َعْن ُمَحمَّ ٌْ تِِه، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن قَُت ِصحَّ

ادٍ  ٌَ  :قوله": "إكمال المعلم بفوابد مسلم"قال القاضً عٌاض فً ." ِز
 إمامكم فبل تسبقونً بالركوع وال بالسجود وال بالقٌام وال يإن"

وأن حقٌقة اإلمامة  نهى عن مسابقة المؤموم إمامه،": باالنصراؾ

َبًعا والمؤموم متِبع له فً جمٌع الصبلة  .التقدم والسبق، وأن ٌكون متَّ
تؽلٌظ شدٌد على  [مثله]وفى هذا الحدٌث وؼٌره من األحادٌث 

المؤموم فً مسابقة إمامه، وال خبلؾ أن اتباعه من سنن الصبلة، 
ثم اعلم أن الصبلة  .وقد تقدم االختبلؾ فً االختٌار فً كٌفٌة االتباع

فقسم األفعال : أفعال وأقوال، وكل قسم على قسمٌن: على قسمٌن
 نفسه كالقٌام والقعود والركوع والسجود، يٌنقسم إلى المقصود ؾ

وكالشروع للفصل لؽٌره كرفع الرأس من الركوع والجلوس بٌن 
السجدتٌن، فؤما المراد لنفسه فإذا اتفقت فٌه السابقة فى ابتدابه 

وانتهابه حتى لم توافق اإلمام فٌه بمقدار أقل مما ٌجزئ من ذلك، 
مثل أن ٌركع أو ٌسجد قبله وٌرفع قبل ركوع اإلمام أو سجوده، فهذا 

ال ٌجزبه، وٌرجع فٌركع أو ٌسجد معه إن أدركه، أو بعضه إن لم 
ٌدركه وٌجزبه السجود قوالً واحًدا وفى إجزاء الركوع إن كاد ؼافبلً 

: أو مزاحًما ونحوه فى فعله خبلؾ لمالك ثبلثة أقوال [ فعلهيؾ]
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منع اتباعه وإلؽاء تلك : ي أٌة ركعة كانت، الثانياتباعه ؾ: أحدها
معه  [عقد]إن كان فاته هذا وقد : الركعة أٌة ركعة كانت، الثالث

ركعة اتبعه فٌما بعد وإن لم ٌعقد فبل ٌتبعه ثم إلى متى ٌتبعه؟ اختلؾ 
الركعة أو  [هذه]قوله، هل ذلك ما لم ٌرفع اإلمام رأسه من سجوده 

 سبقه متعمًدا يوإن كان هذا ؾ. حتى ٌركع الثانٌة، أو حتى ٌرفع منها

فهذا -  فعله وركع ورفع قبل ركوع اإلمام يلفعله ولم ٌوافق اإلمام ؾ
ال ٌفسدها ألنه : ، وقال ؼٌرهيمفسد لصبلته وهو قول الحسٌن بن ح

جاء بفرضه واتباعه لئلمام سنة، وأما إن سابق اإلمام بالركوع أو 
- السجود والرفع منهما فركع قبل ركوع اإلمام ورفع قبل رفعه 

فمتى توافق مع اإلمام فٌما ٌجزئ من ركوع أو سجود أجزأه ألنه 
 المسابقة والمخالفة وأثم، ي هذا الركن وقد أثبتنا ؾيصار مإتًما به ؾ

 ذلك حٌن رفع هو من الركوع وانحطاط اإلمام يوإن كان موافقته ؾ
:  هٌبٍة لو اقتصر فٌها على الركوع إلجزابها الحتمل أن ٌقاليله ؾ

إن ذلك ال ٌجزئ ألنه لٌس مإتًما به ولعدم الطمؤنٌنة، وقد ٌقال على 
.  ذلك الفعليطرح اشتراط فرض الطمؤنٌنة أن ٌجزئ لموافقتهما ؾ

واختلؾ العلماء إذا تنبه للسابقة وهو راكع أو ساجد مع اإلمام هل 
ٌرفع ثم ٌركع أو ٌسجد حتى ٌكون ركوعه وسجوده بعده أم ال 

 ٌثبت وٌجزبه وقد أساء، قال يوٌثبت معه؟ وقول مالك والشافع
ٌعود فٌمكث بقدر : ٌرفع ثم ٌسجد أو ٌركع، وقال ابن مسعود: سفٌان

ما رفع ثم ٌتبع إمامه، ٌعنى ٌرجع إلى اإلمام إن لم ٌكن رفع، 
وٌمكث بعده بقدر ما رفع قبله وفعله سحنون، حكاه ابنه عنه وإنما 

األفعال المراد بها الفصل بٌن األركان، وإذا سبق المؤموم اإلمام بها 
فرفع رأسه من ركوعه أو سجوده وأمكنه الرجوع إلى الركوع أو 

، [فعل] بقٌة الركن ثم ٌرفع بعده يالسجود مع اإلمام حتى ٌتبعه ؾ

وبهذا قال مالك وعامة العلماء، وإن فاته ذلك ولم ٌتنبه حتى رفع 
اإلمام بعده أجزأه رفعه وال ٌلزمه إعادة الرفع ولو لم ٌوافق فٌه 

اإلمام، مثل أن ٌرفع ثم ٌسجد قبل رفع اإلمام ولم ٌتنبه حتى ٌسجد 
اإلمام، فبل ٌفسد ذلك صبلته، بخبلؾ ؼٌر ذلك من األركان، وقد 

 رفع منه قبل اإلمام، وإن كان قد يإنه ٌرجع إلى السجود الذ: قٌل
رفع اإلمام حتى ٌسجد مقدار ما خالفه فٌه، وقاله ابن المسٌب، 

  " .إنه اتبع الحدٌث: وسحنون، واختاره بعض شٌوخنا وقال
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: َقاَل َمالٌِك فٌَِمْن َسَها َفَرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اإلَِماِم فًِ ُرُكوٍع أَْو ُسُجودٍ - *
ْنَتِظُر اإلَِماَم، َوَذلَِك  ٌَ ْرِجَع َراِكًعا أَْو َساِجًدا، َوالَ ٌقؾ  ٌَ َة أَْن  نَّ إِنَّ السُّ

ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ْن َفَعلَُه، ألَنَّ َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ َما ُجِعَل : َخَطؤٌ ِممَّ إِنَّ
َرةَ  ٌْ ِه،َوَقاَل أَُبو ُهَر ٌْ ٌُْإَتمَّ بِِه، َفبلَ َتْخَتلِفُوا َعلَ ْرَفُع َرْأَسُه : اإلَِماُم لِ ٌَ الَِّذي 

َطانٍ  ٌْ ِد الَش ٌَ ُتُه بِ ٌَ َما َناِص ْخفُِض َقْبَل اإلَِماِم، إِنَّ ٌَ أصدر اإلمام : الشرح."َو

مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا فتٌاه هذه مإصبل إٌاها بكبلم المعصوم 
صلى هللا علٌه وسلم، وبفهم أبً هرٌرة رضً هللا عنه لحدٌث 

المعصوم الذي ال ٌنطق عن الهوى إن هو إال وحً ٌوحى، فقوله 
حدٌث صحٌح متفق " إنما جعل اإلمام لٌإتم به:"صلى هللا علٌه وسلم

علٌه وإن لم ٌسنده اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا هنا، فهو متفق علٌه، 
ْرَجَمُة قِْطَعٌة ِمَن اْلَحِدٌِث ":"فتح الباري"قال ابن حجر فً  َهِذِه التَّ

ْقَتِضً ُمَتاَبَعَة اْلَمؤُْموِم  ٌَ اآْلتًِ فًِ اْلَباِب َواْلُمَراُد بَِها أَنَّ ااِلْبتَِماَم 
بَلِة َفَتْنتِفًِ اْلُمَقاَرَنُة َواْلُمَساَبَقُة َواْلُمَخالََفُة إاِلَّ َما  إِلَِماِمِه فًِ أَْحَواِل الصَّ

ُؾ اْلَباَب بَِقْولِِه َوَصلَّى  َر اْلُمَصنِّ ِه َولَِهَذا َصدَّ ٌْ ًُّ َعلَ ْرِع لٌُِل الشَّ َدلَّ الدَّ
ًَ فٌِِه َوُهَو َجالٌِس أَْي  ِه َوَسلََّم فًِ َمَرِضِه الَِّذي ُتُوفِّ ٌْ ُ َعلَ ًُّ َصلَّى هللاَّ بِ النَّ

ؤْتًِ َفَدلَّ َعلَى ُدُخوِل  ٌَ ؤُْمْرُهْم بِاْلُجلُوِس َكَما َس ٌَ اًما َولَْم  ٌَ اُس َخْلَفُه قِ َوالنَّ
ٌُْإَتمَّ بِِه َقْولُُه َوَقاَل بن  َما ُجِعَل اإْلَِماُم لِ التَّْخِصٌِص فًِ ُعُموِم َقْولِِه إِنَّ

اقُُه أََتمُّ َولَْفُظُه اَل  ٌَ َبَة بِإِْسَناٍد َصِحٌٍح َوِس ٌْ بًِ َش
َمْسُعود الخ َوصله بن أَ

ُجوِد َوإَِذا َرَفَع أََحُدُكْم َرْأَسُه َواإْلَِماُم  ُكوِع َواَل بِالسُّ َتُكْم بِالرُّ ُتَباِدُروا أَبِمَّ
ُه أََخَذهُ ِمْن  ْمُكْث َقْدَر َما َسَبَقُه بِِه اإْلَِماُم اْنَتَهى َوَكؤَنَّ ٌَ ْسُجْد ُثمَّ ْل ٌَ َساِجٌد َفْل

ٌُْإَتمَّ بِِه َوِمْن َقْولِِه َوَما  َما ُجِعَل اإْلَِماُم لِ ِه َوَسلََّم إِنَّ ٌْ ُ َعلَ َقْولِِه َصلَّى هللاَّ
اِق َعن عمر َنْحو َقول بن َمْسُعوٍد  زَّ وا َوَرَوى َعْبُد الرَّ َفاَتُكْم َفؤَتِمُّ

َضْع  ٌَ َما َرُجٍل َرَفَع َرْأَسُه َقْبَل اإْلَِماِم فًِ ُرُكوٍع أَْو ُسُجوٍد َفْل ٌُّ َولَْفُظُه أَ
ُن ْبُن اْلُمنٌِِر إَِذا َكاَن  ٌْ اهُ َوإِْسَناُدهُ َصِحٌٌح َقاَل الزَّ ٌَّ َرْأَسُه بَِقْدِر َرْفِعِه إِ

ٌُْإَمُر ِعْنَدهُ بَِقَضاِء اْلَقْدِر الَِّذي َخَرَج فٌِِه َعِن اإْلَِماِم  افُِع اْلَمْذُكوُر  الرَّ
ْسُجدَ  ٌَ ْسُجُد َحتَّى  ٌَ ُجوِد َفبَل  بَِعُه فًِ ُجْملَِة السُّ تَّ ٌَ           ."َفؤَْولَى أَْن 

 :باب العمل فً الجلوس فً الصبلة (67)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -418 َم، :  َحدَّ ٌَ بًِ َمْر
َثَنا َمالٌِك، َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ َحدَّ

ُه َقالَ  ، أَنَّ ْحَمِن اْلُمَعاِويِّ ًِّ ْبِن َعْبِد الرَّ ِ ْبُن ُعَمَر : َعْن َعلِ َرآنًِ َعْبُد هللاَّ
ا اْنَصَرْفُت َنَهانًِ، َوَقالَ  بلَِة، َفلَمَّ اْصَنْع : َوأََنا أَْعَبُث بِاْلَحْصَباِء فًِ الصَّ

ْصَنُع قُْلتُ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َؾ َكاَن : َكَما َكاَن َرُسوُل هللاَّ ٌْ َوَك
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ْصَنُع؟ َقالَ  ٌَ ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم  َكاَن إَِذا َجلََس فًِ : َرُسوُل هللاَّ
بلَةِ  ٌُْمَنى، َوَقَبَض أََصابَِعُه ُكلََّها، : الصَّ ٌُْمَنى َعلَى َفِخِذِه اْل َوَضَع َكفَُّه اْل

ٌُْسَرى َعلَى َفِخِذِه  َوأََشاَر بِؤُْصُبِعِه الَّتًِ َتلًِ اإْلِْبَهاَم، َوَوَضَع ٌده اْل
ٌُْسَرى هذا الحدٌث المرفوع من أصح األحادٌث لذلك : الشرح" .اْل

 :قال الشافعً فً المسند:أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك
ْحَمِن  ًِّ ْبِن َعْبِد الرَّ َم، َعْن َعلِ ٌَ بًِ َمْر

أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُمْسلِِم اْبِن أَ
 :الحدٌث، وقال عبد الرزاق الصنعانً فً المصنؾ:اْلُمَعاِويِّ َقالَ 

َم، ٌَ بًِ َمْر
اِق، أَْخَبَرَنا َمالٍِك، َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ زَّ وقال   الحدٌث،َعْبُد الرَّ

ى، َقالَ  :مسلم ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َثَنا  َقَرْأُت َعلَى َمالٍِك، َعْن ُمْسلِِم ْبِن : َحدَّ
َم، ٌَ بًِ َمْر

حدثنا القعنبً، عن مالك، عن  : الحدٌث،وقال أبو داودأَ
أَْخَبَرَنا  :الحدٌث، وقال النسابً فً السنن الكبرىمسلم بن أبً مرٌم،

َم، ٌَ بًِ َمْر
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ ٌْ  الحدٌث، وقال قَُت

أخبرنا ٌونس بن عبد األعلى  :أبو عوانة فً المسند وفً المستخرج
 مرٌم، الحدٌث، قال أنبا ابن وهب أن مالكا حدثه عن مسلم بن أبً

أَْخَبَرَنا أَْحَمُد  :وقال أبو نعٌم فً المسند المستخرج على صحٌح مسلم

ُد ْبُن َؼالِِب ْبِن َحْرٍب َثَنا َعْبُد هللا اْبن  ٌُوُسَؾ ْبُن َخبلٍد َثَنا ُمَحمَّ ْبُن 
اَن َوَمْخلَُد ْبُن َجْعَفٍر َقاال َثَنا  ٌَّ ِد ْبُن َح َثَنا أَُبو ُمَحمَّ ًُّ ح َوَحدَّ َمْسلََمَة اْلَقْعَنبِ

بًِ 
َبُة ْبُن َسِعٌِد َعْن َمالٍِك َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ ٌْ ًُّ َثَنا قَُت ابِ ٌَ َجْعَفٌر اْلفِْر

: أَْخَبَرَنا ُعَمُر ْبُن َسِعٌِد ْبِن ِسَناٍن َقالَ  :الحدٌث، وقال ابن حبانمرٌم،
 ًِّ َم َعْن َعلِ ٌَ بًِ َمْر

بًِ َبْكٍر َعْن َمالٍِك َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ
أَْخَبَرَنا أَْحَمُد ْبُن أَ

ُه َقالَ  ْحَمِن اْلُمَعاِويِّ أَنَّ الحدٌث، وهذا هو إسناد أبً :ْبِن َعْبِد الرَّ
مصعب الزهري الذي نقوم بشرحه وتخرٌجه، ومثله البؽوي فً 

، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا :شرح السنة قال ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ
بًِ  أَُبو

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُمْسلِِم ْبِن أَ ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

ُه َقالَ  ، أَنَّ ْحَمِن اْلُمَعاِويِّ ًِّ ْبِن َعْبِد الرَّ َم، َعْن َعلِ ٌَ ِ ْبُن : َمْر َرآنًِ َعْبُد هللاَّ
ا اْنَصَرَؾ َنَهانًِ، َوَقالَ  بلِة، َفلَمَّ  :ُعَمَر، َوأََنا أَْعَبُث بِاْلَحَصا فًِ الصَّ

ْصَنُع، قُْلتُ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َؾ : اْصَنْع َكَما َكاَن َرُسولُ هللاَّ ٌْ َوَك
ْصَنُع  َقالَ  ٌَ ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َكاَن إَِذا َجلََس فًِ : َكاَن َرُسولُ هللاَّ

َصابَِعُه ُكلََّها، 
ٌُْمَنى، َوَقَبَض أَ ٌُْمَنى َعلَى َفْخِذِه اْل بلِة َوَضَع َكفَُّه اْل الصَّ

ٌُْسَرى َعلَى َفْخِذِه  َوأََشاَر بِؤُْصُبِعهِ  الَّتًِ َتلًِ اإلِْبَهاَم، َوَوَضَع َكفَُّه اْل
ٌُْسَرى َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، ى، َعْن  اْل ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم، َعْن 



 Page 639 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

ِر، َقالَ  ٌْ َب ِ ْبِن الزُّ ِه : َمالٍِك َوَعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َكاَن َرُسوُل هللاَّ
ٌُْسَرى  َدهُ اْل ٌَ ٌُْمَنى، َو ٌُْمَنى َعلَى َفْخِذِه اْل َدهُ اْل ٌَ ْدُعو َوَضَع  ٌَ َوَسلََّم إَِذا َقَعَد 

اَبِة، َوَوَضَع إِْبَهاَمُه َعلَى  َعلَى َفْخِذهِ  بَّ ٌُْسَرى، َوأََشاَر بِؤَْصُبِعِه السَّ اْل
ٌُْسَرى ُرْكَبَتهُ  ٌُْلقُِم َكفَُّه اْل ٌبٌن  قلت وهذا الحدٌث ."أَْصُبِعِه اْلُوْسَطى، َو

كٌؾ كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌجلس فً الصبلة، فابن 

عمر رضً هللا عنهما نهى علٌا بن عبد الرحمن المعاوي عن العبث 
بالتراب أثناء الجلوس للكراهة التنزٌهٌة وأمره بؤن ٌفعل فً جلوسه 
كما كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌفعل تطبٌقا لقوله صلى هللا 

، "رأٌتمونً أصلً صلوا كما:"علٌه وسلم فً صحٌح البخاري

ٌُْمَنى َعلَى َفِخِذِه فؤخبره بؤن رسول هللا صلى علٌه وسلم  َوَضَع َكفَُّه اْل
ٌُْمَنى، َوَقَبَض أََصابَِعُه ُكلََّها، َوأََشاَر بِؤُْصُبِعِه الَّتًِ َتلًِ اإْلِْبَهاَم،  اْل

ٌُْسَرى ٌُْسَرى َعلَى َفِخِذِه اْل  "  .َوَوَضَع ٌده اْل
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -419 ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ٍد أََراُهُم اْلُجلُوَس فًِ التََّشهُِّد فً الصبلة، َفَنَصَب ِرْجلَُه  اْلَقاِسَم ْبَن ُمَحمَّ
ْجلِْس  ٌَ َسِرى، َولَْم  ٌْ ٌُْسَرى، َوَجلََس َعلَى َوِرِكِه ال ٌُْمَنى، َوَثَنى ِرْجلَُه اْل اْل

َثنًِ أَنَّ أََباهُ َكاَن : وَقالَ .َعلَى َقَدِمهِ  أََرانًِ َهَذا َعْبِد هللاِ ْبِن ُعَمَر، َوَحدَّ
ْفَعُل َذلِكَ  فهذه جلسة التورك فً الصبلة بدل االفتراش، : الشرح." ٌَ

ومن السنة أن ٌفترش المرء رجله الٌسرى بٌن السجدتٌن، وٌتورك 
َعْن إِْبَراِهٌَم  -3046 :فً جلوس التشهد، قال الصنعانً فً المصنؾ

بًِ 
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َعَطاٍء، َعْن أَ ٍد، َعِن اْبِن َطْلَحَة، َعْن ُمَحمَّ ْبِن ُمَحمَّ

اِعِديِّ  ٍد السَّ ٌْ ِه َوَسلََّم َكاَن إَِذا َجلََس  :ُحَم ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ أَنَّ َرُسولَ هللاَّ
ٌُْمَنى، َواْفَتَرَش  ِن َنَصَب َقَدَمُه اْل ٌْ ٌَ ِن اأْلُولَ ٌْ ْكَعَت بَلِة فًِ الرَّ فًِ الصَّ

ٌُْسَرى  َوإَِذا َجلََس فًِ - َوأََشاَر بِإِْصَبِعِه الَّتًِ َتلًِ اإْلِْبَهاَم - اْل
ٌُْمَنى  ِن أَْفَضى بِِمْقَعَدتِِه إِلَى اأْلَْرِض، َوَنَصَب َقَدَمُه اْل ٌْ ٌَ  ثم "اأْلُْخَر

ٌُّوَب،-3047 :قال ْفَتِرُش  َعْن َمْعَمٍر، َعْن أَ ٌَ  َعِن اْبِن ِسٌِرٌَن َكاَن 
ٌُْمَنى ٌُْقِعً بِاْل ٌُْسَرى َو ٌُْمَنى »:َقالَ " ِرْجلَُه اْل ْفَتِرُش اْل ٌَ َوَكاَن اْلَحَسُن 

ٌُْسَرى ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن  -1945 :وقال ابن حبان، «لِْل أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ

َثَنا َسْلُم ْبُن ُجَناَدَة، َقالَ  :ٌُوُسَؾ، َقالَ  َثَنا اْبُن إِْدِرٌَس، َعْن : َحدَّ َحدَّ
بٌِِه، 

ٍب، َعْن أَ ٌْ َقِدْمَنا : َعْن َوابِِل ْبِن ُحْجٍر، َقالَ [ 272:ص]َعاِصِم ْبِن ُكلَ
اِب، َفقُْلتُ  ٌَ هُْم ِمْن َتْحِت الثِّ ٌَ ِد ٌْ ْنفُُضوَن أَ ٌَ أَلَْنُظَرنَّ إِلَى : اْلَمِدٌَنَة، َوُهْم 

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ى اْفَتَتَح  »:َصبَلِة َرُسوِل هللاَّ َر َحتَّ َفَكبَّ
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ِه، َقالَ  ٌْ ِه َقِرًٌبا ِمْن أُُذَن ٌْ ُت إِْبَهاَم ٌْ ى َرأَ ِه َحتَّ ٌْ َد ٌَ بَلَة، َوَرَفَع  ُثمَّ أََخَذ : الصَّ
ا َرَفَع َرْأَسُه َقالَ  ِه، َفلَمَّ ٌْ َد ٌَ ا َرَكَع َرَفَع  ِمٌنِِه، َفلَمَّ ٌَ ُ : ِشَمالَُه بِ َسِمَع هللاَّ

ِه  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ِه، ُثمَّ َسَجَد، َفَوَضَع َرْأَسُه َب ٌْ َد ٌَ َر، َوَرَفَع  لَِمْن َحِمَدهُ، ُثمَّ َكبَّ
ِه، َوَوَضَع ِمْرَفَقُه  ٌْ ا َجلََس اْفَتَرَش َقَدَم فًِ اْلَمْوِضِع ِمْن َوْجِهِه، َفلَمَّ
َن  ٌْ ٌُْمَنى، َوَقَبَض ِخْنَصَرهُ َوالَّتًِ َتلٌَِها، َوَجَمَع َب َمَن َعلَى َفِخِذِه اْل ٌْ اأْلَ

ْدُعو بَِها ٌَ أَْخَبَرَنا  -1943 .«إِْبَهاِمِه َواْلُوْسَطى، َوَرَفَع الَّتًِ َتلٌَِها 

َبَة َقالَ : ِعْمَراُن ْبُن ُموَسى ْبِن ُمَجاِشٍع َقالَ  ٌْ بًِ َش
َثَنا ُعْثَماُن ْبُن أَ : َحدَّ

ِ ْبِن  َثَنا أَُبو َخالٍِد األحمر عن بن َعْجبَلَن َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
رِ  ٌْ َب بٌِِه َقالَ  الزُّ

ِه َوَسلََّم إَِذا َجلََس :َعْن أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ  َكاَن َرُسولُ هللاَّ
ٌُْمَنى َوَوَضَع إِْبَهاَمُه َعلَى  ٌُْسَرى َوَنَصَب اْل ِن اْفَتَرَش اْل ٌْ ْكَعَت فًِ الرَّ
ٌُْسَرى  ٌُْسَرى َعلَى َفِخِذِه اْل اَبِة َوَوَضَع َكفَُّه اْل بَّ اْلُوْسَطى َوأََشاَر بِالسَّ

ٌُْسَرى ُرْكَبَتهُ  إسناده قوي، :  قال شعٌب األرنإوط."َوأَْلَقَم َكفَُّه اْل

واسمه سلٌمان بن حٌان - رجاله رجال الصحٌح، وأبو خالد األحمر 
:  فً المساجد"113" "579"وأخرجه مسلم . قد توبع علٌه- األزدي 

باب صفة الجلوس فً الصبلة، وكٌفٌة وضع الدٌن على الفخذٌن، 

 من طرٌق أبً بكر بن أبً شٌبة، 2/131والبٌهقًٌ فً السنن 
 من طرٌق محمد بن آدم، كبلهما عن أبً 350-1/349والدارقطنً 

 من 2/131 والبٌهقً ،"113" "579"وأخرجه مسلم  .خالد األحمر، به
 من طرٌق ابن عٌٌنة، وأبو 1/308طرٌق اللٌث بن سعد، والدارمً 

 فً 3/37باب اإلشارة فً التشهٌد، والنسابً :  فً الصبلة"989"داود 
 والبؽوي ،2/226باب بسط الٌسرى على الركبة، وأبو عوانة : السهو

 من طرٌق زٌاد بن سعد، ثبلثتهم عن ابن "676"فً شرح السنة 
ِه َوَسلََّم . عجبلن، بهذا اإلسناد ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ ورواٌة زٌاد أَنَّ النَّ

" 579"وأخرجه مسلم . َكاَن ٌشٌر بإصبعه إذا دعا وال ٌحركها

 من 2/130 والبٌهقً ،2/225 وأبو عوانة ،"988" وأبو داود ،"112"
 ،227 ،2/226 وأبو عوانة ،3/37طرٌق عثمان بن حكٌم، والنسابً 

من طرٌق عمرو بن دٌنار، كبلهما عن عامر بن عبد هللا بن 
قلت فهذا الحدٌث الذي رواه هنا القاضً ٌحً بن سعٌد  ".الزبٌر، به

األنصاري عن القاسم بن محمد وهو أحد فقهاء المدٌنة وعزاه لعبد 
هللا بن عمر رضً هللا عنهما، وكان أبوه عمر رضً هللا عنه ٌفعله، 
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وقد تقدم فً الحدٌث الذي قبله أن ابن عمر رفعه، فعزاه فعبل 
 .لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كما بٌنا، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -420 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر عن :  َحدَّ َحدَّ
ا َجلََس  ُه َسِمَعه، َوَصلَّى إِلَى َجْنبِِه َرُجٌل، َفلَمَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر أَنَّ

ا اْنَصَرَؾ َعْبُد هللاِ بن عمر  َع َوَثَنى ِرْجلَِه، َفلَمَّ ُجُل فًِ أَْرَبٍع، َتَربَّ الرَّ

ُجلُ  ِه، َفَقاَل الرَّ ٌْ : َفإِنََّك َتْفَعُل َذلَِك، َفَقاَل َعْبُد هللاِ ْبُن ُعَمرَ : َعاَب َذلَِك َعلَ
هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً : الشرح" .إِنًِّ أَْشَتِكً

هللا عنهما رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا لٌبٌن به طرٌق جلوس 
التشهد فً الصبلة، وهو ٌبٌن أن ابن عمر رضً هللا عنهما عاب 

إنك تفعله، فؤجابه : على من حاكاه التربع فً هذا الجلوس فقال له
ابن عمر رضً هللا عنهما بؤنه فعله لعلة ألنه ٌشتكً، وما كان لمن 

ال ٌشتكً أن ٌفعله، وقد أعاب علً من ال فقه عنده وال حدٌث جلسة 
ثابتة عن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وهً افتراش الرجلٌن لعلة 

 .ألمت بً،وفٌه خطورة المحاكاة الحٌوانٌة، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -421 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ

ُه أَْخَبَرهُ، ِ، أَنَّ ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِ : اْلَقاِسِم، َعْن َعْبِد هللاَّ َرى َعْبَد هللاَّ ٌَ ُه َكاَن  أَنَّ
 ، نِّ ْوَمبٍِذ َحِدٌُث السِّ ٌَ بلَِة إَِذا َجلََس، َفَفَعْلُتُه َوأََنا  ُع فًِ الصَّ َتَربَّ ٌَ ْبَن ُعَمَر 

ِ ْبُن ُعَمَر، َوَقالَ  بلَِة أَْن َتْنِصَب ِرْجلََك : َفَنَهانًِ َعْبُد هللاَّ ُة الصَّ َما ُسنَّ إِنَّ
ٌُْسَرى، َفقُْلُت لَهُ  ًَ ِرْجلََك اْل ٌُْمَنى، َوَتْثنِ إِنَّ : إِنََّك َتْفَعُل َذلَِك، َفَقالَ : اْل

هذا الحدٌث الموقوؾ مثل الذي قبله : الشرح" .ِرْجبلَيَّ ال َتْحِمبلَنًِ
إنما ساقه اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا هنا لما فٌه من 

التفاصٌل، فمنها أن المصلً الذي أبهم فً الحدٌث قبله سماه هنا 
وهو عبد هللا بن عبد هللا، ومن التفاصٌل أن علة ابن عمر الذي ذكر 

 . فً الحدٌث الذي قبله هو أنه ٌشكو رجلٌه، وهللا تعالى أعلم

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -422 َسارٍ :  َحدَّ ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َصَدَقَة ْبِن   َعِن ،َحدَّ
ِن من ،اْلُمِؽٌَرِة ْبِن َحِكٌمٍ  ٌْ ْرِجُع من َسْجَدَت ٌَ ُه َرأَى َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر   أَنَّ

ا اْنَصَرؾَ  ِه، َفلَمَّ ٌْ بلَِة، َعلَى ُصُدوِر َقَدَم َها :  َذَكَر لَُه َذلَِك، َفَقالَ ،الصَّ إِنَّ
َما أَْفَعُل َذلك ِمْن أَْجِل أَنًِّ أَْشَتِكً بلَِة، َوإِنَّ َة الصَّ َسْت بُسنَّ ٌْ : الشرح".لَ

هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن عمر رضً هللا عنهما ٌبٌن أن من 
اشتكى علة عمل حسب علته التً ٌشتكٌها فً الصبلة، فبٌن عبد هللا 
بن عمر رضً هللا عنهما أن ما ٌفعله عند النهوض للقٌام لٌس من 
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سنة الصبلة وإنما للعلة التً ٌشكو منها وكل ذلك انطبلقا من 
 {.ال ٌكلؾ هللا نفسا إال وسعها}:التكلٌؾ، قال تعالى

 :باب التشهد فً الصبلة (68)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -423 َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
ُه َسِمَع ُعَمَر  ، أَنَّ ْحَمِن ْبِن َعْبٍد اْلَقاِريِّ ِر، َعْن َعْبِد الرَّ ٌْ َب ُعْرَوَة ْبِن الزُّ

قُولُ  ٌَ اَس التََّشهَُّد،  ٌَُعلُِّم النَّ اِب َوُهَو َعلَى اْلِمْنَبِر وهو  : قُولُوا: ْبَن اْلَخطَّ
َها  ٌُّ َك أَ ٌْ بلَُم َعلَ ِ، السَّ لََواُت هلِلَّ َباُت الصَّ ٌِّ ِ، الطَّ اُت هلِلَّ ٌَ اِك ِ، الزَّ اُت هلِلَّ ٌَّ ِح التَّ
الِِحٌَن،  َنا َوَعلَى ِعَباِد هللاِ الصَّ ٌْ بلَُم َعلَ ًُّ َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ بِ النَّ

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُهُ  ُ، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ . أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -424 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافِعٍ :  َحدَّ  أَنَّ َعْبَد هللاِ ْبَن ،َحدَّ

قُولُ  ٌَ َتَشهَُّد َف ٌَ ِ، : ُعَمَر َكاَن  لََواُت هلِلَّ ِ، الصَّ اُت هلِلَّ ٌَّ ِح بِْسِم هللاِ، التَّ
َنا  ٌْ بلَُم َعلَ ًِّ َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ بِ بلَُم َعلَى النَّ ِ، السَّ اُت هلِلَّ ٌَ اِك الزَّ

ُ، َشِهْدُت أَنَّ  الِِحٌَن، َشِهْدُت أَْن الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ َوَعلَى ِعَباِد هللاِ الصَّ
ْدُعو إَِذا َقَضى  ٌَ ِن، َو ٌْ ٌَ ِن األَولَ ٌْ ْكَعَت قُوُل َهَذا فًِ الرَّ ٌَ ًدا َرُسوُل هللاِ،  ُمَحمَّ

ًضا، إاِلَّ  ٌْ َتَشهَُّدهُ بَِما َبَدا لَُه، َفإَِذا َجلََس فًِ آِخِر َصبلَتِِه َتَشهََّد َكَذلَِك أَ

ْدُعو بَِما َبَدا لَُه، َفإَِذا َقَضى َتَشهَُّدهُ، َوأََراَد أَْن  ٌَ ُم التََّشهَُّد، ُثمَّ  َقدِّ ٌُ ُه  أَنَّ
َنا َوَعلَى ِعَباِد : ٌَُسلَِّم، َقالَ  ٌْ بلَُم َعلَ ًِّ َوَرْحَمُة هللاِ، السَّ بِ بلَُم َعلَى النَّ السَّ

ُردُّ َعلَى اإلَِماِم، َفإِْن  ٌَ ِمٌنِِه، ُثمَّ  ٌَ ُكْم َعلى  ٌْ بلَُم َعلَ الِِحٌَن، السَّ هللاِ الصَّ
هِ  ٌْ َساِرِه، َردَّ َعلَ ٌَ ِه أََحٌد َعْن  ٌْ  ".َسلََّم َعلَ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -425 ْحَمِن ْبِن :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد الرَّ َحدَّ
بٌِِه، َعْن َعابَِشةَ 

َها َكاَنْت َتقُوُل إَِذا ،اْلَقاِسِم، َعْن أَ رضً هللا عنها، أَنَّ
ِ، أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه : َتَشهََّدتِ  اُت هلِلَّ ٌَ اِك لََواُت الزَّ َباُت، الصَّ ٌِّ اُت الطَّ ٌَّ ِح التَّ
 ُ َك ،إاِلَّ هللاَّ ٌْ بلَُم َعلَ ًدا َعْبُدهُ َوَرُسولُُه، السَّ  َوْحَدهُ الَ َشِرٌَك لَُه، َوأَنَّ ُمَحمَّ

ًْ َوَعلَى ِعَباِد هللاِ  بلَُم َعلَ ًُّ َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ بِ َها النَّ ٌُّ أَ

ُكمْ  ٌْ بلَُم َعلَ الِِحٌَن، السَّ  ".الصَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -426 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعِن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

ِه َوَسلََّم، َكاَنْت  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ٍد، أَنَّ َعابَِشَة، َزْوَج النَّ اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
ِ، أَْشَهُد أَْن : َتقُوُل إَِذا َتَشهََّدتْ  اُت هلِلَّ ٌَ اِك لََواُت الزَّ َباُت، الصَّ ٌِّ اُت الطَّ ٌَّ ِح التَّ

 ًُّ بِ َها النَّ ٌُّ َك أَ ٌْ بلَُم َعلَ ًدا َعْبُد هللاِ َوَرُسولُُه، السَّ ُ، أَنَّ ُمَحمَّ الَ إِلََه إاِلَّ هللاَّ
بلَُم  الِِحٌَن، السَّ َنا َوَعلَى ِعَباِد هللاِ الصَّ ٌْ بلَُم َعلَ َوَرْحَمُة هللاِ َوَبَرَكاُتُه، السَّ

ُكمْ  ٌْ هذه األحادٌث التً ساقها اإلمام مالك رحمه هللا : الشرح." َعلَ
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تعالى وإٌانا عن عمر وابن عمر وعابشة رضً هللا عنهم وعن 
الصحابة أجمعٌن، قد اعتمد منها أساسا تشهد عمر بن الخطاب الذي 

علمه التابعٌن على المنبر بحضور الصحابة وسكتوا على تعلٌمه 
فارتقى إلى التواتر، وقد بٌنا أن : إٌاهم، قال الباجً فً المنتقى

التواتر إنما ٌثبت باألسانٌد، ال بالشهادات،وسند تشهد عمر ضعفه 

لكن صححه األلبانً، وأحادٌث التشهد " نٌل األوطار"الشوكانً فً 
فً الصبلة تواترت تواترا معنوٌا ألن الصحابة كان كل واحد منهم 

فتح الرب الساتر "عنده تشهده الخاص، وقد خرجناه فً كتابنا 
بعض ألفاظ " التشهد:" حدٌث-61 :كما ٌلً" لتمٌٌز الحدٌث المتواتر

: التشهد
علمنً رسول هللا صلى هللا ": عن ابن مسعود رضً هللا عنه قالـ1

 بٌن كفٌه كما ٌعلمنً السورة من القرآن يعلٌه وسلم التشهد كؾ
التحٌات ّلِل والصلوات والطٌبات السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة 

هللا وبركاته السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن أشهد أن ال إله 
البخاري ومسلم وأبو داود أخرجه  "إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

 والبٌهقً  والدارقطنًوالترمذي وابن ماجه ومالك فً الموطإ من رواٌة محمد بن الحسن

. وقد عمل به أحمد بن حنبل ومن تبعه والحنفٌة،والزٌلعً
التحٌات ّلِل الزاكٌات ّلِل ": عمر بن الخطاب رضً هللا عنه بلفظـ2

الطٌبات الصلوات ّلِل السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا تعالى 
وبركاته السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصلحٌن أشهد أن ال إله إال 

أخرجه مالك فً الموطإ " هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

والشافعً والحاكم والبٌهقً وقد عمل به مالك وادعى الباجً فً 

المتنقى أنه متواتر واختلفوا هل حكمه الرفع أو الوقؾ وضعفه 
 ابن عباس رضً هللا عنهما ـ3..الشوكانً وصححه األلبانً

كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌعلمنا التشهد كما ٌعلمنا ":قال
التحٌات المباركات الصلوات : السورة من القرآن فكان ٌقول

الطٌبات ّلِل السبلم علٌك أٌها النبً ورحمة هللا تعالى وبركاته 
السبلم علٌنا وعلى عباد هللا الصالحٌن أشهد أن ال إله إال هللا 

وأبو داود  ومسلم  وأحمدعبد الرزاق أخرجه "وأشهد أن محمدا رسول هللا

 وابن ماجه وابن خزٌمة والطحاوي ، حدٌث حسن ؼرٌب صحٌح:والترمذي وقال

فمن السنة التشهد بهذه .والهٌثمً والزٌلعً والشافعً وعمل به فهو تشهد الشافعٌة
 .التشهدات كلها



 Page 644 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

أخرجه الزبٌدي و صحابٌا 24قطؾ األزهار المتناثرة عن "ذكره السٌوطً فًوالحدٌث  
عن نفس العدد ونقله الكتانً عن " لقط الآللا المتناثرة من األخبار المتواترة"فً كتابه 

مسلم وأبو داود : ـ أبو موسى األشعري4:األزهار بمثل العدد وهو حدٌث متواتر رواه
والنسابً وابن ماجه والدارقطنً وعبد الرزاق والصنعانً فً المصنؾ والطبرانً 

وأبو الحاكم  من ؼٌر طرٌق والبٌهقً والموطإ رواه ٌحى بن ٌحى : ـ عمر5.والزٌلعً

الحاكم من : ـ جابر6. والطحاوي والزٌلعً والهٌثمً ومالك وعمل بهماوؼٌرهمصعب 
 ؼٌر طرٌق والترمذي فً العلل والنسابً وابن ماجه والدارقطنً والحاكم والزٌلعً

أبو داود والترمذي ومالك فً الموطإ والبٌهقً والطحاوي والهٌثمً : ـ ابن عمر7

: ـ عاابشة9ؾ،أبو داود بإسناد ضعً: ـ سمرة بن جندب8ي،والدارقطنً والطبران
: ـ  عل10ً.الترمذي ومالك فً الموطإ والبٌهقً والهٌثمً والحسن بن سفٌان فً مسنده

: ـ معاوٌة بن أبً سفٌان12 ي،الطبرانً والهٌثمً والطحاو: ـ ابن الزبٌر11ي،الطبران

: ـ أبو حمٌد الساعدي14 الطبرانً والبزار بإسناد ضعٌؾ: ـ سلمان13ي،الطبران
ـ طلحة بن عبٌد 16ة،ابن مردوٌه والبزار وابن أبً شٌب: ـ أبو بكر الصدبق15ي،الطبران

ـ 18،ابن مردوٌه وصححه ابن حجر: ـ أنس17ر،ابن مردوٌه وحسنه ابن حج: هللا

: ـ ابن أبً أوفى20ي،ابن مردوٌه والطبران: ـ الحسٌن بن عل19ًه،ابن مردوي: حذٌفة
ابن مردوٌه وصححه : ـ أبو سعٌد22ه،ابن مردوي: ـ الفضل بن عباس21ابن مردوٌه
، ابن مردوٌه: ـ أم سلمة24،ابن مردوٌه وصححه ابن حجر: ـ أبو هرٌرة23،ابن حجر

 الدارمً: ـ كعب بن عجرة27،الدارمً:  ـ أبو مسعود26، ابن ماجه: ـ قتادة25
 ابن حجر فً تلخٌص الحبٌر عن ابن مردوٌه: ـ المطلب بن ربٌعة28

المطلب بن ربٌعة وبقً علٌه الثبلثة اآلخرٌن  27قلت زاد الكتانً 
ذكر ابن الملقن " مزٌل الخفا عن ألفاظ الشفا"فً {قلت}:"قال

التشهدات الواردة عنه صلى هللا علٌه وسلم فً تخرٌج أحادٌث 

هـ وفً تخرٌج أحادٌث الشرح /الرافعً الكبٌر فبلؽت ثبلثة عشر
الكبٌر للرافعً للحافظ وعمدة القاري للعٌنً ومناهل الصفا 

للسٌوطً وشرح اإلحٌاء وؼٌرها أنه رواها أربعة وعشرون 
صحابٌا كما فً عدد السٌوطً هنا وقد بٌن مخارجهم الحافظ فً 

التخرٌج المذكور فلٌنظر فٌه أٌضا فً باب اآلذان قال ألفاظ التشهد 
هـ ونقله السخاوي فً المقاصد فً /متواترة عنه صلى هللا علٌه وسلم

حدٌث أشهد أنً رسول هللا وأقره وقدم الترمذي فً حدٌث ابن 
مسعود بعد تخرٌجه هو أصح حدٌث فً التشهد والعمل علٌه عند 
أكثر أهل العلم وقال البزار وأصح حدٌث فً التشهد عندي حدٌث 

ابن مسعود روي عنه من نٌؾ وعشرٌن طرٌقا ثم سرد أكثرها وقال 
ال أعلم فً التشهد أثبت منه ال أصح أسانٌد وال أكثر رجاال قال 

الحافظ وال خبلؾ فً ذلك وممن جزم به البؽوي فً شرح السنة 
اُر ":نٌل األوطار"وقال الشوكانً فً . هـ/ اْلَحِدٌُث َقاَل أَُبو َبْكٍر اْلَبزَّ

ًضا ٌْ ٍؾ : ُهَو أََصحُّ َحِدٌٍث فًِ التََّشهُِّد، َقالَ : أَ ٌِّ َوَقْد ُرِوَي َعْن َن
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ْن َجَزَم بَِذلَِك اْلَبَؽِوّي فًِ َشْرِح . َوِعْشِرٌَن َطِرًٌقا َوَسَرَد أَْكَثَرَها َوِممَّ
ةِ  نَّ اُس َعلَى َتَشهُِّد اْبِن َمْسُعوٍد أِلَنَّ : َوَقاَل ُمْسلِمٌ . السُّ َما أَْجَمَع النَّ إنَّ

ُرهُ اْخَتلََؾ أَْصَحاُبهُ  ٌْ ٌَُخالُِؾ َبْعُضهُْم َبْعًضا، َوَؼ َوَقاَل . أَْصَحاَبُه اَل 
 ًُّ ْهلِ ُه أََصحُّ َحِدٌٍث ُرِوَي فًِ التََّشهُّدِ : الذُّ َفٌق . إنَّ ُه ُمتَّ َحاتِِه أَنَّ َوِمْن ُمَرجَّ

ْخَتلِفُوا فًِ َحْرٍؾ ِمْنُه َبْل َنَقلُوهُ  ٌَ ِرِه َوأَنَّ ُرَواَتُه لَْم  ٌْ ِه ُدوَن َؼ ٌْ َعلَ

ِ . َمْرفُوًعا َعلَى ِصَفٍة َواِحَدةٍ  َصلَّى - َوَقْد َرَوى التََّشهَُّد َعْن َرُسوِل هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ُر اْبِن َمْسُعودٍ - هللاَّ ٌْ َحاَبِة َؼ ِمْنهُْم اْبُن . َجَماَعٌة ِمْن الصَّ

ؤْتًِ َحِدٌُثهُ  ٌَ اٍس َوَس ًّ َواْبُن َماَجْه . َعبَّ َسابِ َوِمْنهُْم َجابٌِر أَْخَرَج َحِدٌَثُه النَّ
ْرِمِذيُّ فًِ اْلِعلَِل َواْلَحاِكُم َوِرَجالُُه ثَِقاتٌ  َوِمْنهُْم ُعَمُر أَْخَرَج َحِدٌَثُه . َوالتِّ

ًُّ ُرِوَي َمْرفُوًعا َهقِ ٌْ ًُّ َواْلَحاِكُم َواْلَب افِِع ًّ . َمالٌِك َوالشَّ اَرقُْطنِ لَْم : َوَقاَل الدَّ
ِه َوِمْنهُْم اْبُن ُعَمَر، أَْخَرَج َحِدٌَثُه أَُبو َداُود  ٌْ ُه َمْوقُوٌؾ َعلَ ْخَتلِفُوا فًِ أَنَّ ٌَ
ًُّ بِإِْسَناٍد  َبَرانِ ًٌّ أَْخَرَج َحِدٌَثُه الطَّ ، َوِمْنهُْم َعلِ ًُّ َبَرانِ ًّ َوالطَّ اَرقُْطنِ َوالدَّ

 ًُّ َسابِ َضِعٌٍؾ، َوِمْنهُْم أَُبو ُموَسى أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم َوأَُبو َداُود َوالنَّ
اَن فًِ ُمْسَنِدِه  ٌَ ، َوِمْنهُْم َعابَِشُة أَْخَرَجُه اْلَحَسُن ْبُن ُسْف ًُّ َبَرانِ َوالطَّ

ًّ َوْقَفُه، َوِمْنهُْم َسُمَرةُ أَْخَرَجُه أَُبو َداُود  اَرقُْطنِ َح الدَّ ، َوَرجَّ ًُّ َهقِ ٌْ َواْلَب

ًُّ َوَقالَ  َبَرانِ ِر أَْخَرَجُه الطَّ ٌْ َب َد بِِه : َوإِْسَناُدهُ َضِعٌٌؾ، َوِمْنهُْم اْبُن الزُّ َتَفرَّ
ًُّ َوإِْسَناُدهُ َحَسٌن َقالَُه  َبَرانِ ُة أَْخَرَجُه الطَّ ٌَ اْبُن لَِهٌَعَة،َوِمْنهُْم ُمَعاِو

اُر َوإِْسَناُدهُ َضِعٌؾٌ . اْلَحافِظُ  ًُّ َواْلَبزَّ َبَرانِ . َوِمْنهُْم َسْلَماُن أَْخَرَجُه الطَّ
اُر  ،َوِمْنهُْم أَُبو َبْكٍر أَْخَرَجُه اْلَبزَّ ًُّ َبَرانِ ٍد أَْخَرَجُه الطَّ ٌْ َوِمْنهُْم أَُبو ُحَم

 ًٍّ ُن ْبُن َعلِ ٌْ َبَة َمْوقُوًفا،َوِمْنهُْم اْلُحَس ٌْ بًِ َش
َوإِْسَناُدهُ َحَسٌن َوأَْخَرَجُه اْبُن أَ

ِ، َقاَل اْلَحافِظُ  ِد هللاَّ ٌْ ،َوِمْنهُْم َطْلَحُة ْبُن ُعَب ًُّ َبَرانِ َوإِْسَناُدهُ :أَْخَرَجُه الطَّ
َرَة َقالَ :َحَسٌن َوِمْنهُْم أََنٌس َقالَ  ٌْ َوإِْسَناُدهُ :َوإِْسَناُدهُ َصِحٌٌح،َوِمْنهُْم أَُبو ُهَر

ًضا ٌْ ًضا،َوِمْنهُْم :َوِمْنهُْم أَُبو َسِعٌٍد َقالَ .َصِحٌٌح أَ ٌْ َوإِْسَناُدهُ َصِحٌٌح أَ
بًِ 

لُِب ْبُن َربٌَِعَة َواْبُن أَ َفُة َواْلُمطَّ ٌْ اٍس َوأُمُّ َسلََمَة َوُحَذ اْلَفْضُل ْبُن َعبَّ
ِ ) :َقْولُهُ . أَْوَفى،َوفًِ أََسانٌِِدِهْم َمَقاٌل َوَبْعُضَها ُمَقاِربٌ  اُت ّلِِلَّ ٌَّ ِح ًَ (التَّ ِه

ٍة، ٌَّ بَلُم َوقٌِلَ :َقاَل اْلَحافُِظ َوَمْعَناَها َجْمُع َتِح اْلَعَظَمُة : اْلَبَقاُء َوقٌِلَ :السَّ
ْقِص َوقٌِلَ : َوقٌِلَ  بَلَمُة ِمْن اآْلَفاِت َوالنَّ َبِريُّ :السَّ : اْلُمْلُك، َقاَل اْلُمِحبُّ الطَّ

َن َهِذِه اْلَمَعانًِ ٌْ ِة ُمْشَتَرًكا َب ٌَّ ِح ُكوَن لَْفُظ التَّ ٌَ ًِّ  .ٌُْحَتَمُل أَْن  ابِ
َوَقاَل اْلَخطَّ

ٌَّاتِ  :َواْلَبَؽِويِّ  ِح ْعِظٌمِ  :اْلُمَراُد بِالتَّ لََواتُ ):َقْولُهُ  .أَْنَواُع التَّ  :قٌِلَ  (َوالصَّ

َعَواُت َوقٌِلَ  :أََعمُّ اْلِعَباَداِت ُكلَِّها َوقٌِلَ  :اْلُمَراُد اْلَخْمُس َوقٌِلَ   :الدَّ
ْحَمُة َوقٌِلَ  ٌَّاتُ  :الرَّ ِح لََواتُ  :التَّ ُة، َوالصَّ ٌَّ اْلِعَباَداُت  :اْلِعَباَداُت اْلَقْولِ
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َباتُ  ٌِّ ُة، َوالطَّ ٌَّ ُة َكَذا َقاَل اْلَحافِظُ  :اْلفِْعلِ ٌَّ  ابن حجر اْلِعَباَداُت اْلَمالِ
 . وهللا تعالى أعلم وأجل."وؼٌره

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -427 ُه َسؤََل اْبَن ِشَهاٍب، :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، أَنَّ َحدَّ
بلَِة، ،َوَنافًِعا  َمْولَى عبد هللا ْبِن ُعَمَر َعْن َرُجٍل َدَخَل َمَع اإلَِماِم فًِ الصَّ

ِن َواألَْرَبِع، َوإِْن َكاَن  ٌْ ْكَعَت َتَشهَُّد َمَعُه فًِ الرَّ ٌَ َوَقْد َسَبَقُه اإلَِماُم بَِرْكَعٍة، أَ

َتَشهَّْد َمَعهُ : َذلَِك لَُه ِوْتًرا؟ َفَقاالَ  ٌَ " .َوُهَو األَْمُر ِعْنَدَنا: َقاَل َمالِكٌ  .َنَعْم لِ
هذا الحدٌث المقطوع على التابعٌٌن ابن شهاب الزهري : الشرح

ونافع مولى عبد هللا بن عمر استشهد به اإلمام مالك رحمه هللا تعالى 
وإٌانا لٌبٌن به أن مذهبه هو أن ٌتابع المسبوق إمامه فً التشهد 

وؼٌره حتى إذا أكمل اإلمام صبلته جاء بما فاته قضاء، وهو 
المشهور، أو إتماما، وهو الراجح كما بٌن ذلك ابن الحاجب فً 

خطٌب : والرهونً فً إبرٌزه فً الرد على شٌخٌه" جامع األمهات"
الروضة اإلدرٌسٌة الشٌخ محمد البنانً والتاودي بن سودة الفاسً 

 .فً حاشٌتٌهما على الزرقانً، وهللا تعالى أعلم
 :باب ما جاء فً الصبلة على النبً صلى علٌه هللا وسلم (69)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -428 بًِ َبْكِر :  َحدَّ
ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ

ِد ْبِن عمر ، وْبِن ُمَحمَّ ًِّ َرقِ ٍم الزُّ ٌْ بٌِِه، َعْن َعْمِرو ْبِن ُسلَ
 ْبِن َحْزٍم، َعْن أَ

ُه َقالَ  هُْم َقالُوا: أَنَّ ، أَنَّ اِعِديُّ ٍد السَّ ٌْ َؾ : أَْخَبَرنًِ أَُبو ُحَم ٌْ ِ، َك ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
َك؟ َفَقاَل رسول هللا َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ٌْ اللَّهُمَّ َصلِّ : قُولُوا: ُنَصلًِّ َعلَ

َت َعلَى إِْبَراِهٌَم، َوَباِرْك  ٌْ تِِه َكَما َصلَّ ٌَّ ٍد، َوأَْزَواِجِه، َوُذرِّ َعلَى ُمَحمَّ
تِِه َكَما َباَرْكَت َعلَى إِْبَراِهٌَم، إِنََّك َحِمٌٌد  ٌَّ ٍد، َوأَْزَواِجِه، َوُذرِّ َعلَى ُمَحمَّ

من أصح األسانٌد هذا الحدٌث المسند المرفوع  :الشرح."َمِجٌدٌ 
 :قال أحمد: وأنظفها لذلك أخرجه حذاق المسندٌن من طرٌق مالك

ْحَمنِ  بٌِِه،: َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ
بًِ َبْكٍر، َعْن أَ

ِ ْبِن أَ  َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ

ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالُِك ْبُن  :الحدٌث،وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن  بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبِن أَ أََنٍس، َعْن َعْبِد هللاَّ
، ًِّ َرقِ ٍم الزُّ ٌْ بٌِِه، َعْن َعْمِرو ْبِن ُسلَ

ِ ْبُن  :الحدٌث،وقالأَ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
بًِ َبْكٍر،

ِ ْبِن أَ  : الحدٌث، وقال مسلمَمْسلََمَة، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاَّ
َثَنا َرْوٌح، َوَعْبُد هللاِ ْبُن َنافٍِع، ح  ٍر، َحدَّ ٌْ ُد ْبُن َعْبِد هللاِ ْبِن ُنَم َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن إِْبَراِهٌَم،  أَْخَبَرَنا َرْوٌح، َعْن : َقالَ - َواللَّْفُظ لَُه - َوَحدَّ
بًِ َبْكٍر،

 : الحدٌث، وقال أبو داودَمالِِك ْبِن أََنٍس، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ
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حدثنا القعنبً، عن مالك، ح وحدثنا ابن السرح، أخبرنا ابن وهب، 
أخبرنً مالك، عن عبد هللا بن أبً بكر بن محمد بن عمرو بن 

َبُة ْبُن  :الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرىحزم، ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ِه َوأنا أَْسَمُع، َعِن  ٌْ َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َواْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن، قَِراَءًة َعلَ

ِد ْبِن : اْبِن اْلَقاِسِم، َقالَ  بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ
َثنًِ َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ َحدَّ

ِه، َعِن  :الحدٌث،وقال َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، ٌْ اْلَحاِرُث ْبُن ِمْسِكٌٍن قَِراَءًة َعلَ
ِد ْبِن : اْبِن اْلَقاِسِم َقالَ  بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ

َثنًِ َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن أَ َحدَّ
بٌِِه،

ُد ْبُن َسلََمَة، :الحدٌث،وقال أٌضاَعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَ أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
الحدٌث،فٌبدو أنه روى هذا الحدٌث فً أَْخَبَرَنا اْبُن اْلَقاِسِم، َعْن َمالٍِك،

رحلته إلى القاهرة، ألنها كلها عن عبد الرحمن بن القاسم 
 ":المسند المستخرج على صحٌح مسلم"بواسطة،وقال أبو نعٌم فً 

َثَنا  ٌُوُسَؾ َوَحدَّ ِ ْبُن  ُد ْبُن َبْدٍر َثَنا َبْكُر ْبُن َسْهٍل َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
َبَة  ٌْ بًِ َش

اٍم َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ ُد ْبُن َؼنَّ ٌْ ًُّ َثَنا ُعَب ْلِح ى الطَّ ٌَ ْح ٌَ أَُبو بكر اْبن 
 ِ ًُّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َثَنا اْلِؽْطِرٌفِ َثنًِ َمالٌِك َوَحدَّ ِ َحدَّ َثَنا  َثَنا َداُوُد ْبُن َعْبِد هللاَّ

ًُّ َثَنا إِْبَراِهٌُم  إِْسَحاق َثَنا أَُبو أَْحَمَد اْلِؽْطِرٌفِ أنبا روح َثَنا َما لَك ح َوَحدَّ

ِ َثَنا َرْوٌح َواْبُن َنافٍِع َقاال َثَنا  ْبُن ُموَسى اْلَجْوِزيُّ َثَنا َهاُروُن ْبُن َعْبِد هللاَّ
ٍد َعن َعْمرو بن سٌلم  بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ

ِ ْبُن أَ َمالٌِك َعْن َعْبِد هللاَّ
َثَنا  :الحدٌث، وقال الطحاوي فً شرح مشكل اآلثارالزرقً، َحدَّ
َثُه َعْن : َعْبِد اأْلَْعلَى، َقالَ  ٌُوُنُس ْبنُ  أَْخَبَرَنا اْبُن َوْهٍب أَنَّ َمالًِكا َحدَّ

بٌِِه، َعْن 
ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَ بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ

َعْبِد هللاِ ْبِن أَ
 ًِّ َرقِ ٍم الزُّ ٌْ ، أََنا  ، الحدٌث،َعْمِرو ْبِن ُسلَ ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك،  ًُّ َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
بٌِِه، َعْن 

ِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َحْزٍم، َعْن أَ بًِ َبْكِر ْبِن ُمَحمَّ
ِ ْبِن أَ َعْن َعْبِد هللاَّ

 ًِّ َرقِ ٍم الزُّ ٌْ ُه َقالَ َعْمِرو ْبِن ُسلَ ، : ، فًِ أَنَّ اِعِديُّ ٍد السَّ ٌْ أَْخَبَرنًِ أَُبو ُحَم

هُْم َقالُوا ِ َصلَّى : أَنَّ َك؟ َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌْ َؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ ِ، َك ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ تِِه، : قُولُوا":هللاَّ ٌَّ ٍد، َوأَْزَواِجِه، َوُذرِّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

تِِه،  ٌَّ ٍد، َوأَْزَواِجِه، َوُذرِّ َت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ ٌْ َكَما َصلَّ
َك َحِمٌٌد َمِجٌدٌ  َفٌق  ."َكَما َباَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، إِنَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ِ ْبِن َمْسلََمَة، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم،  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َعلَى ِصحَّ
وقد اخترنا ."َعْن إِْسَحاَق ْبِن إِْبَراِهٌَم، َعْن َرْوٍح، ِكبلُهَما َعْن َمالِك

 نشره ألنه جاء رواٌة عن أبً مصعب الزهري فعضد ما عندنا،
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ٌبٌن كٌؾ علم رسول قلت وهذا الحدٌث المسند الصحٌح الصرٌح 
اللهم : قولوا: هللا صلى هللا علٌه وسلم صحابته الصبلة علٌه فقال لهم

صل على محمد، وأزواجه، وذرٌته كما صلٌت على إبراهٌم، 
وبارك على محمد وأزواجه وذرٌته كما باركت على إبراهٌم، إنك 

بًِ َمْسُعوٍد َقالَ :،وقال ابن تٌمٌة الجد"حمٌد مجٌد
أََتاَنا َرُسولُ »: َعْن أَ

 ِ ِه َوَسلََّم - هللاَّ ٌْ ُ َعلَ َوَنْحُن فًِ َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َفَقالَ - َصلَّى هللاَّ
ك  : لَُه َبِشٌُر ْبُن َسْعدٍ  ٌْ َؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ ك َفَك ٌْ ًَ َعلَ ُ أَْن ُنَصلِّ أََمَرَنا هللاَّ

ِ : َقالَ  ِه َوَسلََّم - َفَسَكَت َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ ُه لَْم - َصلَّى هللاَّ َنا أَنَّ ٌْ ى َتَمنَّ َحتَّ
 ِ ْسؤَْلُه، ُثمَّ َقالَ َرُسولُ هللاَّ ِه َوَسلََّم - ٌَ ٌْ ُ َعلَ قُولُوا اللَّهُمَّ -: َصلَّى هللاَّ

دٍ  َصلِّ  َت َعلَى آِل إْبَراِهٌَم َوَباِرْك  َعلَى ُمَحمَّ ٌْ ٍد َكَما َصلَّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ
ك َحِمٌٌد  ٍد َكَما َباَرْكت َعلَى آِل إْبَراِهٌَم إنَّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َعلَى ُمَحمَّ

بَلُم َكَما َقْد َعلِْمُتمْ  ْرِمِذيُّ ،«َمِجٌٌد َوالسَّ ًُّ َوالتِّ َسابِ َرَواهُ أَْحَمُد َوُمْسلٌِم َوالنَّ
َحُه، َوأِلَْحَمَد فًِ لَْفٍظ آَخَر َنْحُوهُ َوفٌِهِ  ك إَذا:"َوَصحَّ ٌْ ؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ  َفَك

َنا فًِ َصبَلتَِنا ٌْ ًضا أَُبو َداُود َواْبُن ،"؟َنْحُن َصلَّ ٌْ اْلَحِدٌُث أَْخَرَجُه أَ

 ًُّ َهقِ ٌْ َحُه َواْلَب َنُه َواْلَحاِكُم َوَصحَّ ًّ َوَحسَّ اَرقُْطنِ اَن َوالدَّ َمَة َواْبُن ِحبَّ ٌْ ُخَز
َحُه َوَزاُدوا  ًِّ "َوَصحَّ ًِّ اأْلُمِّ بِ  اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى":قُولُوا: َبْعَد َقْولِهِ " النَّ

دٍ  : بِلَْفظِ . "َباَرْكَت َعلَى آِل إْبَراِهٌمَ  َكَما":َوَزاَد أَُبو َداُود َبْعد َقْولِهِ ،"ُمَحمَّ
َوفًِ اْلَباِب َعْن ":"نٌل األوطار"قال الشوكانً فً."فًِ اْلَعالَِمٌنَ "

ؤْتًِ ٌَ ًٍّ . َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة ِعْنَد اْلَجَماَعِة َوَس  رضً هللا عنهَوَعْن َعلِ
َرَة اآْلتًِ ٌْ بًِ ُهَر

ًٍّ بِلَْفِظ َحِدٌِث أَ ًّ فًِ ُمْسَنِد َعلِ َسابِ بًِ . ِعْنَد النَّ
َوَعْن أَ

ًضا ٌْ ؤْتًِ أَ ٌَ َرَة َوَس ٌْ ًّ بِلَْفِظ . ُهَر َسابِ ِ ِعْنَد النَّ ِد هللاَّ ٌْ َوَعْن َطْلَحَة ْبِن ُعَب
َت َعلَى إْبَراِهٌَم َوآِل إْبَراِهٌَم إنََّك " ٌْ ٍد َكَما َصلَّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد َكَما َباَرْكت َعلَى  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َحِمٌٌد َمِجٌٌد َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ
ٍة " إْبَراِهٌَم َوآِل إْبَراِهٌَم إنََّك َحِمٌٌد َمِجٌدٌ  ٌَ دٍ "َوفًِ ِرَوا فًِ " َوآِل ُمَحمَّ

بًِ َسِعٌٍد ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ 
قُْل فٌِِهَما َوآِل إْبَراِهٌَم َوَعْن أَ ٌَ ِن َولَْم  ٌْ اْلَمْوِضَع

ًُّ َواْبِن َماَجْه بِلَْفظِ  َسابِ ٍد َعبِِدك : قُولُوا»:َوالنَّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
ٍد َوَعلَى آِل  َت َعلَى إْبَراِهٌَم َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ ٌْ َوَرُسولِك َكَما َصلَّ

ٍد َكَما َباَرْكت َعلَى إْبَراِهٌَم َوآِل إْبَراِهٌمَ  َدَة ِعْنَد أَْحَمَد «ُمَحمَّ ٌْ ،َوَعْن ُبَر
ٍد »بِلَْفِظ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ اللَّهُمَّ اْجَعْل َصلََواتِك َوَرْحَمتِك َوَبَرَكاتِك َعلَى ُمَحمَّ

َوفٌِِه أَُبو َداُود اأْلَْعَمى « َكَما َجَعْلتَها َعلَى آِل إْبَراِهٌَم إنََّك َحِمٌٌد َمِجٌدٌ 
ِد ْبن َخاِرَجَة  ٌْ َهٌم بِاْلَوْضِع،َوَعْن َز ا َوُمتَّ ٌع َوُهَو َضِعٌٌؾ ِجّدً ٌْ اْسُمُه ُنَف
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ًُّ بِلَْفِظ قُولُوا  َسابِ ٍد َوَعلَى آِل »ِعْنَد أَْحَمَد َوالنَّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
دٍ  ؤْتًِ« ُمَحمَّ ٌَ ٍد َوَس ٌْ بًِ ُحَم

فِِع ْبِن َثابٍِت َوَجابٍِر َواْبِن .َوَعْن أَ ٌْ َوَعْن ُرَو
َوِويُّ فًِ َشْرِح اْلَمْذَهبِ  َعَواِت َقاَل النَّ اٍس ِعْنَد اْلُمْسَتْؽفِِريِّ فًِ الدَّ : َعبَّ

ِحٌَحِة َفَتقُولُ  ْنَبِؽً أَْن َتْجَمَع َما فًِ اأْلََحاِدٌِث الصَّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى »: ٌَ
ت َعلَى  ٌْ تِِه َكَما َصلَّ ٌَّ ٍد َوأَْزَواِجِه َوُذرِّ ًِّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ًِّ اأْلُمِّ بِ ٍد النَّ ُمَحمَّ

ٍد  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ إْبَراِهٌَم َوَعلَى آِل إْبَراِهٌَم، َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ
تِِه َكَما َباَرْكت َعلَى إْبَراِهٌَم َوَعلَى آِل إْبَراِهٌَم فًِ  ٌَّ َوأَْزَواِجِه َوُذرِّ

ًُّ . َقالَ . «اْلَعالَِمٌَن إنََّك َحِمٌٌد َمِجٌدٌ  ا فًِ : اْلِعَراقِ ِه ِممَّ ٌْ ًَ َعلَ َبقِ
ْجَمُعَها َقْولُكَ  ٌَ ًَ َخْمَسٌة  ِحٌَحِة أَْلَفاٌظ أَُخُر َوِه اللَّهُمَّ »: اأْلََحاِدٌِث الصَّ

ٍد  ًِّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ًِّ اأْلُمِّ بِ ٍد َعْبِدك َوَرُسولِك النَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
َت َعلَى  ٌْ تِِه َكَما َصلَّ ٌْ تِِه َوأَْهِل َب ٌَّ َهاِت اْلُمْإِمنٌَِن َوُذرِّ َوأَْزَواِجِه أُمَّ

ٍد  إْبَراِهٌَم َوَعلَى آِل إْبَراِهٌَم إنََّك َحِمٌٌد َمِجٌٌد، اللَّهُمَّ َباِرْك َعلَى ُمَحمَّ
تِِه َكَما َباَرْكت َعلَى  ٌَّ ٍد َوأَْزَواِجِه َوُذرِّ ًِّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ًِّ اأْلُمِّ بِ النَّ

اْنَتَهى َوَهِذِه « إْبَراِهٌَم َوَعلَى آِل إْبَراِهٌَم فًِ اْلَعالَِمٌَن إنََّك َحِمٌٌد َمِجٌدٌ 
ًُّ َثابَِتٌة فًِ أََحاِدٌِث اْلَباِب الَّتًِ َذَكَرَها  اَداُت الَّتًِ َذَكرَها اْلِعَراقِ ٌَ الزِّ

ُؾ َوَذَكْرَناَها َر َهِذِه فًِ أََحاِدٌَث أَُخَر . اْلُمَصنِّ ٌْ اَداٌت َؼ ٌَ َوَقْد َوَرَدْت ِز
ِرِهَما َولَِكْن فٌَِها َمَقالٌ  ٌْ ًٍّ َواْبِن َمْسُعوٍد َوَؼ فًِ اْلَحِدٌِث ): َقْولُهُ . َعْن َعلِ

ِه  (قُولُوا ٌْ بَلِة َعلَ ِه َوَسلََّم - اُْسُتِدلَّ بَِذلَِك َعلَى ُوُجوِب الصَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ِ َواْبُن َمْسُعوٍد -  َبْعد التََّشهُِّد، َوإِلَى َذلَِك َذَهَب ُعَمُر َواْبُنُه َعْبُد هللاَّ

ًّ َوأَُبو َجْعَفٍر اْلَباقُِر  ُد ْبُن َكْعٍب اْلقَُرِظ ًُّ َوُمَحمَّ ْعبِ ٍد َوالشَّ ٌْ َوَجابُِر ْبُن َز
اِز،  ًُّ َوأَْحَمُد ْبُن َحْنَبٍل َوإِْسَحاُق َواْبُن اْلَموَّ افِِع َواْلَهاِدي َواْلَقاِسُم َوالشَّ

ًِّ َوَذَهَب اْلُجْمهُوُر إلَى َعَدِم  َواْخَتاَرهُ اْلَقاِضً أَُبو َبْكٍر ْبُن اْلَعَربِ
 ًُّ ْوِريُّ َواأْلَْوَزاِع اْلُوُجوِب ِمْنهُْم َمالٌِك َوأَُبو َحنٌَِفَة َوأَْصَحاُبُه َوالثَّ

َحاِويُّ  َبِريُّ َوالطَّ ِت َوآَخُروَن َقاَل الطَّ ٌْ اِصُر ِمْن أَْهِل اْلَب ُه أَْجَمَع : َوالنَّ إنَّ

ِة  ٌَّ فِ ٌْ ُروَن َعلَى َعَدِم اْلُوُجوِب َكاَن َذلَِك أَْمًرا بِاْلَك ُموَن َواْلُمَتؤَخِّ اْلُمَتَقدِّ
ِة اَل أَْمًرا بِاإْلِْعَطاِء، َوَتَباُدُر َهَذا اْلَمْعَنى لَُؽًة َوَشْرًعا  ٌَّ رِّ ًَ السِّ الَّتًِ ِه

ٌُْدَفعُ  ِة َوَكُثَر َفِمْنُه . َوُعْرًفا اَل  نَّ َر فًِ السُّ َل »َوَقْد َتَكرَّ ٌْ إَذا َقاَم أََحُدُكْم اللَّ
نِ  ٌْ ِن َخفٌَِفَت ٌْ بَلَة بَِرْكَعَت ْفَتتِْح الصَّ ٌَ ُ - َقْولُُه »َوَكَذا . اْلَحِدٌثُ « َفْل َصلَّى هللاَّ

ِه َوَسلََّم  ٌْ قُلْ : فًِ َصبَلِة ااِلْستَِخاَرةِ - َعلَ ٌَ ِن ُثمَّ ْل ٌْ ْرَكْع َرْكَعَت ٌَ « َفْل
 .اْلَحِدٌثُ 
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -429 ِ :  َحدَّ ِم ْبِن َعْبِد هللاَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُنَع َحدَّ
ٍد األنصاري، وعبد هللا بن زٌد  ٌْ ِ ْبِن َز ِد ْبِن َعْبِد هللاَّ اْلُمْجِمِر، أن ُمَحمَّ
 ، بًِ َمْسُعوٍد األَْنَصاِريِّ

هو الذي أري النداء بالصبلة، أَْخَبَرهُ، َعْن أَ
ُه َقالَ  ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ونحن فًِ َمْجلِِس َسْعِد : أَنَّ أََتاَنا َرُسوُل هللاَّ

ًَ : ْبِن ُعَباَدَة، َفَقاَل لَُه َبِشٌُر ْبُن َسْعدٍ  ُ أَْن ُنَصلِّ ِ أََمَرَنا هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
َك؟ َقالَ  ٌْ َؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ َك، َفَك ٌْ ِ َصلى هللا َعلٌَه : َعلَ َفَسَكَت َرُسوُل هللاَّ

ْسؤَْلُه، ُثمَّ َقالَ  ٌَ ُه لَْم  َنا أَنَّ ٌْ ٍد : قُولُوا: َوَسلم َحتَّى َتَمنَّ اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ
ٍد َكَما  َت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ ٌْ ٍد َكَما َصلَّ َوَعلَى آِل ُمَحمَّ
بلَُم َكَما  َباَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، فًِ اْلَعالَِمٌَن، إِنََّك َحِمٌٌد َمِجٌٌد، َوالسَّ

هذا الحدٌث المسند صحٌح صرٌح، قال البؽوي :الشرح."َقْد َعلِْمُتمْ 
، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا  :فً شرح السنة ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

ِم ْبِن َعْبِد  ٌْ ، أََنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ُنَع ًُّ أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم
 ِ ِ ْبُن  هللاَّ ، َوَعْبُد هللاَّ ٍد األَْنَصاِريَّ ٌْ ِ ْبِن َز َد ْبَن َعْبِد هللاَّ اْلُمْجِمِر، أَنَّ ُمَحمَّ

بًِ َمْسُعوٍد 
لََواِت أَْخَبَرهُ، َعْن أَ َداَء بِالصَّ ٍد ُهَو الَِّذي أُِرَي النِّ ٌْ َز

ُه َقالَ  ، أَنَّ ِه َوَسلََّم َوَنْحُن فًِ : األَْنَصاِريِّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أََتاَنا َرُسوُل هللاَّ
ِ  :َمْجلِِس َسْعِد ْبِن ُعَباَدَة، َفَقاَل لَُه َبِشٌُر ْبُن َسْعدٍ  ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ  ُ أََمَرَنا هللاَّ
َك  َقالَ  ٌْ َؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ َك، َفَك ٌْ ًَ َعلَ ِ َصلَّى  َفَسَكتَ : أَْن ُنَصلِّ َرُسولُ هللاَّ

ْسؤَْلُه، ُثمَّ َقالَ  ٌَ ُه لَْم  َنا أَنَّ ٌْ ى َتَمنَّ ِه َوَسلََّم َحتَّ ٌْ ُ َعلَ اللَّهُمَّ َصلِّ : قُولُوا: هللاَّ
َت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، َوَباِرْك  ٌْ ٍد، َكَما َصلَّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َعلَى ُمَحمَّ
َك َحِمٌٌد  ٍد، َكَما َباَرْكَت َعلَى آِل إِْبَراِهٌَم، فًِ اْلَعالَِمٌَن إِنَّ َعلَى ُمَحمَّ

بلُم َكَما َقْد َعلِْمُتمْ  َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، أَْخَرَجُه ُمْسلٌِم،  ."َمِجٌٌد، َوالسَّ

ى، َعْن َمالِك ٌَ ْح ٌَ ى ْبِن  ٌَ ْح ٌَ َمَة فٌِهِ قلت." َعْن  ٌْ َؾ :  َوَزاَد اْبُن ُخَز ٌْ َفَك
ك ٌْ ك فًِ َصبَلتَِنا؟. ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ َنا َعلَ ٌْ  َوأَُبو َمْسُعوٍد اْسُمُه "إَذا َنْحُن َصلَّ

، َشِهَد اْلَعَقَبَة " ًُّ اْلَبْدِريُّ ُعْقَبُة ْبُن َعاِمِر ْبِن َثْعلََبَة اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِج

ِه، َسَكَن  ٌْ َما َنَزَل بِِه َفُنِسَب إلَ ْشَهْد َبْدًرا، َوإِنَّ ٌَ َة َوُهَو َصِؽٌٌر، َولَْم  ٌَ انِ الثَّ
ًٍّ "اْلُكوَفَة َوَماَت بَِها فًِ ِخبَلَفِة أَِمٌِر اْلُمْإِمنٌِنَ   رضً هللا عنه،"َعلِ

، َوالُِد  "هو ًُّ ْعَماِن َبِشٌُر ْبُن َسْعِد ْبِن َثْعلََبَة اأْلَْنَصاِريُّ اْلَخْزَرِج أَُبو النُّ
ْعَماِن ْبِن َبِشٌرٍ  ُ :،قال َشِهَد اْلَعَقَبَة َوَما َبْعَدَها،النُّ ِ أََمَرَنا هللاَّ ا َرُسوَل هللاَّ ٌَ
ك ٌْ ًَ َعلَ ِه َوَسلُِّموا }: َقْوله َتَعالَىبعد نزول [أَْن ُنَصلِّ ٌْ َصلُّوا َعلَ

ِ َصلَّى ] [56: األحزاب]{ َتْسلًٌِما ك؟ َفَسَكَت َرُسوُل هللاَّ ٌْ َؾ ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ َفَك

اَدةٌ  ٌَ ِه َوَسلََّم، َوِعْنَد أَْحَمَد َوُمْسلٍِم ِز ٌْ ُ َعلَ ْسؤَْلُه "هللاَّ ٌَ ُه لَْم  َنا أَنَّ ٌْ َحتَّى َتَمنَّ
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ٍد َوَعلَى: قُولُوا: ُثمَّ َقالَ » ت  اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ٌْ ٍد َكَما َصلَّ آِل ُمَحمَّ
دٍ  َعلَى ٍد َكَما َباَرْكت َعلَى َوَعلَى إْبَراِهٌَم، َوَباِرْك َعلَى ُمَحمَّ  آِل ُمَحمَّ

ك َحِمٌدٌ  إْبَراِهٌمَ   اْلَحِمٌُد ِصٌَؽُة ُمَبالََؽٍة، َفِعٌٌل ،«َمِجٌدٌ  فًِ اْلَعالَِمٌَن إنَّ

ُر َواْلُمَإنَّثُ  ْسَتِوي فٌِِه اْلُمَذكَّ ٌَ أَْي إنََّك َمْحُموٌد : بَِمْعَنى َمْفُعوٍل، 
بَلةِ  بَِقِة بَِعَظَمِة َشؤْنِك، َوُهَو َتْعلٌٌِل لَِطلَِب الصَّ أَْي أِلَنَّك : بَِمَحاِمِدك البلَّ

اَدةُ اْلَبَرَكاِت  ٌَ اِت، َوِز ٌَ َمْحُموٌد، َوِمْن َمَحاِمِدك إَفاَضُتك أَْنَواَع اْلِعَنا
َسالَةِ  ْلته لَُه ِمْن أََداِء الرِّ ك بِاْمتَِثاٍل َما أَهَّ ٌْ َب إلَ ٌِّك الَِّذي َتَقرَّ . َعلَى َنبِ

ٌُْحَتَمل أَنَّ َحِمًٌدا بَِمْعَنى َحاِمدٍ  ٌُْحَمَد، : َو ْسَتِحقُّ أَْن  ٌَ أَْي أَنَّك َحاِمٌد َمْن 
ْدُعو لَُه َوآِللِِه،  ٌَ ٌد ِمْن أََحقِّ ِعَباِدك بَِحْمِدك، َوَقُبوُل ِدَعاِء َمْن  َوُمَحمَّ

َرؾُ : ُمَبالََؽُة َماِجٍد، َواْلَمْجدُ " َمِجٌدٌ "،َوَهَذا أَْنَسُب بِاْلَمَقامِ  بَلُم  "،الشَّ َوالسَّ
ٌة لِْلبَِناِء " َكَما ُعلِّْمُتْم  ٌَ ِم، َوفٌِِه ِرَوا بِاْلبَِناِء لِْلَمْجهُوِل، َوَتْشِدٌِد البلَّ

ِم  َمةَ . َرَواهُ ُمْسلِمٌ ]بِاْلَمْعلُوِم َوَتْخفٌُِؾ البلَّ ٌْ َؾ ُنَصلًِّ : َوَزاَد اْبُن ُخَز ٌْ َفَك
ك فًِ َصبَلتَِنا ٌْ َنا َعلَ ٌْ ك إَذا َنْحُن َصلَّ ٌْ ًضا  [َعلَ ٌْ اَدةُ َرَواَها أَ ٌَ َوَهِذِه الزِّ

َمَة فًِ  ٌْ ًّ َواْلَحاِكُم،َوأَْخَرَجَها أَُبو َحاتٍِم َواْبُن ُخَز اَرقُْطنِ اَن َوالدَّ اْبُن ِحبَّ
َخاِن َعْن َكْعِب ْبِن ُعْجَرَة،  ٌْ بَلِة أَْخَرَجُه الشَّ ِهَما، َوَحِدٌُث الصَّ ٌْ َصِحٌَح

 ًُّ َسابِ بًِ َسِعٌٍد، َوالنَّ
، َوأَْخَرَجُه اْلُبَخاِريُّ َعْن أَ اِعِديِّ ٍد السَّ ٌْ بًِ ُحَم

َعْن أَ
ِد  ٌْ ًُّ َعْن َز َسابِ ًُّ َعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد، َوأَْحَمَد َوالنَّ َبَرانِ َعْن َطْلَحَة، َوالطَّ

ِه . ْبِن َخاِرَجةَ  ٌْ بَلِة َعلَ ُ - َواْلَحِدٌُث َدلٌٌِل َعلَى ُوُجوِب الصَّ َصلَّى هللاَّ
بَلِة، لَِظاِهِر اأْلَْمرِ  ِه َوَسلََّم فًِ الصَّ ٌْ َوإِلَى َهَذا َذَهَب " أَْعنًِ قُولُوا: "َعلَ

، َوإِْسَحاُق، َوَدلٌِلُهُْم اْلَحِدٌُث َمَع  ًُّ افِِع ُة، َوالشَّ لَِؾ َواأْلَبِمَّ َجَماَعٌة ِمْن السَّ
ابَِتةِ 

اَدتِِه الثَّ ٌَ بَلِة َعلَى اآْلِل، َوُهَو َقْوُل . ِز ًضا ُوُجوَب الصَّ ٌْ ْقَتِضً أَ ٌَ َو
اْلَهاِدي، َواْلَقاِسِم، َوأَْحَمَد ْبِن َحْنَبٍل، َواَل ُعْذَر لَِمْن َقاَل بُِوُجوِب 

ِه َوَسلََّم ُمْسَتِداّلً بَِهَذا اْلَحِدٌِث ِمْن اْلَقْوِل  ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ ٌْ بَلِة َعلَ الصَّ
ِرِه  ٌْ َوِويِّ َوَؼ بُِوُجوبَِها َعلَى اآْلِل، إْذ اْلَمؤُْموُر بِِه َواِحٌد، َوَدْعَوى النَّ

ُر ُمَسلََّمٍة، َبْل َنقُولُ  ٌْ بَلَة َعلَى اآْلِل َمْنُدوَبٌة، َؼ : اإْلِْجَماُع َعلَى أَنَّ الصَّ
ُكوُن اْلَعْبُد ُمْمَتثبًِل بَِها،  ٌَ ِه َوَسلََّم اَل َتتِمُّ َو ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ ٌْ بَلةُ َعلَ الصَّ

ابِلُ  ُه َقاَل السَّ َبِويُّ الَِّذي فٌِِه ِذْكُر اآْلِل، أِلَنَّ ًَ اللَّْفُظ النَّ ؤْتِ ٌَ َؾ : " َحتَّى  ٌْ َك
ك  ٌْ ِه َوَعلَى آلِِه، َفَمْن لَْم " ُنَصلًِّ َعلَ ٌْ بَلةُ َعلَ َها الصَّ ِة، أَنَّ ٌَّ فِ ٌْ َفؤََجاَبُه بِاْلَك

ُكوُن ُمْمَتثبًِل  ٌَ ِة الَّتًِ أُِمَر بَِها، َفبَل  ٌَّ فِ ٌْ ِه بِاْلَك ٌْ ؤِْت بِاآْلِل َفَما َصلَّى َعلَ ٌَ
ُة  ٌَّ ِه َوَسلََّم؛ َوَكَذلَِك َبقِ ٌْ ُ َعلَ ِه َصلَّى هللاَّ ٌْ ا َعلَ ًٌ ُكوُن ُمَصلِّ ٌَ لؤِْلَْمِر، َفبَل 

ت إلَى آِخِرهِ "اْلَحِدٌِث ِمْن َقْولِِه  ٌْ ِة " َكَما َصلَّ ٌَّ فِ ٌْ ِجُب إْذ ُهَو ِمْن اْلَك ٌَ
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ِة بِإٌَِجاِب َبْعِضَها َوَنْدِب  ٌَّ فِ ٌْ َن أَْلَفاِظ َهِذِه اْلَك ٌْ َق َب اْلَمؤُْموِر بَِها، َوَمْن َفرَّ
 . كان هذا نص سبل السبلم بتصرؾ" .َبْعِضَها َفبَل َدلٌَِل لَُه َعلَى َذلِكَ 

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -430 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َحدَّ
ُه َقالَ  ِه : أَنَّ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ قُِؾ َعلَى َقْبِر النَّ ٌَ ُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر  ٌْ َرأَ

بًِ َبْكٍر، 
ِه َوَسلََّم، َوٌدعو ألَ ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ٌَُصلًِّ َعلَى النَّ َوَسلََّم، َف

هذا الحدٌث الموقوؾ على ابن : الشرح." َوُعَمَر رضً هللا عنهما
عمر رضً هللا عنهما حدٌث صحٌح موقوؾ، قال الباجً فً 

ُرهُ َوَقاَل فٌِِه : (ش): "المنتقى ٌْ ى َوَتاَبَعُه َؼ ٌَ ْح ٌَ ى ْبُن  ٌَ ْح ٌَ َهَكَذا َرَواهُ 

 ًِّ بِ ٌَُصلًِّ َعلَى النَّ ِه َوَسلََّم - اْبُن اْلَقاِسِم َف ٌْ ُ َعلَ بًِ - َصلَّى هللاَّ
ْدُعو أِلَ ٌَ َو

اٍس إلَى أَنَّ  ُرهُ َوَذَهَب اْبُن َعبَّ ٌْ ًُّ َوَؼ َبْكٍر َوُعَمَر َوَتاَبَعُه َعلَى َذلَِك اْلَقْعَنبِ
 ًِّ بِ َر النَّ ٌْ بَلَة اَل ُتْسَتْعَمُل َعلَى أََحٍد َؼ ِه َوَسلََّم - الصَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

اِس َوُهَو اأْلَْكَثُر ِمْن َمَذاِهِب  ُرهُ إلَى أَنَّ َذلَِك َجابٌِز لَِجِمٌِع النَّ ٌْ َوَذَهَب َؼ
لٌُِل َعلَى ْمَنَع ِمْن َذلَِك َمانٌِع َوالدَّ ٌَ ِة إالَّ أَْن  ِة َواْلَعامَّ  َذلَِك َقْوله اْلَخاصَّ

ُكْم َوَمبلبَِكُتهُ }:َتَعالَى ٌْ ٌَُصلًِّ َعلَ  - َوَقْولُُه [43: األحزاب] {ُهَو الَِّذي 
ُ َصلَّى  ِه َوَسلَّمَ هللاَّ ٌْ دٍ »:َعلَ ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َوفًِ « اللَّهُمَّ َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

اْلُجْملَِة إنَّ اْستِْعَماَل َهِذِه اللَّْفَظِة إْن ِخٌَؾ ِمْنُه اإْلِْبَهاُم اُْمُتنَِع ِمْنُه َوإِْن 
ٌُْمَنْع بَِتْوقٌِؾٍ  َفاقٍ  أُِمَن َذلَِك َفبَل َبؤَْس بِِه َما لَْم  إَذا َثَبَت  :(َمْسؤَلَةٌ ) .أَْو اتِّ

قَِؾ بِاْلَقْبِر َقاَل َمالٌِك  ٌَ ْلَزْمُه أَْن  ٌَ َذلَِك َفإِنَّ َمْن َدَخَل اْلَمْسِجَد َوَخَرَج لَْم 
ِهْم  ٌْ َس َعلَ ٌْ َما َذلَِك َعلَى اْلُؽَرَباِء إَذا َدَخلُوا َوَخَرُجوا َولَ فًِ اْلَمْبُسوِط َوإِنَّ
ت أَْهَل  ٌْ َس َذلَِك َعلَى أَْهِل اْلَمِدٌَنِة َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َوَرأَ ٌْ َن َذلَِك َولَ ٌْ فٌَِما َب
اْلَمِدٌَنِة إَذا أََراُدوا اْلُخُروَج ِمْنَها أََتْوا اْلَقْبَر َفَسلَُّموا َوإَِذا َدَخلُوا اْلَمِدٌَنَة 

َن أَْهِل اْلَمِدٌَنِة  ٌْ َق َمالٌِك َب َفَعلُوا ِمْثَل َذلَِك َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َوُهَو َرْأٌي َوَفرَّ
ا أَْهُل اْلَمِدٌَنِة َفهُْم ُمقٌُِموَن بَِها  َواْلُؽَرَباِء أِلَنَّ اْلُؽَرَباَء َقَصُدوا لَِذلَِك َوأَمَّ

ْقِصُدوَها ِمْن أَْجِل اْلَقْبِر َواْلَمْسِجدِ  ٌَ َواَلَِّذي ُشِرَع لَِمْن  :(َمْسؤَلَةٌ ).لَْم 

 ًِّ بِ ٌَُسلَِّم َعلَى النَّ ِه َوَسلََّم - َوَقَؾ بِاْلَقْبِر أَْن  ٌْ ُ َعلَ بًِ - َصلَّى هللاَّ
َوَعلَى أَ

ِة اْبِن َوْهٍب  ٌَ ِرِه ِمْن ِرَوا ٌْ َبْكٍر َوُعَمَر َقالَُه َمالٌِك فًِ اْلَمْبُسوِط َوفًِ َؼ
ِ َقاَل اْلَقاِضً  ًُّ َوَرْحَمُة هللاَّ بِ َها النَّ ٌُّ ك أَ ٌْ بَلُم َعلَ قُوُل السَّ ٌَ َعْن َمالٍِك َقاَل 

 ًِّ بِ ْدُعو لِلنَّ ٌَ ُه  ِه َوَسلََّم - أَُبو اْلَولٌِِد َوِعْنِدي أَنَّ ٌْ ُ َعلَ بِلَْفِظ - َصلَّى هللاَّ
َم ِمْن اْلِخبَلِؾ َوَوَجْدت اِلْبِن  بًِ َبْكٍر َوُعَمَر َعلَى َما َتَقدَّ

بَلِة َوأِلَ الصَّ
 ًِّ بِ ِه َوَسلََّم - َوْهٍب َعْن َمالٍِك أَنَّ اْلُمَسلَِّم َعلَى النَّ ٌْ ُ َعلَ ْدُنو - َصلَّى هللاَّ ٌَ

ِدهِ  ٌَ َمسُّ اْلَقْبَر بِ ٌَ ٌَُسلُِّم َواَل  َعاُء ِعْنَد اْلَقْبِر َفَقْد َقاَل  :(َمْسؤَلَةٌ ) .َف ا الدُّ َوأَمَّ
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 ًِّ بِ ُجُل ِعْنَد َقْبِر النَّ قَِؾ الرَّ ٌَ ُ - َمالٌِك فًِ اْلَمْبُسوِط اَل أََرى أَْن  َصلَّى هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ْمِضً َوَرَوى َعْنُه اْبُن َوْهٍب فًِ - َعلَ ٌَ ٌَُسلُِّم ُثمَّ  ْدُعو َولَِكْن  ٌَ

ْدُعو َوُهَو ُمْسَتْقبُِل اْلقِْبلَِة  ٌَ ْدُعو ُمْسَتْقبَِل اْلَقْبِر َواَل  ٌَ ُه  ِر اْلَمْبُسوِط أَنَّ ٌْ َؼ
 وقد اعترض على هذا الكبلم األخٌر كاتب مفتً ."َوَظْهُرهُ إلَى اْلَقْبرِ 

الحج "البعد العقابدي لحدٌث "المملكة العربٌة السعودٌة  فً كتابً 

 ."لعله لم ٌسمع به من قبل" من نفابس أسرار المعرفة" عرفة
 :باب استقبال القبلة واإلنسان على حاجته (70)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -431 ِ :  َحدَّ َثَنا َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
َقاُل لَهُ  ٌُ َفاِء، َوَكاَن  بًِ َطْلَحَة، َعْن َرافِِع ْبِن إِْسَحاَق َمْولًى آِلِل الشِّ

: ْبِن أَ
 ِ ٌُّوَب األَْنَصاِريَّ َصاِحَب َرُسوِل هللاَّ ُه َسِمَع أََبا أَ بًِ َطْلَحَة، أَنَّ

َمْولَى أَ
قُولُ  ٌَ َؾ أَْصَنُع : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم َوُهَو بِِمْصَر،  ٌْ ِ َما أَْدِري َك َوهللاَّ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم إَِذا َذَهَب : بَِهِذِه اْلَكَرابٌِِس؟ َوَقْد َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ْسَتْدبِْرَها بَِفْرِجهِ : أََحُدُكُم اْلَؽابَِط ِواْلَبْولَ  ٌَ ْسَتْقبِِل اْلقِْبلََة، َوالَ  ٌَ ." َفبلَ 

أبو األٌوب األنصاري أحد صحابة رسول هللا صلى هللا : الشرح
فً إفرٌقٌا قٌل الٌقٌن علٌه وسلم جاهد فً هللا حق جهاده حتى أتاه 

فً تونس، وكان فً الجٌش الذي ترأس علٌه عمرو بن العاص 
وهذا الحدٌث صحٌح اإلسناد لذلك أخرجه حذاق رضً هللا عنه،

ِ ،أَْنَبؤََنا َمالُِك ْبُن أََنسٍ  :قال الشافعً:المسندٌن  َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ
بًِ َطْلَحةَ 

َثَنا إِْسَحاُق ْبُن ِعٌَسى، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، : وقال أحمد،ْبِن أَ َحدَّ
،ِ الحدٌث،ثم أخرج بعده هذا الحدٌث بهذه َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ

َثَنا َمْعَمٌر، َعِن -23577 :الزٌادة التالٌة اِق، َحدَّ زَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
، َقالَ  ٌُّوَب اأْلَْنَصاِريِّ بًِ أَ

، َعْن أَ ًِّ ثِ ٌْ ِزٌَد اللَّ ٌَ ، َعْن َعَطاِء ْبِن  ْهِريِّ  :الزُّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا أََتى أََحُدُكُم اْلَؽابَِط َفبَل »:َقالَ َرُسولُ هللاَّ

بْ  ٌَُؽرِّ ْق أَْو لِ ٌَُشرِّ ْسَتْدبِْرَها، َولَِكْن لِ ٌَ ْسَتْقبِِل اْلقِْبلََة َواَل  َقاَل أَُبو  «ٌَ

ٌُّوبَ  اَم َوَجْدَنا َمَراِحٌَض ُجِعلَْت َنْحَو اْلقِْبلَِة »:أَ ا َقِدْمَنا الشَّ َفلَمَّ
 َ
َثَنا إِْسَحاُق، نا  :، وقال الشاشً فً المسند«َفَنْنَحِرُؾ َوَنْسَتْؽفُِر هللاَّ َحدَّ

بًِ َطْلَحةَ 
ِ ْبِن أَ ، َعْن َمالٍِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ ًُّ ، الحدٌث، اْلَقْعَنبِ

ُد ْبُن َسلََمَة، َواْلَحاِرُث ْبُن :وقال النسابً فً المجتبى أَْخَبَرَنا ُمَحمَّ
ِه َوأََنا أَْسَمُع َواللَّْفُظ لَُه، َعِن اْبِن اْلَقاِسِم َقالَ  ٌْ َثنًِ : ِمْسِكٌٍن قَِراَءًة َعلَ َحدَّ

بًِ َطْلَحَة،
ِ ْبِن أَ  الحدٌث،وقال الطحاوي َمالٌِك، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبِد هللاَّ

ٌُوُنُس، َقالَ  :فً شرح معانً اآلثار َثَنا  ثنا اْبُن َوْهٍب، أَنَّ َمالًِكا، : َحدَّ
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َثُه، َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعْبدِ  بًِ َطْلَحةَ  َحدَّ
وقد  قلت ، الحدٌث،هللاِ ْبِن أَ

هنا بحدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً اإلمام مالك استدل 
نهٌه عن استقبال القبلة أو استدبارها بؽابط أو بول، وقد جاء الحدٌث 

 :من عدة طرق منها رواٌة سلمان الفارسً رضً هللا عنه عند مسلم
ِ ":"سبل السبلم"قال الصنعانً فً  َوَعْن َسْلَماَن ُهَو أَُبو َعْبِد هللاَّ

َقاُل لَهُ  ٌُ ًُّ َو رِ : َسْلَماُن اْلَفاِرِس ٌْ ِ  ،َسْلَماُن اْلَخ َصلَّى - َمْولَى َرُسوِل هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ َر، َوَقَرأَ -هللاَّ ٌِن َوَتَنصَّ ، أَْصلُُه ِمْن َفاِرَس، َساَفَر لَِطلَِب الدِّ

 ِ - اْلُكُتَب، َولَُه أَْخَباٌر َطِوٌلٌَة َنفٌَِسٌة، ُثمَّ َتَنقََّل َحتَّى اْنَتَهى إلَى َرُسوِل هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ  َفآَمَن بِِه، َوَحُسَن إْسبَلُمُه، َوَكاَن َرْأًسا فًِ أَْهلِ - َصلَّى هللاَّ

 ِ تِ »:اإْلِْسبَلِم، َوَقاَل فٌِِه َرُسوُل هللاَّ ٌْ ا أَْهلُ اْلَب هُ « َسْلَماُن ِمنَّ َوَوالَّ

ِرٌَن، قٌِلَ "اْلَمَدابِنَ "ُعَمرُ  ِن َوَخْمِسٌَن : ، َوَكاَن ِمْن اْلُمَعمِّ ٌْ َعاَش ِماَبَت
ُق : َسَنًة، َوقٌِلَ  َتَصدَّ ٌَ ِدِه، َو ٌَ ؤُْكُل ِمْن َعَمِل  ٌَ َثبَلَثِماَبٍة َوَخْمِسٌَن، َوَكاَن 

ِن َوَثبَلثٌِنَ : َوقٌِلَ . بَِعَطابِِه،َماَت بِاْلَمِدٌَنِة َسَنَة َخْمِسٌنَ  ٌْ  لََقدْ : َقالَ . اْثَنَت
ْن َنْسَتْقبِلَ اْلقِْبلََة بَِؽابٍِط أَْو »

ِه َوَسلََّم أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َنَهاَنا َرُسولُ هللاَّ
أَْو أَْن ] اْلَؽابِِط أَْو اْلَبْولِ  اْلُمَراُد أَْن َنْسَتْقبَِل بِفُُروِجَنا ِعْنَد ُخُروجِ « َبْولٍ 

ِمٌنِ  ٌَ ًَ بِاْل َكرِ  [َنْسَتْنِج ُر النَّْهًِ َعْن َمسِّ الذَّ ٌْ ِمٌِن ِعْندَ  َوَهَذا َؼ ٌَ  اْلَبْولِ  بِاْل
ًَ بِؤََقلَّ ِمْن َثبَلَثِة أَْحَجارٍ ] الَِّذي َمرَّ   ااِلْستِْنَجاُء إَزالَةُ  [أَْو أَْن َنْسَتْنِج

ْجِو بِاْلَماِء أَْو اْلِحَجاَرةِ  ْوُث ] النَّ ًَ بَِرِجٌٍع َوُهَو الرَّ أَْو ]أَْو أَْن َنْسَتْنِج
ًَ اْلَكْعَبُة، ،َرَواهُ ُمْسلِمٌ  [َعْ مٍ  ًُ َعْن اْستِْقَباِل اْلقِْبلَِة َوِه ْه اْلَحِدٌُث فٌِِه النَّ

ٌُّوَب فًِ َقْولِهِ  بًِ أَ
َرَها َحِدٌُث أَ ْت : َكَما َفسَّ ٌَ َفَوَجْدَنا َمَراِحٌَض َقْد ُبنِ

ًُ َعْن  ْه ؤْتًِ؛ ُثمَّ َقْد َوَرَد النَّ ٌَ َ َوَس َنْحَو اْلَكْعَبِة َفَنْنَحِرُؾ َوَنْسَتْؽفُِر هللاَّ
َرَة ِعْنَد ُمْسلٍِم َمْرفُوًعا  ٌْ بًِ ُهَر

ًضا َكَما فًِ َحِدٌِث أَ ٌْ إَذا »اْستِْدَباِرَها أَ
ْسَتْدبُِرَها ٌَ ْسَتْقبِلُ اْلقِْبلََة َواَل  ٌَ ُرهُ ِمْن « َجلََس أََحُدُكْم لَِحاَجتِِه َفبَل  ٌْ َوَؼ

ْحِرٌِم أَْو اَل؟ َعلَى َخْمَسِة . اأْلََحاِدٌثِ  ًُ لِلتَّ ْه َواْخَتلََؾ اْلُعلََماُء َهْل َهَذا النَّ

لُ ): أَْقَوالٍ  ْنِزٌهِ : (اأْلَوَّ ُه لِلتَّ ُكوُن ،أَنَّ ٌَ َن اْلَفَضاِء َواْلُعْمَراِن، َف ٌْ  ببَِل َفْرٍق َب
َوأََحاِدٌُث النَّْهًِ َمْحُمولٌَة َعلَى َذلَِك، بَِقِرٌَنِة َحِدٌِث َجابٍِر . َمْكُروًها

ته َقْبلَ َمْوتِِه بَِعاٍم ُمْسَتْقبِلَ » ٌْ
اَن « اْلقِْبلَةِ  َرأَ أَْخَرَجُه أَْحَمُد َواْبُن ِحبَّ

ُرُهَما؛ َوَحِدٌِث اْبِن ُعَمرَ  ٌْ ُه : َوَؼ ًَّ »أَنَّ بِ ِه - َرأَى النَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ِت اْلَمْقِدِس ُمْسَتْدبًِرا لِْلَكْعَبةِ - َوَسلََّم  ٌْ ْقِضً َحاَجَتُه ُمْسَتْقبِبًل لَِب ٌَ »

ِه؛ َوَحِدٌِث َعابَِشةَ  ٌْ َفٌق َعلَ لُوا َمْقَعَدتًِ إلَى اْلقِْبلَةِ »:ُمتَّ اْلُمَراُد « َفَحوِّ

ِه َحاَل َقَضاِء َحاَجتِِه إلَى اْلقِْبلَِة؛ َرَواهُ أَْحَمُد،  ٌْ ْقُعُد َعلَ ٌَ بَِمْقَعَدتِِه َما َكاَن 
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ُه  ُل اْلَحِدٌِث أَنَّ ِ »َواْبُن َماَجْه، َوإِْسَناُدهُ َحَسٌن، َوأَوَّ ُذِكَر ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ
ِه َوَسلََّم -  ٌْ ُ َعلَ ْسَتْقبِلُوا بِفُُروِجِهْم - َصلَّى هللاَّ ٌَ ْكَرُهوَن أَْن  ٌَ َقْوٌم 

َهَذا لَْفُظ اْبِن « أََراُهْم َقْد َفَعلُوا، اْسَتْقبِلُوا بَِمْقَعَدتًِ اْلقِْبلَةَ : اْلقِْبلََة، َقالَ 

ْلتِ  ًُّ فًِ اْلِمٌَزاِن فًِ َتْرَجَمِة َخالِِد ْبِن الصَّ َهبِ
َهَذا  ":َماَجْه؛ َوَقاَل الذَّ
 ."اْلَحِدٌُث ُمْنَكرٌ 

انًِ) ٌم فٌِِهَما لَِظاِهِر أََحاِدٌِث النَّْهًِ : (الثَّ ُه ُمَحرَّ َواأْلََحاِدٌُث الَّتًِ . أَنَّ
َها  َها َكاَنْت لُِعْذٍر َوأِلَنَّ ْنِزٌِه َمْحُمولٌَة َعلَى أَنَّ ُه لِلتَّ ُجِعلَْت َقِرٌَنًة َعلَى أَنَّ

ُة فِْعٍل اَل ُعُموَم لََها ٌَ . ِحَكا
الِثُ ) ُه ُمَباٌح فٌِِهَما، َقالُوا: (الثَّ َوأََحاِدٌُث النَّْهًِ َمْنُسوَخٌة بِؤََحاِدٌِث : أَنَّ

ْرحِ  ْقٌٌَِد بَِقْبِل َعاٍم َوَنْحَوهُ؛ َواْسَتْقَواهُ فًِ الشَّ . اإْلَِباَحِة،؛ أِلَنَّ فٌَِها التَّ
ابِعُ ) َحاِري ُدوَن اْلُعْمَراِن؛ أِلَنَّ أََحاِدٌَث اإْلَِباَحِة  (الرَّ ْحُرُم فًِ الصَّ ٌَ

ٌة، َوَبْعَد  ِه، َوأََحاِدٌُث النَّْهًِ َعامَّ ٌْ َوَرَدْت فًِ اْلُعْمَراِن، َفُحِملَْت َعلَ
َحاِري َعلَى  ْت الصَّ ٌَ َتْخِصٌِص اْلُعْمَراِن بِؤََحاِدٌِث فِْعلِِه الَّتًِ َسلََفْت َبقِ

ْحِرٌِم، َوَقْد َقاَل اْبُن ُعَمرَ  َما َنَهى َعْن َذلَِك فًِ اْلَفَضاِء، َفإَِذا َكاَن : التَّ إنَّ
ُرهُ،  ٌْ ْسُتُرك َفبَل َبؤَْس بِِه، َرَواهُ أَُبو َداُود َوَؼ ٌَ ٌء  ًْ َن اْلقِْبلَِة َش ٌْ َنك َوَب ٌْ َب

َس بِاْلَبِعٌِد، لَِبَقاِء أََحاِدٌِث النَّْهًِ َعلَى َبابَِها، َوأََحاِدٌُث  ٌْ َوَهَذا اْلَقْوُل لَ
ُجوُز : (اْلَخاِمسِ ). اإْلَِباَحِة َكَذلِكَ  ٌَ ْحُرُم فٌِِهَما، َو ٌَ َن ااِلْستِْقَباِل َف ٌْ اْلَفْرُق َب

. ااِلْستِْدَباُر فٌِِهَما، َوُهَو َمْرُدوٌد بُِوُروِد النَّْهًِ فٌِِهَما َعلَى َسَواءٍ 
ًِّ أَنَّ َسَبَب  ْعبِ ابُِع، َوَقْد ُذِكَر َعْن الشَّ َفَهِذِه َخْمَسُة أَْقَواٍل أَْقَرُبَها الرَّ
ًٍّ أَْو  َها اَل َتْخلُو َعْن ُمَصلٍّ ِمْن َملٍَك أَْو آَدِم ْحَراِء أَنَّ النَّْهًِ فًِ الصَّ

 ًُّ َهقِ ٌْ َما َوَقَع َبَصُرهُ َعلَى َعْوَرتِِه؛ َرَواهُ اْلَب ؛ َفُربَّ ًٍّ أَْي : َوَقْد ُسبِلَ .ِجنِّ
ِن، َحِدٌِث اْبِن ُعَمَر  ٌْ ًُّ َعْن اْختبَِلِؾ اْلَحِدٌَث ْعبِ ْسَتْدبُِر "الشَّ ٌَ ُه َرآهُ  أَنَّ

َرَة فًِ النَّْهًِ َفَقالَ  ٌْ بًِ ُهَر
ا َقْوُل : اْلقِْبلََة، َوَحِدٌِث أَ َصَدَقا َجِمًٌعا، أَمَّ

َرَة  ٌْ بًِ ُهَر
ٌَُصلُّوَن "أَ ا  ِ ِعَباًدا َمبَلبَِكًة َوِجّنً ْحَراِء َفإِنَّ هلِلَّ َفهَُو فًِ الصَّ

َما  ا َكَنفُُكْم َفإِنَّ ْسَتْدبُِرُهْم، َوأَمَّ ٌَ ْسَتْقبِلُهُْم أََحٌد بَِبْوٍل َواَل َؼابٍِط، َواَل  ٌَ َفبَل 
ُت  ٌْ ْت اَل قِْبلََة فٌَِها، َوَهَذا َخاصٌّ بِاْلَكْعَبِة، َوَقْد أُْلِحَق بَِها َب ٌَ ٌُوٌت ُبنِ ًَ ُب ِه

بًِ َداُود 
ِ »اْلَمْقِدِس لَِحِدٌِث أَ ِه َوَسلََّم - َنَهى َرُسولُ هللاَّ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ

ِن بَِؽابٍِط أَْو َبْولٍ  ٌْ ْقَوى « َعْن اْستِْقَباِل اْلقِْبلََت ٌَ َوُهَو َحِدٌٌث َضِعٌٌؾ اَل 

ِن لَِما  ٌْ َعلَى َرْفِع اأْلَْصِل، َوأَْضَعُؾ ِمْنُه اْلَقْوُل بَِكَراَهِة اْستِْقَباِل اْلَقَمَر
انًِ َعَشرَ  ؤْتًِ فًِ اْلَحِدٌِث الثَّ هِ . ٌَ ٌْ َم اْلَكبَلُم َعلَ ٌُْمَنى َتَقدَّ : َوااِلْستِْنَجاُء بِاْل

ًَ بِؤََقلَّ ِمْن َثبَلَثِة أَْحَجارٍ »َوَقْولُُه، ُه اَل « أَْو أَْن َنْسَتْنِج ُدلُّ َعلَى أَنَّ ٌَ
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ُة اْستِْعَماِل الثَّبَلِث فًِ  ٌَّ فِ ٌْ ٌُْجِزُئ أََقلُّ ِمْن َثبَلَثِة أَْحَجاٍر، َوَقْد َوَرَد َك

اٍس  ِن َوَحَجٌر لِْلَمْسُرَبةِ »َحِدٌِث اْبِن َعبَّ ٌْ ْفَحَت ًَ بِِسٌٍن « َحَجَراِن لِلصَّ َوِه
ُبرِ  . ُمْهَملٍَة َوَراٍء َمْضُموَمٍة أَْو َمْفُتوَحٍة، َمْجَرى اْلَحَدِث ِمْن الدُّ

ِجُب  ٌَ ُه اَل  ِة َعلَى أَنَّ ٌَّ َولِْلُعلََماِء ِخبَلٌؾ فًِ ااِلْستِْنَجاِء بِاْلِحَجاَرِة؛ َفاْلَهاَدِو
ُطوَبِة َولَْم َتَزْل  ي الرُّ ًَ َتَعدِّ ِم؛ أَْو َمْن َخِش مِّ ٌَ ااِلْستِْنَجاُء إالَّ َعلَى اْلُمَت

ِجُب  ٌَ َما  ِر َهِذِه اْلَحالَِة َمْنُدوٌب اَل َواِجٌب؛ َوإِنَّ ٌْ َجاَسُة بِاْلَماِء؛ َوفًِ َؼ النَّ
بَلةِ   ".ااِلْستِْنَجاُء بِاْلَماِء لِلصَّ

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -432 َثَنا َمالٌِك، َعْن َنافٍِع َمْولَى اْبِن ُعَمَر، :  َحدَّ َحدَّ
ِ َصلى هللا  بٌِِه، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

أن َرُجبٍل ِمَن األَْنَصاِر، أَْخَبَرهُ، َعْن أَ
هذا الحدٌث :الشرح".َنَهى أَْن ُتْسَتْقَبَل اْلقِْبلَُة بَِؽابٍِط أَْو َبْولٍ : َعلٌَه َوَسلم

معضل فٌه مبهمان رجل األنصار الذي لم ٌسم فكان أبوه أكثر 
 .جهالة، وشرح الحدٌث تقدم ما فٌه الكفاٌة، وهللا تعالى أعلم

 :باب ما جاء فً البول (71)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -433 ُه :  َحدَّ ى ْبِن َسِعٌٍد، أَنَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ
اُس بِِه : َقالَ  ُبوَل، َفَصاَح النَّ ٌَ ًٌّ اْلَمْسِجَد َفَكَشَؾ َعْن َفْرِجِه لِ َدَخَل أَْعَرابِ

ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم ْوُت، َفَقاَل َرُسوُل هللاَّ اْتُرُكوهُ : َحتَّى َعبلَ الصَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم بَِذُنوٍب ِمْن َماٍء،  َفَتَرُكوهُ َفَباَل، ُثمَّ أََمَر َرُسوُل هللاَّ

هذا الحدٌث أخرجه اإلمام مالك ":الشرح." َفُصبَّ َعلَى َذلَِك اْلَمَكانِ 

رحمه هللا وإٌانا مرسبل، ألن القاضً ٌحً بن سعٌد األنصاري من 
صؽار التابعٌن ولم ٌحضر ٌقٌنا لهذه الواقعة،قال ابن عبد البر فً 

ُنوُب اْلَحظَّ َوالنَِّصٌَب  :التمهٌد ُكوُن الذَّ ٌَ ْلُو اْلَكبٌَِرةُ َههَُنا َوَقْد  ُنوُب الدَّ الذَّ
ْصَحابِِهْم : ِمْن َقْولِِه َتَعالَى

َهَذا َحِدٌٌث  (59 51)َذُنوًبا ِمْثلَ َذُنوِب أَ

َواِة َوَقْد ُرِوَي ُمْسَنًدا ُمتَِّصبًل َعْن  ِؤ ِعْنَد َجَماَعِة الرُّ ُمْرَسٌل فًِ اْلُمَوطَّ
ى ْبِن َسِعٌٍد َعْن أََنٍس ِمْن ُوُجوٍه ِصَحاٍح َوُهَو َمْحفُوٌظ َثابٌِت ِمْن  ٌَ ْح ٌَ

ِه َوَسلََّم  أََنسٍ  َحِدٌثِ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َرَة َعِن النَّ ٌْ بًِ ُهَر
َوِمْن َحِدٌِث أَ

ى ْبُن َسِعٌد ٌَ ْح ٌَ ُه َعْنُه َرَواهُ  ًة أِلَنَّ ولكن ." َفَذَكَر َههَُنا َحِدٌَث أََنٍس َخاصَّ
َرةَ طرٌق أنس وعن طرٌق َعْن الحدٌث جاء  ٌْ بًِ ُهَر

 رضً هللا أَ
َماِن، َقالَ  -220 :عنهما، قال البخاري ٌَ َثَنا أَُبو ال ٌب، : َحدَّ ٌْ أَْخَبَرَنا ُشَع

، َقالَ  ْهِريِّ ِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، : َعِن الزُّ ِ ْبُن َعْبِد هللاَّ ُد هللاَّ ٌْ أَْخَبَرنًِ ُعَب
َرَة، َقالَ  ٌْ اُس،: أَنَّ أََبا ُهَر ًٌّ َفَباَل فًِ الَمْسِجِد، َفَتَناَولَُه النَّ  َقاَم أَْعَرابِ

ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َدُعوهُ َوَهِرٌقُوا َعلَى َبْولِِه » :َفَقاَل لَهُُم النَّ
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ِرٌَن، َولَْم ُتْبَعُثوا  سِّ ٌَ َما ُبِعْثُتْم ُم َسْجبًل ِمْن َماٍء، أَْو َذُنوًبا ِمْن َماٍء، َفإِنَّ
ِرٌنَ  َثَنا َخالُِد ْبُن َمْخلٍَد، َقالَ  -221، «ُمَعسِّ َماُن، َعْن : َحدَّ ٌْ َثَنا ُسلَ َوَحدَّ

ى ْبِن َسِعٌٍد، َقالَ  ٌَ ْح ًٌّ َفَباَل : َسِمْعُت أََنَس ْبَن َمالٍِك َقالَ : ٌَ َجاَء أَْعَرابِ
اُس، ِه  »فًِ َطابَِفِة الَمْسِجِد، َفَزَجَرهُ النَّ ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ َفَنَهاُهُم النَّ

ِه َوَسلََّم بَِذُنوٍب ِمْن  ٌْ ًُّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ا َقَضى َبْولَُه أََمَر النَّ َوَسلََّم َفلَمَّ

هِ  ٌْ  والحدٌث أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود «َماٍء َفؤُْهِرٌَق َعلَ

": نٌل األوطار"والترمذي والنسابً وابن ماجه، قال الشوكانً فً 
ًٌّي ): َقْولُهُ " ْعَرابِ

َنَة ِعْنَد : َقاَل اْلَحافُِظ فًِ اْلَفْتحِ  (َقاَم أَ ٌْ ٌَ َزاَد اْبُن ُع

لِِه  ِرِه فًِ أَوَّ ٌْ ْرِمِذيِّ َوَؼ ُه َصلَّى ُثمَّ َقالَ »التِّ ًدا : أَنَّ اللَّهُمَّ اْرَحْمنًِ َوُمَحمَّ
 ًُّ بِ ِه َوَسلََّم - َواَل َتْرَحْم َمَعَنا أََحًدا َفَقاَل لَُه النَّ ٌْ ُ َعلَ لََقْد -: َصلَّى هللاَّ

ْلَبْث أَْن َباَل فًِ اْلَمْسِجدِ  ٌَ ْرت َواِسًعا، َفلَْم  َوَقْد أَْخَرَج َهِذِه « َتَحجَّ
اَدَة اْلُبَخاِريُّ فًِ اأْلََدِب ِمْن َصِحٌِحِه، َوَرَوى اْبُن َماَجْه اْلَحِدٌَث  ٌَ الزِّ

َرَة َوَحِدٌِث َواثِلََة ْبِن اأْلَْسَقعِ  ٌْ بًِ ُهَر
ا ِمْن َحِدٌِث أَ َوأَْخَرَجُه أَُبو . َتاّمً

َسارٍ  ٌَ َماَن ْبِن  ٌْ ِة ُسلَ ٌَ ًضا ِمْن ِرَوا ٌْ ًُّ أَ ًُّ . ُموَسى اْلَمِدٌنِ َواأْلَْعَرابِ
ًُّ : اْلَمْذُكوُر قٌِلَ  ًُّ َذَكَرهُ أَُبو ُموَسى اْلَمِدٌنِ َمانِ ٌَ ِصَرةُ اْل ٌْ . ُهَو ُذو اْلُخَو

ِ ْبِن : َوقٌِلَ  ًُّ َعْن َعْبِد هللاَّ اِرٌِخ ، َحَكاهُ التَّ ًُّ ِمٌِم ُهَو اأْلَْقَرُع ْبُن َحابٍِس التَّ
 ًِّ ِن ْبُن َفاِرسٍ : َوقٌِلَ . َنافٍِع اْلَمَدنِ ٌْ َنُة ْبُن ِحْصٍن َقالَُه أَُبو اْلُحَس ٌْ ٌَ . ُهَو ُع

َقُعوا بِهِ ): َقْولُهُ  ٌَ ٍة ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ  (لِ ٌَ ، َوفًِ "َفَزَجَرهُ النَّاسُ "فًِ ِرَوا
ِه النَّاسُ "أُْخَرى لَُه  ٌْ ًضا ".َفَثاَر إلَ ٌْ ". َفَتَناَولَُه النَّاسُ "َوفًِ أُْخَرى لَُه أَ

ًضا ِمْنَحِدٌِث أََنٍس  ٌْ َحاَبةُ " َولَُه أَ ؤْتًِ" َمْه َمْه : َفَقاَل الصَّ ٌَ ًِّ . َوَس َهقِ ٌْ َولِْلَب
ًّ " َفَصاَح بِِه النَّاسُ " َسابِ بَِفْتِح اْلُمْهَملَِة َوُسُكوِن  (َسْجبًل ): َقْولُهُ .َوَكَذا النَّ

َقاُل لََها َذلَِك . اْلِجٌمِ  ٌُ ْلُو َمؤْلَى َواَل  ًُّ ُهَو الدَّ ِجْسَتانِ َقاَل أَُبو َحاتٍِم السِّ
ًَ َفاِرَؼةٌ  دٍ . َوِه ٌْ ْجلُ : َقاَل اْبُن ُدَر ْلُو : السَّ َحاِح الدَّ َدْلٌو َواِسَعٌة، َوفًِ الصِّ

ِل اْلِكَتابِ  َم إَشاَرةٌ إلَى َبْعِض َهَذا فًِ أَوَّ ْخَمُة، َوَقْد َتَقدَّ أَْو ): َقْولُهُ .الضَّ

ْلُو َمؤْلَى: َقاَل اْلَخلٌِلُ  (ُذُنوًبا ًَ الدَّ ْلُو اْلَعِظٌَمةُ : َوَقاَل اْبُن َفاِرسٍ . ِه . الدَّ
ٌتِ  كِّ ًَ : َوَقاَل اْبُن السِّ َقاُل لََها َوِه ٌُ فٌَِها َماٌء َقِرٌٌب ِمْن اْلِمْلِء، َواَل 

ْخٌٌِرِ  َذُنوٌب َفَتُكوُن أَْو لِلشَّكِّ ِمْن : َفاِرَؼةٌ  اِوي أَْو لِلتَّ َواْلُمَراُد . الرَّ
ُنوَب ِمْن َشؤْنَِها َذلَِك َرْفُع ااِلْشتَِباِه؛ أِلَنَّ : بَِقْولِهِ  ِمْن َماٍء َمَع أَنَّ الذَّ

ِرِهَما ٌْ ِوٌِل َوَؼ َن اْلَفَرِس الطَّ ٌْ َنُه َوَب ٌْ ُنوَب ُمْشَتَرٌك َب  ".الذَّ
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -434 َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن ِدٌَناٍر، :  َحدَّ َحدَّ

ُه َقالَ  ُبوُل َقابًِما: أَنَّ ٌَ ُت َعْبَد هللاِ ْبَن ُعَمَر  ٌْ هذا الحدٌث : الشرح." َرأَ
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الذي رواه اإلمام مالك رحمه هللا وإٌانا عن ابن عمر رضً هللا 
عنهما موقوفا جاء فً رواٌة مرفوعا إلى رسول هللا صلى هللا علٌه 

َفةَ  ٌْ ًَّ »:وسلم، َوَعْن ُحَذ بِ نَّ النَّ
ِه َوَسلََّم - أَ ٌْ ُ َعلَ اْنَتَهى إلَى - َصلَّى هللاَّ

ُت َفَقالَ  ٌْ اْدُنْه َفَدَنْوُت َحتَّى قُْمُت ِعْنَد : ُسَباَطِة َقْوٍم َفَبالَ َقابًِما َفَتَنحَّ
هِ  ٌْ ؤَ َوَمَسَح َعلَى ُخفَّ ِه َفَتَوضَّ ٌْ َباَطةُ « َعقَِب َمْلَقى : َرَواهُ اْلَجَماَعُة، َوالسُّ

َراِب َواْلقَُمامِ  ْجلِْس لَِمانٍِع َكانَ ، التُّ ٌَ  بَِها أَْو َوَجٍع َكاَن بِِه، َوَقدْ  َولََعلَُّه لَْم 
َرةَ  ٌْ بًِ ُهَر

ًِّ َعْن أَ ابِ
ًَّ »:َرَوى اْلَخطَّ بِ نَّ النَّ

ِه َوَسلََّم - أَ ٌْ ُ َعلَ - َصلَّى هللاَّ
ُ «َبالَ َقابًِما ِمْن ُجْرٍح َكاَن بَِمؤْبِِضهِ  ًَ هللاَّ ٌُْحَمُل َقْوُل َعابَِشَة َرِض ، َو

ْكَبِة ِمْن ُكلِّ  ِر َحاِل اْلُعْذِر، َواْلَمؤْبُِض َما َتْحَت الرُّ ٌْ َعْنَها َعلَى َؼ
ُه َقالَ  ًِّ أَنَّ افِِع َواٍن، َوَقْد ُرِوَي َعْن الشَّ ٌَ َكاَنْت اْلَعَرُب َتْسَتْشفًِ لَِوَجِع : َح

ْلبِ   " .الصُّ
َوُسبَِل َمالٌِك، َعْن َؼْسِل اْلَفْرِج ِمَن اْلَؽابِِط : قال أَُبو ُمْصَعبٍ - *

َبلََؽنًِ أَنَّ َبْعَض َمْن َمَضى َكاُنوا : َواْلَبْوِل، َهْل َجاَء فٌِِه أََثٌر؟ َفَقالَ 
ُإوَن ِمَن اْلَؽابِِط، َوأََنا أُِحبُّ ؼسَل اْلَفْرَج ِمَن اْلَبْوِل  َتَوضَّ ٌَ

قد تقدمت أحادٌث صرٌحة منها ما هو موقوؾ : الشرح."واْلَؽابِطِ 

على عمر ومنها ما هو مرفوع تنص على وضوء الؽابط، وأنه 
استعمال الماء أثناء االستنجاء بدل استعمال الحجارة، وقد مدح هللا 

اٍس  ُ - األنصار باستعمال الماء إلزالة الخبث، فَعْن اْبِن َعبَّ ًَ هللاَّ َرِض
ًَّ »:َعْنهَُما بِ نَّ النَّ

ِه َوَسلََّم - أَ ٌْ ُ َعلَ إنَّ : َسؤَلَ أَْهلَ قَُباَء، َفَقالَ - َصلَّى هللاَّ
ُكْم َقالُوا ٌْ ٌُْثنًِ َعلَ  َ ا ُنْتبُِع اْلِحَجاَرَة اْلَماءَ : هللاَّ اُر بَِسَنٍد «.إنَّ َرَواهُ اْلَبزَّ

بًِ 
َمَة ِمْن َحِدٌِث أَ ٌْ َحُه اْبُن ُخَز بًِ َداُود َوَصحَّ

َضِعٌٍؾ، َوأَْصلُُه فًِ أَ
ُ َعْنُه بُِدوِن ِذْكِر اْلِحَجاَرةِ  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ " اْبِن َعبَّاسٍ " َوَعْن .ُهَر

ُ َعْنهَُما ًَ هللاَّ ًَّ :َرِض بِ ِه َوَسلََّم َسؤََل أَْهَل قَُباءَ  أَنَّ النَّ ٌْ ُ َعلَ بَِضمِّ  [َصلَّى هللاَّ
ٌر َمْصُروٌؾ َوفٌِِه لَُؽٌة بِاْلَقْصِر، َوَعَدِم  اْلَقاِؾ َمْمُدوٌد ُمَذكَّ

ْرؾِ  ُكْم َفَقالُوا: َفَقالَ "،الصَّ ٌْ ْثنًِ َعلَ ٌُ  َ ا ُنْتبُِع اْلِحَجاَرَة اْلَماءَ : إنَّ هللاَّ  "إنَّ
ارُ  اُر بَِسَنٍد َضِعٌٍؾ َقاَل اْلَبزَّ اَل َنْعلَُم أََحًدا َرَواهُ َعْن : َرَواهُ اْلَبزَّ

ٌد َضِعٌٌؾ  َد ْبَن َعْبِد اْلَعِزٌِز َواَل َعْنُه إالَّ اْبَنُه، َوُمَحمَّ ْهِريِّ إالَّ ُمَحمَّ الزُّ
ِه  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ َنِن َعْن النَّ ْرِمِذيِّ فًِ السُّ بًِ َداُود َوالتِّ

َوأَْصلُُه فًِ أَ
ُة فًِ أَْهِل قَُباَء »َوَسلََّم َقاَل  ٌَ ٌُِحبُّوَن أَنْ }َنَزلَْت َهِذِه اآْل  فٌِِه ِرَجالٌ 
ُروا َتَطهَّ ْسَتْنُجوَن بِاْلَماِء، َفَنَزلَْت فٌِِهْم َهِذِه :  َقالَ [108: التوبة]{ ٌَ ٌَ َكاُنوا 

ةُ  ٌَ ْرِمِذيُّ « اآْل َؼِرٌٌب َوأَْخَرَجُه اْبُن َماَجْه : َقاَل اْلُمْنِذِريُّ َزاَد التِّ
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َمَة ِمْن َحِدٌِث  ٌْ َحُه اْبُن ُخَز َرَة " َوَصحَّ ٌْ بًِ ُهَر
. بُِدوِن ِذْكِر اْلِحَجاَرةِ " أَ

بِ  َوِويُّ فًِ َشْرِح اْلُمَهذَّ هُْم : َقاَل النَّ اْلَمْعُروُؾ فًِ ُطُرِق اْلَحِدٌِث أَنَّ
ْسَتْنُجوَن بِاْلَماِء َواأْلَْحَجارِ  ٌَ ْفَعِة َفَقالَ . َكاُنوا،  َه اْبُن الرِّ ٌُوَجُد : َوَنبَّ اَل 

َبِريُّ َنْحَوهُ  َقاَل . َهَذا فًِ ُكُتِب اْلَحِدٌِث؛ َوَكَذا َقاَل اْلُمِحبُّ الطَّ
ِهْم، َوإِْن َكاَنْت َضِعٌَفةً : اْلُمَصنِّؾُ  ٌْ اِر َواِرَدةٌ َعلَ ُة اْلَبزَّ ٌَ : قُْلت. َوِرَوا

ٌُوَجُد فًِ ُكُتِب اْلَحِدٌِث بَِسَنٍد َصِحٌٍح، َولَِكنَّ  ٌُِرٌُدوَن اَل  هُْم  ْحَتِمُل أَنَّ ٌَ
َح َذلِكَ  ُه َصحَّ دُّ بَِما فًِ اإْلِْلَماِم َفإِنَّ َوِويُّ : َقاَل فًِ اْلَبْدرِ . اأْلَْولَى الرَّ َوالنَّ

َها أَْكَباُد  ٌْ ا لَْو قُِطَعْت إلَ ٌَ ا َوَخَبا ٌَ َة َذلَِك َؼِرٌَبٌة فًِ َزَوا ٌَ َمْعُذوٌر، َفإِنَّ ِرَوا
وصح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم استعمال الماء .اإْلِبِِل لََكاَن َقلٌِبًل 

ُ َعْنُه  ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر
إلزالة أنواع النجاسات والخبابث، فَعْن أَ

ِه َوَسلَّمَ : َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ اْسَتْنِزُهوا ِمْن اْلَبْوِل، َفإِنَّ »َقاَل َرُسوُل هللاَّ
،« َعَذاَب اْلَقْبِر ِمْنهُ  ًُّ اَرقُْطنِ الحبٌر قال ابن َوفًِ تْخلٌِِص َرَواهُ الدَّ

« أَْكَثُر َعَذاِب اْلَقْبِر ِمْن اْلَبْولِ  » َولِْلَحاِكِم َوأَْحَمَد َواْبِن َماَجهْ :حجر

ـ، لكنه صححه فً بلوغ ه/َوأََعلَُّه أَُبو َحاتٍِم، َوَقاَل إنَّ َرْفَعُه َباِطلٌ 
   .المرام فتناقض حكمه، نسؤل هللا السبلمة من الزلل

 :باب ما جاء فً بول الصبً (72)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -435 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
َها َقالَتْ  ُ َعْنَها، أَنَّ ًَ هللاَّ بٌِِه، َعْن َعابَِشَة َرِض

ِ َصلى : أَ ًَ َرُسوُل هللاَّ أُتِ
اهُ  ٌَّ ، َفَباَل َعلَى َثْوبِِه، َفَدَعا بَِماٍء، َفؤَْتَبَعُه إِ ًٍّ ." هللا َعلٌَه َوَسلم بَِصبِ

هذا الحدٌث من أصح األسانٌد لذلك أخرجه من طرٌق مالك : الشرح
أخبرنا مالك عن : قال الشافعً فً المسند:بعض حذاق المسندٌن

ٌُوُسَؾ، : هشام بن عروة،الحدٌث، وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ
أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،الحدٌث،وقال النسابً فً : َقالَ 

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن : السنن الكبرى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

َمالٍِك َعْن ِهَشاِم ْبِن ": "فتح الباري"ُعْرَوَة،الحدٌث، قال ابن حجر فً 
بٌِِه َعْن َعابَِشَة َقالَت 

ِه َوَسلََّم ُعْرَوَة َعْن أَ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ أََتى َرُسولُ هللاَّ
اج بن بصبً َفَبال على َثْوبه  ًّ من َطِرٌق اْلحجَّ اَرقُْطنِ روى الدَّ

َها أََتت بَِعْبد هللا بن الزبٌر َوَوقع َنْحو  أَْرَطاة َعن ِهَشام بَِهَذا اإْلِْسَناد أَنَّ
ًّ َرَواهُ اْلَحاِكم ولسلٌمان بن َهاشم بن عتَبة بن  َذلِك للحسٌن بن َعل
َها أََتت بِاْبن  أبً َوقاص َرَواهُ ابن َمْنَده َعن أم قٌس بنت ُمحصن أَنَّ

."   لََها َصِؽٌر اْسمَها آِمَنة َوقٌل جذامة َوأما اْسم اْبنَها َفلم أره
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َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -436 ِد :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب َحدَّ
َها  ٍس بِْنِت ِمْحَصٍن، أَنَّ ٌْ ِ ْبِن ُعْتَبَة ْبِن َمْسُعوٍد، َعْن أُمِّ َق ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ هللاَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه  َعاَم، إِلَى َرُسوِل هللاَّ ؤُْكِل الطَّ ٌَ أََتْت بِاْبٍن لََها َصِؽٌٍر لَْم 
َوَسلم، َفؤَْجلََسُه فًِ َحْجِرِه، َفَباَل َعلَى َثْوبِِه، َفَدَعا بَِماٍء َفَنَضَحُه َولَْم 

ْؽِسْلهُ   هذا الحدٌث المسند المرفوع من أصح األسانٌد :"الشرح." ٌَ

َثَنا  :قال البخاري: لذلك أخرجه من طرٌق بعض حذاق المسندٌن َحدَّ
ٌُوُسَؾ، َقالَ  ِ ْبُن  ِ : َعْبُد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعَب

َها ٍس بِْنِت ِمْحَصٍن، أَنَّ ٌْ ِ ْبِن ُعْتَبَة، َعْن أُمِّ َق الحدٌث، وقال : ْبِن َعْبِد هللاَّ
أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن أنس، وحدثناه عن :الدارمً

حدثنا عبد هللا بن مسلمة  : وقال أبو داودالحدٌث،ٌونس، أٌضا،
الحدٌث، وقال النسابً فً القعنبً، عن مالك، عن ابن شهاب،

َبُة، َعْن َمالٍِك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن  :الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
ِ ْبِن ُعْتَبةَ  ِ ْبِن َعْبِد هللاَّ ِد هللاَّ ٌْ ، الحدٌث،وقال أبو عوانة فً المسند ُعَب

حدثنا ٌونس بن عبد األعلى قال ثنا ابن وهب قال  :وفً المستخرج
أخبرنً مالك وٌونس وعمرو بن الحارث واللٌث أن ابن شهاب 

، الحدٌث، حدثهم عن عبٌد هللا بن عبد هللا عن أم قٌس بنت محصن
ٌُوُنُس، َقالَ  :وقال الطحاوي فً شرح معانً اآلثار َثَنا  أنا اْبُن : َحدَّ

ٌُوُنُس، عن ابن : َوْهٍب، َقالَ  ُث، َوَعْمٌرو، َو ٌْ أَْخَبَرنًِ َمالٌِك، َواللَّ
ٌبٌنان أن  وؼٌرهم، فهذان الحدٌثان الصحٌحانشهاب،الحدٌث،

الصبً الذكر الرضٌع الذي لم ٌؤكل بعد طعاما ٌنضح بوله، وٌكفً 
النضح فً التطهٌر وأما الجارٌة فٌؽسل بولها أكلت أو لم تؤكل، وقد 

َعْن أُمِّ ُكْرٍز :وردت أحادٌث فً الباب تإكد ذلك، نذكر منها
ِة َقالَتْ  ٌَّ ًُّ َصلَّى»:اْلُخَزاِع بِ ًَ النَّ ِه  أُتِ ٌْ ِه َوَسلََّم بُِؽبَلٍم َفَبالَ َعلَ ٌْ ُ َعلَ

هللاَّ
ِه َفؤََمَر بِِه َفُؽِسلَ  ٌْ ٍة َفَبالَْت َعلَ ٌَ ًَ بَِجاِر َرَواهُ .«َفؤََمَر بِِه َفُنِضَح، َوأُتِ

ِه َوَسلََّم َقالَ .أَْحَمد ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َبْولُ اْلُؽبَلِم »:َوَعْن أُمِّ ُكْرٍز أَنَّ النَّ
ٌُْؽَسلُ  ٌُْنَضُح َوَبْولُ  ِة  ٌَ َوَعْن أُمِّ اْلَفْضِل لَُباَبُة . َرَواهُ اْبُن َماَجهْ . «اْلَجاِر

ُ »:بِْنُت اْلَحاِرِث َقالَتْ  ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ًٍّ فًِ ِحْجِر النَّ ُن ْبُن َعلِ ٌْ َبالَ اْلُحَس
ِه َوَسلََّم َفقُْلت ٌْ َرهُ : َعلَ ٌْ ِ أَْعِطنًِ َثْوَبَك َواْلَبْس َثْوًبا َؼ ا َرُسولَ هللاَّ ٌَ
ى أَْؼِسلَُه َفَقالَ  ٌُْؽَسلُ ِمْن َبْوِل : َحتَّ َكِر َو ٌُْنَضُح ِمْن َبْوِل الذَّ َما  إنَّ

قال فً سبل  .َرَواهُ أَْحَمُد َوأَُبو َداُود َواْبُن َماَجه« اأْلُْنَثى

ْمحِ "َوَعنْ :"السبلم بًِ السَّ
ٌِن اْلُمْهَملَِة َوُسُكوِن اْلِمٌِم َفَحاٍء " أَ بَِفْتِح السِّ
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ادٌ "ُمْهَملٍَة، َواْسُمُه  ٌَ ٍة ُمَخفََّفٍة، َبْعَد اأْلَلِِؾ " إ ٌَّ اٍة َتْحتِ بَِكْسِر اْلَهْمَزِة َوُمَثنَّ
ِه َوَسلََّم، لَُه َحِدٌٌث  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ َداٌل ُمْهَملٌَة، َوُهَو َخاِدُم َرُسوِل هللاَّ

ِه َوَسلَّمَ : َقالَ . َواِحدٌ  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ ٌُْؽَسُل ِمْن َبْوِل »:َقاَل َرُسوُل هللاَّ

ةِ  ٌَ ُة النَِّساءِ : فًِ اْلَقاُموسِ « اْلَجاِر ٌَّ َة َفتِ ٌَ ٌَُرشُّ ِمْن َبْوِل »أَنَّ اْلَجاِر َو
َحُه اْلَحاِكُم، َوأَْخَرَج «اْلُؽبَلمِ  ، َوَصحَّ ًُّ َسابِ أَْخَرَجُه أَُبو َداُود، َوالنَّ

َمَة، ِمْن َحِدٌثِ  ٌْ اُر، َواْبُن ُخَز ًضا اْلَبزَّ ٌْ ْمحِ "اْلَحِدٌَث أَ بًِ السَّ
: َقالَ " أَ

« ًَّ بِ ٍن َفَباَل  ُكْنت أَْخُدُم النَّ ٌْ ًَ بَِحَسٍن أَْو ُحَس ِه َوَسلََّم َفؤُتِ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى هللاَّ
ةِ : َعلَى َصْدِرِه، َفِجْبت أَْؼِسلُُه َفَقالَ  ٌَ . اْلَحِدٌثَ « ٌُْؽَسُل ِمْن َبْوِل اْلَجاِر

َمَة، َواْبُن َماَجْه،  ٌْ ًضا أَْحَمُد، َوأَُبو َداُود، َواْبُن ُخَز ٌْ َوَقْد َرَواهُ أَ
نُ "َكاَن :َقالَتْ " لَُباَبَة بِْنِت اْلَحاِرثِ "َواْلَحاِكُم، ِمْن َحِدٌِث  ٌْ " اْلُحَس

ٌُْنَضحُ »:َوَذَكَرْت اْلَحِدٌَث َوفًِ لَْفظٍ   ِمْن َبْولِ  ٌُْؽَسلُ ِمْن َبْوِل اأْلُْنَثى َو
َكرِ  اَن ِمْن َحِدٌِث . «الذَّ ًٍّ "َوَرَواهُ اْلَمْذُكوُروَن َواْبُن ِحبَّ رضً هللا "َعلِ

ِضٌعِ »:  َقالَ عنه ِه َوَسلََّم فًِ َبْوِل الرَّ ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى هللاَّ : َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ٌُْؽَسلُ " ةِ  ٌُْنَضُح َبْولُ اْلُؽبَلِم َو ٌَ َهَذا َما »: َقاَل َقَتاَدةُ َراِوٌهِ « َبْولُ اْلَجاِر

ْطَعَما َفإَِذا َطِعَما ُؼِسبَل  ٌَ  َوفًِ اْلَباِب أََحاِدٌثُ . «لَْم 
 :باب النهً عن الصبلة على حقن حاجة اإلنسان (73)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -437 َثَنا َمالٌِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن :  َحدَّ َحدَّ
بلَةُ  ُإمُّ أَْصَحاَبُه، َفَحَضَرِت الصَّ ٌَ ِ ْبَن األَْرَقِم َكاَن  بٌِِه، أَنَّ َعْبَد هللاَّ

أَ
ْوًما، َفَذَهَب لَِحاَجتِِه، ُثمَّ َرَجَع، َفَقالَ  ِ َصلى هللا : ٌَ َسِمْعُت َرُسوَل هللاَّ

قُولُ  ٌَ ْبَدْأ بِِه َقْبَل : َعلٌَه َوَسلم،  ٌَ إَِذا وجد أََحُدُكُم اْلَؽابَِط َفْل
بلَةِ  هذا الحدٌث المرفوع المسند أخرجه من طرٌق :الشرح."الصَّ

َبُة ْبُن َسِعٌٍد، :مالك، النسابً قال فً الكبرى وفً المجتبى ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت
َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة،الحدٌث،وقال الطبرانً فً المعجم 

حدثنا عبد هللا بن عبد : حدثنا أبو ٌزٌد القراطٌسً، قال: الكبٌر

: حدثنا عبد هللا بن ٌوسؾ، قاال: الحكم، ح وحدثنا بكر بن سهل، قال
حدثنا : حدثنا مالك، ح وحدثنا علً بن المبارك الصنعانً، قال

حدثنً مالك، عن هشام بن عروة، عن : إسماعٌل بن أبً أوٌس، قال
أخبرنا الحسٌن بن إدرٌس األنصاري،  :، الحدٌث،وقال ابن حبانأبٌه

، أنبؤنا أحمد بن أبً بكر، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبٌه
َوأَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -803 :الحدٌث، وقال البؽوي فً شرح السنة

، أََنا أَُبو  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
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بٌِِه،
ِ ْبَن  ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن أَ أَنَّ َعْبَد هللاَّ

ْوًما، َفَذَهَب لَِحاَجتِِه، ُثمَّ  ٌَ بلةُ  ُإمُّ أَْصَحاَبُه، َفَحَضَرِت الصَّ ٌَ أَْرَقَم َكاَن 
قُولُ : َرَجَع، َفَقالَ  ٌَ ِه َوَسلََّم،  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا »: َسِمْعُت َرُسولَ هللاَّ

ْبَدْأ بِهِ  ٌَ بلةِ  َوَجَد أََحُدُكُم اْلَؽابَِط، َفْل َهَذا َحِدٌٌث َصِحٌٌح، .«َقْبلَ الصَّ

ِ ْبِن أَْرَقَم، َقالَ  ُرهُ َعْن ِهَشاٍم بَِهَذا اإلِْسَناِد، َعْن َعْبِد هللاَّ ٌْ َقاَل : َوَرَواهُ َؼ
 ِ ِه َوَسلَّمَ  َرُسوُل هللاَّ ٌْ بلةُ، َوَوَجَد أََحُدُكُم »:َصلَّى هللاُ َعلَ إَِذا أُقٌَِمِت الصَّ

ْبَدْأ بِاْلَؽابِطِ  ٌَ ابِِعٌنَ ، «اْلَؽابَِط، َفْل َحاَبِة، َوالتَّ ُر َواِحٍد ِمَن الصَّ ٌْ : َوَقْد َقاَل َؼ

ًبا ِمَن اْلَؽابِِط، أَِو اْلَبْولِ  ٌْ ِجُد َش ٌَ بلِة َوُهَو  قُوُم إِلَى الصَّ ٌَ ُه اَل  َوَقاَل  .إِنَّ
ْشَؽْلهُ : َبْعُض أَْهِل اْلِعْلمِ  ٌَ ًَ َما لَْم  ٌَُصلِّ َوَقاَل أَْحَمُد،  .اَل َبؤَْس أَْن 

ًبا ِمْنهَُما، َفإِْن َدَخَل فًِ : َوإِْسَحاقُ  ٌْ ِجُد َش ٌَ بلِة َوُهَو  قُوُم إِلَى الصَّ ٌَ اَل 
ْشَؽْلهُ  ٌَ ْنَصِرُؾ َما لَْم  ٌَ ًبا ِمْن َذلَِك، َفبل  ٌْ بلِة، َفَوَجَد َش َوَهَذا ُكلُُّه إَِذا  .الصَّ

َخاُؾ َفْوَتُه لَِو اْشَتَؽَل  ٌَ َكاَن فًِ اْلَوْقِت َسَعٌة، َفإِْن َكاَن فٌِِه ِضٌٌق 
بلةِ  ٍء ِسَوى الصَّ ًْ ُج َعلَى َش ٌَُعرِّ َفِس، َفبل  قلت .بِاألَْكِل، أَْو َتْفِرٌِػ النَّ

فهذا الحدٌث الصحٌح الصرٌح ٌنهى عن أداء الصبلة والمرء حاقن، 
ما فٌه كفاٌة " اإلشعاع واإلقناع بمسابل اإلجماع"وقد بٌنا فً كتابنا 

 الدلٌل على ما نقله الحافظ ابن القطان الفاسً عن -37 :"حٌث قلنا
وأجمع العلماء أن ": حٌث قال"  االستذكار"فً  الحافظ ابن عبد البر

ال ٌصلً أحد وهو حاقن إذا كان حقنه ٌشؽله عن إتمام فروض 
: صبلته وإن قل واختلفوا فٌمن صلى وهو حاقن إال أنه أكمل صبلته

إذا شؽله ذلك فصلى كذلك : فقال مالك فٌما روى ابن القاسم عنه
فإننً أحب أن ٌعٌد فً الوقت وبعده، وقال الشافعً وأبوحنٌفة وعبد 

ٌكره أن ٌصلً وهو حاقن، وصبلته جابزة مع ذلك : هللا بن الحسن
إذا خاؾ أن ٌسبقه : إن لم ٌترك شٌبا من فروضها، وقال الصوري

قلت وهذا اإلجماع ادعاه ابن عبد البر " البول قدم رجبل وانصرؾ

وأقره الحافظ ابن القطان الفاسً من إجماعاته ؼفر هللا لنا وله كل 
ال "زلة المحذر منها فهو لم ٌسكت على ذلك بل قال بعد حدٌث

ٌصلً أحدكم بحضرة الطعام، وال هو ٌدافعه األخبثان ٌعنً البول 
قال وقد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فؤكمل صبلته " والؽابط

ولم ٌترك من فرابضها شٌبا أن صبلته مجزبة عنه، وكذلك إذا 
قلت واإلجماعان واهمان معا كما بٌن " صلى حاقنا فؤكمل صبلته

الشافعً حٌث قال " مؽنى المحتاج شرح ألفاظ المنهاج"ذلك صاحب 
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والصبلة حاقنا أو حاقبا أو بحضرة )معقبا على قول صاحب المنهاج 
" وحاقبا"أي مدافعا للبول : بالنون" والصبلة حاقنا (الطعام ٌتوق إلٌه

أي مدافعا للؽابط أو حازقا بالقاؾ وهو مدافع الرٌح أو : بالموحدة
حاقما بهما فٌستحب أن ٌفرغ نفسه من ذلك إذا اتسع الوقت وإن 

فاتته الجماعة كما سٌؤتً فً بابها، وقٌل ٌستحب وإن فات الوقت 

ونقل عن القاضً حسٌن أنه قال إذا انتهى به مدافعة األخبثٌن إلى 
" أو بحضرة طعام ٌتوق إلٌه"أن ذهب خشوعه لم تصح صبلته 

أي كاملة، بحضرة طعام وال هو ٌدافعه : ال صبلة"لحدٌث مسلم
فٌستحب أصبل وال تجعله واجبا إطبلقا كما أفاد ذلك كبلم " األخبثان

ابن عبد البر نفسه فً اآلخر حٌث قال إن أتى بؤركان الصبلة ال 
ٌعٌدها سواء أداها حاقنا أو حاقبا أو حازقا واألصل فً ذلك 

أخرجه " ال صبلة بحضرة الطعام وال هو ٌدافعه األخبثان"حدٌث
 إلى ما ذهب إلٌه ابن عبد "{نٌل األوطار}"مسلم ومال الشوكانً فً

البر فً عدم إجزاء الصبلة وهو ٌدافعه األخبثان أي أن ٌكون حاقنا 
                                .أو حاقبا أو حازقا أو حاقما

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -438 ِد ْبِن أَْسلََم، أَنَّ :  َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
اِب َقالَ  هِ : ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّ ٌْ َن رجل ٌْ ًَ أََحُدُكْم َوُهَو َضامٌّ َب ٌَُصلِّ " .الَ 

هذا الحدٌث الموقوؾ على عمر رضً هللا عنه أخرجه : الشرح
اإلمام مالك رحمه هللا تعالى وإٌانا لما فٌه من الدقة وهو ضم 

الرجلٌن لما فٌه من االنشؽال عن الخشوع للدافع للضم إما أن ٌكون 
حاقنا أو حاقبا، أو حازقا، أو حاقما، وقد تقدم شرح ذلك كله فبل 

 .داعً إلعادته هنا، وهللا تعالى أعلم
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ -439 ى ْبِن َسِعٌٍد، َعْن :  َحدَّ ٌَ ْح ٌَ َثَنا َمالٌِك، َعْن  َحدَّ

اَن، َعْن َعْبِد هللاِ ْبِن  ِه َواِسِع ْبِن َحبَّ اَن، َعْن َعمِّ ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  ُمَحمَّ

قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  قُولُونَ : ُعَمَر، أَنَّ ٌَ إَِذا َقَعْدَت بَحاَجتَِك، َفبلَ َتْسَتْقبِِل : إِنَّ َناًسا 
َت اْلَمْقِدسِ  ٌْ ُت َعلَى َظْهِر : فَقاَل َعْبُد هللاِ بن عمر.اْلقِْبلََة، َوالَ َب ٌْ لََقِد ْرَق

ِن، ُمْسَتْقبِل  ٌْ ِه َوَسلََّم َعلَى لَبَِنَت ٌْ ُ َعلَ ُت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاَّ ٌْ تٍَنا، َفَرأَ ٌْ َب
ِت اْلَمْقِدِس لَِحاَجتِِه، وَقالَ  ٌْ ٌَُصلُّوَن َعلَى أَْوَراِكِهْم : َب لََعلََّك ِمِن الَِّذٌَن 

ِ : قُْلتُ  ْرَتفُِع َعِن األَْرِض، : َقالَ .الَ أَْدِري َوهللاَّ ٌَ ْسُجُد َوالَ  ٌَ ْعنًِ الَِّذي  ٌَ
ْسُجُد َوُهَو الَِصٌق بِاألَْرِض  هذا الحدٌث قد أخرجه أبو :الشرح." ٌَ
حدثنا عبد هللا بن مسلمة، عن مالك، عن  :داود من طرٌق مالك، قال
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الحدٌث،وقال النسابً فً السنن الكبرى وفً ٌحٌى بن سعٌد،
ى ْبِن  :المجتبى ٌَ ْح ٌَ َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالٍِك، َعْن  ٌْ أَْخَبَرَنا قَُت

 :الحدٌث،وقد أخرجاه مقتصرا،وقال البؽوي فً شرح السنةَسِعٌٍد،
، أَنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أَنا أَُبو  -176 ٌَرِزيُّ أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن الشِّ

ى ْبِن َسِعٌٍد،  ٌَ ْح ٌَ ، أَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن  ًُّ إِْسَحاَق اْلَهاِشِم

 ِ اَن، َعْن َعْبِد هللاَّ ِه َواِسِع ْبِن َحبَّ اَن، َعْن َعمِّ ى ْبِن َحبَّ ٌَ ْح ٌَ ِد ْبِن  َعْن ُمَحمَّ
قُولُ  ٌَ ُه َكاَن  قُولُونَ  :ْبِن ُعَمَر، أَنَّ ٌَ  إَِذا َقَعْدَت لَِحاَجتَِك، َفبل :إِنَّ َناًسا 

َت اْلَمْقِدسِ  ٌْ ِ ْبُن ُعَمرَ  .َتْسَتْقبِِل اْلقِْبلََة، َوال َب لََقِد : َفَقالَ َعْبُد هللاَّ
ِه َوَسلََّم  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ُت َرُسولَ هللاَّ ٌْ تَِنا، َفَرأَ ٌْ ُت َعلَى َ ْهِر َب ٌْ اْرَتَق

ِت اْلَمْقِدِس لَِحاَجتِهِ  ٌْ ِن ُمْسَتْقبِلَ َب ٌْ َفٌق َعلَى ".َعلَى لَبَِنَت َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه  ِ ْبِن  ٌد، َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ ِصحَّ
َماَن ْبِن ببِلٍل، َعْن  ٌْ ِ ْبِن َمْسلََمَة ْبِن َقْعَنٍب، َعْن ُسلَ ُمْسلٌِم، َعْن َعْبِد هللاَّ

ى ْبِن َسِعٌدٍ  ٌَ ْح تقدم االستدالل به فً النهً عن استقبال  قلت وقد ."ٌَ
القبلة أو استدبارها أثناء الؽابط، وأما التورك واالفتراش فقد تقدم 
الكبلم علٌهما أٌضا، فبل داعً إلعادة الكبلم على هاتٌن المسؤلتٌن 

 .لما تقدم من الشرح، وهللا أعلم
 :جاء فً فضل الصبلة فً المسجد باب ما (74)

َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 440 ِد ْبِن َرَباٍح، : َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
َرَة،  ٌْ بًِ ُهَر

ِ األََؼرِّ َعْن أَ بًِ َعْبِد هللاَّ
ِ، َعْن أَ بًِ َعْبِد هللاَّ

ِ ْبِن أَ ِد هللاَّ ٌْ َوُعَب
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  َصبلَةٌ فًِ َمْسِجِدي َهَذا، : أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ٌر ِمْن أَْلِؾ َصبلٍَة فٌَِما ِسَواهُ، إاِلَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ٌْ هذا : الشرح".َخ
الحدٌث المسند من أصح األسانٌد لذلك أخرجه بعض حذاق 

َثَنا َمالٌِك، َعْن  :قال أحمد:المسندٌن من طرٌق مالك َثَنا إِْسَحاُق، َحدَّ َحدَّ
ِ ْبِن َسْلَماَن، ٌُوُسَؾ، :الحدٌث،وقال البخاريَعْبِد هللاَّ ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِد ْبِن َرَباٍح،: َقالَ  ٌْ َثَنا  :الحدٌث،وقال الترمذيأَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن َز َحدَّ
، َقالَ  َثَنا َمْعٌن، َقالَ : األَْنَصاِريُّ َثَنا َمالٌِك : َحدَّ َبُة،  (ح)َحدَّ ٌْ َثَنا قَُت وَحدَّ

ِد هللاِ ْبنِ  ٌْ ِد ْبِن َرَباٍح، َوُعَب ٌْ بًِ َعْبِد هللاِ األََؼرِّ  َعْن َمالٍِك، َعْن َز
، أَ

َما َذَكَر  :الحدٌث، وقال ِد هللاِ، إِنَّ ٌْ َبُة فًِ َحِدٌثِِه، َعْن ُعَب ٌْ ْذُكْر قَُت ٌَ َولَْم 
بًِ َعْبِد هللاِ األََؼرِّ 

ِد ْبِن َرَباٍح، َعْن أَ ٌْ  .َهَذا َحِدٌٌث َحَسٌن َصِحٌحٌ  .َعْن َز
ِر  .َوأَُبو َعْبِد هللاِ األََؼرُّ اْسُمُه َسْلَمانُ  ٌْ َرَة ِمْن َؼ ٌْ بًِ ُهَر

َوَقْد ُرِوَي َعْن أَ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ُ َعلَ ًِّ َصلَّى هللاَّ بِ ُموَنَة، .َوْجٍه َعِن النَّ ٌْ ، َوَم ًٍّ َوفًِ الَباِب َعْن َعلِ
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ِر،  ٌْ َب ِر ْبِن ُمْطِعٍم، َواْبِن ُعَمَر، َوَعْبِد هللاِ ْبِن الزُّ ٌْ بًِ َسِعٌٍد، َوُجَب
َوأَ

بًِ َذرٍّ 
أَْخَبَرَنا أَُبو اْلَحَسِن  -449 :وقال البؽوي فً شرح السنة" .َوأَ

، أََنا أَُبو  ًُّ ، أََنا َزاِهُر ْبُن أَْحَمَد، أََنا أَُبو إِْسَحاَق اْلَهاِشِم ٌَرِزيُّ الشِّ
 ،ِ بًِ َعْبِد هللاَّ

ِ ْبِن أَ ِد هللاَّ ٌْ ِد ْبِن َرَباٍح، َوُعَب ٌْ ُمْصَعٍب، َعْن َمالٍِك، َعْن َز
ِ َصلَّى هللاُ  َرَة، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ٌْ بًِ ُهَر

، َعْن أَ ِ األََؼرِّ بًِ َعْبِد هللاَّ
َعْن أَ

ِه َوَسلََّم، َقالَ  ٌْ ٌر ِمْن أَْلِؾ َصبلٍة فٌَِما »:َعلَ ٌْ َصبلةٌ فًِ َمْسِجِدي َهَذا َخ
،  ،«ِسَواهُ إاِل اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ًُّ َوأَْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن أَْحَمَد اْلَملٌِِح

اُج، أََنا  رَّ اِس السَّ ، أََنا أَُبو اْلَعبَّ ٍد اْلَحَسُن ْبُن أَْحَمَد اْلَمْخلَِديُّ أََنا أَُبو ُمَحمَّ
أَْفَضلُ ِمْن »:أَُبو ُمْصَعٍب، أََنا َمالُِك ْبُن أََنٍس بَِهَذا اإْلِْسَناِد ِمْثلَُه، َوَقالَ 

ِ األََؼرُّ  .«أَْلِؾ َصبلةٍ  ِ اْبُنُه : وأَُبو َعْبِد هللاَّ ُد هللاَّ ٌْ اْسُمُه َسْلَماُن، َوُعَب

ْرِوي َعْنهُ  ٌَ.  ِ ٌد َعْن َعْبِد هللاَّ تِِه، أَْخَرَجُه ُمَحمَّ َفٌق َعلَى ِصحَّ َهَذا َحِدٌٌث ُمتَّ
بًِ 

ٌُوُسَؾ، َعْن َمالٍِك، َوأَْخَرَجُه ُمْسلٌِم ِمْن ُطُرٍق أُْخَرى، َعْن أَ ْبِن 
َرَة، َقالَ  ٌْ بًِ ُهَر

ِ ْبُن إِْبَراِهٌَم ْبِن َقاِرٍظ، َعْن أَ َرَة، َوَزاَد َعْبُد هللاَّ ٌْ : ُهَر
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ اِء، َوإِنَّ »:َقاَل َرُسوُل هللاَّ ٌَ ْنبِ

َوإِنًِّ آِخُر األَ
الصحٌح الصرٌح ٌبٌن ، قلت هذا الحدٌث «َمْسِجِدي آِخُر اْلَمَساِجدِ 

أن الصبلة فً المسجد النبوي خٌر من الصبلة فٌما سواه بؤلؾ 
صبلة، إال المسجد الحرام صرح فً أحادٌث أخرى بؤن الصبلة فٌه 
بمابة ألؾ صبلة، وقد تواترت األحادٌث بذلك فخرجناها فً كتابنا 

:  حدٌثـ43: حٌث قلنا":فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"
صبلة فً مسجدي هذا خٌر ":قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 تفرد به "من ألؾ صبلة فٌما سواه من المساجد إال المسجد الحرام

 وهو 13عن " الحافظ الكتانً فً نظم المتناثر فً الحدٌث المتواتر
 والترمذي البخاري ومسلممالك وأحمد وأخرجه : ـ أبو هرٌرة1:على حق رواه

ـ جبٌر 4،مسلمأخرجه : ـ مٌمونة3،مسلمأخرجه : ـ ابن عمرو2والنسابً فً الكبرى، 

: ـ األرقم بن أبً األرقم6،أحمدأخرجه : ـ سعد بن أبً وقاص5،أحمد أخرجه :بن مطعم
ـ 9،أحمدأخرجه : ـ عبد هللا بن الزبٌر8،أحمدأخرجه : ـ جابر بن عبد هللا7،أحمدأخرجه 

ـ عبد الرحمن 11،الترمذيأخرجه : ـ أبً سعٌد10،الترمذيأخرجه : علً بن ابً طالب 

ـ عبد هللا 13،ان ره فً  ن م المتناثر: ـ عابشة 12،ان ره فً  ن م المتناثر: بن عوؾ
 ان ره فً  ن م المتناثر: بن عثمان

وفً اإلستذكار وهو حدٌث رواه عن أبً هرٌرة جماعة ":قال

 عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من وجوه كثٌرة قد ذكرت يورو
 :هـ وفً فٌض القدٌر/كثٌرا منها فً التمهٌد وأجمعوا على صحته

قال ابن عبد البر وروي عن أبً هرٌرة من طرق ثابتة صحاح 
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هـ /متواترة قال الزٌن العراقً لم ٌرد التواتر األصلً بل الشهرة 
وال ٌلزم من نفٌه عن خصوص طرٌق أبً هرٌرة نفٌه عن  (قلت)

الحدٌث من أصله كما ال ٌخفى وقد علمت أنه وارد عن جماعة 
الكتانً لو لقول قلت مإٌدا " كثٌرة من الصحابة ؼٌر أبً هرٌرة

طعن الحافظ العراقً وهو الزٌن العراقً الكردي شٌخ ابن حجر فً 

صحة الحدٌث أصبل لما قبلناه من التواتر، أما وقد صححه وشهره 
فقد تخفى علٌه بعض الطرق وهكذا نحكم علٌه بالتواتر ألنه ٌفٌد 

. العلم والٌقٌن قبل العمل
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 441 ِب ْبِن َعْبِد : َحدَّ ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُخَب َحدَّ

بًِ َسِعٌٍد 
َرَة، أَْو َعْن أَ ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن أَ الرَّ
ِ َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ تًِ : اْلُخْدِريِّ ٌْ َن َب ٌْ َما َب

ِة، َوِمْنَبِري َعلَى َحْوِضً اِض اْلَجنَّ ٌَ : الشرح."َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِر
من أصح األسانٌد لذلك أخرجه بعض الحذاق هذا الحدٌث المسند 

َثَنا َرْوٌح، ثنا  :قال الحارث فً المسند: المسندٌن من طرٌق مالك َحدَّ
ْحَمِن، ِب ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ  :الحدٌث،وقال أحمدَمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن ُخَب

ِب ْبِن َعْبِد  ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُخَب ْحَمِن، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
ْحَمِن، ْحَمنِ :الحدٌث، ثم قالالرَّ ٍب، : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ ٌْ َمالٌِك، َعْن ُخَب

ٍب، ٌْ َثَنا إِْسَحاُق، أَْخَبَرَنا َمالٌِك، َعْن ُخَب  :الحدٌث،ثم قال أٌضاَوَحدَّ
ْحَمنِ  ْحَمنِ : َقَرْأُت َعلَى َعْبِد الرَّ ِب ْبِن َعْبِد الرَّ ٌْ ، َمالٌِك، َعْن ُخَب

ِب ْبِن َعْبِد :الحدٌث،ثم قال ٌْ َثَنا َمالُِك ْبُن أََنٍس، َعْن ُخَب َثَنا َرْوٌح، َحدَّ َحدَّ
ْحَمِن، َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد  :الحدٌث،ثم قالالرَّ ْحَمِن، َحدَّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ

ٍد، أَنَّ َرُسوَل  ٌْ ِ ْبِن َز اِد ْبِن َتِمٌٍم، َعْن َعْبِد هللاَّ بًِ َبْكٍرَعْن َعبَّ
ِ ْبِن أَ هللا هللاَّ

وقد أخرجه من طرق أخرى ؼٌر ،الحدٌث: صلى هللا علٌه وسلم
ٌُوُسَؾ، أَْخَبَرَنا َمالٌِك،  :طرٌق مالك،وقال البخاري ِ ْبُن  َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

بًِ بكر
ِ ْبِن أَ ،  :، الحدٌث،وقالَعْن َعْبِد هللاَّ ًٍّ َثَنا َعْمُرو ْبُن َعلِ َحدَّ

ِب ْبِن َعْبِد  ٌْ َثَنا َمالٌِك، َعْن ُخَب ، َحدَّ ْحَمِن ْبُن َمْهِديٍّ َثَنا َعْبُد الرَّ َحدَّ
َرَة، ٌْ بًِ ُهَر

ْحَمِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن أَ الحدٌث، وقد الرَّ
َبُة ْبُن َسِعٌٍد، َعْن َمالِِك :أخرجه من طرق أخرى، وقال مسلم ٌْ َثَنا قَُت َحدَّ

ِه، َعْن َعْبِد هللا بن أبً بكر، ٌْ الحدٌث،وقال ْبِن أََنٍس، فٌَِما قُِرَئ َعلَ
ُد ْبُن اْلُمَثنَّى، َقال :البزار َثنا ُمَحمَّ ثنا َعبد الرحمن بن مهدي، : َحدَّ َحدَّ

حَمن،: َقال ِب ْبِن َعبد الرَّ ٌْ ثنا مالك، َعن ُخَب الحدٌث،وقد أخرجه َحدَّ
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ْعقُوَب :من عدة طرق أخرى،وقال الشاشً فً المسند ٌَ َثَنا أَُبو  َحدَّ
بًِ َبْكٍر،

ِ ْبِن أَ ، َعْن َمالٍِك، َعْن َعْبِد هللاَّ ًُّ ، نا اْلَقْعَنبِ ْرِمِذيُّ           الحدٌث،التِّ
الصحٌح الصرٌح ٌٌبٌن فضل مسجد النبً صلى هللا علٌه وسلم ألن 

هذه الروضة الشرٌفة قرب الروضة النبوٌة الشرٌفة، وقد صرح 
الرسول صلى هللا علٌه وسلم بؤنها روضة من رٌاض الجنة، فكانت 

وقد أخرجه مزٌة من المزاٌا الخاصة بالحرم النبوي الشرٌؾ،
ى، َعْن :البخاري ومسلم وؼٌرهما،قال البخاري ٌَ ْح ٌَ ٌد، َعْن  َثَنا ُمَسدَّ َحدَّ

ِ ْبِن ُعَمَر، َقالَ  ِد هللاَّ ٌْ ْحَمِن، َعْن َحْفِص : ُعَب ُب ْبُن َعْبِد الرَّ ٌْ َثنًِ ُخَب َحدَّ
ِه  ٌْ ًِّ َصلَّى هللاُ َعلَ بِ ُ َعْنُه، َعِن النَّ ًَ هللاَّ َرَة َرِض ٌْ بًِ ُهَر

ْبِن َعاِصٍم، َعْن أَ
ِة، »:َوَسلََّم، َقالَ  اِض الَجنَّ ٌَ تًِ َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِر ٌْ َن َب ٌْ َما َب

فًِ َجِمٌِع النَُّسِخ :"، قال ابن حجر فً الفتح«َوِمْنَبِري َعلَى َحْوِضً

ِن َوأََثٍر َولُِكلٍّ ِمْنهَُما َتَعلٌُّق  ٌْ ببَِل َتْرَجَمٍة َوُهَو ُمْشَتِمٌل َعلَى َحِدٌَث
ْرَجَمِة الَّتًِ َقْبلَُه َفَحِدٌثُ  تًِ َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمنْ "بِالتَّ ٌْ َن َب ٌْ اِض  َما َب ٌَ ِر

ةِ  ْرِؼٌِب فًِ ُسْكَنى اْلَمِدٌَنِة َوَحِدٌُث َعابَِشَة فًِ "اْلَجنَّ  فٌِِه إَِشاَرةٌ إِلَى التَّ

ِه َوَسلََّم لِْلَمِدٌَنِة  ٌْ ُ َعلَ بًِ َبْكٍر َوببَِلٍل فٌِِه ُدَعاُإهُ َصلَّى هللاَّ
ِة َوْعِك أَ قِصَّ

ًضا  ٌْ ْرِؼٌِب فًِ ُسْكَناَها أَ ْحَها َوفًِ َذلَِك إَِشاَرةٌ إِلَى التَّ بَِقْولِِه اللَّهُمَّ َصحِّ
َوأََثُر ُعَمَر فًِ ُدَعابِِه بِؤَْن َتُكوَن َوَفاُتُه بَِها َظاِهٌر فًِ َذلَِك َوفًِ ُكلِّ 

ِه َوسلم أَن تعرى اْلَمِدٌَنة أَْي  ٌْ َذلَِك ُمَناَسَبٌة لَِكَراَهتِِه صلى هللا َعلَ
ُل فًِ اْلِمْنَبِر َفَقْولُهُ  ا اْلَحِدٌُث اأْلَوَّ ًة َفؤَمَّ ٌَ نَ :"َتِصٌَر َخالِ ٌْ تًِ  َما َب ٌْ َب

ة "َوِمْنَبِري ٌَ بن َعَساِكٍر َوْحَدهُ َقْبِري َبَدَل ا َكَذا لؤْلَْكَثر َوَوقع فًِ ِرَوا

َل اْلَجَنابِِز  ٌْ بَلِة قَُب َم َهَذا اْلَحِدٌُث فًِ ِكَتاِب الصَّ تًِ َوُهَو َخَطؤٌ َفَقْد َتَقدَّ ٌْ َب
ِخ اْلُبَخاِريِّ فٌِِه  ٌْ ٍد َش تًِ َوَكَذلَِك ُهَو فًِ ُمْسَنِد ُمَسدَّ ٌْ بَِهَذا اإْلِْسَناِد بِلَْفِظ َب

اِر بَِسَنٍد ِرَجالُُه ثَِقاٌت  بًِ َوقَّاٍص ِعْنَد اْلَبزَّ
َنَعْم َوَقَع فًِ َحِدٌِث َسْعِد ْبِن أَ
ًّ من َحِدٌث  َبَرانِ بن ُعَمَر بِلَْفِظ اْلَقْبُر َفَعلَى َهَذا اْلُمَراُد اَوِعْنَد الطَّ

تِ  ٌْ ُت َعابَِشَة الَِّذي َصاَر ..بِاْلَب ٌْ تًِ أحد بٌوته ال كلها َوُهَو َب ٌْ  َقْوله َب
ِت َعابَِشَة َرْوَضٌة : "فٌِِه َقْبُرهُ َوَقْد َوَرَد اْلَحِدٌُث بِلَْفظِ  ٌْ َن اْلِمْنَبِر َوَب ٌْ َما َب

ةِ  اِض اْلَجنَّ ٌَ ًُّ فًِ اأْلَْوَسطِ " ِمْن ِر َبَرانِ قلت وفٌه مزٌة "أَْخَرَجُه الطَّ
وفضل ألمنا عابشة رضً هللا عنها،وهذا ما ال تقبله الشٌعة، َقْولُُه 

ةِ " اِض اْلَجنَّ ٌَ ِة فًِ ُنُزوِل " َرْوَضٌة ِمْن ِر اِض اْلَجنَّ ٌَ أَْي َكَرْوَضٍة ِمْن ِر
َما  ٌَّ ْكِر اَل ِس ْحُصُل ِمْن ُمبَلَزَمِة ِحلَِق الذِّ ٌَ َعاَدِة بَِما  ْحَمِة َوُحُصوِل السَّ الرَّ
ِر أََداٍة أَِو اْلَمْعَنى أَنَّ  ٌْ ُكوُن َتْشبًٌِها بَِؽ ٌَ ِه َوَسلََّم َف ٌْ ُ َعلَ فًِ َعْهِدِه َصلَّى هللاَّ
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ُكوُن َمَجاًزا أَْو ُهَو َعلَى َظاِهِرِه َوأَنَّ  ٌَ ِة َف ي إِلَى اْلَجنَّ اْلِعَباَدَة فٌَِها ُتَإدِّ
نِِه فًِ اآْلِخَرِة  ٌْ ْنَتقَِل َذلَِك اْلَمْوِضُع بَِع ٌَ ُه َرْوَضٌة َحقٌَِقٌة بِؤَْن  اْلُمَراَد أَنَّ
ًَ َعلَى  لَُه اْلُعلََماُء فًِ َهَذا اْلَحِدٌِث َوِه ُل َما أَوَّ ِة َهَذا ُمَحصَّ إِلَى اْلَجنَّ

ْوَم  ٌَ ْنَقُل  ٌُ ا َقْولُُه َوِمْنَبِري َعلَى َحْوِضً أَْي  ِة َوأَمَّ َتْرتٌِبَِها َهَذا فًِ اْلقُوَّ
نِِه الَِّذي  ٌْ ٌُْنَصُب َعلَى اْلَحْوِض َوَقاَل اأْلَْكَثُر اْلُمَراُد ِمْنَبُرهُ بَِع اَمِة َف ٌَ اْلقِ

ْوَم  ٌَ ٌُوَضُع لَُه  َقاَل َهِذِه اْلَمَقالََة َوُهَو َفْوَقُه َوقٌَِل اْلُمَراُد اْلِمْنَبُر الَِّذي 
ُم َوَقْد َرَواهُ  بًِ َسِعٌٍد اْلُمَتَقدِّ

ُدهُ َحِدٌُث أَ ٌِّ ٌَُإ ُل أَْظَهُر َو اَمِة َواأْلَوَّ ٌَ اْلقِ
ًِّ َرَفَعُه إِنَّ َقَوابَِم ِمْنَبِري  ثِ ٌْ بًِ َواقٍِد اللَّ

ًُّ فًِ اْلَكبٌِِر ِمْن َحِدٌِث أَ َبَرانِ الطَّ
ِة َوقٌَِل َمْعَناهُ أَنَّ َقْصَد ِمْنَبِرِه َواْلُحُضوَر ِعْنَدهُ  َرَواتُِب فًِ اْلَجنَّ

ٌُوِرُد َصاِحَبُه إِلَى اْلَحْوِض وٌقتضى  الَِحِة  لُِمبَلَزَمِة اأْلَْعَماِل الصَّ
ِت  ٌْ َن اْلِمْنَبِر َواْلَب ٌْ شربه ِمْنُه َوهللا أعلم َونقل ابن َزَبالََة أَنَّ َذْرَع َما َب

الَِّذي فٌِِه اْلَقْبُر اآْلَن َثبَلٌث َوَخْمُسوَن ِذَراًعا َوقٌَِل أَْرَبٌع َوَخْمُسوَن 
ا  ُه َنَقَص لَمَّ ًْ ِذَراٍع َوُهَو اآْلَن َكَذلَِك َفَكؤَنَّ َوُسُدٌس َوقٌَِل َخْمُسوَن إاِلَّ ُثلَُث
أُْدِخَل ِمَن اْلُحْجَرِة فًِ اْلِجَداِر َواْسُتِدلَّ بِِه َعلَى أَنَّ اْلَمِدٌَنَة أَْفَضُل ِمْن 

ِة َوَقْد َقاَل  ِت َواْلِمْنَبِر ِمَن اْلَجنَّ ٌْ َن اْلَب ٌْ ُه أثبت أَن األَْرض الَّتًِ َب َة أِلَنَّ َمكَّ

ا َوَما  ٌَ ْن ٌر ِمَن الدُّ ٌْ ِة َخ فًِ اْلَحِدٌُث اآْلَخُر لََقاُب َقْوِس أََحِدُكْم فًِ اْلَجنَّ
ة مَجاًزا إِْذ لَْو َكاَنْت  َها من اْلجنَّ فٌَِها َوتعقبه ابن حزم َبؤن َقْوله أَنَّ

َة إِنَّ لََك أَالَّ َتُجوَع فٌَِها َواَل تعرى  ُ اْلَجنَّ َحقٌَِقًة لََكاَنْت َكَما َوَصَؾ هللاَّ
ْوِم  ٌَ َقاُل فًِ اْل ٌُ ِة َكَما  ي إِلَى اْلَجنَّ بَلَة فٌَِها ُتَإدِّ َما اْلُمَراُد أَنَّ الصَّ َوإِنَّ

ُة  ِه َوسلم َوَسلََّم اْلَجنَّ ٌْ ة وكما َقاَل صلى هللا َعلَ ام اْلجنَّ ٌَّ ٌِِّب َهَذا من أَ الطَّ
ُه َعلَى اْلَحقٌَِقِة لََما َكاَن اْلَفْضُل  ٌُوِؾ َقاَل ُثمَّ لَْو َثَبَت أَنَّ َتْحَت ِظبَلِل السُّ

ا َبُعَد  ًة َفإِْن قٌَِل إِنَّ َما َقُرَب ِمْنَها أَْفَضُل ِممَّ إاِلَّ لِتِْلَك اْلُبْقَعِة َخاصَّ
َة َواَل َقابَِل بِِه  قُولُوا إِنَّ اْلُجْحَفَة أَْفَضُل ِمْن َمكَّ ٌَ قلت وقد ..."لَِزَمهُْم أَْن 

ذهب الحافظ ابن عبد البر إلى ؼٌر ذلك ولم ٌذكر كبلمه ذلك ابن 
 روضة من رٌاض"بؤن قوله ابن عبد البر حجر هنا ؼفلة منه، قال 

، تفٌد أن العمل فٌها ٌتقبل وٌرفع مباشرة إلى الجنة، بٌنما "الجنة

أعمال العباد ال ترفع وال ٌنظر إلٌها إال ٌوم اإلثنٌن وٌوم الخمٌس 
 تعرض األعمال كل ٌوم اثنٌن:"لقوله صلى هللا علٌه وسلم

بًِ َقَتاَدةَ "وخمٌس
ِه َوَسلََّم ُسبَِل َعْن »:،َوَعْن أَ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَنَّ النَّ

ِن َفَقالَ  ٌْ ْوِم ااِلْثَن ٌَ ًَّ فٌِهِ : َصْوِم  ْوٌم ُولِْدُت فٌِِه، َوأُْنِزَل َعلَ ٌَ َرَواهُ « َذلَِك 
بًِ وكان ٌصومه،: وقال الراويأَْحَمُد َوُمْسلٌِم َوأَُبو َداُود،

 َوَعْن أَ
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ِه َوَسلََّم َقالَ  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ َرَة أَنَّ النَّ ٌْ ِن »:ُهَر ٌْ ُتْعَرُض اأْلَْعَمالُ ُكلَّ اْثَن
ٌُْعَرَض َعَملًِ َوأََنا َصابِمٌ  ، « َوَخِمٌٍس َفؤُِحبُّ أَْن  ْرِمِذيُّ َرَواهُ أَْحَمُد َوالتِّ

ًُّ َهَذا اْلَمْعَنى ِمْن َحِدٌِث أَُساَمَة . َواِلْبِن َماَجْه َمْعَناهُ  َسابِ َوأِلَْحَمَد َوالنَّ
دٍ  ٌْ بًِ َقَتاَدةَ .ْبِن َز

ِه َوَسلََّم ُسبَِل َعْن »:َوَعْن أَ ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ أَنَّ النَّ
ِن َفَقالَ  ٌْ ْوِم ااِلْثَن ٌَ ًَّ فٌِهِ : َصْوِم  ْوٌم ُولِْدُت فٌِِه، َوأُْنِزَل َعلَ ٌَ َرَواهُ « َذلَِك 

إنَّ »:َقالَتْ رضً هللا عنها َعْن َعابَِشَة  وأَْحَمُد َوُمْسلٌِم َوأَُبو َداُود،
ِن َواْلَخِمٌسِ  ٌْ اَم ااِلْثَن ٌَ ى ِص َتَحرَّ ٌَ ِه َوَسلََّم َكاَن  ٌْ ُ َعلَ ًَّ َصلَّى هللاَّ بِ «. النَّ

اَن ،َرَواهُ اْلَخْمَسُة إالَّ أََبا َداُود ًضا اْبُن ِحبَّ ٌْ َحِدٌُث َعابَِشَة أَْخَرَجُه أَ
ُه  ًُّ َوإِنَّ اِوي َعْنَها َوُهَو َربٌَِعُة اْلُجَرِش اِن بِالرَّ َحُه، َوأََعلَُّه اْبُن اْلَقطَّ َوَصحَّ

ًٌّ :  ابن حجرَقاَل اْلَحافِظُ . َمْجهُولٌ  َقاَل . َوأَْخَطؤَ فًِ َذلَِك َفهَُو َصَحابِ
ْرِمِذيُّ  َوفًِ اْلَباِب َعْن َحْفَصَة . َحِدٌُث َعابَِشَة َهَذا َحَسٌن َصِحٌحٌ : التِّ

بًِ َداُود
ِن  َوأََحاِدٌُث اْلَباِب َتُدلُّ َعلَى اْستِْحَباِب َصْومِ . ِعْنَد أَ ٌْ ْوِم ااِلْثَن ٌَ

ْوَماِن ُتْعَرُض فٌِِهَما اأْلَْعَمالُ  ٌَ   .َواْلَخِمٌِس أِلَنَّهَُما 
َثَنا أَُبو ُمْصَعٍب، َقالَ - 442 بًِ : َحدَّ

ِ ْبِن أَ َثَنا َمالٌِك، َعْن َعْبِد هللاَّ َحدَّ
 ِ ، أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ًِّ ٍد اْلَماِزنِ ٌْ ِ ْبِن َز اِد ْبِن َتِمٌٍم، َعْن َعْبِد هللاَّ َبْكٍر، َعْن َعبَّ

اِض : َصلى هللا َعلٌَه َوَسلم، َقالَ  ٌَ تًِ َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِر ٌْ َن َب ٌْ َما َب
ةِ  هذا الحدٌث الصحٌح الصرٌح ٌبٌن بل ٌإكد أن ما : الشرح".اْلَجنَّ

بٌن بٌت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ومنبره روضة من رٌاض 
الجنة، وقد تقدمت رواٌات تبٌن أن البٌت ٌعنً به بٌت عابشة رضً 

هللا عنها ولكن بٌوت أمهات المإمنٌن جمعت كلها فؤصبحت بٌتا 
بًِ َداُوَد   :واحدا،وقال اآلجري فً الشرٌعة

َثَنا أَُبو َبْكِر ْبُن أَ َحدَّ
ًُّ َقالَ  ِجْسَتانِ ًُّ َقالَ : السِّ َثَنا اْلَقاِسُم ْبُن ُعْثَماَن اْلُجوِع ِ : َحدَّ َثَنا َعْبُد هللاَّ َحدَّ

ِ : ْبُن َنافٍِع، َعْن َمالٍِك، َعْن َنافٍِع، َعِن اْبِن ُعَمَر َقالَ  َقاَل َرُسوُل هللاَّ
ِه َوَسلَّمَ  ٌْ اِض »:َصلَّى هللاُ َعلَ ٌَ تًِ َوِمْنَبِري َرْوَضٌة ِمْن ِر ٌْ َن َب ٌْ َما َب

ِة َوإِنَّ ِمْنَبِري َعلَى َحْوِضً ِن [2357:ص]« اْلَجنَّ ٌْ ُد ْبُن اْلُحَس  َقاَل ُمَحمَّ

 ُ ِه : َرِحَمُه هللاَّ ٌْ ُه َقْد َعلَِم َصلَّى هللاُ َعلَ َنُن َعلَى أَنَّ ُه َتُدلُّ َهِذِه السُّ َوَسلََّم أَنَّ
َنهَُما  ٌْ ُ َعْنَها َوأَنَّ َقْبَرهُ بِإَِزاِء ِمْنَبِرِه، َوَب ًَ هللاَّ ِت َعابَِشَة َرِض ٌْ ٌُْدَفُن فًِ َب

ةِ  اِض اْلَجنَّ ٌَ وهذا الحدٌث قد تواتر تواترا معنوٌا ." َرْوَضٌة ِمْن ِر
كما " فتح الرب الساتر لتمٌٌز الحدٌث المتواتر"فخرجناه فً كتابنا 

ما بٌن بٌتً ":قال النبً صلى هللا علٌه وسلم:  حدٌث 109 :ٌلً
 أخرجه السٌوطً عن أربعة "ومنبري روضة من رٌاض الجنة
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 وأخرجه الكتانً "لقط الآللا المتناثرة"لذلك لم ٌخرجه الزبٌدي فً 
ما بٌن "عن خمسة من الصحابة قلت فً رواٌة " نظم المتناثر"فً

 :قلت رواه" قبري بدل بٌتً
. رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك وأحمد وابن حبان : أبو هرٌرةـ 1

 رواه البخاري ومسلم والنسابً ومالك وأحمد: عبد هللا بن زٌد المازنًـ 2
 انظره فً نظم المتناثر: جابر بن عبد هللاـ 3
 .رواه  أبو ٌعلً والبزار وعنهما الهٌثمً: أبو بكر الصدٌقـ 4

 مسلم بل رواه البخاري و مسلم: عبد هللا بن زٌد األنصاريـ 5
 الترمذي وابن حبان وموارد ال مآن: علً بن أبً طالبـ 6
 الطبرانً فً الكبٌر والبزار وعنهما الهٌثمً: سعد بن أبً وقاصـ 7

 الطبرانً فً الكبٌر واألوسط وعنه الهٌثمً: ابن عمرـ 8
 رواه  أحمد وعنه الهٌثمً: أبو سعٌدـ 9

 أحمد والطبرانً فً الكبٌر وعنهما الهٌثمً: سهل  بن سعد الساعديـ 10

 الطبرانً فً األوسط وعنه الهٌثمً: الزبٌر بن العوامـ 11
 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: معاذ بن الحارثـ 12
 الهٌثمً فً مجمع الزوابد: أبوواقد اللٌثًـ 13

 الهٌثمً فً مجمع الزوابد عن الطبرانً:  أنس  بن مالكـ 14

ذكره : "خمسة قاببلعن قلت ختم الكتانً هذا الحدٌث بعد ما رواه 
ابن حجر فً تخرٌج أحادٌث الرافعً من حدٌث أبً هرٌرة ثم قال 

وفً الباب عن أبً بكر  وعمر وعلً والزبٌر وسعد بن أبً وقاص 
وابن عمر وعبد هللا بن زٌد المزنً وأبً سعٌد الخدري وجبٌر بن 

مطعم وأبً واقد اللٌثً وزٌد بن ثابت وزٌد بن خارجة وأنس وجابر 
وسهل بن سعد وعابشة ومعاذ بن الحارث أبً حلٌمة القاري 

وؼٌرهم ذكره أبو القاسم فً تذكرته وحدٌث عبد هللا بن زٌد متفق 
وممن ورد عنهم أٌضا أم سلمة وعبد هللا بن بسر وفً : علٌه قال

التٌسٌر قال المإلؾ ٌعنً السٌوطً متواتر قلت بقى علٌنا ممن تطلع 
 ـ18 زٌد بن ثابت،ـ17 جبٌر بن مطعم، ـ16عمر،  ـ15 :على أحادٌثهم

 بسر، فتبٌن تواتر  ـ21 أم سلمة،ـ20عابشة، ـ 19زٌد بن خارجة،
الحدٌث وقد صرح بالتواتر ابن عبد البر فً تمهٌده وبٌن أن معنى 

الحدٌث ٌفٌد أن العمل فً الروضة ٌرتفع مباشرة إلى الجنة بٌنما 
ثنٌن وخمٌس كما فً حدٌث أبً داود اأعمال العباد تعرض كل ٌوم 

والترمذي وؼٌرهما، قلت إذا خبل العمل من الرٌاء وأمراض القلوب 

األخرى مع صحٌح االعتقاد وموافقة العمل لشرع هللا والخلو من 
. البدعة وهللا أعلم
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لقد اشتمل هذا المجلد األول على أربعمابة وتسعة وثبلثٌن :تنبٌه

 من األحادٌث 37 من األحادٌث المرفوعة، و154:  حدٌثا منها(442)
 من المقطوع، وٌلٌه المجلد 52 من الموقوؾ، و196المرسلة، و

   .الثانً بعون هللا ومنه وكرمه
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أحدكم فٌصلً عند طلوع الشمس 

ال تحروا بصبلتكم طلوع الشمس : حدٌث عمر
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 (ص) فً وضوء رسول حدٌث عبد هللا بن زٌد

  أحدكمإذا توضؤ:(ص)حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا

 أسبػ الوضوء: حدٌث عابشة
 من توضؤ فلٌستنثر:حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص

حدٌث عمر ٌتوضؤ وضوء لما تحت إزاره 

باب وضوء النابم 
 أحدكم منإذا استٌقظ :أبو هرٌرة أن رسول هللا ص قال

إذا نام أحدكم مضطجعا فلٌتوضؤ :حدٌث عمر

حدٌث زٌد بن أسلم فً نفسٌر آٌة الوضوء 
باب الطهور للوضوء  

هو الطهور ماإه :أبو هرٌرة قال رسول هللا ص

إنها لٌست نجسة :  قالأبو قتادة أن رسول هللا ص
 ٌا صاحب الحوض ال تخبرنا: عمر بن الخطابحدٌث 

 إن الرجال والنساء كانوا ٌتوضإون:حدٌث عمر

 باب ما ال ٌجب فٌه الوضوء
 ٌطهره ما بعده: حدٌث أم سلمة قال رسول هللا ص

 كان ٌنام قاعدا ثم ٌصلً: حدٌث ابن عمر

 حدٌث ابن عمر أنه حنط ابنا لسعٌد بن زٌد وحمله ولم
 ربٌعة بن أبً عبد الرحمن ٌقلس كان مرارا فبل ٌتوضؤ

 باب الوضوء مما مست النار

 ابن عباس أن رسول هللا ص أكل كتؾ شاة ولم ٌتوضؤ
 سوٌد بن النعمان أن النبً ص أكل من األزواد ولم 

 حدٌث عمر أنه تعشى ولم ٌتوضؤ

 حدٌث عثمان أنه أكل خبزا ولحما ولم ٌتوضؤ
 ببلغ مالك عن علً وابن عباس كانا ال ٌتوضآن مما 
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 عامر بن أبً ربٌعة كان ال ٌتوضؤ مما مست النار

 دعً رسول هللا ص إلى طعام:مرسل ابن المنكدر
 حدٌث أبً بكر أنه أكل لحما ثم صلى ولم ٌتوضؤ

 إنكار أبً طلحة وأبً على أنس الوضوء مما مست النا

 جامع الوضوء
 مرسل عروة أن رسول هللا ص سبل عن االستطابة
 : أبو هرٌرة أن رسول هللا ص خرج إلى المؽٌر فقال

 ما من امرئ ٌتوضؤ: عثمان سمعت رسول هللا ص
 إذا توضؤ العبد المإمن: الصنابحً أن رسول هللا ص

 إذا توضؤ المرء: حدٌث أبً هرٌرة

 أنس فؤتً رسول هللا ص بوضوء فً إناء فوضع
 أال أنببكم بما ٌمحو هللا: أبو هرٌرة أن رسول هللا ص

 من توضؤ فؤحسن وضوءه ثم خرج عامدا: أبو هرٌرة

 إنما ذلك وضوء النساء: حدٌث سعٌد بن المسٌب
 إذا شرب الكلب فً إناء:أن رسول هللا ص:أبو هرٌرة

 استقٌموا ولن تحصوا:ببلغ مالك أن النبً ص قال

 ما جاء فً مسح الرأس
 حدٌث ابن عمر أنه كان ٌؤخذ الماء بؤصبعٌه ألذنٌه

 ال، حتى ٌمس الشعر بالماء:حدٌث جابر

 كان ٌنزع العمامة وٌمسح رأسه بالماء: حدٌث عروة
 نافع رأى صفٌة بنت أبً عبٌد تنزع خمارها

 باب ما جاء فً المسح على الخفٌن

المؽٌرة بن شعبة أن رسول هللا ص ذهب لحاجته فً 
 ...........................ؼزوة تبوك فمسح على الخفٌن 

 إنكار ابن عمر على سعد بن أبً وقاص المسح على 

 ابن عمر أنه بال بالسوق ثم توضؤ فمسح على خفٌه
 أنس أنه بال بقباء ثم توضؤ فمسح على خفٌه

 باب العمل فً المسح على الخفٌن

 هشام بن عروة أن أباه كان ٌمسح على الخفٌن
 حدٌث ابن شهاب فً طرٌق المسح على الخفٌن

 باب ما جاء فً الرعاؾ

 حدٌث ابن عمر كان إذا رعؾ انصرؾ فتوضؤ
 حدٌث ابن عباس ببلؼا كان ٌرعؾ فٌخرج
 حدٌث سعٌد بن المسٌب رعؾ فرجع فبنى

 باب العمل فً الرعاؾ
 حدٌث سعٌد بن المسٌب أنه كان ٌرعؾ فبل ٌتوضؤ
 سالم بن عبد هللا كان ٌخرج من أنفه الدم فبل ٌتوضؤ

 باب العمل فٌمن علٌه الدم من جرح أو رعاؾ
 حدٌث عمر أنه صلى الصبح وجرحه ٌثؽب

 حدٌث ابن المسٌب أنه ٌوما برأسه إٌماء

 عبد الرحمن بن القاسم عن أبٌه أنه وضع قمٌصه فٌه دم
 حدٌث عروة فً نهٌه البنه هشام عن ؼسل دم الذباب

 29موقوؾ

 7مرسل
  30موقوؾ
 31موقوؾ

 ــــــــــــــ
 8مرسل
 22مرفوع

 23مرفوع
 09مرسل

 32موقوؾ

 24مرفوع
 25مرفوع
 33موقوؾ

 5مقطوع
 26مرفوع
 10مرسل

 ـــــــــــــــ
 34موقوؾ
 35موقوؾ

 6مقطوع
 36موقوؾ

 ــــــــــــــ

 
 27مرفوع
 37موقوؾ

 38موقوؾ
 39موقوؾ

 ــــــــــــــــ

 7مقطوع
 8مقطوع

 ـــــــــــــ

 40موقوؾ
 41موقوؾ
 9مقطوع

 ـــــــــــــ
 10مقطوع
 11مقطوع

 ــــــــــــــ
 42موقوؾ
 12مقطوع

 13مقطوع
 14مقطوع

127 

128 
128  
128 

129 
129 
133 

136 
137 
140 

141 
144 
145 

147 
152 
152 

157 
157 
159 

163 
164 
164 

 
165 
170 

173 
173 
174 

174 
175 
176 

176 
177 
178 

178 
178 
178 

188 
188 
188 

189 
189 



 Page 675 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

13 

94  
95  
96 

14 
97  
98 

15 
99  

100  

101 
102  
103  

104  
105 

16  

106  
107  
108  

17 
109  
110  

111  
112 

18 

113  
114  
115  

116  
117 

19 

118  
119  
120 

20 
121 
122  

123  
124  
125  

21 
126  

 باب ما جاء فً الوضوء من المذي

 (منقطع)حدٌث المقداد بن األسود فً المذي 
 حدٌث عبد هللا بن عمر فً المذي

 حدٌث عمر بن الخطاب فً المذي

 باب الرخصة فً المذي
 حدٌث سعٌد بن المسٌب فً المذي

 حدٌث سلٌمان بن ٌسار فً البلل

 باب الوضوء من مس الفرج
 سبرة بنت عبد الرحمن عن رسول هللا ص فً الوضوء
 حدٌث سعد بن أبً وقاص فً الوضوء من مس الذكر

 حدٌث ابن عمر فً الوضوء من مس الذكر
 حدٌث سالم عن ابن عمر فً الوضوء من مس الذكر

 حدٌث سالم عن ابن عمر أعاد الصبح بسبب مس الذكر

 حدٌث عمر أنه رأى أثر االحتبلم فً ثوبه
 حدٌث هشام عن عروة فً الوضوء من مس الذكر

 باب الوضوء من القبلة

 حدٌث سالم بن عبد هللا عن أبٌه فً الوضوء من القبلة
 حدٌث ابن مسعود ببلؼا فً الوضوء من القبلة

 حدٌث ابن شهاب فً الوضوء من القبلة

 باب العمل فً الؽسل من الجنابة
 حدٌث عابشة فً ؼسل رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

 حدٌث عابشة فً ؼسل رسول هللا ص من الفرق

 حدٌث نافع فً ؼسل عبد هللا بن عمر
 (ببلغ)حدٌث عابشة فً ؼسل المرأة 

 باب وجوب الؽسل إذا التقى الحتانان

 حدٌث عمر وعثمان وعابشة فً الؽسل من مس الختان
 حدٌث عابشة فً الؽسل من التقاء الختانٌن

 (إذا كسل )حدٌث أبً موسى عن عابشة فً الؽسل 

 حدٌث زٌد بن ثابت فً الؽسل إذا كسل الرجل
 إذا اختلؾ الختان الختان وجب الؽسل:حدٌث ابن عمر

 باب وضوء الجنب إذا أراد أن ٌنام

  عمر عن رسول هللا ص فً وضوء الجنب عند النوم
 حدٌث عابشة فً وضوء الجنب قبل النوم

 حدٌث ابن عمر فً الوضوء عند النوم أو الطعام

 ؼسل الجنب إذا صلى ولم ٌؽتسل
 حدٌث عطاء بن ٌسار أن رسول هللا ص كبر فً الصبلة
 حدٌث عمر فً الؽسل من الجنابة وإعادة صبلة الصبح

 حدٌث عمر من طرٌق أخرى
 حدٌث عمر من طرٌق ثالث

 حدٌث عمر من الؽسل من االحتبلم وؼسل الثٌاب

 ؼسل المرأة إذا رأت فً المنام مثل ما ٌرى الرجل
 أم سلٌم بن ملحان قالت لرسول هللا ص المرأة ترى فً
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 حدٌث أم سلمة فً سإال أم سلٌم

 باب جامع ؼسل الجنابة
 حدٌث ابن عمر فً عرق الجنب

 حدٌث ابن عمر فً الؽسل بفضل المرأة إذا لم تكن جنبا

 حدٌث عابشة كنت أؼتسل أنا ورسول هللا ص من
 باب ما جاء فً التٌمم

 حدٌث عابشة فً التٌمم وسبب نزول آٌة التٌمم

 باب العمل فً التٌمم 
 حدٌث ابن عمر أنه تٌمم بالمربد فً طرٌق من الجرؾ

 كان ٌتٌمم إلى المرفقٌن: حدٌث ابن عمر

 باب ما جاء فً تٌمم الجنب
 إذا أدرك الماء فلٌؽتسل:حدٌث ابن المسٌب فً الجنب

 ما ٌحل للرجل من امرأته وهً حابض

 حدٌث زٌد بن أسلم أن رجبل سؤل رسول هللا ص 
  ربٌعة أن عابشة كانت مضطجعة مع رسول هللا ص

 حدٌث ابن عمر عن عابشة هل ٌباشر امرأته الحابض؟

 (ببلغ)حدٌث سالم بن عبد هللا وسلٌمان بن ٌسار 
 باب ما جاء فً طهر الحابض

 حتى ترٌن القصة البٌضاء: حدٌث عابشة

 (ما كن النساء ٌصنعن هذا)حدٌث بنت زٌد بن ثابت 
 باب جامع الحٌض

 حدٌث أسماء أن امرأة سؤلت رسول هللا ص دم الحٌض

 (ببلغ)حدٌث عابشة فً المرأة الحامل ترى الدم 
حدٌث عابشة كنت أرجل رأس رسول هللا ص وأنا  

 حابض

 حدٌث ابن عمر أن جوارٌه ٌؽسلنه وهن حٌض
 ما جاء فً المستحاضة

 إنً ال أطهر: حدٌث فاطمة بنت أبً حبٌش

 حدٌث أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء
 حدٌث بنت جحش

 حدٌث سعٌد بن المسٌب فً ؼسل المستحاضة

 حدٌث عروة فً ؼسل المستحاضة
 ما جاء فً النداء

 كان رسول هللا ص: حدٌث ٌحً بن سعٌد أنه قال

 إذا سمعتم: حدٌث أبً سعٌد الخدري أن رسول هللا ص
 لو ٌعلم الناس: حدٌث أبً هرٌرة عن رسول هللا ص
 إذا ثوب بالنداء: حدٌث أبً هرٌرة عن رسول هللا ص

 إنً أراك تحب الؽنم: أبو سعٌد الخدري أن رسول هللا 
 إذا نودي للصبلة: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص

 ساعتان تفتح فٌهما: حدٌث سهل بن سعد الساعدي

 "الصبلة خٌر من النوم"حدٌث عمر أن ٌجعل المإذن 
 "إال النداء بالصبلة: "حدٌث مالك بن أبً عامر
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 حدٌث ابن عمر سمع اإلقامة وهو بالبقٌع فؤسرع

 ما جاء فً النداء فً السفر
 أال صلوا فً الرحال وعزاه: أن عبد هللا بن عمر أذن

 حدٌث ابن عمر ال ٌإذن مرتٌن إال فً الصبح

 حدٌث عروة ٌخٌر فً السفر فً األذان
 حدٌث سعٌد بن المسٌب فً األذان والمبلبكة

 باب ما جاء فً قدر السحور فً النداء

 إن ببلال ٌإذن بلٌل: حدٌث ابن عمر أن رسول هللا ص
 إن ببلال ٌإذن:حدٌث سالم بن عبد هللا أن رسول هللا ص

 افتتاح الصبلة والتكبٌر فً كل خفض ورفع

 حدٌث ابن عمر أن رسول هللا ص كان إذا افتتح الصبلة
 حدٌث علً بن الحسٌن بن علً أن رسول هللا ص

 حدٌث سلٌمان بن ٌسار أن رسول هللا ص كان ٌرفع

 فٌكبر كلما خفض: حدٌث أبً هرٌرة
 حدٌث أبً هرٌرة كان ٌرفع 

 حدٌث ابن عمر كان ٌكبر كل ما خفض ورفع

 كان ٌرفع: حدٌث ابن عمر
 حدٌث جابر 

 من كبر تكبٌرة واحدة أجزأت: حدٌث ابن شهاب

 ما جاء فً القراءة فً صبلة المؽرب
 سمعت رسول هللا ص ٌقرأ بالطور:حدٌث مطعم

 ٌقرأ والمرسبلت:رسول هللا:أم الفضل بنت الحارث

 عبد هللا الصنابحً عن أبً بكر فً القراءة 
 حدٌث ابن عمر فً القراءة 
 ما جاء فً قراءة الصبح

 حدٌث عروة أن أبا بكر قرأ فً ركعتً الصبح بالبقرة
 حدٌث عمر قرأ فً الصبح ٌوسؾ والحج

 حدٌث الفرافصة بن عمٌر أخذ ٌوسؾ عن عثمان

 حدٌث ابن عمر كان ٌقرأ فً الصبح بالعشر األول
 باب العمل فً القراءة

 حدٌث علً أن رسول هللا ص نهى عن لبس القسً و

 إن المصلً ٌناجً ربه:البٌاضً عن رسول هللا ص
 البراء بن عازب صلٌت مع رسول هللا ص فقرأ والتٌن

 حدٌث مالك أن عمر كان ٌجهر بالقراءة فً الصبلة

 حدٌث ابن عمر أنه كان ٌقرأ فً نفسه لما ٌقضً مسبوقا
 فٌؽمزنً فؤفتح علٌه"حدٌث نافع بن جبٌر بن مطعم

 باب ما جاء فً أم القرآن

 سورة ما أنزل هللا :أبً بن كعب أن رسول هللا ص قال
 من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة: حدٌث أبً هرٌرة

 باب ال ٌمس القرآن إال طاهر

  عبد هللا بن أبً بكر بن محمد بن حزم أن فً كتاب 
 من أفتاك بهذا؟: حدٌث عمر
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 حدٌث عبد هللا بن عمر أنه مكث على البقرة

 ما جاء فً قراءة القرآن ممن فاته حزبه من اللٌل
 من فاته حزبه باللٌل: حدٌث عمر بن الخطاب

 حدٌث زٌد بن ثابت فً قراءة القرآن فً سبع 

 أنزل هذا القرآن: حدٌث عمر عن رسول هللا ص
 إنما مثل صاحب القرآن:  ابن عمر أن رسول هللا ص

 العمل فً القراءة فٌما لم ٌجهر به

من صلى صبلة : حدٌث أبً هرٌرة قال رسول هللا ص
 لم ٌقرأ فٌها بؤم الكتاب  

 هشام بن عروة عن أبٌه أنه كان ٌقرأ خلؾ اإلمام

 حدٌث ابن هشام أنه كان ٌقرأ خلؾ اإلمام
 حدٌث نافع بن جبٌر بن مطعم أنه كان ٌقرأ خلؾ اإلمام

 القاسم بن محمد أنه كان ٌقرأ خلؾ اإلمام

 ما جاء فً ترك القراءة خلؾ اإلمام
 حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص انصرؾ من صبلة

 إذا صلى أحدكم خلؾ اإلمام: حدٌث ابن عمر

 باب ما جاء فً التؤمٌن خلؾ اإلمام
 إذا أمن اإلمام: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 إذا قال اإلمام ؼٌر: أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 آمٌن:إذا قال أحدكم: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص
 إذا قال اإلمام سمع هللا:أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 قل هو هللا أحد: ما جاء فً قراءة

 قل هو هللا أحد : حدٌث أبً سعٌد أنه سمع رجبل ٌقرأ
 أقبلت مع رسول هللا ص فسمع رجبل ٌقرأ قل:أبً هرٌرة

 حدٌث حمٌد بن عبد الرحمن بن عوؾ

 ما جاء فً سجود القرآن
 إذا السماء انشقت:أبً هرٌرة أن رسول هللا ص سجد فً

 حدٌث عمر أنه سجد فً سورة الحج سجدتٌن

 حدٌث عمر أنه قرأ والنجم إذا هوى فسجد
 حدٌث عمر أنه قرأ السجدة ٌوم الجمعة فنزل فسجد

 حدٌث ابن عمر أنه سجد فً الحج

 فؤمرهم أن ٌسجدوا فً إذا السماء : عمر بن عبد العزٌز
 باب جامع القراءة

 ٌا رسول هللا ص كٌؾ ٌؤتٌك الوحً؟: حدٌث عابشة

 أنزلت عبس وتولى: حدٌث هشام بن عروة عن أبٌه
 إنا فتحنا لك فتحا مبٌنا: حدٌث عمر فً نزول

 ٌخرج فٌكم قوم: حدٌث أبً سعٌد سمعت رسول هللا ص

 الترؼٌب فً الصبلة فً رمضان
 عابشة أن رسول هللا ص صلى فً المسجد ذات لٌلة

 حدٌث عمر فً التوراة التً أتاه بها كعب األحبار

 من قام رمضان: حدٌث أبً سلمة أن رسول هللا ص قال
 فتوفً  رسول هللا ص: قال ابن شهاب:قال مالك
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 من قام رمضان: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص 

 باب ما جاء فً قٌام رمضان
 نعمت البدعة هذه: حدٌث عمر

 عمر أنه أمر أبً بن كعب وتمٌم الداري أن ٌقوما للناس
 ٌزٌد بن رومان فً قٌام رمضان فً عهد عمر بن الخطاب

 ابن شهاب فتوفً رسول هللا ص واألمر على ذلك
 ٌلعنون الكفرة: حدٌث عبد الرحمن بن هرمز األعرج
 كنا ننصرؾ فً رمضان:  عبد الرحمن بن أبً بكر عن أبٌه

 عروة أن ذكوان كان ٌقرأ لعابشة فً رمضان
 باب ما جاء فً صبلة اللٌل 
 ما من امرئ تكون له صبلة : عابشة عن رسول هللا ص

 كنت أنام بٌن ٌدي رسول هللا ص : عابشة
 فإذا نعس أحدكم فً الصبلة: عابشة أن رسول هللا ص قال

 إسماعٌل بن أبً حكٌم بلؽه أن رسول هللا ص سمع امرأة
 حدٌث أسلم أن عمر كان ٌصلً من اللٌل ما ٌشاء

 (ببلغ)صبلة اللٌل مثنى، مثنى : حدٌث ابن عمر
 ٌكره النوم قبل صبلة العشاء: حدٌث سعٌد بن المسٌب

 عابشة أن رسول هللا ص كان ٌصلً من اللٌل إحدى عشر
 ما كان رسول هللا ص ٌزٌد فً رمضان وال فً  : عابشة
 كان رسول هللا ص ٌصلً باللٌل ثبلث عشرة ركعة: عابشة

 حدٌث ابن عمر أنه كان إذا وجد اإلمام
 فنام رسول هللا ص حتى انتصؾ اللٌل:حدٌث ابن عباس

 ألرمقن صبلة رسول هللا ص: حدٌث زٌد بن خالد الجهنً
 باب األمر بالوتر

 حدٌث ابن عمر أن رجبل سؤل رسول هللا ص عن صبلة اللٌل
 خمس صلوات: عبادة بن الصامت سمعت رسول هللا ص

 فإن رسول هللا ص كان ٌوتر على البعٌر: حدٌث ابن عمر
 كٌؾ ٌوتر : حدٌث أبً هرٌرة

 حدٌث سعٌد بن المسٌب فً وقت الوتر
 أوتر رسول هللا ص وأوتر المسلمون:حدٌث ابن عمر

 حدٌث عابشة فً وقت الوتر
 أوتر ثم شفع بركعة: حدٌث ابن عمر
 كان ٌسلم من الركعة والركعتٌن: حدٌث ابن عمر

 حدٌث سعد بن أبً وقاص كان ٌوتر بعد العتمة
 صبلة المؽرب وتر صبلة النهار: حدٌث ابن عمر

 باب ما جاء فً الوتر بعد الفجر
 أنه أوتر بعد صبلة الصبح:حدٌث ابن عباس

 ابن عباس وعبادة وعبد هللا بن عامر أوتروا بعد الفجر
 ما أبالً لو أقٌمت صبلة الصبح وأنا أوتر:حدٌث ابن مسعود

 حدٌث عبادة بن الصامت أنه أوتر بعد اإلقامة وهو إمام
 إنً أوتر وأنا أسمع اإلقامة: عبد هللا بن عامر بن ربٌعة

 إنً ألوتر بعد الفجر: حدٌث القاسم بن محمد
 ما جاء فً ركعتً الفجر

 حفصة أن رسول هللا ص صلى ركعتٌن خفٌفتٌن قبل أن تقام
 حدٌث عابشة كان رسول هللا ص لٌخفؾ ركعتً الفجر
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فخرج علٌهم رسول هللا : حدٌث أبً سلمة بن عبد الرحمن
 أصبلتان معا : ص فقال
 فاتته ركعتا الفجر فصبلهما بعد أن طلعت الشمس: ابن عمر

 حدٌث القاسم بن محمد مثل ذلك
 باب ما جاء فً فضل صبلة الجماعة
 صبلة الجماعة أفضل :حدٌث ابن عمر أن رسول هللا ص قال

 صبلة الجماعة أفضل من:أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال
 والذي نفسً بٌده لقد : أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 أفضل الصبلة صبلتكم فً بٌوتكم إال صبلة  :زٌد بن ثابت
 ما جاء فً العتمة والصبح

 بٌننا وبٌن المنافقٌن:سعٌد بن المسٌب أن رسول هللا ص
 مثله:حدٌث عبد الرحمن بن حرملة أن رسول هللا ص قال

بٌنما رجل ٌمشً : حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال
 فً الطرٌق إذ وجد ؼصن شوك

 حدٌث عمر فً تخلؾ سلٌمان بن أبً حثمة عن الصبح
 من شهد العشاء فكؤنما قام نصؾ اللٌل: حدٌث عثمان

 ما جاء فً إعادة الصبلة مع اإلمام بعد صبلة الرجل لنفسه
 ألست رجبل مسلما :فقال رسول هللا ص:حدٌث محجن

 أو ذاك إلٌك :أٌتهما لً فقال ابن عمر:حدٌث ابن عمر
 أو ذاك إلٌك :فؤٌهما صبلتً فقال ابن عمر:سعٌد بن المسٌب
 من صنع ذلك فله سهم جمع:حدٌث أبً أٌوب
 من صلى المؽرب أو الصبح فبل ٌعدهما مع:حدٌث ابن عمر

 باب العمل فً صبلة الجمعة
 إذا صلى أحدكم بالناس فلٌخفؾ:رسول هللا ص: أبً هرٌرة

 حدٌث ابن عمر أنه جعل نافعا عن ٌمٌنه فً الصبلة
 عمر بن عبد العزٌز أنه نهى رجبل عن اإلمامة فً العقٌق

 باب فً صبلة اإلمام وهو جالس
حدٌث أنس أن رسول هللا ص جحش شقه األٌمن فصلى 

 "إنما جعل اإلمام لٌإتم به: "جالسا وقال
 إنما جعل اإلمام لٌإتم به: عابشة أن رسول هللا ص قال

 حدٌث عروة أن رسول هللا ص خرج فً مرضه
 ما جاء فً صبلة القاعد فً النافلة

 حفصة ما رأٌت رسول هللا ص صلى جالسا قط إال قبل وفاته
حدٌث عابشة أنها لم تر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم 

 ٌصلً فً اللٌل جالسا إال بعد أن أسن
 حدٌث عابشة أن رسول هللا ص كان ٌصلً جالسا

 حدٌث عروة وابن المسٌب كانا ٌصلٌان وهما محتبٌان
 باب ما بٌن صبلة القابم والقاعد

: حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص أن رسول هللا ص قال
 صبلة أحدكم وهو قاعد

لما قدمنا المدٌنة نالنا الوباء فقال رسول : حدٌث ابن عمرو
 صبلة القاعد: هللا

 ما جاء فً صبلة الوسطى
 صبلة الوسطى صبلة العصر سمعت رسول هللا ص: عابشة

 الصبلة الوسطى: عمرو بن رافع كنت أكتب مصحفا لحفصة
قال : صبلة الوسطى صبلة الصبح:حدٌث ابن عباس وعلً
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 وذلك رأًٌ : مالك
 صبلة الوسطى صبلة ال هر: حدٌث زٌد بن ثابت

 باب الصبلة فً ثوب واحد
 عمر بن أبً سلمة رأى رسول هللا ص ٌصلً فً ثوب واحد

 من لم ٌجد ثوبٌن: جابر بن عبد هللا أن رسول هللا ص قال
 أو لكلكم ثوبان : حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 إنً ألصلً فً ثوب واحد:حدٌث أبً هرٌرة
 كان ٌصلً فً ثوب واحد: حدٌث جابر بن عبد هللا

 حدٌث محمد بن عمرو بن حزم كان ٌصلً فً القمٌص
 أن ال ٌصلً أحدكم فً ثوب واحد إال: عمرو بن حزم

 الصبلة فً الدرع والخمار
 حدٌث عابشة أنها كانت تصلً فً الدرع والخمار

 تصلً فً الخمار والدرع السابػ: حدٌث أم سلمة
 حدٌث مٌمونة كانت تصلً فً الدرع والخمار

 نعم إن كان سابؽا: حدٌث عروة بن الزبٌر
 الجمع بٌن الصبلتٌن

حدٌث عبد الرحمن بن هرمز األعرج أن رسول هللا ص كان 
 ٌجمع بٌن الصبلتٌن

حدٌث معاذ بن جبل عام ؼزوة تبوك فكان رسول هللا صلى 
 هللا علٌه وسلم  ٌجمع بٌن ال هر والعصر

حدٌث ابن عمر كان رسول هللا ص إذا عجل به السٌر جمع 
 بٌن المؽرب والعشاء

 علً بن الحسٌن كان رسول هللا ص إذا أراد أن ٌسٌر ٌومه 
صلى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم : حدٌث ابن عباس

 ال هر والعصر والمؽرب والعشاء من ؼٌر خوؾ
كان إذا جمع األمراء بٌن المؽرب والعشاء : حدٌث ابن عمر

 فً المطر جمع معهم
 هل ٌجمع بٌن ال هر والعصر : حدٌث سالم بن عبد هللا

 الجمع بٌن الصبلتٌن فً المزدلفة
حدٌث أبً أٌوب أنه صلى مع رسول هللا صلى هللا علٌه 

 وسلم حجة الوداع المؽرب والعشاء فً المزدلفة
 صلى رسول هللا ص المؽرب والعشاء فً المزدلفة:ابن عمر

 دفع رسول هللا ص من عرفة حتى إذا كان : حدٌث أسامة
 حدٌث ابن عمر أنه كان ٌصلً المؽرب والعشاء بالمزدلفة

 قصر الصبلة فً السفر
 إن هللا بعث إلٌنا محمدا ص وال نعلم شٌبا: حدٌث ابن عمر
 فرضت الصبلة ركعتٌن:حدٌث عابشة

 ؼربت له بذات الجٌش فصبلها بالعقٌق:حدٌث ابن عمر
 ما ٌجب فٌه قصر الصبلة

 كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر بذي حلٌفة: ابن عمر
 ركب إلى رعم فقصر الصبلة فً مسٌره: حدٌث ابن عمر
 ركب إلى ذات النصب فقصر الصبلة: حدٌث ابن عمر
 كان ٌسافر إلى خٌبر فٌقصر الصبلة: حدٌث ابن عمر
 كان ٌقصر الصبلة فً مسٌرة الٌوم واللٌلة: حدٌث ابن عمر

 حدٌث ابن عباس كان ٌقصر مثل ما بٌن مكة والطابؾ
 حدٌث نافع سافر مع ابن عمر البرٌد فبل ٌقصر الصبلة
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 أصلً صبلة المسافر ما أجمع مكثا : حدٌث ابن عمر
 أقام فً مكة عشر لٌال ٌقصر الصبلة: حدٌث ابن عمر

 من أجمع إقامة أربعة لٌال وهو مسافر أتم : ابن المسٌب
 باب فً صبلة المقٌم إذا صلى وراء اإلمام

 حدٌث عمر كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتٌن
 حدٌث عمر مثل ذلك 

 حدٌث ابن عمر كان ٌصلً وراء اإلمام بمنى أربعا 
 حدٌث ابن عمر أنه صلى بهم ركعتٌن وهو مسافر فؤتموا

 صبلة النافلة فً السفر
 حدٌث ابن عمر أنه كان ٌرى ابنه عبٌد هللا ٌتنفل فً السفر
 القاسم بن محمد وعروة وأبو بكر كانوا ٌتنفلون فً السفر

 صبلة المسافر وهو راكب
 حدٌث عبد هللا بن عمر رأٌت رسول هللا ص على حمار

 ابن عمر كان رسول هللا ص ٌصلً على راحلته فً السفر
 ابن عمر أنه لم ٌكن ٌصلً مع الفرٌضة فً السفر شٌبا

 حدٌث ٌحً بن سعٌد رأٌت أنسا فً السفر ٌصلً على حمار
 باب صبلة الضحى

 أم هانا أن رسول هللا ص صلى عام الفتح ثمانً ركعات
 أم هانا أن رسول هللا ص اؼتسل ثم صلى ثمانً ركعات

 حدٌث عابشة ما رأٌت رسول هللا ص ٌصلً سبحة الضحى
 حدٌث عابشة أنها كانت تصلً ثمانً ركعات

 جامع السبحة 
 حدٌث أن جدته ملٌكة دعت رسول هللا ص 

 حدٌث عمر أنه ٌصلً بالهاجرة
 التشدٌد فً المرور بٌن ٌدي المصلً

 إذا كان أحدكم ٌصلً فبل ٌدع :أبً سعٌد أن رسول هللا ص
 لو ٌعلم المار بٌن ٌدي المصلً:أبً جهٌم أن رسول هللا ص

 حدٌث كعب األحبار
 كان ٌكره أن ٌمر بٌن ٌدي النساء: حدٌث ابن عمر

 حدٌث ابن عمر أنه كان ال ٌمر بٌن ٌدي أحد ٌصلً
 الرخصة فً المرور بٌن ٌدي المصلً

 أرسلت األتان ترتع ودخلت فً الصؾ: حدٌث ابن عباس
 سعد بن أبً وقاص كان ٌمر بٌن ٌدي الناس وهم ٌصلون

 ال ٌقطع الصبلة شًء مما ٌمر بٌن ٌدي المصلً:حدٌث علً
 مثله: ال ٌقطع الصبلة :حدٌث ابن عمر

 سترة المصلً فً السفر
 كان ٌستتر براحلته: حدٌث عبد هللا بن عمر

 ابن عروة عن أبٌه كان ٌصلً فً الصحراء إلى ؼٌر سترة
 مسح الحصاء فً الصبلة

 رأٌت ابن عمر إذا هوى لٌسجد مسح :أبً جعفر القاري
 مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خٌر من حمر:أبً ذر

 ما جاء فً تسوٌة الصفوؾ
 حدٌث أن عمر بن الخطاب كان ٌؤمر بتسوٌة الصفوؾ

لم أزل أكلمه وهو ٌسوي :حدٌث مالك بن عامر عن عثمان
 الحصباء بنعلٌه حتى جاء رجال

 فً وضع الٌدٌن إحداهما على األخرى فً الصبلة
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 من كبلم النبوة: حدٌث عبد الكرٌم بن أبً المخارق
 كان الناس ٌإمرون: حدٌث سهل بن سعد الساعدي

 فً القنوت
 نافع أن عبد هللا بن عمر كان ال ٌقنت فً شًء من الصبلة

 حدٌث هشام بن عروة عن أبٌه أنه كان ال ٌقنت
 كـــتــــــــــؤبـــــ الجــــــــمعـــــــة

إذا جاء أحدكم : حدٌث ابن عمر أن رسول هللا ص قال
 الجمعة فلٌؽتسل

 ؼسل الجمعة واجب:حدٌث أبً سعٌد أن رسول هللا ص قال
 أٌة ساعة هذه : حدٌث عمر

 من اؼتسل ٌوم الجمعة: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص
 ؼسل ٌوم الجمعة واجب على كل محتلم: حدٌث أبً هرٌرة

 حدٌث ابن عمر كان ٌحتبً ٌوم الجمعة واإلمام ٌخطب
 فً اإلنصات ٌوم الجمعة

 إذا قلت لصاحبك أنصت:حدٌث ابن المسٌب أن النبً ص قال
 إذا قلت لصاحبك أنصت:حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص

 خروج اإلمام ٌقطع الصبلة:حدٌث ابن شهاب
 إذا قام اإلمام ٌوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا: حدٌث عثمان

 نهى عن تشمٌت العاطس ٌوم الجمعة: حدٌث ابن المسٌب
 ال بؤس: إذا نزل اإلمام عن المنبر إلى أن ٌكبر:ابن شهاب

 جعفر بن محمد عن أبٌه أن النبً ص خطب خطبتٌن ٌوم
 ابن عمر أنه رأى رجلٌن ٌتحدثان واإلمام ٌخطب فحصبهما

 من أدرك من الصبلة ركعة ٌوم الجمعة 
 من أدرك ركعة من صبلة الجمعة فلٌصل أخرى:ابن شهاب

 باب ما جاء فً السواك
 علٌكم بالسواك:حدٌث ابن السباق أن رسول هللا ص قال

 لوال أن أشق على أمتً:حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص
 لوال أن ٌشق على أمته ألمرهم بالسواك:حدٌث أبً هرٌرة

 باب المشً إلى الجمعة
ٌاأٌها الذٌن آمنوا إذا نودي }حدٌث ابن شهاب عن قول هللا

 :كان عمر {للصبلة ٌوم الجمعة
 حٌث ابن شهاب عن القنوت ٌوم الجمعة 

 باب المصلى فً الجمعة
 حدٌث صبلة الجمعة فً بٌوت أمهات المإمنٌن

 باب ما جاء فً الجمعة فً السفر
 باب الساعة التً فً الجمعة

 فٌه ساعة: حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص ذكر الجمعة
 خٌر ٌوم طلعت علٌه الشمس:أبً هرٌرة أن رسول هللا ص
 باب جامع ما جاء فً الجمعة

 النعمان بن بشٌر ما كان ٌقرأ رسول هللا ص فً الجمعة
 ما على أحدكم: حدٌث ابن المسٌب أن رسول هللا ص قال
 حدٌث ابن عمر كان ال ٌروح إلى الجمعة

 حدٌث أبً هرٌرة
 من ترك الجمعة:حدٌث صفوان بن سلٌم عن رسول هللا ص

 باب التسلٌم فً الصبلة من السهو
 حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص انصرؾ من اثنتٌن

 27مرسل
 124مرفوع

 ــــــــــــــــ
 173موقوؾ
 44مقطوع

 ــــــــــــــــ
 

 125مرفوع
 126مرفوع
 174موقوؾ
 127مرفوع
 175موقوؾ
 176موقوؾ

 ــــــــــــــــ
 28مرسل
 129مرفوع
 45مقطوع
 177موقوؾ
 46مقطوع
 47مقطوع
 28مرسل
 178موقوؾ

 ــــــــــــــــ
 48مقطوع
 ــــــــــــــ
  30مرسل
 130مرفوع
 179موقوؾ
 ــــــــــ

 
 180موقوؾ
  49مقطوع
 ــــــــــــ
 181موقوؾ

 ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ

  130مرفوع
 131مرفوع

 ـــــــــــــــــ
  132مرفوع
  31مرسل
  182موقوؾ
  183موقوؾ
 32مرسل

 ـــــــــــــــــ
  133مرفوع

551 
569 
569 
569 
570 

 
570 
571 
572 
574  
575 
576 
576 
576 
577  
583 
583 
585 
585 
585 
587 
588 
588 
590 
591  
592  
593 
598 

 
599 
599 
599 
599 
600  
600 
600  
601  
605 
605  
606  
607  
608  
610 
611 
612  
613  



 Page 684 تنوٌر المسالك لبعض أسانٌد موطإ مالك
 

398  
399 
400 
61 

401  
402  
403  
404  
405  
62  

406  
407  
408  
63  

409  
410  
411  
412  
64  

413  
414  
415  
416  
65  

417 
66  

418 
419  
420  
421  
422  
67  

423  
424  
425  
426  
427  
68  

428  
429  
430  
69  

431  
432  
70  

433  

 أبً هرٌرة صلى رسول هللا ص العصر فسلم من اثنتٌن
 أبً بكر بن سلٌمان بن أبً حٌثمة بلؽنً أن رسول هللا ص
 حدٌث ابن المسٌب وأبً سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك

 باب إتمام المصلً صبلته إذا شك
 إذا شك : زٌد بن أسلم عن عطاء بن ٌسار أن رسول هللا ص

 إذا شك أحدكم فً صبلته:حدٌث عبد هللا بن عمر كان ٌقول
 حدٌث عبد هللا بن عمرو بن العاص وكعب األحبار

 حدٌث ابن عمر كان إذا سبل عن النسٌان فً الصبلة 
 إن أحدكم إذا قام ٌصلً: أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال
 باب القٌام فً اثنتٌن أو بعد التمام

 حدٌث عبد هللا بن بحٌنة صلى لنا رسول هللا ص ركعتٌن 
 إن رسول هللا ص قام من اثنتٌن: حدٌث عبد هللا بن بحٌنة

 صلى ركعتٌن ثم ناء للقٌام فسبح به بعض:حدٌث أنس
 باب الن ر إلى الشًء فً الصبلة

 أهدى أبو جهم لرسول هللا ص خمٌصة شامٌة:حدٌث عابشة
 هشام بن عروة عن أبٌه أن رسول هللا ص لبس خمٌصة

 هو صدقة: فقال رسول هللا ص:حدٌث أبً طلحة األنصاري
 فباعه عثمان: حدٌث عبد هللا بن أبً بكر

 باب العمل فً السهو
 إن أحدكم إذا قام ٌصلً  :أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 إنً ألنسى أو أنسى: مالك أنه بلؽه أن رسول هللا ص قال
 حدٌث عمر أنه صلى للناس المؽرب لم ٌقرأ فٌها

 امض فً صبلتك: حدٌث القاسم بن محمد
 باب ما ٌفعل من ٌرفع رأسه قبل اإلمام

 الذي ٌرفع رأسه وٌخفض قبل اإلمام:حدٌث أبً هرٌرة
 باب العمل فً الجلوس فً الصبلة

 اصنع كما كان رسول هللا ص ٌصنع: حدٌث ابن عمر
 أرانً هذا عبد هللا بن عمر: حدٌث القاسم بن محمد

 إنً أشتكً: حدٌث ابن عمر
 كان ٌتربع فً الصبلة: حدٌث ابن عمر

 كان ٌرجع من سجدتٌن من الصبلة على صدور:ابن عمر
 باب التشهد فً الصبلة
 تشهد عمر بن الخطاب

 تشهد ابن عمر 
 تشهد عابشة 

 رواٌة القاسم بن محمد عن عابشة التشهد
 التشهد معه : حدٌث ابن شهاب ونافع مولى ابن عمر

 باب ما جاء فً الصبلة على النبً صلى هللا علٌه وسلم
 كٌؾ نصلً علٌك : ٌا رسول هللا:حدٌث أبً حمٌد

 ٌا رسول هللا أمرنا أن نصلً علٌك: حدٌث أبً مسعود
 ٌقؾ على قبر النبً ص فٌصلً علٌه:حدٌث ابن عمر

 باب استقبال القبلة واإلنسان على حاجته
 إذا ذهب أحدكم للؽابط: أبً أٌوب وقد قال رسول هللا ص

 حدٌث أن رسول هللا ص نهى أن ٌستقبل القبلة بالؽابط
 باب ما جاء فً البول
 دخل أعرابً المسجد فكشؾ عن فرجه:حدٌث ٌحً بن سعٌد

  134مرفوع
  33مرسل 
 34مرسل

 ـــــــــــــــ
 35مرسل
 184موقوؾ
 185موقوؾ
 186موقوؾ
 135مرفوع

 ــــــــــــــــــ
 136مرفوع
  137مرفوع
 138مرفوع

 ــــــــــــــــــــ
 139مرفوع
 36مرسل
 140مرفوع
 187موقوؾ

 ـــــــــــــــــ
 141مرفوع
 37مرسل
 188موقوؾ
 50مقطوع

 ـــــــــــــــــ
 189موقوؾ

 ــــــــــــــــ
 142مرفوع
 190موقوؾ
 191موقوؾ
 192موقوؾ
 193موقوؾ

 ـــــــــــــــــــ
 194موقوؾ
 195موقوؾ
 196موقوؾ
 197موقوؾ
  51مقطوع

 ـــــــــــــــــ
 143مرفوع
 144مرفوع
 198موقوؾ

 ــــــــــــــــــ
 145مرفوع
 146مرفوع

 ــــــــــــــــــ
 38مرسل
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 رأٌت ابن عمر ٌبول قابما: حدٌث ابن دٌنار
 باب ما جاء فً بول الصبً

 أتً رسول هللا ص بصبً فبال على ثوبه:حدٌث عابشة
 أم قٌس بنت محصن أنها أتت بصبً صؽٌر لم ٌؤكل الطعام

 باب النهً عن الصبلة على حقن حاجة اإلنسان
 إذا وجد أحدكم الؽابط فلٌبدأ به: حدٌث رسول هللا ص

 ال ٌصلً أحدكم وهو ضام بٌن رجلٌه : حدٌث عمر
فرأٌت رسول هللا ص على لبنتٌن مستقبل : حدٌث ابن عمر
 المقدس لحاجته

 باب ما جاء فً فضل الصبلة فً المسجد
صبلة فً مسجدي : حدٌث أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 هذا بؤلؾ صبلة
ما بٌن بٌتً ومنبري :أبً هرٌرة أن رسول هللا ص قال

 روضة من رٌاض الجنة 
حدٌث عبد هللا بن زٌد المازنً أن رسول هللا صلى هللا علٌه 

 ما بٌن بٌتً ومنبري روضة من رٌاض الجنة: وسلم قال
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 200موقوؾ
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 ــــــــــــــــ
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