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اسيدجامج 

ااقسفق

ؤبمنأكفر أم ءأثكر ،؛؛ ٠٧رذ ئنل ين وحذ0 ف كله، ال_حمد 
هدثأدى ف َريمه<، عى يق ؟ى رشَكمز كنسهء هذؤ ^ثا يكن 
•أ-ليه رننا رنن جأءش قد أثن ستا آن p/؛* ذنتدى َئ نما ^؛١ 

ماءالملء فيه، مباركا طيبا كثيرأ حمدآ الحمد لك، اللهم 
ورصاحالقلث، عدد بعد، شيء من نشتا ما وملء بينهما وما والأرض 

الغافلون،وغفل الذاكرون ذكر ما كلماتلث،، ومداد عرثالث، وزنة الث، نف
نحصيولا ، رثنا عنلثح تغنئ م ولا مويع ولا مكمور ولا مكفي غير 
الثناءأهل وبحمدك، مبحانلثج لث، نفعلى أثتست، كما أست، ، ^L؛، ثناء 

أعطيمتحلما ماغ لا _ت عبد للث، وكلتا - العبد قال ما أحي والمجد، 
جث* الجد، منلثه الجد ذا ينفع ولا منعت، لما معملي ولا 
كئهاأءماu اجعل ؛ ٠٠٧١أسي 1ث ١^٠ ظثآ ث، ١^ لآ 

أوجزفي الكتان، هذا أحرج اللهم ه، نيك لسنة موافقة للت، حالصه 
لعبادك،وأنفعها للثج وأحلصها وأوضحها، وأصحها وأتمها، صورة 

منبه أؤيد أن بلث، عايذأ مكان، كل ويبلغ لسان، بكل يْلع واجعله 
المستعان.الرحمن ربنا وأنت، شكورأ أو جزاء سواك 



حديثأ،وثمانون نمثة وتآلاف ثلاثة ( ٣٩٨٠)الجامع هذا في 
وهوخارجهما صح ما مع تكرار، دون الصحيحين أحاديث جميع فيها 

آلافتسعة ( ٩٥٢٣)من حلمت حلاصه الأحاديث وهذه قليل، 
الأثير،لابن الأصول جامع محي حديثا وعشرين وثلاثة مئة وحم 

ومنماجة، ابن سن بدل الموطأ وفيها الستة الكتب من مجموعة 
الجامعصحيح في أحادسث، وعثرة وثلاثمئة آلاف ثمانية ( ٨٣١)٠ 

الستة،دواؤين من ديوانا وثلاثين بمحة من مجموعة للألاني الصغير 
ماالألاني أقرئ ثم وزياداته، المغير الجامع في الميوطي جمعها 
ونلكالجميع، اف، رحم المغير، الجامع صحيح في منها صححه 

ص:الكتب 

هذافي ورمزه ٩^١١ محنة المتوفى أنس بن ماللث، للإمام الموطأ - ١ 
)لك(.الكتاب: 

)شم،(.ورمرم:  ٢٠٤محنة المتوفى الشافعي الإمام ند م— ٢ 

)محن(.ورمزه:  ٢٣٥محنة المتوفى ثيبة أبي ابن بكر أبي ند م- ٣ 

)حم(.ورمزه•  ٢٤١محنة المتتوفى حنل بن أحمد الإمام ند م- ٤ 

•)مي( ورمزه•  ٢٥٥محسنة المتوفى الدارمي محنن - ٥ 

)خ(.ورمزه:  ٢٥٦محنة المتوفى البخاري الإمام صحيح - ٦ 

)تخ(.ورمزه: له اممير الارخ - ٧ 

)حد(.ورمزه: له المفرد الأدب - ٨ 

•)م( ورمزه:  ٢٦١محنة المتوفى الحجاج بن ملم الإمام صحيح — ٩ 



.)م( ت ورمرم  ٢٧٣ستة المتوقي ماجة ابن سنن -

)د(.ورمزه؛  ٢٧٥سنة الموقى داود أيي نن س- 
رن(.ورمزه؛  ٢٧٩ستة المتوش الترمد.ي نن م- 

)نش(.ورمزه؛ له الجوية الشمائل تاب ك- 

)بز(.ورمزه؛  ٢٩٢ستة الموفى الزحار البحر ع الجرار ند م- 

.٣٠٣منة الموفى النسائي ن س- 

.)ن( ؛ كليهما ورمزهما له الكبرى لمنن ا- 

)ع(.ورمزه؛  ٣٠٧ستة الموفى الموصلي يعلى أيى ند م- 
•)حز( ورمزه؛  ٣١١سنة الموفى حزيمة ابن حيح ص- 

)حب(.ورمزه؛  ٣٥٤سنة الموفى جبان ابن حح ص- 

٠)طب( ورمزه؛  ٠٣٦ سنة الموفى للهلراني الكبير العجم - ٢ ٠ 

)قط(.ورمزه؛  ٣٨٥سنة الموفى الدارقْلثي سنن -  ٢١

)ك(.ورمزه؛  ٤٠٥سنة الخوش للحاكم الخندرك -  ٢٢

.)هق( ورمزه؛  ٤٥٨سنة الموفى للبيهقي الكبرى المنن ~  ٢٣

)هب(.ورمزه؛ له الإيمان سعب —  ٢٤

)خ(.ورمزه؛  ٥١٦ستة الموفى للبعوى المنة سرح -  ٢٥

٦٤٣سنة المتوفى المقدمي الدين لقياء المختاره الأحاديث -  ٢٦
)ض(ّورمزه؛ 

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩



عثرأحد وبقي الجامع، هازا منها حيع كتابا وعشرون محنة هذْ 
نقالهما ولكن ونياياته، الصغير الجامع في يومحلي العنها نقل كتابا 
يمتدعيما يبق فلم آحر؛ صحابي عن هنا ورد أو صعيف، عنها 
توهي لها الرمز 

.٢١١سة المتوفى المنعانى عبدالرزاق مصنف — ١ 

٠٢١^١^محته المتوفى منصور بن محعين. صتن — ٢ 

زادها ٢٩٠صتة المتوفى أحمد الإمام ابن لخبداف المني زوائد — ٣
.حد.يشاآلاف، عثرة نحو وهى أبيه ند معلى 

.١٠٢٢سة المتوفى للمقيلي المحير الضعفاء - ٤ 

.٣٦٠ستة المتوفى لااطراني الأوسهل العجم - ٥ 
له.المغير العجم - ٦ 

.٣٦٥سة المتوفى غدي لأبن الرحال ضعفاء في الكامل - ٧ 

.٤٣٠صنة المتوفى الأصهاني نميم لأبي الأوبء حلية - ٨ 
.٤٦٣ستة المتوفى البغدادي للحليب بغداد تاريخ - ٩ 

.٥٠٩ستة المتوفى للد.يلمي الخهلاب صور بما الفردوس -  ١٠

.٧٥١ستة المتوفى غناكر لابن دمشق مدينة تاريخ - ١ ١ 

صحيحومن الأثير، لابن الأصول جامع من الكتاب ولباب 
عبدالقأدرالشيخ تحقيق من كئيرأ وأفدت للألباني، الصغير الجامع 

هاديموسى عصام الشيخ كتاب ومن الأصول، لجامع الأزناووؤل 
الشيختحقيق ومن المغير، الجامع صحيح ترنيم، في النير راج ال

الشروحفي أما المتون في هدا أحمد، الإمام لمني الأرناؤوء؛ل شعيب 



دزآحجعوغ؛سيه 
لابنالباري وفتح للروي لم مشرح من استفادتي فأكثر والتعليقات 

عنعبارته اختلفت وما جزائه، خير وجزاهم الجمع اممه رحم حجر، 
أوالأثير، لابن الأصول( جامع من غالبا فهو الصححين من المطبؤع 

كتابهمقدمة في الأُير ابن صرح وقد للحميدي، الصحيحين بين الجمع 
الإمامجمعه ما على لم ومالخاري كتابي، من، المقل فير اعتمد أنه 
اللغةمن المشهور ظاهره خالف وما كتابه، في الحميدي عبدالله أبو 
هامشه،في مثن العربية في ووجهه الرواية، في الوارد فهو المحو أو 

ففيهموضعين فى مختلف، بشكل ثكلته أو مشكول، غير عملأ تركته وما 
الوجهان•

صحابي،،من، أكثر م، الحديث فيروتم( المظائر، المكرر ومثل 
النظيرإلى أثير وقد نظانرها، وأترك لفظا الروايات باوفى فأكتفي، 

نحوه.جابر، عن )وللم( مثله أنى، عن )وللبخاري( فأقول، 

ذللثحمن حلص والنظائر، والمكرر الصميم، استبعاد وبعد 
حمئةوت، آلافثلاثة ( ٣٩٨٠)الفخم الشامل الشريف، المجمؤع 

ابنثال، وقد حديثا، عشرين إلا آلافي، أربعه أي فقمل حديثا ولمانوئ!، 
محمل.جعفر أبو ذكر الملاح ابن كتاب، على النكت، كتابه في حجر 

وثعبةالثوري عن له الته-يير كتائب، في البغدادي الحمين ابن 
أنوغيرهم؛ حسل ؛>، وأحمد مهدي وابن، القطان، ممد بن ؤيحتك، 

-تكرير بلا الصحيحة يمي، — ه النهم، عن، المنية الأحاديث، جملة 
العلومجامع كتابه في رحب، ابن ونقل حدبنا، وأربعمئة آلافي، أربعه 

يعني— المني ّث، ءيالحانفي نظرت نال،؛ داود، أبي، عمن، والحكم 
بنمهكلامهما انتهى ، حديث، آلاف، أربحه هو فإذا - المحيح 

لثه.والحمد 



منواحد غير صعقه وند مقال، فيه إلا تركته حديث ويل 
ولت،الجم؛ع، الله رحم المحيسن، من حماعة صححه ؤإن الأئمة، 

أحكامأستعرض نانل أنا فإنما بفضل، متبجحأ العمل هذا محي 
أوالطعن، من سلم ما إلا أبقي فلا أمكن ما الحديث، على المحدثين 

لأنهللأصل بالمبة محليلأ \و\و جعل ما وهو حدأ؛ عليه الطاعنون محل 
ومحيصحيحيهما، حارخ وقليل لم مأو المخاري أسئم ما إلا يبق لم 

قال:الحافهل الأحنم بن اممه عبد أبا أن مقدمته محي الملاح ابن ذكر 
فييعني الحديث،، من يثبت مما ومنلما البخاري يفويتؤ ما 

حفية،علة وله إلا تركاه، حديمثف محل رحب،! ابن ونال كتابيهما، 
أبيشرمحل على بل شرطهما، غير على كثير صحيح ؤيصفو قال: 

الترمذيحان أكثر ٠ الذمي، الإمام يقول لم ونحوه، الترمذي عسى 
عنعنية المحيح في المبارك! ابن وقال المحاققة، عند صيحاف 

الإمامعند روى أنه الحسن بن أحمد عن الترمذي روى بل الضعيف،، 
قال!نعم، قال! .؟ الحم، عن أحمد! فقال صعيفا، حديثا أحمد 

الذهبي؛وقال ر؛لثإ، استغفر ربلئؤ استغفر وقال! أحمد؛ على فغفسثؤ 
فيتيمية ابن وقال التوبة، عليه فيجب، صعيفا حديثا روى من 

أوواجا الشيء يجعل أن يجوز إنه الأئمة من أحد يقل ولم الفتاوى! 
فيوقال الإجماع، حالم، فقد هذا محال ومن صعيفح، ؛حديث، مستحبا 
منحير الضعيم، الحديثإ إن ! فقولنانحن وأما النبوية! السنة منهاج 

الحس،به المراد لكن المتروك، المميت به المراد ليس الرأي، 
الهجري،إبراهيم وحديثه جده، عن أبيه عن سعيب، بن عمرو كحديث، 

فيالحديث، وكان يصححه. أو حديثه الترمذي يحنن ممن وأمثالهما 
والضعيف،صعيفا، ؤإما صحيحا إما الترمل،ي! محلل من اصطلاح 

الحديث،أئمة فتكلم بمتروك، ليس وصعيمؤ متروك، صعيم، نوعان! 



 ،^j^ ،معفالترمذي، اصطلاح إلا يعرف لم من فجاء الاصطلاح
أنهقفلن القياس، من إلي أحب الضعيف الحديث، الأئمة! بعض قول، 

منطريقة يرجح وأحد الترمذي، مثل يضعنه الذي يالحديحا يحتج 
الذينالمتناقضين من ذلك، في وهو المحيح، للحديث، أتبع أنه يرتم، 

انتهى•منه• بالرجحان أولى هو ما على الثي،ء رجحون 

منسواهما رواه قد أحدهما أو يخين العن نقلته وما 
سيرةزيادة غيرهما عند كان ولو بروايتهما اكتفستا لكني المحيلين، 

قليلاإلا إليه، الزيادة ومرد اممه ناء إن يكفى المحيمن في ما فإن 
وكذا.كذا فلأن زاد فأقول،! الحاجة له تدعو مما 

ينالحين السنة محيي الجليل الإمام العدد هذا نحو جمع وقد 
مصابيحالشهير كتابه في  ٥١٦نة المتوفى )طه البعوي مهود 
المفاتيحكتاب في كما حديثا ( ٤٩٣١)أحاديثه مجمؤع بلغ إذ السنة، 

شرحكتاب في وكما الزيذاني، الدين لنغلهر المصابيح شرح في 
التبريزيالعمري الخهلسبا عليها وزاد المللث،، لابن السنة مصابيح 
فصارتحديثا ( ١٣٦٣)المصابيح مشكاة كتابه في ^١ ٤١ستة المتوفى 
حققهاالتي المشكاة نسخة في كما ( ٦٢٩٤)المصابيح مشكاة أحاديث، 

منكثير وفيها والتابعض، الصحابة عن روايات وفيها 
صلاحالإمام عنها داع وقد موضع، بانه منها قليل رْي، بل الضعاف 

أحاديث،من اعترض لما الصحيح النقد كتابه في العلاني الدين 
بلالحيل هذا نتجاوز لا المحيحة الأحاديث، أن والمقصود المصابيح، 

فللهلاغنتؤأ^ \ةه ثائ ونعمة اممه من فضل وهذا تبلغه، لا 
حففلهاهل يأن الحسنى بأسمائه وو وأسأله يرصى، حتى الحمد 



خخ|1ييه
أحاديثعليهم تخفى لا حتى الكريم، كتابه حفظ مهل كما للمسلمين 

سربهم آيات عليهم تخفى لا كما ه سهم 

-وقفت ، الثانية الهلبعة هذه أوراق دفعت ما وبعد 
صالحالشيخ إليها وصل العدد لهذا مقاربة نتيجة على - ف والحمد 
أحاديثجمع أنه النتوية، السنة معالم كتابه مقدمة في ذكر فإنه الشامي 

المختارةالأحاديث حتى مالك موحنا من عشر الأربعة السنة كتب 
وأربعةومئة ألما عشر وأربعة مئة ، ١١٤١٩٤)فوحدها للمقدمي 

ثمانية( ٢٨٤٣٠)فوحدها المكرر بحدفج جردها مم حديثا، عين وت
يعدمجلدآ، ( ٢٢)في وأحرجها حديثا، وثلاثين وأربعمئة ألفا وعشرين 
ثم، أحاليث، حمسة يعده المحابة من ة حمعن المروي الحدينا 

آلاف،ثلاثة ( ٣٩٢١)إلى فانتهى الموية المنة معالم كتابه في جردها 
الأحاديث،من عددأ فيه أورد وقد حديئا، وعشرين وواحد وسعمئة 

والتابعين.الصحابة عن الأئار من وعددأ لضعفها، مشيرأ الضعيفة 

نيارة— ورحمته بنضاله — لي الله ر يبقاليل هذا كتبن، وبعدما 
منرفقة مع بعمان منزله في ، معروفعواد بشار الدكتور الكبير المحقق 

قالكلما نعم فقال! اكرميي حنان في قوله عن ومحاله العلم هللبة 
مييما وهو ، الأغلم، الأعم في عنده معلول فهو حن، اكرميي 
يكنلم وكتابه رةٍلمح كبير إمام والمرمدي قال! المعتبر، ، الضعيف
اليالأحايين، فيه جمع نقديا، كتابا كان بل غيره، ككت-با جمعيا 
فلأنبه وعمل صحيح هذا ت فقال عليها وحكم الفقهاء بها استدل 
فلأن،يه وعمل ؤ صعيفوطا فلأن، به وعمل حن وهذا وفلان، 
عددليرى صفحة آحر في فنفلر المنة جامع من نسخة وأهليته وهاكذا، 

الشاميكتاب، بمجمؤع وحدثته وكدا، كذا عذلها له فقلت، الأحاديث، 



دإ(جعؤ|؛يإيه 
عددإف نة؛ ّثلاثين مند أنول أنا بينهما، القليل والفارق 

الثلاثةبين وهو آلاف،، أربعة يتجاوز أن يمكن لا الصحيحة الأحادث 
يتركلم بقوله: وزاد فردها، عالئ، ردها له:  cJjآلاف، والأربعة 
قالرجب ابن مقالة هذه قلتا المادر، إلا الصحيح من لم ومالبخاري 

الصحيحينجارج ُّر، فيه فليس الكتاب هذا في هكذا هي قلتنا نعم، 
وهيحنان، والباقي صحاح، تقريبا يلثها حديمثا مئة حمنحو إلا 

وثلاثةمنة ( ١٧٣)منها شل، أحاديثط وتسعة حمسمئة ( ٥٠٩)بالتحديد 
بذلكقطاب حننا، وثلاثون وستة ثلاثمئة ( ٣٣٦و)صحيحا وسبعون 

ألم،وألف، ألفا، ستون المحدثين قول إو وقال - فه والحمد - نمسا 
عشراتله يكون الواحد يحج والحل الحديحا، طرق عدد به يقصدون 

الطرق.منان بل العلرق، 

نحووهي لزاما، تكراره تعين ما إلا الجامع هذا في يكرر ولم 
فيمنها يكرر ولم موصعين، في منها حديث كل جاء حديث، مئة 

لذلك،أسرت وقد حدأ، مختمرا ؛الاا-_، يختص ما إلا الأحر الموصع 
تكرار،بلا الجامع هذا أحاديحؤ عدد فيصبح مواضعه، في التكرار 

الإشاراتومعها ( ٣٨٨٠)حديثا وثمانين وثمانمئة آلاف ثلاثة نحو 
جابر،عن مثله )ولملم( أنى، عن مثله )وللبخاري( كعبارة: للنفلاتر 

عبامحي،وابن عمر ابن عن ينحوه لم( )ولمعانثة، عن مثله )ولهما( 
يكادلا كثيرة وهي مثله، وحمصة عائثة عن هز( ن  ٠٠٧١)وأحرج 
تقديراتبين الأحاديث، عدد في المارق هي ولعلها يخهلئها، القارئ 
رقمتهحت مضمومة هنا فهي الكتابح، هذا مجمؤع وبين السابقة الأئمة 
إليهاويضاف ثلاثة، أو برقمين وغيرهما الصحيحين في ولكنها واحد، 

Mالمي على حمزة ابنة عرض حديث فكب كما الضم، من آحر نوع 





-يجنح
البخاريوكرر ، لأنبياء ١ كتاب في ومرا٥ وحده، عريا0 ل اغت

فيمعه وصلاته الليل من المي. مام في عباس ابن حديث 
فيراع كلكم ت حديث وكرر بابا، عثر تسعة ض ميمونة بيت 

نزعهولطف واستنباطه فقهه دقة س وتكراره أبواب، ثمانية 
فيآهءدفاق عقيمين ابن استنبعل وقد كتابه، به تميز ومما بالدليل 

وفائدةحكما وأربعين وأربعة مئة الحج في جابر لحديث شرحه 
معلومكثير، تكرار وغيره أحمد ند موفي مفردأ، الشرح وطبع 
•علم من ينكره ولا الحاجة، إليه تدعو مقبول، 

الجامعهدا أصبح والنظائر، والمكرر المعيق ويحدق 
حولولا الفعيم،، جهدي حمسك، السنة، لصحيح حلاصة اف بحمد 

وثلاثيننبعة من الصحح السنة! )جاح وسميته! باض، إلا قوة ولا 
شرحمن منه بد لا ما بنصوصه وألحقت، الحديث،(، ئي مى كثابآ 

لمينالمأئمة لكبار كانفة ؤإصاءات صروؤية وتحليقات، الغريب، 
مخصوصنهو ما ومنها منسوخ هو ما الأحاديث، س لأن الله؛ رحمهم 

والأوامرظاهره، على ليمن ما ومنها مقيل■، ومنها مْللق، عام ومنها 
والواهيفقهل، ؤإرثاد نوحيه وبعضها للندب وبعضها للوجوب يعضها 
فىالراسخون إلا ذلك، ، يعرفولا للتحرب، وبعضها للكراهة بعضها 
.١^٢

لهكان - يحفظه لم ولو - الجامع هذا في الفلر أدام وس 
وكانالأحاديث،، من يسمع ما تلقائيا به يميز فرقانا الله بإذن 

بمرقض بهم، دهم حيل ظهري محن، محيلة م حيل كصاحب 
الفعيم،عرف له، واستقامت، الأحاديث، هذه حففل ومن حيله، 

كثيرةوالضعاف عليه، يحمل وجه له يكن لم ما لها، بمخالفته 



c^)

ألفاظلكن صعاف، أكثرها والمتداولة المشهورة والأحاديث حدآ، 
غثآنفا: لك، ذكرت كما سها المحيحة الأحاديث ومدلولأت 

ؤإنعاليها، حاكمة للمعاف كاشفة وهي بهم، دهم بين محجلة 
فيهم با وجمعنجيه الحفاظ من جماعة صححها 

السنن:معالم مقدمة في الحهلاُي الإمام ءاز، بل الأعلى، الفردوس 
إلىموا وانفحزبين حصلوا فد زماننا في العالم أهل ورأت 

فأماقال: ثم ونفلر، فقه وأهل وأثر، حديح، أصحاب، فرقتين: 
همهمأي - وكدهم إنما منهم الأكثرين مإف والحديث الأض أهل 

منوالناذ الغرم، وطلن، الهلرق وجمع الروايات - وقصدهم 
ولاالمتون يراعون لا مقلوب، أو موصؤع أكثره الدي الحديح،، 
الفقهأهل وهم الأحرى الهلبقة وأما قال: المعاني، يتفهمون 

ولاأقله على إلا الحديث، من يعنجون لا أكثرهم فإن والنفلر 
أنمنه بلغهم بما يموون ولا مقيمه، من صحيحه يميزون يكادون 
علىاصهللحوا وقد مذاهبهم، وافق إذا حصرمهم على به يحتجوا 
كانإذا المنقهلمر والحديحج الضعيف، الممر قبول في بينهم مواصعة 

انتهىبه. علم يقتن أو فيه ثبت غير من عندهم انتهر ند ذلك 
كلامه.

العفليمالقرآن في ثابتغ معناه لكن بلفغله صعيف، المعيمؤ وبحض 
فيالمبارك: ابن قول معنى وهانا المحاح، ث، الأحاديفي أو 

الحوائجإنجاح على استعينوا فقولهم: الضعيف، عن غنية الصحيح 
بعضهم:قال ز يصح لا صعيف، محول نعمة ذي كل فال بالكتمان 
ال: ءلأو^؛ليعقوب، قال عنه، يغني ما القرآن وفي موصؤع، 

ملإح_وت_الئإ، على قال: ه َئدا للخ، هممدمحإ إ->ويلث، عق رءياق ممص 



ينحوخيخ|يس؛ه 
،٧١ا/هذ0 وقي • القرطي قال أصدقائك، حتى ولا أعيانك على يقل• 
،،، Jlpيخافه ممن الملم أخاه المسلم يحذر أن مباحا أل على دليل 

إمحلهارترك جواز على بدل ما وفيها الغيبة، في داخلا يكون ولا 
وكيدأ.حدأ غائلته تخشى من عند النعمة 

انثاذتقال: ه، الخْناب، بن عمر حدث وكذلك 
منأحي يا سنا لا ن ليروقال لي، فأذل الغمرة، في ء اممه ود رم 

والضياءوالبزار ماجة وابن والترميي داود وأبو أحمد أخرجه دعائك، 
بنعاصم محتده في ضعيف، لكنه وغيرهم، والبيهفي المقدسي 

صحيحوفى ضعيف، وهو الخهناب، بن عمر بن عاصم بن عبيداف 
لمالمالمرء )دعوة ه.' اف رسول محول وهو عنه يغني ما لم م

لأخيهدعا كلما موكل، ملك رأسه عند مستجابة، الغيب، بغلهر لأخيه 
منلتعجب، ؤإنلثه بمئل(. وللث، آمين ■ به الموكل الملك محال بخير 

تراهاثم الحديثية الدراسة حسسب، بضعفها المحدئون نهلع أحادبثا 
منأكثر في ذلك، وقع القرون، عثر الرواة نقلها كما بتفاصيلها ومحعث 
هىهذه كانت، فإذا الماعة، واثراهل الزمان آخر أحاديث، من حديثؤ 

ماأو المنجبر بالضعيمخ فكيف، ا بضعمها المقطؤغ الضعيفة الأحاديث، 
أمبالصحيح؟ كيف أم بالحسن؟ كتف أم المعتبر؟ الضعيم، يسمى 

نبيه.وسنة وكتابه دينه حفنل من فنبحال عليه؟ بالخفق إ كيف
ويحمده.سبحانه 

وأشقاه،وأعظمه وأوفاه، الحمد أصدق تعالى الق، لأحمد ؤإني 
ثندمحأت تعالى قال كما يحد ولا يعد لا نعم من به مى ما على 
العفليم،القرآن تلاوة بكثرة يراه من كل وأوصي قمبموهاه لا اف قمن، 

هللمامتؤ،عنه والبعد نور، الوحي فإل . القّ رسول أحاديث، ومهلالعة 



قالورأيث، وممث ودريث، وعرفث وقنيت، درنت ما كل رغم 
أفاثنؤ يؤء يعمى نورا لئ وجعلنا ءأ->ثيننه متا َكا0 ت تعالى 

َكازأ:١ زنن َممبمثَ نؤ ^ ون \ص 4 ق تم 
الوالذي ربه، يذكر الذي مثل الله رمول وفال إ»نئرته، 

الحميدوأثرهما الوحيين هذين ضر ؤإن والميت، الحي مثل رثه يذكر 
الأمطارسابعر من أثرأ وأزكى ضا لأعظم فيها ومن الأرض هذه على 

عليهقال لذا منه، حظوظهم ش مختلفون الناس لكن المدرار، والغسثا 
كمثل،والعلم، الهدى من به اممه بعشتير ما مئل إل ت لام والالصلاة 

 ،^I^ الكلأفاستت، الماء يلت ءلي؛ه، ءلائثه منها فكانت، أرصا، أصاب
بهااش فنمعر الماء، أمنكت، أحادب منها وكان الكثير، والعثسن، 

إيماأحرى، منها ظائثة وأصاب ورعوا، ومموا منها، فشربوا الثاس، 
فىئمه مى مثل فذللئ، كلأ، ست، ولا ماء، ومسلث، لا قيناف هي، 
نر؛علم من ^ وعلم، فعلم به، الله !-عثك؛ا ما دنثعه هك، الله دين 

jb ،_، ،الذي الله هدى شل ولم رأنا VئLالقرآنفأهل، به، أنم
باحتادفجمنقوصون وغيرهم تام، ونور خاصة حياة في، والحديث، 
وهمالجماعت، هم الحدسث، أهل، إن ت واحد غير قال حتى انتقاصهم، 

ؤإياكميجعالني، أن افه أسأل الناحية، الفرقة وهم المنحورة، الهلائفة 
باللهوأعيذ افه، إلا إله لا الدهر! من، يوما قال همن وك-رإ منهم، 
اطهقال كمن نكون أن الكتاب، هذا على اطير من، وكن نضير العفليم 

آلقنعلنهأبيه منها هآمانح ء١ثننا ءاتثث اقئ بأ عثهم يجوع • فيه 
آلاوضءلح لمني دؤممذ ها لهنثه ش؛نا وؤ ٠ ألثاؤ؛رت يل ثكاث 
ئهث،آو ئهث، عكي محمل إن آلخءقلس، َةنلي لتله! هويه ؤآثع 
لعلهمآلمتص  ٠١۵٦٥٥^يثابيأ َةدبجأ آقيى آلثوب مئل د',لإئ، 

منو؛معافاتلث، نحهلك،، من برصاك أعوذ إئير اللهم 



أثنيتكما أئت عاكك، يناء أحمى لا منك، بك وأعوذ عفونتك، 
والآحرةالدنيا فى وليي أنت، والأرض ماوائت، الفاطن ، لث، يفعلى 

طرفةمحواك أحد إلى تكلني ولا بالمالحين، وألحقني لما متؤمني 
نبيناوحليلك، ورمحولك عبدك على وبارك ومحلم صل اللهم عين، 

بلهمومن أجمعين، وصحابته وذريته، وأزواجه آله وعلى محمد، 
الدين•يوم إلى بإحسان 

٥٥٥٥٥٥





٦٥)جعوخ|1سيه

دنوومحاث

هوم،سزامم وْعيشت4 وصفتمح أسمانه باب 

ليقال: و. اض رسول أن مطعم، بن حبير عن م( )خ - ١ 
اللهيمحو الذي الماحي وأنا أحمد، وأنا محمد، أنا أسماءث ة حم
رواية؛روقي عقص على الناس بمصثر الذي الحاشر وأنا الكمر، بي 

وند؛ لم( مرزاد نبي بعدم ليس الذي العانن، وأنا قدمي( على 
رحيما،رووفا الله سماه 

)هذهأو كذا( ولملم البخاري لنقل )هذا أو رواية(، ١وفي المتن• في قلت )حيثما 
غيرهما،على أو عليهمإ الإحالات من ذلك نحو أو كن.ا( وللبخاري لم مرواية 

مواضعإلا الأصول، جامع كتابه في الأثير ابن الحافظ الإمام هو فالقائل 
اختلافذكرت أو الثراح لأحد كلاما نشك أو الغرب شرحت وحيثما نليلة، 

عليأو حجر، ابن عن أو النووي عن أو عنه ناقل أنا فإنما الحانية، في الروايات 
قدمي،ت قوله درجاتهم. ورفع جميعا أجورهم الل عظم قليلا، غيرهم وعن القاري، 

أثريعلى يحنرون ومهناْ التثنية، على وتشديدها الإفراد على الياء بتخفيف روي 
يسعوش،•معناْ ومحل؛ لي، بعدكا ولم لوني وزمان 

.اممه رسول كان قال: الأثعري، موسى أبي عن )م( - ٢ 



)ت1صت1ققاوء
والمسي،وأحمد، محمد، أنا ت فقال أمسماة، نمنه لما مي ي

الرحمة.ونى الخوبة، ونث والحاشر، 
النس؛ن،متح أنه أو الأذسLء، أحر أنه المعنى- فكأن المولي' الذاهب )المقهى؛ 

والنهار(.اللل تعانب ما وسلامه الله صلوات وعليهم عليه 

تعجبونألا قال; . اف رسول أن هريرة، أبي عن )خ( - ٣ 
ؤيالعنونمذمما، يشتمون ولعنهم؟ قريش نتم عني اض يصرف كيف، 

محمد.وأنا ميمما، 

يمشييوما . اف رسول كان فال! أنى، عن م( رخ - ٤ 
فقالإليه، رأسه فرد القاسم، أبا يا ت يقول قائلا مع فبالبقيع، 
فمالفلأنا، دءورتا ؤإنما أعتلث،، لتر إني اممه، رسول با الرجل• 

وكن؛تي.ثكنوا ولا باسمي، ثنموا ه! اممه رسول 
لهيقال نجر فيه الأرصى من موضع كل الخليل فال المدينة، أهل مقبرة )البقع- 

مقبرة(.واتخذ نبش نم كذلك أولا البقع وكان بقع، 

منبعنت، قال: و. اض وث( رم أن هريرة، أبي عن رخ( - ْ 
مه.كنئ، الذي القرن من كنثؤ حش ^U، يزنا آدم بتي زون حير 

اممهرسول سمعت، قال: الأمقع، بن واثلة عن رم( — ٦ 
قريناواصهلفى إسماعيل، ولد من كنانة اصهلغى اض إن يقول: 

بنيمن واصهلفاني هاشم، بني قريش من واصطفى كنانة، من 
هاشم.

أبيينت، لزينب، قلت، قال: وائل، بن كلمب، عن رخ( - ٧ 
منإلا كان، ممن قالخ،: مصر؟ من . افه رسول كان هل سلمة: 
•كنانة بن النفر بني من مصر؟ 

4ألءة ولا قوله: عن نبل أنه عباس ابن عن رخ( - ٨ 



عباس:ابن ، _lJه، محمد آو لربى جنير: بى معيد فقال  ٠٤٥٦
فرانة،فيهم له لكن إلا قريش من بطي بجن لم و0 المص إل عجلث، 

القرابة.مى وبينكم بيتي ما ئصلوا أن إلا ت فقال 

وهوه حجربل أتاه اممه. رسول أن أس، عن )م( - ٩ 
فاستخرجفاستخرجه، قالبه عن فنؤ فصرعه فأحدْ الغلمان، ْع يلعبا 

منءل1ستا في عنله ثم مناك، النيهلان حظ هذا فقال! علقة، منه 
يعونالغلمان وجاء مكانه، في أعاده ثم لأمه، ثم زمزم، بماء ذم، 

وهوفاستقبلوه هتل، قد محمدأ إن ت فقالوا - ظئره يعني - أمه إلى 
محيره.في المحبل ذللئ، أثر أرى كنت.، وقد أنس؛ قال اللون، ^ ٠٠

اللون:ئنتيع الاجتماع. والألتئام جمعه، لأنه: الغليفل. الدم عن القظعه )النلمث؛ 
أوحزن من تغير بمعنى: لغات، تلامحث، وابتئع، وامتقع انتقع يقال: اللون، مثعير 
>ع<

منربمة . اش رسول كان نال؛ أس، عن م( )خ - ١ ٠ 
بالأبجضليس اللون، أرهن بالقصير، ولا ايائن، بالطويل ليس القوم، 

تكثأ،مثى إذا اللؤلؤ، ءنءة كأن العرق، كثين بالادم، ولا الأمهق، 
عنرونولحيته رأسه في وليس زجل، نجهل، ولا مهلط، بجند ليس 

وفيعنممته، في البياض كان إنما . بخضسبا ولم بيضاء، معرة 
سسوالقدمين، الرأس صخم وكان نني، الرأس وض الصدغين، 

ومامنله، نبله ولا بعده أر لم الوجه، حن والقدمين، الكمين 
مممت،ولا الله رسول كف، من ألبث ديباجا ولا حريرا مستؤ 

)زاد. المي ريح من أًليك، شيئا ولا لمكا ولا قف عنبرا 
ألتؤ؟فأحمر، هو فإذا سعره، من سعرآ فرأيت، ربيعة قال • الخاري( 

او.مقلما ت قال لهما( رواية )وفي الهلسب، مس احمئ I فقيل 
إلىبى فانهللق بيدي، حللبمية أبو أحن. الا.ينة .ؤ اممه رسول 



فليخدمك،كيس، غلام أنسا إن اف، رمحمول يا محقال! اش رسول 
أثت لي قال ما وافه والحفر، فر المحي سين غفز فخدت قال! 
لملثيء ولا هكذا؟ هذا صمش لتر صنعته; لشيء قال ولا قط، 

اطهرسول كان قال; لم( )ولمهكذا؟ هذا نصع لم لم أصنعه; 
الوافه محقلت; لحاجة، يوما فارسالنى حلقا، الناس أحن من 

حتىيخرمح، و. اطه نبي به أمرني لما أذم، أن نفي وفي أذم،، 
قد. افه برسول فاذا السوق، محي يلعبون وهم صبيان، على أمث 

أنيس،يا فقال; يضحك، وهو إليه فنظرت، ورائي، من بقفاي قبفى 
أنس;قال اطه، رسول يا أذم، أنا نعم، قلت،• أمرنم،؟ حيث، أدهبث، 

كذافعلت، لم قهل; لي قال أعلمه فما سنين، تسع خدمته لقال وافه 
قْل.شيئا علي ظ;-، ولا وكذا؟ 

نربوعليقال قصير، ولا طويل لا الخلق مربوع أي الراء بفتح ربعه، )ريل 
منوالألم- الجص، كلون البياض، الكريه الأبيض الامهق; ومحتاتى. ونقصد، 
شعرنيام* إلى المشي في الميل التكفو; المرة. الثاJيد هنا والمراد الأصداد، 

الأولىالعناء بفتح مْلهل، وجعن مسترسل، سائل ■' سرها وكالباء كون بنبعل، 
•بينهما متومحعل الجيم! بكر دجل وشعر الئثْل، بعكس الجعودة، شديد وكسرها! 

ثد!الأذن. وشحمة العين بين ما والفيخ! المقالي، الثقة تحت الشعرات الاسذقة! 
اللمس.حشونة لا الجم عبالة ومعناه ضخمهما، والقاومين! الكفين نثن يسبر. 
سننتسع نوله الووى! قال أنس. عن الراوي عثدالرحنن أبي بن ربيعة هو ربيعة! 

بالمدينةأقام ه النبي فإن وأشهر سنين تع أنها معناه عشر الروايات أكثر وفي 
وفيالكسر ب، بحلم التسع رواية ففي الأولى المنة أثناء في أنس وخدمه عشرأ 
كاملة(.سنه حبها العشر رواية 

شعرعن أنا سألمثؤ قال; قتادة، عن م( )خ - ١ ١ 
كانمحطمل، جحد ولا رجل لا سعرين، بين شعر فقال; ه اطه رسول 

ولابالثنهل ليس رجلا، كان قال; رواية( روقي وعاتقه أذنيه بين 



^——^———٥٦؛(^—
منكبيهثعرْ يقرب لكن مال! أحرى( )وفي وعاتقه أذنيه بين الجند، 

أذنيه.أضاف إلى أحرى(: )وقي 

هالله رسول كان ت نال عازب، بن الراء عن م( )خ - ١ ٢ 
بالقصير،ولا البائن بالهلويل ليس حلقا، وأحننه وجها، الناس أحس 

ثحمهيبلغ ثعر له الجمة، عفليم المنكبين، بيى ما بعيد مربوعا، 
منه.أحن قهل ثّيئا رأت ما حمراء حلة في رأيته ادنته، 
ورداء(,إزار ت واحد حنس من ثوبان ت الغلة الأدن. ثنمة الشعر ت )النئة 

صليع. اض رسول لكن قال! نمرة، بن جابر عن )م( -  ١٣
مقدمثممل قد القدمين، صخم النقيين، منهوس العينين، أثكل المم، 
ولكنسن، رأمحمه ثعغ ماذا يتبثن، لم ادهن إذا فكان ولحيته، رأسه 

لكنبل لا، مال! اليفج؟ مثل وجهه رجل؛ فقال اللحية، ثعر كثير 
'كتميهعند الخاتم ورأس، قال: مستديرا، ولكن والقمر، الثمن مثل 
صلعما ليناك: قلت قمعية: قال جده. يشبه الحمامة، بيضة مثل 

شقمحلويل قال: العينين؟ أشكل ما قلت: الفمَ، عفليم قال: الفم؟ 
)ولالبخارى(النقب لحم قليل قال: العقب؟ منهوس ما قلتا: الحين، 

يم،؟المثل الله. رسول وجه أكان سئل: عازبح، بن الراء عن 
الفم.مثل بل لا، ئل: 

الشب،ت أيضا والنمط مشموط، مخلوط وكل الخلط، الميم؛ كون ب)التمهل، 
بالساض(,الشعر مواد احتلاحل ل الميم بقح والشنهن ، وممهناء أممهل يقال 

بمر:بن عبداض سالت قال: عثمان، بن خرير عن )خ( -  ١٤
بيض.ذامات عنفمته عي كان قال: شيخا؟ كان . اش رسول أرأث 
معجمة^زاي وآحره الراء، وتمر المفتوحة المهملة يالحاء )حريز: 

رأثت فال الثواني، جمنة أبي عن م( )خ -  ١٠
)وفى- العنممة - قالي القمته تحت، بياصا فرأيت، اممه. رمحول 



بمسةِِه
أصابعهبعض ووصع - بيضاء منه هذه ه الله رسول رأيت I رواية( 

وأرينهاالنبل أبري ت قال يومئذ؟ أنت من مثل له• قيل - عنممته على 
بنالحسن وكان ثاب قد أبيص . اف رمحول رأيث ؛ أحرى، روقي 
قلوصأ،عشر بثلاثة ه الحم، لما وأمر الخاري(؛ )زاد يشبهه علي 

بكرأبو قام فلما الترمذي() )وزاد نقيقها أن قبل . النبي ققبص 
فأخبرته،إليه فقمت فليجئ، عدة الله رسول عنل• له كان من قال؛ 
بها.لما قام 

بها،يرمى سهاما لتكون ييشا لها وأعمل وأصلحها أنحتها ت وأييثها البل )أبرتم، 
الفئة(.الناقة الخلوص: نحه. أتم، واّللم المد برى .قال،: 

رأبشاثم4ليت لأبي قث  ٧١٠٠الخربري، ع>، )م( -  ١٦
قال:رواية( )وفي الوجه مليح أبيض كان، نعم، قال: ه؟ اممه رمحول 
غيرى،رآ،، رحل ١^ الأرض وجه على وما و. الله رمحول رأيث 
بنمنلم قال مفصدأ. ملمحا . كان قال! رأيته؟ فكيف، قلت،! 

أصحابمن مات من أحر وكان مئة، سنة الثلمل أبو مات الحجاج! 
اممهرسول 

وهوالمضي من ئقفوأ: كنيته. عليه غلت الليثي وائلة بن عامر هو العلفيل )أبو 
الربعةبمعنى وهو حلويل ولا قحير ولا صئيل ولا يم بجلص أي الأعتلأال 

دالمربؤع،•

.الله رسول رأيت، قال! نرجس، بن ءبل-اف عن )م( -  ١٧
الله،رسول يا فقلت،! — ئريدأ قال! أو - ولحما حبزأ معه وأكلح، 

للث،أستغئز فقالت<! عنه، الراوي قال - وللئ، قال! ، للث، اش غفر 
الأية!هذه تلا ثم وللئ،، نعم، قال! اممه؟ رسول 

النبوةحاتم إلى فنثلرت حلفه، درت ثم قال! وللتوبى 
الثآليل.كامثال حيلأف، عليه جمعا البمزى كتفه ناغض عند كمميه، بض 



و__؛اقء؛س؛ه
الرقيقالعظم أو الكتف، أعلى ت والتاغص والنعص النعص نرجس. بوزن ت )صرجس 

أنوهو الكث، كجنع أي• جمعا، الشامة، وهو حال، جمع جيلان• طرفه. على 
أنهاعلى متفقة متقاربة الروايات ضن؛ عيا القاصي قال . ونقمها أصابعك تامح٠ع 

وأماالحجلة. وزر الحجلة بيضة نحو وهو الحمامة بيضة تدر جده فى ثاحص 
الكثيرة.الروايات وقق على فتوول المخالفة فظاهرها وناشز الكف جمع رواية 

الحمامة(.بيضة قدر ش منه أصغر لكنه الكف جمع هيئة على معناه ؤيكون 

الناسأحي س الله رسول كان ت نال أنس، عن م( رخ -  ١٨
أهلينع ولقد الناس، أنجع وكان الناس، أحوي وكان وجها، 

فتالقاهمالموت، فنل من ناس فانطالق ليلة، ذات المدينة 
وقدت رواية )وفي الموت إلى سفهم وند راجعا، . افه رسول 
ماعري المندوب، ت له يقال طلحة لأبي فرس على وهو الممر، امحتبرأ 

ؤإلنزاعوا، لم تراعوا، لم يقول! وهو ، السيئن، عنقه في سرج، عليه 
أحرى)وفي اليوم ذلك بعد محبق فما ئكأ، فرسه وكان لبحرأ، وجدناه 

نزج،عليه ما عزى، فرس على م الني استقبلهم قال: مخممرأ( 
فركس،مرة، فزعوا المدينة أهل أل )وللبخاري( سيف، عنفه في 

فلما- قطاث فيه كان أو - يقعلفن، كان طلحة لأبي فرط ه الني 
في)وله يجارى لا بعد وكان بحرأ، هذا فرسكم وحدنا قال: ر-آع 

طلحةلأبي فرسا ه افه رمول فركب، الناس، ينع قال: أحرى( 
فقال:خلفه، يزكضون الناس فركسذ وحده، يركض حرج ثم بطيئا، 

اليوم.ذللث، بعد سبق فما لبحر، إثه تراعوا، لم 
يفنلا أو الجري، مرع كان إذا بحر؛ للفرس ؤيقال؛ مرج. غير عري؛ )فرس 

مشيه(.ني ؤيمع حءلوْ يضيق ضلف،: كالبحر. فهو جريه 

بنيرد بن همداض لمت قال: يسار، بن عطاء عن رخ( -  ١٩
فقال:التوراة، في اممه. رسول صفة عن أخبرني فقلت،: العاص، 

ؤكا؛تاالقرآن فى صفته ببعض التوراة فى لموصوف إنه واش أجل، 



عبديأنت للأمسن، وحرزأ ؤنذذيآه وبيإ ثنهرا اوبمالة\ن< إثا آلش 
فيسحانم، ولا غليظ، ولا نمل ليس المتوكل، سميتلث، ورسولي، 
ولنؤيممح، يعفو ولكن السيئة، يثة باليدفع ولا الأسواق، 

اض،إلا إله لا ! يقولوابأن العوحاء الملة به يقتم حتى الله يقبضه 
عئفا.وقلوبا صنا، وآذانا عنيا، أعيأ به ؤيفتح 

والجلبه.المتاح والماد! ين بالالئحب، العرب. وهم الأمي، جمع • ^^١١١١١
وغيره(.السيف غلاف ومنه أغلف،. واحدها؛ مغهلاْ، مغناه أي؛ غلفا، نلوبا 

_ii،:عائثة على لحلم، قال: هنام، بن سعد عن رم( -  ٢٠
تفراأتت، قالت،! . اف رسول حلق عن أتبتيني المؤمنين، أم يا 

قال:القرآل، كان اش. نبي حلق فإن قالت،: بلى، نلت،: القرآف؟ 
أموث،.حش ثيء عن أحل،أ أسأل ولا أقوم، أن يهننتؤ 

بيناممه. رسول حنر ما : قالت،عائشة، عن م( رخ -  ٢١
كانإنما كان فإن إنما، يكن لم ما هما، ن أيأحد إلا ثقل، أمرين 

أنإلا هئل سيء في ه لنم. الله رمون انتقم وما منه، الناس أبعد 
سينااف. رسول صرب ما قالت: )ؤلمسالم( فينتقم اض حرمه محهلث، 

نيلوما اممه، سبيل في يجاهد أن إلا حائما، ولا امرأة ولا بيده، فثل 
اضمحارم من شيء يسهلث، أن إلا صاحبه، من فينتقم نئل شيء منه 

•فستقم 

لوحديثا يح1.ُثح كان ه المثي أف عائثة، عن م( رخ -  ٢٢
■aJs  أبويعجبلث، ألا : قالت، عروة، عن )وللبخاري( لأحماه الماد

.الله رسول عن يحدنؤ حجزني حانب، إلى فجلس حاء فلأن؟ 
أدركتهفلو سبحتي، أقفئ أن قبل فقام أسبح، وكنتؤ ذلك، يسمعني 
كن_ندكمالحل.يث، رد ييكن لم الله رسول إن عليه، لرددت 



دآآحيييي." 
رثهيا امحمعي ؤيفول يحدث، هريرة أبو كان قال! لم( )ولم

فضتفالما - يصلى وعائثة - الحجرة ربه يا اسمعى الحجرة، 
كانإنما آبقا؟ ومقالته هذا إلى مع تألا لعروة! محاك صلاتها، 

لأحماه.العال عدم لو حديثا يحدث . المي 
فيلتبربعفر إثر  aJuuْستعجاد يتابعه الحديث! يسرد النافالة. الملأ0 )الثنحة 

الساعع(.على 

منيفطن . اض وث( رم كان محال! أنس، عن )خ( -  ٢٣
منهيفطن لا أن نقلى حتى ويصوم منه، يصوم لا أف نقلى حتى الشهر، 

إلاu؛L ولا رأيتئ، إلا نمليا الليل من ترام أن تشاء لا وكان شيثا، 
محيصام قد يقال! حتى يصوم كان ه الله رسول أل )ولملم(! رايثه 

أفطر.قل أفطر قد يقال! حش ويفعلن صام، 

أوفى،أبي بن همداش عن رحسن( ض( لث، حب ن )مي -  ٢٤
الصلاة،ؤيطيل اللغو، ؤيقل اليكن، يكثر ه اض رسول كان نال! 

حتىوالمسكين، الأرملة مع يمشى أن يأنف ولا الخهلبة، ؤيقصر 
الحاجة.له يقضئ 

كقولهالشيء أصل ض في يتعمل اللففل وهذا \'ىلأ'. يلغو لا أي اللعو، )يقل 
منهكان ذلك وأن الLJعابة، باللغو يريد أن ؤيجوز ى مثيلا ،ؤ تعالى! 
قللا(.

قدأراني هماس: لأبى فلت قال: المحل، أبى عن )م( -  ٢٠
علىالمروة عند رأيته ! نلت،لى، فصمه قال! ه اض رمول رأيت 
إثهماغ رمول ذللث، عباس! ابن قال عليه، الناس كثن وقد ناقة، 
ولاعنه، يدعون لا كانوا 

ثارإل ذنيكح يوم ؤ نمالى! قال، يدفعون لا أي الدغ، وهو اليع من يدعون. رلأ 
منيكرهون لا لم: مصحيح من الأصول بض في بكهرول؛ لا دءا4ّ جثقم 

وهوالكهر من ينهرون، لا أي؛ الهاء بقديم .محووذإ لا الأكثر؛ ورواية الإكراه، 



جغ؛قؤ؛ي؛؛ه
أصوب(.هذا القاصي: نال الانتهار، 

بيدالأنة لكنت إن فال: أنس، عن )خ( .  ٢٦
الأمةكانت إن ت رواية( )وقي دعي إذا ؤيجتب والبد، اش. رسول 

شاءت.حيث يه ثتظلق الله. رسول يد لتاحد المدية أهل إماء من 

يافقالت: شيء، عقالها في كان امرأة أن أنس، عن )م( .  ٢٧
أيإلى ائفلري فادن أم L فقال: حاجة، إلمالقؤ لي إن اممه، رسول 

بعضفي نعها لخلا حاحتلث،، للن، ألفي حتى شنت،، النكلث، 
حاجتها.من فرغّت حتى الهلرق، 

سلوكطريق في معها ونف أي الهلرق، بعض ني معها حلا نوله؛ النووي؛ )نال 
كان^ا فان بالأجب، الخلوة من ذلك يكن ولم الخلوة في ؤنمها حاجها ليقضي 

المما ألتها ملأن كلامها معون يلا لكن ؤإياها إياه ومشاهدتهم الناس مم في 
أعلم(.وافه ثظهرْ 

بالصبيانيرثى لكن ه اممه ود رم أن عاسة، عن م( رخ -  ٢٨
ؤيخنكهم•عليهم محرف 
ندلكتمرأ مضغ إذا الصي حناك يقال؛ يحكهم؛ يالبركن، لهم يدعو عليهم؛ )يبرك 

وهديته(.الأمور راضته الذي وهو المحثك ومنه حتكه، به 

لكنالمبي. أن أنس، عن )حسن( ض( حب، ن )بز .  ٢٩
رؤوّهم•ؤيمح صيانهم، على ؤينم الأنصار، يزور 

.اممه رسول لكن نال: جابر، عن )حسن( هق( لت، )د -  ٣٠
لهم.ؤيدعو وJردفث،، الضعيف، فيزجي الخير، في يتخلمر 
ننوق<.)بزجي؛ 

اللهرمول ْع صليح، قال: صمرة، ن جابر عن )م( -  ٣١
ولدان،فاستقبله معه، وحرجت، أهله، إلى حرج ثم الأولى، صلاة 



قمحأنا وأما ت قال واحدأ، واحدأ أحدهم حدي يمح فجعل 
عقار.جونة من أخرجها كأنما ونيحا، بردأ لدأ فوجدت حدى، 
خريطةأكم؛ ومحو همزة، وبلا بهمزة الغظار، جونة الظهر• يعني الأولى؛ )صلاة 

فيها(.ؤيدجرها والطيب انملور فيها الطار يعد 

الغداةصلى إذا ه اض رسول كان : JUأنس، عن )م( .  ٣٢
يد.ْعمر إلا بإناء يأتونه فما الماء، فيها بانيتهم المدينة خدم جاء 
فيه.ياو0 فيغص الباردة، الغداة فى جاؤوْ فربما فيه، 

عائشة!سألغ قال! النخص، يزيد بن الأسود عن رخ^ .  ٣٣
-أهله مهنة في يكون كان قالت،! بيته؟ في يصغ . الُبي، كان ما 

)وفيالملأة إلى خرج الصلاة حضزلت، فإذا _ أهاله خدمه نعني 
خرج.الأذان سمع فإذا ت رواية( 

ما! ، >_llأنها عائشة، عن زصحدحا حب( ع حد< رحم -  ٣٤
ؤيخصم،ثوبه، يخيئل ه كان قالت،! بيته؟ في يعمل . الّحم، كان 

محوتهم•هم، الرجال يعمل ما لنعمل نعله، 
صموهو النفق عن يحررها، كان اتم، طامحا؛ على طافا أطبهم، إذا نعله؛ رحضم، 

•آ-لقه، درذ ين ء؛ثأتا ؤش-ئاتي ■ تعالمح،قال، الشي،ء، إلى النم،ء 

قثلسيئا ه اممه رسول نئل ما قال! جابر، عن م( )خ -  ٣٥
لا.فقال 

قالببردة، امرأة جاءت قال! سعد، بن سهل عن )خ( -  ٣٦
فيوج منالشمله هي نعم، قال! البردة؟ ما تدري هل سهل! 

أكنوكها،بيدي هد؛ نجت، إُي، اللؤ، رمحود يا قالت،! حاشيتها، 
لإرارْ،ؤإنها إلينا فخرج إليها، جا محننا س الله رسول فأخذها 
ه•قال اكننيها، اممه، رسول يا فقال! القوم، من رجل يجئها 



بهاأرمل ثم فطواها، رجع ثم المجلس في اش شاء ما فجلس إ نٌم 
يردلا أئه عرفت وقد إياه، مالتها أحستت، ما ت القوم له فقال إليه، 

قالأموت. ح؛ كفي لثكوذ إلا الخها ما واغ الرجل: فقاد سائلا، 
كفه.فكاننا مهل: 

الإسلامعلى ه اممه رسول مثل ما قال: أنس، عن )م( -  ٣٧
•رواية ريش جبلتن محن عنما فاعْناه رجل جاءه ولقد أعطاه، إلا شيئا 

قومهإلى فرجع إياْ، فاعْناه جبلين، بين علما ه الّما أل ّّرجلا أن 
الفقر،يخشى لا من عمناء بعملي محمدأ فان أسلموا، قوم يا فقال: 

حتىيسيرأ إلا بمث فا الدنيا، إلا تريد ما صأ الرجل كان ؤإن 
عليها.وما الدنيا من إليه أحب الإسلام يكون 

المرلفةإعطاء فيه ت النووي محال حبلين، بين ما تمالأ كانها كثيرة أي جبلين، ربين 
الماليئن، من أو الزكاة من يعهلون هل لكن المسلمين مؤلمة إعطاء ني حلاف ولا 
مؤلمةأما حاصة المال بيت، من وقيل منهما يعطون أنهم عندنا الأصح حلاف غيه 

الزكاة(.من يععلون فلا الكمار 

غراال: فالزهري، اب شهبن محمد عن رم( -  ٣٨
بمنو. الله رسول حرج ثم - مكة فتح - النئح غريم النه ود رم 

وأععلىوالمسلمين، دينه الله فنصر لحنين، فامحثثلوا الملمين، محن معه 
مئة،نم مئة، نم الإبل، من مئة أمثة بن صموان يومثن. اممه. رسول 

واللهله: قال صفوان أن الممتنّت،: بن سعيد وحييني مهاب: ابن قال 
إلي،الناس لأبغض ؤإنه أعهناني ما يومئد ه اممه رسول ١ءءلاني لفد 
إلي•، ٢٧١لأحب إنه حك، يمحي، ئ لما 

أهديال: فنخرنة، بن المنزر عن م( رخ -  ٣٩
أصحابه،في فقسمها بن.ه-،، مزرره ديباج من أمحبيه الله. لرسول 
عسىإليه، بنا انْللق مخرمه: أبى فقال لمحنمه، واحلءة منها وعزل 



هالمط نعرف فتكلم الباب، على أبي فقام شبتا، منها يعطينا أن 
لك،هذا ح؛أت ؤيقول! محاسنه، يريه وهو ماء، ومعه فخرج صوته، 
شيءحلقه نى وكان مخرمة، رصي فقال! إليه، فنغلر للث،، هذا خبأت 
وقلمت:ذلك، فأعفلمت ه الثي لمح، ابغ بؤ' يا ُالا■ رواية، لد٠مح، 
يرعونه،بجئار، ليس إنه بني، يا فقال! .؟ افه رمود للث، أدعو 

هذامخرمة، يا فقال! بالذمح، مررر دبماج من ثباء وعليه فخرج 
لك.لإأناْ 
كلاهماوالفروج القباء القرطى: فال( الناص، مع المداراة باب فى البخاري )أحرجه 

أمونلأنه والحرب فر الفي يلبس حلف، من مشقوق، والوسط الكمين ضيق ثوب 
اللننأهل استلاف سه تماد يبطال: ابن ونال الثياب، فوق( ؤيلبس الحركة على 
الطيب(.والكلام بانملية معناهم في ومن 

.الله رمول( مع أمشي كنمت، فال! أنس، عن م( )خ - ٤ ٠ 
اعرابيفأدركه الحاسبة، غليظ نجراتؤ رداء( رواية؛ روقي، برد وعليه 
أرتومحي . النم، عايمح، صفحن إلى فنهلرُئ، سديدة، حبذه بردائه فجبذْ 

رجعحبذة، إليه حبذه ثم رواية؛ روقي، جبلته سدة من الريا■؛ حاثيه فيها 
النرد،اننى خر فجاذبه أخرى؛ روقي الأعرابي( نحر في، ه اممه نحم، 

ليمن محمد يا قال؛ ثم ه( اممه رسول عنق في حاشيته بقيت وخر 
بعطاء.له أمر لم فضحك، إليه فالتمتا عندك، الذي الله مال من 

منه(.مقلوب هو ت ونل مشهورتان، نمان ا وجذيه )حبذه 

أيمذ،أم المح، ه الله رسول انطلؤ، قال؛ أني،، م، )م( -  ٤١
لمأو صائما أصادقئه أدري فلا ثراب، فيه إناء فناولته معه، فانهللمتط 

عليه.وئدمر عليه تضخب، فجعلتا يرده، 
لكونهاعليه تدل ت، وكانلامتناعه، إنكارا تتذ.مر قذنث: صوتها١ ترفع )تصخب: 

الذيوالشراب الشام ص الامتناع ، للفيفأن وفيه ت النووي نال ه• وربته حضنته 
غيره(اأو صوم من عذر له كان إذا ، المعيقيحضره 



همنروبن المحو جاء ثال؛ هريرة، أبي همن م( رخ -  ٤٢
وأنثعصث هالكث، قد يومأ إو فقال: اف. رسول إلى اليومي 

عيهم،يدعو أنه الناس يقلى علمهم، اممه فالغ كفرت( رواية؛ روقي 
بهم.واب دوما، اهد اللهم فقال: 

عندكث فال؛ الأثعري، موسى أبي همن م( زخ -  ٤٣
بلال،ومعه والمدينة، مكة بين ؛الجعناذة، نازل وهو و. اش رسول 

وعدتني؟ما محمد يا ر ينجر ألا فقال؛ أعرابي، ه الني فأتى 
وعرغار فأمل أببن، س عار أكثرث قد فقال: أبتن، له: فقال 
:فقلناأنتما، فاملأ المثري، زد هذا إن فقال: الغضبان، كهيئة بلال 

ثمفيه، ومج فيه، ؤيديه وجهه فغل ماء، فيه بقدح دعا ثم قبلنا، 
خذنافا ، وأبنراونحوركما، وجوهكما على وأئرغا اشربا، نال: 

فيلأمكما أنملا أن الئتر: وراء س ملمة أم فنادُت، ففعلنا، القدح، 
طائفة.منه لها فأنملنا إنائكما، 

بمراغ. رمول مع رأيتنا لقد قال: جابر، عن م( رخ -  ٤٤
منه،بالأسود عليكم ؤيقول: الأراك، ثمر وهو الكبايثح، نجني الْلهران 

رعاها؟.إلا نر س وهل قال: الغنم؟ ترغى أكنث، فقلمت،: أطيبه، فانه 
الكباثواسمه العنب، كعناثيد حمل له ثجر الأواف؛ الأنير! ابن )ئال 
المزي(.يمي نضج ؤإذا الكاف، بفتح 

التئمييعجبه ه البي كان فالم،• عائشة، عن م( رخ -  ٤٠
يحبكان رواية(؛ روقي، كله شأنه وفي وطهوره، وئرجبب ثثثبب في 

بعفىقال ونعله، وترجله ءلهور0 في كله شانه في استه؛لاع محا التئمي 
وسواكه.الرواة: 

وتحينه،وتنظيفه الشعر ريح توالترجيل: الترجل باليمين. الابتداء )التيمن؛ 
ومّزح(.مرجل للمشهل؛ مال، وت المرح، الشعر والمرجل؛ 



يجمحوخغ؛ي؛يه 
أنحفمة، عن رح-سنا هزا ك ْلب ع )د ~  ٤٦

وعطائه،وأحاو0 ونابه، وشرابه لطعامه يمينه يجعل كان الله رممول 
ذلك.سوى لما شماله ؤيجعل 

الهدية،يقبل اممه رسولط كان ت قالت عائشة، عن )خ( —  ٤٧
عليها•ويب 

فلماه اممه رسول كان ثالت عبامى، ابن عن م( رخ -  ٤٨
له.ؤيسنى عنه يحدث حتى الطعام، يديه بين مدم 

والمسد(.الدح باب الأؤلمة كتاب في بطوله الحديث )ميأتي 

أنه اينه لرسول ما أحب كان ت نال أنس، عن م( )خ -  ٤٩
ا^؛^٥٠يلبسه 

مؤنثةت الهروتم( ونال، يمان. برد عنبة بوزن الجمرة • الجومرتم، ئال حجر• ابن رنال، 
ابنونال قال كدا الجنة. أهل لباس لأنها أحفر لونها ت الداودتماوقال مخطعلة. 

وقالمحدهم. الثياب أشرف وكانت، قملن من نمنع اليمن برود من ْي بطال: 
ؤيقالوالتحسين، التزيين والتحبير تزين أتم،• يجمر، لأنها، جمرة سميت، • القرطك، 

استحبابغيه الروي: وقال الإضافة، على جمرة ونوب، الوصف على جمره نوب، 
عليه(.مجمع وهر المختلط لباس وجواز الجمرة لباس 

إذا. اممه رسول لكن قال؛ ماللثج، بن كعب عن، م( زخ - ٠ ٠ 
ثمر.قهلعه كأنه حتى وجهه، ستنار ام 

اممهوتوبة كعب، تخالف قمة في والسير المغازي باب غي بطوله الحديث )محيأتي 
عليه(.

نفخ،نام إذا . النك، لكن ءالت همام،، ابر< عن، م( )خ -  ٠١
نامإذا نعرفه ركنا 

الليل(,صلاة باب في بطوله الحديث رماتي 

منه اف، رسول، فراثى لكن ثالت،ت عائشة، عن م( )خ -  ٠٢



جذه
يتكئالذي اممه رمحول وساد كان ت رواية( روقي ليم، حنوه أدم 

عليه.ينام الذي أحرى(• روقي ليم، حئوه أدم من عليه، 
تكنوقد وممر، كقفيز بغمتين ادم وجمعه المدبؤغ، الجلد ومل الجلد، )الأديم! 

الجمع(.امحم بفتحتين والأدم ورنل، رنل يقال كما تسهيلا الدال 

سعيد،أبي عن زحسأنا ك،ا حب حز ع د ه حم )ش —  ٠٣
)وفيمنها يدْ في يزال ولا العراحين، بجب كان . اه رسول أن 

يده.فى يمسكها أن العراجين يعجبه كان ت رواية( 
واعوج،يبس إذا الثماؤيح دون النخلة عدق اق حموهو عرجون، جمع ٠ رالماجين 

الأنملاء_،(.وهو الانعراج من 

.النبي كان قال؛ أنس، عن رحسن( ض( ك( ت زد -  ٠٤
يتوكأ٠كأنه مشى إذا 

يكونالعرب كالم في الائكاء الأزهري• قال ■ بموكأ كانه المعبود! عون في )قال 
إلىلميل أي• الودود، فح في وقال النير، راج الفي كذا الشل.يد الحي بمعنى 
فيأي! ص_ا، في ينحظ كأنما مشى إذا . صفته وفي النهاية! وفي مدام، 
منحدر(.موضع 

لهماكان اش. رسول نش إف قال: أنس، عن زخ( -  ٥٠
نئلينأنز لما أحرخ هلهناف: بن عيي قال رواية(؛ روقي قبالأن 

نعلاأنهما أنس عن بعد الثاني ثابت، فحدثني قبالأن، لهما جزداؤين 
الله:رسول 

نحرلا حرداوان! الإصبعين، بين يكون الذي النير وهو النعل زمام )القبال! 
عليه(.شعر لا أي! أجرئ، رحل يقال! عليهما، 

رأيتلث،عترن لأن قال أنه جريج، ن شيد عن م( )خ -  ٠٦
ابىيا هي ما ت قال يصنعها؟ أصحابك، من أحدأ أر لم أربحا ئمثع 

تيزورأيئك اليماقن، إلا الأركان من تمز لا رأيك قال: خريج؟ 
أنتبمكه كنت، إذا ورأيتلئ، بالصفنة، ئصع ورأيتلث، الئبتيه، اللمعان 



•يرآقق1أمآتح
فقالالرؤية؟ يوم يكوف حتى ثؤلإ1 ولم الهادئ، واوا إذا الناس 
إلايس ه اش رسول أر لم فاني الأركاذ، أما عمرت بن عبداش 

النعاليلبس . اف رمحول رأيت فاني الئبتيه، النعال وأما اليماشن، 
وأماها، ألبأن أحب فانا فيها، ؤيتوصا نعر، فيها ليس التي 

أصبغأن أحب فأنا يها، يصبغ ه اه رسول رأيت فإني الصقره، 
لهئسعثا حتى يهل . اه رسول أر لم فإني الأهالي، وأما بها، 

يلبسكان الئي أف • ولفظه عنه ائي( والنداود أبو )ورواه راجلثه 
والزعقران.بالورس لحيته ؤيصفر السنية، النعال 
اسبثتوقيل! حلق، أي• شعرها، عنها محسث البقر حلود من الئبتية! )النعال 
شبيهبه، يصخ أصفر نت • الورس لاثش- أي' بالدباغ، 

حائطنافي للنص. كان قال: محمد، بن سهل عن )خ( -  ٠٧
اللخيم،،بعضهم؛ قال البخاري! قال اللحيف، ت له يقاد يرمحن 

بالخاء.

الأرضنلحف لكنه المهملة؛ بالحاء الأثير؛ ابن قال الاJئب، طويل )اللحيف؛ 
بالجيمؤيروى عليه• طرحته باللحاف؛ الرحل لحفتا يقال؛ يغطيبا، أي بذنبه، 

والخاء(.

ليلةاللي ولد. نال: ه اف رسول أن أنس، عن )م( -  ٠٨
قين،امرأة - مسف، أم إلى دفعه ثم إبراهيم، أبي باسم نيته فعلام، 

—، سيفأبى إلى فانتهينا وايبعنه، يأتيه، فانطلق _ سف أبو له! يقال 
يديبن المى فامرعت، — لحانا البي.؛؛، امتلأ وقد بكيره، فنفخ وهو 

اف،رسول حاء أمسالئا، ، يف< سأبا يا : ال_تاء_ةاف رمحول 
أناض ماء ما وفال إليه، فخمه بالصبي، ه النبي فدعا قامتلذ، 

منالعيال بأرحم كان أ-محدأ رأيت، ا مرواية(: )وفي يقول 
وكانالمدينة، عوالي في له ترصحا م إبراهيم كان النه رسول 



ج^ؤإقؤ؛ي؛؛ه
حدهقيأ منا، ظئنْ ولكن ثدحى، ؤإنه البين، فيدحن معه، ونحن ينْللى 

يرجع■ثم فقبل، 
الظثر;المدسة. شرق ثرى المدية; عوالي الحداد. ممماخ والكٍر: الحداد، )المن: 

والذكر.الأنثى على تئع ظتر فالففلة للرصيع، ظنت وزوجها غمها، ولد المرضعه 
لحنهأما لحانها، ارتئع أي• وادحثث، النار لحنت ت يقال لحانه، يرتفع ت يدحن 

الدالوتشديد الياء بضم ، يدحن المفاتيحت مرقاة محي تال بالبخور، طيبه فمعنا0ت 
وكرالدال وتشديد الياء بفتم نسخة وفى الدال، بكون نسخة ور الخاء، وقتم 

الخاء(.

أبيلابن هملت قال؛ خالد، أبي بن إسماعيل عن )خ( -  ٠٩
ولوصغيرا، مات< نعم، : قال،الني ابن إبراهيم أرأبمن، ت أوفى 
بعده.نى لا ولكن ابنه، عاش نبي، يصد بعد يكون أن فضي 

همال؛سفيان، أبو حدثني همال: عباس، ابن عن م( )خ -  ٦٠
أنافبينا هال،: اف، رمحول وبين بيني لكنت، التي، المدة في انْللمت، 
لحيةوكان همالات هرهمل، إلى الني. من بكتاب جيء إذ بالشام، 
إلىبمري عفليم فدفعه بضري، عظيم إلى فل.فعه به، حاء الكلبي 
يزعمالذي الرحل هن.ا قوم من أحد هاهنا هل هرقل: فقال، هرنل، 

>ذل،على فدخلنا قرص، من مر في همدعيت، نعم، : قالوانبي؟ أنه 
يزعماليتم، الرجل هدا من با نأقرب أيكم فقال،: يديه، بين نا فاجل

حنفي،أصحابي وأجلوا يديه، بين وني فاحلأنا، : فقلت،نى؟ أنه 
الرحلهذا عن هذا سائل إني لهولاع: قل فقال،: بتريمانه، دعا نم 

اممه،وائم سفيان: أبو قال، محكدبوه، كدبني فإن نى، أنه يزعم الذي 
،كيفنلمة: لترجمانه، قال ثم لكدبثه، الكاjن، ض تزم أن لولا 

منأبانه من لكن يهل قال: حنج، ذو فينا هو : قلت،فيكم؟ حسبه 
مايقول أن قبل يالكدبج تتهمونه كنتم فهل قال: لا، : قلت،مللن،؟ 



(٦٥جخغ؛إييه 
قث؛صعغاوم؟ أو الناس أشراف يئبعه فهل قال؛ لا، نلت؛ قال؟ 

بللا، I قالت، ينقمون؟ أم أبزيدون قال؛ صعقاوهم، بل لا، 
نخهلهفيه يدخل أن بعد دينه عن منهم أحد يرثي هل قال! يزيدون، 

كانص قال؛ نعم، قل: قاتلموه؟ فهل قال: لا، قلت،: له؟ 
منايصب، بجالأ، وبينه بيننا الحرب، تكون ؛ قلتؤإياه؟ قتالكم 
المدة،هده فى منه ونحن لا، قلت،؛ يعدر؟ فهل قال؛ منه، ونمي-، 

أيحلكلمة من أمكنني ما وافه قال؛ - فيها؟ صانع هو ما ندري لا 
لا،قلتإ! قبله؟ أحد القود هذا قال فهل قال؛ - هده غير شيئا فيها 

أنهفزعمت، فيكم، به حعن مألتلثج إني له؛ قل لترجمانه؛ قال نم 
؛ومالتلث، قومها، أحسماب في ننبعثف الرمز وكدللن، حسمبؤ، ذو فيكم 
آبائهمن كان لو فقلت،؛ لا، أن فزعمت، مللثط؟ آبائه من كان هل 

أصعقاوهمأتباعه؛ عن ومألتلث، آبائه، مللث، يهللتج رحل قلت،؛ مللثؤ، 
هلوسألتك؛ الرسل، أتباع وهم صعقاوهم، ل فقلتج؛ أشرافهم؟ أم 

فعرذتإلا، أن فزعمت،؛ قال، ما يقول أن قبل بالكذب تتهمونه كنتم 
اممه،على فيكذب؛ يذهن، نم الناس، على الكذب لينع يكن لم أنه 

له؟نحعله فيه يدخل أن بعد دينه عن منهم أحد يرني هل وسألتلثؤ؛ 
وسألتلثح:القلوب، بماشة خانمل إذا الإبمان وكذللثظ لا، أن فزعمتح؛ 

حتىالإيمان وكذللثح يزيدون أنهم فزعمت، ينقصون؟ أم يزيدون هل 
الحربفتكون قانلتموه، أنكم فزعمت،؛ قاتلتموه؟ هل وسألتك،؛ يتم، 

يمتبتلى، الرمل وكذللئ، منه، وتنالون منكم ينال بجالأ، وبينه بينكم 
يغدر،لا أنه ذزعمسنج؛ يغدر؟ هل ومألتلث،؛ العاقبة، لها تكون 

قبله؟أحد القول هذا قال هل التكف؛ ومئغدر، لا الرمل وكذللث، 
قلت،؛قبله، أحد القول هذا قال كان لو فقلت،؛ لا، أن فزعمتج؛ 

يقول؛قلتح؛ بامركم؟ بم قال؛ ثم قبله، قيل بقول ائتم رجل 



تتشح
آباؤكم،يقول ما واتركوا ثيئا، به نثركوا ولا وحده، اض اعبدوا 
يكإن ت قال والملة، والعفاف والمدق، والزكاة، بالصلاة، ؤيامرنا 

أؤلنهأف ولم خارج، أنه أعالم كنت، وقد نبي، فانه حفا تقول ما 
عندهكنتر ولو لقاءه، لأحيت، إليه أخلص أني أعلم أني ولو منكم، 

بكتابدعا ثم ندمي، تحت، ما م3كه وليبلس قدميه، عن لت، لغ
محمدمن الرحيم، الرحمن اض م بفيه• فإذا فقرأه، هؤ الله رسول 
أماالهدى، اتبع من على ملام الروم؛ عفلم جرش' إلى اش، رسول 
اممهيوتاثح وأسلم تنلم، أنلم الإسلام، بدعاية أدعوك فاني بعد، 

ألكنت،وؤثأثل الأرسسن ؛)م ءاليالئح فإن توليت، فإن مرتين، أحرك 
بوءفرك دلا آثت ؛١^٠ مجي• ألا ونيم تيسا سؤآء ًءقدز إث ت\ؤا 

أثاآقهدوأ ئقولوأ لإن أقو دون ين آؤيابا ستا نلهنا يقخد ولا 
وكثزعنده، الأصوايت، اريفعت، الكتاب قراءة من فؤغ فلما مسلنوثه 

أمرأمز لقد ت خرجنا حين لأصحابي فقلتؤ فاحرجنا، بنا وأمز اللعهل، 
بامرموقنا ت، زلفما الأصفر، بتى مللث، ليخافه إنه كبشة، أبى ابن 

الإسلام.علي الله أدخل حتى سيظهر، أنه ؤه الله رسول 
يشكوشكا نحو؛ دعاية، يدعو دعا قولك، من الإسلام، يعره أي• الإسلام، )بدعاية 
الخدمقيل؛ الأريسيين، التوحيد. كالمة وهي الإسلام، بداعية ملم؛ ورواية • بلكية 

يتبعوكالدين رعاياك إثم عليلئ، أن معناه النووي؛ نال الفلاحين. ونيل؛ والأتباع، 
كنرأي• كبشة، أبي ابن أمر أمر الرعايا. جمح على بهؤلاء ونبه بانقيادك، ؤينقادون 

كبشةأبا لأن كبشة، أبي إلى البي ينسمون المشركون وكان واسع، وعظم شأنه 
العبور،الشعري وعبد الأوثان، عبادة فى قريشا حالف كان وحز، واسمه الخزاعي، 

الأصنامعبادة في هت النبي حالفهم فلما الماء نجوم في المعروف النجم وهو 
الشبه(.في إليه ننع أنه أرادوا لأمه، النم، جد جد كان وقتل' يه، شبهوه 

يكتبأن ه الله رسول أراد لما قال؛ أص، عن م( )خ - ٦ ١ 
منحاتما هاتخذ مختوما، إلا كتابا يفرزون لا إنهم ؛ قالواالروم، إر 



.حيت(
،كمه يلى مما يفه يجعل وكان حبشيا، هصه وكان منه، فصه قفة، 

مطر،محمد٠  ١٠ت أمسثلر ثلاثة وكان الله، رسول محمد ونفثه! 
فيهونمشنا حاتما، اتخذنا إنا وقال! سطت. وااالله،ا سطر، واررسول٠١ 

حتصره،فى تريقه لأرى فإني ت أنس قال أحد، عليه يئس فلا نقشا، 
بدقمح، رأى أنه رواية( روقي يمينه وفي ارْ بمي يتخئم . وكان 

اصطنعواالناس إن نم واحدأ، يوما ورق من حاتما و. اممه رمحول 
الناسفطرح خاتمه، . فطرح نلبنوها، درئ،، ٌن الحواتيم 
أمح،يد وفي يده، في . المص حائم كان أحزي،؛ رومح، حواتيمهم 

علىحلس عثمان، كان فلما بكر، أمح، بمد عمر يب وممح، بميم، بكر 
أيامئلاثه فاحتلمنا قفل، به تعتن، فجعل الحائم فاحنج أريس، بئر 
نجده.فلم البثر منترح عثمال، ْع 

مننما ت أي حبشيا؛ حجرأ يعني العلماء قال حبثيا، نمه وكان، ؛ النوومح، )نال 
ابنقال أمول، • أكإ حبشي، لونه ونيل واليمن بالحبنة معدنهما فان، عقيق أو جئ 

ذلكوليس بأيديهم يكون، وما بخواتيمهم العبنا الصالحين فعل من أن، وفيه بطال; 
كأنهاالأن إلى بالمدينة معروفة هي حجرت ابن قال عطيم، ؛وزن، انس لهم، ;عاب 

بانيها(.إلى ثن، ن

يجباف رمحود كان I ئالنتؤ عائشة، عن عزا زخ -  ٦٢
فيدئولمائه على يحل المضر من انصرفؤ إذا وكان والحلزاء، المنن 

كانممّا أكثر فاحتبس عمر، بننا حممه على فيحز حداهس، إس 
منامرأة لها أندلمؤ لى; فقيل ذللثج؟ عن فسألت، فغزلمؤ يحتبس، 

واللهأمحا فقلت،: _u،، منه و. الني مننت عل، من عئة ثومها 
منلئؤدنا فإذا ، متالث، نيدنو إنه رمعه: يتت، وده لفقلت، له، لنحتالى 

فقوليلا، : لكؤسيئول فإنه معاقين؟ أكلت، اش رسول يا له: يقولي 
يوجل.أل عليه ينشر الله رسول وكان أحد؟ التي الرج هده ما له؛ 



وؤ|يس؛ه
تله فقولي عسل، سريه حفصة سمتني ت للت، سيقول فإنه الريح، منه 

ذللئج،مثل صفئة يا أب وهولى ذلك،، وماقوث، المهظ، نحله زنذ 
أبادنهأن كدت، لقد هو، إلا إله لا الذي وافه نزدة: تقود نالتج: 
لهقالت، مها  USفلنا مالئ،، 1\ ِ}اب!،، نمر ؤإنه ر قلتج يالدي 
الريحهذه فما ت قالت، لا، قال! معافتر؟ أكلتؤ افه، ومحول يا ت مودة 
خزّسئا: فقالت،عنل، شربه حمصه نمتني قال: مناك؟ أجد التي 
صمه،إر داز فلئا ذلال؛ج، نحو له قلتج إئ، داز فلما \ذوو°ئ0ل.أ نخلة 

ألاافه، رسول U قالت،: خفضة، إر دار فلما ذللاخ، مثل له قالت، 
لقدوافه سوئه: تقود قالت،: فيه، ر حاجه لا قال: منه؟ أّقيلث، 

اطه.رسول كان قالت،: رواية( )وفي اسكتي : لهانلن، حزمناه، 
أئفتواصمست، علا، عندها ري، ف*جحمى، ينحخ رينمجسإ عند يمكما 

منالث،أجد إر يلثمن: ه الأ4 رسول عليها لحل أيثنا أف وحممه، 
له،ذللث، ت، فقالإحداهما، على فيحل معاقين؟ أكلت، معاقين، ينح 

له،أعود ولن جحش، بنت نينب عند علا ثربت، بل فقال: 
أهوهإز٠ توآ ^ؤإj^ لفاه، 'اثة تل مآ مم لر المى ءؤكلإا ت،: فنزل

بللقوله: نويثاه أرزحم، سن إق أي أسر وحفصة لعائشة 
أحدأ.؛ذللا، تخمرى فلا حلمت،، وقد له، أعود ولن علا ثربتؤ 

النزسل،محجر من سيل حلر صمغ وهر المسمم، بضم *غفور، جمع رالمغافير؛ 
ممتنوالنزسل ييحه، من ملها في حمل اشحل أكلته فإذا كريهة، داتحته لكن 

والعقاْ؛العللح، هو ت وفتل العقاه، من محجر وهو عرسلة، جمع •' محكون ينهما 
أي!النزسل، النحل حزنت، .ر. والالوالئلم كالطلح ترك وله يعفلم محجر كل 

أممك(.

أمحالأن أؤيد سنة مكثت، قال: عباس، ابن عن ،؛ا رخ —  ٦٣
حرجحتى له، هيبة أساله، أن أمحتهلح فما اية، عن الخهلارص١ بن عمر 



٠٦^^)
إلىعدد - الهلريق سنض وكنا - رجعنا للما معه، فمحرجتح حاجا، 
أميريا فملت،! معه، مرت ثم مغ، حتى له فوقفت له لحاجة الأراك 

تلك،فمالت أزواجه؟ من ه الّثى على ثظاهزتا اللتان من المؤمنين، 
مندهدا عن \و{ذلذ أف لاؤيد كنت، إ0 واممه فقلتح: وعائثه، حفصة 

منعندي أف قنن ما تقعل، فلا محال! ، للث، هيبة أستطع، فما منة، 
عاننةهما ت فمال به، حبرتلئ، علم به لي كان فان فسلني، علم، 

يئلن،قوما زيش معثز كنا I قال الحديث،، وق يأحد نم وحمضه، 
اؤناتفنلفش ياؤهم، قوما وجدتا المدينه، قدمنا فلما النساء، 
بالنوالي،نني بن أميه بض في منزلي ولكن قادت انهم، بمن يتنلمذ 

تراجنتى،أذ فأنكن>ث، تراجئنى، هى فإذا امزأتى، على يوما ءتقم4ف 
ليراجعثه،ه الّحم، أرداغ إن فواللث، اراجعلن،، أف يئكر ما ت فقالت، 

حمصه،على فدحلت، فايثللمتؤ، اللنل، إلى ايوم إخداهى ويهجره 
إحداكنأثهجره فمالت،! نعم، فقالت! ه الله رسول أتراجعين مملت،! 

منكنذللث، فعل مى حاب فد يلت،! نعم، قالت،! الل1لي؟ إلى اليوم 
.اش رسول لعم_، عليها الله يعشن، أف إحداكن أقتامن وحسن، 

ونلينيثنا، ليه تنأ ولا اف، رسول راجعي لا هلكت،، فد هي فإذا 
إلىوأحن، أونم هي جاريلثؤ كانت، أذ -أوإ1له أولا للثج، ندا ما 

يكناالأنصار، من جار لي وكان - عائثة يريد - منلث، افه رسول 
فناتينييوما، وأنزل يوما، فينزن . افه رمول إلى النزول نثثاوب 

تنعلغسا0 أ0 نتحدث،! وكثا ذللث، بمثل وآتيه وغيرْ، الوحي بخبر 
نمبابي، ضنزب عشاء، أئاني ثم صاحبي، فنزل لتنزونا، الحنل 
جاءُث،ماذا؟ فملت،! ءذ1يلم، أمر حدثؤ فمال! إليه، نخرجت، ناداني، 
هاف رموز فللق وأهون، دللث، من أعغلم بل لا، قال! عئا0؟ 

يوشلث،هدا أظى كنت، وقد وحسنث،، حمصه حابت، قد قلن،! نساءه، 



خغ؛ي؛يه( ٦٥
نزلت،ثم ثيابي، عالي سددت الصبح صلنثا إذا حتى يكوون، أن 

اممهرسول ^٥؛^^ ٠١■' _J؛، تبكي، وهي حمضه، على فدحلث، 
لهغلامآ فأتيث، ؛^^، ٠١١هذه فى معتزل هذا هو أدري، لا فالتق: 
لهذكرتلث، قد قال: إلي، جرج ثم قدحل لعمر، انتآدف فقلت،: أمحوي، 

حلوس،رهظ عنده فإذا المنبر، أنست، إذا حتى فانهللمت، لممته، 
الغلام،فأتست، أجد، ما غلبني ثم قليلا، فجلست، بعضهم، يبكي 

له^Lic قد فقال: إلئ، خرخ ثم فدخل نمر، امتأذو فقلمت،: 
فاتت،أجد، ما علبنى يم المنبر، إلى فجلط فخرجنت، ، فممت، 
لهذكندلث، ند فقال: حرج ثم فدجل لعمر، تأذدا ا'الإفقلت،: الغلام، 

أذنفقد ادخل فقال: يدعوني، الغلام فإذا مدبرا، قولست، فضمت،، 
رمالعلى متكيء هو فإذا اش رسول على لمنت، ف، فدخلت، ، للث، 

فرفعاءك؟ بالله رسول يا ١^٥^، فقلت،: جنه، في أثر قد حصير، 
وكنااف، رسول يا رأيتنا لو أكبر، اممه فقلت،: لا، فقال: إلي، رأسه 

تعلله-لمقوما وجدنا المدينه قدمنا فلما النساء، نغلب قريس معشر 
امرأتيعلى فنغصتؤ ائهم، تمن يتعلمن اؤنا تفهلمى اؤهم، ب

أنسكت ما فقالت،: ثراجعتي، أن فأنكرت تراجعتى، هى فإذا يوما، 
اليومإحداهن وثهجره لتزاجعنه، اش رسول أزواخ إف فوالله أراحعلث،؟ 

أفتأمنوخست، منهن ذللث، فعز من خاب، مد فثلث،: الليل، إلى 
هلكت،؟قد هي فإذا اممه، رسول لغض_ا عليها الله يئضن، أف إحداهن 

حممهعلى دحلت، ند اممه، رسول يا فقلته: اممه.ؤ رسول فتبثم 
إلىوأحست، أوسم هي جاريالي، كانت، أف يلئؤ يعت لا فنلثؤ: 

اممه؟رسول يا أستأنس فقلت،: اخري. فتبسم منلب،، اش رسول 
فيهرأيت، ما اش فو البست،، في راسي فرفعت، فجلست،، نعم، قال: 
أنالله الغ اض، رمود يا فقلت،: ^^، أهثأ إلا الثمن،  ٧٠شبما 



وهموالروم، فارس على ونع فقد أنتك، على يونع 
ابىيا أنث الث، ثأفي ثم حالما، فاستوي الله، يعيدون لا 

;الدنيافهالث،الحياة في محلتباص لهم •ءجا1ن، قوم أولئلث، 
أجومن شهرأ علهمء يدش' ألا أفلم وكان الله، رّوث، يا لي امتغفر 

علهنموجدته ئدة من عائشة، إلى حمصة أفشته حين الحديث،، ذللث، 
فاك!عائشة عن عروة فأحبرني I الزهري قال تعالى. الله عانيه حتى 
بي،بدأ ه افه رسول علي لحل ليلة، وعشرول تسع مضت، لما 

،^jiiشهرأ، علينا ندحل لا أذلثا أقنمت، i^، الله، رسول يا ت فقلت، 
زاد— وعشرون تسع الشهر إئ فقال! أعدهى؟ وعشرين تسع س دحلت، 

عائشةيا قال! ثم ليلة، وعشرين تسعا الشهر ذللث، وكان • رواية في 
،أيويالث، مرى تأ نحتى تعجلي لا أن عليلثإ فلا أمرأ، للث، ذاكر إيى 
قاكعظثاه. >؛ؤلإإ قوله: إلى لإرئحك4 هن ألبق ؤدأ،ا قرأ: نم 

أفيفملث،: يفراقه، ليامراني يكونا لم أبوي أف وافه علم قد عائشة؛ 
حيزثم الآحرة، والدار ورسوله الله أريد فإني أبوي؟ مر أمتأ هذا 

المحاك: عائشه أو رواية(: )وفي عائشة فاك ما مثل فقلن اءه، ن
متئغا،أرسلني الله إ0 ه: الّمح، لها فقال احتريلث،، أني اءق يتخبر 
الجاهليةفي كثا إل والله عمر: قال أحرى( روقي مثنئتا يرسلني ولم 

مالهى ومحني أئزد، ما فيهى الله أنزل حتى أمرأ، للتاء نعد ما 
كذاصنعث، لو امرأتي: قاك إي أتأمرْ، أمر في أنا فبينا محال: قسم، 
أريدة!أمر فى تكلفلث، فيما هامحا! زن مالك، : لهافقلت، وكذا؟ 
ؤإفأث، ئراجع أن تريد ما الخهلاد،إ ابن يا للث، عجبا لي: فقالت، 

فأحذعمر، فقام غضبان؟ يومه يفلل حش الله رمحود لتراجع اينتك 
إئلث،بنية، يا : لهافقال حممه، على لحن حتى مكانه، رداءه 

واللهحفصة: فقالت، غضبان؟ يومه يغلل حتى الله رسول لتراجبين 



لجنتك
رسوبه؟وغضب الله، عقوبه أحذرك أني تعلمين I فقلت لنراجعه، إما 
إياهاالله رسول وحب حننها، أعجتها التي هذه بئريك لا بنيه، يا 
لفرابتيسالمة أم على يحلن، حتى ، حرحت، م ت قال - عايشه ريد ي- 

يحنث،الخقاب! ابن يا لل؛، عجبا سلمة! أم فمالم، فآكثمتها، منها، 
وأزواجه؟اف. رسول بض ئدحل أن بغي حتى سي،ء، كل ذمح، 

أجد،كنئ، ما بعض عن به كنزئني أحذأ والله فأحييني قال! 
أتانيغبمتإ إذا الأنصار، من صاحب، لي وكان عندها. من فخرحن، 

ملوكمن ملكا ، نتخوفونحن بالخبر، أتيه أنا كنت، غابح ؤإذا بالخبر، 
فإذامنه، صدورنا امتلأث، ففد إلينا، ير يأن يريد أنه • لنايكر از غ

حاءفملثؤ! افتح، افتح، فقال! البانؤ. ندى الأنصاري صاحبي 
أزواجه،اممه رمحود اعتزل ، ذللث، من أمحي بل فقال! اني؟ الغ

جنت،،حتى ؤ\خوج ثوبي فاحنءت وعائشة، حفصه أنم، رغم ! فقلت،
وغلاميعجلة، إليها يرئمى له، مشربة في . الله رسول فإذا 

بنعمر هذا قل! فقلن،! الدرجة، رأس على . النه لرمول 
هذاه اض رسول على فمحمت، عمر! قال لي، هاذف الخهلاب، 
لحلىؤإنه . الله رسول تبئم سلمه، أم حدين، بلعن، فلما الحديث،، 
حنوهاأدم، محن وساده رأسه وتحت شيء، وبينه بينه ما حصير، 

فرأيت،معلقه، أهن، رابه وعند مصبورأ، رظآ رجلنه عند ؤإن ليم،، 
يافقلن،! يبكمكؤ؟ ما فقال! فبكسث،. جنبه، في الحصير أثن 

فقال!افر؟! رسول وأنت، فيه، هما فيما وقيصر كسرى إن افه، رسول 
نحوأيضا لم رولمالأحرة؟ ولما المنيا، لهم تكوف أن ترضى أما 

علىعمر لحول وفيه! بالحجامج، يومرن أن قبل وذللث، وفيه،• ذللن،، 
ألعالمتؤ لقد والله لحمصه! وقوله لهما، ولومه وحفصة عائشه 
عندعمر قول وفيه! لنللملثؤ، أنا ولولا يحيلث،، لا . اطه رسول 



أفأظى *إز لي، اّتأذف رباح، يا ~ المرات إحدى في - الاستئذان 
أنأمرنى لئن واض حممة، أحل من جث أني ظى ه اش رسول 
محيله أذك وأنه صوتي، ورفث ت قال عنفها، لأصرتن محقها، أصرب 
^Llajلم أنه الناس يخبر أن في ه اض رمحود امحتاذل وأنه ذلك، 

لمصوتي; بأعالي فنائي المجد، بالت، على قام وأنه له، فاذو اءه، ن
فىالغم، نرى وهو - له نال وأيه نماءه، . اممه رمحود بهلنى 
كنت،قاف اء، النثان من عليك يشق ما الله، رمحود يا -ت وجهه 

i بكروأبو وأنا وميكائيل، وجبريل، وملائكته ، منلئ، الله إف ف
إلابكلام، - اممه وأحمد - تكلمث، وثلما قال! معلث،، والمؤمنون 

آيةالأية، هذه فنزلت، اقوي، الذي قولي يصدق الله يكوف أن رجود-ج 
أنهوفيه ننآؤ؟ه، نج أروحا تدله! أن إن رممأ جني التخييرت 

كفنوحتى وجهه عن الغفن، تحنر حتى حديه، ا أزد فلم قال■' 
بالجيعأتثئث، ونزث - ثغرآ الناس أحن من وكان - فضجلث، 

.النه رسول ونزل ؤينحدر، . الله رسول عليه يرقى جنغ وهو 
إثمااتنه، رمحول يا فقالت،! بيل>ْ• يمسه ما الأرض، على يمشى كأنما 
وعشرين،تسعا يكون الشهر إن فقال! وعشرين؟ تسعا الغرفة في كست، 

يعللقلم صرتي، بأعالي فنادبمتط جد، المباب على فقمتا 
ا'لأاتفياتى أم عءهتر ءؤوإد١ لأية! ا هذه ونزلت، اءه، نئ. افه رسول 

تتهينثم آلار ه دإك ألرّتول ءن رديم وأد ة زآي ا ؤ
هراطه وأنزل الأمر، ذللثج استنيئث، أنا فكنت، مممه< يشثلؤثم, ألإن 

التخيير.آية 

شرقنجدأ يلي مما للمدية العليا الجهة من والقرى الحوائط من كان ما )العوارت 
تتضم ومحي الراء بكسر الحصير، رمال أميال- بضعة المدينة وبين بينها المدينة، 
منبدرجة ت أي بعجلي، إليها يرئس الثوب' في الخيوط بمنزلة المتداحلة صلوعه 



المزظ؛الجلد. وهو إهاب، جمع ت أهب بجنع. الأحرى؛ الرواية في كما الخل، 
•حجر ابن قال مجمرط، ت ممبورأ النم. ورق هر وقيل• الجلود، به ندؤ شجر 

جهةمن أمر طرفه إدا وخاصته بطانته عن يحتجب أن للإمام أن وفيه المهنب نال 
إليهم(.منيسهل وهو الاس إل لنخرج غيظه يذهب حتى أهله 

علىيستأذن بكر أبو يحل قال: جابر، عن )م( -  ٦٤
فاذنمنهم، لأحد يودل لم جالومأ، ببابه الماس فوجد الله رمحول 
فوحدله، فأذن تأذن فاسعمر، أقبل ثم فدخل، بكر لأبي 

بكر؛أبو فقال ساكتا، واجما اوه، نحوله آ جاله اف رسول 
رأيت،لو اممه، رسول يا فقال! ، اممهرمحود به أصحلئ، سيثا لأقولى 

يفجلث،عنقها؟ فوجأُت، إليها يممن، المفقة، المى نخارجة بنتخ 
بكرأبو فقام المفقة، يسألنني ترى كما حولي ص وقال! افه رسول 

يقول!كلاهما عنقها، يجا حفصة إلى عمر وقام عنقها، يجأ عائشة إلى 
اممهود رم نال لا وافه فقلن! عنده؟ ليس ما هب اطه رسول سّألى 

مموعشرين، عا تأو محهرا، اعتزلهى مم قال* عنده، ليس سيئا أبدا 
ؤللثبمسئت- بلغ حتى - محرتيكه< ئل ألبق ءؤءنلإ،ا الأية! هذه عاليه تؤ نزل

أنأريد إني عائثة، يا فقال! بعائشة، فبدأ قال! عظيماه لما مع؛ 
،، أ؛ويلري تيحتى فيه تعجلى لا أن أحس، أمرا لمح، علأعرصس 
ياأفيلثظ قالتخ! لأية، ا عليها فتلا افه؟ رسول يا هو وما نالت،! 
وأمحالكالأخرة، وانمار ورسوله افه أختار بل أبوي؟ أستثير اطه رسول 

منهيامرأه الني نلا قال! قلته، بالذي ائلثح نمى امرأة يخبر لا أن 
ميرآ.معلما بعشي ولكن مثعقا ولا معنتا يبعثني لم اطه إن أخبريها، إلا 

؛معنتأ يطعنه. عنقها نجا الكلام. عن أمك حتى حزنه اشتد الأي ت )الواجم 
المشقة(.ت وأصل للزلأت، ٠لالا متعنتات الناس. على مشددا 

ومناللاتي على أغار كنت، قالت،! عائشة، عن م( )خ -  ٦٥



المرأةتستحي أما ها، نفالمرأة أتهب وأقود اغ لرسول أنمنّهى 
إقكؤهؤئ يمي مثاء من ؤ>نئو( تعالى! الله أنزل فلما ها؟ نفتهب أن 
،،٥١رمول يا هيئ،! علكثه -؛قح ٥؛^" ^،^٠ مس 'آنغتق رمن كآء من 
فواق•في ينائ إلا وبث أرى ما 

اللاتيتنير كانت بلنفل! الإسماسلي عند وير أغار، كنت قوله حجرت ابن )قال 
متامهن وذكر الواهبات بتعدد يشعر هن، أنفوهبن وقولها هن، أنفومن 
الأية،هذه تاؤيل في العلماء اختلف ت القرطبي قال تؤخر، ترجي• عئ• افّ رصي 

حصالعربي: ابن تمال المم، ترك في و. الني على التوسعة فيها قل ما وأصح 
لتقومهن(.طيا ه، نفقل من م يقكان لكنه إليه، الأمر جعل بأن ه الني 

بست،وعنده أنس عند كنت، قال! البناني، ثادّتا عن زخ( —  ٦٦
نمنها،علمه تعرض . النبئ إلى امرأه حاءين، أنس! فقال له، 

أقنما أنس! ست، فمالت، حاجة؟ بى أللت، اممه، رسول يا ! فقالت،
فىرغنتإ ، منلث، حير هى أنس! فقال واموأتاه، واسوأتاه، حياءها، 

عليه.ها نففعزصتإ ه الني 

أنه اف رسول سألوا مكة أهل أف أنس، عن م( زخ -  ٦٧
سمتينالقمر فأراهم رواية(! روقي القمر انشقاق فأراهم آية، يريهم 

.٠النك، زمان في انشى القمر أن عباس، ابن عن )ولهما( 
معنحن بينما قال! عود، مبن عبداف، عن رخ -  ٦٨

فنقهفلقتين! القمر ائملق إذ بمكة( رواية! )وفى يمنى اممه رسول 
اسهدوااشهدوا .! افه رسول لما فقال دونه، وقلمه الجبل، وراء 

ينثربنفثتن، . الله رسول عهد على القمر اسؤ ت أحرى( روقي 
اسهداللهم ه! رسول فقال الجبل، قوق فلمه وكانت، فنمه، الجبل 

مثله.عتر، ابن عن )وللم( 

قال!عود، مبن مداطه بن عبدالرحنن عن م( )خ -  ٦٩



فقال!القرآن؟ استمعوا ليلة يالجن ه الني آيل من • روقا ممألغ 
شجرة.بهم آذنته أته عود، ماين يعني أبوك حدثني 

تهلعمه،يرجل جاءْ افه رسول أل جابر، عن )م( —  ٧٠
وصيفهماوامرأته منه يأكل الرجل زال فما شعير، وٌق فئلر فأءلعمه 

لكم.ولقام منه، لأكلتم تكئه لم لو فقال: ه المؤ فأتى كاله، حش 
مطبؤعفي وليت  ١٠ثمني لكله حتى الأثيرت ابن عند والعبارة صاعا. ستون ٠ رالوّق 

الحميدي(.عند ولا ملم 

مه لض نهدي ثان مالك، أم أل جام، ص رء( -  ٧١
،شيء عنل.هم وليس لأدم، ا لون أ قيبنوها، فيأتيها سمنا، لها عاكة 

سمنا،فيها فتجد للنبي. منها تهدى كام، التي النكة إلى فتعمي. 
فقال!. النبي فأتت عصنJها، حتى بيتها أدم لها ميم زالت، فما 

هائما.زال ما تركتيها لو قال: نعم، قالت،: عمّرتيها؟ 
كئزشإدام جمع الألم والسل• المن نيه يحفظ الجالن.، من مدير وعاء )الثكة! 

كالثراءحامدأ أو والسل، كانرق مائلا بالخز .>كل ما كل والأيام: ونراثى، 
لأنهالإنفاق حال في تركهما على الركة وترس والمر الكتل عن والهي والخن، 

حقلمملق الكيل على مرنة فالركة اليع عتل أما اكوكل، وصعق الثح على سعث 
يبارفنلعامكم كيلوا المقداد؛ حدت من المؤع كتاب في سيأتي كما المتبايعين، 

فيه(.لكم 

يصلياممه. رسول بينما قال: عود، مابن عن عزا زخ -  ٧٢
جزورلجرث، ونل. جلوس، له وأصحاب، جهل وأبو البيت،، عند 

فلأن،بني جزور نلأ إلى بقوم أبكم ت جهل أبو فقال بالأمس، 
إلىمعمد رواية: )وفى سجد؟ إذا محمد كينئ بين فيمنه قيأحده 

بينوضعه سجد إذا حتى يمهله ثم به، فيجيء وسلاها، ودمها ^^١ ٢٥
سجدفلما فأ-حالبه، معيهل أبي بن عميه القوم أثمي فانبعث، كتفيه(، 

علىبميل بعصهم وجعل فاسضحكوا، كفيه، بين وصنه ه المي 



ظهرعن محلزحنه منعه لي كانت فلو أنغلر، نائم وأنا بعض، 
إنسانانطلق حتى رأسه، يرفع ما ماحي . والنبي . اف رسول 
عليهمأملت ثم عنه، فطرحته - حويرية وهي - فجاءت فاطمه فأحبر 

وكان_ عليهم دعا ثم صوته، رير صلاته الّص نض فلما سبهم، 
عليكاللهم ثال؛ نم - نلأنا ال صمحال ؤإذا ثلاثا، دعا دعا إذا 

صوتهسمعوا فلما بقريش، عليك اللهم بقريش، ءليانا اللهم بقريش، 
عليكاللهم I سمى ثم دعوته، وخافوا الضحك، عنهم ذم، 

ريعة،بن وعب هشام( بن جهل بأبي رواية؛ )وفي هشام بن بعمرو 
أبيبن وعقه حلف، بن وأميه عتة، بن والوليد ربيعة، بن وسب 
رأيتلقد بالحق، محمدأ بعث، فوالدي الوليد، بن وعماره نمهل، 

سحبواثم حارأ، يوما وكان الشمس، عثرتهم قد صرعى، نمى الذين 
أصحاب،وأتبع ه! اممه رسول نال ثم بدر، نلي—، القليب، إلى 

لعة.الهلب—، 

المشبه.الأئمة في وهو أمه، بطن من الولد فه يخرج الذي الرنق الجلد )الئلىت 
بصروش(.وقوم قوة منعة: الكرش. في يكون ما الفريثح: 

محمدبمئر هل جهل؛ أبو فال فال؛ هريرة، أبي عن )م( -  ٧٣
يفعلرأيته لئن والئزى واللات قال؛ نعم، قيل؛ أظهركم؟ بتن وجهه 

افهرسول فأتى التراب، في وحهه لأعئرن أو رقبته، لأؤناف ذللث، 
ينكصوهو إلا منه يجثهم فما رقبته، على ليطأ ;.عم يصلي، وهو 
وبينهبيني إن فقال! ماللث،؟ ت له فقيل بيديه، ؤيتقي عقبته، على 
لاحتثلمتهمني دنا لو . افه ود رم فقال وأجنحة، وهولأ نار من 

حاّيثجفي ندري لا - هق اطه فأنزل ^١^ عفوأ، عضوا الملائكة 
انءؤأد؛بم، قوله؛ إلى دلق4 الإنس إة ولا - بلغه شيء أو هريرة أش 
القوله: إلى أس أف ثثر ^١١؛ جهل أبا يعني دبوقأه كلب 



نومهنعنى ئاديادره ث رواية( في )راد به أمره لما وأمره ه نينع 
محمدأرأيث لئن ت جهل أبو قال قال: عباس، ابن عن )وللبخاري( 

هنلهلو ت فقال ه المني فبلغ رقبته، على لأطأف الكعبة عند يصلي 
المادتكة.لأحدئه 

يومرأث لقد نالت وقاص، أبي بن سعد عن م( رخ -  ٧٤
ثيابعليهما رجلين يساره، وعن الله. رسول يمين عن أحد، 

يعنىبعد، ولا ٢؛ رأيتهما ما القتال، كأشد عنه يقاتلان ييفس، 
ص•وملكنل •مريل 

أهديث،خيبر يتحث، لما قال! هريرة، أبي عن رخ( -  ٧٠
مىلي اجمعوا ه.' اض رسول فقال سم، فيها شاة ه اش لرسول 

سائلكمإني ؛ اف رسول فقال له، فجمعوا اليهود، من هاهنا كان 
لهمفقال القاسم، أبا يا نعم ! قالواعته؟ صادقي أنتم فهل سيء، عن 

فلأن،أبوكم بل كذبتم، قال؛ فلأن، ت قالوا أبوكم؟ من رسول 
سألتكمإن سيء عن صادقي ألتم هل فقال! وبررت، صدقتآ * قالوا
عرفتهكما كدبنا ءرفث، كدبناق ؤإن القاسم، أبا يا نعم ! قالواعنه؟ 

ثميسيرأ، فيها يكون ! قالواالمار؟ أهل مى لهم! قال أبينا، في 
نحلفكملا والله فيها، اخووا ه! الله رسول قال فيها، تخلفونتا 

!قالواعنه؟ مالتكم إن شيء عن صادقئ أنتم هل قال! أبدأ، فيها 
نعم،! قالوانما؟ الشاة هده في جعلتم هل قال! القاسم، أبا يا نعم 

ْحلثإ،نستريح كاذبا كنت، إن أردنا ! قالواهذا؟ على حملكم فما قال! 
يفنك.لم نبيا كنث، ؤإن 

هاش رسول أنث، يهودية امرأه أن أنس، عن م( رخ -  ٧٦
!فقالت،ذللئ،؟ عن ألها فه الله رسول إلى بها فجيء مسمومة، بشاة 



قال:أو - ذلك على ليلنلك اغ كان ما فقال: لأقلك، أردت 
لفواتفي أعرفها زلت فا قال: لا، قال: شلها؟ ألا : قالوا- عالث 

اللهرمول 

وهيلهاة، جمع اللهوات' عصمته بيان فيه علي، ليسلطك اممه كان ما • رفوله 
للمبقي كأيه العلامة ت أي أء-رفها، زلت ما توله الفم، أنمى في التي الهثة 

اولماءإلى لنمها ه أنه ماس ابن ردابة دفي مرْ، أو سواد من وأثر علامة 
نهمون:ابن قال فقتلوها. بها فمات منها أكل وكان معرور بن الراء بن بثر 

هزمبين الجمع وجه القاصي: نال قتلها. هأ اض رسول أن الحديث أهل أجمع 
ذلكمن الثراء بن بشر مات فلما اقتلها له قيل حين أولأ يقتلها لم أنه الروايات 

قصاصا(.فقتلوها لأولياته ،لمها 

عنممب، بن عاصم عن )حسن( هق( قط د حم رش -  ٧٧
فيه الله رسول مع حرجنا قال: الأنصار، من رجل عن أبيه، 

يقول:الحافر يوصي القبر على وهو ه الله رسول فرأيت جنازة 
داعياستقبله رجع فلما رأسه، مل من أومع رجليه مل من أومخ 
يافقال: قريش من امرأة داعي لقينا رجعنا فلما رواية؛ روقي امرأة 

معهونحن جاب فا طعام( إلى معك ومن تدعوك فلانة إن الله، رسول 
إلىففلننا فأكلوا، القوم وضع ثم يده، فوصع بالهلعام وجيء 
احّذتثاة لحم أجد قال: ثم فمه، في لقمة يلوك اممه رسول 

إلىأرمحث إني اممه رسول يا نقول: المرأة تج لفارمحأهلها إذن بغير 
فارسكتوجد، فلم ثاه لي لتشترى الغنم فيه يباع موصع وهو الثقيع 

يوجد،فلم بثمنها بها إلي أرسل أن ساة، اشترى قد لي جار إلى 
أطعمي•' هؤ الله رسول فقال بها، إلي فارسك، امرأته إلى فارملئ، 

الأسرى.الطعام هذا 
يمض_غهات لقمه يلوك الماء. فيه تنةع بء-كان المدينة بشرق موصع ت بالنون رالنقيع، 

وهماليبي• قال الأسرى، الطعام هدا أطعمي قوله• الفم• في الشيء إدارة واللوك 



صدئفي الطعام وكان منه، تحلوا ليالشاة صاحب يوجد لم لما أنه وذلك كفار 
نمةلرمها وقد القارى؛ قال بإءلرامهم، فأمر هؤلاء إْلُام من بد يكن ولم ال، الف

منها(.تصدنا هدا ووغ بإتلافها، الشاة 

نجي،يل ه اض رسول مع غزا أنه جابر، همن م( )خ -  ٧٨
كثيرواد في الفانله فأدركنهم معه، نفل ه اممه رسول محمل فلما 

تظلونيالعشاه، فى الناس ق ونفث اض رسول فنزل العقاه، 
جابر!قال سيفه، بها فعلق سمزة نحستا الله رسول ونزل بالشجر، 

أعرابيعنده فإذا فجئناه، يدعونا الله رسول إذا يم نومة، فنمنا 
نائم،وأنا سيني احنزط هذا إن ! افهرسول فمال جالس، 

اممه،قالت،! مض؟ يمنالث، س لي! فقال صلتا، يده في وهو فاراسقذلتا 
اللهرسول يعاقه لم نم هذا، فهو قعد، ئم محثامه 

لم،والوالثمر، الثللح، فمنه؛ شوك، وله يعئلم شجر كل ت يالهاء )العصاه، 
منجرد ما وكل غمده، من مجردأ صلتا؛ غمده. من سله سقى؛ امحرحل والمدر. 

أغمده،وبمعنى سله بمعنى فهي الأصداد من ؛ المم، شام صلت،. فهو غلافه 
علىالمن وجواز لرسوله الله عممه بيان الحديث، وفي أغمده، هنا؛ والمراد 

بالحسنة(.الميئة ومقابلة والحلم والعفو ؤامحللاقه الحربي الكافر 

رجلالنجار بني من منا كان قال! أنس، همن م( )خ -  ٧٩
هللشي الوحي يكتب وكان عمران، وآل البقرة فقرأ أملم، نصراني 

فقالله، كتبت، ما إلا محمد يدري ما يقول! فكان نصرانيا، فعاد 
وثل-فأصح فدفنوه، الله، فأماته آية، اجعله اللهم .! الله رسول 
منهمهزب لما وأصحابه، محمد فعل هذا ! فقالواالأرض، لففلته 
فأصبحوااس-تهلاعوا، ما وأعمقوا له فحفروا فالقوه، صاحبنا عن نبشوا 

فلففلتهوأعمقوا، له فحمروا الأول، مثل فقالوا الأرض، لغفلته وقد 
البخاري(رواية رهده فألقوه الناس من ليي أنه فعلموا الئالثة، 

وآدالبقرة قرأ  Xsالنجار بني من رجل منا كان قال! لم( )ولم



بأهللجق حتى هاربا فانطلق ه الله لرسول يكتب وكان عمران، 
فمابه، فاعجبوا لمحمد، يكتب كان هذا ت قالوا ، فرمحعوه الكتاب، 

قدلأرض ا فأصبحت فواروه، له فحفروا فيهم، عنقه الله قصم أن لبثا 
قدالأرض فأصبحت فوارو0، له فحفروا عادوا ثم وجهها، على نبييه 
قدالأرض فأصبحت فواروه، له فحفروا عادوا تم وجهها، على نبدئه 
منوذأ.فتركوه وجهها، على نبينه 
ولاالبخاري من المطؤع في ليس آية، اجعله اللهم .ت افه رصود فقال ت )فوله 
إجابةباب في الحدث ساق وند الأثم، ابن عند هو ؤإنما الحميدي، عند 

ه(.دعاثه 

ترونهل ت قال اممه. رسو3ا أن هريرة، أمح، عن م( )خ -  ٨٠
لأراكمؤإني خنوعكم ولا ركوعكم علي يخفى ما واممه هاهنا؟ ملتي 

ظهرى.وراء من 

إنيقال؛ الله. رسول أف سمرة، بن جابر عن )م( -  ٨١
الأن.لأعرفه إني أبعث،، أن قبل علي ينلم كان بمكة، حجرأ لأعرفح 

جدمفي كان قال: عبدالله، بن جابر عن )خ( -  ٨٢
حتلبتهفي الله. رسول إليه يقوم قبلته، في جلع ه الله رسول 
فكاننحل، من جدؤع على مسنوفا المجد كال رواية! )وفي 

المنننله صح فلما منها(، جلخ إلى يقوم حطما إذا ه الله رسول 
النبينزل حتى العشار، كموُت، صوتا للجيع سمعنا عليه فكان 

قالت،الأنصار من امرأة أن أحرى(: )وفي كي فعليه يده فوضع 
نجارأ،غلامآ لي فإن عليه؟ معد شيتآ لك، أجعل ألا اممه لرسول 

قعدالجمعة يوم كان فلما المنبر، له معملث، ثئت،، إن قال! 
يخطب،كان التي النخله فصاحت، له، صغ الذي المنبر على ه الني 

الصبي(صياح الخلة فصاحت، أخرى: )وفي تنشق كادمتج حتى عندها، 



^جعخ|1فنقه

المسيأنين ثنى فجعك إليه، قممها أحدها حتى . النبي فنزل 
منمع تكانت ما على بكت فال! استقرت. حتى يسمحن، الذي 
الذم.

التيومل؛ حملها، من أشهر عثرة ء-ليها أش التي الحوامل الوق )العنار: 
•ذلك( غير سنها تحديد في وقيل كنفساء، عنراء واحده ا حملها وصعتا 

يخقب. اش رسول كان قال: م، ابن عن رخ( -  ٨٣
قمحفأتاه الجيع، فحن إليه، تحول المنبر ايخل. فلما حنخ، إلى 

ألاقيل•" وكبر، أنس لما ه الني أن رواية(؛ )وفي عليه بيده 
٠منبرأ؟٠ للث، نتخذ  فاحتضنه،إليه فنزل وفيه؛ الحديث،، وذي ٠ 
سيء•وناره 

قال:الأدع، بن نلمة مولى عبيد أبي بن يزيد عن رخ( -  ٨٤
فقال:هذه؟ ما لم، مأبا يا : فقلن،سالمه، ساق في صن؛ة أثن رأبمت، 

قانت،؛سلمه، أصست، الناس: لي فقال حيبر، يوم أصابتني صرية هنأه 
الساعة.حتى ائمتكيتها فما مثات، ثلاث، فيها قنفخا افه.ؤ رمحود 

شهوالشن،: الريق؛ س شيء معه إلا يكون لا الضل لأن الفل، من أيل )الفن،; 
بميح(بالتفل هو ونل: بالفخ؛ 

محعفر في تحا فال: حصن، بن َا0 من م( رخ .  ٨٠
ولأُنمت، ونما اليل 1خر في محا إذا حش اتربما،  Ubالمي. 

أودفكان الشص، حث إلا أيقفلنا فما منها، أحلى المسافر عند وقعه 
العْلاردي،رجاء أبو ميهم ي- فلأن ثم فلأن، ئم فلأن، استيقفل من 

لم ٢٧إذا . البي وكان الرابع، الخنابذ بن عمر نم . عوف شي 
نومه،في له يحدن، ما ندري لا لأنا تيقفل؛ يهو يكون حتى نوقغله 

)وعندحليدآ رحلا وكان الناس، أصاب، ما ورأى عمر، استيقفل فلما 
يكبرزال فما بالتكبير، صوته ورغ كبر حليدأ(، أجوفن، وكان لم: م



فكوااستيقظ فلما المني لصوته استيقظ حتى يالممجير صوته ؤيرغ 
فارتحل،ارئحلوا، _ يضير لا أو - صير لا فقال! أصابهم، الذي إليه 

بالصلاة،ونودي فنونحأ، بالوصوء، فدعا نزل، ثم بعيد غير ار ف
معيهنئ لم معتزل برحل هو إذا صلاته من امثل فلما بالناس، فصلى 
أصابتني; jLiالقوم؟ مع تصلي أن فلأن يا منعك ما فقال; القوم، 
الك،ار ٌثم يكفيك، فإنه بالصعيد عاليك قال! ماء، ولا جنانه 

أبوميه يكان - فلأنا فدعا فنزل، العطش، من الناس إليه فاشتكى 
فانطلقا،الماء، فابغيا اذهبا فقال: علنا، ودعا - عوف ونسيه رجاء، 
لها،بعير على ماء، من - نطيحتين أو - مزادتين بين امرأة فتلمحا 

ويقرناالساعة، هده أمس بالماء عهدي فقالت،: الماء؟ أين : لهافقالا 
إلىقالا: أين؟ إلى قاك: إذأ، انطلقي : اهلقالا خلوف، 

الذيهو قالا: الصابئ؟ له: بقال الذي : قالت،اض رسول 
قال:الحدين،، وحدثاه النبي. إلى بها فجاءا فانهللقي تحنين، 

أفواهمن فيه فأفيغ بإناء، ه البي ودعا بعيرها، عن فامتنزلوها 
ويوديالغزالي، وأطلق أفواههما، وأوكا - هليحتين الأو - المزادتين 

وكانشاء، من واستقى ثاء، من قي فواستقوا، اسقوا الناس: فى 

اذم،فقال: ماء، ص إناء الجنابة أصابته الذي أعهلى أن ذللث،: آخر 
لقدالله وائم بمائها، يفعل ما إلى تنظر قائمة وهي علبك، فأفرغه 

فقالفيها، ابتدأ حين منها ملأه أسد أنها إلينا ليخثل ؤإنه عنها، أثيع 
ونويقة،ودقيقة غجوة بين من لها فجمعوا ب، اجمعوا المبي 
بعيرها،على وحملوها ثوبا، فى فجعلوه طعاما، لها جمعوا حتى 

شيئا،مانلث، س رزئنا ما تعلمين لها: وقال يديها، بين الثوب ووضعوا 
:قالواعنهم، احتست، وقد أهلها فأئت أسقانا، الذي هو الله ولكن 

هذاإلى بي فذهبا رجلان، لقينى العجن،، قالت،: فلانة؟ يا لجنتله ما 





دآآحخؤ؛يإيه 
يزادلأنه بذلك سميت الكسرة القربة ت المزادة عفليمه. الجوف ضخم )أجوف: 

نموهي عزلأء جمع اانزاليت محطيحة• أيما مى ونغيرها، من جلد فيها 
الامتلاء،من تنشق 1 ننفرج بكثرة. الماء منه يخرج الذي الأسفل المزادة 
ذمواأي: وماعد، كقعود حالم، جمع عاتبون، حلوق؛ نفرنا تتضرج. ؤيقال؛ 
الصرم:نقمنا. ولا أحاننا ما ؛ رزأناؤيقال: رنتنا، ما وراءهم• اء التوحلفوا 
كتمثل الكنايات ألفاظ من وليت،: ذسن، أيتام• أم موتمة؛ القوم• من الطائفة 
وكذا(.وكذا ونم،، 

نزلناحض ه اف رمولط مع مرنا ت نال جابر، م، )م( -  ٨٦
منبإداوة فاتثنته حاحتنه، يقضى ه الله رمول فذهب أمح، واد-يا 
الوادي،بثاطئ شجرتان فإذا به، نشر يسيئا ير فلم فنغلر ماء، 

انقادىفقال: أغصانها، من بغصن فأحذ إحداهما، إلى ه فانطلق 
هائيه،يصانع الذ.ي المحشوش كالبعير معه فانقاد>ت، افه، بإذن علي 
انقادىفقال: أغصانها، من بغصن فأحن الأحرى، الشجرة أتى حتى 
ممابالنئمغه كان إذا حتى كذ«لاكا، معه فانقاديتؤ الله، بإذن على 

الله،بإذن على الثئما ذقالت - جمعهما يعنى - بينهما لأم بينهما 
هالله رسول يجز أن مخايه احقن، فخرجت، جابر؛ قال فالتامتا، 

أنالإذا لمتة، منى فحاست، نفى، أحدث، فجلت، فييتعد بمربى 
واحدةكل فقامت، افترقتا، قد الشجرتان ؤإذا مقبلا، و. اممه برسول 

برأسهفقال وقفة، ، وقفه الله رمول فرأينا ساق، على متهما 
فلماأقبل، ثم - وشمالا يمينا برأسه الراوي إسماعيل أبو أثار و- 

الله،رسول يا تعم قلت،! مقامي؟ رأيت، هل جابر، يا قال؛ إلى انتهى 
فأقبلعمنا، منهما واحدة كل من فاقهلح الشجرتين إلى فانهللق قال؛ 

عنوعهنا يمينالخ،، عن غصنا فأرسل مقامي، ثمن، إذا حتى بهما، 
فاندلىوحنّرته فكرته، حجرأ فأحذمتح فقمت، جابر؛ قال يسارك، 

أقبلن،ثم عضتا، منهما واحدة كز من فقهلعن، الشجرتين فأتيت، لي، 



يمينيعن غمنا أرسك .ؤ الله رسول مقام فمت حتى هما، أحث 
فعمالله رسول يا فعث قد ت فقالت لحقته، ثم يماري، عن وغصنا 

عنهمايرقه أن Jثماعتي فأحست، يع؛ووان، بقبرين مرريت، إني قال! ذاك؟ 
رظتين.الغصنان دام ما 

ادنجابر، يا .ت افه رمود فمال كر، العفأتينا ت فال 
يات ثلت، وموء؟ ألا وضوء؟ ألا وضوء؟ ألا : فملت،، يوضوء 

الأنصارمن رحل وكان دئلرْ، من الثك_، في وحدلم، ما اطه، رسول 
فقال، جريد من حمارة على له ب، أشجا فى الماء طه ا لرسول يبرد 
شء؟من أشجابه في هل فائظرت الأنصاري، فلأن إلى انهللق لي: 

سج—،غزلأء في يئلرة إلا أجد فلم فيها، فنظرت إليه، فانطالملمؤ 
يافقلت: اطه رسول فأتستح ه، يائلشربه أفرغه أني لو منها، 
أفرغهأني لو منها شجسؤ عرلأ؛ في قطرء إلا فيها أجد لم اطه، رسول 
فجعلبيده فاحدْ به، فأتيته به، فانتنى اذهب قال: يايلمه، لشربه 
يافقال: أءهلانيه، ثم بيديه، ؤيئمزه هو، ما أدري لا بشيء يتكلم 

فوضعتهانمنل، بها فاتيمتح الثكم_إ، جفنه يا فقلت،: بجمنة، ناد جابر 
بينوفرق علها في- هكذا الجفنة في بيده اطه رموز فقال يديه بين 

لمستاجابر، يا حد وقال: الجمنة، لنر في وضعها ثم _ أصابعه 
الماءفرأيت، اطه، م بوئالت،: عليه، فمييتج اطه، م بوقل: علي، 
حتىودارت الجفنه فارلم، ثم اطه. رسول أصابع بين من بثور 

الناس،فأتى بماء؟ حاجة له كان مى ناد: جابر، يا فقال: امتلألمؤ، 
فرفعحاجة؟ له أحد بقي هل ت،: فقلرووا، حتى فاستقوا 

ملأى•وهى الجفثه من يده اطه رسول 

أناطه عى فقال: الجؤع، . اطه رمول إلى الماس وشكا 



ينتح
فأوريناداثة فالقي رحرة البحن فزخر البحر، ست فاتينا نطعمكم، 

تجابر هال شبعنا، حتى وأكلتا واثتوينا، فاؤلبخنا النار، شمها على 
ماعينها، حجاج في - حمسة عد حتى - وفائز وفلان أنا فدحلت، 

دعوناثم فقوساه، أصلاعه من صلعا فأحدنا حرجنا، حتى أحد يرانا 
فيكمل وأعظم الآكب، في جمل وأعظم الإف، في رجل باعظم 

رأنه.يطاطئ ما تحته، فيحل الزكبه، 
تالمحشوش البعير حلد. من صغير إناء الهمزة بكر الإداوة، الواسع. 

لأمموله لانقياده. أّرع ليكون أنفه في يجعل عويل وهو الخشاش، أنفه في الذي 
أحضن:بينهما. جمع أي• صحيح، وكلاهما لاءم، وممدودة؛ مقصورة بهمزة اّوي 
ليمكنأحددته أي: مخففة، ين والمهملتين وسين بحاء فحسرته ومعنى؟ وزنا أّرع 
حادا.صار أي؛ المعجمة، بالذال فانل.لق فوله معنى وهو به الأغمان نطع 

ثلاثة؛ الحمار؛ البالي. اليابس الماء وهو فكون، بفتح نجبح، جمع الأنجاب؛ 
،سيفالماء. ليبرد ماء العليها ؤيعلق قوائمها، بين ويفتج رؤؤسها تضم أعواد 

بالجيمهو رحل، بأعظم قوله حولها. المتدبر العفلم العين؛ ساحله.حجاج البحر؛ 
البخاريلرواة وقع وكذا بالحاء، بعضهم ورواه الأصح. وهو الأكثرين رواية في 

انتهىمهل.، يلئاد الراكب يحققن البعير سنام حول يا-ار اء ك• البمل بالوجهين• 
النووي(•نرح من ملمخما 

حطبناقال؛ قتادة، أبي عن رباح، بن ءبل'الإه عن رم( —  ٨٧
إنالماء وتاتون وليلتتكم، عثئتكم يروز نإنكم فقال؛ ه اض رسول 

قتادة؛أبو قال أحد، على أحد يلوى لا الناس فانطلق غدأ، اش ثاء 
فنصجبه، إلى وأنا اللل، ابهاز حتى ير ي. اض رسول بما 
اونطه،أن غير من فدعمته فأتيته راحلتثه، عن فمال اض رسول 
عنمال الليل نهور إذا حنى سار ثم راحلته، على اعتدل حتى 

يمراحلته، على اعتل.ل حتى أونهله، أن غير من فدعمته، راحلته، 
المنانتينمن أند هى منله مال الثحر آحر من كان إذا حتى سار 

منفقال؛ رأنة، فرفع فدعمته، فأتيته ينجفل، كاد حتى الأوليين، 



عغ|إيإيهتتلتح 
زالما قلت: بر؟ ذسنك هدا لكن ض قال: قتادة، أم قلتؤ: هدا؟ 
قال!ثم ث، له حفظت بما افه حفظلث، قال! ؛!<، ٧١مند مسيري هدا 
هداقلت! أحد؟ من ترى هل قال! ثم الماس؟ على نخفى ترانا هل 

ركب،سجعة فكنا اجتمعنا حتى آحر، راكب هذا قالت! ثم راكب، 
علينااحففلوا قال! ثم رأسه، فوصع الهلريق، عن ه اف رسول فمال 

،خلهرْ فى والشص اض رموز استيقغل من أود فكان صلاتنا، 
الشمسارتفعن، إذا حتى دسننا فرتمنا، اركرا قال! ثم مزعض، فقمنا 
منهافتوصأ ، ماء من شيء فيها معي، كاننا بميضأة دعا ثم نزل، 

قتادة؛لأبي قال ثم ماء، من شيء فيها وبقي ومحوء، دون رصوءأ 
فصلىبالصلاة، بلال أدن ثم نبأ، لها فيكون ميضأتالث،، علينا احفغل 
كليصنع كان كما فضغ الغداة، صلى ثم ركعتين، ه الله رسول 

إريهص بعثنا فجعل معه، وركبنا . الله رسول وركب يوم، 
فىلكم أما قال؛ ثم صلاتنا؟ فى JتفرJهلنا صنعنا ما كمارة ما بعض! 
لممن على المفريهل إنما تفريهل، النوم في ليس إيه أما قال! ثم أسوة؟ 
ذلل؛،فعل فمن الأخرى، الصلاة وقت، يجيء حنى الصلاة يضن؛ 

ماقال! ثم وقتها، عند فلثصلها العد لكن فإذا لها، ينتنه حين فلملمها 
بكرأبو فقال ئبئهم، ممدوا الماس أصبح قال! صنعوا؟ الماس ترون 

إلالناس؛ وقال لتخلفكم، يكن لم بعدكم، . اف رموز وعمر! 
قال!يرشدوا، وعمر بكر أبا يطيحوا فان أيديكم، بين الله رسول 
يايقولون! وهم شيء، كل وحمي المهار امتد حين الناس إلى فانتهينا 
ليأءللقوا قال! ثم عليكم، هنك، لا قال! عثلشا، هلكنا افه رسول 

قتادةوأبو يصبا، افه رسول فجعل بالميضاة، ودعا غمري، 
فقالعليها، تكابوا الميضأة، في ماء الناس رأى أن يغد فلم يقيهم، 

فجعلففعلوا، سيروى، كلكم الملأ، أحسنوا ! اطهرسول 



وغينغبري بني ما حتى وأنميهم، بمب اض. رّون 
الت فقالت اشرب، ت لي فقال ه اض رمول ءتسئا ثم ه اش رسول 
شربا،آخرهم القوم محاني إل ت قال اف، رسول يا تثزب حتى أثرب 

قالرواء. حامين الماء الناس فاني ه اف رمحول وثرب فثرت، 
الجامع؛مجد في الحديث، هل،ا الناس لاحدث إني رباح• بن عبل"اش 

أحدفإني تحدث؟ كيف الفتى أيها انظر ت حمين بن عمران قال إذ 
ممنفقالت بالحديث،، أعلم فأنت، فقلتؤ؛ قال؛ الليلة، تللث، الركب، 
بحديثكم،أعلم فأنتم حدث، قال; الأنصار، من قلمتحI أنثؤ؟ 

أحدأأن شعرت وما الاليالة، تلك شهدت عمران! فقال القوم، فحدثت، 
حفغلته.كما حفهله 

توتهور انتصف، الليل! ايهار يلتفت،• ولا عليه يعهلف لا ! أحل على يلرى )لا 
عهلنئا.هلمحنا ت لم مس المطبؤع في عظنا، هلكنا قعل. يينجفل! أكثره. ذهب، 

وجمعه:الئالق، أى ويالهمز، واللام. الميم بفتح الأير• ابن هال، الملأ، أحبنوا 
ابنقال اللام. وسكون الميم بكر الث3ء يقولرن• الحديث قراء من وكبر أملأء، 

وانكزالقزب، ملء فقال؛ ومرها كذلك، يقروها الخشاب ابن وسمعت الجوزي: 
حصاة؛الماء فيه يغمر صغير لدح عمر- بوزّن العمر عمري، لي أطلقوا ذلك. عليه 

بمعنىواستجم وجم ستريحثن، ت جانين الماء• نز إذا الشاربين أنمية بها تقاس 
الماء(.من الختاكفي الريان وهو راو، جمع رواء• امحتراح• 

بالزوراءوهو بإناء هت البي أتي قال: أنس، عن م( )خ -  ٨٨
eJbفوصع — يمه فيما والمجد وقا، العتل. ؛المدينة والروراء ال؛ ق— 

أصحابه.حميع فتوصأ أصابعه، بين من ينع الماء فجعل الإناء، في 
ئلأتمئةزهاء أو نلألمئة، قال: كنتم؟ كم لأنس: قلت، قتادة: قال 

فالتمسالعصر، صلاة وحانت، الله.ؤ رمحود رأيت، قال: رواية( رو؛ي، 
فوضعبوصوء، ه الله رمحود فاني يجدو0، فلم الوضوء، الناس 
منه،يتوضووا أن الناس وأمر يد-ْ، اء الإنذللث، في ه الله رسول 



منتوصووا حتى الناس، فتوصأ أصابعه، تحت من يئع الماء فرأينا 
فجعلتالثمانين، إلى تين البين ما فحزرلم، أحرى( )وفي آخرهم عند 

و.المي خرج مالأ )وللخاري، أصابعه بين من ينع الماء إلى أنفلر 
يسيرون،فانطالنوا أصحابه، من ناس ومعه مخارجه، بعض في 

منرجل فانطالق به، يتوصوون ماء يجدوا فلم الصلاة، فحفرت 
مدثم فتوضأ، . النبي فأحده يسير، ماء من فدح فجاء القوم، 

القومفتوصأ فتوصووا، قوموا ^١^ يم القدح، على الأربع أصابعه 
روقينحوْ أو معين، وكانوا الوضوء، من يريدون مما بلغوا حتى 

أهله،إلى الدار قري-ا كان من فقام الصلاه، حضرت ثال،ت له( أخرى 
قمعنماء، فيه حجارة من يمخصب، . الله رسول فاني قوم، وبفي 

كنتم؟كم ! فقلناكلهم، القوم فتوضأ كقه، فيه يسهل أن عن المخمس-، 
ونيادة.ثمانين قال! 

إناءالمنصب! نفسه. الفعل ؛ ويضمهامنه، يتوضأ الذي الماء الواو! فح رالوصوء 
عندمن تومحووا حض قوله الروي■ قال يقاربه• وما قدره أي كذا، زهاء صغير. 

سضمحنا وثن صحتح لهو آخرهم، بمد من انمحيحين؛ ش هو هكذا آخرهم، 
لمه(.وص إلى 

الحدسة،يوم الناس عيلش نال! جابر، عن رخ( -  ٨٩
نحوهالماس أقبل نم منها، فتوضأ ركوة، يديه بين اتله ورسول 

يا! قالوالكم؟ ما و..' فقال - نحوه الماس جهش رواية! ش و- 
ركوتلث،في ما إلا نشرب،، ولا به نتوضأ ماء عندنا لمس افه، رمّوثا 
أصابعهبين من يفور الماء فجعل الئكوة، في يده ه النبي فوضع 
^^LJ؟كنتم كم لجابر• فقلت، قال! وتوضأنا، فشربنا العيون، كأمثال 

رواية(!)وفى مئة عشرة خص كنا لكمانا، ألم، مئة كنا لو قال! 
أهلعلى خئ وقال! أصابعه، بين ولزج فيه يده فأدخل وفيه! نحوه، 



يحتحخخ|يسيه 
أصابعه،بين من يتمجر الماء رأبمن، فلقد اف، من والهن الوصوء، 

منه،بطني فى جعالث، ما آلو لا فجعللمإ وشربوا، الماس فتوصا 
وأربعمثة.ألفا ت قال يومثد؟ كنتم كم لجابرث فقلت، تركه، أنه وعلمت، 
الماء.مه يشرب حالي من صغير إناء العلبة؛ مى ونوكسرها، الراء بفتح )الركوة، 
أفتر(.ولا أصر لا آلو: لا نهص. : وكسرهاالهاء بفتح جهش، 

فتحالفتح أنتم يعدون قال• عازب، بن البراء همن رخ( " ٩٠
يومالرضوان بيعة القنح نعد ونحن فتحا، مكة فح كان وقي• مكة، 

فزحناها،- بئر والظوسة - مئة عشرة أرع ه الّص ْع ؤّا الًدمحة، 
علىفجلي فاتاها، . المبي ذللث، فبلغ ئثلرة، فيها فلم 

صهنم ودعا، فمفمض فتوضأ، ماء، من ء بانا دعا نم سفيرها، 
)وفىوركابنا نحن شئنا ما أصد'رسا إنها ثم يعيل•، غير فتركناها فيها، 

فبصقبه فاني مائها، من لو ؛ن. ائتوني قال! أنه إلا نحوه، رواية( 
حتىوركابهم أنمهم فارووا قال! ساعه، دعوها قال؛ ثم ودعا، 

ارتحلوا.

معا حرجننال؛ الأكوع، بن ملمة همن م( رخ -  ٩١
بعضينحز أن هممنا حتى جهد، فأصابنا غزوة، في . الله رمول 

فاجتمعنظعا، له مبمثلنا مزاودنا، فجمعنا د. اف ني فامزنا ظهرنا، 
العتر،كزبضة فحزرئه هو؟ كم لأحررء فتطاولتؤ القلع، على القوم راد 

جربنا،حشونا نم جبا، نتعنا حتى فأكلنا مئة، عثرة أرع ونحن 
يئلمة،فيها بإداوة رجل فجاء وضوء؟ من فهل .ت الله نبئ فقال 

ثممئة، عشرة أربع دعممه، ئدعفثه كلنا، فتوضأنا ينح، في فأفرغها 
همغ• الله رمول فقال هلهور؟ من هل ! فقالوالمانية، بعل• جاء 

القومأنواي حمت، ت محلمة قال )وللبخاري( ملم( رواية )هذه الومحوء 
عمرقلميهم لهم، فأذن إبلهم، نخر في . المص فاتوا ، وأملقوا 



جِسجيخكنةِِه

يات فقال . الثي على فيحل إبلكم؟ بعد بقاؤكم ما ت فقال ذأحيروْ، 
الماسفي ناد .ت اف رسول فقال إبلهم؟ بعد بقاؤهم ما اش، رمول 

فقامالنثلع، على وجعلوه يثلع، لذلك قتسظ أزوالهم، بمقل يأتوا 
الماسفاحض بأوبهم، دعاهم ثم عاليه، ويرك فدعا و. الله رسول 

وأنياف، إلا إله لا أن أشهد .ت اممه رسول قال نم فرغوا، حتى 
الله.ود رم 

بعضفي هو هكذا المؤوي نال الزاد، فيه بحمل وعاء كمنبر مزود جمع )مناوئنا 
وكرها.الماء بفتح تزوادنا ؛ يعفهاوش أزوالنا. بعضها؛ وش أكثرها، أو المخ 
كيرأ(بصا نصه ندعفش: القليل. الماء النطفة؛ جراب• جمع بربا؛ 

ير،مفي ه المي مع كنا ءالت هريرة، أبي عن )م( -  ٩٢
ياعمر! فقال حم.ائالهم، بعمى بنحر هم حتى القوم، أزوال ،ثمديتح 
عاليها؟الله إدءور>تإ القوم، أزوال من ثقي ما جمعثا لو الله، رسول 

وذومجاهل! وقال - بتمره المر وذو بيرة، البر دو فجاء ففعل، ت قال 
ؤيثربونيمصونه قال! بالموى؟ يمتعون كانوا وما قلنا! — بنواه النواة 
عندفقال أرويتهم، القوم ملأ حتى عليها، فدعا قال! الماء، عليه 

بهمااممه يلمى لا اممه، رمول وأني اممه، إلا إله لا أن أشهد ذللث،! 
أبيعن أو عنه، رواية( )وض الجنة لحل إلا فيهما شاق غير همد 

الماسأصاب تبوك، غزوة يوم كان لما قال! - الأعمش شك - معيد 
فأكلنانواصحنا فنحرنا لما أذنث، لو الله، رسول يا ! فمالوامجاعة، 
الله،رسول يا فقال! عمر فجاء افعلوا، .! الله رسول فقال وادهنا، 

لهماينه ادع نم أزوادهم، بمقل ادعهم ولكن الملهر، همل فحيث، إن 
!اللهرسول فقال ، ذللئ، في يجعل أن افه لحل بالمركة، عليها 
الرحلفجعل أزوالهم، بمقل دعا ثم فيسهله، ينهلع، فدعا نعم، 

بمرة،الأحر ويجيء ثمر، يكف، الأحر ويجيء درة، بكم، يجي،ء 



اشرسول فدعا يسير، ثيء ذللث، من النثلع على اجتمع حتى 
ماحتى أوعيتهم، في فاحدوا أوعيتكم، في حذوا فال؛ ثم بالركة، 

ويصالش، ثسعوا حتى وأكلوا ، ملوو0 إلا وعاء كر العفي تركوا 
وأنياض، إلا إله لا أن أشهد ه: اف رسول ال فقمحصلة، 

الجنة.عن محيحجل، شاك غير عد يهما اش يلهى لا اض، رسول 
إلاإله لا الذي أللب يقول: كان هم.مة، أبي عن رخ( -  ٩٣

كنت،ؤإن الجؤع، من الأرض على بكبدي لأعتمد كنت، إن هو، 
طريقهمعلى يوما قعدت ولقد الجوع، من بئلني ض الحجر لأني 
مااض؟ كتاب، من آية عن قالته بكر، أبو محمر منه، يخرجون الذي 
آيةعن قالته عمر، مر يم يفعل، فلم فمر ليسئبعني، إلا سالته 

أبومث ثم يقحل، فلم فمث ا11تتأعني، إلا سألته ما اممه؟ كتاب، من 
نمي،في وما وحهي، في ما وعرفإ رآني، حين قتبمم ه القاسم 

الحي،قال: اممه، رسول يا لبيلث، قلت،: هر، أبا يا فال: ثم 
محيلبنا فوجد فيحل، لى فأذو فاستأذن، فدخل، فائبعته، ومضى 
أوفلأن، للثؤ أهداه : قالوااللبن؟ هذا أين من فقال: فدح، 
إلىالحي قال: اض، رسول يا لبيلث، محلتج: هن، أبا محال: فلانة، 

الالإسلام، أصبافه الصفة وأهل قال: - لي فادعهم الصفة أهل 
بها؛عث، قه صد أتته إذا أحد، إلى ولا مال، ولا أهل إلى ناوون 
وأصاب،إليهم، أرسل هدية أتته ؤإذا شبتا، منها يتناول ولم إليهم، 

أشلمحي اللبن هذا وما ويلت،: ذللث،، اءني ف- فيها وأشركهم منها 
محإذابهاا أتقوى سن؛ه اللبن هدا من أصب أن أحي كنت الصفة؟ 
هذامن يبمغني أن عى وما اعطيهم، أنا فاكنتج أمرني، جاووا 
عونهم،هل. فأنيتهم يد، رسوله وطاعة اممه طاعة من يكن ولم اللبن؟ 
فقال:البت،، من مجالسهم وأخذوا لهم، فأذن واستأذنوا، فاقبلوا 



وجمح؛ييه
فأخذتفأعطهم، خذ قاوت الله، رسول يا لبيك ت قلت هر، أبا يا 

علىيرد ثم يروى، حتى فيشرب الرجل، أعطيه فجعفنإ المدخ، 
المدح،علي يرد نم يروى، حتى فيشرب الأخر، فأعطيه المدح، 

حتىالقدح، علئ يرد ئم ^^، حتى فيشرب الأخر، فاعمليه 
فوصعهالمدح، فأخذ كلهم، القوم روى وقد . الني إلى انتهيت 

يالبيك ت قالت هر، أبا يا ت ففال فتبسم، إلي، ذّغلر يدم، على 
الله،رسول يا صدنت، ئلتؤ! ، وأنت، أنا يقسن، ت قال ، الل4 رسول 

فمافنريت،، اشرب، ت فقال فثربتؤ، فقعدت فاسرب، فاقعد قال؛ 
أجدما بالحق، بعثلث، والذي لا، قلت،! حتى اشرب ت يقول زال 

وشربوسمى، الله فحمد المدح، فأعهليته فأرني، قال! منلكا، له 
شديد،جهد أصابني قال! مختمرا( أخرى رواية )وفي المملة 

دار0فدخل افه، كتاب من آية فاستمراته الخهناب، بن عمر فلقيت 
فإذاالجؤع، من لوجهمح، محررت تعيد، غير فمنيغ غلي، وفتحها 
يالبيلث، قلت،! هر، أبا يا فقال؛ راسي، على قائم . افه رسول 
بي،الذي ه وعرففأقامني، بيدي فأخذ ، وسعديك، اطه، رسول 
قالنم مه، فشربثح لن، من بص لي فأمر رحله، إلى بي فانطلق 

تؤ،فثربفعدت عد قال! ثم ، فثر؛ت، قعدت هر، أبا يا عد لمح،' 
،ذللث، بعد عمر فلقيت، قال! كالقدح، قمار بهلني، استوي حتى 

كانمن ذلك الته قولي له! وقلت، أمري، من كان الذي له وذكرت 
لهاأقرأ ولأنا لأية ا انتمرأيلثف لقد وافه عمر، يا منلث، به أ-حيى 

أنمن إلؤ أحث، أئخلتائ، أكوذ لأن وافه، عمر! قال! منلث،، 
اشم.حنر مثل لي كون 
حرفوحذف الجلالة لمغل وبجر نهلع بهمزة هو، إلا إله لا الذي ألله ت )نوله 

الخهاش الأية فح علي؛ فتحها محخم• ندح الص؛ الأكثر. رواية هذه القسم، 



تنتحججيخ|كفه 
أنقيل النبل مقدار على وقوم شدب إذا هم العود ٠ فكون بكر القدح، عنها• 
بظهره(,التصاقه بعد توى امحجوفه أن يريد ؤيراص، يثمل 

قدنلم! لأم طلية أبو نال قال! أنس، عن م( رخ -  ٩٤
عندكفهل الجؤع، فيه أعرف صعيما، اش رسول صوت سمعت 

أحدثثم نعير، من أقراصا فأخرجث نعم، ! فقالت،سيء؟ من 
يعضه،وردئتي ثوبي، تحنإ دسته ثم يبعضه، الخبز فلمت، لها، خمارأ 

فوحديت،به، فدهجت، قال! الله رمول إلى أرس—لثني ثم 
فقالعليهم، فقمت، الماس، ومعه المجد، في جالسا ه افه رسول 
قلت،!ألثلعام؟ قال! نحم، قلت،! طلحة؟ أبو أرسللث، ج! افه رسول 
بينوانهللمت، فانطالقوا، قوموا، معه! لمن ه اطه رسول فقال نعم، 

سليم،أم يا طلحة! أبو فقال فاحبرته، طلحة، أبا جئت، حتى أيديهم، 
اطه! فقالت،ئلجم.{ ما عندنا ولمس بالماس، و. افه رسول حاء قد 

فأقبلافه رسول لمح، حّمحا طلحة أبو فانطلق أعلم، ورسوله 
عندكما هئئي افه رسول فقال دخلا، حتى معه، ه افه رسول 

يمت،،افه رسول به فأمر الخبز، ؛ذللن، فأنتؤ ليم، مأم يا 
ماالله رسول فيه فال يم قائمته، لها، عكه سليم أم عليه وعصرت 

حتىفأكلوا لهم، فأذن، لعشرة، ائزلن نال! نم يقول، أي( افه ثاء 
حتىفأكلوا لهم، فأدين لعشرة، ائذين قال! نم حرجوا، ثم سبعوا، 
كلمهمالقوم أكل حتى لعشرة، ائنذt قال! ثم حرجوا، ثم ثبحوا، 
ثمانونا.أو رجال، سبعولت، والقوم وشمعوا، 

حشتهشعير، س مد إلى عميلته سليم أم أن نحوه(! )وللبخاري 
إلىبعثتني ثم لها، عكه عليه وعمرت حطيغة، منه وجعلت، 

معي،ومن فقال! فدعوثه، أصحابه، في وهو فأتيته ه افه رسول 
فقال!طلحة، أبو إليه فخرج محي، ومي يقول! إنه فقلتإ! فجشت،، 



به،فجيء فيحل، نلم، أم لك صنعته شيء هو إنما الله، رسول يا 
ثم. الّبي، أكل نم - أربعين عد حتى - عشرة علي أدجل، وقال• 

شيء؟منها نقص هل أنظر؛ فجعلتؤ قام، 
لأدعوه،ه اف رسول إلى طلحة أبو بعثني قال؛ لم( )ولم

إلي،فنفلر ناس، المع الله ورسول فأقبلت طعاما، جعل وفل 
أبوفقال قوموا، لالناسث فقال طالحة، أيا أجب فقلت؛ فاسحيست، 

اضرمول فمنها سيئا، لك صنعت إنما الله رمول يا طالحة! 
وقال:عنلء، أصحابي هن نقرأ أيحل قال؛ ثم بالبركة، فيها ودعا 

شبعوا،حتى فأكلوا أصابعه، بين من شيئا لهم وأحرج كلوا، 
يذحلزال فما شبعوا، حتى فأكلوا عثرة، ألحل فقال؛ فخرحوا، 

صذأم(، لحل، إلا أحد منهم يق لم حتمح، عشرة، محنخرج عشرة، 
منها.أكلوا حين مثلها هي فإذا هيأها، نم شع، 

نمفجمعه بقي، ما أحد ثم آحره؛ وفي نحوه، له( أحركا روقي 
قال؛أحرك،( )وفي هدا دونكم فقال؛ كان، كما فعاد بالبركة، فيه دعا 
ثمخاصة، ه لتفطعاما ه للنبي تصخ أن سليم أم طلحة أبو أمر 
فيه،يده النك، فوصع فيه• وقال الحديث،، وماق، إليه.. لتي أرم

كلوافقال؛ فيحلوا، لهم قاذف لعشرة، اون.ن قال؛ ثم عاليه، وسمى 
هالنبي أكل ثم رحلا، بثمانين ذللئ، فعل حتى فأكلوا اض، وسموا 

سورا.وتركوا الببن،، وأهل ذلك، ؛عي. 

الباب،على طلحة أبو فقام وفيه القصة، بهده له( أحركا روقي 
بمسير،شيء كان إنما افه، رسول يا فقال؛ الله رسول أتى حتى 

البركةّفيه سيجعل اش فان هلمه، فمال؛ 

وأكله الله رسول أكل ثم وفيه؛ هدا، بتحو له( أحرك، روقي 



أبورأى قال؛ أحرى( )وفي جيرانهم أبلغوا ما وأضلوا الين، أهل 
فظنهلبطن، ظهرأ تتقلب المجد، في مضعلسمأ . افه رسول طلحة 

وأبوالله رمحول أكل ثم فيه• ونال( الحدث، اق ومحجائعا•• 
لجيراسا.فأمدساْ صله وفصك مالك، بن وأنس نليم، وأم طلحة، 

حشت،يقول! مالك، بن أنى محمع أنه ؛ له( أحرى روقي 
بقه•ءمسنإ ند أصحابه مع حالما فوجدته يوما، ه الله رمحود 

لبعفى UJluنال! — حجر على ! أشك،وأنا امه! أمحنال س يعمابة 
فذمت،الجؤع، من ! فقالوابطنه؟ . الله رمحولت( عمسنإ لم أصحابه! 

فدأبتاه، يا ! _Jl، - ملحان بنتج نلتم أم زوج وهو - طلحة أبي إلى 
أصحابه؟بعضن ألتؤ فبعصابة، بعلته عصلم، ه الله رسول رأيت، 
شيء؟من هل فقال! أمي، على طلحة أبو فل-حل الجوع، من ! فقالوا

اللهرسول جاءنا فان وتمرامتج، حبز من كسر عنل-ى نعم، فقالتتؤ! 
الحديث،.سائر ذكر ثم . . عنهم• يز معه آحر جاء ؤإن أسعناه، وحدْ 

بابفي لم موأحرجه غيره، وفي نع، حتى أكل من باب في الخارتم( )أحرجه 
بعضهجعلت أي ببعفه، ردئني ت قوله برصاْ. يثق من دار إلى غيرْ امحتتامه جواز 

رأصي.على بعضه ش أي سعفه، ولاشي البخاري: ولفظ رأسي، على رداء 
جنته:إداما. فيه جعاك أي: وأدمه، أئمته لغتان والقمر بالمد فألمه، 

فيلمهيظخ تم يفيق، عليه وين-ر لبن قليل بوحن■ أن الحهليفة: لتهلبحه. قليلا ٠؛^ 
صححوهو الأصول، في هو هكذا يسير، شيء كان إنما قوله؛ بقية• ت محورا الناس• 

المكن،.هاء والهاء: تعال(، بمعنى هلم هلمة: حبرأ• تحتاج لا تامة هنا وكان 
إلىحلعاما جعل وقل• حللحة أبو بعثتي قوله: وتشديدها٠ الماد بتخفيف، بعلته، عصب 

بلاأحرى قضية الحلّبمثج هانا النووي: قال أصابعه، بين من نيتا لهم وأحرج قوله؛ 
ثلث،(.

كناقال: الصديق، باكر أبي بن عبدالرحنن عن م( )خ -  ٩٠
طعام؟منكم أحد مع هل الخم، فقال ومثة، ثلاثين . النم، مع 



^ؤ|1سيه ٠٥
منرثرجل جاء ثم فعجن، نحوه، أو طعام، من صاغ رجل مع فإذا 

تمال أو عطية؟ أم أبح ه• البي فقال وقها، يبغنم طويل منعاف 
هالنبي وأمر يمبث، شاة، منه فاشترى بح، بل لا، مال• هبه؟ 

لهحز قد إلا والمنة الثلاثين في ما اف وائم يشرى، أن البطن سواد 
ثمانإياْ، أعطاها شاهدأ كان إن بطنها، سواد من حزة حزإ ه المي 
وشبعنا،أجمعون، فأكلوا ئمحتين، منها فجعل له، حتأ غائبا كان 

فيففضل رواية(! )وفي البعير على فحملناه الممعنان، فقضيت، 
قال.كما أو - البعير على فحملته القمعتين، 

سوادالرأس. ثائر الشعر منتفش ت مثيله ونون مقسمومة بميم الرأس، )مشمال 
منالقطعة هي ونيل طولأ، اللحم من قطع ما ت الحاء لضم الحزة، الكبد. الملن! 

ونحوهما(.والمواك العود في الفرصة هي الحاء وبفتح خاصة، الكبو 

رأيت،الحنا.ق حبز لما قال! جابر، عن م( رخ -  ٩٦
عنا-لث.هل ؛ .ّت، فةاإامرأتي، إلى فانكمايت، شا.يدأ، حمما ه بالنبي 
جراباإلي فاحرجّنخ شديدآ، حمصا ه اممه برسول رأيت، فإني شيء؟ 

الشعير،وظحنت، طب«>نها، ياجن، بهيمة ولنا شعير، من صاع فيه 
.اممه رسول إلى وفيت، ثم ثرمها، في ومثلنتها فراغي، إلى ففرك 

اررته،ففجئته معه، وينس .ؤ الله برسول تفخحنى لا فقالت،! 
كانشعير من صاعا وطحنا لنا، بهيمه ذبحنا الله، رسول يا I فقلت، 

أهليا فقال! هؤ النبي فصاح ، معالث، ونفر أنمتؤ فتعال عندنا، 
الفقبكم، هلا يحئ سورأ نع صقد جابرأ إن الخندق، 

أجيء،حض عجينكم تجزل ولا بزمتكم، ينزلن لا النه رسول 
امرأتي،جئت، حتى الماس، م يفل. الله رسول وجاء فجثتج، 
لهفأحرجت، ّتا، قالالن*ى فحلته قد فهالت،! ، ويلأ، بق،، فئالخ،! 

قال!ثم ، و؛ارلئ. فبصق برمتنا إلى عمد ثم وبارك، فيه فبصق عجينا 



وهمسزلوها، ولا ثرمتكم من واقدحي معك، فلتخبز خابزه ادعي 
كمانثث ينشا ؤإن وانحرفوا، تركوه حش لأكلوا باش فأقسلم ألف، 
الخندقيوم إنا ت مال( )وللبخاري( هو كما ليحبز عجيننا ؤإين هم،، 

كديةهده I فقالوا النبئ فجاووا شديدة، كديه فعرضت، نحمر، 
ولبثنا- معصوب، ونئش قام ثم نازل(، أنا فقال(ت الخندق، في زفت 

أملكثيبا فعاد المعول(، . النبي فأحد - دواقآ ندوق لا أيام ثلاثة 
فةالتأالبيت(، إلى لي ائذن اش، رمول يا فملح،! - أهيم و أ- 

فعندكصنت، ذللث، في ما باك . بالمي رأيت، إني لامرأتي؛ 
الشعير،وءلحنت، العناق، فذبحت وعناق، شعير عندي ت قالت شيء؟ 
قدوالعجين ه السي ن، جئثم اليزمة، في اللحم جعلنا حتى 

عنئإت فقلت، ننصج، أن كادلت، قد الأثافي، بين والثزمة انكسر، 
هو؟كم ت قال( رحلان، أو ورحل اش رسول( يا أنت فعم لي، 

الخبزولا الإزنة، مع لا : لهاقل ش(، كثير قاو• له، فذكرت 
فلماوالأنصار، المهاجرون فقام قوموا، ! فقال(آتي، حتى التنور من 

والأنصاربالهاحرين ه المي حاء ؤيحلثإ، قال(ت امرأته على لحل 
ولاادحلوا، فقال! نحم، قلت،.' اللث،؟ صهل ! قالت(معهم، ومي 

اليرمةويخمر اللحم، عليه ويجعل الخبز، يكسر فجعل تضاغئلوا، 
يكسريزل فلم يننع، ثم أصحابه، إلى ؤيقرب، منه، أحذ إذا والتنور 

وأهدي،هذا كلى فقال؛ بقية، منه وبقى شبعوا، حتى ، ؤيغرفالخبز 
مجاعة.أصابتهم النامي فان 

المغيرةوْي التهمة، تصغير البهيمة• الجيع• ؛ ٌكورت( ثم وبفح بفتحتين )الحمص، 
وقيلالوليمة فكون بفم السور، البيوت. في يربى ما الداحزت الخان. ولد ْن 

بأنصحيحة أحاديث، تذلاهرت وقد النووي! قال فارمية. وهمي مهللقأ، العلعام 
هلابتنوين هلا، حي جوازم. على يدل وهو الفارسية، بالألفاظ تكلم . الّحم، 
اقدحي!بالبركة. دعا بارف! يه. وعجل هاته أو بكيا عليك أي. تنوين، بلا ونيل 



يجنح
بطنهصلب. حجر الكدية! , صوتها القدر؛ غطيهل المغرقة. والمقدحة! اغرفي. 

وماوالمشروب، المأكول هو أوله بفتح الذواق، الجؤع. ثدة من مربوط معصوب! 
ثالمثله، وأمم لينه، من جل يمنهال اهيل! نيئا. ذقت، ما أي! ذواقا، ذنن، 

رملا. صه واحدة بقربة صارت، عنها عجزوا التي الكدية أن والمعنى القاصي: 
علمها(.القدر تصب الص الحجارة الأىفتي: المعز. ولد الأش،ن المناق! سالأؤ 

ينقاثلاثين عليه وترك يوش أباه أن جابر، عن )خ( -  ٩٧
جابرفكلم ينفلرْ، أن فابى جابر، ذ1ّتنفلره المهود، من لرجل 
نمرليأحذ اليهودي فكلم اض، رمول فجاءْ إليه، ليئفر ه اف رسول 

يمفيها، فمشى النخل، .ؤ افه رمون فيحل فأبى، له، بالأى نخله 
رجعما بعد فجيم ه، لالذي فأوف، له، جد لجابر! قال 

وسقا،عثر سعة له وءم.ان.ث، ونقا، ثلاثين فأوفاه . اف رسول 
العصر،يملي فوجده كان، بالذي ليخبره . الفة رسول جابر فجاء 
فدماالخهلاب، ابن بدللث، أحبر فقال! بالمقل، أحبره انصرف فلما 

فيهامشى حين علمثا لفد عمر! فقال فأخبره، عمر إلى جابر 
فتها■لساوكن . اش ون رم 

عرمائهعلى قعرصثا دين، وعليه أبي نومي ت قال رواية( )وفي 
فأتيت،وفاء، فيه أل بروا ولم فأبوا، عليه، بما المر يأحذوا أن 

أذني،ود °مشفى فوصعته جاو.دته إذا فقال: له، ذلك فدكرت، المي. 
أبوومعه فجاء الله رسول آذنت، المربد فى ووضعته جددته فلما 
غرماءكالغ فال: ثم فيه، بالبركة ودعا عليه فجالص وعمر، بكر 

ثلاثةويمل قضيته، إلا أبي على ذيى له أحا.أ تركث، لما فأوفهم، 
—لون وميعة عجوة ستة أو — لون وستة عجوة، يعة م؛ ومناعشر 

ونال!فضحك، له، ذلك فذكرت، الغرب،، . اممه رسول فواقيح، 
صغإل علمتا لقد فقالا! فأحيرتهما، فاحبرهما وعمر بكر أبا ائت، 



العصر(صلاه ت رواية ض )وقال سيكون أن صنع ما . اش رمول 
الظهر(.صلاة رواية: )وفي 

دئئ،وعليه ■دام بن عمرو بن همدالنه تور قال؛ أحرى( )وفي 
فلمإليهم فثللب دينه، من يقعوا أن غرمائه على بالني فامتعنت 
العجوةت أصنافا تمرك يصنف اذهب، النم، لمح، فقال يفعلوا، 

أرملت،ثم ففعلتا، إلإ، أرمل ثم حدة، على ثيد وعدى حدة، على 
مكلتاللقوم، كل قال! ثم - ومطه في أو - أعاده على فجلس إليه، 
شيءمنه ينقص لم كأنه تمري وبفي لهم، الذي أوفيتهم حتى لهم، 
أدى.حش لهم يكلأ زال فما رواية(: )وفي 

وتركعبداض، أصلها جابر: قال ليادة، وفيه نحوه( أحرى )وفي 
فأبوا،بعضأ، يضعوا أن الدين أصحاب إلى فهللستا ودينا، عيالأ 
كلتمرك، صنفخ فقال! فابوا، عليهم، به فامتثفعتؤ الض، فأتيت 
فقعدجاء ثم ففعلتا، آتيك، حتى أحفرهم، ثم حدة، على ئيء 

لمكأنه هو، كما التمر وبقي استوفى، حتى رجل لكل وكاد عليه، 
ص•

بنات،مستا وترك أحد، يوم امتئهد أيام أل أحرى(: )وفى 
فقلت!اممه رسول أنست، النخل جراد حفر فلما دينا، عليه وترك 

كثيرأ،دينا وترك أحد يوم استسهل. والدي أن علمتا قد الله، رسول يا 
ناحية،على تمر كلأ ميدر اذهس، فقال! الغرماء، يراك أن وأجن، 

مارأى فلما الساعة، تلك بي أعروا رأوه فلما دعوته، ثم ففعلت،، 
ثمعليه، جلي ثم مرات، ثلاث بيدرأ، أعقلها حول فج محلل يمنعون 

والدي،أمانة الله أدى حتى لهم، يكيل زال فما أصحابلثج، ايع قال! 
أخواتيإلى أرجع ولا والدي أمانة اممه ينئي أن راض والله ا وأن



عليهالذي البيدر إلى أنغلر إني حتى كئها، السائر اف يسلم بتمرة، 
واحدة.نمره ينقص لم لكنه . اض رمود 

.الني فاسغ ت قال دين، وعليه توفي أباه أن أحرى(ت )وفي 
ولانخله، يخرج ما إلا عندي وليس دينا، عليه ترك أبي إن I فقلت 

الغرماء،علي يغجس لكيلا مص فاذْليوا عليه، ما منين يخرج ما يبلغ 
عليه،جلس ثم آحر، نم فدعا، التمر، بيادر من بيير حول فمشى 
أعطاهم.ما مثل وبقي لهم الذي فاوفاهم انزعوْ، فقال: 

فيالغرماء فاشتي شهيدأ، ألخد يوم فتل أباْ أن أحرى(: روفي 
ثمريق؛الوا أن الهم ففكلمته، اش رسول فأتين، حقوقهم، 

ولمحانْلي، اش. رسول بعملهم فلم فأبوا، أبي، ؤبمحللوا حامملي، 
أصح،حين عاليتا فغدا ، عليلث، مأغدو قال: ولكن لهم، يكره 
فقضيتهمفجذذتها، بالبركة، ثمرها في ودعا الخل، في وطافح 

فاحبرتهالقه. ود رم جئت ثم بقية، ثمرنا من لنا وبقي حقوقهم، 
فمالعمر، يا امنع جالس: وهو لعمر الله. رسول فقال بذللث،، 

افه.لرسول إنلث، وافه افه، رسول أنلث، علمتا قد نكوف ألا عمر: 
الإبلفيه تحبس الذي ألموصع وكدلالثا التمر، فيه يجعف الذ.ي الموضع )المرتد: 
أهلعند وهو الألوان، واحد اللون: وقطعته. صرمته حددته: وسيأتي. والغنم، 
جمعمنه، الرديء هو ومل: التمر، من نوع اللض: بعجوة• لمس تمر كل المدينة: 

مننؤع • ليد وء-دق، المخلة، • الين بفتح الدفا نثب، عدق الخلة. وهم، بثنة 
يحيياالمدر من أحرجوْ أتم، انزعوْ، وألحوا• مطالبي قي لجوا ي■' أعريا الخل• 

يجعلونهمعناه أيي، يحللوا المدد• من أفرغوْ أتما أفرغوْ، رواية• وقب، حقكم، منه 
فياللام وتشديد الهمزة بفتح نكون، ألا عمر: نول • دينهم من ويبّئونه حل غب، 

وأماالله، رسول أنلث، يعلم لا مجن إليه يحتاج إنما الموال هذا أي كلها، ارواياتا 
آJ،pمجساجابر بقصة معتنيا كان لأنه عمر حمى وقيل ذلل؛ا، إلى يحتاج فلا علم من، 

أنوتحقي، النخل في مشى لما ه الني مع حاصرا كان لأنه ونل أبته دين، على له 



ج;جإبميه
الأمرأول شاهد لكونه بذلك أعلامه فأراد الدين سعض بمي لا فيه الذي التمر 

طرفه،بعض في صريحا ذلك وجدت ئم حجر• ابن فال بشاهد، لم من بخلاف 
وذكرها(.

تلفيوكان يهودي، بالمدية كان قال: جابر، عن )خ( -  ٩٨
وومة،بطريق التي الأرض لجابر وكانن، الجدال، إلى تمري في 

منهاأجد ولم الجدال، عي اليهودي ^*؟-١٠^، عاما، الثئل قخنستا 
هاممه رسول بذللث، فاحبن فيأبى، قابل، إلى أستنطره فجعك شيئا، 
فىويى فجساؤ هولي، المن لجابر تنفلر نوا املأصحابه. فقال 

فقامأنْلر، لا ؤيفولت اليهودي، يكلم . اش رمول فجعل نخلي، 
فجئتفقمن،، فأبى، فكلمه حاء0 ثم بالخل، فطاف، الله رموز 
أينقال: نم فأكل، اش. رسول يدي بين فوصعته رطب،، بقليل 

فيحلففرشته، فيه، لي افرش فقال: فأحبرته، جابر؟ يا عريشك 
فكلمقام نم منها، فأكل أحرى، بقبفة فجئته امحتيفظ، ثم فرقد، 

ثمالثانية، الخل في وطاف النطاابح، في فقام عليه، فأبى اليهودي، 
مامنها فجددت، الجدال، فى فوقعت، واقض، جد جابر، يا قال! 

فبشرته،اض رمود جنّتج حتى فخرجن، مثله، ونصل قضيته، 
اف.رمون أنى أشهد فقال؛ 
حننتنمرتها. نطع وهو النخل، صرام ت رها وكالجيم بفتح النخل، )جداد 
مهلجؤعفي والعبارة حمالها، نكمل تفلم اكلقيح، قبول عن ناحرت • اللمحل 

جامعفي الأثير ابن عند ما هنا والمثبت عاما، فخلا فجلنل، والحميل.يت البخاري 
الأصلفي الدي كأن الفتح: في حجر ابن ونال الهابة، في وكنؤلك الأصول، 
تمره(.ءف< النخل الرء1ابح: اللفغلة. هذّْ من صحيم، 

فثادحذ. النه رسول مع غزويثج قال؛ جابر، عن م( )خ -  ٩٩
فثح_لمإقال: أعيى، قد لما اصح نعلى وأنا المي. بي 

طامهاالإبل، ندي بين زال فما له، ودعا فزجره اممه رسول 



وعغ؛سةه

بركتك،أصابته ند بخير، فقلتا! بعيرك؟ ترى كيف لمح،• فقال يسير، 
قال!غيره، ناصح لنا ياكى ولم فاستحيستا، قال! أيتبينتيه؟ قال! 

المدينة.أبلغ حتى ظهره، مماو لي أل غلى إياه، منته إ نعم ت ذق-لت، 
لي،فاذن تأذنته، فامحعروس، إني اممه، رسول يا فقيتا! قال! 

أليفحالي، فلمتي المل.ينة، أتيت حتى المدينة، إلى الناس فتقدمتط 
النهرسول قدم فالما قلامني، فيه صنعت، بما فأحبرته البعير، عن 

كانأنه رواية(• روقي غلي وردم ثمنه، فاعهلاني بالعير، عليه عدويتج 
نارله، ودعا مشنته، . الني به ممث اعص، ق- له جمل على يسير 
يعنيهقال؛ ثم لا، I قالت، بأومة، يعنيه قال؛ ثم مثله، نمير ليس سير 

بالجمل،أتيته قل.منا فلما أهالي، إلى حملانه واّتثنست، فبعته، بأوقية، 
لأحدكنت، ما فقال؛ أثري، على فأرمل انصرفت،، ثم ثمنه، ومدني 

أفبلالا قامر ثال؛ أحرى( )وفي مالالئج فهو ، حمالك، فخل. حمللث،، 
وللت،فلما ئاJثلالمتا، الميزان، بلال، لي مورف أوقيه، لي يزن 

ولمالجنل، علئ ^ الأن فقالت،؛ قدعيث،، حادتا، لي ائغ قال؛ 
ثمنه.وللاج جملك،، حد فقال؛ منه، إليه أبغفس ثيء يكن 

حملناصح: بي. لحق يي: تلاحق اليع. كتاب، في أحرى روايات للحدبث، )سأتي 
نقدا(.أعطانيه ؛ نمته نقدني والمرأة. للرجل تقال • عروس عليه• يسقى 

معحرجنا نال؛ الساعدى، حميد أبي عن م( رخ - ١ ٠ ٠ 
لامرأة،حديقة على المرى وادي فأتينا نبوك، غزوة في الله رسول 

هالله رمود وحرصها فحزصناها، احرصوها، .؛ الله رسول فقال 
وانهللقنااممه، ساء إن إليلث، نر-؛ع حتى أحصيها، وقال؛ أومق، غثرة 
ريحاللياله عليكم ستهست.، ؛ اممهرسول فقال تبوك، دد.منا حتى 

عقاله،فليشد بعير له كان فمن منكم، أحد فيها ينإ فلا شديدة، 
هلتئ،بجبل ألمته حتى الريح فحملته رجل، فقام مديدة، ييح فهيئا 



تنيح^|وسيه 
إلى، أينة( ملك رواية! )وفي أيلمة صاحم-، العلمام ابن رسول وحاء 

لهوكتب بردأ، وكناه بيضاء بغلة له وأهدى بكتاب، . اف رسول 
ألفالقرى، وادي قدمنا حتى أقبالنا ثم بنحرهم، الله رمول 
عشرةففالت، ثمرها؟ بلغ كم ت حديقتها عن المرأة ف ا رسول 

فمنمنؤع، إني اممه رسول فقال ه الله رمول حرص أوسق، 
علىأمرقنا حتى فخرحنا فليمكث،، ماء ومن مم،، فليسرع منكم شاء 

ونحثه.يحبنا حبل وهو احد، وهذا طائه، هذه فقال! المدينة، 
علىمعروفة موينة أيلة؛ قدروها، احرصوهات وحيبر، تيماء بين الئرى؛ روائي 

مييمنها وجزء العقبة اليوم ونمى ا والشام النبوية المدينة بين البحر حل محا 
أنهأي* البحار، الهرمخ، مي توالرب ببلدهم أي ت ببحرهم له كتب، أيلأت. 

هداياه الحم، تنول، ّجب الروي• ومال الجزية• من اكزموه يما عليهم أمره 
ممن. فقبل غيره، بخلاف قتال بلا الحاصل بالقيء مخصوص أنه المشركين 

منغيره وأما إسلامه، في يهلمع لم من هدية ورد وتأليفه إسلامه في طمع 
ت،كانقبلها فإن العلماء جمهور عند ه لتفقبولها له يحل ملأ والولاة العمال 

هدايامعنى وهدا غنيمة، فهي محاصرهم هو قوم من كانت ؤإن للملمين نيتا 
الفيءبحكم لمين الملجماعة لأنها هم أنفبها حفوا إذا أي غلول العمال 

والغنيمة(.

أتىهل للنبذ نلت ؤاك: عائشة، عن م( )خ - ١ ٠ ١ 
ماقومالث، من لقيت لقد قال! أحد؟ يوم مى أمد كان بوم عليلث، 
علىنفي عرضت، إذ العقبة، يوم منهم لقيت، ما أمد وكان لقيت،، 

وألفانطلقت، أردلم،، ما إلى ثجبني فلم كلأل، غد بن ذلل غد ا:ن 
فرفعن،الثعالب،، ن بفن وأنا إلا أمتفق فلم وجهي، على مهموم 
فناداني،حبريل، فيها فإذا فنغلريتن، أظلتني، قد بسحابة أنا فإذا رامي، 
يعن،وقد علياكه، ردوا وما ، للت، قومالئ، قول سمع قد افه إن فقال! 

فلمالجبال، مللث، فناداني فيهم، مشت، يما لتأمره الجبال مللئ، إليلنؤ 
مللئ،وأنا للث،، قوملث، قول سمع قد اطه إل محمد، يا قال! يم علي، 



ثئثإف شئت، هما بأمرك، لتآمرني إل-ك، ربك بعثني وهد الجبال، 
اشيخرخ أن أرجو بل .ت اش ود رم قال الأحثبض، عالمهم امحلبقث 

شيثآ.به يترف لا وحده اطه تعبد س أصلابهم من 
ألكبرمن اللام: وتخفيف اللكف بضم وكلأل i_ ١^٢ بكسر  JJLهمد )١^، 
قرنلي. المواجهة الجهة في أي؛ وجهي، على انهللقت ئقيفح. من الطائف أهل 

وهووليلة، يوم يرة مأي* مكة، من مرحلتين على المنازل، قرن هو الثعالب،: 
الأحثبان:كبير. جبل من منقطع صغير جبل كل القرن؛ وأصل نجد، أهل ميقاينت، 

أحثي،(.فهو عقلتم جبل وكل قيس، وأبو ممقعان ■ بها المحيطان مكة جبلا 
معنحن سما هال: عباواض، بن جناو.د_، عن م( رخ - ١ ٠ ٢ 

.اف رسول كان رواية؛ روقي يعثر حجر، أصابه إي ه اف رسول 
دمست،؟إصع إلا أنب هل فقال؛ إصبعه، ءاو.م؛.لم، المئاس( بعض في 

محت•ما الله سل وفي 
إنياللهم قال: ه المي أن هريرة، أبي عن م( رخ - ١  ٠٣

يعص،كما أعصث، بشر، أنا فانما ثغلعنيه، لن عهدأ عندك أتخل، 
لهفاجعلها جلدته، أو لعنته، أو سننته، آذيته، المؤمنين فأي البشر، 
لهكمارة ذلك، واجعل القيامة، يوم إليالثح بها تقربه وقربه وزكاة، صالة 

القيامة.يوم إلى 
كماأو غضب حال في يدعو أن فخاف ه أمته على وشممته رحمته تمام من )هدا 

الدعاءحقيقة بها يقصدون لا أدعية من ونحوها أمك ثكلتاك يقولهم المرب عادة حرت 
حديثفي محتده كما للدعاع بأهل ليس لمن وقربة زكاة ذلك يجعل أن سبحانه ربه فسال 
هذا(.في داخلين فليسوا والمنافقين المشركين من أهاد كان من أما الأتي، أنس 

و.اض رسول على لحل قالتؤ: عائشة، عن رم( -  ١٠٤
وسثهما،فلعنهمّا فأعصتاه، هو، ما أدري لا بشيء فكلماه رجلان، 

ماسيئا الخير من أصائن، لمس اف، رسول يا قلن؛،! حرجا، فلمإ 
أوماقال؛ وسببئهما، لعنتهما I قالت، ذللا،؟ وما قال! هن.ان، أصابه 



جخإقؤ؛يي.
أناإنما اللهم محلت: محال: لا، قلت: ربي؟ عليه شارك U علت 

)وقىوأجرأ زكاة له جعلها محا نننته أو لعنته لمين المفأي بشر، 
ؤإنىبشر، أنا انما يقول: الله رسول سمعت، جابر: عن رواية( 

يكونأن شتمته: أو سبته لمين الممن عبد أي ربي: على اشترطت 
وأجرأ.زكاة له ذلك 

فرآهايتيمة، نليم أم عند كانت قال: أنس، عن )م( - ١٠٠
-محريك أو - سك كبر لا كبرت، فقد ا هيه؟ آنت فقال: اممه رمول 

فقال!،:بثة؟ ا مالك : لهافقالت تبكي، نلم أم إلى اليتيمة فربمت 
قالت،:أو أبدأ، مني يكنن لا فاذذ سني، يمحر لا أن افه نبي علي دعا 

لقلئ،حتى حمارها، ئلوُث، تعجلة مسليم أم فخرجت، محرني، 
افص،نبي يا فقالت،: سليم؟ أم يا مالك، ه: لها ممال و. اطي رموز 
أنالث،زعممتح قالت،: سليم؟ أم يا ذللئ، وما فقال: يتيمتي على دعون، 
قال:ثم افه رسول فضحلثح محرمها، أو بثها، يكبر لا أن دعون، 

ربي،علك، اشترطت، إني ربك،؟ على شرش، تعنين أما سليم، أم يا 
يغضب،كما وأعض، البشر، يرضى كما أرضى بشر، أنا إنما فقلمتج: 
أنبأهل، لها لير بدعوة أمتي من عليه دءودن< أحد قائما البشر، 
القيامة.يوم بها تقريه وقربة وزكاه، ظهورأ له تجعلها 

الصبيان،مع ألعب، كنت، قال: عبامر، ابن عن رم( ~ ١  ٠٦
حعناة،دحهلاين فجاء بائح، ؤ حالفدئواريّتح . افه رسول فجاء 
قالثم يأكل، هو ففلتح فجئت،، معاؤية، لي فاقع اذهن،، وقال: 

الفقال: يأكل، هو فقلت،: فجئت،، معاؤية، لي فادغ اذهبخ، لي: 
قال:حهلآني؟ معنى ما لأمية: فقلت، انمئتى: ابن قال بهلنه، اطه أسبع 

محمية.هثال.نى 





ماتالذي مرصه قي يال كان اش رسول أل ت رواية( روقي 
يكونأن أزواجه له فاذن - عائثه يوم يريد - غدآ أنا أين يقول! فيه، 

عائشة؛ناك عندها، مات حتى عائشه بيت في فكان ثاء، حيث 
ؤإفهك اض فقبضه بيتي، في فيه علي يدور كان الذي اليوم في فمات 
بنهمدالرحمن لحل ريقي، ريقه وخالط ونءمي، نخري كن رأنه 

له؛قفلت اممه رسول إليه فنفلر به، ثن يسواك ومعه بكر، أبى 
مضغته،ثم فقضته، فأعطانيه، عبدالرحنن، يا السواك هازا أغطني 

رواية(؛روقي صدري إلى تني موهو به فاستن الله رسول فاعطيته 
فاستاذنميمونه، بت فى اممه رسول اثتكى ما أود نالت؛ 
فىليتفئد كان إذ ت أخرى( )وفى له قاذف بيتي، فى بمرض أن أزواجه 
فلماعاينه، ليوم استبهناء غدآ؟ أنا أين اليوم؟ أنا أين يقول؛ مرصه، 

تأحرى( روقي محتي في ودفن ونحري نحرى محن النه فقه يومي لكن 
ؤيقول؛نانه، في يدور جعل مرصه في كان لما . اتثه رمحود أف 

يوميكان فلما عاتثة؛ قالت عائثة، بيت على جرصا غدآ؟ أنا أين 
ساكن.

يومي،وفي محتي في ه اممه رسول توفئ قالتؤ: أخرى(؛ )وفى 
فدهبتمرض، إذا بدعاء زنعود0 إحدانا وكانت ونحري، نخري وبين 

الرفيقفي الأعلى، الرفيق في وقال؛ ماء، الإلى رأمحه فرفع أعزذه، 
إليهينفلر زنلبة، جريدة يدْ وفى بكر أبى بن عدالرحنن وم الأعلى، 

ونفضتها،رأسها يمضغت فأحدثها حاجة، بها له أ0 ففلنث النص 
فنمثلتا، ناولنيها يم ، منتثا كان ما كاحن بها فاستئ ، إليه فيقصها 

منيوم آخر في وليفه ريقي، ين اف فجمع - يده من مقطت أو - يده 
؛هالمت، قال؛ أقه إلا نحوه، أخرى( )وفي الأخرة من يوم وأول الدنيا، 

به.سننته ثم فمضغته، عنه، . الشي ففعفإ واك، بعبدالرحمن دخل 



عخ|دسيهتتتقح 
أفعلي• اش يعم من إن ت مول لكنت عائشة أف أحرى(• )وفي 

اثوأذ ونحرى، نحرى وبين ؤيومي، بيتي في تولي و0 اض ود رم 
سواكوبيده عبدالرحنن علن لحل موته، عند وليقه رفي بين جمع 

السواك،يح!، أيه ثن، وعن إليه، ينظر فرأيته اف رمحود نية موأنا 
عليه،فاشتد فتناوله، نعم، أف برأسه! فأثار للث،؟ أخذه ففلث،! 
فامئه.فؤتن، نعم، أف برأسه: فأثار لك،؟ ألته فقلن،: 
أوالوداع، صائم عليه يسلم : يحياالجنائز. كتاب في الحدث روايات يعفر رساني 

يضالنحفصة الوغدة الحانة! والمالك. السائم معانيها من والتحثة أمرْ، إليه ينلك 
الأفنيناله ما ونل: الحلقوم، ف نلن وفل! الدفن• والذافة؛ الحلق، من القرءودتن 

تعوذه!حفنها. غي وهو مات أنه أي الرقة، كون! فبفتح السحر، الصدر. من 
الخيل(ّغصن من قهلعة جريدة! وترقيه. عليه تقرأ 

فييقول ه اممه رموز كان : قالتؤعائشة، عن )خ( - ١  ٠٨
أكلئ،الذي العلعام ألم أجد أزال ما عائشة، يا فيه• مايتح الد-ى مرصه 

الثم.ذلك، من أبهرى انقطاع وجدث، أواو وهذا بخيبن، 
الأكحل(.هو ونل صاحبه، مات ^ ٥١١إذا عرق رالأبم• 

يتعثّاهجعل . اف وث، رم مل لما قال: أنس، عن رخ( - ١٠٩
ت°وأ؛يكا على ليس : فقاللهاأنثاة! كن^، وا فاطهة: فقالت، الكرنؤ، 

جنهأنثاه، يا دعاه، ربا أجاي، أنثاه، يا محالت،: مالت، فلما اليوم، 
أنس،يا : هالت،دفن فلما ننعاه، جبريز إلى أبثاه، يا مأواه، الفندوس 

الزان،؟ه اممه رسول على تحثوا أن أشمم؛ طابنج كيف 

بكروآبو مان، الله رسول إل قالتؤ: عائشة، عن رخ( — ١ ١ ٠ 
مايتحما والله يقول: عمر فقام — بالعالية تعني إمماعيل: قال — بالثنح 
-ذاك إلا نفي في نمع كاف ما وافه عمر: وقال قالت،: - افه رسول 

عنهكشمح بكر، أبو فجاء وأرجلهم، رجال أيدي فليمطس الله وللعقه 



والذيومنأ، حيا طبث وأمي أيث بأبي ومحال! محمله، . افه رسول 
فقال!بكر، أبو تمج ثم أبدأ، المؤثثين الله يذيمنلث، لا بيده، نفي 

اضنمد ئمن، خلس م أبو تكلي محنها رنبم،، عر الحابم، أئها 
قدمحمدأ قان محمدا يعبد كاف مى ألا، ومحال! عليه، وأثنى بكر، أبو 

مت>ؤإةق وقال! ، يمويت، لا حئ الله محإف افه يعبد كان ومن مايتؤ، 
افاالرسل تله ين ثنت، مد رسول إلا محمد ؤوم1 ل! ، وفمنود،ه، يؤم 
ثتةآثت بمز ش ؤت عث نثيب وش املإلأ ؤ آنتجم فيد أو ماث 

الأئصارواحتمعت، محال! يكون، الناس فنشج آك٩ءكيينه آس ومثتزى 
ومنكمأمير، منا ت فقالوا ساعية، بني سقيمة في عبادة بن سعد إر 

بىعنندة وأبو الخطاب، بى وعمن بكر، أبو إليهم يدهن، أمير، 
ماوالله يقول! وكان بكر، أبو محاسكته يتكلم، عمر ذدم_< الجراح، 

أبونبك لا أف نمث، أسني، كلأما' فئأث قد أني إلا أردلم، 
ثحنكادمه! في فقال الناس، أبلغ محثكلم بكر، أبو ثكلم يم بكر؟ 

نفنل،لا والله، لا النير! بن نان، فقال النزنا٤، زأنئم الانراة، 
الوزراءوأنتم الأمناء ولكنا لا، بكر! أبو فقال أمير، ومنكم أمير، مثا 

الحربأونثل ئأ هربس( من لجي إلا الأمر هدا بمرق لن ت ولين رزاد 
فقالإ \ذإزأ\ح بى عبيدة أبا أو عمر، فبايعوا أحسابا، وأعربهم دارأ، 

إلىا وأحينوحنرنا، ا، سندنث، محأيأنث،، دن-اينائ، بل عمر! 
قتلمقائل! فقال الناس، وبايعه محبايعه، بيد؟ عمر محاحد ه افه رسول 

افه.قتله عمر! فقال عبادة، بن سعد 
العوالي،في المدينة شرق معروف موضع مهملة؛ حاء وآحرْ ين البفم )الئنح، 

أوصمه به سقفت بناء كل الئقيفة! واحد. ميل . اش رسول مجد وبين بينه 
ورزينبه. تفللون يكانوا لهم مكان ساعدة بني وسقتفة بارزأ، يكون مما شبهها 

فيالتجريد كتاب صاحب الأندلسي، المدري معاؤية بن رنين هو صغير، بوزن 
وحممئة(.العشرين بعد مات الصحاح، بين الجمع 



عاننهفالت قال: عبدالرحنن، بن مية أبي عن رخ( -  ١١١
نرد،حتى بالنلمح مكنه من مرس على بكر أبو أمبو حديثها؛ في 

فبمرعائثه، على لحل حتى الثأس، يكلم فلم المجد، فدخل 
عاليهوأكب وجهه، عن مكنما ببرده، مسجى وهو و. الله برسول 
اللهنجنع لا الله، ود رم يا وأمي أنث، بأبي فقال: نكى، ئم يقبله، 
أبوفقال منها، ففد علياك،، كتلث، التي الموثه أما مؤثثين، عليلثأ 
الناس،يكلم وعمر حرج، بكر أبا أف صاس•" ابى يأحبرني، نلنه؛ 

إليهقناد بكر، أبو يتنهد ئأبى، اجلس، فقال: يأبى، اجلز، فمال: 
محمدأ،يعبد منكم كان نمى بعد، أما فقال: عمز، وئركوا الناس، 

يموت،لا حى الله ئإل يعبداض كان ومن مات، ئد محمدا نإف 
إلى:\زإثذه مله ين ثنت هو رثول إلأ محني ^^^١ الله: قال 

اثأو بملنوذ يكونوا لم الثاّل لكأف والله، نال: ؤآشءثأ_ن4 
أمسهعفما الناس، منه قثلماها بكر، أبو تائها حتى الأيه هذه أنزل 
نتلوها,إلا الناس س بثرأ 

الخطاب،بن عمر حطبه نمع أمه أنس، عن رخ( -  ١١٢
يوريوم س الند وذلك و. الله رسول منثر على جلس حين الآخنْ، 

أماعمر: قال ثم ، الصامت، بكر وأبو قتنهذ، ه اممه رسول 
واللهؤإنى فللمؤ، كما تكن لم ؤإنها ممالة، أمس لكم فللمؤ فاني بعد، 

عهدفي ولا اممه، أنزله كتاب، في لكم نلن، التي، الممالة وجدت ما 
حتىه الله رسول يعنس أن أرجو ولكني، . اض رسول إلى عهدْ 
مات،فد . اممه رسول يكن، ؤإن - آخرهم يكول أن يريد• - بدبرنا 

همحمدأ الله هدى ئه به، يهتدول نورأ أنلهركم بين جعل الله فإل 
صاحب،بكر أبا ؤإن محمدأ، به الله هدى بما ئهثدوا به ناعنصموا 

إليهفقوموا ياموركم، الناس أولى ؤإنه اثنين،، ونايي، اش. رسول 



ساعية،بني شقة في ذلك قبل بانعوْ قد منهم طائفه وكانت فبايعوه، 
المنبر.عند العامة بيعه وكانت 

اممهرسول بنت فامحلمه إف قالت! عائشة، عن زحنا ء  ١١٣
حينئذوهما ه افه رسول من يهنا ميرا نلثمنان بكر أبا أتيا والعباس 

إنيبكر! أبو لهما فقال حيبر، من وسهمه مدق، من أرصه يئللنان 
آذياكئ إنما صدقه، ركنا ما ئورث، لا قال! ه افه رسول سمعت 
هافه رسول رأيت، أمرأ أنع لا وافه، ؤإني المال، هدا في محمد 

كانسيئا تاركا لت، قال! رواية! )وفى صنعته إلا فيه بمنعه 
منشيئا تركت، إن أخشى إني به، عملتح إلا به، يحمل ه اطه رسول 

عاليإلى عمر يدفعها يالمدينة صدقته وأما فاد! أزيغ( أن أمره 
وفاد!عمر فامنكهنا وفدك حتبر وأما علي• عليها فغلبه وعباس، 

وأمرهماونوائبه، تعروه التي لحقوقه كانتا . افه رسول صدقة هما 
اص.إلى ذلك عل فهما ثان! الأم. ولي من إلى 

أبيإلى لت، أرمه افه رسول بنت فاطمة أن رواية(! )وفي 
عاليهاممه أفاء مما ه افه رسول من ميراثها أله تالمديق بكر 

إنبكرت أبو فقال حيبر، حمى من بقي وما وقدك، بالمدينة، 
آلاكل ا إنممحدقة، تركنا U نونت لا قال! ه افه رسول 
صدقةمن شيئا أغير لا وافه ؤإني المال، هل،ا في .ؤ محمد 

.اطه رسول عهد في عليها كانت التي حالها عن . الله رسول 
إلىيدفع أن بكر أبو فأبى . اطه رسول به عمل بما فيها ولأعملى 

فهجزيه،قال! ذللثط، فى بكر أبى على فاطمة فوجدمحت، شيثآ، فاطمة 
فلماأشهر، ستة اطه رسول بعد وعاشحج ، نوهيت، حتى تكلمه فلم 

بكر،أبا بها يؤذن ولم ليلا، طالي، أبي بن علي زوجها دفنها يوقثنؤ 



ووؤ|]ي؛؛ه

فالمافاطمة، حياه وجه الماس من لعلي وكال علي، عليها وصلى 
ومجايعته،بكر أبى مصالحة فالتمس الماس، وحوة على استنكر توقيث 

سنهعلي يايعه فلم ت للزهري رجل فقال الأشهر، تلك بايع يكن ولم 
يلما- علي بايعه حتى هاشم بني من أحد ولا واف، لا ت فقال، أشهر؟ 

يكر،أبي مصالحة إلى صنع عنه الماس وجوه انصراف علي رأى 
عمنناسه أف وكره باحد، معك ثاتنا ولا ١^١، بكر؛ أبي إلى هأرنل 

واللهبكر• أبو فقال وحدك، ئاتهم لا فقاد! عمن، شدة من علم لنا 
علىفيحل بكر، أبو فانهللى بي؟ يمنعوا أل عى ما وحدي، لاينهم 

عليهوأثمى الله، فحمد علي فقام عنده، هاشم بني جمع وقد علي، 
بكرأبا يا ساينلل، أن يمنعنا قلم بعد، أما قال■ ثم أهله، هو بما 

كناولكن إلملث،، اف نافه بحير علنلئ، نماسه ولا لمضاسك، إنكارأ 
منقراظ ذكر تإ ^:١، و\ض°لإ خقآ، الأم ^١ في لما أف ضى 

وصنكبكر، أبا .د حتى يدمء علي برد قلم وحمهم، اض رسول، 
قال،؛ثم أهله، هو بما عليه وأثنى اف، فحمد بكر أبو فتنهد علي، 

قرابتي،من أصل أف إلي أحث، . اف رسول لمرابه فوالله بعد، أما 
عنوبينكم بيني كانت، التي الأموال هذه في ألوث، ما والله ؤإني 

تركناما ، نورين، لا I بقول، اف رسول ممعن، ولكني الخير، 
أمرآأئح لا واف ؤإني المال، هذا في محمد آد يأكل إنما صدقه، 
موعدكعلؤي؛ وقال، اش، اء ثإن صننته إلا . اش رمحون صنعه 
عليايعذر الناس على أقبل الغلهر بكر أبو محلى فلما العنئه، للبيعة 

وذكربكر، أبي حى من فععلم علي، قام لم به، اعثدر ما ببض 
علي،،علك، الاس، قائل فابمه، بكر أمح، إلك، قام ثم وسابقته، فضيلته 
راجخحين قريبا علي إلى لمون الموكان وأحتث،، أصبث، ! فقالوا
أنمختمرأ(! )وللبخارى أجمعين عنهم اف رمحي ،، المعروفالأمر 



أبوفقال . النبي من ميراثها أله تبكر أبي إلى أرسلت فامحلمة، 
إنماصدقة، فهو تركنا ما نورث لا ت فال س اض رسول إن بكرت 
يزيدواأن لهم ليس اش، ماد يعني المال، هدا من محمد أد يأكل 
ولأعملن. المي صدقات من شيئا أغير لا واش ؤإني المأكل، على 
ياعرفتا قد إنا محال! نم علي فتشهد اش رسول فيها عمل بما فيها 

أبوفتآكلم وحقهم، ه اش رسول من قرابتهم وذكر ففيلتك، بكر أبا 
أفإلى أحب اش رسول لقرابة بيده، نفى والذي فقال! بكر 

•قرابتي، من، أصل 

جويربةالمؤمنين( أم أحي، الحارث، بن، عمرو عن )خ( -  ١١٤
ولادرهما، ولا دينارأ ه اض رسول ئرق ما قال! الحارث، بست، 
يريها،كان البيضاء نغلئئ إلا نيئا، ولا أنة، ولا يدأ 

صدقة.السبيل لأبن جعلها وأرقا وسلاحه، 

لوقيحين، . الله رّول أزواج أن عائشة، عن م( )خ -  ١١٠
ميراثهن،يسأله بكر، أبي إلى عثماو سعس أن أردف . اغ رسول 

تركناما نورث، لا ! اضرممول فال قد أليس عائشة! فقالت، 
.صدقة؟ 

الفال! . اغ ود رم أن هريرة، أبى عن م( )خ -  ١١٦
فهوعاملي ومرونة نسائي نفقة بعد تركت، ما دينارأ، ورثتي ثفتسم 
صدمة.تركا ما ، نورلم، لا قال! أنه رواية(! )وفى صدقة 

ضياتئ نال: m الني أن _؛' ر ص ۶( رخ -  ١١٧
ومالهأهله مثل له يكون أن من إليه أص، يرانئ لأن زمان أحدكم 

ليأيىبيده، محمد نفس والذي قال! لم( )ولمالبخاري( رواية )هد0 



(٦٢)

ومالهأهله من إليه أحب لأن ثم ولا يوم أحدكم على 
معهم.

لقائه،تمني من بعده لهم يحديث، بما وعرفهم إليهم، ه نفه ض ت الحنيدي )قال 
ذللث،(.يمص وقفل }. إله الفلر فضل وفيه 

والحلاق. اش رمول رأيث ت نال أنس، عن رم( -  ١١٨
يدفي إلا معرة تقع أن يريدون ا ذم-أصحابه، يه وأطاق، يحلقه، 

رجل•

أرسلنيهال،: مزهتح، بن عبداض بن عنمان عن رخ( -  ١١٩
أوعين، ا0 الإنأصاب، إذا وكان ماء، من بقدح ملمة أم إلى أهلي، 
وكانته الله رسول معر من فأحرجتإ مخصه، إليها بعث شيء 

نالتمنه، فشربح له، يخمخمته فضة، من جلجل في يمسكه 
دخلتحت قال رواية( رو؛يا حمرآ ثنرات فرأيت الجليل، ش فاطلعت، 

مخضوبا.الّمحا شم ٌن شعرأ إلينا فاحرجت ملمة، أم على 
الهمزةبكسر إحانة، ت ؤيقال الثياب،، فيه تغل كالمزكن صغير إناء ت )المحصي، 

الحصاةمنه تننع وقد الجرس، نبه الجالجلت نون. الألف، وبعد الجيم وتشدبل. 
يمان(.ما فيه فيوضع 

من lJ.X،Pلعسد.ه! هلث، قال! سيرين، بن محمد عن رخ( —  ١٢٠
فئال;أض، أهل تل ص أر أض، تل س أبا. ه اض ضر 
فيها.وما الدنيا من إلئ أحث، منه، ثانزْ عندي تكون لأن 

المخضرمين،التابعين كبار أحن الثلماني عبيدة هو الباء؛ وكر العين بفتح )عبيدة، 
يرْكولم نتض به الني، وفاة فلر أملم 

.النبي يدح رأيئ نال؛ الأحول، عاصم عن رخ( -  ١٢١
عريضقدح وهو قال! بقصة، ملنله ائصيغ، قد وكان أنس، عند 
أكثزالع1.ح هذا في اممه رسول سمت، لقد أنى! وقال يشار، من 



حلقةفيه ولكن الهذخ، ذاك رأيت وقد بئرين• ابن نال وكذا• كذا من 
فقالذهب، أو قصة من حلفة مكانها يجعل أن أنس ذاراد• حديد، من 
فتزكه.و. اش رمول صنعه نيئا ثمن لا طلحة! أبو 

الأئل(.ص ونل: الآنٍة، منه تخذ ينجد نجر النقار: ببعض. بعضه وصل )نلنله: 

بنالنعمان سمعت قالت حرب، بن سماك عن )م( -  ١٢٢
لمدفقال: الدنيا، من الناس أصاب ما عمن ذكر قال؛ يخظ-، بشير 
بهلنهبه يملأ لقلا يجد ما يلثوى، اليوم نظل . الله رمحول راث 
طعامفي ألستم يقول: بشير بن النعمان محممتإ قال: رواية( روقي 

بهيملأ ما الدمل من يجد وما نبثكم رأيت، لقل■ محثتم؟ ما وشراب 
زالزئي..الم ألوان دون رصون وما بطنه، 

ؤياسه(.التمر رديء والقاف: الدال بقح )الدفل، 

المضير،بني نخل محع كال M المحي أف م، عن )خ( -  ١٢٣
ّشهم•قوت لأهله ؤيحجى 

ودرعةالله رسول يومي قالت،؛ عائشة، عن م( )خ -  ١٢٤
ثعتر•من صاعا ثلاثض ثي يهودي عند مرهونه 

نيثم محنتهم نوت لأهله يدحر كان ه لأنه وسابقه الحديث هذا ين تعارض )لا 
استدان(,قلدك عنه يعوض أن إلى فيحتاج يطرقه لمن ٌنه ينفق السنة طول 

وليس. اممه رسول تويئ قالتؤ: عائشة، عن م( )خ -  ١٢٠
منهفايلت، لي، رفل في شعير سنلر إلا كيد، دو يأكله شيء ءنا-ي 

قش.فكلته علي، طال حتى 

ماالشهن عفا يأتي كان قالمنه: عانثة، عن م( )خ -  ١٢٦
)وفيباللمحيم يوثى أن إلا والماء، التمر هو إنما نارأ، فيه يوفد 

بيلهلمضى حتى ثلاثا، الثت حبر من محمد آد شع ما ؛ قالت، رواية( 



ثلاثطعام من المدينة قدم مند محمد آن ثح ما ت قاك رواية( روقي 
حبزمن محمد آل نع وما قالت! أحرى( )وفي مص حتى تباعا ليال 

ماقالت: أحرى( روقي اض. رسول مص حش متتابعين يومين شعير 
أحرى(:)وش نمت ؤإحداهما إلا واحد يوم في اكلتين محمد آد أم 

نمالهلال، إلى نننهلن كنا إن أختي، ابن يا واش ت لعروة تقول كانت 
أبياتفي أوقد وما - شهرين في أهلة ثلائه - الهلال نم الهلال، 

قالت،:يعيشكم؟ كان فما حاله، يا قالت،: قال: نار، اض. رسول 
منحيران اف. لرسول كان قد أنه إلا والماء، التمر، الأسودان: 
منؤه اش رسول إلى يرسالوو< فكانوا متانح، لهم وكانت، الأنصار، 
منشبعنا حين . السمح، توذكا ت رواية( روذمح، قيناْ ليأل-انها، 

)وشالأسودين من شغنا وما أخرى(ت )وقمح، والء التمر الأسودين؛ 
الأسودين؛من الناس سبع حين ه اش ود رم يومي قالت،؛ أخرى( 

منسع وما ه اش رسول مات لقد قالت،: )ولملم( والماء التمر 
مرتين.واحد يوم في ونيت، خبر 

بشعير،دزعة M النبي رهن قال؛ أنس، عن )خ( -  ١٢٧
مايقول: سمعته ولقد سنخة، ؤإهالة سعير يخبز التي إلمح، ومثيت، 

أبيات.لتعه ؤإنهم أمسى، ولا صاع، إلا و. محمد لأل أصح 
الحالق،غي بيعة وهى الجامد، الدسم ونيل! الشحم، من أذيب ما )الإعالة! 
الرح(,المتغيرة والثنحة 

وخثازةماللث، بن أنس نأتي كنا قال: قتادة، عن رخ( -  ١٢٨
رأىالنبي أعلم فما كلوا، أنى: ؤيقول العلعام، إلينا مقدم ئانم، 
قظ.يعينه نميهلآ شاة رأى ولا باض، لجى حتى مريقا رغيفا 

صوفينزع أن الممهل واصل مئوية، مميط: شاة واسعا. لينا أي* مريقا ررغيفأ 
التعليق(.أما: واثمط ليشويها، الحار بالماء المذبوحة الشاة 



(٦٥ج;جمحالي؛يه 
أرسلقال: الخدنان، بن أزن ن مالك عن م( )خ .  ١٢٩

علىجالسا تنته في فوجدته النهار، تعالى حين محجئته عنن، إلئ 
يالي• فقال أدم، من وسادة على متكئا رماله، إلى مئضيا سرير، 
،بزصخ فيهم أwْنثs وقد ، ءومائ، من أبيات أهل دف نل إيه مال، 
مال،يا حده محال: غيري؟ بهذا أمرث، لو قلت،: بينهم، يائسمه نخدم 
عتماففي المؤمنين أمير يا للث، هل فقال: يرفا، حاجبه فجاء قال: 

لهمناذو نعم، قال: يستأذنون؟ وسعد والزبير ، عوفن وعبدالرحمن 
فيللث، هل قال: ثم يسيرأ، فا ين جلس ثم وا، وجلفسلموا فيحلوا، 
أميريا العباس: فقال لهما، ئأذل نعم، قال: وعلي؟ عباس 

علىالنه أفاء فيما يختممان وهما هدا، وبين بيني اقض المؤمنين: 
ياوأصحابه: عثمان الرههل، فقال النضير، بني مال من . رسوله 

إلئمحل أوست بى مالك قال وأوخهم، بينهم اقض المؤمنين، أمير 
الذيبالله أسدكم ثنيكم، عمر: فقال لذلاث،، قدموهن كانوا قد أنهم 

القال: ه النه رسول أل أJعلمول والأرض، الماء نقوم بإذنه 
وعلي،العثاس، على أيل ثم نحم، : قالواصدقة؟ تركنا ما نورث، 
أفأنشاز والأرض، الماة تقوم بإذنه الذي بالله أنشدكما فقال: 
قالنحم، قالا: صدئة؟ تركنا ما نوريت،، لا قال: الله. رسول 
فيرسوله. حص قد الله إف الأمر، هذا عن أحدثكم فإني عمر: 

وعهعق أممه أفاء ؤو؛آ قرأ: ثم غيره، حدأ أ يعطه لم بشيء الفيء هدا 
ماوافه ه افه لرسول حالمة هذه فكانت، ء؛ؤفيمثه قوله: إلى  ٠٤١٠٣٠

فيكم،وبثها أءهلاكموها قد عليكم، بها استائر ولا دونكم، احتازها 
نفقةأهله على ينفق . افه رسول فكان الماث،، هذا منها نقي حتى 

فحملافه، مال مجعل بفي ما يجعل ثم المال، هذا من نحتهم 
:قالواذللث،؟ أJعلمول باطه، أنئدكلم حيائه، ؛ذللث، . اطا، رسول 



ذلك؟أثعلمان القوم؛ به ثني ما بمثل وعليا عباسا نشد ثم نعم، 
وليأنا بكر! أبو مال اف رسول نومي فلما ت قال، نعم، قالا؛ 
ابنمن ميراثك أنت يهللن، يجئتما، رواية؛ في زاد - ه الله رمول 

قالبكر؛ أبو فقال أبيها؟ من امرأته ميراُث، هدا ؤيهللن، أجيلث،، 
عملبما فيها فعمل صدقه، تركنا ما ، نورلم، لا ه؛ اش رسول 
ثمللحق، تابع رامي بار لمادق فيها إنه يعلم وافه .ؤ اطه رسول 
فشخئهابكر، أبي وولي . افه رسول ولي وأنا بكر، أبو ثومحي 

فيهاعمل وما . افه رسول عمل بما فيها أعمل إمارتي من سنتين 
حشيثم للحق، ناع رامي بار لصادق فيها إني يعلم وافه بكر، أبو 

إلينا،ادقعها قملتم؛ واحد، وأمركما حميع، وأنتما وهذا، أنتر 
وميثاقهافه عهد عليكما أن على إليكم، دفعتها سئم إف فقلت،؛ 

بكر،أبو فيها عمل وبما افه رسول فيها عمل بما فيها لتعملان 
لفحتهافبذللئ، إلينا، ادفعها ؛ فقلتماوليتها، منذ فيها ءمدت؛< وبما 

ثمنعم، الرههل؛ قال ؛ذلك،؟ إليهما دفعتها هل بافه فأنشدكم إليكما، 
؛ذلك،؟إليكما دفعتها هل بافه أنشدكما فقال؛ وعباس علي على أقبل 

بإذنهالذي فوالله ذللث،؟ غير قضاء ض ان فتلتمقال؛ نعم، قالا؛ 
نمومحتى ذلك، غير قضاء فيها أنصي لا والأرض، ماء التقوم 

)وفىأكميكماها فإني إلئ، فادفعاها عنها عجزتما فإي، الساعه، 
علىافه أفاء مما النضير بني أموال كانت، قال؛ عمر وأف أحرى(• 

فكانت،ركايتؤ، ولا بخيل، المسلمون عليه يوجم، لم مما رسوله 
ؤنحبسأحرى(• )وفي منة ئفمة أهله على ينفق فكان خاصة، للنبي 
فيعدة والسلاح، الكراع في جعله بقي وما ، <_^^ شوث، لأهله 

افه.سبيل 



)٤٦(جعقؤ؛ييه 
ياعليه. لمطيع الخيل ورق من ينج ما نكرن وقد الراء بضم السرير، )رمال 
بمعنىفعل امحم ؛ ؤنذفإ مقدر. غير قليل بع3لاء يرضخ؛ مالك. يا مرحم مال• 

وائئدوا(.اصبروا 

مرحجره حائط سقط لما ت قال الزبير، بن عروه عن رخ( -  ١٣٠
لهمفديتف بنائه في أحدوا ءبداللاث،، بن الوليد زمان في الله رسول 

حتىذللث، يعلم أحدأ وحدوا فما ه الّكا قذم أنها يظنوا ففزعوا فدم، 
ه.عمر قدم إلا هي ما و. الثي لدم هي ما والاه لا • عروة لهم نال 

قالقال: هريرة، أبي عن )حسن( هب( د رحم -  ١٣١
قبورأ،بيوتكم تجعالوا ولا عيدأ، قبري تتخذوا لا الله رسول 
تبلغني.صلاتكم فإن علي، فصلوا يتم وحيثما 

التيكالأعياد مجمعا يجعلوه أن نهاهم داود؛ أبي سن تهدي—، في الشم ابن )نال 
نالنثورأ، بيوتكم الوا نج٠١لا وقوله؛ للصلاة، إليها الاجتماع الناس يقمد 

مننميبأ لها اجعلوا بل و٠لاءته، افه ذكر عن الخالية كالقبور أي؛ القاري؛ 
اJافa(.العبادة 

اانأتقال: اري، الأنمعود مأبي عن زم( -  ١٣٢
بنبشين له فقال عبادة، بن سعد مجلس في ونحن الله. رمون 
فمكن؛،عليك؟ نملى فكيف، عليلثج، يملئ أ0 الله أمننا سعد: 
صلاللهم ت قولوا قال: ثم يناله، لم أنه ثمنينا حتى اممه. رسول 

وباركإبراهيم، آل على صلبتا كما محّمل.، آل وعلى محمل.، على 
إيلئ،إبراهيم، آل على باركن، كما محمد، آل وعلى محمد، على 
٠علمنتم قد كما واللأم مجيد، حممي 

بنعبدالله عن رصحيح( J،( طب، حب ن بز رحم -  ١٣٣
فىسثاحين ملائكة تعالى ممه \)؛ قال: . الله رسول أن عود، م

الملام.أثتي من يلغوني الأرض 



الماءساح يقال! ذهب لمعنى ساح من الأرض ساحة في بكثرة صياؤين )سياحيز! 
الأر٠سا•وجه على جرى إذا 

ساش رسول أن هريرة، أبي عن زحسن( هق( د رحم ء  ١٣٤
حتىردحي علي وتحار بارك اض رد إلا عر ظم أحد من ما قال: 

اللام.عليه أزد 

أنعنرو، بن وعبداف هريرة، أبي عن رم( -  ١٣٠
)وفيعئرأ عليه الله صلى واجدة علي صر مى ت قال . اممه رسول 
عثرآ.بها عليه افه صر صلاة علي صر من • رواية( 

منما قال: اممه. رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ .  ١٣٦
ؤإيماالبئر، عليه أأمن مثله ما الايات من أ-تمهلئ إلا الأنبياء ن مص 
تابعاأكثرهم أكون أن فأرجو إلي، اف أوحاه وحيا اوتيته الذي كان 
القيامة.يوم 

بعثثقال؛ . اف رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٧
بمفاتيحأنيئ، رأيتني نائم أنا وبينا بالنعت،، ، ومنJiالكلم، بجوامع 
ذهنافقد • هريرة أبو نال يدي• في محومحنت، الأرض، حزائن 

الأنبياءعلى يصلن، قال؛ لم( )ولمثنتثلموسما وأنتم افه. رسول 
الغنائم،ر واحف، بالزيخ، وصرلم، الكلم، جوامع أعه1ياإ سسث،؛ 

وحتمكامحة، الخلق إر وارسلتإ ومسجدأ، ظهورأ الأرص ر وجعلتا 
الثيوف-بي 

بالرعب،،نصرت يوله كثيرة. معاني تشمل التي الموجزة الألفانل الكلم! )جوامع 
مسيره■ بريادة جابر حديثا من الصلاة كتاب في وسيأتي مني، المدو بخوف أي؛ 

سفيانأبو فال وفد ززاء، أو أدام من شهر مسيرة وت وبيض يخافني أي: شهر، 
،نحوه أو شهر مسيرة ؛يتهم.ا وكان الأصفر، بني ملك ليخافه إنه لم! يأن قبل 

الحياةوأحب، الجهاد ترك من منه محروم أو أمته؟ يشمل أو به مختص ذلك وهل 



؛(٦٥
فيوسأتي ثوبان، حديث في كما عدوهم ملوب، من مهابتهم غ~زع الموت وكره 

زهرةمن عليهم نح وما الأموال يعني تخرحونها، ت: سلونهاالمائة. أتراهل 
الدنا(.

ولدنني أنا قادت . الله ود رم أن هريرة، أبي عن رم( -  ١٣٨
منشر.وأود ثائر وأود الأرض، عته ثنى س وأود القيامة، يوم آدم 

شفيعأول أنا ه•' اغ رسول قال ت قال أنس، عن زم( -  ١٣٩
نبئاالأنبياء من ؤإن صدقت، ما الأنبياء من نبي بمث.ق لم الجنة، في 
يشفعالناس أول أنا ت رواية( روقي واحد رجل إلا أمته من يصدقه ما 

باب ٤٨٠من أول وأنا القيامة، يوم تبعا الأنبياء أكثر وأنا الجنة، في 
يومالجنة باب آتي قادت . الله رسول أن ت أحرى، روقي الجنة 
فيقودامحمل.، فأقول؛ أنث؟ من الخازل! فيقول هاستفتح، القيامة 

قبلك.لأحد أفتح لا أن أمرلم، يلث، 

إوشئتا« الوحي ندء باب 
هبنيئ ما أود الت: فعائشة، عن م( رخ -  ١٤٠

يرىلا وكان النوم، في الصالحه الرؤيا الوحي؛ من . الله رسول 
يخلووكان الخلاء، إليه حبب ثم الصبح، نلق مثل جاءت إلا رؤيا 

ذوات،الليالئ - التعئن. والتحنث،: قال؛ - فيه فيثحنئ جراء، بغار 
حديجة،إلى يرجع ثم لدللئح، ويتزود أهله، إلى يننع أن قبل العدد 

وهوالحق( نجثه حتى رواية؛ )وفى الحق جاءْ حتى لمثلها، فيتزود 
أناما قلت؛ قال؛ اقرأ، فقال؛ الملك، فجاءْ ^اء، غار في 

أرسلني،ثم الجهد، مني بلغ حتى فنكي، فاحيني هال•' بقارئ، 
بلغحتى الثانية، فغملنى فأحدنى بقارئ، أنا ما فقلت،؛ اقرأ، فقال؛ 



فاحدنيبقارئ، أنا ما فقلت،؛ اقرأ، فقال؛ أرسلني، ثم الجهد، مني 
ركئأني فقال؛ أرسلني ثم الجهد، مني بلغ حتى الثالثة فغطني 

ءثألننِأككا٠ ^١^١٧^٢ ٠ ش ين 'ألإيتن نفز ٠ طق أدى 
فدخلقواده، ننجف-ح ه اممه ود رم بها فرجع يره ز نا 'الأمن ؤ ع •

ذهبحش فزملوْ زئلوني، زملوني، فقال! حويلد، بنتا خديجة عر 
الخبر،وأخبرها مالي، خديجة أي لخديجة؛ قال نم ١^^٤، عنه 

الفواف أبثر، كلأ، له: فمالت، نفى، على خشيثج لقد وقال: 
الرحم،لتصل إنلثا أبدآ( اش يحزنلثج لا رواية؛ زوقي أبدأ اف يخريلث، 
الفيف،،وثمري المعدوم، وتكيب الكل، وتحمل الحديث،، ومدق 

بنورقة به أتننإ حتى خديجة، به غانطالمت، الحق، نؤانس، على وتعين 
أخيخديجة، عم ابن وهو - قصي بن الغزى عبد بن أسد بن نوفل 
العنراني،الكتاب، يكتس، وكان الجاهالية، في ئنهنر امرءأ وكان - أبيها 

وكانرواية؛ )وفي يكتس، أن اش ثاء ما بالعبرانية الإنجيل من فيكتسخ 
أناف ساء ما الإنجيل من بالعربية فيكتِ، العربي الكتاب يكتس، 

عم،ابن يا خديجة؛ له فقالت، عمي، قد كبيرأ سيخا وكان يكتس،( 
فاخبرهترى؟ ماذا أحي، ابن يا ورقة؛ له فقال أخيلئ،، ابن من اسمع 
أنزلالذي الناموس هذا ورقة؛ له فقال رأى، ما خبر اف رسول 

قوئلثج،يخرجك، إذ ختا أكون ليتي خدعا، فيها ليتي يا موسى، على 
رحليايت، لم نعم، قال؛ هم؟ مخرجي أو اف.؛ رسول له فقال 

نمرأك أمن يوملث، يدركني ؤإن عودي، إلا به جنت، ما بمثل قثل 
الوحي•وقتر رقي، أن ورقة ينثن، لم ثم موررأ، 

المهئهوالحوائج الأثقال الكاف؛ بفتح الكل، مشهورتان• لغتان وفجاه، )نجته 
نالكل، نهو غيره، عن ؤيحمله الأحوال، من الأسان يتكلمه ما وكز والعيال، 

يلنث(.لم يشب: لم مثنت؟بم. عك حقل تعار؛ 



!-٠^١؛جاورت قال؛ . المي أن جابر، عن م( )خ -  ١٤١
وحلفيأمامي فنظرت فنوديت مهلت، حواري نفت قلما شهرأ، 

أرفلم فنظرت نوديت،، نم أحدأ، أر فلم شمالي، وعن يميني وعن 
فرفعن،ماء( المن صونا سممن، ت رواية روُي، لوليت نم أحدأ، 
ماءالبين كرمي على جالس ؛^١؛ جاءذيا الذي الملك فإذا رأّيا، 

ترواية )وض الأرض إلك، هوث حنك، رعبا منه فيبشتا والأرض، 
فديرونى،دثروني، ! فملت، حديجة، فانست، شديدة( رجفة حدتني فأ 

ءددروذءا،زملونح،، زملونح، _،؛ رواية؛ رومح، باردأ ماء على وصبوا 
وذ1بك٠  'مؤدبث، • ^ ١٠ؤ • آلتئتمث ^؛^؛٦١ ه•' اض فان—زل 

هال!رواية( )وفي الصلاة مرض أن قبل وذلك، ظهجز؟4 والثم ٠ قلير 
تحوه.ذكر ثم . . . أمثي. أنا فينا فترة، عني الوحي هثر 

فز-مت،(.)جبمتح: 

وهو. المحم، عش أنزل مال؛ عباس، ابن م، م( )خ -  ١٤٢
بالهجرةأمر يم إليه، يوحى سنه عثرة ن ثاد بمكه فمكب أربعين، ابن 

)ولملم(وبنص ثلاث ابن وهو ومات بنين، عئز المدينة إلى فهاجر 
ولاالضوء، ؤيرى الصويتح، مع يسنة عشرة حمس بمكة أقام قال! 
عثرأ،بالمدينة وأقام إليه، يوحى منين وثمار سنين، سع شيئا يرى 

أبيبن عمار عن رواية( )وفي سنة ومتن حمس ابن وهو وتوفي، 
قال!مات؟ يوم اف لرسول أتى كم عباس ابن سالت، قال! عمار 

الماس،سألتؤ قي. إني قلتؤ! ذللثح، عليه يخفى مثللث، أحيسسح كنن، ما 
قلمت،!أتحسبج؟ قال! هيه، ، ^JlJi\ءلم أن هأحببث، علي، فاحتلفوا 

يأمنبمكة عشره وحمسز بها، بعن، أربعين اك، أمقال! نعم، 
اللهبعثه قال! أنس، عن )ولهما( المدينة إلى مه.اجرأ وعنرأ ؤيخافج، 

ّنن،عر ويالمل.ينة منن ر عبمكه فاقام سنة اربعن رأمى على 



شعرةعشرون ولحيته رأمحه فى وليس محسنة، ستين رأس على اف وتوفاه 
ثلاثابن وهو تويئ اممه رسول أن عائثة، عن رولهما( بيضاء 
وستين•

محيعظيمأ صياء ، القرء ؤيرى جبريل، صوت أي• الموت، يمع ت القاري رمحال، 
بعدحجر ابن وقال، الضوء، محوي يرى لا أي: محيتا، يرى ولا المفللمت، اااJالي 

يخالفما المحابة من عنه روي من كل أن والحاصل الروايات؛ نوحيه ذكر 
ولموأنس وعانشة عباس ابن وهم المشهور عنه جاء وستون نلاث وهو المشهور 

ومحتين(.ثلاثا عاش أنه ٌعاوية على يختلف، 

حيناش. ود رم قام قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٤٣
أو- يريش منشر يا فال! عيووق ؤوأني.ر • هك اممه أنزل 
بنييا شيئا، اض من عنكم أغني لا أنفكم، انثروا — نحوها كلمة 

المطلتؤ،عند بن عباس يا شيئا، اض من عنكم أغني لا مناف، عبد 
عتلئحأغني لا اف، رسول عمه صمية ؤيا شيئا، اممه من عنك أغني لا 

المالي، من شسن< ما سلينى محمد، ؛نث، فاطمة ؤيا شيئا، اش من 
اشقروامناف، عبد بني يا ت ل محا )وللبخاري( شيئا اممه من ^li^، أغنى 

أميا اف، من أنفكم اشتروا المهللّ_<، عبد بني يا اممه، من أمنكم 
افه،من أنمنكما افتريا محمد، بنش فاطمة يا اممه، رسول عمه الزبير 

لم()ولمشئتما ما مار مى سلاني شيئا، افه من لكما أملك، لا 
دعاءش\ريلئ، ءؤوأذي-ر الأية مدم نزلت، لما محال؛ 
بنكعب بي، يا فقال؛ وحمى، فعم فاجتمعوا، قريشا، ه اممه رمود 
أمنكمأنقذوا كعك،، ين مرة بّي، ُا الثار، من أمنكم أمدوا لوي، 

عبدبني يا النار، مى أمنكم أنقدوا شمس، عبد بني يا الثار، مى 
منأنفكم أنقذوا هاشم، بني يا النار، من أنفكم أنقدوا مناف، 
محاحلمه،يا الثار، مى أنمنكم أنقدوا المهلاو_،، عبد بني يا النار، 



^JC^أأسيه 
لكمأف غير شبما، اف من لكم أمالك لا فار النار، من شج أنقذي 
نلالها.نأبمها رجما، 

محاصلهاأي' الرحم، لملة استعاره به، ينل ما ؛ وكسرهاالباء بفتح )البلال،، 
بصلتها^

عشميثرءؤوأنذ■ر •' نزك لما ؛ ن، فالعائثة، عن ريزإ —  ١٤٤
ست،فامحلمه يا فقال! الصفا، على اممه ود رم نام أ؛دشبمثه 

أملك،لا المهلاو_،، عبد بني يا المهلك،، عبد شنا صفية يا محمد، 
•مئتم ما مالي من ملوني شيئا، الفه من لكم 

قالا:عنرو، بن وزهير النخارق، بن قبيحة عن )م( -  ١٤٥
رصنةإلى الله نبي انعللق أبررلإ/كه عشميك، ءؤوأنذر ت، نزللما 

نذيرإني مناف عبد بتي يا نائي• لم خجرأ، أعلاها فتلا خبل، 
أهله،نرتأ فائثللق العدو، رأى رجل كمثل ومثلكم مقلي إنما لكم، 

صثاحاه.يا ت تهتف فجعل بنوه، يأن فحثي 
وهيوالنصسامت الرصم واحدة ت وسكونها الضاد فتح مع الراء بفتح )الرصمة، 

العينوالربيئة: لهم، ؤيتهللع يحرسهم يربأ: بعض. فوق بعضها عظام صخور 
نن؛—٠أو جبل على إلا يكون، ولا عدو يدهمهم لئلا للقوم، يتطلع الذي والطلعة 

له(.ؤيتأهيوا ليجتمعوا عفليم أمر ومع عند بها يصيحون كلمة صباحاه يا منه. ينفلر 

إذاه اض ض كان قال: الصامت،، بن عبادة عن رم( -  ١٤٦
أنزلإذا كان رواية(■ )وفى وجهه له وترئد لألك،، كرب، عليه أنزل 
رغعته أليي فلما روومهم، أصحابه ونكس رأسه، ناكس الوحي عليه 

فيه،ذلك، عرفنا الوحي عليه أنزل إذا كان أحرى(: )وفي رأمحه 
وجهه•وتربد هميه، وهمض 

كلونصواد مع عبره والزبدة: وجهه، لون تعير وجهه: ترني الكرم،. أصابه )كرب،: 
الوحي(.عنه ارتنير عته: أئيي الرماد. 



جيخ|1ييهج
محالم هنا بن الحارث أن عائثة، عن ي رخ —  ١٤٧

فقالالوحي؟ يأتيك كيف اف، رمحود يا ت فقال اف ود رم 
علي،أشده وهو الجرس، صلصلة مثل في يأتيني أحيانا .؛ اممه رسول 
فيكلمني،رجلا المللث، لي يتمثل وأحيانا قال، ما وع1ت وقد عني فنمصم 
اليومفي الوحي عليه ينزل رأيته ولقد عائشة! فاك يقول. ما قاعي 

كانإن قالت: لم( )ولمعرقا لمممد جبينه ؤإن عنه فيفصم البرد الشديد 
•عرقا جهته تفيض ثم الباردة، الغداة في اف رسول على لينزل 

بمسيلكما عّرقا، بمسيل أي• عرتا، ؤيتفمد سال، أي• وتمصي، الشيء رانفصد 
فيسرب،دمه ليستخرج سى الذي هو المفصود! والعرق نمهد، إدا المرق ْن الدم 

الدم(.تحريم تبل حلعامهم يه ؤيعالجون الجامة في يشربونه وكانوا 

ليتنيلعمر: يقول كان أنه أمية، بن بملي عن م( رخ -  ١٤٨
هالنبي كان فلما الوحي، عليه ينزل حين . اف رسول أرى 

فيهمأصحابه من ناس ومعه عليه، به افلل قد ثوب وعليه بالجنرانة 
ترىكيف اف، رسول يا فقال: طيب، متضمح رجل جاءه إذ عمر، 

ساعة،. الّك، فنظر طيب؟ ئصمخ ما بعد جثة في أحرم رجل في 
فجاءتعال، أن يخلى: إلى عمر فأثار الوحئ، فجاءْ مكتف، ثم 

سرىثم ساعة، لدلك يغعل الوجه، محم هو فإذا رأسه، فأدحل يملى 
فجيءالرجل، فالتمز آنفا؟ العمرة عن سألني الزى أين قال: عنه، 

مرات،ثلاث له فاغبك الذي الئليب أما فقال: المبي إلى به 
حجك.في تصغ كما عمرتك في اصغ )م فانزعيا، الجثة: وأما 

منقريب موضع الراء؛ وتشدد العين تكر وقئ والتخفيف العين بتسكين )الجعرانة، 
بالهليب؛التضمخ الّص سها اعتمر للإحرام، وميقات الحل، قي وهي مكة، 

الأن(.أو قريا، انفاث النائم. ثنى صوت الغفل؛ يه. التلثلح 

ت:أش الم. دّول أن 'ات، بن ند ص )خ( -  ١٤٩



أمابن فج—اءْ أق^ ُّبمل، ف، وآلمجهدة ألثمحث يى آشووث تنوى 
الجهادأسطع لو الله، رسول يا فنال! علي، يملها وهو مكتوم 

علىوتعالى نبارف الله فانزل - أعمى رجلا وكان - لجاهدت 
ثرصأن جئت حتى علي محتفك فخذي، على ويخدم ه رموله 

ألصزره.أول ؤء؛و هذت الله فانزل عنه، سري ثم فخذي، 
نالواحد، عليه وأمل عليه أملى ت يقال لأكتبها، على يقروها على• ربثلها 

يناليغم عته، صري ندلها• فخدي؛ ئرص أنهوه. عله أرى ءؤوو-للس تعالى• 
عنه(.كثف، ت الراء وتشديد 

أزدمن وكان ماكة، قدم صمادآ أن عباس، ابن عن )م( -  ١٠٠
إلت يقولون مكه سمهاء مع فالريح، هن.ْ من يرقي وكان منوءة، 
علىيشفيه الله لعل الرجل، هذا أتيتإ أني لو ت فقال مجنون، محمدأ 
اممهؤإن الريح، هذه من أرش إئي محمد، يا فقال؛ فلقيه، بلي، 

إنه؛ الله ود رم فنال لث،؟ لفهل ماء، من بلي على بشمي 
يمللوْس له، مضل فلا الله يهد-ْ من تعينه، ون، نحمل،0 لله الحمد 

وأفله، ثريلث، لا وحده اممه إلا إله لا أن وأنهي له، هادي فلا 
عالئأعد ت له فقلته صمادت قال بعل.، أما ورسوله، عبده محماوأ 
لقدفقال! مرات، تلأيث، النه رسول عليه فاعادهن هؤلاء، كلمايائ< 
مثلسمعته فما الشعراء، وقول حرة، الوقول الكهنة، قول سمعتح 

علىأبايعلئه يدك هاين، البحر، قاموس بلغن وقد هؤلاء، كلمانلث 
قوملئه؟وعلى ه•' اممه رسول فقال ه اينه رسول فبايعه الإسلام، 

الماوينة،مقدمه بعد سرية الله رسول فبعثه قومى. وعلى قال! 
هؤلاءس أصبتم هل I للجيش السرية صاحبه فقال قومه، على فمروا 
-إداوة نسخة! وفي - مئلهرة متهم أصستته القوم! س رجل فقال شتتا؟ 
صماد.قوم هؤلاء فإن ردوها، فقال! 



الأقصى(.قم0 وفل ووصطه، لجته البحر! )قاموس 

لشيءيمول عمر سمعت ما قال! عمن، ابن عن )خ( -  ١٠١
بهم إذ جالس: عمر سا يظن، كما كان إلا كذا لأظنه إني قئل: 

فىدينه على هذا إن أو ظني، أحطأ لقد فقال: جميل، رجل 
ذلك،له فقال له، يدعي الرجل، علي كاهنهم كان لقد أو الجاهلية 

عاليكأعزم فإني مال• لم، مرجل به استمل كاليوم رأيت ما فقال: 
أعجنجفما قال: الجاهلية، في كاهنهم كث قال: أخرسي، ما إلا 
أعرفحجاءتني وق الفى يوما أنا بينما قال؛ جنثتك؟ به جاءتك ما 

إنكاسها،بعد من ذانها ؤإئلأنفا؟ الجن تر \ذأ قالت،; الفزع، فيها 
عندنائم أنا بتنا صدق، عمر؛ قال وأحلاسها؟ يالفلاصى ولحوقها 

صارحاأسمع لم صارخ به فصرخ فذبحه، يعجل رجل جاء إذ آلهتهم، 
يقول;فصيح، رجل نجيح، أمر جليح يا يقول; منه، صوتا أسد نقل 

هذا،وراء ما أعلم حتى أبرح لا ن قلت القوم، فوثل، الله، إلا إله لا 
الله،إلا إله لا يقول; فصيح، رجل نجيح، أمر جليح، يا نائي: ئم 

نى.هذا فيل: أن نشنا فما فقمت،، 
للمصجمع الخلاص، الرجاء. غد اليأس ته المراد ر إ،لاسهسا حجر! ابن رقال( 

ماوهر ت جنس جمع الأحلأس، التياق. من الفتية وهي: فلوص جمع وهر بضمتتن 
معناهعظم برزن والمهملة بالجيم جليح! الرحل• تحت الإل ظهور على يوصع 
بعينهرحلا نائي يكون أن يحتمل التين؛ ابن قال، بالعداوة. المكاشف، الوقح 

ناجح(.سريع • تجح أمر المنة. بتلك كان ص أراد يكون أن ويحتمل 

Mرسوله على تابع اض إل قال؛ أنس، عن م( )خ -  ١٥٢
ئوليثم الوحظ،، كال ما أكثر ئومحاْ حتى وفاته، قبل الوحمم، 

يعد.ه الله رسول 

وفاةبعد ها لعمر بكر أبو قال قال: أنس، عن رحنا -  ١٥٣



هاف رمول لكن كما نزورها أيمن أم إلى ينا انطلق ه؛ الله رسول 
أنتعلمين أما يباكيك؟ ما ت لهافقالا بكت، إليها انتهيا فلما يزورها، 

أنأعلم أكون لا أن أبكي ما إ فماك ه؟ لرسوله حير اف عند ما 
منانقطع محي الوحي أن أبكي ولكن ه لرسوله حير اف عند ما 
معها.يبكيان فجعلا البكاء على فهيجتهما ماء، ال

□□□□□□



غمح|إي؛؛ه

لعفلم كظس

إاهرآن فضانل اب ب ر
بنوشداد أنا دخلت هال: رفح، بن عبدالزن عن رخ( . ١٥٤

شيء؟من النبي. أئرق شداد: له همال عباس، ابن على معقل 
محمدعلى ودخلنا قال: الدهتن، بين ما إلا شيء، من ترك ما قال: 
الدهتين•بين ما إلا ترك ما فقال: هالناه، الحنفية ان 
المصحف(.حافتا الدئتازت الديتين، بين )ها 

نال؛الله. رّود أو عفان، بن عثمان عن رخ( -  ١٠٥
وعلمه.الئرأآو من 

لقيعبدالحارث بن نافع أن وانلة، بن عامر عن زما -  ١٠٦
علىامتعمك من •' ل فما مكة، على استعمله عمر وكان بعنفان، عمر 
منمولى ت قال أبزى؟ ابن ومن قال: أبزى، ابن قال: الوادي؟ أهل 

قارئإنه قال: مولى؟ عليهم ث، انثحلففقال: ا، موالسث
قد. إل أما عمرإ قال ؛الفرائص، عالم ؤإنه هؤ، اض لآكتاب 

آحرن.به ؤيضع أقواما، الكتاب بهيا يرح اممه إن قال: 



)حج(و__جاقؤالس؛ه 
حندلا قال: و. اض رمرل أف هريرة، أبي عن )خ( -  ١٠٧

رواية؛روقي آتاه رجل اثنتين؛ في إلا نحاند( لا رواية؛ روقي 
له،جار مسمعه النهاو ؤاناء الليل آناء ظوْ فهو المراق، اض علمه( 
ورجلنعمل، ما مثل منبللمؤ يلاق أوين ما مثل أوتيلم، لتتني فقال؛ 

مامثل أونسن، ليي رجل؛ فقال الحق، في يهلكه فهو مالأ اف آتاه 
نعمل•ما بئل فعمك أومحي 

قال؛اض. ربوي أل عود، مبن مداض عن م( رخ -  ١٥٨
فيغضه على طثلة مالأ اض آتاة رحل اكن: في إلا خسد لا 

.ؤيعلمهابها نقضي فهو الحكمه، اش آتاْ ورجل الحي، 
القرآنبها فالمراد انفردت ؤإذا الة، بها فالمراد القرآن مع انترنت إذا )الحكمة، 

حميعا(.والمنة 

هاض رسول ممعتج نال؛ عمر، ابن عن م( )خ -  ١٠٩
الليلآناء به فقام القرآل اض اتاه رجل اقين؛ على إلا حني لا يقول؛ 

النهار.وآناء الليل آثاء ينفقه فهو مالأ، الله أعهلاْ ورجز النهار، واناء 
يفرأالذي نثل قال؛ ه المي أن عائثة، عن م( رخ -  ١٦٠

نمزا،الذي ومثل البررة، الكرام السمرة مع له، حافغل وهو القرآن 
البخاري(رواية )هذه أجزان نله شديد عليه وهو نتعاهده، وهو 
نمزأوالذي البررة، الكرام السمنة مع بالقرآن الماهر قال؛ لم( )ولم

أجران.له شاق عليه وهو فيه ؤيتتمغ القران 
بنال.الأوه ءبعن رحسزا بغ( هق ك حي، ت د حم رش - ١ ٦ ١ 

افرات القرآن لصاحب، يقال ؛ اتله رمون قال قال؛ العاص، بن عمرو 
تقرنها.آية آخر عد متزلتك، فإن الدنيا، في ئريز كنت، كما وزيل وارق 

أيجبنال؛ ه اينه ود رم أل هريرة، أبي عن رم( -  ١٦٢



._؛قؤ؛ييه
:ذلنامنان؟ عظام حلفات ئلاث :جذ أن أهاله إلى رجع إذا أحدكم 

ثلاثمن له حير صالة في أحدكم بهن يقرأ آيات فثادث ت قال نعم، 
منان.عظام حلمات 

يمضيأن إلى الحامل النائة ومي وكر الخاء بفتح حلفة، جمع )الحلمات؛ 
عشراء(.هي ثم أمدها، ، نمقعاليها 

هاممه رسول حرج قال! عامر، بن عقبة عن رم( -  ١٦٣
أوننلحاو( إلى يوم كل يعدو أن يحلم، أيكم ت فقال الصمة، في ونحن 

رجم؟قئلع ولا إثم غير في كوماؤين بناقتين منه فياتث العقيق، إلى 
المجدإلى أحدكم يعدو أفلا ت قال ذلك،، نحلم، اف رسول يا I فقلنا 

وثالثناقتين، من له حير قلث،، اق تمتاب من آبتين يئنأ أو بنم، 
الإبل•من أءا-ادس ومن أربع، من له حير وأربع ثالث، من له حير 

•عاليته( الشام عفليمة ت كوماء وناقة بالمدينة. واديان ت والعقيق ربظحان 

المفصلتدعونه الدي إ0 قال؛ حير، بن معيد عن رخ( -  ١٦٤
مرأتومد ه النه رمحوث، يومئ عباس؛ ابن وقال قال؛ \ذوحمحأ.I هو 

عهدفي المحكم حمعت، قال! رواية( )وفي المحكم الننصل 
المفصل.قال؛ المحكم؟ وما له؛ فقلن، قال؛ ه اق رسول 

معحلوما كنا قال؛ اشحعي، قيس بن علقمة عن رخ( -  ١٦٥
هؤلاءأيستطع عبدالرحمن، أبا يا فقال؛ حثاب،، فجاء عود، مابن 

بعضهمأمرت سشث، إن إدك، أما فقال؛ ثرأ؟ كما يمزأوا أن الئساب،، 
حديربن زيد فقال علقمة، يا اقرأ قال؛ أحل، قال؛ عليكه، يقرا 

أمافقال؛ وليس؛اiنئنا؟ يقرأ أن علقمة أتآمر - حدير بن زياد حو أ- 
فقرأتوقومه، قوملئ، في النبي قال بما أحبرثالئ، مئن، إن إنلث، 
قلنال؛ ترى؟ كيف عبدالله؛ فمال مريم، محورة من آية ين حم

إلىالثنثؤ ثم يقروه، وهو إلا محيئا أقرا ما ءباJالنه؛ قال أحن، 



يلقى؟أذ الخائم لهذا يان ألم فقال! ذهب، من حائم وعليه خباب، 
فألقاماليوم، بعد ص تراه لن إنك أنا محال: 
نتهفإذا الأحكام، بعض عليه يخفى كان الصحابة بعض أن فيه حجرت ابن )نال 
القراءة(.فى مثله أنه معود ابن له شهد حث لعلقمة عظيمة منقبة وفيه ربع، عليها 

إلىموسى أبو بث ت قال الدولذ، الأسري أبي عن )م( -  ١٦٦
القرآن،ءنووا قد رحل ثلاثمتة عاليه فيحل المسنة، أهل مرا؛ 
الأمد،عليكم نئلولى ولا قائلوه، وماؤهلم، المنة، أهل خيار أنتم 

سورةمرا كنا ؤإنا ملكم، كا0 من قلوب قسسث، ك<ا نرئيب، قثمنز 
تمنها حفظت، قد أنى غين قاسيتها، ببراءة، والنية الهلول قى نثنهها 

حوفنحنملا ولا ، واديا لابثعى ماو من واديان آدم لابن كان لو 
المسنحابحبإحدى يثنهها كنا سورة نقرأ وكنا التراب، إلا آدم ابن 

الما تقولول لم آمنوا، الدين أيها يا ت منها حفغلت، أني غير قاسيتها، 
•القيامة يوم علها فتنالول اعناهكم في سهادة هتكتهب، تفعلون 

فقدامتقيموا المثاء، معشر يا ت قال حديقة عن )خ( —  ١٦٧
•بعيدا صادلأ صللتم لقد وشمالا، يمينا أحدتم ؤإن بعيدأ، سبقا سمتم 
بفتح;وى سمتم؛ النئاد. والسنة باكرآن العلماء بهم; والمراد قارئ جْع )الفراء 

المعتمد(.والأول • فتح في حجر ابن الحافنل نال وبضمه، أوله، 

ه؛اغ رسول لي قال قال! حوي، مابن عن رخ -  ١٦٨
انزل؟وغليل؛، ءالإال؛< أقزأ الله، رسول يا ؛ فقلث، القرآل، علي امرا 

قال؛غيري، من أسمعه أن أشتهى( رواية؛ روقي أحن، انى قال؛ 
إداالأية؛ هذه إلى جئت، حتى اء، التمحورة عليه فقرألم، 

ثلثج■حقال؛ ثإ_سداه ^؛؟^ ٢٥عق ؛، ijو-إئنا منهيي أثؤ َلإا ين نا حن
قالقال؛ لم( م)وزاد تذرفان عيناه فإذا إليه، فالتمت، الأن، 
فيهم.كست، ما أو فيهم، لملم، ما عليهم ثهيدآ .؛ الّما 



عخ|1سةه

عنرصحبح( بغ( ص ك س ص ع ن تض د رحم -  ١٦٩
وهزالله رسول إلى انتهيتح ت نال أبيه، عن عبدالله بن مهلرف 
أزيزصدر؛ وفي رواية(: )وفي المرجل كأزيز أنين ولجوفه بملي 

سيقل لم ت حنبل بن أحمد بن همداش فال ال؛كاء، من الزخى كأنيز 
هارون.بن يزيد إلا البكاء 
إذالأنه حزف؛ أو حجر أو حديد من القدر هو والمرجل: صوت، أي؛ )أنين، 
 V—الحبوب(.ينهما تطحن تدبران محجران والرحى: الرحل، على أنم كأنه نم

ليفال قال: العاص، بن عمرو بن عبدالنه عن م( رخ .  ١٧٠
ليلة؟ ١JS^٧ و-شا الئ>، ضوم أنك أخن م ه: \ش رسول 
صومفصم قال: الخيز، إلا يذلك، ارد ولم اممه، نبي يا بلى قلغ: 
ياهيت،: شهر، كل في القرآن واقرأ الناص، أعبد وكان داود، 

عشرين،كل في فادنأْ قال: ذللث،، من أهمل أطيى إني افه، نبئ 
كلفي فاثزاة قال: ذللث،، من أيصل أطيى إني اممه، نبي يا يلم؛،: 
فيفاقرأه قال: ذللث،، من أقفز أطيق إني اممه، ني يا قلتخ: عثر، 

لي:وقال علي، فشدد فئدديتح، قال: ذللثج، على نرد لا شيع، كل 
ليقال الدي ش نمزث قال: نمن، بلث، نثلود لخلك، لأ'-دري، إناiإ 

وذلل-،ه' الله لي رحمة هبلمتط كنت، أيي وددينح لمإت فلما . الّكا 
القرآنمن الثبع أهله بعض على يقرأ وكان وصعمت،، لمزت أئي 

بالليل،عليه أحم، ليكون الليل، من يعرفه يقروه والذي بالنهار، 
أنكراهية مثلهص، وصام وأحصى، أياما أفعلر يتقوى أن أراد ؤإذا 

فيبعضهم: وقال البخاري: قال المؤ عليه فارق شيئا نئزق 
نع•ض وأكثرهم حمم_، ومح، ثالآ'ن، 

التطؤع(.صيام باب في أحرى روايات للحديث 

.الله رسول بعثني فال؛ موممح،، أبي، عن م( رخ -  ١٧١



علىنزلها محبة منا واحد لكل وكان اليمن، محمدمنا اليمن، إلى ومعاذأ 
موسى،أبا يا فمال! - يتزاووان وكانا - موسى أبا معاذ فأتى حده، 
صلاتي،ومحي ذراشي، على ! ئموقا أئمويه ت قال القرآن؟ تفرأ كيف 

أودأنام قال! معاذ؟ يا أنث، تقرأ فكيف محال! ثم راحلتي، وعلى 
لي،اض كتس، ما فأقرأ النوم، من جزئي قفيت، ومحي فأقوم الليل 

محومتى٠احشب كم؛ا يومأى فاحتيسإ 
أنوهو الناقة، ^١^، من ونت،، بعد ووقتا شيء، بعد شيئا أمؤْ موقا؛ )أنموقه 
تحلج،(.ثم ثدر، حض صاعة تترك نم تحلب، 

ه:الله رسول ال قء-الت مومى، أبي عن م( )خ -  ١٧٢
)وفىثملتا أثد لهر بندم، محمد ئمس محوالذي القرآن، هذا ثعاهدوا 

•عملها في الأيل من مصبا( رواية: 

مثلإنما قال! . الله رمود أف عمر، ابن عن م( رخ -  ١٧٣
أملكها،عليها عاهد إذ المعملت، الإبل صاحب كمثل القرآن صاحب 

بالليلفقرأه القرآن صاحب، قام ؤإذا ت لم( م)وزاد ذهجث، أءللمها ؤإن 
نبنه.به يئإ لم ؤإن ذكزه، والمهار 

الخيري،معيد أبي عن زصحيح( هق( ك، حر ن ئ، رحم -  ١٧٤
بالقراءة،يجهرون ئتبغضأ المسجد، في ه اممه رسول اعتكننج قال! 

بعثكمفلا زب، ياجي كلم إن ألا ومحال: النم، فص، 
الصلاة.في قال؛ أو القراءة في بعض على بعثكم يري ولا بعضا، 

بنعقبة عن زحسزا طب، حب، ع ن ت د رحم -  ١٧٠
بالصدقةكالجاهر بالقرآن الجاهر ! اممهرسول قال قال؛ عامر، 
بالقرآنوالمسث بالصدقة( كالمجهر بالقرآن المجهن رواية؛ )وفي 

بالصدقة.كالميت 



بنالراء عن )حسن( هب( ك ع ن د م مي حم )_ -  ١٧٦
بأصواتكم.الهرآف نيتوا قال! الله رسول أف عازب، 

هاش رمحول رأيت قال; معمل، بن عبداش عن ،؛إ رخ -  ١٧٧
وهويقرأ لينة، قراءة الفتح محورة يقرأ وهو ناقته على مكة فتح يوم 

يجتمعأن ولولا قرة: بن معاؤية قال وزجغ ئغئل ابن فقرأ ^^، 
روزادالمى. بحكي معمل ابن رجع كما لرجعلم، علمكم الماس 

١قال: ترجيعه؟ كان كيف لمعاؤية: فقلمتا شعبة: قال البخاري(  ١ ١،
مرات،.ثلاث، 

قراءةعن ا أنمحاللم، قال: قتادة، عن رخ^ ء  ١٧٨
الرحمنالله م ئقرأ: ثم مدأ، يند كان فقال: اممه رمحول 
بالرحيم.ؤيمد بالرحمن، ؤيمد الله، م ببيمث. : الثحيم 

اللهأذف ما قال: المبي. أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٧٩
بالقرآن،يتعنى الصزت، حض ص كأذنه( رواية: )وفي أذو ما لثيء 
ثقتيM ليبي أذف ما لشيء اللة أذف ما )وللمخاري(: به يخهث 

يستغنيتضيره محنيان: قال بالقرآن. يتغنى أن له(: رواية روقي بالقرآن 
له.

فياختلفوا الجوزي ابن قال حجرت ابن محال اسمع، معنا0 فرحا، كفرح أذنا، )أذن 
والثالثالاستغناء والثاني الصوت تحسين أحدها أقوال أربعة على يتغنى قوله معنى 

محيالأفاري ابن حكاه آم قول وفيه به، التشاغل والرابع الشافعي قاله الئغزن 
نولوفيه بالغناء الهلرب أهل ستلد كما له والأستحادء التلميذ به المراد محال الزاهر 

الغناء(.هجيراه والنارغ المسافر يجعل كما هجيراه يجعله أن وهو حمن آحر 

منالمس و. الله رسول قال قال: هريرة، أبى عن )خ( -  ١٨٠
به•يجهر ت رواية( روقي بالمرآن يثس لم من 



مثلقال: الله. رسول أف موسى، أبي عن م( )خ -  ١٨١
طنت،،وطعمها ظنت،، ريحها ١لأئرجة، مثل المرآل يفرأ الذي المؤبن 

وطعمهالها ريح لا التمرة، مثل؛ القرآن يفرأ لا الذي المزمن ومثل 
طست،،ريحها مثل القرآف يفرأ الذي المنافق ومفز حلو، 

الالحنمللة، كمثل القرآن يقرأ لا الذي المناقق ومقل مز، وطعمها 
بدلالموصعين في الفاجر ومثل ت رواية )وفي نر وطعمها لها، ريح 

المنافق(.

بئماقال: ه المي أن عود، مبن عبداممه عن م( )خ -  ١٨٢
وانتاو.كروانسئ، هو بل وكنت،، كنث، آية ست، يقول: أن لأحدهم 

)وفيعملها من النعم من الرحال صدور من شنئا أثد فانه القرآن؛ 
نني.هو نز وكذا، كذا آية سيح، : يقللا رواية(: 
اقربأل لهى ه الهي أل عمر، ابن عن م( )خ -  ١٨١"

القال: و. الله رسول أف )ولملم(: العدو أرض إلى القرآن ب
فانيله(: أحرى زوقي العدو يثاله أن آس لا فانير بالقرآن، سافروا 

به.وخاصموكم العدو ناله فقد أيوب: قال العدو، يناله أن أحافث، 
وهىالمدكورة للعلة الكفار أرض إلى بالصحف السفر عن الهى فته • الووى رقال 

مغ(.ولا كراهة فلا المحلة هذه أمتت فان حرصته فينتثهكوا ينالوه أن خوف 

 . ..

اسزرفضائل باب 

فيأصلي كث قال: النعلى، بن سعيد أبي عن )خ( -  ١٨٤
يافقلته: أتيته، ثم أجبه، فلم الله رسول فدعاني المجد، 



دنأسمبوأ ؤ ت اض يقل ألم ت فقال أصالي، كنت إني الأه، رمول 
هيمحورة لأعئمثك ت لي قال ثم عما=ظلمه تيا دعآؤ إي، مللزسول 
بيدي،أحد نم المسجد؟ من Jخرج أن قبل القرآن في الثور أعفلم 

محورةأعفلم هي محورة لأعلمنك ثمل• ألم ت ئلغ يخرج أن أراد فلما 
الثاني،الئنع هي تث ممع ء؛ؤآ.لدنث فال! القرآن؟ في 

أوتيته.الذي العظيم والقرآن 

ياه: اف رسول لي قال قال: كعب، بن أبي عن )م( -  ١٨٠
١^قلث،; أعظب؟ ط، ١^ ، ^١٠٠من آية أي أتدرى ١^، أبا 

معلثظالئه كتابح من آية أي أتدري المنير، أبا يا قال: أعلإ، ورسوله 
صدريفي فضرب . آلثثم؟و•أوى هو إلأ إقه لا ؤ'آثن قلث،: أعنلإ؟ 
المنير.أبا العالم لنهنلث، وقال: 
لك(.ْبآ العلم ليكن أي: الحلب، )ت4نك 

بحففله اممه ود رم وكلني قال: هريرة، أبي عن رخ( -  ١٨٦
'•وقلخإ فأحدته، الهلعام من يحثو محجحز آمت، فأتاني رمقال، زكاة 

وبئعيال، وعلي محتاج، إني قال: اطه. رسول إلى لأزنننلث، 
•هريرة أبا يا س• الني فقال فأصح.تت،، عنه، يحلتخ، سديدة، حاجة 

وعيالا،حاجة 'شكا افه، رسول ا قلم،; الارحة؟ أمحيرك فعل ما 
أنهفعرفت، وسيعود، كد؛لن، قد إنه أما قال: سبيله، فخليت، فرحمته 
منيحثو فجاء ءنصدته، يعود، م إنه افه رسول لقول سيعود، 
دعتي،قال: . اطه رسول إلى لأرهعنالث، ت،: فقالفأحدته، الهلعام، 

بيله،ستإ فخليفرحمته أعود، لا عيال، وعلي محتاج، فإني 
قلمت،:أسيرك؟ فعل ما هريرة، أبا يا : افهرسول فقال فاص.حتا، 

سبيله،فخليهتا فرحمته، لا وعيا شديدة حاجة شكا الأه، رسول يا 



منيحنو فجاء الثالثة، فرصدته وسيعود، كديلئ، ئد إنه أما ت فمال 
مرات،ثلايث، آخر وهدا اش رسول إلى لأرءعنلثI v فقلتج العلعام، 

كلماتاعالماك دعني، ت فقال تعود، م يتعود، لا تزعم أذلث|ا 
آيةياقزا فراثالث، إلى أؤيث، إذا ئال! ص؟ ما ت نلت، بها، الله ينفعلث، 

لنفإنه ١لأية، تختم حتى ألم هو إلأ إكع لا الكرمي 
فخلستحمسح، حتى ثيهلاj ولا حافغل، اف مى ءل1ان، يزال 

البارحة؟أسيرك فعل ما . الله رمود لي فقال فاصحنخ، مثيله، 
فخاستبها، اف ينفعني كلمات يعلمني أنه زعم اف، ود رم يا ت ملث، 

آيةفاقرأ فراشاك إلى أتنك إذا لي: قال قلت،: هي؟ ما قال: سيله، 
آليهو طإلأ إثه ب جث' لأية ا تختم حتى أولها من الكرمي 

حتىشيهلان، يمزبلث، ولذ حاففل، افه من ءليلث، يزال لن ت لي وقال 
قدإثه أما و.•' الّثي فقال - الخير على ميء أحرصن وكانوا - تصح 

قلث،:هريرة؟ أبا يا ثلايث، منذ تخاطب، مذ ئعلم كذوبج، وهو صدقلثه 
شعلان.ذاك قال: لا، 

عندقاعد ٤دقاؤئ جريل بينما ءالت هماس، ابن عن )م( -  ١٨٧
منباب هذا فقال: رأسه، فرفع فوقه، من ئفيفا مسمع الّبي 

هدافقال: ، مللث، منه فنزل اليوم، إلا فثل يمح لم اليوم، ئح ماء ال
أبينوقال: لم، فاليوم، إلا فهل ينزل لم الأرض، إلى نزل مللت، 

سورةوخواتيم الكتاب، فاتحه بللثج: ني يويهما لم أونيتهما، بنونين 
أعطته.إلا منهما ه بحرفتقرأ لن البقرة، 

الصوت(.ت )التقيضر

تجعلوالا هال! . الله رسول أن هريرة، أبي عن )م( ٠  ١٨٨
الهرة.سورة همه تقرأ الذي الست همن لنهر الهسطان إن ممار، بونكم 



نرأمن المي. أن مسعود، أبي عن م( )خ -  ١٨٩
كمتاه.ليلة فى البقرة صورة آخر من لأيتتن با 

ّوء(.كل س محام ونل اللل مام س _، مماْ نل )سْ، 

ّمت ijl؛—نمعان، بن نواص العن رم( ~  ١٩٠

كانواالذين وأهله القيامة يوم بالقرآن بوئي ت يقول اش رسول 
هاش رسول لهما وصرب عمران، وآل البقرة صورة ميمه يه يعملون 

حللتان،أو عمامتان، كأنهما قال! بعد، نسينهن ما أمثال ثلاثة 
حاجانصواف، طير من جنيان كأنهما أو ساق، بينهما سوداوان 

صاحبهما.عن 

بينهماشيء. كل من القطعة والحزنة! حماعتان، والزاي; المهمالة بالحاء )حزقان، 
■مسآ الوالسرق. ويور، نحياء أي* الراء، بكون نرق، 

هاف رسول سمعت، قال; الباهلي، أمامة أيي عن زم( .  ١٩١
افرزوالأصحابه، سميعا القيامة يوم يأتي فانه القرآن، اقرؤوا يقول; 

كانهماالقيامة يوم تأتيان فانهما عمران، آل وسورة البقرة، الرهراؤين; 
صوافث،،طير من قرفان كأنهما أو عيايثان، كأنهما أو عمامتان، 

وئركهابركة، أحدها فإن البقرة، سورة اقرؤوا صاحبهما، عن و،حا-حان 
البهلله!أن بلغني سلام! بن معاؤيه قال الثلله. تستطيعها ولا حنزة، 
Iالسحره 

الكهفسورة يفرأ رجل كان قال; الجراء، عن م( رخ ١  ١٩٢
وتدنو،تدنو فجعلت، سحابة بثعلنتن، مربوحل حصان جانبه ؤإلى 

فقال;له، ذللئ، فل.كر ه النبي أتى أصبح فلما ينفر، فرسه وجعل 
السكينةفإنها فلأن، اقرأ قال; لم( )ولمبالقرآن ثننلت، كينه التللثح 

لالقرآن.تنزلت، أو القرآن، عنلء تنزلت، 



رآزآت(جخإقءي؛يه 
وندته،لموته يثهلنين شده ؤإنما منه. ألثلويل وقيل الحبل. ت الطاء بفتح )الئنلن، 

والمرأة(.الرحل على إنسان تطلق كما والأش الذكر على تْللق والمر والفرس 

المي.قال:سدظغثرأن الدرداء، ر ص رم( -  ١٩٣
آآحرمن شعبة! قال الدجال، من عمم الكهف، سورة أول من آآيات 

هشام.قال كما الكهف، أول من همام: وقال الكهف،، 

اللهرسول أل أبيه، عن أسلم، بن نيد عن رخ( -  ١٩٤
فسألهليلا، معه يسير الخهلاد_ح بن وعمر أسفاره، بعض في ير يكال 
فقاليجبه، فلم ماله ثم يجبه، فلم سأله ثم يجبه، فلم شيء عن عمر 

يزرن،عمر( أم يكانثح إ رواية )وفي عمر يا أملئط ؤكلئلثح عمر: 
هنزئعمر• قات، بجيبمج، لا ذلك كل ٌراُيج، ثلاث ه اممه ود رم 

نتسن،فما قرآن، فئ ينزل أل وحثست، الناس، أمام كنت، حتى بعيري، 
فينزد يكون أن خثيت، لقد فقلت،: بي، يفرح صارحا ممعتج أف 

علئانزلت، لقد فقال: عاليه، لممت، فه اف رموز فجشت، قرآن، 
ءؤإئاقرأ: ثم الشص، عليه هللعت، مما إلي أحب لهي سوره، الليله 

ئتا4.ئث ئك 
ه.لفهنا ها عمر قالها كما الدياء، حقيقة بها يراد ولا فقدتك، : انك،)ئكلتكه 

لبثت(.ما ت نشسثح ما السؤال. فى عليه ألححت ت نزرت 

سرثةعلى رحلا ؛عث، ه النبي أن عائشة، عن م( )خ -  ١٩٠
فلما\ثتكيم آثه هو _ ؛فيختم صالتهم، في لأصحابه يقرأ وكان 

يصنعشيء لأي ملوم: فقال: ه اممه لرسول ذللئ، ذكروا رجعوا 
بها،أقرأ أن أحث، فانا الرحمن، صفة لأنها فقال: فسألوه، ذللث،؟ 

يحثه.افه أن أحبروه اممه رسول فقال 



ج1وخ|كدهج

.الله رسرد إلنا حرج ثال؛ هريرة، أبي عن )م( -  ١٩٦
أس٠ محثد -أآس هن ظ فقرأ: الغرآن؟ ثالث عاليكم أيرأ 

ّاءنأفإني احندوا، .ت قال رواية( روقي ختمها حتى آلمثتده 
فقرأتالمبى. خرج ثم حثي، نى محني القرآن، ثلث علمكم 

حبرأهذا أرى إني لبعض! يعصنا فقال دخل، ثم أحده آللئ هو 
قالتإني ت فقال و. خرج ثم أيحله، الذي فذاك ماء، المن حاءه 
القرآن.نلث ئنون إنها ألأ القرآن، ثك علمكم طمأ لكم: 

رحلاسمع رحلا أن الخيري، سعيد أبي عن رخ( -  ١٩٧
هالنبي إلى حاء أصبح فلما دنددها، أرثيه آس هن وض ت يقرأ 

والذياض رموز فقال يتمالها، الرحل وكا0 له، ذللئح فذكر 
هالني قال قال؛ رواية( )وفي القرآن يلن، لثنيي إنها بيده، نفي 

ذللثحفئى ليلة؟ في القرآن ئلمثؤ يقرأ أن أحدكم أيعجز لأصحابه؛ 
أسهن وش فقال: اش؟ رسول يا ذللث، يعليق أينا : وقالواعليهم، 

سعيدأبي عن أحرى( روقي القرآن ثللمح أشذكده أس ٠ أحد 
زمنفي قام رحلا أن النعمان: بن قتادة أخي أخبرني الخيري، 

فلماعليها، يزيد لا أحثنده أس هن السحر: من يفرأ . الحم، 
نحوه.وذكر و:. الني الرج)؛ أتى أصحنا 

أحدكمأبمجز قال: الني. أن الدرداء، أبي عن رم( -  ١٩٨
قال:القرآن؟ نلمث يمرأ وكيف : قالواالقرآن؟ نلثح ليلة فى يقرأ أ0 

فهالني أن رواية(: روقي القرآن ثلمثؤ تعدل أحده أس هو جذ 
ءفجعل أجزاء، ثلاثة القرآن حزأ اممه إن قال: 
القرآن.أحزاء من جزءأ 

أرثد؛أس هن 



ج;مح؛يي.
عاصبن عامر ن عقبة عن )صحيح( طب( ن )حم .  ١٩٩

تقال إذ عزوة في راحلته . اممه برمول أقود أنا بيتا ت قال الجهني، 
فمالهافاستمعت،، قل، عقبة يا قال! ثم فاستمعت،، ثل، عقبة، يا 

حتىفقرأ أرتده آثه هو ؤءل فقال! أقود؟ ما فقالت،! الثالثة، 
ثمختمها، حتى معه وقرأيئ، 'ألث1ق؛ا< منن، أعود ؤءز قرأ نم ختمها، 

ماقال! نم ختمها، حتى معه، فقرأث، آلئاّنه يتن أعود ^٠]، قرأ 
ابنيا له! قال . الله رسول أن رواية(؛ لوفي أحد بمثالهن ثعوذ 

بلى.تؤ! قلالمتعوذون؟ به تعوذ ما بأفضل أخبرك ألا عابر، 
هاتينآقابزه يتث أعوذ وه يئن، أئوذ ه و.: فقال 

السورتن.

قال!. اممه رسول أن الجهني، عامر ن عقبة عن )م( . ٢ ٠ ٠ 
برتآعوذ ^؛3، دْل منلهن ير لم الليله، هذه أنزلت، آياين، ثز ألم 

الخد-
ر;•ُ 

ليال قال! قرواية( )وفي آقايد،ه يتن، أعود وء
يهل!مثلهن ين لم آيات، علي ت، أنزلأو أنزل، .! اممه رسول 

المعوذتين.

 . ..

اثمراءاتب1ب 

أقرأنيقال! ه الله رسول أو عباس، ان عن م( )خ -  ٢٠١
حتمحاويزيدني، أنتزيدْ أزد فلم فزادني، فراجنته حرف، على جبريل 
السبعهتللث، أف بلغني ! مهاين،ان قال أحرف،، سبعة إلى انتهى 



حادوفي يختلش لا واحدأ، يكون الذي الأمر في هي إنما ت الأحرف 
حرام.ولا 

الأحرفقيئ الملف اختلف وقد شامة أبو قال ت الباري فتح في حجر ابن )قال 
اليومالناس بأيدي الذي المصحف في مجموعة هي هل القرآن بها نزل التي المبعة 

داودأبي ابن أحرج وند المعتمد هو ت والثاني منها؟ واحد حرف إلا فيه ليس أو 
اختلافعن عيينة ابن سألت المج أبي بن الطاهر أبي عن الماحق في 

الميعةالأحرف ؤإنما لا، ت قال الميعة؟ الأحرف هي هل والعراقيين المدنيين قراءة 
مثله،وهب ابن لي وقال قال؛ احزاك. قالت ذلك أي وأقبل، وتعال هلم مثل 

المكتوببه المقطؤع إنزاله على المتفق هو المصحف في جمع الذي أن وألحق 
كانتمما فهو الرسم يوافق لا مما القراءات من ذااكا عدا وما ه النيئ بأمر 

منول ما إلى الحال آل فلما وتسهيلا، الماس على توسعة به جوزت القراءة 
المأذوناللففل على الاقتصار اختاروا بحضا بعضهم وكئر عثمان زس في الاختلاف 

عليهاستقر الذي المصحف ت المنة شرح في الغوي وقال الباقي، وتركوا كتابته في 
المصاحففي سحه عثمان فأمر ه، افه رسول على المرضان آحر هو الأمر 

يخالفما فصار الخلاف، لمائة قتلحا ذللثا سوى ما وأذهب عليه الناص وجمع 
حتىت البخاري عند أنس حديث قريبا وسيأتي المنسوخ، حكم في الصحف خعل 

إلىوارنل حفصة، إلى الصحن ءثما0 رد المصاحف، فى الصحن سخوا إذا 
أوصحيفة كل في القرآن، س ذلك سوى بما وأمر سخوا، مما ومم،حف أمحق كل 

الأنالموجودة المسع القراءات أن قوم ظن؛ شامة أبو وقال يحرك، أن مصحف 
ذلكيظن ؤإنما قاطبة اللم أهل إجماع خلاف وهو الحدث في أييدت التي هي 

الجهل(-أْل بعض 

فيحلالمجد، في كنت قال: كعب، بن أثي عن رم( .  ٢٠٢
محويقراءة فقرأ آخر، يحل ثم ، \ \>و؛فو°ئه قراءة فقرأ يصلي، رحل 
هالله رمحول على جميعا لحلنا الصلاة، يصلنا فلما صاحبه، قراءة 

lL_ :، قراءةسوى فقرأ آحن فل.حل عاليه، أنكرنها قراءة قرأ هذا إف
محانهما،ه النبي هحس يمنآ، . اممه رسول هما فأمن صاحبه، 

فلماالجاهلية، في كنغ إي ولا التأيزيب، مى نفي في فنمهل 
وكأنماعنقا، محفصث، صاو>رى، في ب صن عشنني، قد ما ه رأى 



\ك'ظاقرأ أو إلئ: ^ ٠٠١أئ، ا لي: فقال هزقا، قك اف إلى أنقلن 
أنالثانية: إلي قرئ أمتي، علي قول أف إليه: يزذدت حرفؤ، على 
الثالثة:إلي فرد أمتي، على فول أل إليه؛ فرذذت حرفين، على امرأْ 

تنألمها،ْنالة زذذتكها رذة بكو نلك أحرف، سبمة على افراة أن 
ليومالثالثة وأرف لأنتي، اغفن اللهم لأنتي، اغفن الأهم فقالت: 
كافقال: رواية( )وفي 1. إبراهيم حتى كلهم الحلي إلي بزعن، 

الأهإ0 فقال: ء؛وؤي، جبريل فأتاه غفار، بتي أمحاة عند النبي 
منافائهالله أسأل فقال: حرف، على المران أمتك ئفزأ أف يامنك 

اللهإف فقال: الثانية، أتاه ثم ذلك، يطيى لا أمتي ؤإف ومنمزئئ، 
معافائهالله أسأل فقال: حرفين، على القرآف أمتك تقرأ أف يامرك 

يأمركاممه إن فقال: الخالة حاء ثم ذلاك<، ثهليق لا أمتي ؤإف ونئفرثه، 
ئنافائةالق أسأل فقال: أحرف، ثالثة على القرآن أئتلث، تقرأ أن 

اممهإن فقال: الرابعة، حاءه ثم ذلك، يهليى لا أمتي ؤإف ونعغن؛ه، 
عليهقرؤوا خرف، قائما أحرف، سعة على القرآن أمتك تقرأ أن يأمرك 

أصابوا.فقد 
وحصى(.حماة مثل أصى، وجمعها الغدير، )الأصاة; 

بنهنام سممت قال: ^،، liajiJ؛بن عمر عن م( رخ -  ٢٠٣
كثيرة،حروف على يقرأ هو فإذا الفرقان، -ورة يقرأ حزام بن حكيم 

حتىيتربعئه الصلاة، في أناوره فكدت ه اض رسول يمرينيها لم 
سمّعنكالتي ورة الهذأه أمحرأك من نقنت: بردائه، ئلببته ملم، 

فإفكد؛ثإ، : الت<نئه افه رسول ا أننأن_يهقال: نقزوها؟ 
إلىأقرذة به فانمللفث، قرأن،، ما عر على أقرأنيها قد ه اللي رسول 
سورةيفرأ هدا سممت إيى اف، رسول يا : فقلن،اض رصول 

هشام،يا اقرا أرسله، فقال تمرينيها، لم حروف على الفرقان 



قالثم أزلن، هكذا ! فقاليفرأ، يمعنه التي القراءة عليه فقرأ 
هكذاو0: فقال أقرأنى، الش القراءة فقرأت عْن، يا اقرأ الني 

منه,يثن ما هاقرووا أحرف، نبعة على أنري القرآو هذا إو أيرلئ،، 
حجر؛ابن نال \جو'أأح عليه ونبضت لابسه، هو الأي ثوبه عليه حمت )لبنته؛ 

القرآنمن نبتح ما بكل القراءة جواز على منه، ير ما فاقرؤوا بقوله؛ واستدل 
ت،استمالخلو وقال بليغا تقريرآ الوجيز في سامة أبو ذللث، قرر وقل المتقدمة بالشروؤل 

بهاالقراءة حازت المذكور الشرمحل وجود •ع مختلفة قراءات على الواحدة الأية 
فتوىأن الوجيز في شامة أبو وذكر الإعراب يتغير ولا المعنى يختل لا أن بشرْل 
القراءاتفيخلهل القرآن من عثرآ يقرأ قارئ عن مالوا لدمنق الخجم من وردت 

بالجوازالصر ذللث، أئمة من واحد وعير الملاح وابن الحاجب ابن فأجاب 
كثيرلابن قرأ فلا كلمات ربه من آدم فتلقى مثلا قرأ كمن نكرuها التي بالثروْل 

وماهان,ا , مثامغ في سلث، لا شامة أبو قال كلمات بنصح عمرو ولأبي آدم ؛نص، 
فجانعداه 

قال:كعب، بن م عن )صحيح( ض( هق د رحم . ٢٠٤
ألم: ، _i_Iه النبي فاست، حلاقها، عود مابن وقرأ آية، قرأت 

كذاتقرئيها ألم عود: مابن فقال بلى، قال؛ وكذا؟ كذا آية تقرنني 
ولاأحسن كلأل ما قين،; نيمل، نغض كلاكما بلى، قال: وكذا؟ 

القرآنأقرئت إني كعب، بن أبي يا وقال: صدري فقرب أجمل، 
علىمعي الذي المللث، فقال حرفين؟ على أو حرف على لي فقيل 

الملك،فقال ثلاثة؟ أو حرفين على فقال حرفين على فقلت، حرفين، 
لييأحرف، سبعة بلغ حنثي ثلاثة على فقلت، ثلاثة، على معي الذي 
سميعاقلت،: أو رحيما، غفورآ : قلت،إن كافه، اف، ثإلا منها 

برحمة،عذاب آية تختم لم ما كذلك،، فالله سميعا عليما أو عليما، 
بعذاب.رحمة آية أو 

فيللناس عة الهدْ كانت، الأنار؛ مشكل شرح في الطحاوي جعفر أبو الإمام )فال 
قدلما عليه، يقدرون لا مما غيرها على القرآن أحد عن عجزهم في الحروف هذه 



دهآآح<جعغإ؛ييه 
جمريلم ه الض أن حذيفة، حديث من أي - اياب هذا في له تقدم 

والخادم،والغلام، والعجوز، الكسر، الشيخ مهم أمة إلى أرملت، إني ذة-الت 
.أحرف سبعة على أنزل القرآن إن ت فقال تعل، كتابا يقرأ لم الذي الفاني والشيخ 
لسانإلى لغاتهم •مادنط وحتى منهم، يكب، من كثر حتى ذلك على لكانوا 
عهميفالم بها، نزل التي بألفاظه القرآو ثحئغل عالي بذلك، فقرووا هت اف رسول 
نىت، كانإنما الأحرف بحة النالك، أن ذكرنا بما وبان بخلافها، يقرووْ أن حينتذ 
هانْحكم فارتفع الضرورة، تلك، ارتفعت نم ، ذللئ، إلى دعت، لضرورة حاصى ونت، 

ماذلك، على يدل ومما واحد. حرف إلى القرآن به يقرأ ما وعاد الأحرف، السعة 
فاكانوالصحابة عثمان عاليه وتابعهم القرآن جمع من وعمر بكر أبى من كان 

إجماعا(.

آية،يقرأ رجلا ممع أنه عود، مبن عبداف عن )خ( —  ٢٠٠
بنده،فاحذت ت قال ذلالئج، خالآف_، على يقروها ه الله رسول نمع 

وجههفي يعزيتؤ له، ذلك، فذكرت ه اممه رسول إلى به فانثللمتا 
كانمن فان ئحتلموا، ولا محمس، فكلاكما 1^1، وهال; الكرامة 

فهلمحوا.اختلفوا نلكم 

نال:M نص الأن مداممه، بن جندب عن م( رخ -  ٢٠٦
عنه.فقوموا احتلمم فإذا ^، J^iعليه اسلمث، ما القرآن ارووا 

و.بزمنه حامحا الهي يكون أن بمحتمل ماض قال • حجر ان نال عنه، فقوموا )فوله! 
بالمحكموتمكرا القراءة فاتركوا فهمه في احتلفتم إذا المعنى يكون أن ؤيحتمل 
المقصودأن ؤيحتمل القرفة، إلى المودي المتشابه عن وأعرضوا للألفة الموحب، 
ملخصا(.انتهى السابق عود مان حديد في كما الأداء كفية في الاحتلأف 

عودمابن فقرأ بحمص، كنا محال! علقمة، عن م( رخ -  ٢٠٧
لمدوافه عبداممه! فقال ، أنزلن، هكذا ما رجل؛ فقال ، يومفن، محورة 

وجذإي يكلمه، هو فيا ، أح1نث، فقال! . الل4 رسول على فنائها 
محصزبه؛الكتار«_إ؟ ووكداءسا الحمز، أثئزب ت فقال الحمر، ريح منه 



ج;وقؤ؛ييه
وأنفاناأبي، أقرونا قال• الخطاب، بن عمر عن )خ( -  ٢٠٨

شيئاأذع لا يقول: أنا أن وذلك 1تي، لض من كيرا ثدغ bنا علي، 
أوءابغ يذ ثسح ج تعالى! الله قال وقد . الله رسول من سمعنه 

قلا. الله رمول في من أخدئه يمول: وأتي رواية(: روقي سناهاه 
لنيء.أتركه 

كثيرابن ذرا،ه : نلناهاوغراءته. روايته هنا به والمراد واللغة، الطريقة )اللحن: 
النيان(.من نليها، ت ونافع حمص وقرأ الناخر، وهي النبت، من عمرو، دأبي 

مقتلبكر، أبو إلي أرسل ئال،؛ ثابمن،، بن نبد عن رخ( - ٢٠٩
حاءني،عمن إف بكر: أبو فقال عنده، جالز عمر فإذا اليمامة، أفل 

أفأحنى ؤإني المران، بئراء اليمامة يوم اسثحئ محي الفتل إف فقال: 
أرىؤاني كير، القرآن من فثدمؤ المواض، كل في بالمرا■؛ المتل بمر 

يفعلهلم سلنا أمحعز كيف لعمر: قلت، قال: القرآن، بجمع تأمر أذ 
ذلك،في يراجعني يزد فلم حنر، والله هو عمر: نال س اف رسول 

الذيذللئ، في ورأيت عمر، صدر له رح ث لليي صد.رى الله رخ ث حتى 
العاقل ساب، رجل إئ-ك، بكر: أبو لي فقال زيد: قال عمر، رأى 

قالمحاجمعه، الهران محثتح اممه لرسول الوحي تأكتث، كنن، فد ئتهملث،، 
بهأمرنى مما على أيفل كان ما اتجال من جبل نقل كلنى لو قواللب • زيد 
فقال، اممهرسول يفعله لم نيئا معلأن كيم، قلتؤ: القرآن، جمع مل 
يرل،فلم ت أحرى وفي يراجعني• بكر أبو يزل فلم حير، واغ هو بكر؛ أبو 

وعمر،نكر أبي ر صت• له سرح لليي صت-رى الله مرح حص يراجعني، عمر 
التجال،وصدور واللخافج، والعنت،، ١^^ من أجمعه المران ذتتنثمتؤ 

لم- الأنصاري حزينة أبي أو - حزيمة مع التوبة سورة آحر وجدت حتى 
خاتمةأشهكمه< نن رسولأث__. .جآء^كم غيره أحد مع أجدها 

عندثم اممه، يزمحاه حتى بكر، أبي عند الصحفن، فكانت، قال: براءة، 



بنزيي قال رواية( روقي عمر بنت حمصه عند ثم اممه، ئزقاة حتى عمر، 
أسمعكث قد الصحما سخت حين الأحزاب سورة من آية مميت ت ثابت 

نابتبن حزيمه مع يوجدناها ، فالتمنناها ، بها يقرأ الله ود رمم 
قوله•وهي رجلين سهادة شهادته . الله رسول جعل الذي الأنصاري 

منسورتها في ذألحفناها عث_هه أس ثهدؤإ ما صدمأ ر؛ْات ألفييث ؤ؛ى 
الحزف.يعني اللخاف فيه؛ الرواة بعض قال المصحف. 

وكانعثمان على قدم اليمان بن حديثة أ0 أنس، عن رخ( —  ٠٢١
يأينعالعراق، أهل مع وأدرييجان إزمينثه، محئح في الشام أهل يغازي 
المؤمنين،أمير يا لعثمان! حديفه فقال القراءة، في احتلاله؛ حديثه 

والنصارى،اليهود اختلاف الكتاب في يحتلموا أن قبل الأمة هذه أدرك 
فيينسخها بالصحم، إلينا أرسلي أ0 حممه! إلى عنمان فارسل 

ثابتين رند قامر إليه، بها فأرسلت إلنك، نردها ثإ المصاحف، 
بنالحارين، H؛، وءبلاpحنن العاص، بن وسحي الزبير، بن وعبدافه 
إداالئرسست عثمان وئال المصامحب، في هنسخوها هشام، 

محريس،فاكتوة؛4ان المرآن، من شيء في ثايت، بى وزيد أنتم اخثلمتم 
ردالمصاحف، في الصحفن، سخوا إدا حتى ممعلوا، بلسانهم، نزل فإنما 

نثخوا،مما يمصخمج أمحق كل إلى وأرسل حفصه، إلى الصحفن، عثمان 
قيحن أن مصحم، أو صحيفة كل في القرآن، من ذلك سوى بما وأمر 
زيد!فقال )التا؛وتا فى يومئذ احتلموا شهاب! ابن قال رواية( )وفى 

إلىاختالقهم قربع )التابوت( العاص بن وسعيد الزبير ابن وقال )التابوه( 
قريش.بلسان فائه )التابوت( اكتثوه فقال! عثمال، 

يثدمئلعثمان! قلّت قال! الزبير، ابن عن )خ( -  ٢١١
لأيها حتها نقد إ-خئاجه< ءؤءين _! قوله إلى - أروثاه ويدروف 





إلاألاض ي وش آلثثديت، ف، ش ءؤقن*يى الصور، في ينفخ ثم الأولى، 
النفحةفي نم يتساءلون، ولا ، ذللث، عند بينهم اب أنفلا اثده اء ثس 

َقاما رتثا بزهة ت نوله وأم_ا 'ومآءفي،ه بعض عق بمفم■ وؤمحل الأخرة 
الاحادصىلأهل يغفر اممه فإل حديثاه، آثآ ةتحو0 ؤولُ ء ،

اللهفيختم مشركين، كنا ما ت نقود تعالوا ت المشركون فيقود ذنوبهم، 
الالله أل عرف ذلك فعند بأعمالهم، حوارحهلم فثنْلى أفواههم، على 

وحالقثسدىيم َكامأ لو ًتكدعأ آفين يود ءاؤ3يما وعنده حديئا، يكتم 
فيسموات بع واهن قالسماء، إلى استوي تإ يومين، في الأرص 
الماءمنها وأحرج سهلها، أي: الأرض، لحى ثم آخرين، يومين 

يومينفي بينهما وما والأكام والأشجار، الحال مها وخلق والمرعى، 
فحلقتنوم؟نه ؤ، ألأيض ؛، ٤٠^-وقوله• ت قوله فدلك آخرين، 
يؤمن،في الئموات وحلمت أيام، أربعة فى نى؛ من فيها وما الأرص 
يزد،لم أي: ذلك، ه نفممى نجِثاه عمئ اس ؤوً=قاى ونوله: 

فادأراد، الذي به أصاب إلا شينا يرد لم الله ؤإن كذلك، يزاد ولا 
ادل4.عند من كاد قاف القرآل، عليك يختلث 
مثلآكام، الجمع وجمع جمعها المرتفعة الراية وهى أكنة، جمع )الاكام؛ 

حبرهالنبوت كان النحاة: قال والدوام، المضي تفيد كا0ت وأبقار. وبقر بقرة 
ألثهوي َين من 0لإلم َكتا ^٥١^؛ تعالى: اممه قال منفعلعا، أو دائما ماضيا 
نماه(.

لميقيل قال: المي. أن ب أبي عن م( )خ -  ٢١٤
ظذمحإهنغن شر جئ' َوئوأ شجتدا آثاتبم. ؤادحلوا إسرائ_يل: 

نعرةفي حبة • وقالواأنتناههم، على يزحفول الباب، فدخلوا فبدلوا، 
ثنن؛.في حثه حظه، : وقالوا)وللبخاري( 

أي:جهلة، تولوا له. وشكرأ فه خضوعأ السجود؛ يريد من كهيثة منحنين )نجدأ: 
الدب(.وهي است، جمع أمتاههم: حطايانا. عنا ئحهل أن وهي حثلة، مألتنا 



قعققحهتنثتح 
.افه رسول فدم لما قال! عازب، بن البراء عن )خ( -  ٢١٠

وكانسهرا، عر محبعه أو عشر ستة القدس سّتا نحو صلى المدينه 
ؤ،ؤحهك ثقنب رى جش تعالى! الله فانزل الكعبة، إلى يوجه أن يحب 

-النمهاء وفال الكعبة، نحو فتوجه ر>ثعه تلا هلئوكنائ، الشمآء 
آلتنرققِ ض ئثهأ عاو\ آؤ قي؛ ش زكي ونا -! المهود وهم 

علىمان، أنه رواية(! )وفى تسثذيءِه صمط إق نثآء من ؛يدتم، ؤألمنرب، 
فيهم؟نقول ما ندر فلم ويتلوا رجاد - تحول أف قبل - القبذت 

إثقلإ4.شخ أثث ؤننا ٌ• اللئ فانزل 
نوحء بجي قالا ه النبي أن بد، أبي، عن )خ( -  ٢١٦

لأمته!فيقول رب، أي نحم، فيقود! نلعتا؟ هل الله! فيقول وامته، 
يشهدمن لنوح! فيقول نبي، من جاءنا ما لا، • فيقولوف بلعكم؟ هل 

ذكن،!جز قوله وهو نلإ، قد أيه فنثهد وامته، محمد فيقول! للن،؟ 
آلثابم،ه•عل تمدآئ نثظومأ ومهل-ا محه كنتم' ؤؤد'س، 

أكنتملأنس! هلن، قال! سليمان، بن عاصم عن م( )خ ء  ٢١٧
منكانت، لأنها نعم؛ فقال! والمروة؟ الصفا بين الئنئ تكرهون 

آممعآر ين وآلمنوْ الثما قبآ تعالى! اف أنزل حتى الجاهلية، شعائر 
)وفىبهعاه بملودى آن عثه طح؛ يلأ اعنعر أو آلمثؤ حج ئس 

أمكناالامايم، جاء فلما الجاهالية، أمر من ذللث، نرى كنا رواية(؛ 
الأنصاركانت، قال! أحرى( )وفي الأية وذكر هث، اش فأنزل عنهما، 
والمنوهآلثما ؤ\0 نزلن،! حتى والمروة، الصفا بين يثلوئوا أن كرهون 

إلإهثعزر ين 

فقالت،عائشة ألتؤ مقال! الزبير، بن عروة عن م( )خ -  ٢١٨
حجثنى آم ثعآر ي>!ا والتنوه آلثما ءؤ.إة • تعالى اش قول أرألم، ؛ لها



أحدعلى  Loفوالله بهعاه بملوك آن عئه ^٤ ٥٢ئلأ آغثعر أو أليث 
أحش،ابن يا هك يئما قالت! والننو0، بالصما يثلوف لا أن جناح 

،i^Lلا أن عاله حناخ لا كانت : أزلتفاU عر كانت لو تدم إن 
لمناهيهلول يلموا أن قبل كانوا الأنصار، في أنزلت، ولكنها بهما، 

يتحرجلها أه-ر؛ من وكان المنلل، عند يعبدونها كانوا التي الهناغية، 
ذلك،عن هؤ الني سألوا أسلموا فلما والمنوة، بالصفا يئلوف أف 

والمروة؟الصفا بين نهلوفث، أن نتحئج كنا إثا اممه، رسول، يا ت فقالوا 
التاقالأية، ١؛^^< ثعآر ؛/، وآلموْ الثما ؤءة • قك له اليأنزل، 

يتركأن لأحد فليس بينهما، الهلواف النه رسول ٌس وقد ت عائثة 
فقال;عبدالرحمن، بن بكر أبا فاحبرت الزهري; قال بينهما. الطواف 

ولقدسمعته، كنت، ما هذا إن رواية! )وفي العلم هدا إ0 
عاثشهذكررنv ْبن إلا - الماس أف يذكرون العالم أهل من رجالأ سمعت 

فلماوالمروة، بالصفا كلهم يهلوفون كانوا . لمناة يهل كان ممن 
!قالواالقرآن، في والمروة الصفا يذكر ولم ؛الست،، الهلوات، افه ذكر 

الهلوافأنزل اطه ؤإن والمروة، بالصفا نئلوف كنا اطه، رسول يا 
بالمهمانهلوف أن حمج من علينا فهل الصفا، يذكر ولم ، بالييت، 

الآية،ه أف عر ثن، وآلمريْ ألثما ؤ1ة نعالك،• الله فانزل والمروة؟ 
الذ.ينفي كليهما، الفريقين في نزلت، الأية هذه فاسنع بكر! أبو قال 

والذينوالمروة، الصفا بين الجاهلية فى يهلوفوا أن يتءمحون كانوا 
أحلمن الإسلام، في يهما يثلوئوا أن تحئجوا ثم يعلوقو0 كانوا 

ذللث،ذكر حتى الصفا يذكر ولم ، ؛البيت، بالطواف أمر تعار اطه أن 
أنقبل - كانوا الأنصار أ0 رواية(! )وفي باليت العلواف ذكر ما يعد 

الصفابين يئلوفوا أن يثحرجوا لمناة، يهلو0 وغثان هم — ينلموا 
بينيثلفن، لم لمناة أحرم من آبائهم، في سنة ذللئف وكان والمروة، 



أسلموا،حين ذلك عن . النبي مالوا ؤإنهم والمروة، الصفا 
إلىوذكر  ٠٤أف ثعآر ثن وآلثنوْ آلصثا ؤ[)؛ ■' ذللث، في تعالى اف فانزل 

الأية.آخر 
وحزاعه،لهذيل كانت صنم ومناة! يالتلبية، الموت رغ ١لإهالآن• ت لمثا٥ )يهلون 

قديد(,حدو والمدينة، مكة ين موضع ت الئثئل والمدينة. مكة ين 
فىكان ت يقول عباس ان ممعتؤ محال؛ مجاهد، عن )خ( ~  ٢١٩

لهذه- ه - اش فقال الدته، فيهم تكن ولم القصاص، إسرائيل بني 
ألأنةأتي ن\ص إو آقئ آقئ ؤ محآ ١^: 

أنفالعفو ُانثسه إقه ؤأدآء ألممؤن، ءا,تإع ش» آحه ين لم> عن شن 
أنُاغتسه إثو ؤأدآء أتمون، وو3ابماع العمد، فى الدية الرحل يقبل 
ورن«ههرهنا من نحمم، ءؤد*إك، ُإحان هدا ويودي ، ومعروف_، هدا طلن، 

الدية.قبول بعد قتل د'لأئ،ه بمد .ك!، سو^٥٠٢، قبلكم كان من على كثب مما 
ايتمنت،عائثه أن عروة، عن رصحدحا هق( شف، رلك، -  ٢٢٠

منالدم في ذحلت، حين الصديق، بكر أبي ن عدالرحنن بنث حفصه 
ينتجلعمرة فدكرثه ذلك،، فبلغني ت سهاب، ان قال الثالثة، الحمضة 

ناس،ذلك فى جادلها وفد عروه، صدق فقالت،: عبدالرحمن، 
عائثة،فبالغ روءه كتابه: في يقول تعالى اف إن : وقالوا

شهاب;ان فال الأؤلهار. هى الأقراء؟ ما أتدرون صدقتم، فقالت،: 
إلافقهائنا س أحدأ أدركت، ما يقول: عبدالرحمن ن بكر أبا سمعت، 

عائثة.قالتؤ ما يقول وهو 
منتقل،صمين ولا ذ،رع٠ أم حديث في وسيأتي نقلتها، أي حفحه، عانته )انتملت، 

يفل(•أتم، 

الخءلابن عمن قال نال: عمنر، ن عبئد عن رخ( -  ٢٢١
آنآحدحفم جآ>ود نزلنن، الأية هده درو0 فتم الّم، لأصحاب يو_ما 



ج;وقء؛يإيه
نطز.(ت يولوا عمن؛ فغضب أعلم اض ! قالواجئاه َلن ظك 

المومنتن،أمير يا شيء منها نفي في هماست ابن فقال نعلم، لا أو 
عئاس!ابن قال نشك، ثحفر ولا ثمل أجي، ابن يا • عنن قال 

قاللعمل، عباس، ابن قال عمل؟ أي عمر، قال لعمل، مثلا صربث، 
لعملالئيطال له هل اممه بمثا ثم الله، بطاعة ينمل غي لرجل عمر• 

أعناله.أعرق حش بالنناصي 
و.-'الله رسول عر نزلت لما ت قال هريرة، أبي عن )م( -  ٢٢٢

تخموءأو أنمهكم ؤآ ما يبدوأ وإن آلآرُفي ق وما آلثمو؛ت ؤ ما ءؤ,ق 
فأتواافه رسول أصحاب على ذللئ، اشتد الأية، يد يحاسبكم 

منكلفنا افه، رمول أي ! فقالواالركبؤ، على بركوا ثم ه اممه رسول 
أنزكوقد والصدقة، والجهاد، والصيام، الصلاة نطيق، ما الأعمال 

تقولواأن أتريدون ! اطهرسول قال نْليمها، ولا لأية، ا هذه عليك 
سمحنا! قولوابل وعمينا؟ سمحنا قبلكم! من الكتابين أهل قال كما 

ربناغفرانك وأطعنا سمعنا ! قالواالمصير، ؤإليلث، ربنا غفرانلث، وأطعنا 
فيافه أنزل نتهم ألبها وذلت، القوم، اقنرأها فلما المصير، ؤإليلث، 
امهس ؤ دآهمئدف رنهء ين إنه أيزث يثآ آليئوث ؤءاس ؛ إثرها

ؤأطنناسيننا وقالوأ رملي، نن أحد .جك مريخ لأ ورسله؛• ُنجوء دملرمحي' 
تعالى،اطه خها ن! ذللن،فعلوا فلما آل«صاره وإثك رثا ءفراواس 
ماوعنيا كسيت، ما ثها وسعهثا للأ متا آس هف >؛ؤلأ هق! اطه فأنزل 
ولانعم قال! حثاأه -آأو م_؛نا إن دؤا-خاوثا ي أكتبت 

^؛؛١عم نقال! ملماه من ١^ >، تا إنثا ى ثنبل 
وآزح٠نايا وآغنز ^١ جتنث نعم آل! قيهءه ثنا صنامع لا ،ا تع!ن،لنا ولا 

نعم.قال! آلبمقذلإثه آلموو عز ظذممميا موكنا أنت 
>نإنالأية: هذْ نزك لما قال: هماس، ابن ص )م( -  ٢٢٣



منهايلونهم يحل ةئُه< يب يحاستكئر تخفوء أو أمسأكم ؤآ ما ننروأ 
سمعنا: قولواه: النبي فقال شيء، من يلونهم ندحز لم شيء 

هث؛اش فانزل يلويهم، في الإيما0 اف فالقي نال؛ وسلمتا، وأطعنا 
الوقا أكسبم£، م١ وعثءا َةسيئ، ما لها ومعها إلأ ثمنا آثه يكتف ولا 

ءلسناثنمز ولا ورننا فعلل ئد دالث ءكاأ؟ه .أأو م-انا إن تؤا-ءذنا 
Uووآغغز فعلت،: قد نال: ئلناه عن عز كظثه. 'قا إصئا 

_J1،.قد قال: تزلن_ناه أنك وآنثنأ 
أصحابمن رحل عس الأصفر، مروال عن )خ( -  ٢٢٤

أوأئهقم ؤآ ما ثدوأ ووإن قال: عمر، ابن وهو . اض رمحول 
عقنآثت يثآأ ؛ن ذعأث بثاء لثن ييمفث اثآ يم يثاسة؛ئأ ثنموث 
التيالأية نسختها رواية(: )وض سختا قد إنها ئدؤ4 _/ طي 
بعدها.

رفعإذا م اف رسول محمع أنه عمن، ابن عن رخ( -  ٢٢٠
العناللهم يقول: الغجر من الأحرة الركعة في الركوع من رأسه 

وللث،ربنا حمده، لمن اممه سمع يقول: ما يعد وفلانا، وفلانا فالأنا، 
أوءث؛م شوب أد شء آلأعر يى لاك ولمس عليه: اض فانزل آلحمد، 

أبيبن حنغللة وعن قال: معلقة(: رواية )وفي هثو1ه ح بمدنهم 
أمية،بن صنوال على يدعو الني كان قال! محالم، عن سفيان 

آ'لأممن لاك ولمل : فنزلت،هشام، بن والحاريث، عمرو، بن وسهل 

علىالمنافقين من رحالا أل محعيد، أش عن م( رخ -  ٢٢٦
ئخلمواالغزو إلى . اش رسول حرغ إذا كانوا ه النه رمحول عهد 
اللهرسولط مدم فإذا اممه رسول حلاي بمقعدهم وفرحوا عنه، 



^٥^^-
فنزلمى!يفعلوا، لم بما يحمدوا أن وأحبوا له، وحلفوا إليه، اعتذروا 

الأية.يمعواه لإ تما نحندوأ أن ونحنوف لوأ يتآ بميوو الخن سأل عو 

ْزوانأل عوف، بن عدالرحنن ن حمئد عن م( )خ -  ٢٢٧
امرئم كان لئن فقل: عاس، ابن إلى راثع يا اذهب لوابه: قال 
لنعدنمعذبا يفعل لم يما يحمد أن وأحب أتى، بما لرخ منا 

يهوده النبي دعا إنما ولهذه لكم ما عباس: ابن فقاد أ-يمعون، 
ندأف فاروه بغيره، وأحنروه إياه، فكتموه نيء، عن ألهم ف

منأتوا بما وفرحوا الهم، مفيما عنه أخبروه بما إليه انتحمدوا 
هالكتب رم؛ اَؤتي مشى أس أحد عباس: ان قرأ ثم كتمانهم، 

سلواه.م تما قيتووأ أن ونحبوف أوأ ^١ - قوله تى ح- 
يتيمهله كائث، رحلا إن قالت،: عائشة، عن زخ .  ٢٢٨

فكانماله، وفي فيه شريكته فكانت نحل، عدق له وكان فكحها، 
خفم>ؤوإن فيه: فنزلت، شيء، نمه س لها نكى ولم عليه، يمسكها 

تعالى:قوله عن الها ءنوة أف رواية(: )وفي 4 ميظوأ ألا 
نظتما - قوله إلى - أدس ؤ ئثسظوأ أي حمم 

وليها،حجر في تكون اليتيمة هذ.ه أحتي، ابى يا : قالت،
عنفنهوا صل.ادها، ينتقص أن ؤيريد ومالها حمالها فى فيرعب، 

منبنكاح وأمروا الصداق، إكمال في لهن يمسطوا أن إلا نكاحهن، 
ذللث،،يعد اممه رسول الناس فانتفتى عائشة: قالت، سواهن، 

أف- إلى - ه ألنا,؛ ة ءؤود1نئتوائ، تعالى: فه ا انزل ف
رغبواومال حمال ذاث، ت، كانإذا اليتيمة أف لهم اطه فين 

كانت،ؤإذا الصداق، إكمال في بثنتها يلحموها ولم نكاحها، في 
منغيرها والتمسوا تركوها، والجمال، المال قلة فى عنها مرغوبا 



أنلهم ليس عنها، يرغبول حين يتركونها فكما قالت! المساء، 
الأوفىحئها ؤيغئلوها لها، يقسثلوا أن إلا فيها رغثوا إذا ينكحوها 

هيأحيي، ابن ب-ا قالت: وفيه تحوم، رواية( )وفي الصداق من 
مالهافيعجبه ماله، في تشاركه وليها، حجر في تكون اليتيمة 

فيعطيهاصداقها، في يمثل أن بغير يتزوجها أن ؤيريد وحمالها، 
لهى،محقوا أن إلا نكاحهن، عن ينهوا محليها ما مثل 

والديعائشة، فاك وفيهI الصداق. من منتهس أعلى بهن ؤيبلغوا 
قال!لتي الأولى، الأية الكشه< 4 صم >تل أنة اللة ذكر 

لن،! Liما ةكم<إ ألس ؤ مسظؤأ أي خفم فيه_ا! 
رغبةتكمهنه; أن الأخرة: الأية في ه الله وقول 

ألفنهوا المال، قليلة تكون حين حجره في التي يتيمته عن أحدهم 
بالمهل،إلا اء، الميتامى من وجمالها مالها فى رغبوا ما ينكحوا 

أحرى)وفي والجمال المال قليلات، كن إذا عنهن، رغتهم أحل من 
إلىذتؤس"*ه يفًطم أثل ئل الباء ق ءؤوب-تمحدق ت قوله في عنها( 

فيشركته قد الرجل، حجر في تكون اليتيمة هي ت قال الأية. آخر 
فيحلغره، يزوجها أن ويكرْ يتزوجها، أن عنها فيرغب ماله، 

ذللئ،.عن الله فنهاهم بحينها، ماله، في عليه 
عذاق.على وحْع الثمايخ، من فيه بما العرحون ت وبالكسر الخلة، ت بالفح )الندق، 

زوجا،•ه يفيمتعها ولم الأزواج، معاملة يعاملها لم شيء؛ نفيه من لها يم لم 

آمسيل، ف قيأدن لا ذؤ' ^^١ اس، عبابن عن )خ( -  ٢٢٩
منوأمي أنا كنت، ل  Liأنلهاه - قوله! ؛لى - والسماإإثه< 

ؤءلأشاس؛ ابن نالا ؛ رواية( )وفي اء والمالرجال من تخنفيى الم
ممنوأمي ا أنكست، فمال! وأبلدزه ؤأؤاء ٢^١؛، ثث قحتيؤتأ 

الماء.من وأمي الولدان، من أنا الله، غدر 



(٦٣٥

عباس:لأبن قلت قال: حسر، بن سعيد عن م( )خ -  ٢٣٠
الأيةهدْ علمه ففلزئ لا، قال: :زنة؟ من سنأ مزما قثو ألمن 

مثؤنوو ءآحئ إلنها آش ح بنشك لا >؛ؤوآئتي ان: الفرقفي ني ال
مكية،آية هدم قال: الأية، آخر إلى ُالصه إلا آممه حزم أنير القس 

جهنمهفحزاؤُْ متعني١ ا مويثيمنل ؤوس مدنية آية نسختها 
فيهفرحلت، المؤمن، فتل في الكوفة أهل احتلمؤ قال: رواية( ردءيا 

شيءخها ينولم نزل، ما آخر في نزلمتنا فقال: عثاس، ابن إلى 
البمكة: الأية هذه نزلت، عباس: ابن قال أحرى( روقي 

وماالمشركون: فقال رؤتهتا،ه قوله: إلى ءاحره إلنها أش ثع بيميك 
اش،حزم المي النص قتلما وقد بالله، عدلنا وقد الإسلام عنا يغني 

عتثماكنعمد وءانيى ثاب س ءؤللأ هقت الله فأنزل الفواحش، وأتينا 
فتل،ثم وعمله، الإمادم في يحل من فأما الأية، آخر إلى صيقاه 

ائنأسال أن أبزى بن عجدالرحنن أمرني أخرى(؛ روقي له توبة فلا 
دج_زآؤه,ممنيا مويننا بمثل ووثن الابثتن؛ هاتين عن عباس 

الووآك؛را الأنة: هده وعن فيء، خها ينلم قفاي: قنالمه جهثمِه 
هألص إلأ ق حنم أو آفنس بمثمحث ولا ءاحر إلنه-ا آثه ج بذشمك 

فيمجلز(: أبي عن داود أبو روأخرج الشرك أهل في نزلم، فاد؛ 
قال:ه جهنم ذج-زآؤْ> متمندا ا مويثبمقل، ووثن تعالى: قوله 
فعل.حزانه عن يتجاور أن الله ثاء فان جزاؤْ، هي 

عنهوروى هماس، ابن عن المشهور هو هذا لم؛ مصحتح ثرح في ايووى رثال، 
وسوالتابعين الصحابة السنة أهل حمتع مذهب، هي الثانية والرواية توبة، له أن 

التغليفلعالي محمول هذا يخالف مما لف، البعفر عن روي وما بعدهم، 
منهيلزم ولا جزاؤه فيها إنما النار، في يخلد بأنه تصريح الأية في وليس والتحذير، 

الأمةحبر وهو ه عباس ابن عن المروي وهذا النووي، كلام انتهى يجازى، أن 
التعة،نكاح وجواز الأهلية، الحمر حل في عنه روي ما مثل القرآن وترحمان 



جيء؛ييه( ٦٣٨)؛
طوافبعد الحاج وتحلل الصرف، في الربا وجواز وجهها، المرأة كنف وجواز 

غيرهوأما .، اف رسول إلا أقواله كل تؤخذ أحد لا أن على دليل القدوم، 
ترك(.خالفها وما قبل وافقها فما سنته، على معروصة فأقوالهم 

آلقلص، ج شاس، ابن عن م( رخ -  ٢٣١
لمون،المفلحقه له غنيمة فى رحل كان ت فال مويناه لست، آكلتم 
إلىذللث، في اف فانزل عنيمته، وأحيوا فقتلوه عليكم، الئادم فقال: 
ابنقرأ قال: ال٠نيمة، تللئ، آلت.بثاه أل>ثوآ عرمى قوله: 

واحد.والثلأم النلم البخاري: قال الئادم، عباس: 

ئ١'^ تنوى ف قال: اس، عبابن عن رخ( .  ٢٣٢
بدر•إلى والخارجون ندر، ص أإمح؛ث4 

أوتملر نن آذ/، كاف >اؤإن اس: عبابن عن رخ( -  ٢٣٣
جريحا.وكان ف، عوفبن عثدالرحمن قال: ميبمؤئآه كنتم 

منرجل جاء اب، هشبن طارق عن م( رخ -  ٢٣٤
كتابكمفي آية المؤمنين، أمير يا فقال! الخطاب، بن عمر إلى اليهود 

عيدآ،اليوم ذلك لأنحينا نزل£ا، — اليهود معشر — علينا لو تقرؤونها، 
ورضبت،يممق عوئم وآهثث ؛0^ لم قال: آية؟ أي قال: 
الذيوالمكاو اليوم، ذلك عرفنا قد عمر: فال د,ّأه<، آلإنلم لم 

جمعة.يوم بعرفة قائم وهو ه الني على فيه نزلت، 

أبيمنزل في القوم ّاقئ كنت، قال: أنس، عن م( )خ .  ٢٣٥
ينادي:مناديا الله رسول قامر الفصيح، يومئد حمرهم فكان ءللحة، 

فمالالمدينة. سكلث، كل في يجرئن، قال: حرمتح، ف- الخمر إن ألا 
القوم:بعض فقال فآهرهتها، فخرجت، فأهرقه.ا، احرج • طلحة أبو لي 



١٣١؛عئ ؤلمس ه اغ فانزل بطونهم، في وهى ثوم يبو فد 
أسواه.ث جنيح ألمتيحب وعملوأ 
مفضوخ،بنر من يتخذ شراب الءض؛حت الأتربة. كتاب في بطوله الحا.يث )سالي 

إثا؛! ٣١٠أهون >ؤيملر( تعالى! ن1ل الخمر تحريم آيات بعد جاءت والأية مشدوخ، أي 
فىوسأتى يثاح؟بم ألقلنب رئبمزأ »امدأ أل؛ق عد ■' نوله إلى د'دب؛ر4 'اثر 

احد(.بعد حرمت الخمر أن جابر حديث الجهاد كتاب 

ماحثلبة . اف ود رم حطب قال! أنس، عن ،؛ا زخ -  ٢٣٦
ولنكنمقليلا، لضحكتم أعلم ما تعلمون لو فقال؛ محظ، مثلها ممعنح 
فقالحنين، ولهم وجوههم، ه اض رسول أصحاب نعش ^١، 
أسآآص ثقلزأ >ؤلأ الأية: هده فنزلت فادو، قال؛ أبي؟ من رجل• 

انممتلإذثؤلإ4ا
وروىالأكثر، رواية وهي الأنف، من يخرج صوت المعجمة بالخاء )الخنين، 

الفم(.من Jخ٠ج صوت وهو المهملة بالحاء 

عمرورأث ت قال ه المي( أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٣٧
منأود وكان النار، في نمه نجث الخزاعي، لمحي بن عامر ابى 

بنفمعه بن لحي بذ عمرو رأبش ت رواية( روقي المواب، ننج، 
بنسعيد قال النار. فى يمنه يجر هؤلاء، كعب بني أبا حند.ف، 

منأحد تحلبها فلا للهلواغيت،، درها يمنع التي البحيرة؛ المننس،؛ 
شيء،عليها يحمل لا لألهتهم، ينسبونها كانوا والسائبة؛ الماس، 

بعدنفي ثم باش، الإبل بتاج أول في، نني الكر الماقه •' والوصلة 
ليسبالأحرى إحداهما وصلتف إن لطواغيتهم يسيئونها وكانوا بانثى، 
قصيفإذا المعدود، الصران، نضرب الإبل فحل والحام؛ ذكر، ينهما 

شيء،عليه يحمل فلم الحمل، س وأعموه للهلواغيت،، ودعوه صرابه، 
الحامئ.وسموه 



منأول وهو ، •٢٣^٥٢بعد البنت ولوا الذين حزاعة رؤساء أحد ت لمحي بن رهمنرو 
والبحيرةانبة ايفي الثراتع هدم لهم وثرع الأصنام ننصب إبرامم دين بدل 

كئملالأمعاء، وهي الأنماي—، واحد ت مسكون بغم المصب والحامي. والوصلة 
كيفجوتجيء ندمت، إرسالها وهو الJواب، تسييب من والسراثب، الساسة، وأسال. 
ناثتينال ذلك، غير أو غاب قدوم أو مريض، لمرء نذر إذا الر.جل كان ثاءين،• 
تقرباذللت، يفعلون ؛ تركب، ولا تحاب،، ولا مرعى، ولا ماء من تمنع فلا مانية، 

للطواغيت،(.

و.امحن مع كنا قال• وقاص، أمح، بن سد عن )م( -  ٢٣٨
عالينا،نجترون لا هولا؛ اظند .I للّكا الْشرضن فقال نفر، ّيثه 
لغ- ورجلان وبلاد هديل من ورجل عود موابن أنا وكنث ت قال 

فحديثحيقع، أن اممه شاء ما اش رسول نفس في فوقع - أسميهما 
ؤآلسيالعدوؤ لبهم يدعوة آؤ؛ن ظر؛م ^^٠ • هك الاه فأنزل نفسه، 

دجمث'4•
هوت لأية ا هذه نزلت، لما قال! جابر، عن )خ( -  ٢٣٩

أعوذالله رمول ل  Liنن عدابا ٤؛؛،^؛ يبمث آن عق الثائر 
٠قال: بوجهالاح، أعوذ ئل: محت، من ^١^ قال: بوجهلئج، 

أوأهون، هذا : اللهرسول نال ه بؤ أس تتمك و،ذتي سعا شكم 
•اسمر هذا 

ثلاثا،ربي مالن، النبي نول سعد حديث، من الماعة أسراٍل في )سيأتي 
،بالثنة، أمتي يهللث، لا أن ربي صالت، واحدة، ومنعني شن، نأمطاني 

بينهمبأسهم يجعل لا أن وسألته ذأءaلانيها، بالغنق، أمتي يهلك لا أن وسألته 
فرقايجعلكم أتم،• تيماه شكأ تعالى• قوله من هو • ١لطيبي نال ممثعنيها، 

يعضكمؤيذيق بينكم، القتال ؤينثب، لإمام، تابعة قرفة كل ثض أهواء على مختلفين 
بقس،•بأس 

لأيه:ا ه هل. نزلت، لما قال: عود، مابن عن م( رخ -  ٢٤٠
أصحاب،على لث، ذلثى بفاّاليه إيمننهر شوا وؤ ءامنوأ وقا 



نمنه(يظلم لا أينا رواية! )وفي شنه؟ يظلم لم أينا I وقالوا س النيئ 
لقمانقال ما قمعوا ألم الشرف، هو ؤإيما ذاك، ليس فقال 
)وفيللأن ^ إى ائ محك i ج يعظه: وهو لابنه 

الويبى لأبنه: لقمان قال كما هو إنما نظنورا، كما ليس رواية(• 
قولسمعوا ألم أحرى(: )وفي عظسث؟بم لئلاثِ يجتئ إى اممو محك 
لثلثألئزف إى إة محك لا ه المالح: ١^ 

جهلنئلإ أن  'ءإذا قال: عباس، ابن عن )خ( -  ٢٤١
محيرء؛ؤهد الأنعام: سورة من ومئة الثلاثين فوق ما قافزا العرب، 

أثثعق أفرآ؛ أثث ررهمهثِ ما وحثزموأ ءنِ سمهثا اوكل٥؛! ئثأوأ الذ;ن 
•مهتدمك>"ه حقازأ وما صثلوأ قد 

إذا^L، قال: اللي. رسول أف هريرة، أبي عن رم( ء  ٢٤٢
فيكننث، أو قل من امنت تكن لم إيمانها ا نفيتمع لا حرحس 
الأرض.ودابه والدجال، مغربها، من الشنس محللؤع حيرأ: إيمانها 

بالبيتتثلوذ المرأة كانت قال: عباس، ابن عن رم^ ٠  ٢٤٣
وتمول:زجها، على جعله تئلزافا؟ يعينني من فثمود: عزيانه، وهى 
الأية:هن"ْ فنزلت اجله• قلا منه بدا وما . . كله. أو بعضه يبدو اليوم 

متميه.عذؤا زيثء ؤ.فذوأ 
أهلوكان به نطرف فرجها على المرأة تجعله ثوب التاء: بكسر )التطراف، 

ئْلواف(.ذا أي المضاف; حيف على التاء، وبفتح عراة، يطوفون الجاهية 

رأئةأنثن ت قوله في الزبير، بن عبداللة عن )خ( -  ٢٤٤
أخلاقفي إلا هذ0 ، ٥١أنزل ما قال: عيب وآعيس 

الماس.



منلك ما حذ وقيل• تناوله نهل ما خذ معناه العفو، خذ الراغب؛ )قال 
ينقما منهم تظنب ولا كلفة غم من وسهل وأخلاقهم الماس أمحعال 

ألممأثو عند ألئوآ>ن، ثز هآ اس: عبابن عن زخ( .  ٢٤٠
•الدار عبد بني من نفر هم قال؛ بمقلو0ه لا آدمي ١^^ 
'قايواالدين هم الدار همد بتي من نقم البكم الصم هماس ابن نول الحاقغل؛ )قال 

النيزة(.في وأسماؤهم محتلوا حش أحد يوم اللواء يحملون 

إنءؤآللهئ جهل: أبو فال قال: انس، عن م( رخ -  ٢٤٦
آفيثاأو ألكعاء من ->جثار؛ عكن( ثأملمز عندك ين الص م ندا َكارنثتا 
َكركوما يعم وأث لعدهم أث، يتتقاى ق، فنزلت: ألمِه عدام، 

ثمآفث ثن;لإ آي ثق زى ٠ منمحون ^ ص اضُ 
الأية.آوح_رايه آلتتجد عي بمدويكن 

هذانسب وإن القائل أنه ظاهر إلخ، اللهم•■ جهل أبو نال قوله حجر؛ ابن )قال 
إليهم،.قنب الباقون ورصي به يدأ فلعله حماعة إلى القول 

مدآؤم؛؛٠^١ وإن نزلت: لما قال: عباس، ابن عن )خ( -  ٢٤٧
عشره،من واحد يفر لا أن عليهم كتب بتلوأ صنمؤن عن-رؤل 
نزلت:يم مئتين، من عشرون يفر ألا مرة: غير سفيان وقال 
وزادمنتجن، من منه يفت ألا عليهم يكتب، الأنة، أثن حمق 

بمحموفمنكم ذش إن آثتثاإ، عق ألموينمك ؤ-كرما نزلت: مرة: منيان 
بالمعروفالأمر وأرى ئبرمة: ابن وقال سفيان: قال نٍووذه. 

تنزلت لما تماست ابن مال رواية( )وفي ا هد• مثل التنكر عن والنهئ 
المسلمينعلى ذللئ، ثق ما'ثتتيه يتيوأ صثتجلأ عثرءنف منك! ^إن 
ثقال:اشحفيف، فجاء عشزة، من واحد يفر ألا عنيهم فرض جين 

ءا'دمينآًظم ة؛و ؛ن صنمأ لى ؤبملر ذم أثن ثمف ^٦^؛؛ 



)مقنععغ؛إيإيه 
الصيرمن نمص العدة من عنهم الله خفف للما يأث\يه، بميوأ صا؛رْ 
عنهم.حمق ما يقدر 

الجهاد؛حكم حكمه المنكر؛ عن والهي بالمعروف الأمر أن أي هدا، مئل )فوله؛ 
اثنينكانا ؤإن الإنكار، عدم للواحد حاز اثنين من أم النكر يفعل من كان فان 

الإنكار(.وجب فانل 

شاس:لابن قلت ثال: مر، بن سعيد عن م( )خ -  ٢٤٨
ءؤومنهمه،تنزل! زاك ما الماصحه، هي التوبة ت فقال القوبة؟ مورْ 

;قلت،قال; فيها، يكر إلا أحد يبقي لا أن خلنوا حتى ءاؤونهم؛بم 
نزلن،ت قال المحشر؟ سورة ت قلت، بدر، في يزلئ، ت قال الأنفال؟ سوره 

قال:المحشر؟ محوره ت عباس لابن قلت ت رواية( )وفي النضير بني، في 
الأمير•بني ّورْ قل؛ 

منيرعند كنت، قال: بنير، بن العمان عن )م( -  ٢٤٩

الإسلام،بعد عملا أعمل لا أن أ؛الي، ما رجل؛ فقال س النه رسول 
بحدعملا أعمل لا أف أبالير ما ت آخر وقال الحاج، أنقي أف إلا 

فيالجهاد آحر: وقال الحرام، المجد أعنز أذ إلا الإمحالأم، 
أصواتكمترفعوا لا وقال: عمر، فزحرهم ثلتم، مما أيصل اممه سبيل 

الجمعهصلت، إذا ولكن الجمعة، يوم وهو الله رسول منبر عند 
هجمحماة >ؤلثلبم هج: اف فأنزل فيه، احتلفتم فيما فاسمثته دحلتغ 
آخرها.إلى الأية الأثره دآتوم؛ أش ءامن َكن لترامّ آلسحد ثمبمار؛ 

تبقرأ عباس ابل سمع أنه عباد، بن محمد عن )خ( -  ٢٥٠
أناسكان فمال: عنها؟ فألمه فال: قزتي ِتي ٠' 

ممفوانساءهم يجامعوا وأن الماء، إلى سفوا شحئوا أل ثحيول ي
يجامعالرجل كان قال: ت رواية( روفمح، فيهم ذللث، فنزل الماء، إلى 



CliD

ئئثوني،!مم ^ألأ • فثزلث ئبمشمحي، بئحر أو يئشهمي امرأته 
ص.

بعضهيطوي أحدهم ؛ان انعطف، أي اثنونى مضارِع يثنوني، وقرئ• )تثنوني، 
فيحاجتهم يقضوا ت يتخلوا المنافقين. في نزلت وقيل عورته، لستر يعص على 

الخالء

مرأإنما وقال: ،^ iJUؤه4غ قرأ مسعود، ابن عن )خ( -  ٢٥١
بالرغ.يعتي ؤقتيخلأه■ عجنت وبل ت وعنه علئنا، كما 
بهاءؤه1_ثاه، جعفرI وأبو ذكوان وابن نافع قرأ قراءات؛ حمس مت رفي 

ماكنةؤياء مفتوحة بهاء ءؤهسنإيم، كثير؛ وابن مفتوحة، وتاء ساكتة ؤياء مكسورة 
وتاءساكنة وهمزة بهاءمكمورة وهشام؛ وتاءمضمومة، 

مفتوحة،وتاء ساكنة ؤياء مفتوحة بهاء والباقون؛ مضمومة، أو مفتوحة 
وصمها(.التاء فتح قراءتان؛ عجيت وفي وادن• هلم جميعا• ومعناها 

قولهعن عائثة سأل أنه الزبير، بن عروة عن )خ( -  ٢٠٢
كدا_وا؟أو كدبواه هد أم رحلوا آليثز أنقص ^١ وحئ ت تعالى 

يومهمأو انتشوا لمد والله، ت فمنت يومهم، كيتهم بنإ ت قالت، 
بدلك،استيقنوا لقد ، عربهيا محقالت،؛ بالعلي، هو وما كدبوهم، 

نفلنالرسل تكن لم اض، معاذ ت محقالت، حفززاه وق لعلها محقلث،! 
آمنواالدين الرنل أئاع هم ت قالت، لأية؟ ا هدم هما يلت،؛ بربها، ذللث، 

حتىالنصن، عنهم وانتاحن البلاء، عليهم وحتال وصدقوهم، بربهم 
أباعهمأف وظنوا قومهم، من كدنهم ممن الرنل انثياس إذا 

بنين عيدالله رواية )وفي ذللث، عند اف نعر جاءهم كدبوهم، 
أنموقؤ\ أؤل ص ٠^١ >تئ عباس: ابن قال قال: محكة( أبي 

ألئسوليتول وحئ وتلا هناك، بها ذهن، نال؛ حقيقة، حكذبواه محل 
ذلقست<قال؛ ؤأ؛ثاه<، أس ذمس ان ألا أس شر مئ معه ءامتوأ دقخأ 
واشاش، معاذ عائشة؛ قالت، فقال؛ له، ذللث، فدكريت، الزبير بى عروة 



بموت،أو نبل لكنى أئه علم إلا مثل ثيء من رسوله الله وعد مأ 
منمعهم من يكون أن حاموا حتى يالرنل، البلايا ترل لم ولكن 
قالمثئلة. كدثواه مد أيهئ؛ اؤوءلنوا وكانت يكدبونهم، قومهم 

منه.يبست من استفعلوا، ءاؤأسقئسواه عدالاه! أبو 
عامر:وابن عمرو، وأبو ونافع، كير، ابن م؛ المتر؛ ذاد في الجوزي ابن رئال 

فئقومهم أن الرمل وتيمن والمعنى; الكاف، مغمومة الذال مشددة ؤكد؛واه 
وقتادة،وعطاء، الحسن، قول هذا اليقين، بمعنى هتا ها الغلي فيكون كذبوهم، 

الرملأن نومهم فلن والمعنى؛ حقيقة، ؤكذ؛واه والكائن: وحمزة، عاصم، وقرأ 
رنين،أبو وقرأ ذلك، يفلون لا الرسل لأن الممر، من به وعدوا مما كدبوا فد 

قومهمفلن I والمعنى حقيقة، والدال الكاف بفتح ؤكد؛واه والضحاك! ومجاهد، 
الزجاج(.قاله كدبوا، قد أنهم أيما 

شماس، ابن عن عْناء، عن دينار، بن عمري م، )خ( -  ٢٠٣
كمارهم قال: آثبَة،ه سن، بدؤأ أؤ_ئ إئ ئر ؛^١^ تعالى؛ موله 
__،هم عمو.■ مال مريش، كمار واف هم فال: رواية( )وفي مكه 

بدر•يوم الثار قال• آمحواره دار همزتهم ءاؤوأ-ءزأ اف، نعمه ه؛ ومحمد 
قال:ءْبميم ألئزءائ حميأ ر؛ؤأئبم عباس• ابن عن )خ( -  ٢٠٤

ببعض،فامنوا أحزاء، جرووه والنصارى، اليهود الكتاب: أهل هم 
:قال عل ارتا ؤا عته(: رواية )وفي بمر وكفروا 

زالتحازى.النهود يعض، وكفروا ببمثس آمنوا 
الأصل:وفيل; أعضاء، ولجقلقه إتإت4 إذا الشيء عفنغ من عمة، جمع رجضثن* 
عزوة(.جمع جزئن ش عمل كما بالنون، وجمنت الواو فحدمت عنوة، 

واص،،بمي في قال: سود، ابن عن )خ( -  ٢٥٠
تلادى•من وص الأول، العتان، ص ص والألماءت وش، ومريم، 
تعلمته،ما أول من يعني؛ تلادى، بمكة. أولأ نزلت، التي الود الأول؛ )العتاق، 
والهلريف(.الهنارف وصده القديم، المال والمليد: والمالي والتلاد 



^|كفه

ثمحا4ءؤأٌر، قك• فوله ني عود، مابن عن رخ( -  ٢٠٦
ملأن.بنو أبر قد p/\ إذا الجاهلية. في للحث تقود كا قال: 
وزنعلى مخففة، ؤأمنوا؟اا ت الأكثرون فرأ الممرن زاد في الجوزي ابن )فال 

وروىكثرنا، ومعناه! آمتا مثل! ممدودة، ؤآُرناه ناسر! عن خارجة وروى نعلنا، 
أمراء(.جعلناهم والمعنى! الميم، مثيلة ؤأمنJاه، قرأ! عمرو أبا أن مجاهد ابن 

^^ii،تعالى: قوله في حوي، مين همداض عن م( رخ .  ٢٠٧
الإنسمن نغر كان قال: ألومسنهه رنهر إك ,يغوى ثدعورثت أئن 

الاحرونقاسمنك، الجى، من الثمن فاسلم الجن، من نمرأ يعبدون 
ألنم_ٍةه.ريهم إك بمعوى ثدعوى أئن ووفق فنزلت،: بعبادتهم، 

ابنوقرأ تعالى، اش إلى القربة يطلون أي• الشيء، إلى به يتوسل ما ت )الوسيلة 
الفوتانية(.المثتاة بالتاء ثدعوزه، الدين ؤأولتاك مسعودت 

أوتكالو اؤ؛يا جثيا •' هك قوله فى عباس، ابن رخ( -  ٢٠٨
إلىبه أنري ليله المي. أريها عين رؤيا هي ت قال ص4، قنه إلا 

الزقوم.فجرة هي قال: النزءان؟4 ق آلمنمؤثه ؤرأش>ري المقدس، سن، 

يقود:كان عنر، ابن عن رصحبح( هق( ش رلي، -  ٢٥٩
النهار.، نمنبعد ميلها ■ شيبة، أبى ابن رزاد نلها الئمس: دلوك 

نال:عباس، ابن عن رحسن( ك( حم، ع ن ت، رحم -  ٢٦٠
صلوه: فقالواالرحل، هدا عنه ال نصمئا أععلونا لليهود: قريش قالت، 

آلزبجءن ءؤوئظونك، تعالى: اض فانزل الروح، عن الوْ فالروح، عن 
علماأوتينا : قالوافملأه إلا آدنّ من رتإن> ومآ { jpآنر ين ألريح من، 

كنيرآ،حيرأ أوتي فقد التوراة أوتي ومن التوراة، أوتينا كثيرأ، 
تمدأى ئر آبمر ثيد رن، آينز كان ثز >اؤءل اش: فأنزل 

مجدداه.ثعتلي.، جثنا إو '؛يت، 



ء>قت(
سألواالذين هم اليهود أن عود مابن حديث المخاروىت صفات كتاب يي )سأتي 

نال• وملم الخاري أحرجه المدينة، في أي؛ الأية؛ فنزلت الروح عن هأ الّى 
توقعمحلى الثانية المرة في سكوته بحمل النزول يتعدد بأن الجمع ؤيمكن ؛ حجر ابن 

 jjJ_ أصح(.الصحيح في فما ؤإلأ هدا ماغ ؤإن ذلك في يان

سالث،قال! وناص، أبي بن سمد بن مصعب عن رخإ ء  ٢٦١
لا،: jLsرؤية؟ أهمأنأيه إلاحثؤآ ٣ تعارت قوله عن أبي 
Iالنصارى وأما . محمدأ فكذبوا اليهود! أما والنمارى، اليهود هم 

>؛ؤآلنتيوالحروريةت شراب، ولا فيها طعام لا : قالوابالجنة، فكدبوا 
الفاسقين.ينميهم: سعد وكان مقمهءه، بمد مى آث، عهد شثؤن 

الكوفة،قرب قرية وهي صم ثم بفتح حروراء، إلى ثة نالخوارج، هم )الدورية! 
ه(.يلن عر خروجهم ابتدأ ومه' 

زكالرءركنن،منافيالخاطة، قاو: أ1أ_)خم(ضلإاب، 
فعملتت رواية أنماصام)وفي فاتنته يبن، وائل بن الناص 
تكفرحثي أععليلئح لا يفاد: دجشهأشاصاه(، ؛نوائلننفا، للماص 
مبعوث؟ثم لنت ؤإيي • د ففا يبمث، ثم نموت حتى لا ئقك،: ، بمحم،و 

حتىدعني • رواية رومح، فاقضيكه وولدأ مالأ هناك ر إن قال: نحم، قالمن،: 
لتكثرآةلتم، ؤأفرءبمت، دنرلّتإ: محأمحضيائ،آ، وولدا مالأ فاوز وأبعثؤ، أموت 
لتقلا٠ ■تهدا !؛ ٢٥١عند آمحد أيّ العبمت، أطخ ٠ وؤوا تاب لأؤنجى ؤبمالء ث١ثينا 

مداه.وأسا مؤل، ما رميثه' ٠ مدا العداد< ين لمُ وثني مول، ما سنكثن، 
الحداد(.)المن: 

عكآس ثنتر ر آلنايى نال: ماس، ابن عن رخ( -  ٢٦٣
علاما،امرأته ت ولن. فإن دنن_للم، المدينه نقدم الرجل كان حنءأ_،ه 

سجولم امرأئه، تلمي لم ؤإن صالغ، دين هذا قال: حنله، ونيخئ، 
سوء.دين هدا قال: حيله، 



ونفيرهطرفه شيء كل وحرف شك، على حرف، على معنى القرطص؛ )ذال، 
،صتوجة فهي النون، بفم شبمت، المحدد. أعلاه وهو الجبل، حرف ومنه وحده، 

منفوست(.فهي مست مثل 

ثقسلمذز أبا نمغث قال: عناد، بن مس عن م( رخ -  ٢٦٤
فينزلت ؤ، آحمعؤأ الأية! هذْ أف فسما! 

وعتبةالحارث، بن وعبيدة وعلي، حمزة، بدر: يوم بنروا الدين 
تحه•بن والولي ربتعه، اش وشيا 

الباء(.وتخفيف العين يقم عباد؛ ين )ثيس 

بألسئءث؟هئلموثه ^إذ يقرأ كانت، أنها عائشة، عن رخ( ~  ٢٦٠
الكذب.الولي: وتقول: 

ؤو\ذونههحموة؛ وأيو ومجاهد، وعائشة، كعب،، بن أبى فرأ الجوزي; ابن )مال 
يقال!الكذب، وهو الولق، ْن القاف، ورغ اللام وكسر مفتوحة حقيقة واحدة بتاء 

Iالخطاب بن عمر وقرأ وولقث، واش كذبف ت لرحل علي وقال ولقا، نلمى ولق 
البعة؛جمهور وقرأ الإلقاء، من اللام ؤإمكان مرفوعة حقيقة واحدة بتاء ؤدلقونهه 

التلقي(.مجن القاف، وتشديد واللام التاء بفتح 

نلودابن أبي بن عبداض كان قال: جابر، عن زم( -  ٢٦٦
هث:الله فأنرد شبما، هابغينا اذهبي له: لجاؤية يقود 
آفهدؤههن ؤبمن آليتا لإوة -آعمحى هعؤأ محننا لئن إن آنغلء عل إنئبكب' 

بنلعبداض جارية أن رواية(: )وفي نجثه عمر لهى أوبهي بمب ثن 
علىممرههما كان أميه، لها يقال وأحرى مننكه، لها: يقال أبي 

>،ئمبمأ >ولإ : ٠٥١فأنزل ه المي إلى ذللث، هثكتا الزنا، 
لهث4.ت قوله إلى آلءه 

لمفإنه منزلة لفظة أن يرد ولم كلها، النسخ في ويح هكذا النووي؛ )مال 
لمنلا مذكرهات لكونهن لهى والرحمة المغفرة أن ير، نفهي ؤإنما أحد بها يقرأ 

أممهن<•



كانواالشرك أمل ص  Luأن ماس، ابن من >؛( )خ -  ٢٦٧
الذيإن ت فقالوا هأ محمدأ فأئوا وأكثروا، وزئوا وأكثروا، قتلوا فد 

فنزل•كفارة عملنا لما أن تخبرنا لو لحن، إليه وتدعو تقول 
يالحقإلا آثه حرم آؤ افنس ثتلؤى ولأ ءاحر إلنها أش عع بفميت< لا 

أم/ءرأآفيي، ثبمادئ جز ت ونزك أئاثاه يلي يمح، بمثل ومن زمزك< ُي 
قتؤمن منهمإ لا أيهم هق 

ثيمحانزلث،! لما ت قال عباس، ابن عن زخ .  ٢٦٨
يام، ض يا ينادي؛ فجعل الصفا، على . الني صعد ١^٥^^ 

ئْلغيلم إذا الرجل فجعل اجتمعوا• حتى - محريش لبمون - عدي بمي 
تفقال وقريش، لهب أبو فجاء هو؟ ما لبملر رمولأ، أرمل يخرج أن 

أكنتمعليكم، تغير أن تريد بالوادي، حيلا أن أحثندكم لو أرأيتكم 
لكمنن.ير فإر ت قال صدقا، إلا عليلثإ جربنا ما نعم، ؛ قالوامصدقي؟ 

ألهن>االيوم، سائر للث، ثتا ت له_، أبو فقال شديد، عياب يدي بين 
وماعنه،-١^ أعئ ما • وثب 3^*؟، ب، بدآ ^_L، ت،! فنزل-^*^١؟ 
فصعدالننلحاء، إلى خرخ النبي. أل رواية(؛ روقي، طّب4 

فقال؛لريش إليه فاجتمعت، صباحاة، يا صناحام، يا فنائي؛ الجنل، 
تحدقوني؟أكئم _؛، أو نجي، ١^ أن خدمح؛ ^ أرألمم 

نحوهوذكر - شديد ءن.اد_، يدي بين لكم نذير فإني قال؛ نحم، ؛ قالوا
هالنبي جعل آلآيكيه •ممشهميكه نزل؛ لما قال؛ )وللبخاري( 

الأقربينعشيرثلنف ؤؤوأنذر نزلت،• لما ؛ C لم رولمقبائل قبائل، يدعوهم 
صعدحتى ه اه رسول حرج المخلصينه، منهم رهثللئ، و ٠

فقال؛إليه، فاجتمعوا هذا؟ مى ؛ فقالواصباحاه، يا فهتت؛ الصفا، 
أكنتمالجبل، هذا نمح من تخمج حيلا أن أحبرتكم إن أرأيتم 

يديبين لكم نذير فإني قال؛ كذبا، عليلثإ جربنا ما ؛ قالوامصدقي؟ 



همحيي؛؛ 
قام،ثم لهذا؟ إلا جمعتنا ما لك، ئثا ت لهب أبو قال شديد، عداب 
ونمتاه.لهب أي، بدا ت فنزلن، 
ثمأنزل قرآنا كان هذا أن الذل1هر النووي! محال المغنمين، منهم ورفنلك )محوله! 
البخاري(,روايات قي الزيادة هذه صر ولم نادوته، نسحت 

أهلمن يهودي سألي قال؛ جبم، بن سعيد عن )خ( -  ٢٦٩
أقذمحش أدري، لا قلث،: ء؟ موس قض الأخم أئ النمرة، 

قصيفمال! عباس؟ ابن فسالت، ، فقدمت، فأماله، العرب حبر على 
قعل.قال إذا اض رسول إف وأطيبهما، أكثرهما 

ءإك ^5^ ت تعالى قوله في ب'س، ابن عن )خ( -  ٢٧٠
مإلى قال: 
الموت،وقيل مكة، قيل• أقوال، أربعه قيه معاد، إلى لرادك ت تعالى )قوله 

والمرضالجوزي ابن ذكرها الجنة، وقيل: بالبعث،، القيامة بوم وقيل: 
وغيرهما(,

محكت( ^^٥٤٠نعالك،؛ قوله في يب، بن أئ عن )م( -  ٢٧١
والثوم،، ١^^١ اد_، مهقال! \بآؤنه آلعاواد_، دؤف آلأد'ن آلمراد_، 

الدحان.أو البهلثة فى ثنمه ثلث، الدخال. أو واليفلثه 

ءن5ةزنن %ولإ وذ تعالى: قوله في عائشة، عن )خ( -  ٢٧٢
!،:uJLiآلحثثاحره آلنلولض ويتت، امحرم١نر وكي ؤإذ منكم أنمل وبن 
الحندق.يوم ذللئ، كان 

آنةالأنة، لهد؛ الئاس أعالم  ٧١قال: أنس، عن )خ( -  ٢٧٣
فيمعه كانت، . الثكا إلى جمٌثرا بنت نيب اهديث لما الحجاب،، 

هالبي، فجعل يتحدمن، فقعدوا الثوم, ودعا هلعاما صنع اكت،، 
الأتؤ£إث\ تعالى: ض ا فانزل يتحدثون، قعود وهم يرجع، ثم يخرج 



ويوين فزله: إلى لم4 ثيدث أن إلا اق محت لا ،َاثءأ 
اكوم.وقام الحجاب، فقرب حماُ_،ه•، 

اهدثهنا! قوله معنى وهو إليه، اهدي أي زوجها، إلى العروس نهمت، )يمال! 
.(•الني إلى جحش بمن نتب 

ثلاثةالست، عند احثبمع ت قال،عود، مابن عن عزا رخ —  ٢٧٤
فمهفلتل بموتهم، فحم كمحر ومفي، هرشيان أو وقرشي، قمفيان نمر؛ 

الأخت:ممال نثرد؟ ما بمع اض أف ص أخدم: ممال قلوبهم، 
يسنعلكن إف I الأحر وقال أحمنا، إذ سمع ولا ، ^^؛٠١إذ سمع 

كنمتن>ؤوما ت هك اف فانزل ، أحقننا إذا يسمع فهو ، جهرنا إدا 
الآة. ifiji.% أثؤ؛ ع'ولا مح؛ ي نئ 

عندجلوسا كنا قال: الأجدع، بن روق معن م( )خ -  ٢٧٠
أبايا فقال: رجل فاناْ - بيننا مصقلمع وهو - عود مبن عبدالله 

الدخانآية أف ؤيزعم نقص، كندة أبواب عند قاصا إف عبدالرحمن، 
فقالالزكام، كهيئة منها المؤمنين ؤياخد الكفار، بأنفاس فتاخد تجيء 

علممى اممه، انفوا الناس، أيها يا _: عقبان وهو وجلس — عبداممه 
فإنهاعلم، اض يلنثل: يعلم، لا ومن يعلم، بما فلنئل شيئا مناكم 
قالتعالى افه فإن أعلم، اض ينلإ: لا لما يقود أو لأحدكم أعم 

١^^_:،^، iiيق آنأ زآ م من هقي ة ٠ ه: لنبيه 
كننعسنعأ اللهم قال: إدبارأ الناس من رأى لما . اممه رسول 

كدبوه،قريثا دعا لما الله رمود أف رواية: )وفى يوسم، 
يوسف(.تع كبع بعليهم أعني اللهم فقال: عاليه، واستنصوا 

الجؤع،من والمنته الجالود أكالوا حتى شي؛، كل خصث، نته خذيهم فا 
سفيان،أبو فأتاه الدخان، كهنئة ميرى أحا.هم، الماء إلى ؤينئلن 
وإ0الرجم، وبصلة الله يهناعق تامر جثت، إئلثخ محمد، يا فقال: 



جعغالس؛يه
تومتعالى! اف قال لهم، - هن - اش فايع هلكوا، محي محوماك 

لثنا. فين هداي سا ألئاش بمش ٠ بن دخان ألنث;ُ ثأف 
•بن ثنوث -ءآءم ومحذ ٤؛؛^ أئ ٠ مؤيمف إJا آددابث 'أتمف 

ف!ل،ةيتوث4 إء محللا ألذاب َكانيإ إنا . محئ تلا تن;SiU رو ثلمَ 
إثاأوكمئ أتطثه بطش الآح_رة ء_اواب أيثكنش ع_سداض! 
إلله• فقيل • وفيهانحوه، أحرى( روقي بدو يوم ت فالبطنه ٠نتفوله؟ 

منهماف فانتمم فعادوا، عنهم، فكثف رثه محدعا عادوا، عنهم كنفا 
تقوله إلى مناه بدحان ألسعآء نأيى يوم !، ٠٥٧٤ؤ I قوله ؛، ٧٧بدر، يوم 

الغين،،فنفوا اممه. رسول فدعا ت رواية( في )زاد منقموثه< ^؛١ 
حوالينا،اللهم محال؛ المطر، كثرة الماس وشكا سبعا، عيهم فأئلنمت، 

)وفيحولهم الماص قوا حمرأسه، عن السحابة فانحدريته علينا، ولا 
واللزام،الدحاف، معين: محي حص عبداممه: محال قال: أحرى( 
والقمن.والبهلثه، والروم، 

■كنالشعر إذهاب ت والحص أذمته. ت شيء كل حمت، الكوفة. باب ت كندة )أبواب 
حولهم،الناس فسموا نوله حئه. في لغة أحرقه، وحمه: مرض، أو بحلق الرأس 

علىوهو والقاف الين بفم المحح في الروايات، جمع في كذا حجر: ابن نال، 
قوله:به المراد اللزام: حولهم. الناس فأمقي اليهقي رواية ونى الحارث بتي لغة 

وآيةبئر، يوم حدث ما وهو لازما، عذابهم يكون أي: همحق ؤمو؛و، 
؛ق_مه(.ؤؤعأست، محوله: بها الراد الروم، 

كئحنا ^؛١ أنر: عن قتادة، عن شعبة، عن م( رخ .  ٢٧٦
مريئا،هنيئا ؛ اف رسول أصحاب فقال الحل.يلمه، محال؛ معناه هتنا 

همهين هميٍكا جقت وعبي التيه( >ؤؤد..خل، • هك الله فانزل لما؟ محما 
ثممحتادة، عن كله بهيا فحدلمتط الكوفه، فمدمت، شعبه؛ محال ّ ألامتره 
وأماأنس، محعى معناه هقثا لق، ئحنا أما فقال؛ له، فدكرمحت، رحمت، 

أنس،عن )ولملم( البخاري( رواية )هذه عكرمة قعي مريثا٠٠ راهنيئا 



—ؤحهت(
ثظيثآهبث؟ قوله: !لى يثاه تث لك قثا ق، نزلت: لما قال: 

الهدينحر وقد والكابه الحزو بمالثم وهم الحديبية.، من جنه من 
منإلي أحب هي آية علي أنزلش لقد ه: افه رمول قال بالحديية، 

حميعا.الدنيا 

شيء،ينغعه لا الذي والهنيء: الفتح، بهذا للنبي أي: مرينا، )هبا 
الفتح؟(.هذا من نحن حفلنا فما أي■ لنا؟ فما العاقة. المحمود والمريء• 

بمارمأ4ووه، ئثة است ء-بابن عن )خ( -  ٢٧٧
الثئلول.والقبائل: العظام، الكبار القبائل : اللعويسؤقال: 

أنأمرة عباس: ابى نال حبر، بن مجاهد عن )خ( -  ٢٧٨
آشم_ده.ؤوئ'.>-لت قوله: يعني كلها، الفلواينؤ أدبار في ينح 

كانقال: آق4 آلك >محَيم بست ابن عن )خ( -  ٢٧٩
الحاج.نويق يلت، رجلا اللأيت، 

Mاف رسول على قرأت قال؛ عود، مابن عن م( )خ -  ٢٨٠
يقول:سمعته رواية(: )وفي علي مردها ُ؛ؤث؛ًًؤر4 

ذالا.

قو قوله: في شاس، ابن عن )خ( -  ٢٨١
للتاء.افه ذنهله ئرمحل هو إثما قال: معم،واني،؟ا< 

أنهعلى فالأكثر الشرط فى واحتلمف اء، المعلى أي؛ للنساء، اممه شرطه رئوله؛ 
فاحرجبينهما قتادة وحمع ؤانا، وحاJبالرحال نخلول لا أن هو وقيل؛ المياحة، 

بنءنر.الرحنن فقال الرحال. يحدتن ولا ينحن لا أن عليهن أحذ قال؛ عنه اتجري 
عنت(.أولتك لبى فقال؛ نسائنا. عن نغب ؤإتا أصيافا نا إن عوف؛ 

يخثلمث،ه افه رمول كان قال: جابر، عن م( )خ -  ٢٨٢
الماسفانمثل طعاما تحمل الشام س عين فجاءت، الجمعة، يوم قائما 





زيد؟عن سل أنه ت أنس( عن )وللبخاري ثمحاه حق أف رسول بمد 
باينه.له الله أور الذي هدا افه ود رم له يقول اأانى هو فقال: 

دألكبمق ؤءّل ت تعالى فوله في بماس، ابن عن )خ( -  ٢٨٤
الشاة.رنمة مثل رئمة له كانت قريش، من رجل قال• ربيه 
تاجني نال الزنمة، الخصومة. الثديي الجافى ت وقيل الغليظ، المغل )العتل؛ 

ولهّاكالمزط، متعلقة حلمونها في للننز نكون الزلمة الخليل؛ نال العروس؛ 
والزنيم؛قال المحاح، في تما بالنون رنمة فهي الأذن في كانت فإن رلنتان، 

أيضا(.١لأية ئسرت وبه يزننتها، الشاة تعرف كما شرم، أو بلومه المعروف اللئيم 
عود!ملابن قلت قال؛ علقمة، عن الئعبي، عن رم^ —  ٢٨٥

أحد،منا صحبه ما فال: أحد؟ منكم الجن ليله ه الني صجب هل 
الأودلأيتفي فاكِناه فمة.اّ.ناه، ليلة ذات ؤ. الله رسول مع كثا ولكنا 

قوم،بها بان، ليلة بثر فبتنا اغنتيل، أو امتهلير، : فقلناوالثع-اب، 
الله،رسول يا فقلنا: جراء، قبل من حاء هو إذا أصسحّنا فلما 

قال:قوم، بها باث، ليلة بثر فبتنا نجدك، فلم فطلبناك، فقدناك، 
فانهللققال: القرآن. عليهم فقرأت معه، فل.هث.تا الجن، داعي أت١ذي، 

فقال:الزاد، وسألوه الشعبي: قال نيرانهم، وآثار آثارهم، فأرانا بنا، 
لحما،يكون ما أومر أيديكم في يسر عليه افه اسم ذكر عفلم كل لكم 
بهما،تنجوا نفلا ه: اتله رمول فقال لدوابكم. علم، بغرة وكل 

إخوانكم•طعام فإنهما 
وأثارقوله؛  JL»<Jوما صرأ. يتل اغتل؛ حملته. الهلير كأن رية ببه دم، )امتطير؛ 
مح،وسأتب، الخارمحا عند هريرة أي حدث من ثت وقد الشعى، كلام من ن؛رانهم، 

الحاجة(.شاء آداب باب 

علىM اممه رسول يزأ ما قال: بماس، ابن عن م( )خ -  ٢٨٦
إرءامدين أصحابه من طائفة في . الله رسول ائفللق رآهم، ولا الجن 





وكانشدة، التنزيل من يمابج ه النبي كان ت نال لنجل لثاثق 
كانكما أحركهما أنا عباس! ابن فقال - سنتيه به يحرف مما 

كانكما أحركهما وأنا ت جير بن سعيد وقال بمحركهما، . اض رمول 
يوءمحلك ^لأ تعالى! الله فانزل نمتنه، فحزك - بمحركهما عباس ابن 

صدرك،فى لك جمعه مال؛ ه بمعه. ءابما إن ٠ دء قجز لسائق 
أنعلينا ئم وأنصت، فاستمع قال! هزءاوث,ه ءايع قرأثع تقرنه! ثم 

ذلكبمد ص، جبريل أناة إذا . اممه رسول فكان نال: تقرأه، 
كما؛ رواية( روقي أقراه كما ه الّمح، قرأْ جبريل اُطلمح، فإذا اصثمع، 

ئوعل.نأوك؛بم لق، ^١^!، البخاري(: )زاد هق الله وعدم 
ثاربكأي: ووعيد، تهديد لك: أولى ذلك• يفعل ما كيرأ كال أي؛ يحرك، مما )كان 

أنهر(.والأول فاتك، شيء أي محروم يا أي؛ وتحنر، تلهفه ونل تكر0، ما 

نال:كالمضره ح/ ى ^١^١ هماص: ابن عن )خ( -  ٢٨٩
ءؤك0ثرالمصر وسميه: أيل، أو أديع ثلاثه للشتاء الخشبة نرفع كثا 

الرجال.كاوناحل تمحول حى جمع، السفن ماد صُن؟ تنئ 
وارتفاعه،عظمه في الشامخ كالبناء أي؛ الماد، بإمكان الجمهور قرأ ركالفمر، 

كر،ئم وبفتح بفمتثن، وقرئ هنا، فرْ كما ومعناْ بغتحسن، ء؛ا'ما ابن وقرا 
الجيمبضم جمالة، وقرئ هراءايت،، متا فهل-ْ مكون، تم وبضم قتح، ثم وبكسر 

بكسرجمالة، وقرئ؛ جمالة، جمع جمالات وقرئ الغلميغل، الحبل وهو والإفراد، 
الجمعجمع جمالامت،، وفرئ؛ وججارة، حجر، قيل؛ كما جمل، جمع الجيم، 
العرب،تسميها بصفرة، مثوبة مود إبل والصفر؛ أدع، فءذْ ورجالالته، كرجال 
الغللمة(.من بياضها يعلو يا أدما؛ العلياء نموا كما صفرأ، 

قال:متتابمة، نلأى قال: دم وخ ،بمأ-)خ(عنءكرمة: 
دهاقا.كاسا اسقنا يقول: الجاهالية في أش مسمع—، عيامى: ابن وقال 
يسلم(,أن قبل ذللت، يقول سمعه أنه أراد حجر؛ ابن قال الجاهلية، في رقوله 



يغ؛سة__ه
طظشمح4محمحن ل>قال: ماس، ابن ص )خ( -  ٢٩١

ه.ضم هدا قاد خاو، بمد خالا 
الباء،بفتح والكوغة مكة غراء وعامة عباس وابن عود مابن قرأها الطبري: )قال 

حطابأنه على بالضم الباقون وقرأ عباس، ابن ممرها هذا وعلى . للّم، حطابا 
للأمة(.

هاف رسول حطب قادت زمئة، بن عبداف عن م( رخ -  ٢٩٢
لهاانبعث أئقهاه انتق ه فقال: ، الذيوذكر الثامة قذغأ 
العوام•بن الزمحر عم زمعة، أبي مثل رهطه، في ننح عارم عزيز رحل 
قائم.وهو بالسيف الشاة أو البعير قوائم صرب العقرت وأصل قتلها، الناقة؛ )عقر 

الممتع(.الثديل ت العارم 

اثتكىقال: التجلي، شبان بن يندب عن م( رخ .  ٢٩٣
يا; ففالن،امرأة، فجاءته ثلاثا أو بتين حأ فلم . اش رسول 

مندلربك أرْ لم تركلث،، ند شيطانك يكون أن لأرجو إني محمان، 
ما٠ تمح( إدا وأص، ٠ ؤرألئ،ش ه•' اف فانزل ثلايث،، أو بتين 

اممه.رسول على حجريل أبطا قال؛ رواية( روقي وما ربم" ودعك 
إلل• • هك الله فأنزل محمد، ولع قد المشركوف: فقال 

محاه•وما رق ودعك ما ٠ سمح، إدا 
كناقال: عود، مبن ءسد.اض عن رحسزا ْفا ن رد ء ٢ ٩ ٤ 

والقدر.الألو عاريه ه الله رسول عهد على الماعون نعد 
بصيوم ذات . اش رسول بينا قال: أنس، عن م( رخ -  ٢٩٠

ما: فقلنامتيما، رانه رقع ثم إغفاءة، أعمى إي المجد، في أظهرنا 
ءؤد-سيّفقرأ سوره، آنفا على أنزلت، قال: اممه؟ رسول يا أصخكافؤ 

•ؤآعير بيلئا دتؤ • آلكوئر نطقك وإيا آلقبءِه ألر*ّذ، أص؛ّ 
ادل4: فقلنا الsكوثر؟ ما أثيرون ثال: ثم آ'لأبر؛بم هو حإظك إمحى 



()٢٥٦يخ|كيه 

هوكثير، حير عليه قق، ربي وعدنيه نهر فإنه ت قال أعلم، ورسوله 
فيحنلجماء النجوم عري آنيته القيامة، يوم أئتي عاليه ئرد حوض 

أحدثما ثدوي ما I فيقول ائتي، من إنه رب، ت فاقوي منهم، العبد 
وعدنيهنهر إنه وفيها(؛ نحوها له أحرى وفي لم مرواية )هذه بعدك 

اممهرمحون قال قال؛ روللبخارى( حوض عليه الجثة، فى رثى 
اللؤلؤثباب حائتاه نهر على أنست، النماء، إلى مي عرج لما 

له(أحرى )وفى الكوثر قال! جبريل؟ يا هذا ما يمنت،؛ المجوف، 
١^^مان حانثاة بنهر أنا إذا الجثة، فى أبيث أنا بينا قال؛ 

رنك،'أعمناك الذي الكزر قال؛ حثريل؟ ا هدا U قالت،؛ النيزف، 
الراوى•ثلئ، أدم، منلثح - طينه أو - طبه فإذا 

ؤينتنع.تجذب تختلج؛ المقطؤع. الأبتر! المبغص. الشانئ؛ الأن. أو فريا، )أنفا؛ 
مال،؛رائحة، وأذكا0 المسانثج أجود والأذفر؛ الرائحة، ذكاء شدة بالتحرJلن١؛ الدمحر 
ن،الحديعلى ملم برب وقد الرائحة، شديد أك،' ذكي، وبك أذفر، مك 
اءة(.ب٠محورة محوي محورة كل أول من أية البسملة قال؛ من حجة باب بقوله* 

و.النم، أن أب،، عن )حسن( ض( ك ن ت رحم -  ٢٩٦
اللبن،من بياصا أشد ربى، أعهنانيه نهر فقال؛ الكوثر، عن محئل 

طيورفيه رواية؛ )وقمح، الجرر كأعناق طير ومه العسل، من وأحلك، 
لظننتلل، إن اف، رسول يا عمر؛ فقال الجزر(. أعناقها 

عمر.يا منها أنعم أكلئها فقال؛ ناعمة، 
فيمنها، أنعم أككها قوله؛ أنثى. أو كان ذكرأ العير وهو جزور، جمع )الجرر؛ 

نا;معه؛(اؤو-مثُ تعالى؛ كقوله وهو آكلوها، أحرق، وفي آكلها، رواية؛ 

عائشةالتح قال؛ عود، مبن عبداممه بن عامر عن )خ( -  ٢٩٧
أعطيهنهر م الكن ،؛ _lJآJؤشنب^ اقطبمف ^إدآ تعالى؛ قوله عن 

المجوم.كعدد آنيته ، مجوفت، در عليه ناطقا٥ . سكم 
عيهما(.يقل لم ولذلانإ الشاهلئ؛ لجنس يرجع عليه، العيني؛ )قال 



جعقؤ؛ييه
عنالنثكرى، إياس بن جعفر بشر أبي عن )خ( -  ٢٩٨

الذيالخير هو الكوثر: فى فال عباس، ابن عن جسر، بن سعيد 
الجنة؟في نهن أثه يزعنون ناما فإو عيد: لئك إثاه، اف أعطاه 

إياه.الiه أعطاه الذي الخير س الجنة في الذي الهر سعتد: فقال 
بينيجبمع أن سعيد أراد ت الحافظ نال شيء، كل من الكثير اللغة! في )الكوثر 

لفظمن بالنهر الكوثر تخصمى ب لكن عانثة، حديث وبين باس ابن نأؤيل 
منه(معدد فاد . الحم، 

أشياخنغ تدخلني عمر كان قال: عباس، ابن عن )خ( -  ٢٩٩
أبناءوكا معنا، هذا يدخل  ٢٧فقال: ه، نففي وجد يطهز فكال بدر، 

معه»إ،فأذحله يوم، داث، فدعاه علمشر، قد من إيه عمن: فقال مثله؟ 
اممهقول في تهولون ما قال: لترنهثآ، إلا يومئذ دعاني أنه ؤئتت فما قال: 
اممهنحمد بأف أمرنا : فقال؛عضه*؛و'ألئ£حه؟ أس مر كتاء ^إدا • هث 

فقالشيئا، يقل رعضهأأ، وسكت، عليتا، وفخ نصننا إذا وسثعفنه، 
هوهلت،: نقول؟ فما قال: لا، قالت،: عباس؟ ابن يا تقود أكداك لي: 

هوالفتح آس مبمر محاء ^إدا فقال: له، أعلمه الل4 رمول أحل 
فمالزاثا4 ٍقان  ٠٩ثا;تلفنث زه ت ؤء أخيلئ، علامأ فذللئ، 
ابىيدني كان عمر أ0 رواية(: روذي، تقول ما إلا منها أعلم ما عمر• 

إثهعمر: فقال مثله، أبناء لنا إل عوف،، ن عبدالرحمن له فقال عباس، 
أجلقال: الأبة؟ هذه عن عباس ابن عمت فأد حيث، من 

أخرى(:)وفي ثغلم ما إلا منها أعلم ما قال: إياه، أعلمه الله. رسول 
فتح: قالواوالمنحه آلله مبمر كاء ءؤ.إدا فوله: عن سألهم عمر أل 

مثلأو أجل قال: تقول، ما عباس، ابى يا فال: والقصور، المدائن 
ه.ئئإليه نعلتخ ه لمحمد صرب 

عالم(.أنه س تعلمه ما أحل ص أي! تعلم، حيث )ثن 



ججيخ|1سيه

عنم بث أني سألت قال؛ محس، بن زر عن )خ( -  ٠٣٠
كذايقول: حنوي ابن أخاك إف التjر، أبا يا قك: ١^٩^،، 

فنحنفقلت: لي: قيل فقال: .؟ اممه رسول سألت فقال: وكذا؟ 
ه.اممه رسول قال كما نقول 
كانأنه وهو الرواة، بعض من له استعظاما عود مابن قول أبهم ت الحاففل )قاو< 

أنالنبي أمر إنما الثه كتاب من نا ليؤيقول المصحف من المعوذتين يحك 
وقدالصحابة، من أحد ذلك على عود مآبى يتاح ولم البزارت قال بهما، يتعوذ 

الصلاة(.قي قرأهما أنه الني. عن صح 

أحن.قالت،: عائشة، عن زحسزا ك،ا ع ن ت رحم -  ٣٠١
منباق تعوذي فقال: محللع، حين القمر فأراني بيدي ه اش رسول 

هذا،شر من بالله استعيذي رواية(: )وفي وقب إذا الغامق هازا ثز 
وم،.إذا العاسق هو هن.ا فإف 

حاميتهفي اّ.ي قال شيء' كل في الدحول ■' والوثوب يحل، أو غاب )ودأ، 
اء(.بالترللفجور للسرقة القسمة؛ انتثِر غاب إذا وهو أحمدت ند معلى 

إذعائشة عند إني قال: ماهلث،، ين يوسم، عن رخ( -  ٣٠٢
قال:؛فإك؟ وما ؤيحك قالت،: خير؟ الكفن أي فقال: عراقإ، حاءها 

القرآنأزلف لعلي قال: لم؟ قالتخ: مصحثلئ،، أريني المؤمنين؟ أم يا 
نزلإنما قبل؟ قرأيت، أيه ك نفث وما قالتؤ: مولفح، غيز يقزأ فإنه عليه، 

ثابإذا حش والنار، الجنة ذكر فيها المفصل من سورة منه نزل ما أول 
الشيء: أود نزل ولو والحرام، الحلال نزل الإسادم إلى الماس 
:لقالوائزنوا، لا نزل: ولو أبدأ، الخمر نيع لا : لقالواالخمر، تشربوا 

ألعبلجارية ؤإني ه محمد على بمكة نزل س أبدأ، الزنا ئنع لا 
إلااء والمالبقرة سورة نزلت، وما ؤأتنزه أدم وآلتاءمح موعدهز ألناعة ل بؤ 

الثور.آي عليه فاملتج المصحمؤ له فاخرحت، قال: عنده، وأنا 



جخ1وؤ|1فن؛ه
وعدمصرفه ؤيجوز القمر، تصغير الئمير، معناه; وكرها، الهاء بفتح )ماهك، 

صرفه(.

أنزلت،سورة آخر إن عازبج، بن الراء عن م( رخ -  ٣٠٣
لم()ولمالكادلة آية كاملة! نزلت، آية آخر ؤإن التوبة، سورة ت تامة 

ابنلي قال قال: عتبة، بن عبدالله بن عبيداض عن زم( -  ٣٠٤
^إدانعم قلت،: جميعا؟ نزلت، القرآن من سورة آخر تدرى عباس: 

صاوئت،.قال: ثممح واك_آس ثمر ؛؛؛،١٠ 

Mالمكب عر نزلت آية آخر قال: هماس، ابن ءن رخ( -  ٣٠٠
الإبا•آية 

ذكراهؤإنما يقلاه لم بأنهما عباس ابن ومحول البراء قول بين يجمع حجر' ابن رئال 
نزلتألأيتين ا أن المراد شال أن منه وأولى عليه، اطلعا ما بحب اسقراء عن 

تكونأن ؤيحتمل عداهما، لما ية بالنآجر منهما كلأ أن ق فيمله جميعا 
عكسهؤيحتمل البقرة، آية بخلاف مثلا بالوارسث، يتعلق بما مقيدة الماء آية قي 

نزولهاالصر سورة آجرية أن سورة، آجر محي قوليهما بين ؤيجمع أرجح، والأول 
آجريةفي وقيل براءة، بخالق الوداع حجة في بض وهو المحر يوم نزلت إذ كاملة 
ُاؤلئنومحيل آاضاوْه وأئاعوأ ئابوا ءؤ؛ذا محوله هو فقيل بعضها الراد إن براءة نزول 

أعلم(.واش آفظم^ تن رنولثنم قق٠طلم 

 . ..

أصحابمن ننرأ أن هماس، ابن همن رخ( -  ٣٠٦
منرجل لهم ؛عرض - نلم أو - لديغ فيهم بماء مروا الثه. رسول 

أولديغآ رحلا الماء في فان راق، من منكم هل فقال: الماء، أهل 



فجاءفبرأ، ثاء، على الكتاب بفاتحة فقرأ منهم، رجل فانطلق سلمأ؟ 
اممهكناب على أحدث، ! وقالوا، ذللئ، فكرهوا أصحابه، إلى بالثاء 
اممهكتاب على أحذ اش، رسول يا ! فمالواالمدينة، هدموا حتى أجرأ، 
اش.كتاب أجرأ عليه أخذتم ما أجي إن ه! افه رسول فقال أجرأ، 

تعليمعلى الأجرة أحد لجواز الحديث بهذا الجمهور اسدل حجرت ابن )فال 
صريح،نهي فيها وليس خاصة أحوال في بانها بخالقه ورد عما وأحابوا القرآن، 

•الرش( في وأجازوه التعليم في فضعوْ الحنفية ، وحالف
عليناخرج قال! جابر، عن رحسن( س د زحم ٠  ٣٠٧

فقال!والعجمي، لأعزابئ ا وفينا المرآي(، نمزأ ونحن .  ٠٥ارسول 
القيح،يقام كما يقيمونه أقوام وسيجؤيء حنن، فكل اقرنوا، 
يتأينونه/ولا شخلونئ 

فيوقال ، نصل، ولا ريس له يعمل أن قبل هم العود • فكون بكر )القدح، 
علىوققلمر الغصن عنه يثدسؤ ني إذا العود القدح حنيفة؛ أبو قال العرب، لسان 
والقصر(.الملول من تراد الذي النبل مقدار 

 □□□□□□





(٦٦٤)؛جعوخ|يسيه 
أولهشح حدبة واحينها الماء، منها ينف لا اش الصلبة الأرض )الأجادب; 

ينبن،لا ما الأجادب ت الأصمعي وقال الخصبة، صد كن يوفد ثانيه وكر 
الكلأ(.

سلكمن قال؛ . الله رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٠٣١
احئئعوما الجنة، إلى طريقا يه له الله سهل علما فيه تلمتص طريقا 

إلابينهم ويتد.ارسووه الله، كتاب يئلو0 الله بيوت من بيت في نوم 
الملائكة،وحمتهم الرحمة، ونميتهم كينه، العليهم نزك 

شهداأنهما سعيد، أيي وعن عته رواية( )وفي عنده فيمن الله ويكرهم 
حمتهمإلا هق اف يذكرون نوم يفند لا قال؛ أنه . المي على 

فيمناف وذكرهم كينه، العليهم ورلت، الرحمه، وغشيتهم الملائكه، 

.اممه ون رم بينما قال؛ الليثي، واقي أبي عن م( )خ "  ٣١١
إلىاثنان فأقل نفر، ثالثة أقبل إذ معه، والا-ن المجد في جالس 
تأحدهما قاما الله رسول على يوقفا واحد، وذم، الله رسول 
حلمهم،فجلل الأحر! وأما فيها، فجلس الحلقة، في محرجة فرأى 
أحثركمألا قال! ئ. افه رسول فرغ فلما ذاهبا، فأدبر الثالث،: وأما 
الله،فآواه _، جق - اممه إلى فأوى أسهم: أما الثلاثة؟ النمر عن 
فأعنض،الأحر: وأما منه، افه فاستحيي فاستحيي، الأحر: وأنا 

عنه,الله فاعرض 

علىأحوان كان قال: أنس، عن رصحيح( هق( ك رن -  ٣١٢
هالنبي يلزم الأحر وكان يحثرث، أحدهما وكان و. المي عهد 

به.رزق لغئلث، : فقال،ه المي إلى أحاْ المحترئ، فشكا منه، ؤيتعلم 
الكِا(.وجهة الصنعة وهي الحرفة، ومنه ؤيتكبلأ، يعمل ت )يحترف 

ّمعث،قال: العاصي، بن عنرو بن ءبدارله عن م( )خ -  ٣١٣



الماسس ننثرعه اسزاعأ العلم تمبص لا اف إن يقول: ه اف رسول 
إذاحتى العلماء، بقبض العلم يمبص ولكن العباد( من رواية: )وفي 

علم،يغير فافتوا منئلوا، جهالأ، رزوسا الماس احد عالمأ، يبق لم 
أنبعد العالم يننع لا اف إن ثال: )وللبخاري( واصلوا يصلوا 

فيبقىبعلمهم، العلماء قبفس مع منهم ينتزعه ولكن انتزاعا، أعطاهموْ 
ؤيضلون.مضلون برأيهم، مفتون متفتون، جهال، ناس 

أبيعن نمر، بن محر عن )حسن( لث،( ت رمي -  ٤٣١
قال:ثم ماء، الإلى يبصرْ فشحص ه الّتي ْع كّا نال،• المرداء، 

شيء،على منه يقدروا لا حتى الماس من العلم يخقلز أراو هدا 
١^٠^؟قرأنا وقد منا يحثلملر كيف، الأنصاري؛ لبيد بن زياد فقال 
فكلئك: النهوئ، رم فقال ؤيساءنا، أبتاءنا ولنفرسه لنمزأيه، فواممه 
التوراةهذه المدينة، أهل فقهاء من لأعدك كنث، إذ زياد، يا أملت، 

فلقيثإحتير: قال عنهم؟ تعيي فماذا والنصارى، المهود عند والإنجيل 
اكرداء؟أبو أحوك يقول ما مع تألا فقلت،: الصامتج، بى عباده 

ثئث،إن اكرداء، أبو صدق فقال: الارداء، أبو قال باليي فأحبرته 
ندحلأن يوشك الحثؤع، الماس؟ من برقع عالم بأول لأحدسلت، 

خاشعا.رجلا فيه ترى فلا الجاهع المسجد 
اف(.وتقوتم، الخنيه العلم ئال، س بابح ■ بقوله الدارٌي علته ربوب 

بنعبداض كان قال: مؤلمة، بن شفيق عن م( رخ —  ٣١٠

اأبيا رجل: له فقال حمم،، كئ في، ؛، ١^١٢بد-ك-ر عود م
منيمنعني إنه أما قال: يوم، كل؛ دكرثنا أنلئ، لوددت عبدالرحمن، 

كانكما يالموعفلة، ؤإني أبلكم، أن أكرم أني ذللن، 
كناقال: رواية( )وفى علمنا المثانة نخامحه بها شملما ه اض رسول 



>جآآآ(
الثحعى،معاؤية بن يزيد بنا فمر ننتظرْ، عبداف باب عند حلوسا 

عبداض،علينا حرج أن يلبث فلم عليه فيحل بمكاننا، أعلمه ! فقلنا
أنكراهية إلا إليكم أحرج أن بمّما فما بمكانكم، أحبر إني فقال؛ 

مخافةالأيام، في بالموعفلة يتخولنا كان . افه رسول إن أملكم، 
علنا.السامة 

بفارسغانيا قتل عابد ثقة تابعي كوني المحعى؛ معاؤية بن يزيل تعاهدنا. ي !
عثمان(.حائفة فى 

حدثعباس: ابن لي فال قال: عكرمة، عن رخ( -  ٣١٦
مرار،فثلاث أكثرث، فإن فمرئين، أبيث فان مرة، جمعة كئ الناس 

حديثفي وهم القوم تأتي ألفثك ولا القرآل، هذا الناس ثمل ولا 
ولكنفتمئهم، حديثهم علمهم فتقنلع عليهم، فتعص حديثهم، من 

الدعاءمى اش>خ وانئلر ينتهونه، وهم فحييهم أمروك فإذا أنتث، 
ذلك.تفنلول لا وأصحابه الله رمحود عهدت فإني فاجثيبه، 

ءه ٠٠٠٠

إوكهابته اشوي امحويث رواء باب إ
هالمص أصحاب من ما فال؛ هريرة، أبي، عن رخ( -  ٣١٧

يكتب،كان فإنه عمرو، ابن س كان ما إلا متى، عنه حديثا أكثر أحد 
أكتب،.ولا 

بنعمرو بن ض عدا عن رحسن( لت،( د مى حم رش -  ٣١٨
أويدافه رسول من سمعته شيء كل أكتب كنت  iJUالعاصن، 
بمر. افه ورسول شيء كل تكتب ! وقالواقريش، ينهئني حقظه، 



^|وسيه
ذلكذكرت حتى الكتاب، عن ف\تشئ والنصي؟ العفنسب في يتكلم 

نفيفوالدي اكتب، ت وقال فيه، إلى بإصّمي قاوما ه اض لرسول 
حى.إلا منه يخرج ما بيده، 

بنطي ان واممة، بن ض المحل أم ءن رخ( .  ١١٩
اممهيكدب أن أنجبوذ يعرفون، يما الناس حدثوا فاد! ءلال_، أبى 

ورسوله؟

إنكمقأل■' هريرة، أبي عن الأعرج، عن م( )خ -  ٣٢٠
ماوتقولون! افه رسول عن الحديث، يكثر هريرة أبا إن تقولون! 

حديث،بمثل الله رسول عن يحدثون لا والأنصار المهاحرين ناد 
القسبمنهم كان المهاجرين من إخواني ؤإن هريرة، أبي 

إذافاسهد بهلني، ملء على ه افه رسول ألرم وكنت، بالأسواق، 
غملالأنصار من إخواني يشغل وكان ثنوا، إذا وأطل غابوا، 

يننوف،حين أعي الممة، اكين ممن مكينا امرءأ وكنت، أموالهم، 
نونهأحد ينتثل لن إيه يحدثه! حديث، فى افه رسول قال ولقد 
قيهلتهأقول، ما وعى إلا يونه، إليه يجمع لم مقالي ألفي حتى 
صدرى،إلى جمعتها مقالته ه اطه رسول قفى إذا حتى علي، نمرة 

فمارواية(• )وفير شيء من تللنج افه رسول مقالة من سست، فما 
أبوأكثر يقولون! الناس إن قال! أحرى( )وفى منه سمعته نيتا نيين، 

كيره اطه رسول على لأكذب، كنثؤ وما النزعي، له والهريرة، 
نمحديثا، حدئت، ما هق، اطه، كتاب في آيتان ولولا وأص)؛، ئهثدوا 

بينشهما بمد بئ ؤآيدكي ألثنتأ مى ١^١ مآ ءتنو0 افيث ءؤ,إة يتلو• 
تاوأأئن ١^ . ^ ٠٧١اثُّ قتمحر أركاث، ألكش1، ذ ص 

منإحواننا إن أؤمثره آلواث، وأق قإيإ أم-ب يأركدثث وبثتوأ وآنثثوأ 



يشنلهمكان والأنصار بالأسواق، الصفق يثعلهم كان المهاجرين 
بشجع. النه رسول يلزم كان هريرة أبا ؤإن أموالهم، محي العمل 

الحديث. . يحففلون. لا ما ؤيحففل يحفرون، لا ما ؤيحفر بطنه، 

فقلت،!رحلا، هلقست، هريرة أبو أكثر I الناس ينول محال؛ )وللبخاري( 
لممحقلت،! أدري، لا ت قال العتمة؟ في البارحة ه اض رسول قرأ 

)وفيوكذا كذا محورة قرأ أدري، أنا لكن ؛ قلت، بلى، ت قال يشهدها؟ 
أسماه،كثيرأ حديثا منلث، أمحمع إني اض! لرسول قلت، قال! له( أحرى 

فيه،بيده فغرق، _ت قال أو _ بيديه فغرق فبسطته، رداءق، اينئل ت قال 
■يعد ثا حميح، نفما محفممته، صمه I قال ؤم 

الحديثدض القوت، على أزيد ولا بقوتي وأقع ألازمه أي: بطني، ملء )على 
البلاءاعلأم محير في الذهبي ذكر وفل ، 4es>هريرة لأبي وكرامة غ للمي معجزة 

اتفق، ٥٣٧٤بلغت مخلد بن بقى ند مهمي أحاديثه أن هريرة أبى نرجمة محي 
شعيبله وأحصى ، ٩٨ب لم وم ٩٣ب البخاري وانفرد ، ٣٢٦على الشيخان 

محيهريرة أبو رواه حديح، من وما ، ٣٨٧٠أحمد ني لمتحقيقه محي الأرناؤوءل 
،٤٢فقحل حديثا وأربعين اثنين سوى آحرون، صحابة رواه همد إلا التسعة الكتب 

أكثر(.أو ثمانمئة عنه روى ت البخاري محال كثيرا حلق عنه وروى ، بها انفرد 

هاقّ رسول من حمقك قال؛ هريرة، أبي عن )خ( - ٣٢١
التلئوم،هدا ههحر بثثته محلو الأحر وأما فيكم، ثتثته أحدهما قاما وعاءين، 
علىيبثه لم الذي الوعاء العلماء حمل حجر! ابن محال الطعام، مجرى )البلعوم؛ 
هريرةأبو كان وقد وزمنهم، وأحوالهم السوء أمراء أسامي محتن فيها التي الأحاديث 

رأسمجن بالله أعوذ كقوله منهم ه نفعلى حوهما به يصتح ولا يعفه عن يكئي 
افهواستجاب ستين سنة كانت لأنها يزيد حلافة إلى يشير الصسان وإمارة المتين 
ذريعةالحدين، هذا الباحلنيه جعل المنتر! ابن وقال بسنة، همثلها فمات دعاءه 

قال!الدين من الانحلال باحلتهم وحاصل وباطنا ظاهرأ للشرمة أن باطلهم لتصحح 
لسعيهموتصليه لفعلهم عيبه سمعوا إذا رأسه الجور أهل محثح هريرة أبو أراد ؤإنما 

الحديثمحي ذكره لما كتمانها وسعه ما الشرعية الأحكام من يكتمه ما كان ولو 
العلم(.كتم من ذم على الدالة الأية من الأول 



(٦٤)

أنالنفقي، الحارث بن نميع بكرة أبي عن م( )خ -  ٣٢٢
قال:نمم، : قالوائث؟ هل ألا الوداع: حجة في قال ه المي 
)وفيمحاهع من أوعى مبير فرب العائب، الشاهد فلتتير اشهد، اللهم 

نمنه.من بعض من له أوعى يكون أن ظغه من بعفر فلعل ت رواية( 
ألاقال: ثم ه المغ صدق قال: ذمْ إذا ئرن ن سد دكان 

بك؟هل ألا بك؟ هل 
المخالوقاتا.وصفات الخالق ء يد كتاب قى بطوله الحديث زمحيأدى 

عنإ رحمس ا هب( طب حب ن ين( د ه مى رحم -  ٣٢٣
سمعامرءأ اممه ثصر يقول: الله رمود ّمعت، قال: ثابت، بن زيد 
أممههو من إلى فقه حامل هرب غينه، يبلعه حتى فحففله حديثا منا 

لمقيه.ليس فمه حامل ورب منه، 

المرادونيل؛ والبهاء، والمرور الهجة وص بالضارة له دعاء قيل امرءأ؛ الله )نمر 
وتلينه^الحدث حففل فى الترغيس، وفيه والقدر، الجاه حيث من النمرة هنا 

القال: ه اممه رسول أن الخيري، معيد أبي عن رفنا -  ٣٢٤
وحدثوايئيسحه، القرآن غير عني، كتب ومن القرآن، غير عني ؛تكتبوا 

النار.من مقعده محليثبوا متحمدأ، علي كدب ومن حرج، ولا عي، 
فيكثير احتلاف والتابعين الصحابة من ، اللفبين كالن القاصي قاوأ النووي! )قال، 
جوازهاعلى المسلمون اجمع ثم أكثرهم، وأجازها منهم كثيرون فكرهها العلم كتابة 
بغيرهمنسوخ هو فقيل؛ الحديث،، بهيا المراد في واحتلمفوا الخلاف، ذللث، وزال، 

ثرحانفلر ذللثح، غير ونيل علي، صحيفة وحديث، شاه، لأبى اكبوا ؛ كحديث، 
فليتخذأتما* البيثة، ومحنه المنزل،، والباءة مثاءة، فليتخل. ؛ قليثبواللم. النووي 

•• علي،• كن.مب< من محوله روي ومحل. التهدياو، بمعنى أمر وهو النار، من محنزلأ ه لنف
•ه( صحابيا وستين ثالثة عن الخ، 

.اممه رسول أن العاص، بن عمرو بن عداض عن رخ( -  ٣٢٥



ومنخرج، ولا إّرائتل، بمي عن وحدثوا آية، ولو عني بلعوا قال؛ 
النار.من مقعده هلشوا متعمدأ علي كدب 
يجيزلا المي. أن المعلوم من حرج: ولا !ّرانل، بني عن حدثوا )نوله؛ 

والثاقريا.مالك قاله كدبه، تعلمون لا بما عنهم حدثوا فالمراد ه يالكذب التحدث 

معن،مقال؛ عبة، ثبن المعسرة عن م( )خ -  ٣٢٦

كذبمن أحد، على ككذب ليس علي كذبا إل يقول• ه اف رسول 
النار.من مقعده محكوأ متعمدأ علي 

اشرسول قال قال؛ طالب، أبي بن علي عن )خ( -  ٣٢٧
الاز.فليلج علئ كدب من فانئ علي، تكذبوا لا 

المقيئ(.في مسلم أيضا أحرجه )الحديث 

حدشاقال: إبراهيم، بن مكي حدئنا الخاري قالط )خ( -  ٣٢٨
هالنيئ سمعت، قال؛ الأكؤع، بن سلمة عن عبيد، أبي بن يزيد 

يكوأأض لم ما علي( نمل من لمظ؛ )وفي علي ثمود مد يقول؛ 
المار.من مقعده 

حديثاأحدثكم أن لبمئني إني قال،؛ أنس، عن )خ( -  ٣٢٩
المار.من مقعدْ يكوأ كذبا علي تعمد من قال؛ ه الني أل كبرأ؛ 

المء.دهة(.فى مسالم أيضا أحرجه )الحدث 

اللى ما لأبى؛ قلت قال؛ الزمحر، بن همداض عن )خ( -  ٣٣٠
أماقال؛ وفلأُن؟ فلأن يحدث كما . اف رسول عن تحدث أسمنك 

عشمأكذب من يقول؛ محمعته ولكني أسلمث،، منذ أفارقه لم إثي 
المار.من مقعده فليتبوأ متعمدآ 

بثهمدالرحمن صحبث، قال؛ يزيد، بن المانب عن )خ( -  ٣٣١
منهمأحدأ سمت فما ومعدأ، والمقداد، عبيداض، بى وطلحه عوف، 



بومعن يحدث طالحة سمعت أنى إلا ، الله رسول عن يحدث 
.^١

ابنوم أيه ُع الوداع حجة وحضر للهجرة، الثانية السنة في ولد يزيد بن )الساب 
السابعن ماجة ابن دوابة وفي وناص، أبي بن معد هو وسعد، ضن، سبع 
النبيعن يحدث سمعته فما مكة إلى المدينة من مالك بن سعد صحبت قال! 

الالصحابة كبار من كثير كان وعيره• يطال ابن نال حجر• اين قال واحل• يحريث 
إذافجائز طلحة تحديث وأما والنقصان، الزيادة حنية ه اف رسول عن يحدثون 

بفعله(.يقتدي من هناك كان إذا الاستحباب إلى ؤيترش والنحب الرياء أمذ 

بننمرة عن رحسسا طب( حب ت ى حم رش ٠  ٣٣٢
أنهبرى وهو حدبنا، عني روى من مال: ه النبئ عن جندبؤ، 

يرىوهو بحديث حدث من رواية(! )وفى الكاذبيى أحد فهو كدب، 
-عني فوله! الرواية هده في ليس - الكاذمص أحد فهو كدب، أنه 

الموضعين.فى الكاذبين بدل الكدايين أحد فهو أحرى( )وفى 
رواءوالحديث، بهما، صهلت، الكدابين وكيلك والجمع، بالتثنية صبْلت، )الكاذبين؛ 

ه(.نفالصحح في وليس المحح، مقدمة المقل.مة في رواء لكنه أما، لم م

ااثوال ممرة كرافة ب ا ر
الض.خمأمح؛فيالوا نال: أض، ص م( )خ -  ٢٣٣

المنبرعلى فقام العلهز، فصلى النسل، زاغت، حين فخرج المسألة، 
أنأحن، من نالا ثم ، L،،J؛aPأمورأ يديها بين أل وذكر الماعث، ^كر 
مابه أحبريكم إلا محيء عن سالوني لا فواممه فلياد، ميء عن يأل 
نلوا،يمول! أن وأكثر البكاء، الناس فأكثن هل.ا، مقامي في دست، 

سكي،ثوبه في رأنه لأى رحل كل فإذا وشمالا، يمينا أيثلت فجعلت، 





محييإ؛__ه
يدحقر- إلى وقرأت - ءايك نه آلكثب عقك أزو 

فاولئلث،منه، تشايه ما دسعول الدين رأيتم فإذا فقال؛ أولوأ إلا 
حذروهم.فا الله سمى الذين 

وقيلنقيضه، والمتشابه معناه وصح ما القرآن من المحكم محيل حجرت ابن )محال 
كقيامبعلمه اض امتاير ما والمشابه التأويل أو بالنلهور منه المراد عرف ما المحكم 
قالالمفاتيح؛ مرقاة في القاري وقال الخقشة، والحروف الدجال وحروج الساعة 

محيالجدال عن النهي على السنة أهل من اللف عطلخاء اتفق ؛ فسنة ا ثرح في 
تقيل والبدع. إياكم مالك؛ قال وتعلمه. الكلام علم محي الخوض وعن الصفات، 

وعلمهوكلامه وصفاته افه اسماء في يتكلمون الدين البيع أهل قال؛ البلع؟ وما 
علماالكادم كان ولو بعون، والنا الصحابة عنه مكن عما يسكتون ولا وقدرته، 
يعفقال! الكادم عن الثوري سفيان ومثل الأحكام، محي تكلموا كما فيه لتكلموا 
فيوالماء الجمالون، عليه بما عليكم وقال؛ الميعة. وح المنة انح الباطل، 
يبتلىلأن المافعي؛ ونال وانممل، الإقرار من الكتاب في والصبيان البيوت، 

مرةوقال بالكلام. يبتلى أن من حير فه با الشرك حلا عنه فه ا نهى بما الرحل 
فيبمألأ ألقاْ أن من أهون باش الشرك خلا ما ذنب بكل اف ألقى لأن أ-محرى: 

فىبهم محيطاف بالجريد يقربوا أن أهله في وحكمي رأيي ونال؛ الكادم• علم 
والمسنةالكتاب ترك من جزاء هذا والقبائل، العنائر في أو الأسواق 

بالكلام(.واشتغل 

نهينايقول! معته قعمر عند كنت قال؛ أنى، عن )خ( —  ٣٣٨
التكلفط.عن 

عمرأن المتخرج في نعيم أبو وأحرج وال،، آلكثرة من يكره ما باب في )أحرجه 
نهينامه، قال،; نم الأم،؟' فما عرفناها فد الفاكهة هذه فقال: نأ٤ه قرأ: 
ان(.للأنكالفاكهة للدواب هو وقيل المرعى، والأب،: انتهى، التكلف، عن 

إلىخ4ر°ط محال: العاص، بن عمرو بن عبداممه عن رم( -  ٣٣٩
هخؤجآية في احتلنا رجلين أصوايثإ محنمغ يوما، الله رسول 
كافمس هللث، إئما فقال؛ العم،، وجهه محي وعزف1، . افه رسول 
الكتاب،.محي باختلافهم قبلكم 







ثضلالرجو، ؤيقود أبي؟ من الرحل؛ بول امتهزاء، . اش رسول 
أدرض^؛^؛٦١ الأية هذه هميهم تعالى الله فانزل ناقتي؟ أين ناقته: 
pc \ ٣ند إن أش؟؛ ثن قظوأ لا

اينمحءننير؛ّأد قال: غدي، بن الزبير ءن )خ( -  ٣٤٣
قال:ؤيمبمه، يستلمه اف ود رم رأيت فقال: الحجر؟ استلأم 
بالمن،أرأيت اخعل قال: غلت؟ !ن أرأت زجت؟ ؛ن أرأت 

ويمله.يستلمه الله رسول رأيت 

 □□□□□□



ج;وقغ؛ييه

كتان:

والإحسانوالإيمان الإسلام 

ويوازسالإسلام تمرما باب 

-ض:٣٤
ُُْ

.اض رسول قال قال: عنز، ابن عن م( )خ 
عندهمحمدا وأو اف، إلا إله لا أن نهاية حمس: على الإسلام 

رمضانوصوم البت، وحج الزكاة، ؤإيتاء المائة، ؤإقام ورسوله، 
محمداوأ0 اغ، إلا إنه لا أن سهد أن الإملأم لم(: )ولم

ونحجرمقان، وتصوم الزكاة، وتوتئ الصلاة، وتقيم اف، رموز 
علىالإسلام بني • له( أحرى )وفي سبيلا إليه امتهلعتؤ إن البيت، 

وصيامالزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام الله، يوحد أ0 على حمتة: 
بماويكنز الله يعند أن على له(: أحرى )وفي والحج رمضان، 

نحوه.وذكر . .  . دونه.

إلىرجل جاء نال: ميداف، بن طلحة عن م( )خ -  ٣٤٠
ولاصوته، دوى مع ن الرأس، ثائر نجد، أهل من الله رسول 

الإسلام؟عن ينال هو فإذا اممه رسول من دنا حتى يقود، ما نممه 



هلفقال! والليلة، اليوم في صلوات حمس ه•' اممه رسول فقال 
وصيامه.' اممه رسول فقال تثلؤع، أن إلا لا، iالت غينهس؟ علي 

وذكرقال: تثلئ، أف إلا لا، قال: غينْ؟ عاؤ هل فقال: رمفاذ، 
أذإلا لا، قال: غيرها؟ علي هل فقال: الزكاة، ه اف رسول له 

أنقصولا هدا على أزيد لا واف يقول: وهو الرحل، فالبر تثلؤع، 
صدق.إن الجنة لحل أوت صدق، إ0 أملح ه: اف رمحول فقال منه، 

جللماذ؛ن نال ه الض أن ماس، اس ص م( رخ - آ،آ 
جنتهمفإذا كتاب، أهل قوما محتاني إنك ِ: اليمن إلى بعثه ين ح- 

اف،رسول محمدأ وأ0 اف، إلا إله لا أن يشهدوا أن إلى يادعهم 
خمسعليهم فرض قد اف أف ذ\-ثمو°م بدللتح، لك< أهياعوا هم فإن 

فاخبرهمبذللث،، للث، أطاعوا هم فإن وليلة، يوم كزإ في صلوات 
فقرائهم،على فترد أغنيائهم من ثوحد صدقة عليهم فرص قد اف أن 

المظالوم،دعوة واثق أموالهم، وكرانم فإياك بذلك لك أطاعوا هم فان 
ماأود فلجمحن قال؛ رواية( )وفي حجاب اث* وبين بينها ليس فإنه 

همخبن فا ذللثه، فوا غن فإذا تعالى، الله يوحدوا أن إلى تدعوهم 
صلوافإذا وليليهم، يومهم في صلوات حس عليهم فرص الله أن 

غنتهممن يوحد أموالهم، في زكاه عليهم افترض الله أن فاحبرهم 
أموالكرائم وثوئ منهم، فحد يذللثخ أءنوا فإذا فغيرهم، على فثري 

الناس•
الحديثعلى البخاري بوب ومحي كان، صنف أي من نفائسها ت أموالهم )كرانم 
بهواستدل ت النووي نال الصدقة، في الناس أموال كرائم توحد لا باب بقوله• 

والزكاةوالصوم ة الملأ مجن الشرمة بفرؤع مخاين ليسوا الكفار أن على بمصهم 
فدلعليهم، أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فان لقوله وتحوها الزنى لتحريم 

أنوالمختار صعيف، الاستدلال وهدا عليهم يجب لا يطيعوا لم إذا أنهم على 
المحقمينمحول هازا عنه والمنهي به المأمور الشريعة بفرؤع مخاحلبون الكفار 



تيغ|]سيهُتتيتح 
وافالمأمور دون بالمنهي مخاطبون ومحيل: بها، مخاطبين ليسوا ومحيل والأكثرين 

منمعاذ حديث محي ومحع الذي هذا آهءزفه؛ الصلاح ين عموو أبو الشيخ محال اعلم، 
منمحبق محيما بيناه كما الراوي تقصير من هو بعض دون الإيلام دعائم بعض ذكر 

إلىجاء اعرابيأ أل هريرة، أبي عن م( )خ -  ٣٤٧
ذحلثعملته إذا عمل على دلي الله، رسول يا ت فمال الله رسول 
المكتوبه،الصلاة وتقيم شيئا، به تشرك ولا اممه، تعبد قالت الجنه، 
بيدهنفي والذي محال! رمقال، وتصوم المفروصه، الزكاة ونودي 

مى.؛ الّثي قال وئ فلما منه، أنقمي ولا شيئا، هذا على أنيد لا 
هذا.إلى محليفلر الجة، أهل من رحل إلى يقلن أن نئْ 

Mالمئ ّاءل فزفل بن انماف أن جابر، عن )م( -  ٣٤٨
الحلال،وأحللئ، رمقان، وصمت، المكتوبه صالست، إذا أرأيث فقال؛ 

نعممحال! الجنة؟ أيحل شيئا، ذللث، على أزد ولم الحرام، وحثمت، 
صليت،إذا أرأيت، فقال! . النبي مأل رجلا أن رواية(! )وفى 

ولمالحرام، وحئم!!إ الحلاد، وأحللعت، رمضال، وصمت، المكتوبه 
علىأنيد لا واممه قال! نعم، قال! الجنه؟ أدحإ؛ سيئا، ذللئط على أزد 

شيئا.ذلك، 

الإسلامالله جعل لما قال! العاص، بن عمرو عن رم( -  ٣٤٩
يمينه،قل فثيلابايعلث،، يمينلث، ابنثل فقلت،! الني، أتبت، قلبي، في 

أئسثرئل،أن أردث، قالث،! عمرو؟ يا للثؤ ما فقال! يدي، فقبضت، 
الإسلامأن علمت، أما قال! لي، يعمر أن هلت،! ماذا؟ تشترمحل فقال! 
يهدمالحج وأن قبلها، كان ما تهدم الهجرة وأن قبله، كان ما يهدم 

 Uقبله؟.ان ك

>ه(.المحابة فضائل باب والقفاتل المنام، كتاب فى بطوله الحلّي«1، )ميأتى 



JJlilأن قال: اف. رسول أن أنس، عن )خ( .  ٣٥٠
فإذااض، رمحود محمدا وأف اش، إلا إله لا : يقولواحتى ناس ال

قبلتنا،وانثمبلوا اش، رسول محمدا وأف اش إلا إله لا أن سهدوا 
إلاوأموالهم دماؤهم علينا حرمن، صلاثنا، وصلوا ذبيحتنا، وأكلوا 

منت قال ه اش رسول أن رواية(؛ )وفي الأة على وحسابهم بحمها، 
لهالذي لم المفذلك ذبيحتا، وأكل قبلتنا واسشل صالتنا صلى 

قال:أخرى( )وفى ذمته فى اض تخمروا فاد رسوله، وذمة الله ذمة 
دميحرم ما حمزة أبا يا قال؛ ماللث،، بى أنس سياه بن ميمون سال 
وصلىقيلشا، واستمر اممه، إلا إله لا أو شهد س قال: وماله؟ العبد 

علىما وعليه لم، للمما له لم، المفهو ذبيحتنا، وأكل مادتنا، 
٠لم الم

كالقحاصاف، فرصه شرعي بحق إلا أحذها بجل لا أي بحقها، إلا )يوله؛ 
حه_نتوالأموال. الل.ماء محي الشرعية الحقوق ومائر والجزية والزكاة والحدود 

وذمته،عهده نفقّث وأحمتته: حامحظأ، حفيرأ له وكنتا وحمئلته، أ-مته الرجل! 
الحديث،(.محي عته المنهي وهو حقارته أزلتا أي• للارالة، فيه والهمزة 

بنهمداض بن يزبد عن )صحيح( هق( ن د حم )_ -  ٣٠١
بيد؛الرأس، أثعث، رجل؛ فإذا بالبصرة، بالمربد كنا قال: الئحير، 

إلىالله، رسول محمد مى : فيهافإذا فناولناها، أحمن، أديم قهلعه 
إلهلا أن شهدتم إن إنكم عكل، من حي أيئس، بن رمر بني 

الزكاة،وآتيتم الصلاة، وأقمتم اممه، رسول محمل>أ وأن اممه، إلا 
أنتمالصفتي: وسهم و. اممه رسول وسهم المغنم، من الحس وأديتم 
قال:الكتاب؛؟ هذا للث، كتن، مى : فقالتاورسوله، افه يامان آمنول 
هالله رسول 

فيالصحابي باسم صرح ومد وأطيبها. محالها أشهر س بالبصرة محلة )المرتاد؛ 
فإنه. النم، سهم أٌا الخطامح،• قال، العكلي،■ ثولب بن المر بأنه الروايات بعض 



ج;أإتيييه
عنها،غاب أو الله رسول حضّرها الوقعة سهل- سن رجل كهم له يهم كان 
أوفرس أو حائية أو عبد ثغتس أن قبل الغنيمة من يمشه ما فهو الصفي وأما 

خاصة،له الذي الخمس خص مع باوللث، مخصوصا ه وكان غيرها أو سئم، 
.(.عليه حرت الش الصدفة من عوضا الثلاثة بهده وخص 

قاوت. المي أن الأشجعي، أثيم بن طارق عن رم( -  ٣٠٢
مذرواية• )وقي الائه دون من تغبي يما ونحر اض، إلا إله لا ت قال من 

الله.على وحاثه ودمه، ماله حرم اممه( وحد 

إلىه اممه رسول نعقا ٧^•' زيد، بن أسامة عن م( زخ -  ٣٠٣
رجالالأنصار من ورجل أنا ولحقث فهزمناهم، القوم مصبحنا الحرمة، 

وطعنتهالأنصاري، عنه نكت اممه، إلا إله لا قال: عثيناْ، ملما منهم، 
أقتلثهأسامه، يا فقال؛ الني بلغ ماي'منا، فلما قتلته، حتى برمحي، 

مابعد أقتلته فقال: متعوذأ، كان إنما : قلث،اممه؟ إلا إله لا قال: بعدما 
أملمثؤأكن لم أني تجئ، حتى زاد فما اممه؟ إلا إله لا قال: 
سرثة،في، ه الله رسول بعثنا قال: رواية( روقي، الوم ذللت، قبل 

اممه،إلا إله لا فقال: رحال، فأدركت، جهينة، من الحزيايتؤ مصحنا 
أقال:فقال و. للنؤ فذكرته ذلك، من، تني في، قوقع فطعنته، 

منخوفا قالها إنما اممه، رسول يا قلئ،: وقتك؟ اممه إلا إله لا 
زالفما لا؟ أم أقالها، تعلم حتى مه، غن ثسث، أفلا قال: النائح، 

يومئن..أسلمثؤ أني تمنيث، حتى علي،، يكررها 
أحكامهباس، الجهاد كتاب فى عبداممه بن جندب عن للحويم، أحرتم، رواية )متاني 
وأدابه(.

مال:الني، أن موسى، و-أبيف عمر، ابن، عن م( رخ -  ٣٥٤
قال!الأكؤع( بن ّنمة عن )ولملم مئا محليس السلاح علينا خمل من 
منا.فليس السف علينا ز نس 



هوقيل النووي؛ نال كثيرة، في الأُمحاديث به جاءت منا، فليس ؛ )محوله 
علىليس معناْ وقيل الملة من ويخرج مكفر تأؤيل بغير تجل النعلى محمول 

بلييره يفمن قول يكره الله رحمه عيينة بن سفيان وكان وهدينا، الكاملة محيرتنا 
فيأوقع لياهرن 'اؤيله عن يمك بل بعني القول هذا بئر ؤيفول هدينا على 

الزجر(■ش وأبلغ النفوس 
محسابقاد! . اش رسول أن معود، ابن عن م( رخ ء  ٣٥٥

كفت.وقتاله متوق، الملم 
قولهشاتمه. أي وٌيبابا ابة مومابه منا محيه يقال والشتم، الثي، )الماب. 

منالثءلبة حرجت، إذا تقول والمربح الخروج، اللغة في الغسق أصل وق، ف
ورسوله،اممه محناعة عن الخروج مع الوفي، قشرها، من الرًلبة قنؤ فقد • محشرها 

إلءءءؤقرْ تعالى؛ افه قال الخصيان من أمحي الثؤع عرف محي وهو حجر• ابن قال، 
ترجعوالا الأحر! الحد.يث، فى كقوله كفر، وقتاله قوله رأينِثاةه، ؤألموق آومحر 
فقدكافر يا لأحيه قال رجل أيما ومحوله بعص، رقابإ بعضكم يقربا كفارأ بعدي 

كفر،إلا يعلمه وهو أبيه لخير ادعى رجل من ليس ومحوله• أحدهما، بها باء 
تأويالآات،ثفيها ولهم مراد، غير الأحاديث، هذه ظاهر أن الخلخاء بين وفد ونحوها، 

النعمة،كفر الراد أن والثاني حق، بغير المثجل حق في كمر ذلل؛، أن الأول 
ورجحالنووي ذكرها الكفار، كفعل بت}ا أنه والرابع الكفر، إلى يؤد'ي أنه والثالثح 
الأيايتحلأن العلماء أولها ؤإنما الله؛ رحمهما عياض اختاره وقال الرابع 

صاحهايكمر لا المعاصي من الشرك دون ما كل أن على هرة كثيرةوالأحاديث، 
يننتقآن بمفر لا أثن ءؤ1لا تعالى• محال الله مثيئة تحت، هو بل المار في يحلد ولا 

وكبرباشوجلالي وعرتي الشفاعة: حديثا ومحي لتن د'.لأئ، محل نا نسر بو' 
الشيخان(.رواه الله، إلا إله لا قال؛ من منها لأحرجن وعظمتي 

أؤيدأنا حرحت، قال: قيس، بن الأحنف عن م( رخ -  ٣٠٦
أرين،: قالتاأحنفح؟ يا تريد أين فقال: نكره، أبو فلقيني الرحل، هذا 

سمعننؤفإلي ارجع، أحنمح يا فقال: الله رمحول عم ابن نصز 
والمقتولفالقاتل بسيفيهما، الملمان تواجه إذا يقول: الله رمحول 

بادفما القاتل هذا اممه، رمحول يا - قيل: أو - فقلت،: النار، في 
التقىإذا رواية(: )وفى صاحبه قتل أراد قل- إنه قال: المقتول؟ 



إذاأحرى(■ روقي النار في والمقتول فالناتل ينبهما بلمان الم
جهنم،حرف على فهما السلاح، أحيه على أحدهما حمل لمان الم
حميعا.دخلاها صاحنه أحدهما قتل فإذا 

اللحاقعن امتناعه الجور أئمة باب في وبأتي هنا، الأحنف بكرة أبو )نهى 
أمامه نفعن الاءذاع من حتى امتناعه الفتن كتاب في وسيأتي الجمل بأصحاب 

بنعد لوفاقا المسلمين، قتال عن تماما الكف يرى لأنه قيامة، بن خارجة حيثي 
اممهرصي وغيرهم نيد بن وأسامة عمر بن وعبداممه لمة مبن ومحمد وناص أبي 

أجمعض،•عنهم 

بزادلص نادت . اف رسول أن عمر، ابن عن )خ( -  ٣٠٧
إنعمر! ابن قال حراما، دما يصب لم ما دينه من قحة في المؤمن 

الدمسملث، فيها، ه نفأوير لمن مخرج لا التي الأمور ورظات من 
حله.بغير الحرام 

إذا: JUائت. أن الأشسي، صس أي ص ،؛( )خ -  ٣٠٨
—لشصى و ا — فلميلل نبل ومعه موقنا فى او نا مسجدأ فى حدكم ا مر 

)وفىثيء منها لمين الممن أحدأ يصبن، أن بكمه؛ نصالها على 
،بنصالها فلياحد سل وبيده سوق أو مجالس في أحدكم مث إذا رواية(؛ 

متناما واممه موسى؛ أبو قال؛ ينماب. ليأحل نم ، بنماب لياحد ثم 
بعض.وحوم في بعضها نددنا حش 

الرمح.وحديده الهم، حديدة والصل نضل، جمع ت مولها ت لفنل وفي )نمالها، 
إليه(.ووجهه نحوه صوبه ت الهدف إلى السهم مدد •' يعصها نددنا 

المسجد،في بسهام زحل م قال: حائر، عن م( )خ -  ٣٥٩
ياحدأن فأمره رواية(؛ روقي ينماي أمسالث، الله ون رم له فقال 

كانرحلا أمز ه الّى أل • لم( )ولملما مبحباس محلا بنماي 
ينمالها.آحد وهو إلا بها يمز لا أن المجر؛ في بالنبل يتصد.ق 



ساممه رسول أن العاص، بن ممرو بن عبداف عن )خ( -  ٣٦٠
هجرمن والمهاجر ، ؤيده لسانه من اللون سلم من المملم قال. 

عته.الله نهاة ما 

أياممه، رسول يا قالت: قال: موسى، أبي عن م( )خ -  ٣٦١
^jo.لسانه من المسلمون سلم من قال: أقفل؟ الملمين 

عنزحسيزا ا هب طب حب ن ت د ه مي رحم -  ٢٣٦
يغااًلا ثلاث، يقول: ه اممه رسول سمعت، قال: ئابت،، بن زيد 

الأمر،ولاة ومناصحه لله، الممل اخادص : أبدالم مقلب عليهس 
ورابهم-بى يحتظ دعونهم فإن المسلمين، جماعة ولزوم 

الخيانة،وص الأغلال، من مخ" >الأ وروى: معهن، يغل لا أي؛ عليهى، نغل؛ رلأ 
عنيزيله جمد حله يل؟ لا أي الجئد وهو الغل من الياء بفتح يغل® لا  ١٠وروي؛ 
ابنقال الشن، في الذحول وص الوغول، من بالتخفيف، يغل١١ رالأ وروي؛ الحي، 
حلهربها ومّس.اث، حمن القلوب، بها ئتملح الثالآاث< الخلال هد0 أن والمعنى الأثير؛ 

والتر(.والدغل الخيانة من قلبه 

قالM المحي أن، أض، عن )صحبح( ض( ع بر )حم -  ٣٦٣
كارها؛كث، ؤإن ص قال: كارها، أجدني قال: أن4لم، لرجل: 

سينولاهاممه فإن كارهأ كان ولو الإنسان يفعله أن بالخير للعور عفليم نوحيه )فيه 
رئي(•رحم ما إلا بالسوء أمارة النفس فإن كراهته من يجد لما يستسلم ولا ويرضيه، 

عنرحسزا هق طبر حب، حر ن ت د رحم -  ٣٦٤
ومدريماث يغتسل أن النبي فامره أسلم، أنه عاصم، بن فيس 

أنفأمرني الإسلام، فذ افه. رسول أئستث، قاد: رواية( روقي 
ومدر.بماء أغتسل 

وكانالإيجاب، على لا الاستحباب على العلم أهل أكثر عند هذا الخهلابى; )نال 
بفلاهرفولأ أسلم إذا الكّافر على ال الاغتيوجبان ثور وأبو حنبل بن أحمل. 

والحل. 



أعتقجرام بن حكم أن الزير، بن عروة عن م( )خ -  ٣٦٠
مئةالإمادم في أعتق ثم بعير، مئة على وحمل رقبة، مئة الجاهلية في 

يافقال؛ ه المى أتى أنه وأحبره بعير، مئة على وحمل رمة، 
صدقة،مى الجاهلية، فى بها أتحنث كنئ، أمورا أرأث اغ، رسول 

أسلمثه؛ اش رسول فقال أجر؟ أفيها رجم، صلة أو عتاقة، أو 
فيصنعته شيئا أقع لا فواض ث،! قالمحال؛ حير، من أنلمث، ما على 

مثله.الامادم في قعئثج إلا الجاهلية 

اش،رسول يا رجل ثال قال؛ عود، مابن عن ،؛إ رخ —  ٣٦٦
لمالإسلام في أحن من قال؛ الجاهالية؟ في عمالنا٥ بما أنواحي 
بالأولأجد الإسلام في أماء ومن الجاهلية، في عمل بما بواحل 

والأخر.

حىممه قال؛ . اف رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٣٦٧
كلفي يخل أن لم، مكل على ممه حى رواية؛ روقي لم مكل على 

وحده،رأنه فيه بميل يوما، أيام سبعه 
والصبيانكالنساء عليه تجب لم ومن الجمعة عليه وحثت من يشمل عام )هذا 

صلاةباب فى وسيأتي شهدها لمن فيستحب الجمعة غسل أما والمسافر، والعبد 
الجمعة(.

صقال؛ . الله رسول أل هريرة، أبي عن م( رخ -  ٣٦٨
وايتاعالمريفر، وعيادة آلم، الرد حمن! لم المعلى لم الم

لمالمحى ؛ لم( ولم) العاطس وتئمين، الدعوة، ؤإحابه الجنازة، 
لمفلقيثه إذا قال؛ اممه؟ رسول يا هى ما قيل؛ ، سث، لم المعلى 

عثللؤإذا له، فانضخ اّتنصحك، ؤإذا فاجنة، دعاك ؤإذا عليه، 
فاسعه.مات ؤإذا ، فعد.ْ مرصز ؤإذا فنمته، الله محمد 



(٦٨٥بمنيِ.. 

هاممه ود رم أمرنا قاد: ءازُتا، بن الراء عن م( )خ -  ٣٦٩
الجنازة،والباع المريض، بعياله أمرنا ت مسع عن ونهانا سبع، 

المفللوم،ونمر - المقيم إبرار أو - القسم ؤإبرار العاطس، ونشمت 
)وفيواللم_، تختم عن ونهانا السائم، ؤإفثاء الداعي، ؤإحابة 
القمةآنية ت قال أو بالفضة، مرين، وعن الذهب( حاتم عن رواية• 

في،فيها يثرب لم الدنيا، في فيها ثرب من فإئه ت رواية في رزاد 
المنئ،وعن الحنر( المياثر وعن رواية: )وفى المياير وعن الاخرة( 

ؤإنشادلملم: رواية )وفي والدساج والإنتبرق، الحرير، م وعن 
إفشاءت بدل لام( الرد له: أحرى )وفى المقيم إبرار بدل: الصالة( 
الملام.
حرير،من وطاء وهي مثثرة جمع المتاثر* قسمه■ إنفاذ • ؤإبرارْ الحالف، ت )المئسم 

كتانمن ياب الخنئ: لثن. زطيء أي: وين، مال،: والرحال، المروج على تجعل 
غئظما والإّتيرق،: الحرير، رديء وهو بالزاي: المز من هو لقتل، بحرير، نغلوط 

إنشادبه. مزئتة أي: بالحرير، مدبجة الثياب من صرب والأيباج: الحرير، من 
النوويمميل وانظر اللقهلة، باب في سيأتي كما به مأمور وهو تعريفها الضالة: 

فجهاوالخلاف وكفاسها وعينها ونفلها فرصها والمواهي الأوامر لهدم ُةقفؤ 
•لإجماع( وا 

هافه رسول عند محنا قال: عتر، ابن عن م( )خ -  ٣٧٠
يثحاث،لا المسالم، - كالرجل أو - نبه بشجرة أخبروني فقال: 
شجرفي، الماس فوقع حنن، كل أكلها ووني ولا، ولا، ولا، ورئها، 

الوعمر بكر، أبا ورأيث، النخلة، أنها نمي في ووقع البوادي، 
:اضرسول قال شيئا يقولوا لم فلما أتكلم، أن فكرهن، يتكلمان، 

فيوغ كان لقد والله أبتاه، يا لحمز: قلمت، قمنا فلما النئله، هي 
أركملم فقال: تتكللم؟ أن منحلئ، ما فقال: المخلة، أنها نفسي 

تكونلأن عمرت فقال سيئا، أقود أو أتكلم، أن فكرهت، يكلمون، 



الفمبن إذ : JUررابات( روقي رئذا ئدا، من ؛لؤ أحئ، ُنئها 
قوقعهي؟ ما فحدثوني الملم، مثل ؤإنها وريها، ينمط لا شمة 
النخاله،أنها نفي في فوقع ت عبداممه قال البوادي. شجر في الناس 

النخالة.هي قال! اض؟ رمود يا هي ما حن.ثنا ! قالواثم فاممتحييت، 

علىركب . اغ رسول أن نيد، بن أسامة عن م( رخ -  ٣٧١
وراءه،ند بن أمحامة وأردف فدكية، قطيفة تحته إكاف، عليه حمار 
وقعةفل وذلك الخزرج، بن الحارث بني في شالة بن سعد يعود 
قبلوذلك لول، ّابن ابئ بن عبدالله فيه بمجلس مر حتى فار يدر، 

الخلينمن أحلاط المجلس في ؤإذا أبي، بن عبداش لم يأن 
رواحه،بن عثل.الاله المجلس وفى واليهود، الأوثان عبل.ة والمشركين 

بردائه،أنفه أبئ بن عبداض حمر الو.ا؛ة، عجاجه المجلل غنيت فلما 
،،وقفثم عليهم، ه اف رسول لم فعلينا، تغتروا لا قال؛ ثم 

ابنأبي بن عبداممه له فقال القرآن، عليهم وقرأ اممه، إلى فدعاهم فنزل 
فيبه تؤذنا فلا حقا، كان إن تقول مما أحس لا المرء، أيها محلول؛ 
فقالعليه، فاقمص جاءك فمن رحلك، إلى وارجع نا، مجال

فإنانا، مجالفي به فاعشنا الله، رسول يا بلى رواحة؛ بن عبداممه 
كادواحتى واليهود، والمشركون الخلمون فاستب ذلك، نحب 

رلمجثم سكنوا، حتى ,ثئشتهز و. المي بزل فلم يتشاورون، 
لهفقال عبادة، بن سعد على لحل حتى ار فدابته، . النبي 
يريد- حنايس،؟ أبو قال ما إلى مع تألم معد، أي ه! النبي 
اممه،رسول يا عبادة! بن محعي. فقال وكذلأا، كذا قال! - ايي بن •^-١٥^ 

بالحقالله جاء لقد الكتاب، أنزل فوالذ.ي واصفح، عنه اعف، 
يتوجوه،أن على البحيرة هدْ أهل اصعللح ولقل- عليلثإ، أنزل الدي 

نرقالله، اعمناك الذي بالحق ذللث، الله أبى فلما بالعصابة، ؤيعصبوه 



و__وقء|إيإ؛ه
ولكنه افه رمول عنه فعفا رأت، ما به فعل الذي فدلك، ، بذللث، 

كماالكتاب،، وأهل المثرين عن يعفون وأصحابه . النبي 
منؤئنسي ت تعالى اطه قال، الأذى، على ؤيمبرون اطه، أمرهم 
كؤسهأادر أدبيي وين ميهظم ين أصت ١^١  ٧٢

تعالىاطه وفال( آُلأموره. كرب ين دبلبمد وتئقوأ ذمبميوأ ثإن 
َمحثارلبمي نن /ادتم أو آلكنف أنل، بث ءءكيت ^ود 

حئؤأمشحوأ ئاعنوأ الحق لهم دبجن ما بحي *ئ أشمهر عند ين حدا 
فييتأول ه النبي ولكن • مد,ره ّيىء طذ و آثد إة يأب أث؛ بأي، 

هاطه رسول غزا فلما فيهم، له افه أذن حتى به، اغ أمرْ ما العفو 
ومنسلول ابن أبي ابن محال محريش، كفار صناديد يه اض فقتل يدرأ 
قسايعواتوجه، محي أمر هدا الأويان! عبدة المشركين من معه 

فأشرا.الإمادم عر الرسول. 
والفدكيةمخمل دثار القطيفة؛ للفرس. كالسرج للحمار وهو  ٠٠بردعتهالحمار؛ )إكاف 

بالتصغيرالثحيرة المدينة. من ثلاث أو مرحلتين على معروفة بلدة فدك إلى منسوبة 
والمرادالبحار، القرى تسمى والعرب واللي، القرية على يْللق البحرة، ورويتث 

به(.غص يدلك؛ ثرق عليهم. ملكا يجعلوه ؛ ؤيعصبوه يتوجوه المدينة. هنا 

اطه.رسول حضر لما ءالت عباس، ابن عن م( )خ -  ٣٧٢
هلنواالمبئ فال - الخطاب بن عمر فيهم رحال، المت وفي 

علن،قد افد رسول عمر! فقال بحده، ئضلوا لن كتابا لكم أكتب، 
الست،أهل فاحتلف، اطه، كتابف حنثكم القرآن، وعندكم الوجع، عليه 

ومنهمه اطه رسول لكم يكتب قربوا ت يقول من فمنهم واختصموا، 
قالوالاختلاف! اللممثل أكثروا فلما عمر، قال ما يقول من 

ينبغيفلا عني، ئوموا ت قال رواية( )وفي، عني، قوموا ه اغ ود رم 
ما١^، كذ إل يقول؛ وهو عباس ابن ؛خرج التنانع، عندي 



خ1قخيس؛ه)جنح 
يومءجاست ابن قال أحرى، روقي كتابه ومحن ه اف يسول محن حاد 

دمنهبل حش بكى ثم رواية؛ في راد - الخميس؟ يوم وما الخميس، 
اشتدت ئال الخمثسس؟ يوم ما عباس، أيا يا قلت! — الحصا 

تضلوالا كتابا لكم أكتب بكتف ائتوني فقال! وجعه، اممه برسول 
شانه؟ما ! فقالوا- تنانع نى عند ينبغي ولا - فتنازعوا أبدأ، بعده 

قالييدعوني، يروني، فقال! عليه، يردون فدهبوا ، استفهموه هجر؟ 
بثلاثفاوصاهم( ٠ روايه روقي فامرهم إليه، تدعونني مما حير فيه أنا 

مابنحو الوهمي وأجيزوا العرب، جزيرة من المشركين أحرجوا فقال! 
الثالثه.وسيت سليمان! قال أجيزهم، كنت 
نطقإذا ت وأهجر يفهم، لا بما تكلم أي• هديانا، هدى بالفتح • همجرأ فلأن رهمجر 

هذاالعلماء قال الوفد، أجيزوا قوله! النطق. في الفحش بالفم! والهين بالفحش، 
يفدالكافر لأن كفارا أو مسفين كانوا مواء ؤإكرامهم الوفود بإحازة ه منه أمر 

ومصالحهم(.بصالحنا يتعلق فيما غاليا 

اف.رسول سمع أنه الخطاب، بن عمر عن رم^ .  ٣٧٣
إلافيها ألغ فاد الرب، جريرة من والنصارى اليهود لأحرجى ت يقول 

المجدفي نحن بينما ةال،ت هريرة، أبي عن م( رخ -  ٣٧٤
معهفخرجنا اليهود، إلى انهللفوا ففال! الله رموز حرج يوما، 
يهود،معشر يا فقال! فناداهم، فقام المدراس، ست، جئنا حتى 

أريد،ذللث، فقال: القاسم، أبا يا لهتث قد : فقالوان1نثوا، أننئوا 
لهمفقال القاسم، أبا يا ؛لغث، قد ؛ فقالوا؛ سالمواأسلموا 

أناءاموا قال: ثم النالنة، قالها ثم أريد، ذلك ه: اممه رسول 
فمنالأرض، هذه من أجليكم أن أؤيد وأش ولرسوله، ض الأرض 

ولرسوله.فه لأرض ا أنما فاعلموا ؤإلأ فلتثعه، شيئا بماله منكم وجد 



(٦١٢)
تعلمانفسه في وحد ت شيثا بماله وحد فيه• يدرصرن الدي البنت ٠ المدراس )محيتؤ 
له(.ومحّة بماله 

المضينحاربت قال: عنر، ابن عن )خ -  ٣٧٥
حارثحتى عليهم وس قرظه وأم الضير بني ه افه رّول فأجلى 

بينوأموالهم وأولادهم ناءهم وثنم رجالهم، فمثل قريغله، 
يهودوأجلى وأسلموا، فامنهم ه بالني لحقوا بعثهم إلا الملمين، 

بنيؤيهوذ سائم، بن همدالله رهنل وهم بقاع بني كلهم المدينة 
بالمدينة.كان يهودى وكل حارثه، 

والنصارىاليهود أجلى عنر أن م، ابن عن م( )خ -  ٣٧٦
إخراجأراد خيبر على ظهر لما ه اف رسول وأ0 الحجاز، أرض من 

وللمسلمين،ولرموله ض عليها ظهر لما لأرض ا وكانمت، منها، اليهود 
بهايق.زهم أن الله رمحود اليهود فسألت منها، اليهود إخراج فأراد 
اممهرسول لهم فقال الثمر، ، نمقولهم العمل يكعوا أن على 

إمارتهفي عمر أجلاهم حتى بها همدوا محثتا، ما ذلل؛، على بها يفدكم 
يذك،وأهل خيبن أهز وأجلى رواية(: في )زاد وأؤيحاء تيماة إلى 

ليستالأنهما ، ئيماء أهل ولا الوادي، أهل يجل للم نجران، ونصارى 
العرب.جزيرة من 

والمزارعة(.0 محا المسا باب فى الحديث )سيأتي 

خيبرأهل ندع لما قال: عمر، ابن مولى نافع عن )خ( .  ٣٧٧
عاملكان ه افه رمحود إن فقال: خطيبا، عمر قام عمد، ابن عبداطه 

بنفه عبدا ؤإف الله، أقركم ما ؤافإ وقال: أموالهل؛، على خيبر يهود 
يداهئمدعئ، الليل، من عليه فعدي هناك، ماله إلى خرج عمد 

رأيتوقد وئهمتنا، عدونا هل غيرهم، ^و هناك لنا وليمل ورجلاه، 
اصنق،أبي بني أحد أتاه ذلك، على عمر أجمع فلما إجلأءهم، 



^جعخ؛فنةه

علىوعاملنا محمد، |همذا وقد أتخرجنا المؤمنين، أمير يا ت فقال 
نودسين، أني أظثنمت، عمرت فقال لما؟ ذلك ونرظ الأموال، 

بكنعدو حسر، من أحرجث، إذا يالث، كيف I للث، . اممه رسول 
فال:القاسم، أبي من ئزبمة ذلك ، jirفقال: يلة؟ بمن  UJقلوئك 

منلهم كان ما قيمه وأعط-اهم عمر، محاحلاهم اف، عدو يا كدث 
ذللث،.وغير وحبال أقتانم، من وعروقا ؤإبلأ مالأ الثمر! 

الإبهام•يلي ما إلى القدم أو الكف منقلب فكون رسغه، اعوج الرجل؛ )يلغ 
الناقةالقلوص• الجد• صد الهزل من الواحدة المرة وهي هزلة، تصغير هزيلة؛ 
الشابة(.

ابنإن I اف رسول يا نلت! محالم،! عائشة، عن ريرإ .  ٣٧٨
ذللث،فهل المكين، ؤيطعم الئ->م، يصل الجاهلية في كان حدعال 
يومحطيمط لي اغفر رن، ت يوما يقل لم إنه ينفعه، لا إ قال نافيه؟ 
الدين•

أبيهعن ثعبي، بن غنرو عن رحسن( هق( د حم رش .  ٣٧٩
فأعتقرقبة، مته عنه ينتق أن أوصى وائل، بن العاص أن حده، عن 

الخمسينعنه يعتق أن عمرو ابنه فأراد رقثة، ين حمهشام ابنه 
يافقال؛ النبي. فأتى . اممه رسول أسال حتى فقال: الباقية، 

أعتقهشاما ؤإن رقبة، مئة عنه يعتق أن أوصى أبي إن الله، رمحول 
فقالعنه؟ أفأعتق رقبة، ون حمعاليه ويقين، ين، حمعنه 

أوعنه، تحدقتنم أو عنه، فأعتقتم لما مكان لو إنه •' هؤ الله رسول 
فى،نذر وائل بن العاص أن رواية(؛ ردفي ذلك بلغه عنه حججتم 
حمسينحصته نحر العاصي بن هشام وأن بينة مئة ينحر أن الجاهلية 

كانفلو أبوك، أثا فقال: ذلك؟ عن س المي ال ^١ وأن بينة، 
•ذلك، نفعه عنه، وتصدقث، فصمث،، بالتوحيد، أقث 



>حآز؛(
أبي؟أيى الله رسول يا قال؛ رجلا أل أنس، عن )م( -  ٣٨٠

المار.ني وأباف أبي إو فقاد: دظ قفي فلما المار، في قال: 
أبيإن ونوله. المار، في فهو الكم على مات من أن ولاحقه —اشه وفي رفيه 

الورى(,ناله المصيبة، قي بالاشتراك للتسلية العشرة حن من هو النار في وأباك 

والذيال: قافه. ود رم أن هريرة، أبي عن رم( -  ٣٨١
ولايهودي - الأنة هده من أجد بي مع بلا بندم، محمد نض 

أصحابمن كان إلا به، ارسلث، بالذي يومي ولم يموت ثم - مراني 
النار.

.ه. 

اوعلاماته الأيمان نمريف باب 
أنهالطويل، جمريل حديث ض هريرة، أبي عن رم( -  ٣٨٢

وملائكته،اق، بنومن أن قال: الإيمان؟ ما اف رصول يا قال: 
)وفىكله بالمدر ويومي بالبعث، ونومن ورسله، ولقائه، وكتابه، 
الأخر،واليوم ورنبه، وكتبه، وملائكته، بالله، نومن أن رواية(: 

صدقث.قال: ونره• حترأ بالقدر وتوس 

الإيمانقال: ه اممه رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٣٨٣
افه،إلا إله لا قول: فأفضلها شعبة، ومتون بضع أو وسبعون، بضع 

الإيمان.من شعبة والحياء الهلريق، عن الأذى إماطة وأدناها 

قال:ه نبي الأن الأثعري، مالك أبي عن زم( -  ٣٨٤
والحمداممه ومحال ن، الميزا تملأ لله والحمد لإيمان، ا ننلر الثلهور 

نور،والملأة والأرض، موات البين ما - تملأ أو - تملأن ممه 



تتلمآتمجقء
علك،أو ٧؛، حجة والمراق صماء، والعبن برهان، قه والصد 

موقها.أو فمعتمها، نمه فباغ يغدو، الناس 
الماءهو ويفتحها الطهارة، هو الأكثرين؛ وقول المختار على الهناء بشم )الثلهور 

تعالىلاه يبيعها من منهم معناه موبقها، أو فمعتقها ه نففباع قوله؛ به• يتْلهر الذي 
فيوبقها،ياساعهما والهوى لالشيهلان يبيعها من ومنهم المذاب من فيحتقها بطايته 

يهلكها(.أي: 

ياتح: فلفال: الثقفي، عبداممه بن سميان عن رم( -  ٣٨٥
،بعدلئ. حدأ أ عنه أمحال لا قولأ ادم الامحفي لي يل اف، رمحول 

امحتقم.ثم باش آمنت، قل ه: قال 
رمنبرث َةآ تعالى؛ نال كما اممه أمر على استقم أي استقم، نم )قوله؛ 

نججره(.سفيى يما إئن> ثلعوأ رلأ معلى ٤>، 

ليكانت، قال: السلمي، الحكم بن معاؤية عن زم( -  ٣٨٦
فإذايوم، ذات، فاءلالعتا والجوانثة، أحد مل لي غنما ترعى جارية 
اكمِآنف، آدم، بني من رجل وأنا غنمها، من بناة ذهمس، قد الذئسح 

ذللثحفعهلم اض رسول ت، فأتيصية، صككتها لكني بأمحقون، 
بها،فأتيتته بها، ائتس قال• أعتقها؟ أفلا اف، رسول يا قلنتح: علي، 
أنتفقالتح: أنا؟ من قال: الماء، في قالتح: اغ؟ أين : لهافقال 

مؤمنة.فإنها أعتقها قال: اف، رمحول 

>معم؛؛حقال: المهليمح، عبد بن العباس عن رم( -  ٣٨٧
وبالإسلامرنا، باض رصي من الإيمان محنمم ذاق يقول: . اض رسول 

رمحولأ.وبمحمد ليثا، 

منتلأين، س: اش رسول قال قال: أنس، عن م( )خ -  ٣٨٨
أنالإيمان(: طعم وجد • رواية روقي الإيمان حلاوة وجد فيه كى 

يحثهلا المرء يحس، وأن سواهما، مما إليه أحب ورسوله اش يكون 



كرهكما ْنه، اطه أنقذه إذ يعد الكمر فى يعود أن يكره وأن ض، إلا 
حتىالإيمان حلاوة أحد يجد لا رواية(• )وفى النار فى يقذف أن 

بنض أخي ^ ٥١في نقيق أن زخر ش، س؛لأ لا ١^٤ ثحث 
أخيورسوله الله يكوف وخر الله، أمده إل يعد ^ ٥٤١١إر يرجع أف 

فييلقى ان كاف ومن قادت أنه إلا نحوه، لم( )ولمسواهما بما إلنه 
صرانتا.أو يهوديا يرجع أن من إليه أحي النار 
استكملمن أن I معنا٥ سواهما مما إليه أحب ورسوله النه يكون أن حجرت ابن )نال 

والناسوبنيه وزوجه وأبيه أمه حق من علبه آكد ورسوله افه حق أن علم الإيمان 
رسولهلسان على باض كان إنما المار، من والخلاص الضلال من الهدى لأن أجمعين 

أعلم(.واش بأخلاقه والمخلق والفعل بالقول دينه نصر محبته عادمايته رمن 

يقول!و. افه رسول سمعت ت فال أنس، عن م( زخ -  ٣٨٩
أجمعينوالماص ووالده ولده من إليه ألحي، أكون حتى أحدكم يومي لا 

وأهلهماله من إليه ألحب أكون حتى أحدكم يؤْس لا لم(! )ولم
أجمعتن•والناس 

مغكنا فال! القرني، هشام ين عسراممه عن رخ^ .  ٣٩٠
اممه،رسول يا عمرت له فقال الخهلاب، بن عمر بيد آخذ وهو ه الثني 

ذالذىلا اشي فعال ثم، إلا شي. كل س اث!لن لأنت 
يإئهعمرت له يمان لئ،، يممن إليك أحي، أكون لحر بين•؟، نقبي 
•عمر يا الأن .! الثك، ممال مسي، من إلي أى لأئن، الآن، 

هالس ٌع كثا ت بقوله مكتفيا ه؛ الخطاب بن عمر ماو_< ني أيضا )أحرجه 
القدر(.هذا على يزد لم الخطاب، بن عمر بيد آخذ وهر 

الت يقول ه اممه رسول سمعنت.، قال أنس، عن م( زخ ٠  ١٣٩
ه.لتفيحب ما لأخيه يحب حتى أحدكم، يوس 



^خ|1سايه

.الله رسول أف الأشعري، مومس أبي عن م( )خ -  ٣٩٢
أصابعه.بين وسك بعضا. بعضه يشد كالبنيان للمؤمن المؤمن مال 

قادته الله ود رم أن بنير، بن النعمان عن م( رخ -  ٣٩٣
اشتكىإذا الجسد، مثل وتعائلفهم وتراحمهم ئوادهم في المومنض مثل 
رواية(؛)وفى والحمى بالثهر الجسد مانر له ثداعى عضو منه 

بالسهرالجد سائر له تلءاعى رأسه اشتكى إذا واحد، كرجل المؤمنون 
اشتكىعينه اشتكى إن واحل.، كرجل المسلمون ؛ )وللم( والحمى 

كله.اشتكى رأسه اشتكى ؤإن كله، 
(,oJbuمما وينا بالصب نخة دش بالرغ، ء~ه، اشتكى إن نوله القاري• )نال 

إلقال؛ ه اممه رسول أن موس، أبي عن م( رخ -  ٣٩٤
جمعوابالمدينة، عيالهم ظعام ؤأ أو العزو، في أرملوا إذا شعريص ألا 

واحدإناء في بينهم اقنننوه ثم واحد، قوب في عندهم كان ما 
منهم•وأنا مر فهم ;الئوبة، 

فيلكما الشله من بالرمل لصقوا كانهم الرمل من وأصله زادهم، نفد- القوم؛ )أنمل 
بىمتصلون أي حجر: ابن قال منهم، وأنا مني فهم فوله ءه ؤذَا ندله؛ ني 

واتحاداتفانهما في المبالنة معناه النووي: ونال الاتصالية، هذْ من ونسمى 
الإيثارونضيلة موسى أبي نجلة للأشعريين ءف-ة فضيلة الحدث وني 'لرفهما، 
(.والحض فر الفى الزاد حللي واستحباب والمواساة 

ئئابس وقان الأّدي. الآيع بن منللة من رم( -  ٣٩٠
حنظلة؟يا أنث كيف، فقال: بكر، أبو لفينى ت نال اض. رسول 

عندناكوو يلت،؛ ثمود؟ ما الله! سبحان قاد؛ حننلله ناثى ؛ يلث،
حرجنافإذا عين، رأي كأيا حتى والجنة بالنار يذكرنا و. اف رسول 

ونسيناوالصنعات،، والأولاد، الأزواج عامحسنا الله. رسول عنل- من 
بكروأبو أنا فانثللمتج هذلأا، مثل لنلمى إما فواممه بكر؛ أبو قال كثيرا، 



دق0
فقالاف. رسول يا حنظله نافق فقلت! اش رسول على يحلنا حتى 

Ij^Juعندك نكون الله رسول يا ت قالغ ذاك؟ وما و.■' اش رسول 
ناعاقعندك من حرجنا فإذا عين، رأي كائا حتى والجنة بالنار 

اضرسول فقال و كثين وسمنا والمعان، والأولاد الأزواج 
الذكر،وفي عندي، تكونون ما على Jدومول لو ، بيدْ نفي والدي 

اعهمحنفلله يا ولكن ثلرقكم، وش لربكم، على الملائكة لصاقحتكم 
فذكراف رسول عند كنا قال؛ رواية( روقي ~ مرار ثلامث، - وساعة 
المرأة،ت، ولاعبالصنمان، ففاحكش السثإ، إلى جئت ثم النار، 

مثلفعلت فد وأنا فقال! له. ذللث، فذكريت، بكر، أبا فلقيئ ، فخرحت، 
حنغلله،نافق افه رسول يا فقلت،! ه اطه رسول فلقينا تذكن، ما 

لعل.ما مثل فعلت، وأنا بكرت أبو وقال يالحل.ين،. فحدثته مه؟ فقال! 
تكونكما قالوبكم تكون كانت، لو وماعه، محاعه حنفللة، يا فقال! 

العلريق.في عليكم سلم حش الملائكه، لصاقحتكم الاكر عند 
الأولىالياء ومحكون وضمها منددة، الأولى الياء وكر الهمزة شم )الأمحسدي: 

صناعة،أو حرفة أو محال، من الرجل معاش وهى صيعة، جمع الضعايت،! وجهان• 
والزجر(.ه لالكف.تكون وقن. للاستفهام مه! 

أصحاب،من نامحى حاء فال! هريرة، أبي عن )م( -  ٣٩٦
يه،يتكلم أن أحا.نا يتعاظم ما نا أنففي نجد إنا قالوه! ؤه الم؛ا 
الإيمان.صريح ذاك محال؛ نعم، ؛ مالواوحدنموه؟ وقل- محال؛ 

عن. الئص نبل ت فالط عود، مابن عن )م( -  ٣٩٧
j.النبي سئل فال؛ رواية( روقي الإيمان محض تللته محال؛ الوسوسة، 

حتىيحترق لأن ما ه نففى ليجد أحدنا إن ! فقالواالوسوسة؟ عن 
يتكلمأن مجن إليه أحن، الأرض، إلى ماء المن يخر أو حممة، يصير 

الإيمان.محض ذللثج محال؛ به؟ 



نالمححمة، حننة؛ الصريح. وكيلك شيء، كل من الخالص )المحص؛ 
بهالكلام استتعذلامكم معناه الإيمان ومحقن الإيمان صريح ذاك نوله النووي* 

يكونإنما به النطق ومن منه الخوف وشدة هذا اس؛تعظام فإن الإيمان صريح هو 
إنماالثسهنان أن معناه؛ وقيل الشكوك. عنه وانتنت الإيمان استكمل لن 

وأماإغوائه،، عن لعجزه بالوسوسة عليه فينكد إغراته، من أيس لمن يوسوس 
فعلىالوسوسة على معه يقتصر ولا به ؤيتلاعب شاء حيث من يأتيه فإنه الكافر 

محقيعائمة الوسوسة أو الإيمان محص الوسوسة سبب الحديث معنى هذا 
أذكارباب في وسيأتي انتهى، عياض• القاصي اختيار القول وهذا الإيمان، 
حلقمن فيقول أحدكم الشيطان بأني ت أبي حديث وانمقامات الأحوال 

وفيولينته، بالله فليستعذ ذلك بع فإذا ربك حلق من له يقول حتى وكذا كذا 
الباطلالخاطر هوا ص الإعراض ومعناه ورمله، بالله آمنت فليقل ت رواية 

إذهابه(.في تعالى افه إلى والأكجاء 

جاءقال؛ عباس، ابن عن رصح٠يحا هب( حب د )حم -  ٣٩٨
بالشيء،نمي أحدث إني اه، رمول يا فقال: المي. إلى رجل 

أحدناإن رواية: )وفي يه أتكلم أن من إلي أحب الماء من أحر لأن 
أنمن إليه أحب حممه يكون لأن - بالشيء يعذض - ه نففى يجد 

ضالحمد أكبر، اممه أكر، الله أكر، اش ه؛ المي فقال يه( يتكلم 
الوسوسة.إلى كيده رد الذي 

بليغلا قال: اض. رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٣٩٩
مرتن•واحد جحر من المؤمن 

يخيعلا حذرآ حازمآ المؤمن ليكن أي؛ أمر، ومعناه حبر لففله هدا الخطايي )قال 
أحرى(.بعد مرة 

بنبريدة عن رحسنا ا هب ك حب ن ت م رحم — ٤ ٠ ٠ 
بغزقيموت المؤمن اغق^قال: رسول أن الأملى، الحضنب 

كانأنه أبيه، عن بريدة، بن عبدالله عن رواية(: روفى الجبين 
يعزقهو ؤإذا بالموت، ه فوحال. مريض وهو له أحا فعاد بخراسان، 



المؤمنموت يقول! . الله رسول سمعت أكبر. الله فقال! جبينه 
المحن•.نو'ق 

النال: ه اممه رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٤٠١
رقبحين السارق رق بولا مؤمن، وهو يزني حض الزاني يزني 
بمثهبولا مؤمن، وهو يشربها حنن الخمر يشرب ولا مؤمن، وهو 
وهوينتيها حين أبصارهم فيها إليه الماس يرفع شرف ذايث، نحه 

•إياكم فإياكم مؤمن، وهو بعل حين أحدكم بعل ولا مؤمن، 
أوعباس، ابن عن )وللبخاري( بعد معروضة والتوبة لم(: )ولم

ولامؤمن، وهو يزني حين الزاني يزني لا قالا و0 اف رسول 
وهورق يحين يرق ولا مؤمن، وهو يشربها حين الخمر يشرب 
نزه،الإيمان لأن الإيمان، منه يننع تمسره: عباس: ابن قال مؤمن• 

بينوشنك - هكذا إليه عاد ننع فإذا قارقه، العبد أدنن، فاذا 
محرقهاثم أصابعه، 

غلبثم مهللقأ، الخيانة الئلول! نهرأ. جهرأ الماحوذ وهو المنهوب المال، ت )النهنه 
الحديثوفي مم، أن قبل الخائم س رقة والالخيمة، في بالخيانة اختماصه 

البها يتلبس عمن الإيمان كمال، نفي والمراد المذكورات، هذه تحريم في التغليذل 
مافواف والعنو0، لا الخمر! محارب في ه نال، لذللث، حملة، الإيمان عن يخرج أنه 

أحيكم،على الثيألان عون تكونوا لا رواية! وفي ورمحوله، اض يحن، إنه علمت، 
القضاء(.كتاب في محياني كما 

..

ثراهكائك اممة تخفى أن لإحسان ا ر
يوماه اض رسول كان نال؛ هريرة، أ؛ي، عن م( )خ - ٤ ٠ ٢ 



جعقغ؛؛ييه
أن) ،jLiالإيمان؟ ما اف، رمرل يا ت فقال رحل فأتاه للناس، بارزأ 
فال!بالبعث، ونومن له، ورسولمائه، وكتابه، وملأئكته، باف، نومن 

وتقيمنيئا، به تشرف لا اممه، تعبد أن الإسلام قال! الإسلام؟ ما 
ماقال! رمضان. وتصوم المقروصة، الزكاة ونودي المكتوية، الصلاة 

يرالأ.فانه تراه تكن لم فإن تراه، كانلئ، اض تعبد أن فال! الإحسان؟ 
ولكنالسائل، من يأعلم عنهأ المؤول ما قال! الساعة؟ متى قال! 

أشراؤلها،من فازاك ربها، الأمة ولدت إذا ! أثراهلهاعن أحدثالث، م
ؤإذاأثراهلها، من فذاك الناس، رووس الحفاة العراة كانن، ؤإذا 

الخص في أشراؤنها، من فذاك الجنيان، في اللهم رعاة تعناول 
ألثاعةعلم عندم آثه وف ه! اض رسول تلا ثم اف، إلا بعلمهن 

ئق4يئن أضَ ش١ن قوك! إلى الآنثاِت4 ِق نا نتلأ اليك ترد 
فاخذواالرحل، علي ردوا ه! اممه رسول فقال الرحل، أدبر ثم 

ليعلمحاء حبريل هذا ! افرسول فقال سيئا، يروا فلم ، ليردوْ 
الثرارىيعني - بعلها الأمة ولدت إذا قال؛ رواية( )وفي دينهم الناس 

مّلوني،قال! اش رسول أن ت أوله وفي نحوه! أخرى( وقي ز- 
يافقال! ركلتله، عند فجالى رحل، فجاء يالوه، أن فهابوه 
كلآخر في له قال أنه وزاد! - نحوه وذكر - الإسلام ما اممه، رمول 
فىوقال كلمه، بالقدر وتؤْس الإيمان! فى وزاد - صدقت، ! منهاموال 

الحمامرأيت، ؤإذا فيها! وقال تراه، كأنالث، اغ تخشى أن الإحسان! 
-آخرها وفي - أقراطها من فذاك الأرض، ملوك البكم الصم العراه 

تا/ا.لم إذ ظموا، أن أراد حريل هذا قال 

عندرواية وفي الأولى، الرواية في ربها بمعنى وهو مالكها، أي طها، رنوله 
نولهفي روق المفنال كما ومالكه رثه الئيء وبعل بالتأنيث،، ربتها ت لم م

ربا(.أى بعلاه ت محبحانه 



إوصماته باسمانه تعالى ام توحثد باب 1
للمهإو قال: اض. رسول أن هريرة، أبى عن م( )خ -  ٤٠٣

منت رواية )وفى حفظها من واحدا، إلا مئة اسمأ، عين وتلمعة 
الوئز.يحب وئر والله الجنة، يحل أحصاها( 

فيناام قال<ت ئالأثعرى، موسى أبي عن )م( - ٤ ٠ ٤ 
لهينبغي ولا ينام، لا اف إن ءمال،ت كلمات، بخص ه اش رمحول 

عتليل اللجل عمل إليه .نبع محيريعه، الفننل ينفض ينام، أن 
النار(رواية؛ )وفي النور حجابه الليل، عمل قبل النهار وعمل النهار، 

حلمه.من بصرْ إليه انتهى ما وجهه سبحات لأحرقتا كثمه لو 
وJهاؤ٥(٠وجادله نوره • وجهه سبحات الميزان• • )القسْل 

اللهنميل إل نال؛ الني. أن __،، أبي عن م( )خ -  ٤٠٠
خنقط أنفق U أنأ:ثلم نالئهان، اللز ّغاة نفقه، يفذها لا ملأى 

الماء،على سه وغن نمينه، في ما ينمص لم فإيه والأرص، الثموات 
الأحرىوبيده رواية(؛ ويرفع)وفي ينقمن الميراف الأحرى وبنية 

ؤيئفص•يرغ - الفص أو - القنص 
إذاشص الماء غاض يقصها، لا أى؛ أوله، بقح بالمعجمين بميمها، )لا 

المسن،(.دائمة أي! ممدود، مثقل ^^ ٠٠٠١١بفتح سحاء، نقص. 

إلك،الأجمار من حبر جاء ذال،ت مسعود، ابن عن م( )خ -  ٤٠٦
رواية؛)وفي يجعل الله أف نجد؛ إنا محمد، يا ت فقال . الله رسول 

علىوالشجن إصع، على والأرصين إصع، على السموات يمسللح( 
وسائرإصبع، على الجبال( رواية؛ )وقمح، والئرى والماء إصبع، 

المللث،،أن المللثؤ، أنا يقولن ثم يهزص، نم إصع، على الخلائق 



•ؤةقآقءّ)حنن( 
)وفيالمحبر لقول ئصديئا تواجده، بدت حتى ه الله رمود فضجلئ، 

ؤأنئة هورؤأ ه•' اف رسول قرأ ثم له( ومديما ثعجبا رواية• 
يمّنهء4ءلوانشط إلثمتؤث (لمنعؤ قم ئمبمتهء ا جميعوأمحمس مدرءِء 

عمامحبمتق سبمشم 

قال؛الله رمود أن مسعود، بن عبدافه عن يزإ زخ — ٤  ٠٧
ومامنها ظهر ما الفواحش حرم ذللث، أجل من الله، من أعير أحد لا 

مدحذللثه أجل من تعالى، الله من المدح إليه أحث، أحد ولا ، بثلن 
أنزلذلك أجل من الله، من العير إليه أحب أحد وليي نمنه، 
الزنل.وأرمل امماب 

أنالمدح: بالوجهين. كلها ورؤيت والنقب الرفع وأحب، وأمر أحل- في ريجون 
للمادحراجعة هد،ا ومنفعة وبحمده صيحانه الثناء أهل وهو عليه ويثنى ويشكر يل-كر 
ولامدحهم ينفعه لا العالمين عن غني سبحانه فهو ؤإلأ الثواب أعفلم يثيبه لأنه 

تقمسرهمن العبد اعتدار أي• والتوبة، الاعتذار معناه نيل والعذر عدمه، يضره 
فمنالمعير عذر إزالة أي: الأعذار، مما0 وقيل: له• اف بفر ذنوبه من وتربئه 

ونسبةأعلم وافه الرسل بعل حجة اطه على للناس يكون لتلا النبيين بعث ذلك اجل 
أسلم(.إل الملم 

الله.رسول أن الأشعري، موسى أبى عن م( )خ -  ٤٠٨
الله،مى نمنه أدى على أصت ة فئ لنز أو؛ أحد، لنز ءالاث 

لهنجنلوذ ^ رواية(: )وفي ^ Vjijلبمامهم ؤإئه ولدا، له لبم-عوف 
ؤيمحم•وبمايهم يررمحم ذللئ، مع وهو ولدا له ؤيجعلول بدا 

قالت:عائشة، عن رصحدحا هق( ك ع ن م )حم - ٤  ٠٩
خولهالمجادلة: جاءت لقد الأصوات، ممعه ومع الذي لله الحمد 

تقول،ما أسمع وما الست،، ناحية في وأنا وكلمته ه اممه رسول إلى 



——————زجذآحه—

إلوقه روجها ف، ؤ مل أثث سخ ^٥- ه■' اض فانزل 
لأية.ا أخر إلى أف؛؛< 
بنعبادة أحو وهو بدر أهل من الصامت بن أوص وزوجها ثعلة بنت حولة )هي 

معلقا(,البخاري أخرجه والحديث الصامت، 

الققالا: مريرة، وأبي سمجي أبي عن )م( -  ٤١٠
عيش.ينازعني فن رداؤه، وال^كبرياء إزاره، العر الله رمود 

تعالىاض إلى عاك ورداثه* "ازاره فى فالضمير المخ، حميع فى هو هكل.ا النووي رقال 
فيهذا مثل وسأتي ءالت<، >ن[وءني فمن تعالى: اف نال تقديره: محذوف وفه به، للعلم 

الخلق(.بدء كتاب فى حلاد، همدا نحلته مال كل حمار بن عياض حا-يث 

معنمال! فالخيري، مسد سمأبي عن )خ( ~  ٤١١
مؤمنكل له فيجد محاقه، عن ربنا يكنس يمول؛ . اف رسول 

ليجد،فيدهن، وسمعة، رياء الدنيا في يجد كال من ؤيبقى ومؤمنة، 
واحدأ.محلما ءلهرْ فيعود 
والحساب(.الحثّر باب في بهلوله الحدين، رّيانى 

هل.؛ الله رسول سألت، قال؛ ذر، أبي عن )م( - ٤ ١  ١٢
أرام؟•أمح، نور، قال؛ رثك؟ رأين، 

عندمدكئا كنث، قال؛ الأجدع، بن روق معن م( )خ -  ٤١١"
أعفلمفقد منهن بواحدة نكب من ثالايثح عائثة، أبا يا فقالت،؛ عاسة، 

رثهرأى محمدآ أن يزعم من ؛ قالت، هن؟ ما ؛ قلت، الغنية، اض على 
أميا فقيتط؛ فجلمستخ، متكئا وكنتظ قال؛ القرية، اض على أعفلم فمي. 

يءاثٌ اممه يقل ألم ولا أنظريني المؤمنين، 
عنٌال ١لأمة هذه أود أنا فقالت٠؛ ثمكاب<؟ من، ^١٠ 

التيصورته على أره لم جبريل هو إنما فقال؛ ه الله رسول ذللثح 
عتلزسادأ ماء، المن منهبهلآ ورأيته المرتين، هاتين غيز عليها حلؤ، 



تيقول الله أف مع تلم أو ت فقالت الأرض، إلى الماء بين ما حلقه 
مأوللنابمه؟ -أأشيم ومن آلأبمثر ،؛أق ونو آلأبمنئ ذويطئ >ه 

ؤثما؟،من أو ؤحتا إلا أض يآهعه ذ لمثر َكاذ؛ يجو، يقول• الثه أن مع ت
رعمومن قاك؛ ■تحؤبن4 فوله: إلى رثوكه< رسل أؤ حماف 

المرية،اممه على أعظم فقد افه كتاب، من شبا كتم ه اممه رسول أن 
لمؤإن رش من إدلف أنزل •آ ج ألرسول ^؛^؛٦١ • يقول تٌالمح، وافّ 
غدفي يكون بما بخبر أنه زعم ومن قالت،: اكم,ه يّثنت ق معل 
زمن بملث لا ءؤ،ل يقول! تعالى وافه الفرية، اطه على أعفلم فمد 

مماشبما كاتما محمد كان ولو : ت،مالآثءه إلا آلبب وآ/نينى آلث»وزت 
ؤآممتإعثه أثئ أذُم للز-ئ ممؤل، الأية: مده لكتم يه عالأنري 
ؤهنشنديه أثص م، مسدكت ؤا ؤمحنجي أس ؤأؤ ر؛دحلث، عثك، أمسك؛ عث—ه 
فأينلعائتة؛ قلت، قال: رواية( روقي ه عقه اي، لص همأس ألناس 

جبريلذاك : قالت،أدزه؟ أو مسم، ثاب قةا0 ٠ ك مت دثا ور'" قوله: 
صورته،فى المرة هذه أتاه ؤإئه الرحل، صورة في ياتيه كان ءلدق؛ؤث، 

لأفق.ا فد صورته، هي الحم، 
محيهو ^ji الأرض، إلى ماء البين ما حلقه عثلم سادأ محوله: اJووى: )قال 

العينبضم شهلتإ عظم وأما صحيح، وهو الأرض، إلى ماء الببن ما الأصول 
صحح(.وكلاهما الظاء، وفح العض وبكسر الظاء، ومكون 

حلوناكنا قال: النجلي، عبدالله بن حرير عن م( )خ .  ٤١٤
ليلةت رواية )وفي عئرْ أرخ لله القمر إلى فنغل المبي. مع لله 

الالقمر، هذا ترون كما عيانا، ربكم متروف إنكم فقاد: البدر( 
محللؤعقبل صلاة على ثعلبوا لا أن استهلعتم فإن رؤيته، في مامون 
لمبعتل( رش قني- ءؤو'ثيح قرأ ثم فافعلوا، ضوب-ها، ومل الثمن 
•أذدرؤماه ومد آلئغين 



—_رثتج<
رويلصامون؛ لا رؤيته. في تثكون ولا حجاب وراء من لا معاينة أي رعيانا، 
والازدحام(.الانضمام من ; بتنديدهاوروي الظلم، أيI الصنم، من الميم يتخميف 

مفاتيحقال الله رسول أو عتر، ابن عن رخ( -  ٤١٥
)وفيالأية آخر إلى آثءه علت؛ عنأزم أس ؤل0 مّأ ثم حس، الغيب 
ماأط يعلم لا • ال؛ه إلا يعلمها لا خمس الست، مفاتيح رواية( 

تعلمولا الأرحام، في يكون ما أحد يعلم ولا الله، إلا غد في يكوف 
يدريوما تمومت،؟ أرض بأي نفى تدرى ولا غدآ؟ سكسس_، ماذا نفس 
يعلنهالا خص اكب، مفاتح أخرى(؛ )وفي المطن؟ يجيء متى أحد 

غدفي ما يم ولا اللأ، إلا الأرحام تغيص ما يم لا اف: إلا 
بأينفس تدري ولا اض، إلا أحد المثلن يأتي متى يعلم ولا اس، إلا 

الله.إلا اءة التقوم متى يعلم ولا الله، إلا ئمومت، أرص 
هق:اض يقول قال: المي. أن هريرة، أبي عن )خ( -  ٤١٦

له،سغمح، وما ؤيكدبمي بثلمنتي، أف له يبني وما آدم، ابن يشتمني 
نييعيي. ليس ت مموله ةكذ.يبه، وأما ولدأ، لي إن I قفوله إياي، شتمه أما 

يكنولم آدم، ابن كدنني ٌ اممه قال قال: رواية( )وفي بدأني كما 
لنقفوله! إياي، تكذيبه فأما ذللث،، له يكى ولم وثثمني، ذلك،، له 

وأماإعادته، من علئ ؛أهون الخلق أول وليس بدأنى. كما يعيدنى 
يلدلم الاJي الصمت. الأحد وأنا ولدأ، الله ائخذ قفوله: إياي، شتمه 

لمالذي الصمد وأنا رواية(: روقي أحد كموأ له يكن ولم يولد، ولم 
ميتوالعرب، البخاري: قال أحد. كموا لي نكى ولم اولد، ولم ألد 

مودده.انتهى الد.ي السيد هو وائل: أبو قال الصمد، أشرافها 

اممهقال قال: ه الله رسول أن عباس، ابن عن رخ( -  ٤١٧
لهيكس ولم وشتمني، ذلك، له يكس ولم آدم، ابن كدنني، تعالى؛ 



وأئالكن،  U5أعيدة أن أقون لا أني محزغم ٧^،، تكاوِب فأئا ذك، 
وندأ.أو صاحثة أئخد أف محت1حاني ولد، لي قفولهI إياي، نتمه 

اضقال ،: ؛IJه اف وو رم أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٤١٨
أيئبالأمر، بيدي الدهن وأنا الدهن، نن، آدم ابن يؤذيني ت تعالى 
الدهر،حننه ا يقول،: آدم، ابن يؤذيني رواية(: )وفي والنهار اللل 

ونهاره،ليله أمك الدهر، أنا فاني الدهر، خيبة يا أحدكم: يقولى فلا 
قبضتهما.شئت ؤإذا 

روىفيما - فال،: ه افه رسول أل در أبي عن رم( -  ٤١٩
علىالظاJلم حنْسث، إني عبادي يا قال،: أنه - وتعالى نبارك اممه عن 

إلامحاذ كثكم عبادي، يا ثهلالموا، فلا محزما، بينكم وجعلته نفسي، 
أطعمته،مى إلا جاغ كلكم شائي، يا ^^٢، ٠١فانثهدوني هديته، مى 

كريه،مى إلا عار كلكم عبادي، يا أئلعمكم، فاسنفموني 
أعفروأنا والنهار، بالليل تخطئون إنكم عبادي، يا أككم، فامتأيوني 

تبلعوالن إيكم عبادي، يا لكم، أغفر فامتغفروني حميعا، الدنوب، 
أولكمأف لو شادي، يا فتنفعوني، نقعي بلغوا ولن فنصروز، صري 

مامنكم، واحد رجل قلب أش على لكنوا وجنكم، ؤإسكم وآحركم 
ؤإنسكموآخركم، أئJكم أ0 لو عبادي، يا شيئا، نلم، في ذلك زاد 

منذلك نقص ما منكم، واحد رجل قلب أفجر على لكنوا وجنكم، 
قامواوجنكم، ؤإننكم واخزكم، أولكم أف لو عبادي، يا شيئا، ملكي 

ذللث،نقص ما الته، مإنسان كل فاءهلسث، فالوني، واحد، صعيد في 
هيإنما عبادي، يا البحز، أدخل إذا المحيئل ينمص كما إلا محيي مما 

افه،فلتحمد خيرأ وجد فمن إياها، أوقيكم ثم لكم، أحصيها أعمالكم 
نمنه.إلا يلؤمن فلا ذللئ، غير وجد ومن 



>جذآآ(ج;؛؛بم؛ي.
ال:ف. اف رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٤٢٠

الجنة،؛LJ-؛?ij؛ كلاهما الأحر، أحدهما يمثل رجلتن إلى الله بفحلث، 
فثنتشهد،افه سيل في هذا يقاتل قال: اض؟ رسول يا كيف : فقالوا

منثشفد.اض سيل في ذقا:دل فيلمي، القاتل على اض يتوب ثم 

عندحطب، رحلا أن حاتم، بن عدي عن رم( -  ٤٢١
يعمهماومن رشد، ففد ورسوله الله يطع من فقال: الله. رسول 

ومنقل: أنت،، الخطي، بثس اممه.ت رسول له فقال عوى، فقد 
ورسوله.الله يعمى 

فالقال: حن.يفة، عن رحسن( هق( ن د حم رش -  ٤٢٢
ما: قولواولكن فلأن، اء وثاممه ثاء ما : تقولوالا •' هؤ النبي 

محلان.ثاء ثم افه ثاء 

نمولنلا قال: اممه. رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٤٢٣
ومولاي،سيدي ت ولقل ربك، اسق ربك، وصى ربمج، أظبم أحدكم؛ 

وغلاميوفتاتي، فتاي وليقل: وأض، همدي أحدكم: بفل ولا 
له(:أحرى )وفي سيدي ليقل: وم رى، انمد: يقل ولا لم(: )ولم

ايكمنوكل اف، عسي. كلكم وأمتي، عبدي أحدكم: يقولى لا 
وفتاتي•وفتاي وجاليتي، غالامي ليقل: ولكن الله، إماء 

هه ءأؤ 

الإيمانفضل باب 

أيه: اممه رسول سئل قال: هريرة، أبي عن م( رخ -  ٤٢



الجهائقال: ماذا؟ ثم قيل: ورسوله، باض إيمان قال: أممل؟ العمل 
مردر•خح ت محال ماذا؟ ثم مل: اش، سل في 

منما يال: . اض رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٤٢٥
شئتمإذ ائرووا والأجرة، الدنيا ش به الماس أولى وأنا إلا نومن، 
سعضته محليريه مالأ ثرك مؤمن فأيما أمسآمه يذ ألثوك؛ أؤث، ^١^ 

رواية)هذه مولاه فأنا عالمأسي صاعا، أو دينا نرك فإن كانوا، 
الأرضعلى إذ بيده، محمد نفس والأى ت قال )ولملم( البخاري( 

فأناصياعا أو دينا ترك ما فائكم به، الناص أولى أنا إلا ؤمن مس 
كان.س العصبة فإلى مالأ، ترك وأيكم مولاه، 
بابالبيؤع وكتاب والمرايفر الوصايا كتاب في ث للمحي أحرى روايات )محتاني 

مولأْ،أنا لهم. شيء لا محانمن همالأ أي: صاعا، نوله؛ لم. والوالمرض الرص 
يرنه،من المن: شة الأرض. على ما أى: الأرض، على إل ولأصر0ّ وث أي: 

مقدرآ•زض له ص سوكا 

مىاف رمحو3( يا فلت،! ت فال هريرة، أبي عن )خ( -  ٤٢٦
عنيسألني لا أن فلننلمؤ لقد ث ءاو(القيامة؟ يوم ؛ثفاعنتك، الناس أسعد 
أسعل-الضليّثإ، على حرصلث، من رأيّتن، لما منلث،، أود أحد هدا 

قله،من خالقا الق، إلا إلا لا قال; ض اكامة يور شفامحى الناس 
نصه.تل س حالما رواية( روقي ثمه أو 

اللهرمحود قال الصامت، بن عبادة عن ،؛إ زخ ء  ٤٢٧
عبدهمحمِدآ وأن له، محريلث، لا وحده اش إلا إله لا أن شهد من 

وروحمريم إلى ألقاها وكلمته ورسوله، الله عبله عيي وأن ورمحوله، 
العملس كان ما على الجنة الله أيحله حق، والنار ص والجنه منه، 

ثاء.أيها الثمانية الجنة أبواب، س افه أيحله رواية( )وفى 

رديءكنلم، فال: حبل، بن معاذ عن م( رخ -  ٤٢٨



حيج(

بنمعاد يا قال: ال-زخل، مؤجرة إلا وسه بيني ليس و. اض رسول 
يات محال يم اعه، حممحار يم وسعديك، الله رسول يا لبيك قلت• جبل، 
ثمساعة، محار محم وسعديك، الله رسول يا لبيلث، ت قلت، جبل، بى معاذ 
هلقال! وسعديك، افه رسول يا لبيك ت جبل، بى محاد يا ت نال 

فإنقال! اعلم، ورسوله افه ت فلت، العباد؟ على اطه حى ما تدري 
سماعة، سمحار سم محيتا، به يشركوا ولا يعبدوه أن العباد. على اطه حق 

هلت قال وسعديك، اطه رسول يا لبيلث، ت قللم، جبل، بث معاد يا قال! 
اعلم،ورسوله اطه قين،: ذلك،؟ فعلوا إذا اطه على العباد ص ما تدري 
رئفكنثؤ قال: رواية( روقي يعيبهم لا أن الله على العباد حى قال؛ 

ماتدري هل معاذ، يا فقال: عمير، له؛ يقال حمار على الأه. رسول 
ورسولهاطه  iLJJاطه؟ على العباد حى وما العباد، على اطه حى 

محيتا،به يشركوا ولا يعبدوه أن الحبال على اطه حق فإن قال: أعلم، 
يافقلته: نيئا، به يثرك لا من يعدب، لا أن اطه: على العباد وحى 

عنرواية روقي فبجلوا بئرهم لا قال• الناس، أبئر أفلا اطه: رسول 
ياقال: الئحل، على رديمه جبل بث ومعاد ه اطه رسول أن أنس،: 
عبدمن ما قال: ثم - ثلاثآ - ومحعديلثح اطه رسول يا لبيلث، قال: معاذ، 

علىاطه حرمه إلا ورسوله، عبده محمدا وأن اطه، إلا إله لا أن هد ي
إذأقال: تبشروا؟ فيالماس بها احبر أفلا الله، رسول يا المار، 

ناقما.موته عند معاد بها فاحبر يتكلوا، 
ريقه،فهو محيتآ تع ميء وكل ا الراكب حلف يركب الد.ي هو والرديف؛ ، )الرين

مهموزأ!مخففا وموجرته للفرس، رج كالت للبعير الرحل التتاع• وهو لترادف، اس 
الرحلتأيم يقال؛ •كنه، وكما للإثم ثجثبا نافا؛ الراكب،. إليها يستند آحره في حثبة 

الإثم،•ُن به يخرج يعلا يعل إذا 

حولقعودأ كنا قال: هريرة، أبى عن رعنا —  ٤٢٩



تيخ|]سةه

منه اممه رمود فقام نثر، في وعمر كر أبو معنا ه اض رسول 
أودفكنث، وفزعنا دوننا، ثمتظع أن فخشينا علينا، فأطا ، أظهرنا بين 
للأنصارحائطا أنست حتى الله رسول أبتغي فخرجت ينع، من 

يدخلربيع فإذا أحد، فلم بابا؟ له أجد هل به فدرمحت، النجار، لبني 
فاحتفزمحتإ،قال! - الجدول والريع! - خارجة بئر مجن حائهل جوف، في 
يانعم فقلت! هريرة؟ أبو فقال! ؤه الله رسول على خلت، فل 

فأو3إاتفقمف أظهرنا، بين كنت! هالت،! ما قال! افه، رسول 
فأتيت،مع، من أود فكنت ففزعنا، دوننا، فقخ أن فخشينا علينا، 

الناسوهؤلاء ت، فدخلالثعلب،، يحتفز كما فاحتمزيت، الحائهل، هدا 

اذهس،فقال! - نعليه وأعمناني - هريرة أبا يا فقال! ورائي، 
اممه،إلا إله لا أن يشهد الحائهل هدا وراء من لقيلئ، فمن هاتين، 

مافقال! عمر، لقيث، من أود فكان بالجنة، فبشره قلته، بها تيقنا م
بعثنيه اش رسول نعلا هاتان قلت،! هريرة؟ أبا يا النعلان هاتان 

بالجنة،بشرته قلته بها تيقنا ماممه إلا إله لا أن يشهد لقيت، من بهما 
هريرة،أبا يا ارحع فقال! لأستي، فخزريتح ثديي، بين عمر ففرنمؤ 

هوفإذا عمر، وركبنى بكاء، فاجهشمت، ه اممه رسول إلى فرجعت، 
لقيت،فقلتؤ! هريرة؟ أبا يا للث، ما ! افهرسول فقال أثري، على 

حررتضربة ثذيى بتن فضرب به، بعثتني باليي فأخبرته عمر، 
علىحمللث، ما عمر، يا ! افهرسول قال ارجع، فقال! لأستي، 

هريرةأبا أ؛حشت، وأمي، أنتا بأبي افه، رسول يا قال! فعلتا؟ ما 
بالجنة؟بشن، قلته بها مستيقنا اش إلا إله لا أن شهد لقي من 

عاليها،الناس يتكل أن أخشى فإني تفعل، فلا قالت نعم، قال! 
فخلهم.ه! اطه رسول فقال يعملون، فخلهم 



آحرمحي مضمومة وهاء يثر وسوين فيهما، ياكوين نحبط خارجة، بثر من )موله 
هوالأول والوجه النووي محال رجل، اّم أنه على خارجة إلى بئر وبإنحامحة حارحه، 

مقهلتأي لأستي، خررت المدخل• ليعني تفاممت I احتفزت الظاهر. المشهور 
بهيصزح وقد الأسماء قبيح عن الكناية هذا مثل محي والمستحب دبري، على 

تعالى؛كقوله نحوها أو المجاز نفى أو الاشتراك أو اللبس كإزالة راجحة لمصالحة 
صراحل،أو فساء الحدث هريرة: أبي وقول أيكتها، ه؛ وقوله ، ءؤأإ/لبمئ

سقوطهبه يقصد فلم له عمر لفر وأما كثيرة، ونذلاتره هتا هريرة أمي كلمة ذلك ومن 
يقنعأن هو عياض القاصى قال ؛ بكاء أجهشت عليه• هو عما رده قصد بل وأذاه 

أي!عمر، ركبتي بعد, يبك ولما للبكاء متهيئ الوجه متغير وهو غيره إلى ان الأت
النووي،-شرح من ملخصا انتهى مهلة، بلا فورا نعني 

الربيع:بن محمود أخرني محال: الزهري، عن م( )خ -  ٤٣٠
فيكانت بئر من وجهه في مجها نجة وعمن ه الله رسول عقل أنه 

شهدممن وكان — الأنصاري مالكي بي عئيان سمع أنه وزعم دارهم، 
نحولوكان سالم، بمي لقومي أصلي كث يقول: - ه المى مع يدرأ 
مجدهم،مل اجتيازه علي نئى الأمهلار جاءت إذا واد، وسهم سي 

الذيالوادي ؤإن بصري، أناكرت إني ت له فثلث ه اض ود رم فجئث، 
فوددتاجتيازه، علي فيشق الأمهلار، جاءت إذا يسيل قومي وبين يني 
ه:اممه رسول فقال مملى، أئخذه مكانا بيتي في فتصلي تاتي أنك 

واستأذنالنهار، اشتد بعدما بكر، وأبو اللص رمود علي فغدا مأمحعل، 
منأصثئ أن تحث، أين قال! حتى يجلس، فلم له، فأذنت، . المي 

فقامفيه، ملئ أن أجي الذي اككان إلى له فأثرت طث،؟ 
وسلمناسلم ثم ركعتين، فضلى وراءْ، وصممنا فكثز، . اطه رسول 
ألالدار أهز مع فله، يمنع حرير على فحننته نلم، حين 

فيالدجال كثر حتى منهم، رجال فثاب بيتي، في . اش رسوثا 
فقالالد-ح1شن؟ أو الد-حئن، بن ، iLJL,أين رجل؛ فقال البيت،، 
الاطه رمون فقال ورسوله، اطه يجئ، لا منافق، ذللئج ت بعضهم 



ج;أيغ؛ييه
هك؟اش وجه بذلك يبتغى اش إلا إله لا قال؛ تراه ألا ذلك، ثمل 

إلاحديثه ولا وده نرى ما فوافه نحن أما أعلم، ورسوله الله مقال؛ 
منالنار على حرم مد اممه فان ه؛ اف رسول مقال المنافقين، إلى 

فأتانيمال؛ رواية(؛ )وفى اممه وجه يبتغى اممه، إلا إله لا قال؛ 
منزلي،فى يصلى فهو فيحل، أصحابه، من الله ثاء ومن هت الني 

بنمالك إلى وكبره ذلك عظم أسندوا ئم بينهم يتحدثون وأصحابه 
فقضىشر، أصابه أنه ودوا فهلك،، عليه دعا أنه ودوا قال؛ يحشم، 

وأنىاممه، إلا إله لا أن ينهي؛ أليس وقال؛ صلاته، . اممه رسول 
أحديشهد لا قال؛ قلبه، فى هو وما ذلك يقول إنه قال؛ اممه؟ رسول 

قالئئلعمه. أو المار، فيدخل اممه، رسول وأني النه، إلا إله لا أن 
في.ؤ الله رسول صاحبا أيوبا أبو فيهم قوما فحديثها محمود؛ 

فأناكرهاالإوم، بأرض عليهم معاؤية بى ؤيزيد فيها، توفي التي غزوته 
هئل،قلث، ما قال ه اممه رسول أظى ما واممه وقال؛ ايوب،، أبو علي 

منأثمل حتى اممه أسلمني إن علئ ض فجعالث، على، ذلك، فكثر 
جدمفي حنا وجدئه إن مالك، بى عتبان عنها أسال أن غزوتي؛ 

ثدمن،حتى سنلم< نم ، أو يحجة فاهللمث، ففعلمث،، ، قومه 
فلمالقومه، يصلى أعمى سخ عتبان فإذا سالم، بنيا همأتيح، المدينه، 

ذللث،عن سألته نم أنا، مى وأخبرته عليه، سلتسثا الصلاة، من ملم 
بعدنزلت، نم الزهري؛ قال مرة. أول حدثنيه كما فحدثتيه ين،؟ الحل 
نئتئلا أن استطاع فمن إليها، انتهى الأمر أن رى وأمور فراتص ذلك 

تغتر.فلا 

النحل;ونجاج فيه، من مجه ما والعجاج؛ وأبعدْ، رماْ نمه؛ من الماء رمج 
الدمق. aJlpدر نضج فإذا الماء، عاليه ويمسثا صغارا يقطع لحم الخزيرة؛ العسل• 

هنابالدار والمراد احتمعوا أي الدار أهل من رحال فثاب، وارتفع. علا النهار؛ اشتد 



دآزآعجعقؤ؛ييه 
ولمالعقبة، شهوده فى اختلفوا الدخشن، وابن وأكثره• معفلمه ت ذلك عظم النحلة• 
هُ(،•، كلها والمشاهد يدرآ شهد أنه في أبدأ يختلفوا 

قال:الغفاري، جناية بن جندب ذو أبي عن م( )خ -  ٤٣١
معهفمقنتؤ وحده، يمشي ه الله رسول فإذا ]_، l_Uمن؛ليلة حرجت، 
قاعمحي فاجلننى إليالثه، أرجع حتى هاهنا، اجلس لي! فقال، ساعة، 
فأطالعني، ينبث، أراه، لا حتى الم؛، في فانهللق حجارة، حوله 

جاءفلما زنى؟ ؤإن سرق،، ؤإن مقبل؛ وهو يقول سمعته إني يم اللبن، 
جانب،في تكنز من فداك، اممه جعلني اممه نبي يا فقلت،! أصمز، لم 

ليعرض جبريل، ذاك قال! شيئا؟ إليلث، يرّجع أحدأ سممتط ما الحرة، 
سيئاباممه يثرك لا مايت، من أيه أمتلئ، بئر فقال! الحرة، ب، جانفي 

نعم،فال! زنى؟ ؤإن مرق،، ؤإن جريل، يا فقلن،! الجنة، لحل 
مرق،ؤإن قلت،! نعم، نال! زنى؟ ؤإن سرق، ؤإن اممه رمود يا ت نلنا 
أتينؤفال! رواية(! )وفي الخمر ثرب، وإ0 نعم، قال! زنى؟ ؤإن 

فقال!استيقظ، وفر أتيته ثم نائم، وهو أبيض، ثوب وعليه ه الّهم، 
الجنة،يحل إلا ذللث، على مانؤ ثم ايثه، إلا إله لا فال! عبد من ما 

زنىؤإن نلت،! سر3ا، ؤإن زنى ؤإن قال! سر3ا؟  Obزنى و\د' قلت،! 
قال!مر3،؟ ؤإن زنى ؤإن ! قلت،مرق، ؤإن زنى محإف قال! مرق؟ محإل 
حدمث،إذا ذر أبو وكان در. أبي أنم، رغم على مرق، ؤإن زض ئن 

عندهدا البخاري! عبداممه أبو قال در، أبي أنم، رغم ؤإن قال! بهيا 
له.عفر اممه، إلا إله لا وقال! وندم، تاب إذا قبله أو المومتخ، 

مافقال! رجل . النبي أتى قال! جابر، عن )م( -  ٤٣٢
ماُتحومن الجنة، لحل شيئا باق يئرق لا مامت، من فقاد! الموجبتان؟ 

ميتابه يثرق لا اممه لقي مى رواية(! روقي الئار دخل شيثا بافُ يئرك 
النار.لحل به يثرك لقيه ومن الجنة، دخل 



جتعقؤته)تمم( 
مىه.' اممه رسول قال ; Jiiعود، مابن عن م( )خ -  ٤٣٣

باضيثرك لا مات مى ت أناوفث النار، يحل نيتا بالله يئرق مات 
المات مى •' اشر رسول قال قال! لم( )ولمالجنة يحل شيئا 

شيئاباض يثرك مات من ! أناوقلت الجنة، يحل شيثا باش يشرك 
أحرى،وقلت، كلمة، ه اه رمموئ قال قال! )وللبخاري( المار يحل 
المات من وقلت،! المار، لحل نذأ ش يجعل مات مس قال! 
الجنة.لحل ندأ ش بمبمل 

جبل،ن معاذ عن زحسنا هب( ك ْدب بز د زحم -  ٤٣٤
دخلاف إلا إله لا كادت آخن كان من ه! اف رسول قال قال! 
الجنة.له وجنت، رواية(! روقي الجنة 

بنض عبدا عن زحسنا بغ( هم، ك حب ت ه زحم -  ٤٣٠
مسرحلا نيثشس اض إف قال! ه اض رسول أف العاص، ن عمرو 

سجلا،عين وتتسعة له فتنشر القيامة، يوم الخادئق رووممى على أمتي 
أءللن.اث،شيئا؟ ط! من أسكر يقول! ئم البشر، مد مئل سجل كل 

حنة؟أو عذر، ألك، فيقول! رُنف، يا لا، فيقول! الحاففلون؟ كتبتي 
عندناللأج إف بلى تعالى! اض فيقول ربح، يا لا فيقول! الرحل قيبهتؤ 
الأو أشهد ! فيهابهناقه له طخيا عليلأف، اليوم حللم لا فإنه حنة، 

وزنلث،،احفر فيقول! ورسوله، عبده محمدآ أن وأشهد اش، إلا إله 
الفإJلأ، فيقول! المجلات؟ هذه مع المهلاقة هذه ما ربح يا فيقول! 

النجلان،^11__!!، كمة، في والبطاقة كمة في المجلات فتوصع ثهللم 
شيء.اَش ، ٧١"مع يثمل ولأ قه،  ١١١٥^وملتا 

حمت،(.ت طاممستح صغيرة. رقعة البطاقة! الكسر. الكتاب )الجل! 

هاش رسول مع نهدتا قال؛ هرمْ، أبي عن، م( رخ -  ٤٣٦



و^؛يؤالي؛؛ه
حصنفلمثا النار، أهل من هذا ت بالإسلام يدعى ممن لرحل فقال حنتز، 

يات له فقيل جراحة، فأصابئه شديدأ، قتالا الزجل قانل القتاد، 
اليومفاتل فد فائه النار، أهل من إئه ت آنفا له نك الذي اض، رسول 
بعضفكاد النار، إلى ه! النبي فقال مات،؟ وقد سديدأ، فتالأ 

يمث،،لم إنه له! قيل إذ ذللت،، على هم فبينما برتاب، أن الملمين 
فقتلالجراح، على يصبر لم الليل من كان فلما شديدة، جراح به ولكل 
يمورسوله، افه عبد أر أسهد أكثر، اممه فقال؛ الّثي فأخبر نفسه، 

رواية؛روقي، ْ-ؤٌ>، إلا الجنة يدخل لت، إنه الام،ت قمح، فنائي بالالا أمر 
الفاجر.بالنخل الدين هذا ل؛ؤد اف ؤإن لمة( مص إلا 

تالفاجر الأن. أو ، نريبا آنفات الولاة. على يجب ما باب في الحديث آحر )سيأتي 
والحرام(.المعاصي في المنبعث 

يفللملا اف إن قال! . اش، رسول عن أنس، عن، )م( -  ٤٣٧
الكافروأما الآحرْ، في بها ؤيجزير الدنيا في بها يعثر حنة، مؤمنا 

الأحر؛إر أقصى إذا حتى الدنيا، في غ بها عمل ما ناتا بح فيئلعم 
حننةعمل إذا الكافر إن رواية،• روقي، بها يجرى حسنه له تكن، لم 

فىحسناته له يدحر اش محإن المؤمن وأما الديا، من محلممة بها أمحلعم 
ظ\غت4.على الدنتا في رزقا ؤنمه الأجنة، 

رجاءأبا ممعن، قال؛ ميمون بن مهدي عن رخ( -  ٤٣٨
وجدنافإذا الحجز، نعني الجاهلية في كنا يقول: ه، العقلاردي، 

جمعناحجرأ نجد لم فإذا الأحر، وأحدنا ألقيناه منه أحير هو حجرأ 
لحلفإذا به، حلفنا ثم عليه، مححلبنا بالشاة جئنا ثم تراب،، مى حثوة 
سهماولا حديده فيه رمحا ننع فاد الأسنة، منصل ؛ قلنارجتإ شهر 

أباوٌمعت، مهدي؛ قال رجب،، شهن وألقيناْ نرعناْ إلا حديدة فيه 



جعقؤ؛ييه
علىالإبل أرعى ه اف رسول بث بوم كث ت بقول رجاء 

الكداب.مسيلمة إلى النار، إلى هررنا بخروجه سمعنا فلما أهلى، 
لهجعلت ت أي الرعح، نملت ت يقال ومخففة، منددة انماد بكسر رؤيت ت )ثمل 
المجمؤع،الشيء ؛ الجثوء حديدته. وهو النمل، منه نزعت ت وأنملته نملا، 
انمتيارديأل ف، ليمالحدين، هدا البخاري روى إنما ت الخميدي قال مثلثة، وجيمها 

الإسلام(.أول في يسلم لم وأنه الجاهلية، أدرك ممن 

باهذرالإيمان باب 

سِمعت،^١^ العاص، بن عمرو بن عبداض عن زينا -  ٤٣٩
يخالقأن قبل الخلائق مقادير اش كتل، ت بقول . اممه رسول 

الماء.على وعرشه منة، ألفت بخمين لأرصن وا الماوائت، 

يخاصمونقريس مثركو حاء قال! هريرة، أبى عن )،؛ا -  ٤٤٠
ثجويهمعك آم 4 يتمل ق ف-زكت المدر، في ه الله رسوث، 

ثوبه<.تيرو َثو إدا ٠ ّو ص ذرمأ 
منا ناصأدركت، قال! اليماني، اوس ءلعن رم( -  ٤٤١

عمرابن معت، ومفدر، نير؛ كن؛ يمولون! هؤ اش رسول أصحاب، 
أووالكلمز، العجز حتى فدر شيء كل اش رسول قال ت يقول 

والعجر•الكنس 
شحالكيز، بالتسويف. فعله يجب ما يرك به أراد ونيل• المدرة، عدم رالنجز* 
محس(.له يقال ذلك كل والغلبة، والفطنة، والتوقد، الخمه ت مكون 

حعثمبن ماللثح بى نراقه حاء قال: جابر، عن )م( -  ٤٤٢
اليوم؟العمل فيما الإن، حلمنا كأنا ديننا لنا نيل اللي رسول يا فقال؛ 



تيؤ|يس؛_ه
لا،قال; تقبل؟ نفيما أم المقادير، يه ت وحن الأقلام به حك أقيما 

قال!العمل؟ ففيم ؛ قالءالمقادير، به وحنت الأقلام يه جمتح فيما بل 
كلرواية(: )وفي يك فكل اعملوا 

الثريد،شع في جنازة في كا قالط: علي، عن م( )خ -  ٤٤٣
ينكثفجعل قفن مخضن0، ومعه حوله، وقعدنا فقعد ه المي فاتانا 

وقدإلا منفوسة نفس من ما أحد، من منكم ما قال: ثم بمخصرته، 
معيده،أو شقيه كتلن وقد ؤإلأ والمار، الجنة من مكانها اممه كتب 
نتكلرواية: روقي كتابنا على نمكث، أفاد اممه، رسول يا رحل: فقال 
عملإلى فيصير حادة، الأهل من كان من الحمل؟ ونيع كتابنا( على 
أهلعمل إلى يمير فالشقاوة، أهل من كان ومن عادة، الأهل 

لملالسعادة أهل أما ميثر، لمح}؛ اعملوا قال: النقاوة، 
>yl^٠١٤ قرأ• ثم الشقاوة، لعمل قييئروف الشقاوة أهل وأما السعادة، 

٠وآنئق محل س وآت • ٠ امحق وصدف ٠ وآس أغش 
متأزنشثقئه.٠ رئدبآث1ق 

ماهو والغرقدت فيه• كان لغرقي الغرند بقع سس المدينة أهل مقبرة ت العرقي ربقح 
إلىوطأطأ رأسه حفص أي! وتشديدها، الكاف يتخفيف نكس، التونج. من عظم 

المفكرفعل بإصبع أو بعود الأرض يقرع ينكت: المهموم. مثة على الأرض 
أولطيمة عمسا من يده فى الإسسان أخذه ما ؛ الميم بكسر والمخصرة المهموم، 

شبهها(.أو فضب أو عكاز 

يارحل: قال قال: الحصين، بن عمران عن م( )خ -  ٤٤٤
يعملففيم قال: نعم، قال: النار؟ أهل من الجنة أهل أعلم الله• رمحول 

منالجنة أهل فل أيم )وللخاري(: له حلق لما ميئر كل قال: العاملون؟ 
لمايعمل كل قال: انماملون؟ يحمل نلم قال: نعم، قال: المار؟ أهل 
ليقال قال: الدولي، الأموي أبي عن )وللم( له يسر لما أو له، حلق 



)ةتئ<جتخققه
أشيءفيه، ويكدحون اليوم الناس يعمل ما أرأيث حصين! بن عمران 

ممابه تقبلون يفيما أو سبق، فد يذر من عليهم ومضى عليهم مضي 
ومضىعليهم يضئ شيء بل فقلت: عليهم؟ الحجه ويب يهب به أتاهم 

شديدأ،فزعا ذللث، من ممرعن، قال: ظلمما؟ يكون أفلا قال؛ عليهم، 
ألون،يوهم يفعل عما يأل فلا يده، ومللث، اممه حلى ثيرء كل وقلت،: 

ؤإنعفللثج، لأخزز إلا الئلث، بما أرذ لم إني اش، يرنالث، لي: فقال 
يعملما أرأيث اض، رمود يا فقالا: اف.ؤ رسول أتيا مرينة من رجلين 
مدمحير من فيهم ومضى عليهم مضي أشيء فته، وبجدحون النوم، الناس 
عليهم؟الحجة وثبتت، تبثهم، به أتاهم مما به تقبلون يفيما أو مبق، 
فيذللئ، وتصديق فيهم، ومضى عليهم، قفي شيء بل لا، مقال؛ 

ويثويهاه.ؤرها ةألثها ٠ مو١ته١ وما اممه كتاب، 
جاهعوفي لم ممطبؤع في بكسرها يدم، !، ٧٧وصثهلتخ: الميم، مثلثة ت )المللث، 

أمتحنه(.وكسرهات الزاتم، بضم عقلك، وأحزر والحرص، التقدير الحرر• الأصول 

آدماحتج قال: و. النبي أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٤٤٠
الجنة،ص وأحرحتنا حنثتا أبونا ألتح آدم، يا موسى: فقال وموسى، 

بيده،للث، وحمل بكادمه، الله اصهلفاك موسى أنتج آدم: له فقال 
قالعاما؟ بأربعين يخلقني أن قبل علي الله يدره أمر على أئلومني 

آدماحتج لم(: )ولمموس آدم فحج موس، آدم فحج ه: الجي 
الذيآدم أنتإ موس: قال موس، آدم فحج ربهما، عند وموس 

وأسكنلث،ملائكتته، للث، وأسجد روحه، س فيلثؤ ونفخ بندم، الله حلقلث، 
أتنتجآدم: قال الأرض؟ إلى بخهليئتلئج الناس أهننلث، نم حنته، في 

ساففتها الألواح وأءهلاك وبكلامه، برسالته اممه اصعلفاك الذي موس 
أحلق؟أن قبل التوارة كست، اممه وجدت مبكم نجيا؟ ومربلثؤ شيء، كل 
ءادمفيها وجدت فهل آدم: قال عاما، بأربعين موس: مال 



اشكتبه عملا، عميت، أن على أفتلومني قال! نعم، قال،• ثمكاه؟ رم< 
فحج•' هؤ اممه ود رم قال منة؟ بأريعين تحلمني أن محيل أعمله أف علي 
اللام.عليهما مومحى، آدم 

إناممه رمول نال كعب، بن أبئ عن رم( -  ٤٤٦
ؤلغياناأبويه لأرهق عاش ولو كافرأ، ثلمع الحضن قتله الذي الغلام 
وكفرأ.

اممهوكل نال; ه اممه رسول أو أنس، عن م( رخ -  ٤٤٧
مضعة؟رب أي علقة؟ رب أي يئلفة؟ رب أي • فيقول ملكا، بالرحم 

أمأمقئ، أنثى؟ أم أذكت، رب، يا قال؛ حلفها، يقضي أن أراد فإذا 
أمه.بهلن في ذللث، فثكتب الأجل؟ فما الرزق،؟ فما سعيد؟ 

الغاليفل.الدم من القطعة العلقة؛ نطفة. له يقال قليل ماء وكل قليل، ماء )النطفة؛ 
يمضغ(هما ر قو اللحم من القطعة المضغة؛ 

اللهرسول حدينا قال! عود، مابن عن م( رخ —  ٤٤٨
أربعتىأمه بْلرا فمحا حلمه يجمع أحدكم إل • الممدوقا المادقا وهو 

يرمليم ذللئج، مثل مضغه يكون ثم ذلك، مثل علقه يكون يم يوما، 
وأحلهرزقه ت، بكتثI كلمايت، بأربع ؤيومر ١^^، فيه فينفح المثلث، 
بعمللنعمل أحدكم إن غيره إله لا فوالأي معيد، أو وشقي وعمله 

الكتابعليه بق فيذراع، إلا وبيثها بيثه يكوف ما حقي الجثة أهل 
الثارأهل بعمل ليعمل أحدكم ؤإل فيدحلها، الثار أهل بعمل فيعمل 

بعملفيعمل الكتاب عليه تق يثم ذراع، إلا وبينها بينه يكول ما حم 
فيدحلها.الجنة أهل 

حولمبى عيداف مسمع أنه واثلة، بن عامر عن رم( —  ٤٤٩
فأتىبغيره، وعقل نن عيد والأمه، نهلن فى فقئ من الشقق يقول: 



بمسقِسسه
الغفاري،أسد ين حذيفة له! يقال اض رمول أصحاب من رحلا 

بغيررحل ينقى وكيف له! فقال عود، مابن قول من ؛ذللث، فحدثه 
.اف رسول ّممت، فإني ذلك،؟ من أثعجيح الرجل) له فقال عمل؟ 
ملكاإليها اض بمن، ليلة، وأربعون ثنتان بالنهلفة مث إذا يقول! 

ثموعظامها، ولحمها، وجلدها، و؛صنها، سمعها، وحلق نمورها، 
الملك،ؤيكتن، شاء، ما ريلئ، فيقضي أنثى؟ أم أذكر، رب، يا قال! 

يمالماللث،، ويكتء_، شاء، ما ربلث، فيقول أحله؟ رب، يا يقول! أم 
يخرجثم المللث،، ؤيكتس، شاء، ما ربلث، فيقضي رزئه؟ رب يا يقول! 

)وفىينقص ولا امر ما على يزيد فاد يده، فى بالصحيفة المللئ، 
تقعالنهلفه إف يقول! هائين بايني الله رمود سمعن، قال! رواية( 

حيثمة!أبو زهير قال _ المللث، عليها يتمور نم ليلة، أربعين الرحم في 
أنثى؟أو أذكر، رنج، L فيقول: - يخلقها الذي قال: خت 
سوي؟غير أو أسوي، رب، يا يقول: ثم أنثى، أو ذكرأ الله فيجعله 
أحله،ما رزمه، ما رب يا إ يقول ثم سموي غير أو سويا الله فيجعله 

المثلث،يدحل أحرى(: )وفي عيدآ س أو شقيا اممه يجعله ثم حلمه؟ ما 
ليلة،وأربعين حمة أو بأربعين، الزحم في تقث تبعدما اشلفة على 

أنثى،أو أذكر رب أي فيقول: فثكثبان، سعيد؟ أو أمحقي رب فيقود• 
فادالمحق، تهلوى يم ورزقه، وأجله وأررْ عمله ب، ؤيكتفيكتبان، 

إذابالرحم، موكلا مللك أف أحرى(: روقي ينقص ولا فيها يزاد 
نحوه.ذكر مم ليله، وأربعين لبضع الله، بإذن ميتا يخلق أن الله أراد 

نحجمع في هو هكذا النووي؛ قال يتصور، السين. وكسر الهمزة بقح أصيل، بن )حذيفة 
السين(.من مبدلة الصاد تكون أن فيحتمل بالسين، يتسور القاصي؛ وذكر بالصاد، بلادنا 

مولودمن ما قال: الني. أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٤٠٠
عنهيبين حتى الملة( هذْ على إلا رواية؛ روقي، الفطرة على يولد إلا 

لمينمكانا فإن يمجانه، أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه لسانه، 



جدعاء،من فيها تجدون هل جمعاء، بهيمة البهيمة تنج كما لم، فم
يموت،من أفرأيت، الله! رسول، يا ت قالوا تجدعونها، أنتم تكونوا حتى 

تهريرة أبو يقول( ثم عاملين، كانوا بما أعالم اممه ثال،ت صغيرأ؟ 
آلأيبديل لا ءث؛ا 'ألناس تلر أؤ أثي ؛ ثئتم إن واثرؤوا 

أطفالص M المن نبل نال: رُابئ( ردم آكن4 لمد اص 
أعلمحلقهم، إذ اض فمالا1 صغير؟ وهو منهم يموت عمن المشركين، 

عنه الّحم،  'خقال• ■ماّرا، ا؛>، م، )ولهما( عاملين كانوا بما 
عاملين.كانوا بما  ٣١■فإذهب إذ اض فقال: المشركين؟ أولاد 

كلهمحنفاء عبادى خلقت إني ت القدمي الحديث ؤيويده الإسلام، ت بالفطرة )المراد 
الجمعاء:الخلق. بدء محاب في وسأتي دينهم، عن فاجتالتهم الثياطن أتهم ؤإنهم 

أنفهاقطع ت أي حلرف، منها حيع التي ت والخدعاء شيء، بدنها من يذهب لم التي 
أقوالعلى المثرين أولاد ْمير في العلماء واختلف ٠ شفتها أو يدها أو أذنها أو 

الرحلوأما ه: نوله من الووى باب في سيأتي لما الجنة في أنهم والصحيح 
مولودفكل حوله، الدين الولداذ وأما غ، إبراهيم فإنه الروصة، في ١^^٠ التلويل 

المشركين؟وأولاد افه؛ رمحول يا الملمين؛ بعض فقال المئلرة، على مات 
داودأبو أحرج حم• ابن و٠ال، وغيره• النووي قاله المشركين، وأولاد .؛ فقال 
بهذاعلمنا يحتجون الأهواء أهل إن له وقيل مالكا سمعت وهب؛ ابن عن عقيه 

اللهياحره؛ عليهم احتج مالك فقال ينصرانه، أو يهودانه فأبواه قوله؛ يعني الحديث، 
العبادفهلر اممه أن على استدلوا القدر أهل أن ذلك ووجه عامالين، كانوا بما أعلم 
الردإلى مالك فأثار أبواه، الكافن يضل ؤإنما أحدأ يضل لا وأنه الإمحادم على 

علىإيجادهم بعد إليه يصيرون بما يعلم أنه على دال فهو أعلم، الله بقوله؛ عليهم 
أهلالشافعي؛ قال ثم ومن غلاتهم، ينكره الذي العلم تقدم على دليل فهو الخلمرة 

خصنوا(.العلم أنتوا إن القدر 

الرجلإن يال: . اف رسول أل هريرْ، أبي عن )م( -  ٤٠١
أهلبٌمر، عمله له يخثم ثم الجنة، أهل بعمل الطويل الزمن ليعمل 
لهثخم تم المار، أهل بعمل الهلويل الزمن لعمل الرجل ثإل المار، 
الجنة.أهل بعمل عماله 



هوالثمي . الله رمود أل معد، بن نهل عن م( )خ -  ٤٠٢
الآحرو0وماد عنكره، إلى ه الّثي مال فلما فاقتتلوا، والمشركون، 

مائةلهم ينع لا رجل و. الله رسول أصحاب وفي عسكرهم، إلى 
أحداليوم مما أجزأ ما ت فقالوا سفه، يضربها اينها، إلا قادة ولا 
!فقالواالنار، أهل من إئه أما ؛ الله رسول فقال فلأن، أجزأ كما 
القوم!مى رجل فقال النار؟ أهل من هذا كان إن الجثة، أهل من أبا 
أنمخأسلخ ؤإذا معه، وقمح وقمح كلما معه، فخرج 'أبدأ، صاحبه أنا 

نصابفوصع الموت، فاستعجز شديدأ، جرحا الرجل ييرخ معه، 
نمنه،فقتل سيفه على نحامز ثم يدنيه، بين ودنانه بالأرصى، نيمه 

قال!اض، رمود أيك أشهد فقال! اض رسول إلى الرجل فخرج 
فأعفلبالمار، أهل من أنة آنفا ذكرث الأي الرحل قال! ذاك؟ وما 

جرحاجرخ حتى هللبه، في فخرحن، به، لكم أنا فقلت! ذلك، الناس 
بينولبانه بالأرض نيمه نصاب فوضع الموت، فامتعجل شديدأ، 

إن! نلكاعند اممه رسول فقال نمنه، فقتل عليه تحامل ثم يدنيه، 
المار،أهل من وهو للناس يبدو فيما الجثة أهل عمل لمننز الرجز 

أهلمن وهو للناس و سد فيما المار أهل عمن لمعمل ازجل محإف 
بخواتيمها.رواية(• روقي بالقوامحم الأعمال ؤإنما الجنة، 
أصله(.شيء كل ونماب المكض، نماب وكدا شفه، السيف; )نماب 

أصحابمن وكان الضحاك، بن ثاسن عن ،؛ا زخ —  ٤٠٣
بهعدبر اكنيا في بشيء نفه قتل مى قال! . المبي أن المجرة، 

ومنت مسلم( )زاد جهنم نار في به عيب ت رواية( روقي القيامة يوم 
القيامة.يوم له ذبح بشيء ه نفذح 

منقال: ه الله رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٤٠٤



حالدأفيها، يتردى جهنم نار فهوفي نصه، فقتو جيل من تردى 
0يتحئا يده في همه نصه، نما ئحسى ومن أبدأ، فيها محلدأ 

بحديده،نصه قتل ومن أبدأ، فيها مخلمدأ حالدأ جهنم، نار في 
فيهامحئدأ حالدأ جهنم نار في بطنه في بها يجأ يده، في فحديدته 

والديالنار، فى يحنمها ه نفيخنق الذي ت قال )وللمخارى( أبدأ 
المار.في يطعنها يطعنها 
ملكنمن تسقط التي وهمي المتردية، ومنه الهالك، وهو الردى من سمقل ت )تردى 

تواحتساه مهلة، في عمل القحني سيبوبه• نال، نما، ئحنى فتمويتح- مشرف 
والضرب(.اللكز * والوجء بطنه، في يفرب ت بطنه في يجأ كتحناه. 

ألأنى، عن رصحيح( ض( بغ ك حب، ع ت زحم . ٤٥٥
وكيفI قالوا امتعمله، حيرأ بمد الله أراد إذا قال؛ الله رسول 

موته.قبل صالح لعمل يويمه قال؛ سستحم-له؟ 

فيقال من أود كان قال: بمر، بن يحيى عن رم( -  ٤٥٦
عبدانرحمنن وحميد أنا هامطلمت، الجهى، معبد بالبقنزة المدر 

أصحائ—،من أحدا لمينا لو ؛ فملنامعتمزن، أو حاجين، الحميري 
نعبداممه لنا قوهى المدر؟ في هؤلاء يمول عما الماه فه اممه رسول 

عنأحدنا وصاحبي، أنا فاكتنمته المسجد، داخلا الخهلاب، ن عمر 
إلئ،الكلام ننكل صاحبي أن ففلننث، شماله، عن والاحر يمينه، 
المراق،يقرؤون أنامي قيثنا كلهن قد إنه عبدالرحمن، أبا ؛ فمالث،

وألقدر، لا أن يزعمون وأنهم شأنهم، من وذكي ١]؟-^؛، ويتممرون 
وأيهممنهم بريء أني ؛ أوكك،لميث، إذا فقال؛ أم،، الأمن 

احلمثل لأحدهم أن لو عمر؛ ن عيدالله به يحلم، والني ثني، برآء 
أبيحدسي قال؛ ثم بالقد.ر، يؤمن حتى منه الله مل ما فانممه، دهيا 
دانه الله رممول عند جلوممن نحن بينما قال؛ الخهلاب،، ن عمر 



خؤ؛ي؛يهدآآآع 
الالشعر، سواد شديد الثياب، بياض ثديي رحل علننا ًلاع إذ يوم، 
الم.إلمح، يخز حن أحد، منا ^٥١٠ ولا النمر، أم عليه يرى 

محمد،يا ت وقال يخذيه على ئنه ووضع ركنتنه، إلى ركنتنه فأسند 
الأن نشهد أن الإسلام ه•' اف رسول فقاد الإسلام، عن أخبرني 

الزكاة،وتوتئ الصلاة، وتقيم اممه، رممول محمدا وأف اض، إلا إله 
صدقت،،سبيلا. إليه استهلعت، إن النت، وئحج رمضان، وتصوم 

أ0ت فالط الإيمان؟ عن فأحبرني ء1لات ؤيصديه، يناله له يعجبنا قال! 
بالمدرونومن لاخر، ا واليوم ورنله، وكتبه، وملأنكته، بالله، نومن 
أنقال،ت الإحسان، عن فاخبءدنى قال! صدئت،، قال! وشره• حيره 
عنفأخبرني قال! يراق. فإنه ثراه، تكن لم فإن تراه، كأنلث، افه تعبد 

عنفاخرني قال! النائل. من يآغلب عنها المزول ما قال! الساعة؟ 
العالة، ١^١٤النفاة تزى وأف ز؛ثها، الأنه أف قال! أماراتها؟ 

لي!قال ثم مليا فلشت، انعللمى، ثم الثنيان، في يتaلاولون الثاء رعاء 
فإنهقال! أعلم، ورنوله اممه ءلمت<! النائل؟ من أتدري عمر، يا 

دبمكم•يعلمكم أتاكم جبريل 
بابدفي الإيمان تعرف باب في هريرة أبي رواية من الحدث من طرف رمق 

هوهدا يطلونه ومعناه القاف بتقديم هو النووي محال العالم، يتقنرون الإحسان. 
نماها ابن طريق من المغاربة شيوخ بمص ورواه ا يجم٠دونم معناه ت وقيل المتهور 
انف،الأمر أن غامفه* عن يبحثون معناه أيضا صحيح وهر الفاء بتقديم يتفمرون 

تعالىالقه من علم ولا قدر به بق يلم مستأنف أي• ا والنون الهمزة بضم هو 
الداخلالرجل أن معناه؛ ا فخذيه على كفيه ووضع نوله؛ وقوعه• بعد يعلمه ؤإنما 
ونأالياء: بتشديد مليا المتعلم. هيئة على وحلس نفه فخدي على كفيه وضع 

طو؛الآ(.

^٧١حبيبة: أم قالت قال: مسعود، بن عبدافه عن رم( -  ٤٠٧
فقالمعاؤية، وبأخى سفيان، أبى وبأبي ه الله رسول بزوجي ْئعنى 



جعيؤ|كد.

موطوءة،وآثاو مضروبة، لاجال اف سألت إنك الله.• رمحول لها 
نيئامنها يوحر ولا جله، قبل منها نيئا يعجل لا ومة، مقوأرزاق 

فىوعذاب، النار فى عزاب، من يعافيك، أل اممه سألت، ولو حله، بعد 
لك،.حترأ لكان القبر، 

القويالمؤمن قال: ه المي أن هريرة، أبي عن رم( -  ٤٥٨
علىاحرص خر، كل وفي الضمف، المؤمن من اش إلى وأحب حير 

لوثمل؛ فلا شيء أصابلئخ ؤإن تعجز، ولا باق واستعن يضك،، ما 
هإلمعل، شاء وما الله فدر قل: ولكن وكذا، كذا كان فحلت،، أئي 

الشيْنان.غمل شغ لؤ 
فاعل،الجلالة ولففل ، وتشديده! الدال بتخفيف الفعل بصيغة ضبهل اق4ت رندر 

عملإليه. مضاف الجلالة ولففل مضافا، بالرفع الأقدار واحد المفرد وبصيغة 
المروينال وكراهته، القدر معارضة من الملم، في يلقي وما وسوسته السه؛لالت 

قن،ما استدبرت ما أمري من تقبلم، اّأني ولو الحج؛ في ه المي نول ند ع- 
ومصالحانمين أمور فوات على التأسف، في لو نول جواز على دلل هذا -؛ الهدتم، 
التأسف،على فمحمول الشيaلان عمل تمح لو أن في( المحيح الحدينا وأما الثّرع 

غيرفي لو استعمال ش الصحيحة الأحاديث، كثرت وقد . ونحوهااكنيا حفلوفل على 
ذكرناه(.بما الأحاديث، بين فيجمع ونحوها الأنيا حنلوخل 

 . ..

الندض الخوم وجوب باب 
اشرةعن والنهى 

الوكيل،ونم اث حيا قال: عباس، ابن عن رخ( -  ٤٠٩
حينمحمد. وقالها النار، في ألقئ حيى ظقإؤ؛ن إبراهيم قالها 



اقثحنبثآ وئالوأ ١يثئا رائهم ؟*-^٥٢ م جتمحإ ق آلئاش وإن ■ قالوا 

اه(.لكمنا أي: اش، )حبنا 

الخطاب،بن عمر عن رحسزا يا حب، ع ت م رحم -  ٤٦٠
لرزقكمتوكله حى الله على تنوكلول أئكم لو ت قال ه اف رمحول أن 

يهنانا.وئروح خماصا ثنيو الثلين، يرزق كما 
الرواح.في بالعشي تر-؛ع روح• ج؛اءأ• حماصات الغداة. في صباحا تخرج )تغدو؛ 

تطين(.جمع سباعا، ! يهلانا

كنث،ت قال عباس، ابن عن رحسزا يا طم، ت زحم -  ٤٦١
كلمايتح،معلماك، إني غائم، يا لي؛ فمال يوما، . اممه رمحول حلمح 
النه،فاسأل ألتح سإذا ،، LLaI^jئجده الله احمظ ، يحمهلك، الله احمظ 

أنعلى اجتمعوا لو الأمة أن واعلم بالثه، فاسعن استعنث، ؤإذا 
علىاجتمعوا ولو ، للث، الله كتتبه قد بشيء إلا ينفعوك لم بشيء ينفعوك 

رفعتح،، u-JLpاممه كتبه قد بشيء إلا يضروك لم بشيء يفثوك أن 
الصحف,وجمت، الأقلام، 

بمجرف،النتن أهلا كان قال: هماس، ابن عن )خ( -  ٤٦٢
مالوامكه قدموا فإذا المتوكالول، نحن ت ويفولوذ يثزودوف، فلا 

آلنموئه.آلزاد و ئإُى —رؤدُوأ قك؛الله فانزل الناص، 

ابنعن زصحدحا هق( ك حب، ع ت ئ، م حل، رحم -  ٤٦٣
القلن٥ثرك، الئليرة محرك، الئلينة قال؛ . اممه ومحمول أن معود، 

بالتوكل.يدهبه اض ولكن إلا، مثا وما ت مسعود ان قال - ثلاثا - شرك 
قوله:وأنح. منه أعم هي بل بشيء، التناوم هي سكن؛ وفد الياء بفتح )الئتزة 

فهمعالي واعتمادا احتما'رأ فح،وفه التثلثر، ؤننتريه إلا منا وما تعني؛ إلا، بئا وما 
الأْع(.



يات قلت قال; الئلمي، الحكم ين معاؤية عن زم^ .  ٤٦٤
فييجدونه شيء ذاك ت فال يتطنرون؟ رجال ا ومناممه، رمول 

يمدنكم.فلا رواية(; )وفي يصديهم فلا صدورهم، 
فيتجدونه شيء الطيرة أن معناه العلماء قال صدورهم، محي يجدونه شيء ت )قوله 

الولكن به، تكليف فلا مكتمب غير لأنه فيه عليكم عتب ولا صرورة نفوسكم 
العملعن ه فنهاهم التكليف، به فيقع عليه تقدرون الذي هو فهدا بسببه تمتنعوا 
وهيعنها الهكب في المحيحه الأحاديث تفلاه-رت ومحي بسببها والامتناع بالطيره 
قاله، oLn__^عمل غير من النفس قي يوجد ما على لا بها العمل على محمولة 
مسعود(.ابن عن تقدم ما مثل وهر النووي، 

اممه.رسول ممت فال; مريرة، أبي عن م( رخ -  ٤٦٥
قال;الماد؟ وما اض رمول يا قيل; الماد، وحيرها طينه، لا ت يقول 

قال;ه اه رسول أن لم(; )ولمأحدكم منها يالصالحه الكلمه 
الصالح.الماد وأحب ^٥، ولا هامة، ولا عدوى، لا 

عدوى،لا قال; ه افه رسول أن أنس، عن رخ،؛ا -  ٤٦٦
)وفيطثة كلمة فال: الفال؟ وما : قالواالفأل، وتجني ْلإنة، ولا 

اتكلمهالصالح: الفال ؤيعجني وقال: ؟ليره، ولا عدوى، لا رواية(; 
الهلثة.الكلمة الحسنه، 

الاض رسول قال قال: عمر، ابن عن م( رخ -  ٤٦٧
والدار،المرأة، في ثلاث: في الشؤم ؤإنما طنزة، ولا عد.وى، 
الفرس،ففي حى، ^ الثوم من يكن إن رواية( )وفي والدابة 

والمرأةالفرس ففي شيء، فى كان إن رواية(: )وفى والدار والمرأة، 
إنجابر" عن لم( )ولممثله سعد، بن مهل عن )ولهما( والمنكن 

والفرس.والخادم ففي شيء، في كان 
هذهفي والخصر العربي ابن نال حجر؛ ابن قال واحد، بمعنى والنوم )الطيرة 
بالذكرحصت إنما غير0: وقال الخلقة. إلى بالمة لا العادة إلى بة بانالثلاث 



جخ1وغكفه يقك
الناسبه يتطير عا أكثر هي الأشياء هذه أن معناه ت القرطيي ونال ملازمتها، لطول 

إنمعناه المازري ونال غيره، يه ؤيستيدل يتركه أن له أبح شيء نفسه محي وسر فمن 
أكثربهده التشاؤم فيها يقع الفرس أن بمعنى به أحق الثلاث نهدم حقا الشؤم يكن 
وئخافيكره ما كان إن I يحني ت الأثير ابن ونال ملخصا، انتهى بعيرها، يقهر مما 

الثلاثة(.هذه ض عاقبته، 

Iالفرك من باب 
ه•اض رمحول محاك ثال؛ عود، مابن عن رخ -  ٤٦٨

تقث حلمك، وهو يدأ ف، تجعل أن ماوت اف؟ عند أعظم الذنب أي 
معك،يثلمم أن مخافة ولدك ئمتل أن ت قال أي؟ ثم لعظيم، ذلك إف 

:تصدقهاهث اض فأزل خارك، خليلة راني أن قال: أي؟ نم فث: 
أثنحرم آؤ أفتن مثلؤف )٩ ءاحر إلها آثه مع لا ءؤوآك؛زأ 

أ3اماه.بلى يمح، يئعو ومن إنبجركي ^٠ ألؤ إلا 
مها(.باق نعوذ جهم في واد هو ومل عقوبه ومل جزا؛ يلق معاه مل أناما، )يلق 

ممتحسال; فالخطاب، عمربن عن هزا رخ .  ٤٦٩
ؤإنمابالنثة( ت رواية )وفي يالسات الأعمال إنما ت يقول ه اقّ رمحول 
فهجرتهورسوله، الله إلى هجرته كانت فمن نوى، ما امرئ لكل 
امرأةأو يمييهسا، دنيا إلى هجرته كانت، ومن ورسوله، الله إلى 

إله•هاجر ما إر فهجرنه وجها، ثر 

يقول!اممه رسول سمُت، قال! هريرة، أبي عن رم( —  ٤٧٠
غملأغمل نن الترك، عن الشركاء أعنى أن وتعالى: تبارك اممه قال 

وسركه.ركنه غيري م*ي فته أمحرك 



قأيخقت<
الحارثعن زحيمزإ ك( طب حب حز ع ت نح رحم -  ٤٧١
بىيحنى أمر وتعالى تبارك الله إن هال؛ . الله رسول أن الأشعري، 

يعملواأن إسرائيل بمي ؤامز بها، يعمل أن كلمات: بخمس زكريا 
بخمسأمرك الله إن عيي؛ له نقال بها، يبهلئ أن كاد ؤإنه بها، 

أنفإما بها، يعملوا أن إسرائيل بني وتأمر بها، نعمل أن كلمات; 
أنبها سقتني إن أحنى يحيى: فنال أمنهم، أن ؤإما نأمرهم، 
فامتلأالمقدس، بست في الناس يجنع عيب، ا أو بي يخنف< 
كلمات:بخمس أمرني الله إن فقال: النزف، على وقعدوا المجد، 

ولااض، تعتدوا أن أولهى: بهي، تعملوا أن وآمنكم بهي، أعمل أن 
عبدأاشترى رجل كمثل شيئا باض أثرك مى مثل فإف شيئا، به تشركوا 

عملي،وهذا داري، هده فقال: ورق، أو بدهب ماله خالص من 
أنيرصى فائكم سيده، غير إلى محيودي يحمل فكان إلى، وأد فاعمل 

تلفتوا،فاد صليتم فإذا بالصلاة، أمنكم اممه ؤإن كذلك؟ عبده يكون 
وآمركميلتفلم،، لم ما صالاته، في عبده لوحه وجهه ينم، افه فإل 

مك،فيها صرة معه عصابة في رجل كمثل ذللث، مثل فإل بالصيام، 
المسلثج،ريح س اف عند أطيبإ الصائم لج ؤإل ريحها، يعجبه كلهم 

يديهقاوموا العدو، أنره رجل كمثل ذللئ، مثل فإن بالصدقة، وآمنكم 
منكمى نفأيدي ا أنفقال: عنقه، ليضربوا ويدموه عنقه، إلى 

مثلفإن اف، ثدكروا أن وآمنكم منهم، منه فمدي والكثير، بالقليل، 
جضعر أر إذا حتى سراعا، أثره في، العدو حرج رجل كمثل ذلك 

إلاالشيطان س ه نفبمحرر لا العبد وكذللثج منهم، ه نفأحرز حصين 
بهي؛أمرني الله بخمس آمركم وأنا ه•' الله رسول وقال الله، بذكر 

الجماعةفارق س فإنه والجماعة، والهجره، والجهاد، والطاعه المع 
دعاومن يراجع، أن إلا عبجه، من الإسلام ريفه حلع فقد شبر، قيد 



ؤإناف رسول يا ت رجل فقال جهنم، جص من فإنه الجاهلة، بدعوى 
بمالسن المفادعوا صلى، ؤإن صام ؤإن قال; صلى؟ ؤإن صام 

الله.عباد المومين، الملمين، • قك الله سماهم 
جمعلجر■' الحبل• ؛ي عروة أو حبل، لبقة• شبر• لذو القاف: بكر شبر، )يل• 
يعرى،•المجمؤع، الثيء وص بالضم، جم، 

.المص أن الدرداء، أبي عن )حسن( هق( حب، رد -  ٤٧٢
فثلأو مشركا، مات من إلا يعمنْ، أن اممه عسى ذئب كل نال؛ 
متعمدآ.مؤمنا 

اجتنبواقال! . اممه رسول أو هريرة، أبى عن م( )خ -  ٤٧٣
باممه،الشرف قال! هى؟ وما اممه، رسول يا قيل؛ الموبقات، خ ال

اليتيم،مال وأكل بالحق، إلا الل4 حرم التي، النفس وقئنئ والسحن، 
الغافلاتالمحصنات وقذف الزحف، يوم والمولى الربا، وأكل 

المؤمنات.

فال؛.ؤ الثه رمحول أن عيل>ال؛وه، بن جندت عن م( رخ —  ٤٧٤
البخاري(لمغل )هذا به الله يرائي يرائي ومي به، الله ثع ممع من 

عباس،ابن عن لم( )ولبه الله راءى راءى ومن مسلم(؛ )ولنغل 
مثاله.

كانعيبا وأظهر فضحه بفلان؛ فلأن ومحثع معة، والللرياء عمل وراءي؛ )سمع 
أرادمن معناْ ونيل؛ مراده، حقيقة وأظهر لداس سريرته فضح به؛ الله ثع ستره. 
منه(.حظه ذلك وكان الناس افه أسمعه الناس بعمله 

أرأبث،.؛ اممه لرسول فبل فال؛ ذر، أبي عن رم( -  ٤٧٠
رواية؛)وفي عليه؟ الماس ويحندْ الخير، من الممل بعمل الرجز 

المزمن.بئزى عاجل تللثط قال؛ عله( الناس ؤيحبه 



جع1وخ؛سيه
إذاكله وهذا بالخير، له المعجلة البشرى هذه معناه العلماء قال ت النووي )قال 
مذموم(.فاكعرض ؤإلأ لحمدهم منه تعرض غير من الاس حمده 

و.اض رسول مع حرجنا قال: موسى، أبي ص م( رخ -  ٤٧٦
ونمثأثدامنا، قنمث ننتمه، بعير بيننا نمر، سنه ونحن عزاة فى 

منست:الخزي، أرحالنا عالي نلش فكنا أظفاري، ومقطئ، فدماي، 
أبوفال أرجلنا، على الخنق من يئمسب، كنا لما الرقاع، ذات غزوه 
كنت،ما وقال! ، ذللئ، كره ثم الحديث،، يهدا موسى أبو وحديث، بردة؛ 
أفشاه.عمله من شيثا يكون أن كره كأنه أدكزه؟ بأن أصغ 

!نمئ، واحد. ؛معنى كله ؤيتحاقبون، يعتمبون يمال؛ باكاوب،، عليه نتعام، )نعتمبه؛ 
نءل(لأبغر حافيا المثس وهو الحماء من وسمنلت، تمزحنح 

عجلان،بن صدي اJاهلتي أمامة أبي عن رحسن( )ن( -  ٤٧٧
ينقصعزا رجال أرأيت، فقال: . اش رسول إلى رجل جاء قال: 

مرات،ئلامث، فأعادها له، قيء لا ه.' فقال له؟ ما والدكن، الأخز 
القك اث إن ه: قال ثم له، شيء لا M■' اف رسول له بقول 

وجهن•به واض خالخا، له كان ما إلا النم >، يمل 

امماقمن الخعذير باب 

المنافقآية قال: ه المبي أن هريرْ، أبي عن م( رخ -  ٤٧٨
)زادحان اؤتمن ؤإذا أحلممؤ، وعطو ؤإذا كل.ب،، حذث إذا : نلأُث،

لم.مأنه وزعم وصلى، صام، ؤإن لم(: م
.النبي أن العاص، بن عنرو بن عبداممه عن م( )خ -  ٤٧٩



منهنحفلة قيه لكنت ومن حالمأ، منافقا كان فيه كن من أربع قالت 
حدثؤإذا خان، اوتمى إذا ! يدعهاحتى المفاق، من حمالة فيه كانت، 

إذاعوض - رواية روقي فجر خاصم ؤإذا غدر، عاهد ؤإذا كذب، 
أهلعند هذا معنى الترمذي؛ قال أخلفx وعد إذا _ خان اؤJمرر 

افرسول عهد على التكذيب نفاق كان ؤإنما العمل، نفاق الحلم 
•ردم( ني واحتال الحق عن مال فجر! الوياء. صد والغدر العهد، نمض )غدر! 

قالقال: عنر، بن عبداض بن نيد بن محمد عن )خ( -  ٤٨٠
لهمفنقول أمرائنا، أو يطاننا على ندخل إنا عمر: لابن أناس 

علىنفاقا نعذها كنا قال: محدهم، من خرحنا إذا نتكلم ما خائف 
ه•ف ا رسول عهد 

المنافقمثل قال؛ . اض رسول أن عمن، ابن عن رم( -  ٤٨١
مرة•هن-ه ؤإلى مزْ، هذ،ه إلى نعير العنمين بين العانرة الشاة كمثل 

تجيءتتردد تعير' تتح' أيهما تدري لا الحائرة، المترددة المهملة؛ العين )العاترة، 
هب(.وتد 

فلأناأقلن ما المي قال قالت: ، i^uعن )خ( .  ٤٨٢
هالمي علي لحل محاك؛ رواية( )ومحي سيئا ديننا من يعرفان وفلانا 
نحنالذي ديننا يعرفان وفائنا فلأنا أظن ما عانثة، يا وقال: يوما، 
النافقين.من رحلين كاط الل،: قال عليه، 

فلماسفر، من قدم . اف رسول أو جابر، عن رم( -  ٤٨٣
فزعمالراكب، ثدفى أن تكاد ثدييه، ريح هاجث المدينة محرب كان 

قدمنافلما منافق، لومت، الريح هزه بعثت، قال: اض رسول أن 
مامته.قد النافقين من عنليم منافق إذا المدينة 

Mاض رسول مع عدئ قال: الأكزع، بن نلمة عن رم( -  ٤٨٤



كاليومرأيت ما واف I فنلت عليه، يدي فوصعت ، موعوكا رجلا 
يوممنه حرأ بأشد أحبركم ألا و.•' اف نبي فقال حرأ، أشد رجلا 

أصحابه.من حيمذ لرجلن الئممن، ١^١^، ١^^>، هدينك القيامة؟ 
ذاها(.نمام ولاك من )النفمى: 

علىمنهم نث اليوم المنافقين إن مال؛ حديقة، عن رخ( -  ٤٨٠
رواية،روقي يجهرون واليوم يجرون، يومئذ كانوا 1. الله رسول عهد 
هوفإنما اليوم، فأما اش رسول عهد على المفاق كان إنما ت فال 

الإيمان.أو الكفر، هو فإنما أحرى(؛ روقي الإيمان بعد الكفر 
أصحابيفي فال! ه اف رمحول أن حذيقة، عن رم( -  ٤٨٦

يجدونولا الجنة، يدحلون لا منافقا عثر اثنا امتي، ش رواية؛ روُي، 
تكنيكهممنهم ثمانية الخنامحل، م في الجنل نلج حتى ريحها، 
صدورهم.من ننتجأ حتى أكتافهم في يغلهر المار من سراج الدلملة؛ 

رواية()وفي متهم شعبة مال ما أحففل لم وأربعة، عامر؛ بن أمحوي قال 
حذيفةوبين العمة أهل من رجل بين كان نال؛ الحلفيل، أبى عن 

أصحابكان كم باق، أسدك فقال! الماس، بين يكون ما بعض 
أربعةأنهم يخبر كنا فقال؛ ّأللثا، إي أحبره القوم؛ له فقال العقبة؟ 

اسيأن باق وأشهد عثر، حمسة القوم كان فقد منهم كث فإن عشر، 
االأشهاد يقوم ؤيوم اكنيا، الحياة في ولرسوله ض حرب منهم عثر 

باعلمتا ولا اف رسول منادى سمعنا ما ! قالواJالآئة، وعدر 
فلاقليل، َالماء إن فقال! فمشى، حل؛ في كان وقد القوم، أراد 

يومئذ.فلعنهم محبقوه، قد قوما فوحد أحد، إليه بقني ي
بطريقعقبة ؛ هناالعقبة الحديحا. محي فسرت والدبيلة ، لإبرة ا ثقب الخياط؛ )محم 
منهم(,الله فعصمه تبوك غزوة في . اش برسول للغدر المنافقون فيها اجتمع ، تيوك 

أتيت،لو . اش لرسول قيل قال؛ أنس، عن م( رخ -  ٤٨٧



لمونالموانطالق حمارأ، وركب إليه، قال؛ أبي؟ بن عبداف 
إليكقال؛ . النبي أتاه فلما - ننحه أرض وهي - معه يمنون 

واشالأنصار؛ من رجل فقال حمارك، نئن آذاني لقد فواش عني، 
قومهمن رجت لعبداض فغضب منك، ريحا أطيب . اض رسول لحمار 

بالجريدصزب بينهم فكان أصحابه، منهما واحد لكل فغضب فشتمه، 
آلثؤمه،من هخؤأ فيهم! نزل أنه فبلغنا والنعال، والأيدي 

ههدم_ا آتثوأ 
لملوحهاتنبت لا التي الأرض وهي والباء السين بفتح هي النووي* قال )سبخة، 

النرح،*نفثُض الكريهة الرائحة ت فسكون بقح الكن، الباء• بكسر هي ومحيل 

ابنابذ بذ همداض تود لما قال: عنر، ابن عن م( )خ -  ٤٨٨
قميصكأعطني اش، رسول يا فقال؛ البى إلى ابنه جاء نلوث(، 

فرغث،إذا وقال؛ قميمه، فأعطاه له، واسعفر عليه، وصت فيه، أكئنه 
الخهلاد_،بن عنن فاحد عليه ليصلي فجاء به، آذنه فنع فلما فاذئا، منه 

لهم،ئستغفز أن الله نهاك وقد منافق، وهو عليه صلي فقال؛ بثويه، 
نهاكاف أليس فقال؛ عمن، خدنئ رواية؛ )وفي اللئ حثرني إنما قال؛ 

أوم وثنتنؤن قال؛ حيزئين( بين أنا قال؛ المنافقين؟ على صلي أن 
فة_ال؛ثم^ أث، بمفر ش مْ ّمالا ثم ثثثفر إن ثم ئنثعفز لأ 

ثممعه، وصلينا الله. رسول عليه فصلى نبعيس، على سأزيله 
إغميرهء عق قب' ولأ أبد'ا ماق نمتم أحد عق صل • عليه الله أنرل 
عليهم.الصالة فترك دسمثه وهتر وماوأ ورمؤلأء أق َكثروأ 

ابنابئ بن عبدالله مات لنا قال؛ عنر، عن رخ( -  ٤٨٩
اضرسول قام فلما عليه، لئملي j. اض رٌسوثا له دعي نلول 
يومقال وك أبي ابن على أنملي اش، رسول يا فقلت،؛ إليه، وثبت 

وقال؛. ١^ رسول فتي؛ قولث، عله أش وكدا؟ا كدا ؛ وكداكدا 



(٦٣٥وعأآسء 
فاخترت،ح؛نث،، إني أما قال: عليه، < L>°JS\فلما عنن، يا عنى أحر 

عليهفصاي عليها، لردت له، يعفن السبعين على زدت إن أني شج لو 
الأيتاننزك حتى يسيرأ إلا ينفذ فلم ادصنف1،، ثم افه. رسول 

جومه؛ فولإلى أتَاه ثاث بمم أم ؤ صق ^^٠ براءة؛ من 
يومئذ،اطه رسول على جرأتي هن بعد فعجبت محال: ءنسقوبه 

أعلم.ورسوله وافه 

بنعبدافه ه افه رسول أتى قال: جابر، عن م( رخ -  ٤٩٠
ونكركبتيه، على فوصعه فاخرج، به قامر حمزئه، رخل بعدما أئ، 
عئاساكسا وكان محال: - أعلم قافه - قميصه وأليمة ريفه، من عليه 

افهرسول على وكان هارون: أبو وقال سنيان: قال قميصا. 
الذيقميصك أبى ألبس افه، رسول يا عبداطه؛ ان له فقال قميصان، 

قميصهعبدافه ألتجز ه النبي أف فتنول محنيان، قال جلدك. يلي 
اري،يامحأبي بدر بوم كان لما قال؛ رواية( )وفي صنع لما ة مكافأ 
فوجدواقميصا، له ه• النثي فنفلر ثوب، علته يكن ولم بالعباس وأئ 

ننعفلذلك إياه، i. المني اه فكعليه، يقدر أبئ بن عثدافه قميص 
هالؤ عند له كانت عنينة: ان قال ألبسه، الذي قميصه ه المثي 

يكافئه.أن فأحب يد، 
وغيرها.ذر أبي رواية ض وقع كذا إلح هارون أبو قال، •' قوله حجرت ابن )قال، 

هوهارون وأبو تصحيف وهو هريرة، أبو ل وثا ت الروايات من كثير في ووقع 
المرةشيوخ من الخوي العلاء بن إبراهيم هو وقيل الخاط عيي أبي بن مومحى 

التابعين(.أتاع من ولكدهما 

فقال:حازيمة، عند كنا قال: وم-،، بن زيد عن )خ( -  ٤٩١
الإئهم آلخكمر لجمه يعني: لأية ا هذه أصحات، من بقي ما 

أعرابئ:فقال أربعة، إلا النافقين من بقى ولا ثلاثة، إلا أثل 



عقؤ|؛ي؛يهلق
الذيهؤلاء باد فما ندري، فلا تخبرونا محمد، أصحاب إنكم 

يبقلم أجز المئاق، أولئلث، ت قال أعلاقنا؟ وسرقون بيوتنا، نتمرون 
وحدلما البارد الماء ثرب لو كبير شيخ أحدهم أربعه، إلا منهم 
برده•

جمعالأعلاق؛ بطنه• ثق بطنه: وبقر فيها، ما ؤيرنول بمونها • بيوتناريبمرون 
المميس(.الشيء وهو علق، 

بنعبداغ حلقة في تما قال: يزيد، بن الأموي عن )خ( -  ٤٩٢
انزللقد قال: تم ؛؛، ؛lLعلينا، قام حتى حديقة، فجاء عود، م

هثاش إن اش، مسحان الأسود: قال مناكم، حير قوم على النفاق 
وحلسءبداف، فتبثم ألن\يه بن آ'لأّدفي ١^ ؤ ؤاذ يقول: 

فرمانيأصحابه، وتفرق عثداض فقام جد، المناحية في حذيفة 
فلغ،ما عرف وقد صجكه، من ءجست، حل.يفة: فقال فأتيته، يالحصا 

عليهم.اش فتاب تابوا ثم منكم، حيرأ كانوا قوم على النفاق أنزل لقد 
منوهم به ابتلوا أي: منكم، حير توم على الفاق أنزل لقل نوله حجر؛ ابن )نال 
يغتروالا أن حاورهم حذيفة فكأن ونافقوا فارتدوا ابتلاهم افه لكن الصحابة طقة 

لهميبني فلا بإيمالهم الوثوثا غاية في كانوا و\ف ألهم لهم لمحن تتقلب القلوب، فإن 
وععمنهم حيرأ كانوا الصحابة وهم قبلهم من الن*ين الملينة فإن الله مم بأمنوا أن 

قولهالأسود، رمى حذيفة أي: فرماني، نوله ونافق، ارتد من بينهم وحد ذللث، 
فهمأي: ثالن،، ما عرف، وةاJ ذلك على انتحاره من أي: ضحاكه، من عجبت 
النفاق(.عن رجعوا أي؛ عليهم، الله فتابا تابوا نم نوله الحق• أنه وعرفح •ِاد-ى 

الدينفي امملؤ من اسير اب ب إ
هماس■ابن عن )حسن( ك،( طب، خز ع ن م حم زش -  ٤٩٣



كانمن هلك فإنما الدين، في والغلو إياكم النبي قال قاوت 
الدين-في بالغلو نلكم 

الج(ءكتاب ش بطوله الحديث 

لنه: اش رسول قال قال: هريرة، أبي عن )خ( -  ٤٩٤
منكمأحدا ينجي لى رواية: )وفي الجنة عمله منكم أحدأ يدجل 

أنإلا ا، أنولا ص: اش؟ رسول يا أنت ولا : الواقط( 
منوثيئا وروحوا، واعدوا وقاربوا، نددوا برحمة، الله يتغمدني 

يشادولن ينر، الدن إل رواية(: روقي تلغوا القصد والقصد الدلجة، 
بالغدوةواستعينوا وأبشروا، وقاربوا، منددوا علته، إلا أحد الديى 

الدلخة.من وشيء والروحة، 
الدينيةالأعمال في أحد يتعمق لا والمعنى المغالبة المشادة؛ حجر؛ ابن )نال 

طلبمنع الراد وليس المنتر؛ ابن قال فتغلب. وانقطع عجز إلا الرفق ؤيترك 
الخلال،إلى المودي الإفراط مغ بل المحمودة الأمور من فإنه المادة في الأكمل 

من؛ مددواالمتنطعون.  siL،،؛الباب؛ آحر في الأتي مسحول ابن لحدث موافق وهذا 
أي؛وقاربوا .ف. الهالنحو ووجهه صوبه بمعنى؛ الهم ملئ يقال؛ دين.، الت

الأءتل.اد،الاعتداد أي؛ ؛ القصي.القصد وقوله؛ استطعتم. ما الثديي من وافتربوا 
تقصير(.ولا غلؤ لا 

اليقول؛ . اممه رمحود نن، ّهعقال: جابر، عن رم( -  ٤٩٠
إلاأنا، ولا النار، من يجير0 ولا الجنة، عمله منكم أحدا يل.حز؛ 

لنأنه واعلموا وطدوا، قاربوا قال: رواية( )وفي هث اممه برحمة 
ولاقال: أنت،؟ ولا اممه، رسول يا : قالوايعمله، أحد منكم ينجو 

وقفل.منه برحمة الله يتغمدني أن إلا أنا، 

بيوتإلى رهط ثلاثه جاء قال: أنس، عن م( رخ -  ٤٩٦
كأنهمأحبروا فلما ه النبي عبادة عن ألون يه النجي أزواج 

تمد.مما له عمر وقد ه اش رسول من لحن فأيى : قالواثقالوها، 



وقال، أبداالليل فأصلي أنا أما ت أحدهم قال ناحر؟ وما ذنبه من 
اةال1أغثني وأظ الاحن: وقاJ أينن، ولا الو> أقوم وأنا الاخن: 

نممالذين أنتم ت فقال إليهم، النه. رمون فجاء أبدا، أثروج ولا 
أصومولكني له، وأنفاكم ف، لأحثاكم إيي واف، أما وكذا؟ كدا 

فيرنش عل رغب ض اة، الئوأروح وأرقد، وأصلي وأمطت، 
س

أنأراد عامر، بن هشام بى سعد أن زرارة، عن رم( —  ٤٩٧
فيجعلهبها له عقارأ يب؛ع أن فأراد المدينة، فقدم اف، سبيل في يغزو 

المدينةقدم فلما يموت، حتى الروم ؤيجاهد واوكناع، النلاح في 
ستةرهطا أن وأحبروه ذللئ،، عن فنهوه المدينة، أشل من أناما لقي 

لكمأليس وقال: . اش ني فنهاهم و. اف ني حياة في ذللث، أرادوا 
وأشهد— طلقها كان وقد — امرأته راجع ؛دللث، حدثوه فلما أمحوه؟ في 

رجعتها•عر 

ليخل(.امحم )الكراع: 

شينااف رمحود صنع قالت،: عائشة، عن م( )خ -  ٤٩٨
يحظنج،ه اف رنول ذللئح ملغ نوم، عنه فتنزه فيه، فزحص 

فوالنهأصنعه، الثيء عن يثنزهوف أثوام باد ما قال: يم اف، تحمد 
قه.لة وأشدئم .L^، غمحم ألم 

أمنهم،إذا . اف رسول لكن قالت،: عائثة، عن رخ( -  ٤٩٩
قدجل اف إف ، كهيئتالث، نا ل: قالوايطيمون، بمِا النمل من أمرهم 

العمستأينزفن، حتى فيغضنإ، ناحر، وما ذنبلثح من دمد.م ما للثإ غفر 
أنا.باق وأعالنآكم أتقاكم إف يقول: ثم وجهه، في 



جعوؤأكده

ولانحروا ت فال  Wjالمي أن أنس، عن م( )خ -  ٠٠٠
ئنمروا.ولا وسكنوا ت رواية( )وفى سمروا ولا ونثروا نمروا، 

فالإذا فال! و. اش رمحود أن هريرة، أبي عن رم( -  ٠٠١
بالصبمحمعته إسحاق! أبو قال أهل^كهم، فهو الماس، هلك الرحل! 
أتهما.أيدي ولا والرفع، 
الذمأن على العلماء واتفق أمهر، والرني ونصها، الكاف بريع روي * زأهلكهم 

فلاالدين، أمر فى للقص تحزنا قاله من أما ه، نفؤيفضل بالناس يزري قاله لن 
عليه(.بأس 

هثللهقال! ه الأو4 رسول أن عود، مابن عن رم( -  ٠٠٢
ثادىقالها - النثئلنون 
وأفعالهم(.أنوالهم في الحد المجاورون الأمور، في المالغون )المتنطعون: 

هج! 

إوالفتة باساي، الأعمام اب، ب ر
من.! اض رسول قال قالت! عائشة، عن م( رخ -  ٥٠١*
عمادعمل من رواية(! روفمح، رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحديث، 

رد.فهو أمرنا عليه ليس 
•عدل( رجل يقال كما للمبالخة بالمصدر وصف مقبول، غير مردود أي* رد، رفهو 

إنت فال ه اش رسول أن موس، أبي عن م( رخ -  ٠٠٤
إنيقوم يا فقال! قومه أتى رحل كمثل به، اض بعشي ما ومثل مثلي 
فاطاعيالنجاء، محالنجاء الثريان، الن.ير أنا ؤإني بعيئي، الجنس رأت 
ءiائفةوكازبت، فنجوا، مهلهم على فانهللقوا فاللجوا، قومه، من محتاتفة 



واجتاحهم،فأهلكهم، الجيش شنلجنيإ مكانهم، فأصبحوا منهم، 
وكذبعماني، من ومثل به، جشتا ما واتع أًلا'ءز،، من مثل فذلكا 

الحق.من به حشتا ما 

أضأ.الخلاص والجاءت الئرعة، والنجاء; مرعوا، 1 أمرعوا أمح،• الئجاء؛ )الئجاء 
مارت ويتثديدها كله، الليل مار أو الليل، أول، من صار ل،؛ ١Jالابتخفيف أدلج، 

آخراللل(.

المئ.إلى ملائكة جاءت، فال: جابر، عن )خ( .  ٥٠٥
نائمةالعيي إن بعمهم: وقال نائم، إنه بعضهم: فقال نائم، وهو 

مثلا،له فاضربوا مثلا، هدا لصاحبكم إن : فقالوايقظان، والقاو1ا 
داعيا،وبعنا مأدبة فيها وجعل دارأ، بني رجل كمثل مثله : فقالوا

يجبلم ومن المأدبة، من وأكل الدار، لحل الداعي أجاب فمن 
أولوها: فقالواالمأدبة، من بأكل ولم الدار، يدخل لم الداعي 

:فقالوايقفنان، والقلِث، نائمة، العين إن بعضهم: فقال يممهها، 
فقدمحمدأ. أطاع فمن . محمل والداعي الجنة، فالدار 

يرقومحمد. الله، عصى فقد ه محمدا عصى ومن الله، أظع 
١^٣،•محن، 

واكوين،الراء بكون البخاري رواة أكثر عند وقع الناس، ين فزق ومحمد ت )قوله 
وردمحاوالفاسق، والصالح والكافر المؤمن ين فارق أي; للمباس، بالمصدر وصم، 

 LJjJ_ المفاتح(.مرقاة في قاله ماضيا، فعاد الراء

يقولط؛. اممه رمول سمع أنه هريرة، أبي عن م( )خ -  ٠٠٦
ماأضاءيت، فلما نارأ، استنوقي رجل كمثل الناس، ومثن مثلي إنما 

فيها،تقع النار، في تقع التي الأواب، وهدي الفراش جعل حوله، 
المار،عن آحئ. فأنا فيها، فيمتجنن ؤيغلبمه، ينزعهن فجعل 
رواية)هل.ه فيها( تفحمون وأنتم لمقل: )وفي فيها يقتحمون وهم 



ومثلكم،مثلي فذلك ت آخرها( في وقال نحوها، لم )ولمالبخاري( 
هتغليونيالمار، عن طإ المار، عن طإ المار، عن آخد أنا 

نحوه.جابر، عن )ولملم( فيها ثمحموو 
حجزةجمع الغجز• مفايع. فعل وضمها فاعل، امم الخاء بكر روي ■ رآخذ 
والمراؤيل(.الإزار معقد وص 

بنالم؛اض عن حبح( )ص ك( طب ت د ه زحم -  ٠٠٧
لثنلهزأنوق مآ إدا ألص ءث، ت فيهم نزل ممن وهو سارية، 

ذاته اه رمود با صلى قال: عفيده، ممحأ آ أحد لا قلى 
العيون،منها درفت، تليغة، موعظه فوعهلما يوحهه، علينا أقبل ثم يوم، 

موعفلههذه كأف اف، رسول يا رجلI فقاد الئلوبح، منها ووجلت، 
والطاعة،والشع اممه، بتقوى أوصيكم قال: إلينا؟ ثعهن• فماذا مولع، 

كثيرا،احتلائا فنرى بعدى منكم يعش من فإنه حبشئا، عندا ؤإو 
وعصوابها، تمسكوا المهديين، الراسيين الخلماء ومنة نتي بفعليكم 

وكليدعئ، محيية كل فإو الأمور، ومحدثايت، ؤإياكم ؛المواجد، عليها 
صلألة.بدعة 

آخرفي يكون نالا ه المي أن _،، أبمح، عن المحثح مقدمة في لم مرئوي 
فاياكماباوكم ولا أنتم تسمعوا لم بما الأحاديث من يأتونكم كذابون دجالون الزمان 
والتدليس،المكر كثرة وهو انمجل من والدجال يقتنونكم، ولا يفلونكم لا ؤإياهم 

علماينحن للناس؛ يقولون جماعة سيكون ت يعني ت المفلهر نال ت المرقاة في تال 
الكاذبةبالأحاديث، يتحدئون ذللث، في كدابون وهم الدين إلى نمءوكم ومشايخ 
فاسدة(.واعتقادايثؤ أحكاما ؤستلءعون 

كرب،مندي بن المقدام عن )حسن( هبا( لثا قط رن -  ٥٠٨
متكئوهو عني، الحديث؛ ييلغه رجل عسى هل ألا قال؛ ه الّكا أن 

حلالافيه وحدنا فما اف، كتاب، وبينكم بيننا فيقول: أؤيكته، على 



كماالله رسول حرم ما ؤإن حرمناه، حراما فيه وحدنا وما امتحللناه، 
الله.حزم 

•ونيل ب، في سرير الأريكة' الأطعمة، كتاب محي للحديث أحرى رواية رمتاتى 
ملاJرناة: في  JUُنفت، أو فراش أو وير من علمه اتكئ ما كل الأرانك 

بأمرالاهتمام القليل التمر المتكبر عادة هو كما والدعت الترفه الصفة بهدم الراد 
بدلكيحدر الخطابيث ثال ١دبه، وموء وبطره الفائل لحماقة تأكيد وفيه الدين 

ذهبتما على ذكر القرآن في له ليس محما ه الله رصول سنها التي المنن مخالفة 
صمتند التي المن وتركوا القرآن يظاهر تعلقوا فإنهم والروافص الخوارج إليه 
وصلوا(.فتحيروا الكتاب بيان 

ضشاء، الناس بينما قال؛ عمر، ابن عن م( )خ -  ٠٠٩ aJlJlJIعلته أنزل قد البي إن ت فقال 1ت، حاءهم إذ الصم، صلاة 
إلىوجوههم وكانت، فاستملوها، الكعبة، تقبل يأن امر وقي. فران، 

اللكمة.إلى ئ\رو\ الشام، 

بيتنحو يملي كان ه اممه رمول أف أس، عن رم( -  ٠٠١
تنهظنؤكنق، أشمآ؛ ؤ، ؤحهك؛ ثثنب رئ جقن فنزلت،؛ ١لمقا.س، 

نلمهبتى من رحل فمر آلحناره آلتسحد منلز وطهزك محول نضها 
فدالملة إو ألا ت فنائي ركعة، صلوا قد الغجر صلاة في ركؤع وهم 

القبلة.نحو هم كما فمالوا حولت،، 

قدمما أزد كان M اممه رسول أ0 ، ٠١٨١١عن م( )خ -  ٠١١
صلىوأئه الأنصار، من - أحواله قال! أو - أحيائه على نزل المد.ينة 

يعجبهوكان شهرأ، عنر سبعه أو سهرأ، عشر سه المقدس بت يل 
صلاةصلاها صلاة أود صلى وأيه البيت،، ثبن ثبلئه ئك-ول أن 

أهلعلى فمن معه، صلى مثن رجز فخرخ قوم، معه وصلى العصر، 
هؤالله رسول مع صلبت، س ياللو أشهد فقال؛ راكعون، وهم مجد 



أعجيم؛قد اليهود ولكنت - البنت يل هم كما - فداروا الكعبة، يل 
قبلوجهه ور فلما الكتايت،، وأهل المقدس، بيت يز بملي لكن إذ 

ذلك.أدكنوا الست، 

للركن:قال ه الخلماب بن عمر أن أسلم، ص )خ( -  ٠١٢
رأيتأني ولولا تنفع، ولا نفر لا حجر أنلث، لأعلم إر واش، أما 

إنماوللثْل ن فما قال: ثم فاستلمه اطنالث،، ما استلمك ُ. الض 
صنعهشيء نال: نم اف، أهلكهم وقد المثرين به راءينا كنا 

نتركه.أن س فلا ه الني 

أنهالخناب: بن عمر عن ربيعة، بن عابس عن م( )خ -  ٠١٣
تفللا حجر أنلئ، أعلم إني فقال: يمله، الأموي الحجر إر حاء 
يلتك.ما بمبللئ، ه الني رأينن، أني ولولا تنفع، ولا 

قال:الزبير، بن عداش عن ئمحكة، أش ابن عن )خ( -  ٠١٤
بنالمعماع أمر بكر: أبو فقال ه النبي على تميم بني من ركب لدم 

أبوفقال حابس، بث الأمرغ أنر بل عمرت وقال ررارة، ابن نعبد 
قتمانياحلاقك، أردت ما عمر: قال حلاقي، إلا أردت ما بكر: 
بيقمد.ما لا ءانوأ أنين ذلك: في فنزل أصو_ادهما، ارJمعث، حتى 
قال:ملنكة( أبى ابن عن رواية )وفى انقضت حتى أف ؛؛-^، 
وفده الّمح، على قدم لما ه، وعمر بكر أبو يهلكا أن الخيران لكد 
بميأخي الحنغللي التميمي حابس بن ؛الأقرع أحدهما أشار تميم، بني 

أردتإنما لنمر: بكر أبو فقال بغيرْ، الأحر وأثار مجاسع، 
عندأمواتهما فارتفعت حلاقك، أردت ما عمر: فقال خلافي، 

آلرهصوت منى دإخلإ' ريعوأ لأ ءانتإ أني:ذ فنزلت: ه النبي 
عمرفكان الزبير، ابن قال نلتكة، أبي ابن قال ءؤعي-؛4َ قوله؛ إر 



جعؤإ؛ي؛يه
النبيحدث إذا - بكر أبا يعني أبيه عن ذلك بذكر ولم - بعد 

نتمهمه.حتى يسمعه لم السرار، كأحي حدثه بحديث 
تالقرطبي قال ورموله، اممه يدي بين تقدموا لا ت توله وتناوعا٠ تجادلا ت )تمانيا 

أنسبيله فيما وفعله، رسوله ونول افه يدي بين فعلا ولا نولأ تقدموا لا أي• 
كأحيالثر، الكلام ين; البكر الترار، والدنيا. الدين أمر من عنه تأحذوْ 
>أ(.كالماحي أي: الرار، 

معمررت ال: فعبيدافه، بن طلحة عن زم^ -  ٥١٥
هؤلاء؟يمنع ما فقال: النخل، رووس على بقوم الله رسول 
فقالمحتلفح، الأنثى في الذكر يجعلون يلمعومه، : نالوا
فتركوه،بذلك، فاحبروا ثبنا، ذلك يغني أظن ما الله. رمول 
فليمنعوه،ذلك، ينفعهم كان إن نقال: بدلك، اينه رسول فأحبر 

اف،عن حدثتكم إذا ولكن بالغلن، تؤاخذوني فلا ظنا، ظننت، إنما فإني 
اممهفان رواية(؛ )وفي هق اممه على أكذب، لن فإني به، فخذوا ء بثي 

وعده.ؤ يخلفلا 

Wjالله يي ندم نال؛ حديح، بن رافع عن )م( -  ٠١٦
مال: فما النخل يلمحون يمولون النخل، يأبرون وهم المدينة، 
حيرأ،لكان تفعلوا لم لو لعلكم نال: نصنعه، كا : قالواتصنعون؟ 

بثر،أنا إنما فمال: له، ذلك< فذكروا ءنفصست،، أو فتركوه، 
رأيي،من بثي،ء أمرتكم ؤإذا به، فخذوا دينكم مجن بشي،ء أمرتكم إذا 

بثر.أنا فإنما 

بقوممر ه المي أن أنس، وعن عائثة، عن رم( -  ٥١٧
فقال:بهم، منر سما، فخرج لصاح، تفعلوا لم لو فقال: يلمنون، 

 Uدنياكم.بأمر أعلم أنتم قال: وكذا، كذا نلت : فقالوام؟ ش



cj)؛؛بمسة__ه 
ؤإذاأصاد، نوى له يكون لا وند يقوى، ولا نواه يشتد لا الدى التمر • )الئيص 

حنماكصار يس 

فيأذى هي أعمالا' لتعمالون إنكم قال: أنس، عن رخ( -  ٠١٨
الموبقات.من هؤ الّثي عهد على لعدها كنا إ0 الشعر، من أعينكم 

المهلكات.يعني • الخاُ.ي مال 

وهوالدرداء أبو علئ دخل قالت: الدرداء، أم عن )خ( -  ٠١٩
أمرمن أعرف محا واش، قال: أغصلث،؟ ما فقيتظ: معقب، 

جميعا.يملون أنهم إلا شيثا هؤ محمد 
وفتحالهاء بضم هجلمة، ت واسمّها المغرى، الدرداء أم هي هذه الدرداء )أم 

ماتتصحابية والكبرى عتم، وروتا اكرداء أبى زوجها ج ماتت تابعية الجيم، 
لربالئ،إن سلمان! حدث ني الليل صلاة باب في ذكرها وساتي ى ترو ولم قبله 

أجمعين(.عنهم اش رصي حقا، 

دعامى ت قال ه اش رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٠٢٠
منذللئ، ينمص لا سعه، مى أجور مثو الأجر من له كان هدى إلى 

من،آثام بئو الإثم من عليه كان صلألة إن، دعا ومن، شيئا، أجورهم 
شيثا.أثامهم من ذللث، ينمص لا ئبعه، 

لمامال: الأسدي، اد يزبن عداف مريم أبي عن رخ( -  ٠٢١
ياسربن عمار علي بعث البصرة، إلى وعائشة والزبير محللحة مار 

فكانالمنبر، فمعدا الكوفة، علينا فقدما علي، بن وحى 
منأسفل عمار وقام أعلاه، في المنبر فوق علي بن الحس 
سارتقد عاتثة إن يقول: عمارآ، معت، قإليه، فاجتمعنا الحسن، 

والأحرة،الدنيا في سكم. لزوجة إنها وواف البصرة، إلى 
)وفيهي أم تهليعون إياه ليعلم ابتلاكم، وتعالى سارك اممه ولكن 



بها،ابتادكم اش ولكي ؛ آحر0 في وقال نحوه، قيق، ث عن رواية( 
إياها؟أو قعورا، إياه لينظر 

قاد:الأمدي، ننمة بن شقيق وائل أبي عن رخ( -  ٠٢٢
تفقال الكعبة، في الكرسي على الحجى عثمان بن نيبه ْع ■جلسث 
فيهاأبع لا أن هممت لشد فقال! عمر، المجيز هذا جلس 

أئنما قلت■ المساسما؛ى، سن إلا بيصماء ولا صمراء 
النرآنيا قال! صاحباك، ينط لم قلت: لم؟ قال: بفاعل، 

همافقال: يفعلا، لم صاحبنك إن نلت: رواية( روقي يهما يمثدى 
يهما.أثثدي المرآن 

أنظن من غلط القرطبي; فال فضة. ولا ذهبا أي: بيضاء، ولا صفراء )قوله 
غيدحرإليها يهدى كان ما وهو بها الذي الكنز أراد ؤإنما الكعبة حية بذلك المراد 

فيصرفها يجوز فلا ليل كالمنا عليها فمحبوسة الحالي وأما الحاجة، عن يزيد ما 
لهاتعظيما المال الكعبة إلى يهدون الجاهلية في كانوا الجوري: ابن وقال . غيرها

بكروأبا الله رسول بصاحبيه: وأراد فيها، فيجتمع 

بننهل قام ٠(^ الأسدي، نلمة بن شقيق عن م( رخ -  ٠٢٣
معكنا لقد أئنكم، امهموا الناس، أيها يا صمين، يوم حنمط 
المالحفي وذلك لقاتلنا، قتالأ نرى ولو الحديبية، يوم ؤه اف رسول 
بىعمر فجاء المثرين، وبين ه اف رمول بين كان الذي 

باطل؟على وهم حق عالي نا ألالله، رمود يا فقال; الخثلاب، 
بلى،فال; المار؟ في وقتلاهم الجنة في قتلأنا أليس قال؛ بلى، قال؛ 

وبينهم؟بيتنا الله يحكم ولما ونرم ديننا، في اليبيه يعطي ففيم 
فانطالقأبدأ، اممه يصعنى ولن اممه، رسول إني الخهلاد_<، ابن يا 

علىألسنا بكر، أبا يا فقال; بكر، أبا فأتى متغظا، يصبر فلم عمر، 
وقتلاهمالجنة في قتلأنا ألمس قال: بلى، قال: باطل؟ على وهم حق 

قال

قال



ولماونرجع ديننا، في الدنته لعملي فعالم قال! بالى، ت ل فا النار؟ في 
ولناف، رمود إنه ايخق؛اب، ايى يا ت فقال وبينهم؟ بيننا اممه يحكم 
عمر،على ه الله رسول فقرأها الفتح، مرره فنزلث أبدأ، الله يضتعه 
ورجعه نففطابت نعم، قال! هو؟ قئح أو الله، رمود يا فقال! 
الناسأيها يا يقول؛ بصئيى حنيف بث نهل سمع أنه رواية(؛ )وفي 

أنأستطع ولو جندل، أبي يوم رأيتني لقد ديتكم، على رايكم ايهموا 
إلىعواتقنا على سيولنا وصعنا وما لرددته، الله رسول أمر أرد 
منهنني ما الأمر هذا غين نعرفه، أمر إلى بنا أسهلى إلا يمفلعنا أمر 

)وفيله نأتي كيف ندري ما حشم، منه علينا انفجر إلا حصما 
إلىيدعون الذين إلى تر ألم رحل؛ فقال بصميث، كنا قال: أحرى( 
امهمواحثنف: بن نهل فقال نحم، عالئ: فقال اممه؟ كتاب 

٠* أنفكم  الحدست*ويكر ٠ 
وجانه،^٠١< شيء• كل وحمم ١^^^، الصاد! ومكون الخاء بضم )الحمم، 

وأحصام(.حموم وجمعه 

ث،الحديذ أحإف قال: عود، مابن عن )خ( -  ٠٢٤
محذثائها،الأمور وشذ و. محمد هدي الهدي وأحي الله، كتاب 

بمعجزين.أنتم وما !؟ب، توعدول ما ؤإل 
كانقبلها وما الأنعام، سورة من آية يثنء>تيىه أشد وتآ لات وثثاأتوزك< ثا 

جابر(•حدين، من الجمعة صلاة باب قي سيأتي كما الخطبة ه النم، به تمح ب

٥٥٥٥٥٥



الطهارةكقات 

الصياه|اث 

عيدمأبي عن —حيح( )ص هق( مط ن ت د رحم -  ٠٢٠
وهيبقاعه، بئر من أنتوضأ اش، رمول يا ت قيل قال! الخيري، 

الطهور الماء .؛ فقال والنتن؟ الآكلأب ولحوم الحص، فيها ثْننح 
هيمماث قال! معيد بن قتيبة سممت، داود! أبو قال شيء. ينجه 

العانة،إلى فيها الماء يكون ما أكثن فقال! عمقها؟ عن بصاعة بثر 
بقاعةبئر قدرت داود! أبو قال العورة. دون قال! نمص؟ فإذا قلت! 

وسالتأدؤع، ستة عرضها! فإذا — درعته ثم عليها، مددته — برداتي 
كانتعما بناؤها غير هل إليه! فأدحلني النتان باب لي فتح الذي 
اللون.مثعير ماء فيها ورأيت لا، فقال! عليه؟ 

الدم.نزول تمغ النساء بها ستثفر حرقة وهي الحاء بكسر جيفة، جمع * رالجبمل 
شالمراد وهو المنتن، الشيء ت التاء وبكسر الكريهة، الرائحة ت فسكون بقح الس، 

تكسحالسيول كاس ت المرقاة قي قال المل. فوق الشعر متنت ت العانة الحدث. 
بوحهالقاتل عنه عبر اشي: وقال البض، في كلقيها والأفنية، الطرق من الأقدار 

ذلكيظن فأنى ميم، يجوزه لا مما وهذا تدينهم، لخلة الناس من الإلقاء أن يوهم 
وأزكاهم(.الخرون أكل هم بالذين 



>جآحؤتيخ|يسيهؤ
أبيعن زصحبح( ك( حب خز ن ت د م حم رJك -  ٥٢٦

إناافه، رسول يا ت ل ففا الله رسول إلى رحل جاء ت نال هريرة، 

أفنتوصأعطشنا، به نوصانا فإن الماء، من القليل ومعنا البحز، ركب 
متته.الحل ماؤ0، الهلهور هو ه! اممه رسول فقال البحر؟ ماء من 

الخجاضإزام باب 

ت_ؤئىكان ه اممه رسول أن عانثة، عن م( )خ -  ٠٢٧
بماءفدعا عليه، ماد بمبي فاتن ولمصكهم، عليهم، فيبرق يالصيان 

أتيت نالت )وليخاري( لم( ملمقل )هذا يغسله ولم بوله فأثنعه 
الماء.فاتبعه عليه، فبال ، يحثى< بمبي ه البي 

فيمنها ؤيوصع حنكه، بها يدلك تمرة، تمضغ أن ت الولادة عند الصبي )ثحنيك 
البركة(.لهم يدعو ت عليهم يبرك فمه• 

أنها: uiILpأحب بحضن، بنت، نيس أم عن م( )خ -  ٠٢٨
فيفأجلنه ه الله رمول إلى الهلعام، يأكل لم صغير، لها بابن أئن، 

رواية(؛)وفي بميله ولم فنصحه يما؛، فدعا ثوبه، على فبال حجرْ، 
فزقه.بماء فدعا ؛ أحرى( )وفي باكاء نفح أف على يرد فلم 
وبدلهبالناس ورحمته الله. رسول تواضع شدة من بيانه يطول ما سائقه وض )فيه 

لهم(.ه نف

الئمح،أبي عن رحسزا ك( هق طب، خز ن د )ه -  ٠٢٩
ولبيI قال يغتل أن أراد إذا وكان . اممه رسول أخدم كنت، I قال 

فباد- حنتن أو - بحنن فأتي بدللثج، فأنتره يماي، فاوليه قماف، 



يتح
منويرس الجارية، بول من يغسل ت فقال أعسله، فجئت صدره، على 
جميعا.عسال قلعما فإذا يئلعما، لم ما هذا ت قتادة قال العلام. بول 

فثارالمجد، في باد أغنا؛يا أف هريرة، أبي عن )خ( -  ٠٣٠
بولهعلى وأخريقوا دعوه، الني لهم فقال به، ليقعوا الماس إليه 

ولمم1رين، بعثتم فإنما ماء، من دنوبا قال! أو ماء، من نجلا 
معسرين.سعوا 

آدابباب فى للحدث أحرى رواية وصتأتى أيضا، الدنوب وهو دلوا، ت )نجاد 
اكيخيزآ.عند أنس عن الماحل. 

ثونم،من البجابه أعيل كنئ، قالت،: عائشة، عن م( رخ -  ٥٣١
رواية)^٠ ثوبه في الماء بقع ؤإف الصلاة إلى فيخرج ه اممه رسول 

ثوبه،ل يغفأصيح بعائشه، نزل رجلا أل لم(: )ولمالبخاري( 
لمفإن مكانه، تغل أن رأيته، إذ يجرك كان إنما عائشة: فقالت، 

محركا،الله رمول ثوب من أيركه رأيتني فلقد حوله، يضحن، ثره 
قال:الحولأنى، ثهاب، بن عبداش عن له( أحرى )وفى فيه فنصلى 

فرأسيالماء، في فعملتهما ثوتؤر في فاحتتث، عائشة على نازلأ كنت، 
ماعلى حمللث، ما فقالت،: عائشة إلي فبعشنتؤ فاخرتها، لعائشة جاريه 

هلقاكؤ: منامه، في المائم يرى ما رأيت، قالتؤ: ؛ثوبيلثج؟ صنعت، 
رأيتنيلقد غسلته شيئا رأيت محلو • قالخ، لا، قلت،: شيئا؟ فيهما رأيت، 
بفلفري.يابسا افه رسول ثوب س لأح؛يه ؤإني 

عنرحسن( طب( حب خز ت د ى مي حم رش -  ٠٣٢
أكثنوكنت، وعناء، شدة المدى من ألقى كنت، قال: حنيف،، بن مهل 

منيجزيلث، إنما فقال: ذللث،، عن س النبي فسالت، الاغتسال، منه 
؟منه الثوب، يمييح بما كيف، اض، رسول يا ت،: قل، الوصوء ذللئج 



أصابأنه ترى حيث به فتنفخ ماء من كفا تأخد أن يكفيك ت فقال 
ثوبك•من 

وأنا. اض رمول لقيني قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٥٣٣
الرحلفاتت اللت فانمحعد، حتى معه فمشيت بيدي، فأخذ جنب، 

تفقلت، هريرة؟ أبا يا كنت، أين ت فقال قاعد، وهو جشت، ثم فاغتساوت،، 
قال:طهارة، غير على ا وأنأحاللث، أن فكرهت، جنبا، كنت، 

أنحذيفة، عن لم( )ولمينجس لا المؤمن إن الله! بحان س
فقال:حاء، ثم فاغتسل عن،، فحال حن،، وهو لقيه، افه. رسول 

ينجس.لا لم المإن فقال: جنبا، كنت، 

كبشةعن زصحيحا كرا حب حز ن ت د م حم رللث، -  ٥٣٤
يحلقتادة أبا أن - قتادة أبي ابن تحستح وكانت، _ ماللث، بن كعب بنت 

لهافأصغى منه، لتشرب هزة فجاءيت، وصوءأ، له قنكلث، عليها، 
ياأتعجبين فقال: إليه، أنفلر فرآني كنثه: قالت، سربت،، حتى الإناء 

ت،ليإنها قال: افه رسول إن فقال: نعم، فقلت،: أحي؟ ابنة 
الثلوافات.أو عليكم، الهلؤافين من هي إنما _>؛_، 

إذاال: قاش. رسول أن مريرة، أبي عن م( رخ -  ٠٣٥
ونغإذا لم(: )ولممزات، سبع فللغبنه أحدكم إناء في الكللح مربؤ 

له(:أحرى )وفي مزار سح ليغيلمه ثم فليرقه، أحدكم إناء في الكلن، 
مرايتط،سبع ثه يغأن الكلب: فيه ولغ إذا أحدكم، إناء محلهور 

بالترابأولائن 

ولغإذا قال: ه النبي أن مغمل، بن عبداممه عن رم( -  ٠٣٦
التراب.في الثامنة وغمزوه منان، نبع لوْ فاغالإناء في الكلل، 



تتْتت<
لسانه.بطرف ئرب أي ولوغا فيهما اللام بفتح بلغ الكلب وي ' التردي رقال 

بالعمر،دلكه الإناء: وعمنت، التراب، على ؤيطالق الأرض رجه الننر: عمروْ، 
إحداهنكون المراد أن على دليل الروايات ، احتلافوفي •مالغة، بالتمميل؛ وعمرته، 
واحدةميعا الو0 اغالراح أن الجماهير ذمذ.هآ< الثامنة وعفروه رواية وأما بالتراب 

نجاسةوفيه تامنة، متن فلة غهمام قائم التراب فكأن الماء مع بالتراب منهن 
وغيرهالكلب لسان بين فرق ولا الجمهور، مذهب وهدا فيه ولغ ما ونجاسة الكلب 

سبعاله غوحب، ا أحدهمسرطوبة حال( فى طاهرا سيئا أصاب فإذا أجزائه من 
ملخصا(.انتهى بالتراب، إحداهن 

لميموأمولاة على ى تمي. قال: عباس، ابن عن م( رخ -  ٠٣٧
فدبعتموهاهابها أخذتم قلا ت يماد اف رسول بها فمر فماتت،، بناة، 

مرقال.' رواية( )وفي أكلها حرم إثما فمادت مته إنها ! فمالوابه؟ فانتفعتم 
بإهابها؟ائثفعوا لو أهلها على ما فمال! مئة، بعئز . الله رمحول 

حليها(.)إهابها: 

يمول!. اش رسول سمعت، قالت عباس، ابن عن رعرا -  ٥٣٨
النزني؛عبداف بن مرئي، قال ! رواية( روقي نلهر فقد الإهاب، دبغ إذا 

ماللث،فقال فنبنته، وأ 'زالننئي وعله بن بد\ذرحنن على رأيت، 
ومعنابالمغرب، ذكوزا إيا قالمتإ؛ عباس بن عبداف سألت، فد ئمثؤه؟ 

ذبائحهم،نأم لا ولمحن ذبموه، قد بالكش يوثى والمجوس، البربر 
سمائناقد ت عباس ابن فقال الودق؟ فيه يجّعالوزا النناء بؤيأتونا 

ءلهونه.د؛اءه فمال: ذلك،؟ عن . اف رمحود 
وهىلغتان، المنوة، هو المزو، منه. تخرج يالذي ودمنه اللحم لنم )الودك: 

الأولىين البكر مسسته، البرد. اتقاء ونها يلبفتخاط تدبغ حيوانات جلود 
واللبن(.للماء يكون جلد من وعاء الماء؛ فتحها. ليجوز 

فل،؛غ.ناشاة، لما ماتت، ت قالت، رمعة، بنت، سودة عن )خ( -  ٠٣٩
ثنا.صار حتى فيه ثنيي زلتا ما ُم مسكها، 



)جهتحو__وقؤ؛ي؛؛.
سآتيمعروف شراب وهو النيذ• ب نجعل ت فيه سبي الجلد. الميم• بمح )المسك، 

البالية(.القننة والئة: الثن الأتربة. محاب ز ذكرْ 

إامحاجة قصاء آداب باب 
يحلإذا ه اش رسول كان ت قال ألمس، عن م( )خ -  ٠٠٤

منباك أعوذ إني اللهم ت تقول الخلاء يدخل( أن أراد إذا ت لفظ روقي 
والحائث.الحث 

نالالحدث هدا رواية في مشهوران وجهان ؤامحكانها الماء بفم * )الحث 
يريدمحال؛ الخبيثة، جمع والخبائث الخبيث، جماعة الباء بضم الحبمثح الخينابي 

ونيل:الكفر، وقيل الثر ابء كون بالغث، وفيل: ؤإنانهم، الشياطين ذكران 
المكروهالرب كلام في النفث، الأءراييث ابن نال، العاصي، والخباث الشياطين 

بينفيه فرق ولا استحبابه على مجمع الأدب وهلءا النووي نال شيء• كل ٌن 
والصحراء(.البنيان 

عن)حسن( هق( ك حب حر ن ت د ه مي حم رش -  ١٠٤
نال!الخلاء، من حرج إذا اممه رمود كان ت ت، قالعائثة، 
.،^١^

قال:و. المي أف الأنصاري، أيوب أبي عن م( رخ -  ٠٤٢
أوقوا ثن ولكن برؤها، نتي. ولا القبلة تقبلوا تفلا الغائط أثبتم إذا 

قبلتيش قد مزاحمي وحدنا الشام ءد.متا فلما ت أيوب أبو قال غربوا، 
ألهريرة، أبي عن لم( )ولمهث الله ونستغفر عنها فتنحرف، القبلة، 

ولاالقبلة تقبل يفلا حاجته على أحد.كم حلس إذا قال: . الحم، 
•سسنتد؛رها 

ست،قوى ازنمنث، قال: عنر، بن عبداممه عن م( رخ -  ٠٤٣
الشام،تقثل محاجته يقضي ه المى فرأيت حاجتي، لبعض حفصة 



ع1وويس؛ه

Iيقولون نامآ إن I يقود لكن عمر ابن أن )وللبخاري(; القبلة مستدبر 
سالالنفيس، بيث ولا القنلث تقبل تفلا حاحتلأ، على قعدت إذا 

فرأثلنا، ست ْلهر على يوما ارئم1_ث، لشد عمر! ا؛ن ءباJاش 
لحاجته.المقدس بيت متقبل لشن، على الله رمحول 

اصتقبالعن النهي بان اشه نمخصص والحديث نصد، غير عن كاث عمر ابن )رؤية 
نالالحل.يث، يبلغه لم أيوب أبا ولعل البنيان، دون الصحراء في واسيبارها القلة 

تبلا والخمائص عليها دليل لا ه بالني ذلك خصوصية ودعوى حجر: ابن 
والشافعيماللئ، مذهتا وهو الجمهور قال والصحراء البنيان بين و؛الممريوا بالاحتمال، 

عنالمشهور وهو مهللقا بالتحريم قوم وقال الأدلة، حمح لأعماله الأقوال أعدل وهو 
وعروة(.عاتثة قول وهو مهللقا بالجواز ثوم وقال وأحمد، حنيفة أبي 

بالإذا محال! ه اف رمحول أن متادة، أبى عن م( رخ ء  ٥٤٤
الإناءش يممى ولا بيمينه، ينثج ولا بيمينه، يكرم ياحي. فلا ١^٠^؛ 

الغلاءأتى ؤإذا الإناء، فى يممز فلا أحدكم نرب إذا ت رواية( )وفي 
البخاري(روايات )هذه بيمينه يتمثح ولا بيمينه، لكزه يص فلا 

يتمئحولا يبوئ، وهو بيمينه ذكرْ أحدكم يمسكن لا محال! لم( رولم
الإناء.قي يتنمز ولا بيمينه، لخادء اس 

والأستجمار؛بالماء، البول غل الاستنجاء: الأتربة. كتاب فى الحاويئ، )سيأتي 
الحجارة(.صغار وهى بالجمار موضعه تتغليمؤ 

لتمنحأف ه الله رسول نهى فال! جابر، عن رم( -  ٥٤٥
ردثث•أو بعظم 

الخانظ،,m البي أتى : JUعود، مابن ص )خ( - ا-،ء 
الثالث،والثمنك حجرين، فوجدت أحجار، بثلاثة آتيه أن فأمرني 

الروثة،وألقى الحجرين، فأحد بها، فأتيته رندة، فاحدت أجده، فلم 
ركز•إنها وقال؛ 



)تْقتح^جعإقؤ؛ي؛يه 
أي!وأركنته؛ النيء ركنت ت يمال بارجح، ثبيه هو عسي؛ أبو قال )ركس، 

ذتأه(.أركئوأ أونت إثا ردوأ تا أؤَةو ت تعار قال رددته، 

حرجوفد المي. اتبمت قال: آبي عن رخ( -  ٠٤٧
بهاأنتضض أحجارأ ابغنى ت فمال منه، فدنوت - يلتفت، لا وكان - لحاجته 

ثيابي،بطرف بأحجار فأتيته رويثج، ولا بعظم تاتني ولا نحوه، أو 
رواية(؛)وفى يهن أبمه همضى فلما عنه، وأعرصئ جنه، إلى فوصلمها 

طعاممن هما قال: والروية؟ العظم بال ما فقلت،: مثيت، فؤغ إذا حتى 
الزاد،الوني فالجس ونعم نميبيى، جس وفد أتاني ود الجن، 
طعاما.عليها وجدوا إلا روثة ولا بعظم يمروا لا أن لهم الله فدعوت 

ننضجتقول; الأذى، إزالة الأسنءاضت أحجارأ. لي اطلب ! أحجارا)ابغني 
مدينةI الموحدة الباء وبكر كر، ئم شح ميبين، منه. زارْ ن، أزلإذا الثوب• 
والشام(.اJوصل ين معروفة 

الفارسي،سلمان عن يزيد، بن الرحمن عبد عن رم( -  ٠٤٨
قال:الخزاءة؟ حتى شيء كل ه نبيكم علنكم ئد له: قيل قال: 

تنجئنأن أو بول، أو ؛عّائهل الملة تقبل نأن نهانا لئل. أحل، 
برجتعسجي أن أو أحجار، ثالثة من بأقل ننجي نأن أو باليمين، 

صاحبكمنزى إنا المشركون: له قال قال: رواية(: روقي بعظم أو 
يستنجتيأن نهانا إنه أجل، فقال: الخزاءة؟ يعلمكم حتى يعلمكم، 

الوقال: والحفنام، الئودثط عن ونهى المله، تقبل يأو بيمينه، أحدنا 
أحجار.ثالثة يد'ون أحدكم تنجي ي

أزذفنيقال: طالبط، أبي بن جعفر بن عبداممه عن زم( -  ٥٤٩
منأحدأ به أحال>رثف لا حديثا إلي فامن حلمه، يوم ذاطح الله رسول 

أوف، هد.فلحاجته اممه رسول به استتر ما أحث، وكان الناس، 
نحل•حائس 



منالحائط الحائش! للرمي. المتخذ الهدف ومنه مرتفع، شيء كل ت )الهدف 
جدار(،عليه لكن ما وهر الخل، 

إلىفانتهى ه المي ْع كث قال؛ حذيفة، عن م( )خ -  ٠٠٠
عندكث حتى يدئوت ائته، فقال! ءثنحن>ت،، قائما، فباد قوم، نبامحلة 
حميهعلى ومح فتوصأ، بماء فجئته بماء، دعا ثم مغ، حتى عميه، 

لنبوئالبول قمح، بنيل موس أبو كان قال؛ وائدآ أمح، عن رواية رومح، 
بولأحدهم جلد أصاب إذا كان إسرائيل بني إن ؤيقول؛ قارورة، في 

هذايشدد لا صاحثكم أن Jوددرت، حديقة! فقال بالمقاريف,ى، قرفه 
قومنتاطه فأتى نتماثى، اممه ورسول أنا رأيتني فلقد التشديد، 

إلي،فأثار منه، قاسيت ماد أحدكم، يقوم كما فقام حانهل، حك، 
مغ.حش . عقنه عند فقمث، فجشت،، 
المنازل،(.من تكنس وما الأوساخ فيه ثرمى اليتم، الموصع •' )الئباطة 

حرجإذا ه افه رسول كان قال! أنى، عن م( )خ -  ٠٠١
بهيستنجي يعني! - ماء من إداوة معنا منا، وغلام أنا تبعته لمحاحته 

وغلامأنا فأحمل المخلأء، يدخل س اطه رسول كان رواية(! )وفي 
أنأحرى(; )وفي بالماء يستنجي وعنزة، ماء، من إذاوة نحوي 
أصغرنا،هو ميصأة، معه غلام وثمعه حائطا، لحل ه اطه رمول 

وقدعلينا فخرج حاجته، ه افه رمول فقضى سدرة، عند فوضعها 
بالماء.اشجى 
لحاجتهمعه العنزة وأحد للماء، يتخذ حلي، من صغير إناء الهمزة بميسر )الإداوة، 

نجرت درة الذللئا. غير أو لصادته سترة لاتخاذها أو الملمة الأرض لنبش إما 
المعروف(.المق 

أننهك، ه اش رسول أف عبدافه، بن جابر عن رم( -  ٠٠٢
١^١^!..الماء و ثال 



>جةآآ(جعيؤ؛ي؛يه
يمول:ه اف رسول سمع أنه هريرة، أبي عن م( )خ -  ٠٠٣

)وفيفيه نفثن ثم يجري، لا الذي الدائم الماء في أحدكم يولن لا 
منه.نئثل ثم رواية(: 

نرجس،بن مداض عن )حسن( بع( هق لث، ن د )حم -  ٠٠٤
أننهى رواية(؛ روقي جحر في أحدكم يبولى لا قال؛ ه الني أن 

الجحر•في ياي 

علىو. اض ود رم مر نال؛ هماس، ابن عن م( )خ - ْْْ 
صوتمع فالمال.ينة، حيطان من بحانط مز رواية؛ روقي فرين 

فىيعيبان وما ليعدبان، إيهما أما فقال؛ قبورهما( في يندبان انين إن
الأحروأما بالمميمة، يمشي فكان أحدهما أما بلى، قال؛ ثم كير، 
روقيالول( من يسرئ لا رواية؛ روقي بوله من يستتر لا فكان 

بجريي(رواية: روقي با يعجيفدعا البول( عن تنزه يلا أحرى؛ 
واحدأ،هرن.ا وعلى واحدآ، هذا على غرس ثم باثنين، فنمه رمحلب، 

يئنا.لم ما عنهما يخمف أن لعله قال: ثم 
جريدهو انمسب الحاويث. نى تكرر وند يحوطه، حد.ار عله نخل تان ب)الحاظ: 

وماالخوصى، عليه يبن، لم الكرب فويق وانميثإ الخوصرا عنه كشط إذا النخل 
التف(.فهو الخوصى عليه نثت 

الوصو؛صفه باب 

قيلالأنماري، عاصم بن زيد بن عبداممه عن م( )خ -  ٥٥٦
يديه،على منه فاكنأ باناء، فدعا ه الله رسولب وضوء لنا >وصأ له؛ 

كشمن وامتشق فمضمص فاستخرجها. يده ألحل ثم تلأثا، لهما فغ
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وجههل فغفاننخنجها، يده ألحل ثم ئلأيا، ذلك ففعل واحدة. 

 jL^ ، مرتينالمرفقين إلى يديه ل فغ، فاسخرجهأ يده أيحل نم
وأدبر،بيديه فأمبل يرأسه، قمح ، فاستخرحه-ا يده ألحل يم مرتين، 

إلىرجع حتى ردهما ئم محقاه إلى بهما ذهب، ثم رأسه، بمقدم بدأ 
هكذات محال نم الكعبين، إلى رحل1ه غل ثم منه، بدأ الأي المكان 

.اش رسول أنى قال! رواية( )وفى . اش رسول وضوء كان 
ؤيديهثلاثا، وجهه فغل فتوضأ، صمر، من ثور في ماء له فأحرجنا 
رجيهل وغوأدبر، به فأقل برأسه، ح وممرض، مرض 

رأىأنه I )ولملم( مرتين مرتين توضأ . النبي أن )وللبخاري(! 
يلأيا،وجهه عل >، امحتتر، ثم فمفمفر، توضأ ادله رسول 

يديه،فضل غير بماء رأسه ومسح ثادثأ، والأحرى ثلاثا، اليمنى ويدْ 
أنماهمما•حتى رحليه وغل 

نحاس(.من إناء صفر: من )تزر 

وأحدوجهه، ل فنتوضأ أنه ماس، ابن عن )خ( -  ٥٠٧
فجعلماء، من عرفة أحد ثم واستنشق، بها فتمضمض ماء، من 

أحدثم وجهه، بهما فغل - الأحرى يده إلى أضافها - هكن.ا بها 
بهافغل ماء من غرفة أحذ ثم اليمنى، يال.ه بها فغل ماء من عرفة 

رجلهعلى فرس ماء من غرفة أحذ ثم برأسه، مح ثم رى، الييده 
يعنى- رجله بها فغل أحرى، غرفة أحذ ثم لها، غحتى اليمنى 

رواية()وفى يتوضأ الله رسول رأبتا هكذا • قال ثم - اليرى 
منة.ْرة j. اممه رسول توضأ ى'ل؛ 

ئوصأقال! عباس، ابن عن رحسن( آ حب، رن -  ٠٠٨
فغزعرفه غرفن، م واشثق، فتمضص عرفه فغرقت، . الله رسول 



يدمل فغعرفة غري ثم الثمنى ددْ فغل عرفه غرف ثإ وجهه 
بإبهاميهوظاهرهما بالئثاحض باطنهما ت وأذنيه برأبه مح ثم الئسزى 

الثرى-رجله فغل عرفه غرف ثم الثمنى رحله فغل عرفه غرف ثل 
التسبيحعند بها نشار لأنه بذلك، سميت الئثابة، الإصع نحة؛ والم)الئثاحة 

ذلك(.ونحو والتحميد، والتهليل 

ئوصأمن محال: ه المؤ أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٠٥٩
منأحدكم استيقثل إذا رواية(: )وفي فلثوتن انتجمر ومن ينبمتنثز، 

حيشومهعلى يبيت الثبلمان يإن ئلاثآ، فليستثر فتوصأ منامه 
أحدكمتوصأ ؤإذا وترا، فليهستجمر أحدكم سنجمر ا إدا رولمملمآ* 

أحدكمتوصأ إذا له(! أحرى روقي لينتثر ثم ماء أنفه في قتيبمل 
لتنترءئم الماء، هن يلنتنشؤع 

•الأنف بنفس أذى من أنمه في ما يستخرج ثم الماء يستنشق ؤينتئرI )يستنثر 
وتكونالصغار. اليهمارة وهي بالجمار، والغائمحل البول محل منح اسنجمرت 

خمسا.أو ئادئا وترأت لمسلها فليوترت وساتى. العود، بهلب تبخر ت بمعنى 
الميموبفتح وضمهما، وبفتحهما والخاء الميم بكسر وهو معروف الأنف المنخر! 

الخاء(.يعد وواو اليم بفم النحور والخامسة! لغات أرع هدم الخاء، وكسر 

انثنمغلإذا قال: و. المي أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٠٦٠
)وفيثلاثا يغسلها حتى الإناء في يدْ شز فلا نومه من أحدكم 
فإنهإنائه( في يده يدخل أن هبل مرات ^١^، يده على هلثمؤغ رواية: 

يده؟ن1رئا أين يدري لا 
نومكل عقب فاستحبوه بعمومه الجمهور أحذ حجر! ابن قال نومه، من )قوله 

علىأحمد وحمله الندب على الجمهور عند الأمر نم الليل، بنوم أحمد وخصه 
الماء،يضر لم يده غمس لو أنه على واتفقوا النهار دون الليل نوم في الوجوب 

ملخف(.اسهى 

بنلقيعل عن رصحيحا يا حب ن ت د م حم رشف ٠  ٠٦١



يؤ؛ييهنجح 
*قال الوصوء، عن أخبرني اممه، رمول يا قلت! ثال؛ ، صبره 
تكونأن إلا الاستنشاق في وبائ الأصابع، بين وحلل الوصرء، أنح 

صائما.

لم;جلا رأى الم. أن س؛، أم ص م( )خ -  ٠٦٢
هريرةأبا أن ت رواية( روقي النار من للاعقاب ويل ت فقال، عقبه، شل 

سمعتفإني الوصوء، أسبغوا ت فقال، المثلهزة، من يتوصوون قوما رأى، 
النار.من للمام,_إ ويل يقول،: القاسم. أبا 

ئخلفقال؛ العاص، بن عمرو بن عبداممه عن م( رخ -  ٥٦٣
ونحنالملام أرهمئنا وفد فأدركا مافرناها، نمرة في ه المئ عنا 

ؤيلصوته؛ ياعلى فنائك، أرحلنا، على نمح فجعلن.لأا ننوصا، 
معرجعنا قال: لم( )ولمثالثا أو مرتين ِ النار من للاعفامحّط 
قومتعجل .>اذطر.ض بما؛ كنا إذا حتى المدينة، إلى مكة من المبي. 

لمطوح وأعقابهم إليهم فانتهينا عجال، وهم نموصروا العصر، عند 
أتبعواالنار، من للأءقاد_، ؤيل اممه رسول فقال الماء، يمنها 

الوصوء.
ونلحقهايغشيها كدنا حتى وقتها عن وأخرناها لحفتنا أي: الصلاة: )أنهفتنا 
ةُئار مثهم -ويبمير تعالى؛ قال، اللحاق، ت والرهن، بعدها، التي بالملأة 

ذلككل والذل، والدنو الهلاك أشأ; والئهق نلحقها، ولا يغشاها 'لا ت أي ه، ذلت 
ذكر(،ما غير المعاني من مزيد وللرهق ، رهق له* يقال 

أنالخطاب: بن عمر أخبرني قال: جابر، عن )م( -  ٥٦٤
فقال:ه البي فأتجمّْ قدمه، على ظمر موضع فترك توقا، رجلا 
صلى.ثم فتوصا، فرسم، وصوءك، فأحسي ارجع 

يتوصووووالنساء الرحال كان قال: عنز، ابن عن ء  ٥٦٥
حميعا.ه اف رسول زمان فى 



روايتهمفي حزتمة وابن داود وأبو ماجة ابن وزاد مجتمعين، أق: رجميعأ، 
غيالأولى حجر• ابن نال واحد، إياء من حمتعا يتوصوون كانوا أنهم للحديث 
فيختصيعد0 وأما الحجاب نزول نبل الاجتماع من مانع لا يقال أل الجواب 

والمحارم(.١انيوحات 

هه ه 

I\لإأطو£ فضل اب ب إ
قال:. اممه رسول أن عفان، بن عثمان عن م( )خ -  ٠٦٦

تخرخحتى جنده، من حطاياْ حرجش الوصوء، محأحسس توصأ من 
رأيتنال: ثم توصا، عنمان أن رواية(: روقي أظفاره تحت، من 

عفنهكذا توضأ مى قال: نم هدا، وصوتي مثل توضأ ه افه رمول 
نافلة.المسجي. إلى ومنيه صلاته وكانت ذئبه، من تقدم ما له 

توصأإذا قال: و. اطه رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٠٦٧
حطيثةكل وجهه من حرج وجهه، ذغسل - المؤمن أو - لم المالعبد 

حرجيديه غل فإذا الماء، يئلر آحر مع أو الماء، مع بعثه إليها نغلر 
فإذاالماء، مملر آجر مع أو الماء، مع يداه بثلثئها حطسة كل يديه من 

آجرْع أو الماء، مع رجلاه منتها حهليئة كل حزجغ رجليه غل 
الذنوب.من نما يخرج حش الّْاء، قطر 

غبمهبن عمرو قال قال: الباهلي، أمامة أبي عن )م( -  ٠٦٨
وضوءهيم_تب رجل من منكم ما ه: افه رسول قال الئلمي: 

معوخياشيمه وفيه وجهه خءلايا خرمن، إلا فينتثر تنشق ؤيفيتمفمفر، 
خطاياخزن إلا تعالى، اطه أمره كما وجهه، غنل إذا نم الماء، 
إلاالمرققين إلى يديه ل يغنم الماء، مع لحيته أطراف، من وجهه 



خزنإلا رأسه يمح ثم الماء، مع أنامله من يديه حطايا حرت 
قدميهيغسل ثم الماء، مع أذنيه ومن شعرْ أطراف، من رأسه حهلايا 

فالالماء، مع رحليه أنامل من رحليه حهلايا حرت إلا الكمين إلى 
أهل،له هو باليي ومجده عليه، وأثنى اض فحمد فصلى، قام هو 

أمه.ولدته يوم كهيثته حطيثته من ، انمرقإلا صلاته، في لله قالبه ومخ 
واحدمقام في تقول؟ ما انفلر علله، يى عمرو يا أمامةI أبو له فقال 

وريسبني،  cjjSلقد أمامة، أبا يا عمروت فقال الرحل؟ هدا يعطى 
علىولا الله، على أكذب، أن حاجة بي وما أحلي، واقترب، عظمي، 
-ثلاثا أو مرتين أو مره إلا . الله رسول من أسمعه لم ولو رسوله، 

ذللث،.من أكثر منه سمعته ولكر أيلءآ، به حدئن، ما - سبعا عد حتى 

الإبل،رعايه علينا كانت، قال: عامر، بن عقبة عن رم( -  ٥٦٩
يحديثطقائما ه الله رسول فادركث، يعشي، فروحتها نوبتي فجاءت؛ 
ثموضوءه، قثحسس يتوصأ منلم مى ما قوله: مذ وأدركث، الناسز، 

الجنة.له وحثت، إلا ووجهه، بقلبه عليهما >ثلمإأ ركعتين، فيملي يقوم 
أحوي،قبلها التي يقول: يدي بين قائت فإذا هده؟ أجزذ ما فقلت،: 

أنفا،حشت، رأينمؤ قد إني فقال: الخهلؤابج، بن عمر فإذا فنظرت، 
ثمالوضوء، - فثنبغ أو - فينلع يتوصا، أحد من منكم ما قال: 

إلاورسوله، عبده محمدأ أل وأس.هل< اممه، إلا إله لا أن أشهد يقول: 
شاء.أيها من يدحل الثمانية، الجنة أبواب له فتحخط 

بإناء،دعا عثمان أن عثمان: مولى حمنال عن م( رخ —  ٥٧٠
الإناء،في يمينه أيحل ثم فغلّهما، مرار، ثلامحث، كميه على 
ثلايثجالمرهقين إلى ؤيديه ثلاثا، وجهه غل ثم واستنشق، فمصمص، 

ثمالكمين، إلمحا مراد ئلأيث، رجليه غل ثم برأسه، مح نم مرار، 



منقال! ثم هذا، وصوئي نحو توصأ . اش رسول رأيت قال; 
عفنه، نففيهما يحدث لا ركعتين صلى ثم هدا، وصوئى نحو توصأ 

"ِْ ذنته,من تميم ما له 

أبيعن )حسن( طب( حب ع بز ت د ه حم رش -  ٠٧١
يذنبرجل من ما يقول! . اف رمحود محمث قال؛ الصديق، بكر 

الوصوء،فتحين فيتوصأ رواية؛ )وفي ؤيعلي بثلهن يقوم ثم دسا، 
إداقرأ؛ ئم له، عمن إلا الله ثغفت يمم ركعتين( يصلي نم 

بممروثن لثؤده-لم ةستعم،وا أثن دثثوأ أمثيلم وأ 11ءلآو قصه قثلوأ 
هُه.إلأ آذزض 

أدلكمألا قال؛ . اض رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٠٧٢
يابلى ؛ قالواالدرجالتا؟ به ويرفع الخطايا، به اممه يمحو ما على 

إلىالحهل-ا وكثرة الماكارو، على الزصوء إسباغ قال؛ اممه، رسول 
١^؛(^فذلكم التJاءل، فدل؛كلم المائة، يعد الصادة واjتذلار الماحي، 

ذلك،(.ونحو الجم وألم الرد، محية من يكون ما )المكارم؛ 

أفهريرة، أبي عن النجمر، حمداض بن مم عن م( )خ -  ٠٧٣
آثارمن محجلين عزأ القيامة يوم يدعون أمتي إن قال؛ . النبي 

وجهه،فغسل ت يتوصأ هريرة أبا رأيت ت قال رواية( )وفى الوصوء 
يدهلم العضد، محي أسؤع حتى اليمنى يده عسل لم الوصوء، فاسخ 

اليمنىرحله غل ثم رأسه، مح ثم العصي، في أشنع حتى المسرى 
الماق،في أشمع حش المسرى رجله غل ثم الماق، في أشمع حتى 

أشم.؛ المي قال وقال؛ بموخأ، . المي رأبت ،زكيا لي؛ قال ثم 
منكماستهلاع فمن الوصوء، إسباغ مجن القيامة يوم النحجالون الغر 

وتحجيله.غرته فليطل 
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ويديهوجهه ل فغينوصأ، هريرة أيا رأى أنه أحرى(: )وفي 

ثمالساقين، إلى رفع حتى رحليه غسل ثم المنكبين، بملع كاد حتى 
عث؛القيامة يوم يأتون أمتى إن يقول: النبي.ؤ سمعت، محال: 

محليغعلغرته يطيل أن منكم امتهناع فمن الوصوء، أثر من محجلين، 
وهوهريرة، أبي حلم، كنتا قال؛ حازم، أبي رواية من لم( )ولم

هريرةأبا يا له؛ فقل؛؛، إبطه، ن؛الح حتى يده يمد فكان للصلاة، يتوضأ 
أنكمعالمتا لو هاهنا؟ أنتم محروح، بني يا فمال؛ الوضوء؟ هذا ما 

الحليهبلغ يقول؛ حليلي سمم؛؛، الوضوء، هذا توضأت ما هاهنا 
الوضوء.يبلر حيتا المؤمن من 

أطرافغي بياض والتعجيل: الفرس، وجه في بياض الغنة: نغجلين، )عزأ 
هذافليفعل، غرته يطيل أن اء«سهلاع فمن ت قوله ؤيزينه. يحسنه مما وذللثs قوائمه، 

وتمال!حجر، ابن الحافظ حققه كما الحديث من وليس هريرة أبي لكلم من مدرج 
المكس،إلى فقيل التحجيل محي التطويل من المتحب القدر محي العلماء احتلم، 
والساق،العضد نمق، إلى وقيل عم ابن وعن هريرة أبي عن ب، وند والركة 

الوالي(.أراد فروخ: بني يا نوله 

حوضيإن قال؛ ئ. اممه ود رم أف حذيفة، عن زفنا -  ٥٧٤
الرجال،عنه لأذود إيي بيده، نفي والذي عدن، من أيله من لأبعد 

الله،رممود يا ؛ قالواحوضه، عن الغريبة الإبل الرحل يذود كما 
ليستالوضوء، أثار من محجلين عزأ علي ثردوف نعم قال؛ وتعرمحنا؟ 

غيركم.لأحد 
•الني.( حوض باب فى الحدث رميأتى 

ونواس،هارفصاوء أسب\ب، ابق ؛ إ
لحلقال؛ ومحاص، أبي بن سعد بن ممعبإ عن )م( -  ٥٧٠



ابنيا لي الله تدعو ألا فقال: مريض، وهو عامر ابن على عمن ابى 
بغيرصلاة الله يقبل لا بقول: ه الله رمحول سمعت نال: عمر؟ 
البصرة.على كث وقد علول؛ من صدقه ولا ظهور، 

شلولا التبعات من تسلم فلا عليها واليا كنت أي• البصرة، على كنت )نوله؛ 
أنوالظاهر متمون، من إلا والصدقة الصلاة مبل لا كما كذلك، كان لمن الدعاء 

اقوالنللعصاة فالدعا، ؤإلأ المخالفات عن والإنلاع التوبة على حثه أراد عمر ابن 
بالاتفاق(.حاتز والكفار، 

كلعند بتوضأ M النبي كان قال: أش، عن رخ( -  ٠٧٦
لمما الوصوء أحدنا يجزئ قال: تمنعون؟ كنتم كيف له: قيل صلاة، 
حدث.

^إداتعالى؛ نوله سان لاحقه ونى وفيه حدين،، غير من الوضوء بات ني )احرحه 
عاليالمحدنين حق في الأمر وان الأية، و-ئوصةإه ةءسلوإ 'الضاوء إق مئم 

الدب(.على غرهم حق وش الوحوب، 

طلىm المخ أن الشبح، ض نريدة عن رم( -  ٠٧٧
عمر:له فقال حميه، على ومسح واحد، يوصوء الفتح يوم الملوايتح 

عمريا صنعته عمدا فقال: تصنعه؟ نكى لم نيئا اليوم صنعث، لفد 
يتوضأالله رمحود كان قال: ولففله: اني( والنالترمذي عنه )ورواْ 

فقالواحد، بوصوء الصلوات صلى الفتح يوم كان فلما صلاة، لكل 
عمر.يا فعلته عمدا فقال: تفعله؟ تكن لم شيثا فعلم؛.، عمر: له 

ال.ه•' افه رمحول نال ^ ١٠٠هريرة، أبي عن م( رخ -  ٠٧٨
ماحف.زضت: من رحل فقال يتوصأ، حتى أحدث، من صلاه يقبل 

صراظ.أو اء، ئقال: هريرة؟ أبا يا الحدلم، 

يناجيورحل الصلاة، اقيمت، قال: أسى، عن م( رخ -  ٠٧٩
بهمنملى نام ثم أصحابه، نام حتى يناجيه بزل فلم النبي.، 



فقامحاجة، لي رجل! فقال العشاء، صلاة أقيمت قال! لم( )ولم
)وفيصلوا ثم القوم، بعض أو القوم، نام حتى يناجمه، و. المي 
ولايصلون نم ينامون، اض رسول أصحاب كان قال! له( أحرى 

يتوصوون.

جوازوب الوضوء، ينقض لا الجالس نوم أن على الدليل باب في لم م)أحرجه 
الجمهور(.ذهب وهدا ، ١^١٢ونل الإنامة بعد الكلام 

Mالمي إلى ئض زيد، بن عداف عن م( )خ -  ٠٨٠
حتىينضرف لا قال! المائة، في الشيء يجد أنه إليه يحيل الرجل 

ريحا.يجن. أو صوتا مع ي
وجدإذا .! اف رسول قال قال! هريرة، أبي عن رم( .  ٥٨١

يخرجىفلا لا، أم شيء منه أحرج علته فاشكل شيئا بعله في أحدكم 
•ريحا يجد او صوتا يمهع حتى السسجل. من 

ه•'الله رمحول سأل رجال أن سمرة، بن جابر عن رم( -  ٥٨٢
تتوصأ،فلا ئث ؤإن فتوصأ، سئث إن قال! الغنم؟ لحوم من أتوصا 

قال!الإبل، لحوم من فتوصأ نعم قال! الإبل؟ لحوم من أتوصأ قال! 
الإل؟ءدذ يي امني : Jliم : JUالخم؟ نرايض م أضلي 

لا.نال: 

أنقبل الغنم مرابفن محي يصلي لكن ه الني أن اجين المآداب باب في )سأتي 
المسجد(.يبنى 

بتتبنزة عن رصحدحا حب( خز ن ت د ه حم )لك -  ٥٨٣
يتوضأ.حتى يصلى فاد ذكره نز من ت قال جن النثى أن صفوان، 

صفي ترى ما سئل: المي. أن علي بن نللق عن المن وأهل أحمل )أحرج 
وفيمنه. تصنت أو - منه مصغة إلا هو وهل فقالأ يتوصأ؟ ما بعال لكزه الرجل 

حللقحديث بعضهم فقال العيهاء واختلف منك. بصنة أو - منك نش؛ة ث رواية 



و__جاقؤ؛ي؛؛ه
حديثبحمل بعضهم بينهما وجمع رة، بحدث المنسوخ بل آخرون وقال منسوخ، 

وحدثبنهوة، المس على رة بحديث بحمل آخرون وجمع الندب، على ره ب
الذكر،ص من الوضوء وجوب على والجمهور شهوة، بضر المس على طلق 

حاتموأبو زرعة وأبو الشافعي منهم الحقافل من واحد غير صعقه نللق وحديث، 
الجمع(.اش رحم وغيرهم والل،ارقطي الرازي 

كانعمر، بن عبداض أن ^، Ijعن رصحيح( هق( )لك، -  ٠٨٤
رواية)وفي الوصوء عليه وجب ففد ذكره، أحدكم ص إذا ت يقول 

يافقلت! يتوصا، ثم ل، يغتعمر بن عبداممه رأيت قال؛ سالم( 
أمزأحيانا ولكني بالى، محال؛ الوصوء؟ من النسل يجزيلث، أما أنّتا، 

محاتوصا.ذكرى، 

أنغانفمنت مداء، رحاد كث، قال؛ عالئ، عن م( رخ -  ٠٨٠
فسأله،الأسود، يى المقداد قامرئ، ابنته، لمكان . اض رسول أسأل 

وتوضأذكرك اعل قال؛ )وللبخاري( ؤينوضا يكره شذ فقال؛ 
قن-جكا.وانضح توضأ قال؛ لم( )ولم

ممانوضنوا قاد؛ ه النص أل، هريرة، أبي عن رم( -  ٠٨٦
•مثله ، ئا؛-؛؛، بن وزيد عائثة، عن رواية( وفي ) النار مننإ 

سيأتي،•كما ، مسوخ )الحديث 

يخزه اض رسول رأى أنه أمة، بن غنرو عن م( رخ -  ٠٨٧
إلىمحدعي مها( يحز ذراعا اكل رواية: )ومحي دْ محي شاة كشح من 

يتوضأولم فملي، قام ثم بها، يحتر التي المكين فألفى المائة، 
مثله.ميمونة، عن )ولهما( 

كتمؤأكل . الله رسول أن ماس، ابن عن م( رخ -  ٠٨٨
)وفيقيئ من عرقا ائئثل أنه )وللبخاري(؛ يتوضأ ولم وصلى شاة 



تجتن؛""
لحما،أو غولأ أكل أنه لم(; )ولمكتفآ النبي. يعرق ت له( أحرى 

ماء.نمس ولم يتوصأ، ولم صلى، ثم 
ليقال•عراق• وجمعه اللحم، معظم عنه أحذ إذا العظم فسكون: بفتح )المق، 

بأنثانه(.اللحم عنه أحذ ت أي ويعريه، واعثرقه، الثم، عرق 

أشويكنغ لقد أشهد ! (JL؛رافع، أبي عن رم^ .  ٥٨٩
•يتوضأ ولم صلى، ثم شاة، بطن الله لرسول 

Mالنبي مع حرجنا قال: النعمان، بن نوئد عن )خ( -  ٠٩٠
صلى- حيبر أدنى من وهي - بالصهباء كا إذا حتى حببن، عام 

إلابون فلم بالأطعمة، دعا صلى فلما العمر، اش. رمحول 
إلىM المي قام ثم وأكفا، وأكل فثري، به، فأض بالئوبق، 

يتوصأ.ولم صلى ثم ومضمضثا، ءمفمذس المغريس،، 
ليكونبالماء ثل ثري: تطحن. نم بالمقالآة القلي الثعير أو القمح هو )الئويق: 

بالما،(.الميتل التراب وهو الثرى ومنه لينا، 

إاثخمين على اسج اب ب إ
عنأسألها عاتثة أتيت، ،! jLiهانئ، ين ثريح عن رعنا .  ٠٩١

كانفانه مننه، طال_إ أبي بابن عاليك فقالت; الخفين؟ على المح 
ثلاثهاممه. رسول جعل فقال; فالتام، اض. رسول مع افن ي

للمقيم.وليلة ؤيوما افر، للمولياليهى أيام 
عنزحسن( هق( طيا قط حر ت ن م حم زشف -  ٥٩٢

كناإذا ؛أمننا . ، ٥١رسول قال; ١^١^، ل غثا بن صفوان 



ولكيجنابة، من إلا وليالتهى، أيام ثالثه جمامحنا ئئنع لا أن افرين م
إذاه الله رسول لنا رحص ت قال ت رواية( )وفي ونوم وغائط بول من 
وليالتهى.أيام ثلاثه جفامحتا نئنغ لا أن • افرين مكنا 

ننب نا;ث ناد: الخايث، بن ننام ص ،؛( رخ .  ٠٩٢
محنئل،مملى، نام تإ حمه، على ومنح ثوصأ يم ناد، عندالله، 

فذا.مثل صغ . الثني رأبث ءهاد• 
فيالمي. مع كنت ثمة، بن المغيرة عن م( )خ -  ٠٩٤

ثواريحتى ه فانطالى فأحن.دها، الإداوة، حد مغيره يا ت فقال نمر، 
شامثة،جثة وعليه فتوصا، بماء، محتلمته أمل، ثم حاجته فقضى عش، 

فكاناكميه، من يديه يخرج فذميا وجهه، وغل واستنشق، فمضمض، 
لهما،فغ- الجثة نحتا من لنقل؛ وفي - تحنا من فأحرجهما صيقين، 
فقال!حقيه، لأتنع فأقوينا • رواية، روقي حقيه وعلى برأسه، ومح 
.الني أن )وللم(ت عليهما قمح ًلاهرتين، أدحلتهما فإني دعهما 
توضأ،أحرى(! روش عمامته وعلى رأسه ومقدم الخمين على مح 

بنبلال عن لم( رولمحميه وعلى العمامة، وعلى بناصيته قمح 
والخمار.الخفين على مسح ه الله رسول أن رباح! 

يمح. الني رأث قاد؛ أميه، بن عمرو عن رخ( -  ٠٩٠
٠وحميه عمامته على 

بعدبها يكمل إنما ، العالماء جمهور عند يجزئ لا وحدها العمامة على )المسح 
أنشرحل بمسحها الاكتفاء أجاز ومن السابق، المغيرة حديث في كما الناصية مسح 
رهءلفؤحجر ابن بيان انظر محنكة، تكون بأن وذلك الخفين كنع شاقا نزعها يكون 

الحديث(.هدا عند الباري فتح في للمسالة 

أبيبن عض، عن )حسن( هق( قط ن بن د مي رحم -  ٥٩٦
يالمحأولى الحم، أمقل لكان بالرأي، الدين كان لو قال! طالب، 





فيوالسواك أع، أع ويقول; بيده، واك بننس وهو الله رسول 
علىدحالت، ت قال لم( )ولمالمحاري( رواية )هذه نثهؤع كانه فيه، 
لمانه.على الواك و>ث ه المي 

اشء،•والهراع؛ يممثأ، ربمهرع؛ 

اسلباب 

•قالت الحارث، بنت ميمونة المؤمنين أم عن م( رخ —  ٦٠٣
ومافرحه، وغل رحليه، غير للصلاة وصوءه ه اض رسول توصأ 
لهما،فغرجليه نحى ثم انء، عليه أفاض ثم الأذى، من أصابه 

وهوه المبئ سريت، ةالأ،: رواية( )وش الجنابة من عنله هدا 
نمنلأثا، أو مرتين لهما فغيديه، على الجنابة، من يغتل 

أصابه(وما فرجه رواية• روفمحا مداكيره فغل شماله، على بيمينه اهمخ 
ؤيديه،وجهه غل يم واستنشق، مفمفى ثم لأرض، با يده دللث، لم 
مقامه،من تنحى ثم حده، على أفrغ ثم ثلاثا، رأسه غسل ثم 

بيديه.ينهض وجعل يردها، فلم بخرقة فأتيته قدميه، فغل 

منل اغتإذا كال . المص أن عائشة، عن م( رخ - ٦ ٠ ٤ 
أصابعهجل يل. ثم للصلاة، يتوصأ كما يتوضأ ثم يديه، فغل بدأ الجنابة، 

ثلاثرأسه على الماء يمن، ثم شعره، أصون بها محلل الماء، في 
بيديهيخلل ثم رواية(؛ )وفي كله جلي? على الماء يفيض ثم بيديه، غرف 

مرامحت،،ثلاث عليه اّء أفاض بثرته، أروى قل• أنه ظن إذا حتى شعره، 
إناءمن اممه ورسول أنا أغتل كنت، وقالتط؛ ، حل.ه سائر غل ثم 



مناغتل إذا . كان فالت! أحرى( )وفي جميعا منه نعترف واحد، 
يمالأيمن، رامحه بشق فبدأ بكفه، فأحد الحلأيت،، نحو بشيء دعا الجناية 

رأمحه.على بهما فقال بكميه، أحد ثم الأيسر، 

منعليها فصب بيمينه، بدأ اغتل إذا كان فالت! لم( )ولم
عنهوغل بيمينه، به الذي الأذى على الماء صبا نم لها، فغالماء 

وكنتحعائثة! قالت، رأسه، على صت، ذلك من فؤغ إذا حتى بشماله، 
له(رواية )وفي جثان ونحن واحد إناء من . الله ورمول أنا أغتل 

أنفبل تلان كفيه فغل بدأ الجنابة، من اغتل إذا لكن . النئ أن 
نمy-؟^، فيغل شماله على بيمينه يفيغ ثم الإناء، في يديه بدجز 

أصولفى أصابعه فندحل الماء، ياحد ثم للصلاة، وصوءه يتوصأ 
يمحفنات، ئلأف، رأسه على حمن امحتبرأ قد أنه رأى إذا حتى الشعر، 
إذاكا قالت،؛ )وللبخارى( رحليه غل ثم جسيم، سائر على أفاض 

بيدهاتاحذ يم رأسها، فوق ثلاثا بيدها أحديئح جنابة، إحدانا أصابت، 
الأيسر.شمها على الأحرى ويدها الأيمن، شئها على 

قدريسع إناء هر الخطابي قال نيه، يحنح الذي الإناء وهو المحيب، ت )الجلاب 
عبارةالقول تجعل العرب الأثير؛ ابن قال رامه، على بهما فقال فولها• ناقة- حلبة 
وقالمنى، أي! برجاله، وقال أحذ، أي! بيده، قال فتقول الأفعال، جمع عن 

المجازعلى ذللنح وكل رفعه، أي' بثوبه، وفال تلبه، أي* يدم، على بالماء 
والاتساع(.

عندالفنل في يناروا فائت مطعم، بن جمر عن م( )خ -  ٦٠٠
بكذارأسى ل أغ٢^؛، أنا أنا ت القوم بعض فقال ه اممه رمحول 
أكن،ثلاث، رأسى على فافيص ألك أنا اممه رسول فقال وكدا، 

كلتيهما.بيديه وأثار ثلاثا، رأسي على فافيض أنا أما • رواية( )وفي 
ثجاذلوا(.؛ رنماروا 



هوالنبي أنا ل اغتكث شالت: عائشة، عن م( )خ -  ٦٠٦
ثلاثةت والمرق ت سفيان قال المرق. ت له يقال يدح من واحد، إناء من 

إناءمن ه الله ورسول أنا ل اغتكث نالت! رواية( روقي آصع 
يوصعكان قالت! )وللبخاري( الجناية من فيه أيدينا ثحتلث واحد، 

جميعا.فيه فنئلع هذا س اممه ولرسول لي 
المركن؛آصع. نلأنة وندره .ونة، دالمالمعروف مكيال ت وسكونها الراء متح رالفرق 

بغيرمنه نتناول أي' جميعا، فيه نشئ مخضب. ت له ؤيقال الثياب، محيه تغل وعاء 
إناء(.

-سلمة ام - امها أن سلمة، أبي بنن، نيتب عن م( )خ -  ٦٠٧
الجنابةمن الواحد الإناء من يغتسلان . النه ورسول هي كانت، 

يغتسلاناته نمن والمرأه ه الّبي كان قال؛ أنس، عن روللخاري( 
واحد.إناء من 

كاناونبمونه . المي أف عباس، ابن عن، م( )خ - ٦٠٨
بغتممذكان الله رمول أن ت لم( )ولمواحد إناء من يغتسلان 

ميمونة.مقل 
وجواز١^١>؛-، الإناء س والمرأة الرجل ال اغتجواز على الاتفاق النووي )نقل 

وسناالمرأة، بفمل الرجل وضوء في واحتلغوا الرحل، بفضل المرأة وضوء 
لالمجيزين(.حجة الحدث 

,القاعبمشل اليي. ثان ُال: أنس، ص ،؛( رخ - ؛■•ا■ 
بخمريغتسل كان • رواية( روقي بالمد ؤيتوصأ أمداد، حمة إلى 

مكاكئ.بخمس • رواية( )وفى بمكوك ؤيتوصا مكاكيلئ،، 
قالتنور، بوزن والمكوك أمداد، أربعة والصاع المعتاول، ان الإنكمي ملء )الميت 

بالصاعيغتسل الأحرى الرواية في فال كما المد هتا ؛الماكوك المراد لعل النووي. 
أمداد(.حمسة إلى 

ليغت. اممص ون رم كان قال؛ سفينة، عن رم^ - ٦ ١ ٠ 



دقت؛ا
منالماء من الصاع ثعنله ت رواية( روض بالمد ويتطهر بالصاع، 

المد.ؤيوصثه الجناية، 

خدمةعليه واشتريف أعتقته سالمة أم مولى ت وقيل اض رسول مولى *' )سفينة 
عاش(.ما الني. 

ابنأتاني جابر: لي قال قال: اياقر، سد عن م( )خ -  ٦١١
الغلكيف • لى قال - الحنفية ابن محمد بن بالحز يعرض - عمك 

عششفها أك ثلاثة اخد ه المؤ، كان ثلت: الجنابة؟ ْن 
كثيررجل إني الحسن! فقال حده، سائر على يفيض ثم رأسه، 

كانأنه رواية(؛ )وفي منك شعرأ أكثر ه النبي كان فقللم،! الشعر؟ 
صاع،يكفيك فقال؛ الغل، عن قالوه قوم، وعنده ، وابوْ هو عنده 
منكأوفى هو من يكفي كان جابر؛ فقال يكفيني، ما رجل؛ فقال 

هالنبي سألوا ثفيف وهد أن ؛ أحرى( )وفي منك وحير سحرأ، 
فامئأن أنا فقال؛ بالغل؟ محيف باردة، أرص أرصنا إن ؛ قالوا
ثلاى.رأسي عر 

وعدلتؤالمائة، أقيمن، قال؛ هريرة، أبي عن م( رخ - ٦ ١ ٢ 
فخرجإلينا( يخرج أن قبل الصفوف هعدلما رواية؛ )وفي قياما الصفوف 

؛لمابقال جنب، أنه ذكر مصلاه في دام فلما . اف رسول إلينا 
فصلينافكثر، يقثلر، ورأسه إلينا حرج ثم فاغتسل، رجمر نم مكائكم، 

معه.

إنياممه، رسول يا قيئ.' قالت،؛ ملمة، أم عن ريوا ء  ٦١٣
أفأنقفهرواية؛ )وفي الجنابة؟ لعل أفأئقضه رأسي، صفر أسد امرأة 

ثلاثرأسك على ئحثى أن يكفيك إنما لا، قال؛ وللجنابة( للحيضة 
فتهلهرن.الماء عيله يفيفص ثم حثاءت<، 



)ثْيتحعبمده 
تأي صلمرأ، الشعر صفرت يمال! سعرى، فتل أحكم أي• رأسي' صفر )أشد 
صفائر{.جعلته 

بنعبداض أن عائشة بلغ ثال! عمير، بن عسي عن زم( — ٦ ١ ٤ 
لاينعجبا يا ت قالت، رووسهن، يفضن أن اغتسلن، إذا الماء يأمر عمرو 
أنيامرهن أفلا رؤوسهن، ينقضن أن اغتسلن إذا الماء يامر هذا، عمرو 

وبينهبيني إناء من ه اش ورسول أنا اغتل كنت لقد رؤؤسهن؟ يحنن 
حتىنيادرني إفراغات، ثلاث رأسي على أفؤخ أن على أنيد ولا واحد، 
جنبان.وهما قالت،: لي، ذغ لي، ذغ أقول: 

أزواجكن ت قالت عائثة، عن )صحيح( هب( د )حم -  ٦١٥
بمهاهنلا ؤيغرقن، فيه يغتسلن الثماد عليهن معه بخرحن النبي. 

معيخرجن كن ت رواية( زوقي مخرمات ولا مجلالي، عنه 
ثميحرمى، أن قبل اصثلمد.ل قد الثماد، عليهن ث. اض رسول 

عنه.ينهاهن لا ؤيغتجلن مءن عليهن، وهو يخبلن 
بهايشد خرقة وهى بالصماد ثده إذا وجرحه رأسه صني يقال الشد الصمد )أصل 

فيقال يشد، لم ؤإن وغيره الجرح على الدواء لوصع قيل ثم المريض، العضو 
هدافي بالصماد المراد ألأصولت جامع قي الأثير ابن الحافغل قال ت المعبود عون 

يشدالتي الخرقة لا وغيره طيب من ؤيسكنه يلبيه مما الشعر به يلطخ ما الحديث 
نمذلك وغير والخنلمي والطيب بالصمغ صفائرنا نلطخ كنا والمعنى الرأس بها 

يكونأن ؤيحتمل الضفائر نقص لعدم حاله على باق به ونضمد نلمقلخ وما نغتسل 
ستعملولا الجنابة غل به وننوي الخثلمي به نغسل الذي بالماء نكممي كنا المعنى 

الغل(.به نخص ماء بعده 

أنعائشة، عن رحيمزا و،ا ع ن ت د ى حم رش -  ٦١٦
الئنل.بعد ينتوصا لا كان الله رسول 

وصوءان؛يحيا ولا ت وقالوا • حجر ابن قال ' الحديث هدا عند المماتيح، مرقاة في )قال 
الجنابة(.من الغسل يعد يتوضأ لا واللام الصلاة عليه كان ت الصحح للخبر اتفاقا 





أماالجيم. وكسر العين ؤإمكان الهمزة بفم فهو \ءجك أما النووي! )نال 
أعجلتمثل الحاء وكر الهمزة بضم رواية وفي والحاء الهمزة بفتح فهو أقحطت! 

قحوهلمن استعارة وهو المني إنزال عدم هنا الإ٠حاءل ومعنى صحيحتان والروايتان 
وهوالمطر 

عمان،بن عثمان اد مأنه حالي، بن نيد عن حزا رخ —  ٦٢١
يتوصأعئمان! فقال تمن؟ ولم امرأته الرجل جامع إذا أرأيت ت فقال 
منممعئه ت عثمان وقال ذكره، ل ؤيغلعلاة ليتوصأ كما 

ظالبأبي بن عالئ دلك عن مالت، البخاري(: )زاد . اممه رسول 
رواية)وفي بذلك فأمروْ كنب،، بن وأبي عبيدافه بن ومحلك والزير 

ه.الله رسول من ذلك سمع أنه أيوب، أبي عن لهما( 

جلسإذا قال: . اف رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٦٢٢
ينزل.لم محإن الغنل، وجب فقد جهدها، ثم الأرع، نمها محن 

الئنل،يوجمح، ما ذكروا أنهم موسك،، أبي، عن )م( -  ٦٢٣
الأنماؤيون:فقال والأنصار، المهاجرين من رههل ذللث، في فاختلف 

بلالمهاجرون: وقال الماء، من أو الدفق، من إلا العنل يجب لا 
ذلك،من أشفزئم فأنا موسى: أبو قال الفنل، وجب فقل- خالهن إذا 

أو— أماه يا : لهافقلت، لى، فأذن عاسة، على فامتاذنتط فقمت، قال: 
أستءصبلثإ؟ؤإني سي،ء، عن ألك أمأن أيبد ، yi- المؤ.منين أم يا 

ولدتلث،،الش أملثط عنه سائلا كنت، عما تسألي أن تستحيي لا فقالت،: 
الخبيرعلى قالت،: العنل؟ يوجب فما قلت،: أملثح، أنا فإنما 

ومسالأربع، يبها بين جلس إذا الله رسول قال مقهلت،، 
الئنل.وجس، فقد الختاف، الختان 

فقدالمس؛ مجرد المراد وليس الإيلاج، عن كاية وتماسهما القطع، موضع )الختان! 
منهما(.أحد على الغل يجب لم إيلاج بلا الختانان تماس لو أن العلماء أجمع 



عنه الله رسول سال رجال أن عائشة، عن رم( -  ٦٢٤
حاله،وعانثه العنل؟ عامهما هل يكسل، ثم أهله يجامع الرجل 

نغتسل.ثم وهده، أنا ذلك، إني . الله رسول فقال 
صارت ومعناْ ينزل، فلم ئتور أدركه تم جامع إذا • بكنل وتميل بجبل، )أكل، 

كسل(.ذا 

ينثبللا قال•" . الله رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٦٢٠
هريرة؟أبا يا يفعل كيف، I قالوا ب،، جنوهو الدائم الماء في أحدكم 

تناولأ.يتناوله ت قال 

أرادإذا و. اممه رسول كان قالتت عائثة، عن م( رخ -  ٦٢٦
البخاري(رواية )هذه للصلاة وثوصا فرجه غسل جنبا، وهو ينام أن 

وضوءهتوضأ حتب، وهو ينام، أن أراد إذا كان قالت،؛ لم( )ولم
وأرادجنبا، كان إذا كان له(: أحرى )وفي ه ينام أن قبل للصلاة 

للصلاة.وضوءه توضأ ينام، أو يأكل، أن 
جاءكما للملأة، وصوء0 توضأ أي: للمائة، وئوصأ البخاري: رواية في )فولها 

لم(•مرواية في ينها 

الخطاببن عمر ذكر نال: عنر، ابن عن م( رخ -  ٦٢٧
.؛الله رسول فقال الليل؟ من الجنابة تصيبه أنه و. اممه لرسول 

مألعمر أن رواية(: )وفي نم نم ذكرك، ل واغتوضأ، 
أحدكمتوضأ إذا تعم، قال؛ حنبح؟ وهو أحدنا أيريد ه؛ الله رسول 

أحدناأينام ه؛ الّكا عمر اسقني )ولنخاري(: جّب وهو فليريل 
توضأ.إذا نعم، قال: جب؟ وهو 

أنأمية، بن يعلى عن زحسزا هق( ْلب ن د زحم -  ٦٢٨
وأثنىاممه فحمد المنبر، فصعد بالثراز، يغتسل رجلا رأى ه الله رسول 



اغتلفإذا والنتن، الضساء يحب محشر حيي اممه إن قال! نم عليه، 
بشيء.يلثواو يغتسل أن أحدكم أراد فإذا ت رواية( )وقي ثلبمثتر أحدكم 
نجرمن يستر ما به ليس الذي والمرصع ،، ١^١٢للفضاء اسم بالفتح! )النرازا 

النغلرعاليه يحرم من بحضرة يكون أن إلا للندب، بألاصتتار الخالي وأمر عيره• ولا 
وجوبا(,الاستتار عليه فيجب لعورته 

هه ه 

اشممباب 

فيه اف رسول مع حرجنا قاكت عاسة، عن م( )خ -  ٦٢٩
عمدائمظع - الجيش بيات أو — بالسداء كنا إذا حتى أسفاره، بعض 

وليسوامعه، الناس وأقام التماسه، على و.■ اف رسول فأقام إ لي 
ألا: فقالوابم، أبي إلى الماس فاني ماء، معهم ولمس ماء، على 
معه،وبالماس ؤه اممه برسول محات عائشة؟ صنعش ما إلى ترى 

هاف ورسول بكر أبو فجاء ماء؟ معهم ولمس ماء، على ولموا 
.اف رسول حبنت، فقال: نام، محي يخذي على رأسه واصع 

لمحا ٠ بكر، أبو تبني فع، ماء؟ معهم ولمس ماء، على ولموا وألماس، 
سيمنعتى محلا حاصزتى، فى بيدن يظعن رجعل يقول، أن اف ساء ما 

حتىه اض رسول فنام محخذي، على ه افه رسول مكا0 إلا المحرك 
فقالمحلمثموو الميمم، آية تعالى اف فأنزل ماء غير على أصح 

أبىآل يا بزكتكم بأول هي ما -؛ النفباء أحد وهو - حضير بن اسيد 
)وفيتحثه العمد فوحدنا عليه، كنن، الذي المعين محتعثنا محالم،: بكر، 

فأناحالمدينة، داخلون ونحن ؛الت1د.اء، لي قلادة سقثلث، قالخ،: رواية( 
فلكزتيم أم فاثل راندأ، ض رأص قض ينزل، ه المن 



وحضرتاستسقط هؤ النص أن وفه! ، ذحوْ وذكر شدبيه.. لكزة 
استعارتأنها أحرى( روقي فنزلت ، يوحل. فلم الماء فالتمس المسح، 

فيأصحابه من تاما ه اض رسول فأرمل فهلكث،، قلادة، أسماء من 
هالنبي أتوا فلما ، وضوء بغير فصلوا الصلاة، فأدركتهم ؤللبها، 

افحزاك حقير: بن انند فقال التيمم، آية فزك إليه، ذلك نكزا 
وجعلمخرجا، منه لك الله جعل إلا فهل أمر بكا نزل ما فواف حيرأ، 

aبركه فه للملمن 

■صاعت( ت هلكث حفنه. وكسرهات الحاء شح ان، الإن)حجر 

جالساكنت، قال! لأمدي، ا ملمة بن شقيق عن م؛ زخ _  ٦٣٠
أبايا أرأينا موسى! أبو فقال موسى، وأبي عود مابن عبداف مع 

يضعكيما شهرآ، الماء يجد فلم أجب، رجلا أن لو عبدالرحمن 
أبوفقال شهرأ، الماء يجد لم ؤإن يتيمم، لا عبل.اف! فقال بالصلاة؟ 
ميشوأماء■ نجدإ  ٢٥^المائدة سورة في لأية ا ه ؛هن. فكيف موسى! 

إذالأوسلئ، الأية هاوه في لهم وشص لو عبداف! فقال صعيدا 
لدا؟هل.ا كرهتم ؤإنما ! !، lJL؛بالصعيد، يتيمموا أن الماء عليهم برد 

لعمر!عمار قول، مع تألم لحيياف! موسى أبو فقال نعم، قال! 
فيءتمرغن< الماء، أجد فلم ، فاجنست، حاجة في اف رسول بعثني 

فقال!له، ذللثح فدكرت الني أتبت، نم الدابة، ئمئ كما الم.عيلأ 
نملأرض ا على صربه بكمنه وصرب، ! هكذاتمتع أن يكفيلث، إنما 

ثم- بكفه شماله ظهر أو - بشماله كمه ظهر بهما مح ثم ا، نفضهمِ
•وجهه؟ بهما مح 

ثمهكن.ا، بيديلث، تقود أن يكفيل؛، كان إنما قال! لم( م)وعني، 
اليمين،على الشماد مسح ثم حدة، وا ضربة الأرض إلى بيديه صرب 



عمار؟بقول يفغ لم عمر ثر لم أو ت عبداممه فقال ووجهه، كميه وظاهر 
فماالأية؟ بهده تصغ فكيف عمار، قول من يذعنا ت مرمى أبو قال 

كانإنما قال! هؤ اض رسول أن رواية(• روقي يقول ما عبداممه درى 
قمحيديه، فضض الأرض، بيا.يه وصرب هكذا، تقود أن يكفيك 
رحلاأن أبزى، بن ء-ا-الرحمن عن لهما، أحرى روقي وكمه وجهه 

فقالمل، لا فقالت ماء؟ أجد ولم ن، أجثبإني فنالت عمن أتى 
قاصابتنامرية، فى وأست، أنا إذ المؤمنين، أمير يا تن-كر أما عمار! 
فيمحتمعكتخ أنا وأما مل، فلم أث قاما ، الماء نجد فلم جنابة، 
بيديكتقرب أن يكفيك إنما ؛ اض رسول فقال وصليغ، التراب 

عمر!فقال وكمنك؟ وجهالئ، بهما تمح ثم ئلممح، ثم الأرض، 
مانوليك عمر! فقال به، أحدث لم ثئث إن فقال! عمار، يا اممه اتق 

توك•
كنتفإني عليك اشتبه أو نسيت تثبت أي عمار، يا اش اتق عمر قول )معنى 
إنأي به، أحدث لم ثنن، إن عمار قول ومعنى هذا من شينا أتذكر ولا معك 
فقالحرج ■صلي يبق فلم بلغته ند فإني وافقتك به بث، التحل ترك في، المصلحة رأيت 

الأن أتذكره لا كوني من بلزم فلا وشأنلث، نتركلث، أي توليت ما نوليك عمر له 
حجرابن عنه ونقله النووي قاله به، التحديث، من منعك لي فليس حقا يكون 

الله(.رحمهما 

لماه افص رسول أف حصين، بن عمران عن م( رخ -  ٦٣١
يافقال! القوم، مع مل لم معتزل برجل هو إذا صلاته من ائهتز 
أصابتنياف رسول يا قال! القوم؟ مع ملئ أن منعلث، ما فالأن، 
،.^٤٥٠٧فإنه بالصعيد، عليلث، فقال! ماء، ولا جنابة، 

اللهمول ذكر باب فى بهلوله، الحديث، )سبق 

ه. . 





هذاولكن بالحيفة، ليت هذه إن فقال; ه اش رسول فانتفث 
عاثنة;فالت صلاة، لكل تغتل فكانت وصلي، لي فاعثعرق، 

حتىجحش، بت ليب أحنها حجرة في مركن في تغتل فكانت 
ثحبنككانت، ما قدر امكثي ت لهامال لم(; )ولمالدم حمن، ثغلو 

بنالالي«ءء، قال صلاة. كل عند تغتل فكائن، لي، اعتيم حيصتلسه، 
عندتغتل أن أمرها ه الله ود رم أن سهام، ابن يذكر لم سعدت 

هي.فعلتن ثيء ولكنه صلاة، كل 
زوججحش ينتج نينب أختا هي هده حبيبة وأم الزوجة، نرببة • بفتحات )الحئنة، 

الزوجةأiارب٠ وهم حثن جمع الأحتان اللغة؛ أهل فال، النووي؛ غال، ه، النبي 
فيهتغل وعاء كمبرد؛ \ذبنش.I الجميع. يعم والأصهار الزوج أقاربا والأحماء 

ؤإجانة(.مخفح، له؛ ؤمال، الثياب،، 

حتنشأبي بشن، فاطمة قالت، مالت،: عائثة، عن م( )خ -  ٦٣٤
فقالالصلاة؟ أفأقع أطهر، فلا أستحاض امرأة إني و..' اف لرسول 

أقبلت،فإذا بالحيضة، ولست، عرق، ذللئ، إنما ; اممهرسول لها 
وصليالدم، عنكج لي فاغقدرها ذهبح فإذا الصالة، فاتركي المحيضة 

فاغتليأدبرينتح ؤإذا المائة، فدعي الحيضة أقبلتح فإذا رواية(; )وفي 
كتالتي الأيام قدر الصالة دعي ولكن أحرى(: )وفي وصلي 
وصلي.اغتسلي ثم فيها تحضين 

أمعن رصحبحا هق( قط طب ن د ى حم ش رلك -  ٦٣٥
فامتثفتتحالله رمحول عهد في الل.ماء تهراق كانت، امرأة أن سلمه، 

كانت،التي والأزم عدد كفلر فقال: ه المي ملمة أم لها 
قدرالصلاة فلتترك أصابها، الزى يصيبها أن قبل النهر من تحيضهن 

نمبثوبط، لتستئفر نم فلتغتل، ذللث، حلمتح فإذا الشهر، من ذللثط 
لتحل•



يشدهشيء في طرفيها وتويق محثلنأ، تحشوها عريقة Jخرةة فرحها ئثد ! رئستثفر 
تحتيجعل الذي الدابة مر من مأخوذ وهو الدم، نيل بدللئ، فتمنغ ونهلها، على 

عونفي قال بدنه، ب، الكلمعل كما رجليه ين ثوبه أدخل الرجل؛ واستقر دنها، 
معلومةأيام الشهر من لها يكون المرأة حكم هدا الخaلابيت الإمام نال المعبود؛ 
بهاتمر ؤيالدماء فتهريق سحاض ثم العلة حدوث نبل الصحة أيام ني تحيضها 

كانتحالتي الأيام قدر الشهر من الصلاة نلع أن ه اممه رسول أمرها السيلان، 
مرةلت، اغتالأيام تلك عدد استوفت فإذا أصابها، مجا يصيبها أن قبل تحيفر 
حجت،إذا الهلواف، وجواز والصوم الصلاة وجوب في الغواهر حكم وحكمها واحدة 

طهارتهالأن صلاة لكل توصأت نمالئ أن أرادت إذا أنها إلا إياها، الزوج وغشيان 
كالمتيمم(.فرض صلاتي نملي أن يجوز فلا صرورة 

ئاك:- س اليئ نابمت، زكانث، غطثة. أم غن )خ( .  ٦٣٦
عيهاوالنسائي( داود أبو )وأحرجه شنئا ة والممن الكذرة نعد لا كنا 

شيئا.الئلهر تغذ والصمنْ الكدر0، نعد لا كنا ولفعله'. 
نساءوكن وقال؛ الحيض، أيام غير في والكل.ر0 الصفرة باب في البخاري )أحرجه 

الطهربذلك تريد البيضاء، المصة ترين حتى تعجلن لا فتقول: عائشة، إلى يبعثن 
القعلنةتخرج حتى أي؛ الثورة هي المهملة وتشديد القاف شح والقصة الحيفة، من 

الحيضأيام في والكدرة الصفرة أن على دلالة وفيه صفرة يخالعلها لا نقية يضاء 
الماء(.تعرفه الحيض انقطاع ءنا_ الرحم يار.فعه أيض ماء أيما والقمة حيض 

امرأةحاءين، محالن،: بكر، أبي ينت، أسماء عن م( رخ -  ٦٣٧
منعكيف الحمةت من ثوبها يصيث، إحدانا ; فقالئ،اكى. إلى 
فيه.ملي نم ئنمحه، ثم بالماء، تمرصه ثم نحته، فقال؛ به؟ 

ؤإنماالأصابع، بأطراف الأخذ القنءس: تئنصه، سواء. والحك الحف )تحنه: 
.نجس( لأنه ؤإزالته وقرصه بحته أمرها 

واحي.ثود-ح إلا لإحدانا كان ما iالت،: عائنة، عن رخ( -  ٦٣٨
بئلمرهاممصعته بريقها ةالتا دم، من شيء أصابه فإذا فيه، نحيض 

عندثوبها من الدم يفرص ثم تحيض، إحدانا كانت، ت رواية( )وفي 
فيه.صلي ثم ائره، حمعلى وسفح فتغسله، ئنهرها، 



حمق
بالميم(.نضنئه، ؤ؛روى بظهرها، ودلكتن نفعته أي؛ الأير• ابن قال )فمنته، 

اJرأةحاضت، إذا كانت، اليهود إن ئال: أنس، عن )م( -  ٦٣٩
اصحانم،أل فالبيويت،، في يجامعوهن ولم بواكلوها، لم فيهم 
مح4م ؤ أيبمة م >زتئزه م: اه نانزل الم؟ m المم 
ذلك،لجل الذكاح، إلا شيء كل امنعوا اض رسول فقال الأية، 

خالفناإلا شيئا أمرنا من ييع أن الرحل هذا يريد ما ! فقالوااليهود، 
إنالله، رسول يا فقالا: بئر، بن وعباد حصر، بن أنني فجاء فيه، 

حشه اينه رسول وجه فتغير نجامعهن؟ أفلا وكدا، كدا تقول اليهود 
إلىلتن من هديه فاستقبلهما فخرحا، عليهما، وجد ند أن محلننا 
عليهما.يجد لم أن فعرفا فسقاهما، آثارهما، في فأرسل ه الّكا 
(.١٠٠^؛غض، أي; ، )وجد

كانت،إذا ا إحدانكانت، قالت،: عائشة، عن م( رخ -  ٦٤٠
فىبإزار تائزر أن أمرها يباشرها، أن الله رمول وأراد حائضا، 

كانكما إربه _L_l؛، كان وأيكم يباشرها، تم حيضنها، نور 
فامزر،يأمرني كان فالحح: رواية( )وفي إربه؟ يمللثح و. اممه رسول 

فاغسلهمعتكف، وهو إلي رأسه يخرج وكان حائض، وأنا فثباسرني 
حائض.وأنا 

أي!الحاجة والإرب،: العفو، الإزبح؛ كثرتها. ووقت، معفلمها حيضتها: )فور 
يباشرهاأن أحدها: ام؛ أننادثة الحانض مباشرة النووي: نال الجماع. شهوة 

فيماالمباشرة الثاني: والة؟ القرآن بنص بالإجماع حرام فهذا الفرج في بالجماع 
وهوذلك غير أو اللص أو المعانقة أو بالقبلة أو بالذكر الركثة وتحت، رة الفوف، 

وغيهاوالدبر القبل غبر في والركبة رة البين فيما الماشرة الثالث،: ؛اتفاث،. حلال، 
مكروهةأنها والثاني: العلماء. أكثر إليه وذهب، حرام أنها الأول،: أوجه؛ نلائة 
الجماع.إلا شيء كل اصنعوا السابق: أنس لحلين، أقوى الوجه وهدا تنزيه كراهة 

فيه الّمح، اثتمار وأُا • قالواالفرج، عن نفه يفبهل لمن حلال، أنها والثالث،: 
الامتجابح(.على فمحمول الإزار فوقا ما على مباشرته 



أنأراد (ذا . \صئ  jL5ممونة، عن م( )خ .  ٦٤١
كانت رواية( )وفي حائض وهي فايزرن أمرها انه، نمن امرأة يباشر 

كان.ئاك: لم(. )ولمحئض وهن الإزار فوق نساءه يباشر 
ثوب.وسه وسي حائض، وأنا معي ضلجع 

ناولينياممه رمول لي قال قالت؛ عائثة، عن رهزإ -  ٦٤٢
فيليست حمتك إن قال! حائض، إني قاك! المجد، من الحمرة 

فيو. الله رسول بينما قاوت أبي عن رواية )j؛rj، بدك 
فقال:حاض، إني فقالت،: ، الثوب، ئاوليني عائشه، يا فقال: المجد 

فناولته.يدك، فى ليست، ح1صتلثإ إف 
بهذاإلا حمرة تكون ولا وكفيه، وجهه الممش عليها يضع صغيرة مجادة ت )الحمرة 

أنمعناه عيانحى قال المجل. من وقولها . حصيراصميث، كبيرة ت، كانفإن المةاسار، 
المجدفي كان ث. لأنه المجد في وهو أي المجاد من ذللته لها فال ه الّك، 

وقوله:حائفس، وهي المجل. يدها إدخال من فخافت، حجرتها فى وعاتثة معتكفا 
ليناالحيفس دم وهي عنها المسجد يمان التي النجاسمة أن معناه يادك فى ت، لي

فياس

معمفهلجعة أنا بينما قالت،: سالمة، أم عن م( زخ -  ٦٤٣
ثيابفاحديننح للتؤ، فانحفت،، إذ الخميلة، في .٠ الله رسول 

فدعانينعم، قلت: أيفنمتح؟ اممه رسول لي فقال فلسهتها، حيضتي 
الخميلة.فى معه فاصهلجعته 

بهن. والحمل؛ كان، ثيء أي من حمل له ثوبه كل وهي القعليفة، رالخميلة: 
النعام(.ريش الحمل؛ وأصل قفول، له وتفضل ينج مما ونحوها الضليفة 

فييتكئ كان ه البي إن قالتؤ: ;، jUUعن م( )خ .  ٦٤٤
القرآنيقرأ كان رواية(: )وفي القرآن فيقرأ حائض، وأنا حجري 

حاض.وأنا حجري في ورأسه 



^VA؛؛(عخ|دسقِه 
وأناالإناء من أثرب كنت قالت! عائثة، عن زينا —  ٦٤٠

فيشرب،في موصع على فاْ فيضع ه النص أناوله ثم حائض، 
موصععلى فاه فيضع ه الني أناوله ثم حائض، وأنا ١^^، وأدمق 

ئ•

البما عائثة: سالت فالت،: معاذة، عن م( رخ -  ٦٤٦
أنت؟أ-مورية فمالت،: الصلاة؟ تقضي ولا الصوم، تفضي الحائض 

فنومرذلك يصيبنا كان فالت،: أمحال، ولكني بحرويية، لتإ قلت• 
مالت،امرأة أن رواية( )وفي الصلاة بقضاء نومر ولا الصوم، بقضاء 
أنأخرى( روقي محيضها؟ أيام الصالة إحدانا أتقضي فقالت،: عائنه 
نحوه.وذكر محلهرت؟ إذا صلأيها إحدانا أجرى : لهاقالت، امرأة 

السائل،يكنرون ٢^^١،، مى نفرية نزلوا الخوارج من طانفة )الحرورتة؛ 
الضر(.باب في بهم التعريف ّبق وفد ويتعنتون، 

 □□□□□□



اكسةجامغ  ٢٨٨

\س0كظس 

أحبقاوت . اف رمول أن هربرة، أبي عن رفزإ - ا  ٤٧
أنزافيا.الق إر التلاد زأبمض متاجدقا، الق إز البلاد 

المدينة،الله رسول قدم قال! أنس، عن حزا زخ —  ٦٤٨
فأقامعوف بن عمرو سو لهم: يقال خئ في المدينة، علو في فزل 
فجاوواالجار، بني ملأ إلى أرمل إنه ثم ليلة، عشره أربع فيهم 

وأبوراحلته على ه اممه رسول إلى أنقلن فكاني بسيوفهم، متقلدين 
وكانأيوب، أبي بفناء ألقى حتى حوله، النجار بني ونلأ ريلا، بكر 

تبنىأن قبل الخم، مرابض في ويملي الصلاة، أدركته حسن، بملي 
المجار،بني ملأ إلى فأرمل بالجد، أمر إنه ثم المجد، 

ال: قالواهذا، بحانهلكم ئامنوني الجار، بتي يا فقال: فجاووا، 
أقولما فيه فكان أنس: قال اممه، إلى إلا لمنه نهللب ما والله، 
.اممه رسول فأمر وحرب، المشركين، وقبور نخل، فيه كان لكم، 

وصموا، ويت، قوالخنب ، فنشت، المشركين وبقبور طخ، بالنخل 





أناس، عبابن عن رحسزا بغ( هق طي، حب )د -  ٦٠٠
نتزحريهاعاست ابن قال احي. المبتنسد أمرت ما ت قال ه المي 

والمحارى.اليهود نحزفنا كما 

أوبنانها ؤاعادء رفلها الماجد؛ تشيد معلقا. عباس ابن نول الخالي زأخرج 
حنوكمال الزينة والزحرف؛ الحاجة، تدر على زائدان لأنهما تجميمها؛ 

منإن أنس؛ حدث الماعة أشراهل فى وبأتي المزثن، والزخرف؛ الشيء، 
^1>؛(.إلا ممرونها لا المساند ني الاس ياهى أن المامة، أشرا'ًل 

فيهالماس قول عند قال: عفان، بن عثمان عن م( رخ -  ٦٠١

ّمتؤإنى أكثرتم، إنكم .ت اغ رسول جد مبمي حين 
بيتناله الله بثي الله وجه به يبتغى مسجدأ بثي من ت يقول الله رسول 

أرادعفان، بن عثمِان أن لبيد، بن محمود عن لم( )ولمالجنة في 
فقال؛هيئته، على يدعه أن وأحبوا ذللث،، الماس فكره المجد، بماء 

الجنةفى له الله بني لله مجدأ يني س ت يقول الله رسول سمت 
مثله.

بالحجارةبناوْ عثمان من الصحابة كرهه الذي لمل ■ المنة نرح في البغوي )قال 
ؤإنماإنشاء المسجد عثمان يبن ولم حجر؛ ابن وقال توسيعه مجرد لا المشوشة 

جددمن حق في الثناء إطلاق منه فيوط عمر ابن حدين، في تقدم كما ونبي، وئعه 
الد.يالمجي. على اممه كتب من ٠ الجوزي ابن وفال أنثا، من حق في يطلق كما 

الإخلاص(.س يعيدا كان يبنيه 

هاممه رسول أن أمني، أبي أو حميد أبي عن رم( -  ٦٥٢
أبوابحلي ايتنح \ذلهز نننمل: المجد، أحدكم يحل إذا قالا 

فضللث،.س أّأللثج إني اللهم ت فليقل خرج ؤإذا ، رحمتتلث، 

أنالعاص، بن عمرو بن عبداممه عن رحسن( ردا .  ٦٥٣
العفليم،بالله أعوذ I المسجل. لحل إذا يقول كان الله. رسول 



قالفإذا قال; الرحيم. الشيطان من القديم، ونالظانه الكريم، وبوحهه 
اليوم.سائز مني حفظ ت الشيطان قال ذلك 

يحلإذا قال'. . الله رسول أو قتادة، أبي عن م( زخ -  ٦٥٤
قال!رواية( )وفي يجلز أن قبل ركعتين فليركع المجد، أحدكم 
فجك،الناس، قلهرايى بين جالس . اممه ورسول المجد لحك 

تجلى؟أن قبل ركعتين تركع أن منعك ما ه•' اممه رمحول فقال 
يحلفإذا قال! حلوس، والناس حالما، رأيتلئ، اممه، رسول يا فقلتا! 
ركعتين.يرئر حتى نجلمل فاد المجد، أحدكم 

سنةوهي لحل ونتا أي في بركعتين المجد تحية استحباب فيه ت النووي )فال 
تنزيه(.كراهة وهي صلاة بلا الجلوس بكراهة التصريح وفيه الخلين يإحماع 

منيقول! ه ض ا رسول سمع أيه هريرة، أبي عن رم( -  ٦٠٥
فإنءليلئا، اممه ردها لا فليقل! الجن.، في صالة ينشد رحلا محمع 

لهدا.بث لم الخساحد 

منفق-ال! المسجد، فى نشد رحلا أف بريدة، عن زم( _  ٦٥٦
)وفيوجديثح لا .! اش رسول فمال الأحمر؟ الجمل إلى دعا 

له.بنيتح ّ المساحي ؛نستا إنما غيرك( الواحد رواية! 
صاحبهإليه فدعا الأحمر، الجمل وحد س أي: الأحمر، الجمل إلى دعا )_ 

فيئانما كن_ثا قال! يزيد، بن _ا ائالعن رخ( -  ٦٥٧
فقال!الخؤلؤاب، بن عمر فإذا فنفلريت، رحل، فحصبنى المسجد، 

أنتما؟أين من أو أنتما؟ مث فقال! بهما، فجئته بهيين، فائتني اذم، 
،لأوجعتكما البلد أهل من كنتما لو قال! الطائف، أهل من قالا! 

اللهرسول مجل فى أصواتكما ترفعان 



^|]سيهتحثتح 
ه•المي قول وماتي المغار، الحصى وص بالحصباء، رمانى )حصبي؛ 
المسجد(.قي والتنانع الاحتلاحل أي• الأسواق، وهيئات 

معالمجد في نحن بينما قال: أنى، عن م( رخ -  ٦٠٨
أصحابفقال المحي، في يبوئ فقام أعرائ، حاء إذ ه اف رسول 
دعوه،تزرموه، لا ! افدرسول فقال مة، مه، •' اض رمحول 

هذهإف له! فقال دعاه، اشد رسول إن ثم باد، حنى فتركوه 
اشد،لذكر هي إنما والقدر، البول هذا من لشيء تصلح لا المساحي 

وأمرقال! - اشد رمول قال كما أو - القرآن وقراءة والصلاة، 
،.uipمتئد ماء، من لدلو فجاء القوم، من رحلا 

ورميقال• بوله، تقطعرا لا أي؛ الراء، على المعحمة الزاي بتقديم يزرئوْ، )لا 
عليه(.صبه ت عليه سه \)،وخ, إذا الدمع؛ 

)وفيالشاق قال! . اشد رسول أو أنس، عن م( )خ -  ٦٠٩
دهنها.وكماريها حهليئة، المجد فى الممل( رواية! 

أدنىمعه ثئخ • الئنل بيق• فهو فيه دام وما منه، حرج إذا الفم ماء رالنصاق! 
•التفل( من أقل والنفث التهاق، من يكون ما أمحل والنقل ماق، 

جدارفي رأى ه اض رسو3، أل عائشة، عن م( رخ -  ٦٦٠
فحكه.ئحامة، أو بزاقا، أو مخاطا، القبلة 

عليعرصت قال! . السئ أن در، أبي عن رم( -  ٦٦١
يماحلالأذى أعمالها محاسن في فوجدت وسئها، حسنها أمتي أعمال 

مجدالمفي تكون المحامة أعمالها مساوئ فى ووحدت لعلريق، ١ عن 
دفن.لأ 

امرأةأنما قال! . نبي الأن هريرة، أبي عن زم( -  ٦٦٢
الاحرْ.العشاء معنا نمهل فلا نخورآ، أصابت، 



ثاك؛عود، مبن عبدافه امرأة التقفية نينب عن زم^ -  ٦٦٣
طيبآئس فلا المجد، إحداكن نهدت إذا ه.' افه رسول لنا قال 

الاJالة.تلك ئثليب فلا العناء، إحداكن فهدت إذا ت رواية( )وفي 

تمنعوالا قال: النص. أل عنن، ابن عن م( )خ -  ٦٦٤
إلىبالليل نساؤكم استأذنكم إذا رواية )وفي الله اجد ماممه إماء 

إلىامرأته أحدكم استأذنت، إذا أحرىI )وفي لهن( فائدنوا الجد 
قاثتللثمنعهن، وافه ت عبداطه بن بلال فقال تمثعهاك فاد المجد 

أحبرقت وقال ممل، مثاله سه سمعت، ما صبتا، ستا فسبه عبداطه، عليه 
قالقال: أحرى( )وقمم، لممنعهس؟ والله ت وتقول اطه. رسول عن 

يقالله، ابن فقال الماحي، إلى بالليل اء للتاؤدنوا ه؛ افه رسول 
عنأحديلئ، وقال; ، صدر0 فى فقرب، لعلا، يتحينه إذل ت واقي له 

تشهدلعمر امرأة كانت، قال! أحرى( )وقى لا؟ وتقول! . افه رسول 
إلها فقيل المسجد، في الجماعة في والعشاء المسح صلاة 

أنيمنعه وما قالتج! ؤيغار؟ ذللث، يكره عمر أل تعلمتن وقد نخرجين 
الأٌإماء تمنعوا لا ه! اطه رسول قول يمنحه قال؛ ينهاني؟ 

اطه.مساحد 

الميتالكثير الئجر والدعل: شد، الأم في ذخل )الدغل، 
عاتكةهى عمر، اِأة الدغل. فى لحل الرحل: والغل أدغال،، وجمعه: كالئحل، 

الأزل،(.الهاجرات من صحابية مل بن عمرو بن زيد بت، 
محالت،قالت،: عثدالرحنن، بنت عمرة عن م( رخ -  ٦٦٠

المجد،لمنعهى اء، التأحدُتؤ ما ه اطه رمولت، رأى لو عائشة! 
منعن؟إسرائيل بني اء أنلعمرة! محيل إسرائيل، بني اء نمنعت، كما 

نعم.يالت،! 

ينئيوهو بحئال نر عمر أل هريرة، أبي عن، م( )خ -  ٦٦٦



منوفيه فيه، أنثي كث مل فقال! إليه، نلحظ المجد، في الئنر 
أسمعث،اف! أسدك فمال هريرة، أبي إلى التفت، ثم منلث،، حير هو 

فقال!المدمر؟ بروح أيده اللهم عني، أجب ث يقول . الله رنول 
نعم.اللهم 

فيالشعر انشأد جواز وفيه الفنخ، يلي الذي المين ببق النظر هو )اللحظ، 
ذلك(.ونحر الكمار هجاء أو وأهله الإسلام مدح ؛ي مباحا كان إذا المسجد 

عبدالنه،ألجرني قال: عمر، ابن مولى نافع عن رخ( -  ٦٦٧
الّ؛ي،مجب ش له، أهل لا أعرب شاب وهو ينام، كان أنه 

لبعضسوداء امرأة الم، أسثالمت،! عائشة، عن رخ( -  ٦٦٨
نتحدثتأتينا، فكانت، قالت،: المجد، في حمش لها وكان المربح، 
قالت:حديثها من فرعن، فإذا عدنا، 

أنجانيالكفر ك من أنه على ربما تعاحيس-، من الوشاح ؤنوم 

رواية؛)وفي الوشاح؟ يوم وما عائشة: لها قالت، أكترمتح، فلما 
وعليهاأهلي لتعفى جويريه يلجن، قالتؤ: شأنم،؟( ما ؛ لهافقلت، 
ثحننهوهي - الحدثا عليها فانحقلتإ منيا، مهل فأدم، من وفاح 
محللبواأيهم أمري من بلئوا حتى فعدبوني، فائهموني، فأحذئه - لحما 

حتىالغدثا، ت، أقبلإذ كربي، في وأنا حولي، هث؛ مينا ملى، في 
ايهمموزالذي هذا لهم* فقلغ خذوه، فا ألعته، ثم رؤؤسنا، وارت 

بريئة.منه وأنا به، 
الفتنهأمن عند الجد في والمقل المبيت الحاسإسثا وفي صغيرا بيت )الجفس• 

إنه(,ألا ت المخ بعض في الكفر، بلدة من أنه على • ثولها ك مكن لا لمن 

أءهلستإقاد: الله. رسول أن جابر، عن م( )خ -  ٦٦٩
شهر،مسيرة بالثبى_إ ت من قبلي: الأكياء من أحد بنهلهى لم حما 



الأرصك وجعك رواية؛ )وفى وظهورا جدأ م الأرص لئ وجعلت 
فليصل،الصلاة أدركته أمني من رجل قائما جدأ( ومئلهورأ ظيبة 

وكانالشفاعة، وأعهلستح ئلي، لأحد فجذء ولم الغنائم، لئ وأجئت، 
•رواية( )وفى عامة الناس إلى ويعثن، خاصة، قومه إلى يبعث، النبي 

وأموي•أحمر كل إلى 
تالمرض دعاء في جاء كما والتراب، الماء من به يثثلهن ما ت الطاء بمح رالظهور، 

اش(.ثاء إن ظهور 

أقرأكنت، قال: اشؤ، بزبد بن إبراهيم عن م( )خ -  ٦٧٠
يات له _Ji، سجد، جدة القرألم، فإذا الندة، في المراق أبي على 
مألت،يقول! در أبا سمبيت، إني قال• الطريق؟ في جد أنأبمت 

جدالمقال! الأرض؟ في وصع جد مأول عن و. الله رمود 
كانكم قالث،: الأقصى، المجد قال: أي؟ ثم قلتح: الحرام، 
قاففصل؛ الصلاة أدركئلث، أينما ثم سنه، أربعون قال! بينهما؟ 

مجد•فهو رواية(؛ )وفي فيه الفضل 
المجدحول التي المواصع وهي الثدي واحده الدال وتشديد الين بضم )الندة، 

حارحةكانت إذا المجل حكم ية للولير الجد ثناء هي وقيل منه، تإ ولي
الهلريق(.في أنجد لموله مهلا؛ق وهدا النكة، في ار؛ النرواية وفي كنه 

ظفىه الله برسول يزد لما قالت؛ عائشة، عن م( )خ -  ٦٧١
وهوفقال وجهه، عن كشفها اغتم فإذا وجهه، على له حميمة يْلمح 
اجد،مأنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى، اليهود على الله لعنه I كدللثإ 
يتحدأن حشي أنه غير ، ئرْ أبرر ذلك ولولا قالت،؛ صنعوا. ما يحدر 

دأ.جم 
النووي؛قال بخميعة، فليي معلما يكن لم فإن علمان، له أسود كساء رالخميمة. 

عائشةحجرة فيه ودحالت النك، مسجد توسعة إلى والتابعون الصحابة احتاج لما 
الجل.فى يغلهر لئلا حوله مستديرة مرتفعة حيهلانا القجر على بتوا الثالثة والقبور 



الشماليضالقبر ركي من جد\ووو نوا ثم المحذور، إلى ؤيودى المرام إله مملى 
فيمحال ولهذا القبر، استقبال من أحد يتمكن لا حتى التقيا حتى وحرمحوهما 

جدأ(.م يتخذ أن حتى أنه غير قبره لأبرز ذلك ولولا الحديث 

و.الله رنوي أن سعيد، وأبي هريرة، أبي، عن م( )خ -  ٦٧٢
الحرام،المجد ناجي: ئادتة إلى إلا ن ١^^١ ظ لا هاد: 

أنهريرة، أبي عن ا لم رولممحصى الا والمجد ، هداجدي وم
ومجدى،الكنية، مناجي: ثلاثة إر سافر إئما قان: ؤه اف رسول 

إيلياء.ومنجد 
أيفأ:والثحل للفرس، كالمرج للبعير وهو الكور وهو رحل، جمع )الرحال؛ 

فيموصع يقضي لا ت هناوالمراد رحالكم، فى صنوا فوله؛ في وسيأتي النزل 
الأرضمزارايت، كل إبْلال وفيه الذكورة، الثالثة اجد المإلا انمبادة بنية الأرض 

الماجد(.تاللث، غير 

صلاةقال: و. اض رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٦٧٣
سواهفيما صالة ألف من حير( ت رواية روفى، أفضل هذا مجدي في 
مجديؤإن الأنبياء، ألجئ فإني الحرام، المنجد إلا المساجد، من 

فيصلاة محال: . النك، أن عمر، ابن عن )ولملم، اّ؟د آخت 
الحرام.المجد إلا سواه فيما صلاة ألف، من أفضل هدا مجدي 

فيالمرء صلاة أفضل . لقوله بالغراتض مختص ذلائ، إن وغيره! الهلحاوي )قال 
المكتوبة(,إلا بيته 

و.الله رسول على دخلئ، قالا سعيد، أبى عن )م( -  ٦٧٤
أنرالذي المجدين أير الله رسول يا فقالتج: نايه، بعفن ييت< فى 

هوقال: ثم الأرص. به ففرب، حصباء، من كما فأحد التقوى(؟ على 
المدفتة.لمبتد هذ.ا، مجدكم 

بنتي،؛ثن، ما ه المي، أل هريرة، أبي عن م( )خ -  ٦٧٠
حوصمحا•علكا وبئري الجنة، رياض من روصة وبئري 



جخء؛يإي.
سجناش m المث لكن نال: ص، ا؛ن ص م( رخ -  ٦٧٦

عمرين ءبد\ذإنح ولكن ركعتين، فيه فيصلي وماشيآ، راكبأ سبت كل قبا؛ 
يفعله.

مقصورلغة وقي والمرق، واكذكير المد فيه المشهور المحح النووي• قال )ماء، 
مصروف(.غير مذؤ لغة وفي مونثح لغة وفي 

ه. ه 

ااه|لأةفرض باب 

يالنناق،أتيث، ت فال . اممه رمول أن أنس، عن )م( -  ٦٧٧
عندحافزه يضع البغل، ودون الحمار فوق طويل، أبيض داثه وهو 

التيبالحلقة فربهلته المةا.س، بيثإ أتيتإ حتى فركبته ئلزفه، منتهى 
ثمركعتين، فيه فصلست، المجد، ن، يحلنم الأنبياء، بها يزيثل 

اللبن،فاحترت، لبن، من ؤإناء حمءر من بإناء جريو فجاءني خرجت،، 
فامتفتحالماء، إلى بنا عرج ثم ت فال، الفهلرة، احترت، جبريل: فقال، 

:هال،نغلث،؟ ونن قيل: حمربل، قالا أنت،؟ من فميل؛ ■مريل، 
أنافإذا لنا، ممتح إليه، بعنا قد : قال،إليه؟ بينا وقد قيل: محمد، 

الثانية،الماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي ودعا بي محرحنج بادم، 
معك؟ومث ت قل جبرل، قال،ت أنت؟ من قفزن جبرل، فاستفتح 

فإذالتا، ممخ إليه، بعث، قد قال،: إليه؟ بعن، وقد قيل: محمد، نال،: 
ودعوايي يرحبا وكريا، بن محيحثك، مريم، بن عيسى الخالة بابني أنا 
منفقيل• جريل، فاستفتح الثالثة، الماء إلى بنا عرج ثم بخير، لي 

؛عن،وقد قيل: محمد، قال،: معكر؟ ومن قيل: جبريل، قال: أنت،؟ 
أعهلئقد هو إذا بيومحمح، أنا فإذا لما، مميح إليه، ؛عن، قل- قال: إليه؟ 



تيغ|؛يإ؛ه
السماءإلى بما عرج ثم بخير، لي ودعا بي، فرحب الحس، نطر 

ومنقيل؛ جثربل، قال؛ هذا؟ من فقيل؛ جريل، فاستفتح الرابعة، 
ممتحإليه، بعث قد قال! إليه؟ بعث، وقد قيل• محمد، ت فالط معائ<؟ 

>ؤودةتتت هق اثء قال بخير، لى ودعا فر-صإ بادريس، أنا فإذا لنا، 
تقيل جبريل، فاستفتح ة، الخامماء الإلى بما عرج ثم ءل؛اه، مهايا 
وقدقيل• محمد، ت قال معلث،؟ ومس قيل• جبريل، قال! هدا؟ من 

فرص،بهارون، أنا فإذا لنا، محمتخ إليه، بعث قد قال! إليه؟ بعث، 
جبريل،فاستفتح السائمة، الماء إلى بنا "عرج ثم بخير، لي ودعا 
قيل:محمد، قال: معك؟ ومن قيل: جبريل، قال: هدا؟ من قيل: 
إؤقه؛ بموسى أنا فإذا لما، ففتح إليه، بعث، قد قال: إليه؟ يع؛، وقد 

فاستفتحالسابعة ماء الإلى بنا عيج ثم بخير، لي ودعا فرص، 
قال:معك؟ ومن قيل: مريل، قال: هدا؟ من فقيل: جمربل، 
أنافإذا لما، قمتح إليه، ؛عث، قد قال: إليه؟ ؛عث، وقد قيل: محمد، 

كليدحله هو فإذا المعمور، الثست، إلى ظهره مسندأ هجهؤ، بإبراهيم 
سدرةإلى بي ذهب، ثم إليه، يعودون لا مللث، ألقط بحون سيوم 

فلماقال: كالقلأل'، وإذا الملة، لكذان أوراتحا فإذا المنتهى، 
القهحلق من أحد فما Jغيرتا، عشئ ما _ هل — ادنه أمر من عنبها 

ففرضأوحى، م إلئ اف فأوحى حسنها، من بمنه أن .ب-تطيع تعالى 
مافقال: موسى، إلى فنزلث، وليلة، يوم كل في صالة حمين علي 

ربم،،إلى ارجع قال: صلاة، ين حمقلتن،: أمتلثح؟ على ر؛لثإ فرض 
إسرائيلبني بلوينتؤ قد فإني ذللث،، تطيق لا أمتلئ، فإن الخفيف،، فاسأله 

أمتي،عن خمف رب<، يا فقلتا: ربي، إلى فرجعث، قال: و-صزيهم، 
حما،عنى حثل فقالت،: موسى، إلى فرجعت، حما، عنى فحتل 
،،الخفيفقاساله ربلث،، إلى فارجع ذللثج، يهليقون لا أمتلث، إن فقال: 



قدس،موسى وبين وتعالى، تارك ربي بين أرجع أزل فلم ت قال 
صالةبكل وليلة، يوم كل صلوات حص إلهن محمد، يا حتى 

لهكتلث، يعملها فلم نة بحهم ومي ، صاد٠ ون حمفذللث، عشر، 
لميعملها ولم يئة بهم ومن را، عله كتلث، عملها فان نة، ح

إلىفانتهيت فنزلت، ت قال واحدة، ميثة كتلث، عملها فان شيئا، تكتل، 
فقالالتخفيف،، اله شامربك إلى ارجع ت فقال حبرته، فأ موسى 
منه.اّتح؛تنإ حتى ربي إلى رجت قد الله رسول 
جمعت الخلال لام، العليهم الأنبياء كتاب، في أحريان روايتان للحدث )محاني 

قريتينأو ، فنعالفخمة؛ الجرة وهي >!م ١١١وتشديد الخافط يضم ملة، 
وشيئا(.

حين- الملأة اض فرض قالت: عائشة، عن م( )خ -  ٦٧٨
الفر،صلاة ؛، J^Uفر، والالحصر، في ركعتين، ركعتين - فرصها 

ركعتين،المائة محرصتح قالت،: رواية( )وفي الحمر صلاة في ونيد 
علىفر الصلاة ويركتت، أربعا، فئرفت ه اممه رسول هاجر ثم 

قال:يتم؟ عائشة باد ما لعروة: قلت، الزهري: قال الأولى. الفريضة 
ءثمان.تأود كمآ تأولتخ 

رأياأنهما المحققون عليه الن.ي فالصحح تاؤيلهما في العلماء احتلفإ النووي• )قال 
الإتمام(.وهو الجائزين ؛أحل- فاحد.اجائزآ والإتمام حائزأ القصر 

اممهرسول نت، سمحقال: عيداف، بن جابر عن زيرإ —  ٦٧٩
المائة.ترخ والكفر الشنك وبين الرجل بين يقول: 

عنرصحد_حا هق( ك قط حب ن ت ى حم رش -  ٦٨٠
فمنالعادة، وبينهم تيننا الذي العهن. قال: ؤه الله رسول أن بريده، 

كفر.فقد تركها 



ج__جيؤإييإ؛ه
الموجبشبه للمناشن الخائب الضمير القاصي; قال ت المفاتيح مرقاة في )قال 
أنوالمعنى عنه، والكف العاهد لإبقاء الممتضي بانمهد دمائهم وحقن نهم لإبقا 

صلاتهمحضور في بالمسلمين تشبههم عاليهم الإسلام أحكام إجراء في الممدة 
والكفارهم كانوا ذلك تركوا فإذا الذلاهرة، لأحكام وانقيادهم جماعتهم، ولزوم 
الخافقين؛قتل في امتوذن ّ ه قوله المعنى هدا ؤيويد التورثتي قال سواء، 

المملين(.فل عن نهت إني 

كانقال: العملي، شقيق بن عبداض عن زصحيحا زترا ء  ٦٨١
الصلاة،غيز كفن تركه الأعمال من شيئا لا ه محمد أصحاب، 

الإيمانقال: من يقول: المدني، مصعسذ أبا سمعت، الترمذي: قال 
عنقه.صرنت، ؤإلأ تاب، فان يتتاب، قول 

عنزحسزا مق( ك طب حر ت د مي حم )ش -  ٦٨٢
الغلامبلغ إذا اش رسول قال قال: الجهني، معني بن مننة 
•رواية( )وفي عليها صرب عشرأ بلغ فإذا بالمائة، أمن سين مع 
سنينعشر بلغ فإذا ستين، سبع بالغ إذا يالملأة الصبي مروا 

عليها.فاضربوه 
بالصلاةأولادكم مروا شعبيح؛ بن عمرو حديث، الأولاد ش جاء ما باب في )صياتي 

نالالفاجع، في بينهم وفزيوا عثر، أبناء وهم عليها وامربوهم سع، أبناء وهم 
إذاالخقوبة إءالآ٠ل على دليل عثر، أبناء وهم عليها واضربوهم قوله؛ وفي الطبي؛ 

البلؤغ(.يعد متعمدأ تركها 

.ه. 

اثصلأةمواقيت اب ب ل
اضرسول اللم، قال: مسعود، ابن عن م( )خ .  ٦٨٣

إلك،أقرب أحرى؛ روقي الأة، إلى أحب رواية؛ روقي أفضل العمل أي 



جع1وخكذيه
أي؟ثم قلغ؛ لوقتها( ت رواية )وفي وقتها على الصلاة ت قال الجنة(؟ 

هاوتاف، سل في الجهاد قال! أي؟ ثم فث! الوالدين، يث قال! 
أمتزيدهتركش فما قال! )ولملم( لزادني استزدته ولو بهي، حدثني 

عاليه.إرعاء إلا 

كذاأمتزيد،، تركت فا نوله• الوالر"ين• بر باب الأياب كتاب في الحديث )محاني 
ونولهمرادة وص صحيح وهو ينهما أل لفظ غير من أستزيد، تركت الأصول في هو 

به(.ورفقا عليه إبقاء معناه عليه، إرعاء 

هاف رمحول مع غزا أنه شعجة، بن المغيرة عن زمإ -  ٦٨٤
ملإداوة معه فحملث، الغائهل، قبل ه اض رسول فتبرز قال! ئثوك، 
منيديه على اهريق أحداتs الله رسول دح فلما الفجر، صادة 

فدمواقد الناس نجد حتى معه فاقثلت، حقيه، على فتوصا الإداوة، 
إحدى. الله رسول فأدرك لهم، فصلى عوقا بن عبدالرجمّن 

قامعثدالرحنن سلم فلما الأخيرة، الركعة الناس مع نملى الركعتين، 
التسبيح،فأكثروا الملمين، ذللئ، فاقنع صلاثه، يتم ه الله رسول 

أو- أحمدتم قال: ثم عليهم، أقبل صلاته ه المي قضى فلما 
لوقتها.الصلاة صلوا أن يغتهلهم أصبتم، قد _؛ قال 

زمنهو الإنمال فزمن الاستقبال معنى لعدم بالرفع الناص، نجد حتى رنوله؛ 
زمنهو الرجاء عدم زمن لأن يرجونه لا حتى فلأن مرض كقولهم لهو ١^٠^؛■، 
فJالوا،ما لهم يحن ومعنا، الباء، رتنا.يد النهاية! في نال يعبمهم، المرض. 

إلىوسمهم لتقدمهم غنطهم أنه فعناه بالتخفيمج روى ؤإل نال ■مليه، ؤيمدحهم 
ولمالوقت، أول صلوا ه المحابة فان وقتها أول في الملأة قفل وفيه الصلاة، 

•به( عليهم وأش ذللئح لهم حجي هو نم 1. الله رمحول بنتظروا 

وقت،قال: . افه رسول أن عمرو، بن عبداممه عن ردنا —  ٦٨٠
الحصر،يحضر لم ما كطوله، الرحل خلل وكان الشمس زالت، إذا الظهر 
الشفق،يغبا لم ما المغرين،: ووقت، الثمس، ئممث لم ما العصر؛ ووقت، 



منI الصح صلاة وومحت لأونط، ا لليل ١ نمق إلى العشاء صلا٠ وونت 
الصلاة،عن ذأمساث، الشمس طانمت فإذا الشمس، ئئللع لم ما الفجر ثللؤع 
صلتثمإذا محال،: اف. ني أن رواية(: )وفي شيطان بين تطلع فإنها 

فإنهالظهر صليتم إذا ثم الأود الثمس يئللع أن إلى وقت فإنه الفجر 
ثصفثأن إلى وقت فإنه العصز صلتم فإذا العصن، يحضز أن إلى وفت، 

صلتم^دا فق، القهل يأن إلى ونت، فإنه المغرب، صليتم فإذا المر، 
وقثت قال، . الهم، أن ■ أحرى( روقي الليل نصف إلى وقت، فإنه ، العشاء 
ووقتالثمى، ئممفث لم ما ت العصر ووقت العصن، تحضر لم ما ت الظهر 

الليل،نمق، إلى ! العشاء ووفتر الشفق، يور نهل يلم ما المغرب،! 
الشمس.تهللع لم ما الفجر صلاة ووقتا 

وانتشاره(.ثورانه ت المثلثة بالثاء الشفق، )ئور 

ألهيائل مأتا0 اممه رمود أن موسى، أي عن رم( ~  ٦٨٦
فأقامبادلأ، وأمر قال؛ شيئا. عليه نرد فلم الصلاة؟ مواقيت، عن 

تمبعضا، يحفهم يحرفج يكاد لا والناس الفجر، انشى حين الفجن 
انتصف،قد I يقول والنانل الثمي، زالت، حين بالفلهر فأقام أمره 

مرثفعة،والشمس بالعصر فأقام أمر0 تم منهم، أعلم كان وهو النهار، 
العشاءفأقام أمره نم الثمى، وقعنؤ حين ؛المغرين، فأقام أمره نم 

والقائلمنها انصلف، حتى العد من الفجر أحر ثم الشفق، غابج حين 
قريباكان حتى الظهر أحر نم كاديتؤ، أو الثمي، طلعن، قد يقول! 

والقائلمنها، انصرف، حتى العصر أخز ثم بالأمس، العصر وقتا من 
منوطعند كان حتى ١لمغرب أحر ثم الشمس، حمرت، ا قد •' يقول 

اليومفى< الشقي يغب أن نل المغرب فصلى رواية؛ روقي الشفق 
فدغاأصجخ ثم الأول اللل نلمث، كان حنى العشاء أخر ثم الثاني( 
بنحوه.بريدة( عن روله هدين بين الوقت، سال! السائل، 



ابنعن زحيمزا هق( قط طب خر ت د حم ش رشف -  ٦٨٧
البيتمحي عليه الله صلوات حبرل اثني قال: ه المي أن عباس، 
الشراك،مثل ١^ لكن حس منها الأولى في الظهر نملى مرتض، 

حينالغرب صلى ثم فلله، مثل شيء كل لكن حين العصر صلى ثم 
يمالشفق، غاب حين العشاء صلى ثم الصائم، وأفعلر الشمس وجثت، 

الرةوصلى الصائم، على الهلعام وزأ الفجر نرى حين الفجر صلى 
ثمبالأمس، العصر لونت، مثله، شيء كل خلل لكن حين الفلهر الثانتة 
لوقتهالمغرب صلى ثم مثليه، شيء كل قلل لكن حين العصز صلى 

صلىثم ؛، ^١١٠ثلث، ب، ذهحين الأحرة العشاء صلى ثم الأول، 
محمد،يا فقال: جبريل، إلي التفت، ثم الأرض، أنقنت حين الصبح 

الوقتين.هدين بين فيما والوقت، قبللثج، من الأنبياء وقت، هذا 
ن،وجبالقدم. فلهر على بها يمسك الذي النعل سر الئراك الظل. )الميء؛ 
سقطت(.اوسمأى. 

علىوأبى أنا دخلت نال؛ المنهال، أبي عن م( رخ -  ٦٨٨
يصلياممه رسول كان كيف، أبي،■ له فقال الأسلمي، برزة أبي 

حينالأولى، تدعونها التي الهجير يملي كان فقال: المكتوبة؟ 
أنمىفى رحله إلى أحدنا يرجع ثم العصر ؤبملي الشمس ندحص 
بتأحيرسلى ولا انممغرب، فى قال ما ونسبن، حية، والشمس المدينة 
الموميكره ولكن الليل، شهلر إلى قال: ثم الليل، ثلث، إلى العشاء 
يعرفحين الغداة صلاة من نشل ولكن بعدها، والحديث، قبلها، 
جليسهوجه إلى فينغلر الرجل ، فينصرفرواية: )وفي ه جليالرحل 

فييقرأ ولكن )ولملم(: المنة إلى تين بالويقرأ فتعرفه( يعرف الذي 
يعصنايعرف، حين ينصرف ولكن تين، الإلى المنة من الفجر صالة 

بعض•وجه 



والفلهِوالأولى والهجير المغرب، جهة إلى السماء ومط عن تزول أي: )تدحض، 
فيتلمم أنه وهو واحد معناس،ا بعض وجه بعضنا ؤيعرف جليسه يعرف محوله واحد. 

قراءةالمنة إلى بالستين يقرأ أنه مع يعرفه من وجه الرجل يحرف أن يمكن ما أول 
الغلمنمن يعرمحن ما ت ء النسا في الأتي عائشة لقول مخالفة هدا محي وليس مرتلة، 

البعيد(.معرفة في وذاك الجليس معرفة في هدا لأن 

أشبن علي بن الحز بن عمرو بن محمد عن م( رخ -  ٦٨٩
عبداممهبن جابر فمالنا الصلوات، يوحر الحجاج كان نال؛ ءلال_، 
-عبداطه؟ بن جابر فالنا المدينة، الحجاج قدم قال! رواية( روقي 

والثصوالعصر بالهاجرة، الفلهر يصلى ه اف رسول كان فقال: 
يؤخرهاأحيانا ت والعشاء وجنئ،، إذا والمغرب حثه( ث رواية )ونى نقية 

أخر،أبهلووا رآهم ؤإذا عجل اجتمعوا رآهم إذا يعجل، وأحيانا 
بعلس.مليها ه الني كان أو - كانوا والمخ 

أي■حية، أو نقبة، والثمن الزوال• عقب النهار نمت الحر ثاوة عى )الهاحرة: 
الغنس:غاتبة. مقطت أي: وجبثح، إذا حرها. يضعف ولم لونها يتغير لم سقاء 

ونتأول وهو الضجر ْللوع بعد الصباح بضوء احتلهلت إذا الليل آحر ظالمة هو 
الفجر(.صلاة 

نشهدفالمزمنان اة نمكن قالت: عائشة، عن م( رخ .  ٦٩٠
إلىينعلس ثم بمروطهى متلئعات الفجر صلاة ه الله رسول مع 

يعرفلا أو - العلى من أحد يعرفهن لا الصلاة، يقضين حنن يؤتهن 
منبعرس وما بيوتهن، إلى ينقلن ثم ت رواية( روقي - بحضا بعئهل 

بالصلاة.اممه. رسول تغلس 
ظئفاتبمروطهن: متشات المر، وغض والغيرة الحجاب باب ش الحديث )صماني 

وهو؛المح التبكير استحباب فيه الووي: نال وأبدانهن، وجوههن ساترات بأتمسنتهى 
جوازوفيه أقفل الإسفار حنيفة: أبو وقال والجمهور، وأحمال والشافعي مالك مدهم، 
بهن(.أو عليهن فتنة يخش لم إذا المجد في الجماعة النساء حضور 

اشتدإذا قال: ه الضئ أن هريرة، أبى عن م( رخ -  ٦٩١



عن)وللبخاري( جهنم قيح من الحر شدة فإن بالصلاة، فأبردوا الحر 
جهم.قيح من الم شدة فان بالغلهر، أبردوا سمد؛ أبي 

كناقال: الغفاري، جناية بن جندب ذر أبي عن م( )خ -  ٦٩٢
لهفقال للظهر، برئن أن المرين فأراد سفر، في و. النبي مع 

رأيناحنى أبرد، له؛ فمال بوئن، أن أراد ثم أبرئ، ه؛ اممه رسول 
ائتيفإذا جهنم، يح محن الحر شدة إن .؛ الّهم، فقال التلول، قيء 

تفقال الظهر ه المي >دؤئ0 أدو ؛ رواية( روفكب بالصلاة فأبردوا الحر 
وذمْ.. .انثظن.انثفلن، قال: أو أئرئ، أنرذ، 
ثيءللتلول صار حتى كثيرأ تاحيرأ أخر أته التلول نيء رأينا نوله معنى ت النووي أنال 

بكير(.الثمس زوال بعد إلا العادة ني شء لها يصير ولا منممب غير منبطحت والتلول 

إلىا شكونقال: الأرلم،، بن خاب عن )م( -  ٦٩٣
أتناقال: رواية( روقي يشكنا فلم الئمضاء، في الصلاة و. اش رسول 
لأبيزهير قال يشكنا. فلم الزمضاء، حز إليه فشكرنا اف. رسول 

نعم.قال: تعجيلها؟ أفي قك: نعم، قال: الظهر؟ أش إسحاق: 
نالشكوانا، يزل لم أي: يشكا، لم الأرض. وجه على الحر شدة )الرمضاء: 

الحراشتد إذا وحال.ث: الحل.يث، هذا بين الجمع في العلماء اختلف النووي: 
حديثحمامة: وقال أنضر يم والممد رخصة الإبراد بعضهم فقال بالصلاة، فابردوا 
والصحيحزائدأ تأخيرأ طلبوا أنهم على محمول هو آخرون: ونال منسوخ- "تحاب 

فيه(.الصبحة الأحاديث لكثرة العلماء جمهور قال وبه الإيراد اسحباب 

معالعصر نصلي كنا قال: حديج، بن رافع عن م( )خ -  ٦٩٤
لحمافنأكز يئلبح ثم قسم، عشر فتمم الجروو، سحر نم و. الئبي 

الشمس.مغيب قبل نضيجا 
وهوالجزر من أنئى، أو كان ذكرأ ينحر، أي؛ يجزر، الذي البعير ١الجردر؛ 

الجزار(.سمي ومنه اشني، 

يصليM اش رسول كان قال: أنس، عن م( )خ -  ٦٩٠



فيأتيهمالنوالي، إلى الذاهب فيذهب حثة مرئفعة والشس العصز 
ونحومأميال أربعة على المدينة من الموالى وبعض مرتفعة، والثمن 

كنافال) أحرى( )وفى محياء إلى منا الذاهن، يذم، رواية(! )وفى 
فيجدهمعوف، بن عنرو بني إلى الإنسان يخرج ثم العصر، نصلي، 

فلماالعصر، ه اش رسول لنا صلى فال! لم( )ولمالحصر يعلوذ 
أننريد إنا اش، رسول يا سلمة، بتي من رحل أتاه انصرف 

وانهللقنافانهللؤ، نعم، ت قال ثحضزها؟ أن حث، ؤإنا لنا حزورأ ننحز 
منها،حلمح ئم يهلعثا، ثم محنحزلما، سحر، لم الجزور فوجدنا معه، 

الثمن.تغيس، أن فبل أكلنا ثم 
بقباء،عوف بن عمرو ينو وكان العصر، بصلاة التبكير استحباب باب في مسلم رأحرجه 

يدلوهذا المدينة من ميلين على عوف بن عمرو يني منازل العلماء قال ت النووي وقال 
الوقتوسهل في عمرو بني صالة وكانت . افه رسول صلاة تعجل في المبالغة على 

هذهوفي أعمال أهل لكونهم عمرو بني تأحير ولعل حجة فيه ذكن لم هدا ولولا 
يدحلالعصر وفت أن العلماء وجمهور وأحمد والشافعي مالك لمذهب دليل الأحاديث 

وهذهمثلته الشيء ظل يصير حش يدحل لا •' حنيفة أبو وقال ■ مثله شيء كل ظل صار إذا 
■المواقيت( بيان في جابر وحديث عباس ابن حديث ْع عليه حجة الأحاديث 

بنعمر أن الزهري، ثهاب، بن محمد عن م( )خ -  ٦٩٦
أنفاحبره الزبير بن عروة عليه فدخل، يوما، الصلاة أحر عبدالعزيز 

أبوعليه فيحل، الكوفة، فشر وهو يوما الصلاة أحر سعبة بن، المغيرة 
أنءلم_ث، فل. أليس مغيرة؟ يا ه_ذ.ا ما فقال; الأنصاري، عود م

فصلى،صلمر، ئم . افه رسول فملك، فصلى،، نزل حبرين، 
فصلك،محلك،، ثم ه افه رموث< فملك، صلك،، ثم ه اطه رمولت( 
•امرت بهذا قال; نم افه. رسولث( فصلؤ، صلى،، ثم افه. رسولث( 
إلأو عروة، يا تحديث، ما ايهلر لمروة عبدالعزيز بن، عمر فقال 

تعروة فقال الصالة؟ ومت، اطه لرسول أقام هو هه؛ حبريز 



وقالالزهري• قال أبيه، عن يحدث عود مأبي بن بشير كان كذلك 
كان. اف رسول أن . النبي زوج عائشه حدسي ولقد I عزوة 

والشمسث لفظ )وقي تفلهر أن قل حجرتها في والشس العصز يصلي 
فيوالنص آحر: لففل )وفي بعد( ١^٤ نفئ لم حجرتي، في طالعه 

بنعمر أن رواية(؛ روقي حجرتها( ض المئء نظهر لم حجرتها، 
قدحبرل إن أما ت عروة له فقال شيثا، العمر أحر عبدالعزيز 

ياتقول ما اعلم عمرت له فقال اض. رسول إمام فعلى نزل، 
عودمأبا سمعت يقول؛ حول مأبى بن بشير سمعت فال؛ عروة، 
معه،فصليت قامتي، حرل نزل يقول؛ . الله رسول سمعت، يقول؛ 

معه،صليتا ثم معه، صليت، نم معه، صليت، نم معه، صليحط ثم 
صلوات.حس بأصابعه يحسسث، 

بأنهمنه ؤيجاب الصلوات أوقات بيان الحديث هذا في ليس يقال فد المؤوي )فال 
عباسوابن جابر رواية في وبينه الرواية هذه في فابهمه المخاطب عند معلوا كان 
يبلغهمالم هملكونهمأ وعمر الخيرة يعني تأحيرهما أما (؛ Jiiالمن، أصحاب عند 

مذهبناهو كما الوقت يخرج لم ما التأخير جواز يريان كانا أنهما أو الحديث 
كلحلل مصير وهو الثاني الوقت عن العصر أخرا أنهما ؤيحمل الجمهور ومذهب 

أعلم(.واف يبلغهما لم الحديث لأن مثليه شيء 

الأحزاب؛بوم نال السي. أف علي، عض م( )خ -  ٦٩٧
صلاةالوسطى الصلاة عن ثعلونا كما ثارآ، و؛يودهلم موره.لم الله ماد 

والعشاء.المغري، بين صلاها ثم الشمس، غابت، حتى العصر، 

ركونالمر حبقال. عود، مابن عن رم^ "  ٦٩٨
اصغرت،أو الشص احمزمحت، حتى العصر صلاة عن و. الله رسول 
العمر؛صلاة الوسطى الصلاة عن سغلونا ؛ افرمود فقال 

نارأ■وقبورهم أجوافهم اض حنا أو نارأ، ومورهم أحواههلم الله ملأ 



.ج^جيؤ|1فن؛هتقجح 
عاثأمرئيي ^3،؛ عائشة، مولى يونس، أبي عن رم( -  ٦٩٩

ءؤحتفف1وأفاذيى! الأية هذه تنفث إذا ومحاك! مضحنآ، لها أكتب أن 
تعلي فأنك آددئها، بأنئه-ا 1لئ\ ؤإلصتلؤء ألمتثلوت عق 

أَيمحبموأ عمر الوصلاة أئوسطى ؤآلصكالزؤ آلمًأورلت عز ءؤ-ضفظوأ 
اشرسول من ممعتها ت عائثة قالت ئننتسه 

بالواوالعمر وصلاة الروايات في هو هكذا العهر وصلاة قول ت النووي )يال 
بقتفيالعطف لأن العصر؛ ليت الوسطى أن على أصحابنا بعض به واستدل 
عنالخبر حكم لها يكون ولا بها يحتج لا الشاذة القراءة أن مدهينا لكن المغايرة 

بالخواترإلا يثبت لا والقرآن قرآن أنها عر إلا ينقلها لم ائلها لأن . اف رسول 
حبرآ(.يثبت لا قرآنا يثبت لم ؤإذا يالإجماع 

منرجع لما . المي أن عنر، ابن عن م( )خ -  ٠٧٠
فأدركقريفلة، بني في إلا العمر أحد يحلنى لا قال! الأحزاب 

وقالنأتيها، حتى نملي لا بعضهم؛ فقال الهلريق، في العصر بعضهم 
أحدأيعف فلم و. للّكا فذكر منا، ذلك يرد لم نصلي، بل بعضهم! 

قريفلة،بني دون قتنئوا الوقت، هوت ئاس هتحوفت، لم(! )ولممنهم 
فاتناؤإن . اض رسول ا أمرنحيث إلا نضلمي لا آحرون! وقال 

الفريقين.من واحدا عنفت فما قال! الوقت، 

كان. اممه رسول أن الأكؤع، بن سالمة عن م( )خ -  ٧٠١
بالحجاب.وئوارث التمس غربت إذا المغرب ملى 

المغربملي كنا قال! حديج، بن رافع عن م( )خ -  ٧٠٢
•ثله موائ ثيصن ؤإنه أحدنا ثنضرث . الثني ٌع 

وهداالشمس غروب عقب تعجل المغرب أن الحديثين هذين محي ت النووي )ئال 
إلاعليها واءلسا التي المتكررة اض رسول عادة عن إحبار وفيهما عليه مجمع 

سقوحلقريب إلى المغرب تأحير فى السائقة الأحاديث وأما عليها فالاعتماد لعير 
التأحير{,جواز ليان فكانت الشفق 



أيوبأبي عن رحمس( هق( ك طب خز د رحم -  ٧٠٣
I،JL؛أو - بخير أئتي تراد لا ]،؛ ١٠٥. الله رسول أن الأنصاري، 

النجوم•تئئك أن إلى المغرب يوحروا لم ما — الفطرة على 
شيء(■منها يخفى لا حش كبارها، بين صغارها رتغلهر تتصل التجومت )تشتبك 

القال: M المئ أن النزئ، ئثمل بن عبداض عن رخ( -  ٧٠٤
الأعراب!وتقول قال! ، المغرنم، صالتكم امم على الأعراب ئئلبنكم 

العناء.هي 

الذينوأصحابي أنا كنت قال: موس، أبي عن م( رخ -  ٧٠٥
افهورسول بهلحاف، بقيع في نزولأ الثمينة في معي قدموا 

مرليلة كل العناء صلاة عند اطه. رسول نتناوب فكان بالمدينة، 
أمره،في الشغل بعض وله وأصحابي أنا . اطه رسول فوافقنا منهم، 

فلمابهم، فصلى . حن؟ ثم الليل، ابهاو حتى بالصلاة، أعتم حتى 
منأل وأسروا أعلمكم رسلكم، على حفره٠ لن قال صالته قضى 
-الساعة هدم يصلي أحد الناس من ليس أنه عليكم افه نعمة 

الكلمتينأي ندري لا - ضوكم أحد الساعة هده صلى ما قال: أو 
ه.اطه رسول من سمعنا بما فرحتن فرجعنا موس: أبو قال قال، 
وثهرةانممف، أي الليل ابجاز الليل. خللمة وهي الشة في أد-محلمها بالصلاة: )أم 

انوا(.أي: والتأني، بالرفق أمر رسلكم: على ونعله. ء ني كل 

بالعشاء. اطه رسول أعم قالت،: عائشة، عن م( رخ -  ٧٠٦
فقال:فخؤج، والصبيان، اء التنام الصلاه، عمر: ناداه حتى ليلة، 

أنبين فيما يصلون وكانوا غيركم، أحد الأرصس أهل من ننتفلرها ما 
الإسلامنفثؤ أن قبل وذللث، الأول، اللل ثلث، إلى الشفق نس، 
عامةذم، حتى ليلة، ذايت، اطه رسول أعتم قالت،: لم( )ولم



جعقء؛يإيهينجح 
I_فصلى، حرج ثم المجد، أهل نام وحتى الليل،  (Jl  لوئثهاإنه

أمتي•على أثى أن لولا 
بالعناء،ه المئ أعتم قال: تماس، ابن عن م( )خ -  ٧٠٧

فخرجوالصبيال، الماء رهد اممه، رسول يا الصلاة فقال عمر، فخرج 
هدهبالمائة لأمرتهم أمتي، على أس أن لولا يقول: يمثلر، ورأسه 

انهيقول؛ شئه، عن الماء يمنح وهو فخرج، رواية(: )وفي الماعئ 
قلتقال؛ جريح، ابن عن )وللم( أممح، على أسق أن لولا للوقت، 
الماصلها يقول المي العشاء، أصلئ أن إلملث، أحث؛ حين أي لعطاء: 

أعتميقول: عباس، ابن محممت، قالا وحلموأ؟ إماما العتمة، 
وامحتيقفلوا،ناص رقد حتى قال; العشاء، ليلة ذات ه اش نبي 

فخرجالصالة، فقال: الخهلاب، بن عمر فقام واستيقفلوا، ورقدوا 
علىيده واضعا ماء، رأسه يقثلر الأن، إليه أنظر كأني اش نبي 
كذلك،يملؤها أن لأمرتهم أمتي على يشق أن لولا قال: رأمه، شق 

قالأدرى، لا قال: لكل؟ ه ١^^، أخرها لك ذكر كم نمناء: قك 
صلاهاكما حرة، مؤ وجلوأ إماما أصليها أن إلي أحث، عطاء: 

فيالناس على أو حلوأ ذللث، عليك ثق فان ليلتئذ، النبي. 
مؤجرة.ولا معجلة، لا ومهلآ، فملها إمامهم، وأنت الجماعة، 

شغلاغ. رسول أن عنر، ابن عن نافع، عن م( رخ -  ٧٠٨
نمالمجد، في رقدنا حتى وأحنها س العتمة محالة يحنى ِ ليلة عنها 

قال:ثم . الني علينا جرج ثم امحتيقفلما، ثم رقرنا، ثم استيقظنا، 
عمرابى وكان غينكم، المائة ينتظر الليله الأرض أهل س أحد ليس 

عنالنوم نغلبه أن يخشى لا كان إذا أحرها، أو قدمها يبالي: لا 
قال:لم( )ولمالبخاري( رواية )هذه قبلها يرقد كان وقلما وقتها، 



حزت،ه عبمي 
إلينافخرج الآحرة، العشاء لصلاة ه اش رسول ننثظر ليلة ذات مكثنا 
أوأهله، في سغله أشيء ندري فاد يعده، أو الليل، ثلث، ذهِ، حين 

دينأهل يسفلرها ما صالآْ لتنتفنرون إنكم حرج• حنن فقال ذلك؟ غير 
أمرثم الساعه، هده بهم لضثنث، أمتي على يثمل أن ولولا غيركم، 
وصلى.الصلاة، فأقام الموئل 

تبجنحملا قاد: M الله رسول أن م، ابن عن رم( -  ٧٠٩
وهمالعشاء، الله كتانم، في فإنها العشاء، صلادكم اسم على الأعرابط 

الإبل•بجلأب رومح، بالإبل بجون 
فييدحل حتى يحلبها لم إذا الإبل• بحلاب وأعتم العثنة، نمتها الأ'ماب ركانت 

علىالعشاء أطلاق في السالف اختلف حجر: ابن قال، خللمته، وهي الليل، عتمة 
ومهمالحديث، راوي عمر كابن مهه من فمنهم العشاء على العتمة وإءللأف، المغرب 

جعلهمن ومنهم وغيره الصديق بكر أبي عن سة أبي ابن نقله جوا3ْ، أطلق، من 
علىالعشاء اسم إطلاق، المي. عن يبا ولم اراجح، وهو الأولى،، حلاف، 

العشاء(.على العتمة اسم اطادق عنه وست المغرب 

العشاءصلاة ليله المق. أحر قال: أنس، عن م( رخ -  ٠٧١
صلىوقال: صلى، بعدما بوجهه علينا أقبل ثم الليل، ثملر إلى 

فكأنيقال: اذتفلرتمويرا. مند صلاة في تزالوا ولم ورقلءوا، الماس 
منخاتمه وييص إلى أنفلر كاني )ولملم(: خاتمه وبنص إلى أنغلر 

بالخنصر.الثرى إصنعه ورفع قفة، 
الريف،،•)الوبيص•■ 

هاش رسول كان قال: نمرة، بن جابر عن رم( -  ٧١١
صلاتكمبعد العتمة يوحر كان صلاتكم، من نحوأ الصلوات يصلي 
يوحراممه وق رم كان رواية،: )وفي الصلاة يخئف وكان سيئا، 
الاحرْ.العشاء 



يال:جبل، بن معاذ عن رحسن( هق( طب د حم رش -  ٧١٢
لنأن ظننا حتى فاحتس العناء، صلاة في . الئه رسول رقننا 

و.اغ رسول مخرج يخرج، ولن محلى مد يقول؛ منا والقائل يخرج، 
فديقول! منا والقائل تخرج، لن أنلث، ظننا اش، رسول يا ! فقلنا
بهافضلتم فقد الصلاة؛ بهذه أعتموا .؛ فقال يخرج، ولن مجلي 

فلكم.أمة تصلها ولم الأمم، سائر على 

كيفه؛ اف رسول لي نال قال؛ ذر، ابكب عن رم( -  ٧١٣
الصلاةيوحروف قال! أو الصلاة، يميتون أمراء عليك كانت إذا أنث، 
أدركتهافإن لوقتها، الصلاة صل قال: تامرني؟ ما قلت،: وقتها؟ عن 

أمجليفاد صلست، قد إني تقل: ولا نافلة، للن، فإنها فمزإ، معهم 
)وفيفصل جد المفي وأنت، الصلاة أقيمت، فإن رواية(: )وفي 

مجئععبدأ كاف ؤإن وأؤليع أسمع أن أوصاني خليلي إن أخرى(: 
لزثمها.الفلاة أضلي زأن الأماف، 

قاد:خيف بن سهل بن أسعد أنانة أبي عن م( رخ -  ٧١٤
علىلحلنا حتى خرجنا م العلهر، عبدالنزيز بن عمر مع صليثا 

هذهما عم، يا تؤ: ئقلالعمر، يصلمي فوجدناه ماللث،، بن أنس 
التياض. رسول صلاة وهده العمر، قاد: صليتؤ؟ التي الصلاة 

معه.نصلى كنا 

بنأنس على يحل انه عدالرحنن، بن العلاء عن رم( -  ٧١٠
بجتجوداره الغلهر، من رفح انم حين بالمرة داره مي ماللثإ 

إنماله: فقلمتح العصر؟ أصليتم قال عليه، لحلنا فلما قال: المجد، 
فلمافصلينا، فقمنا الحصر، فصلوا قال: الفلهر، من الساعة انصرفنا 

المنافق،صلاة ؛، JJLiيقول: اف رسول سمعت، قال: انصرفنا 



فنقرهاقام الشيطان، قرني بين كانم، إذا حتى الثمى، يرقب يجلى 
قليلا.إلا فيها اف يذكر لا أربمأ، 

وأنونتها أول، في العصر بصلاة النكير في صريحان الحا_اثان هدان الووى )قال 
الوقتذلك 1لم، الغلهر يوحرون الاحردن وكان مثله الشيء قلل ؛مصير يدخل وقتها 
بلغتهفلما السنة تبلغه أن تبل ئبله الأمراء عادة على عثدالُرير ين عمر أحرها ؤإنما 
فيلا نيابة المدينة ولي حنن هذا وكان لعذر، أحرها أنه ؤيحتمل التقديم إلى صار 

متين(.تسع بنحو عمر حلافة قبل توفي أنا لأن حلاقته 

وهوبدمشق أنس على يحلن، ت قال الزهري، عن )خ( - ٧ ١ ٦ 
هذْإلا أدركت،، منا ثيئا أعرف لا قال: نيلذ؟ ما قفلت،: بإكي، 

قال:أنس( عن عنلأن عن رواية صيعت،)وفى فد الصلاة وهذه الصلاة، 
قال:المائة؟ قيل: ه اف رنول عهد على كان مما نيئا أغرف ما 

مها؟صنعتم ما صيعتم أليس رواية(؛ )وش فيها صنعتم ما صنعتم أليس 
وقتهاعن تأخيرها بتفييعها المراد جماعه! وتبعه المهل—V قال حجر؛ ابن )قال 

أنصح فقد للراني مخالف وهو نال كذا الوقت، عن أخرجوها أنهم لا المستحب 
وقتها(.عن الصلاة يؤخرون كانوا وعترهما الرليذ وأُثرْ الحجاج 

ؤأ1. ه 

والإفاْهالأذان باب 

قدمواحين الملمون كان قال: عنز، ابن عن مإ رخ ء  ٧١٧
فتكلمواأحد، بها ينادي وليس للصلاة، متحثنول يجتمعون، المدينة 

النصارى،ناقوس مثل ناقوسا ايخذوا بعضهم: فقال ذللثح، في يوما 
رحلاثبعثون لا أو عمر؛ فقال اليهود،  ijjiمثل مزنا بعضهم: وقال 
بالمائة.فناي ئأ بلال، يا ه: اينه رسول فقال بالصلاة؟ ينادي 

ووقتها(.حينها يْللبون للصلاة: )يتحثنون 



جيء|يييه
عنرحيسزا هق( قط حب خز ت د ى مي )حم - ٧ ١ ٨ 

اللهرسول أمر لما •' قال الأنصاري، ربه عبد بن زيد بن عبداف 
رحلنائم، وأنا لي طاف المائة لجمع للناس به لتقرب بالناقوس 

به؟تصنع وما فمال الناقوس أتبتع الله عبد يا قفلت، نافونا يحمل 
منحير هو ما على أدلف، أفاد قال! الصلاة، إلى به ندعو فملت، 
اطئأكبن، الئ أكن، ١^ أكن، انة •نقود: قال بر، ت ذلفط؟ 
أفأشهد اللة، ١^٠ إلأ ^٠ أن أشهد ١^، ١^٠ ١^ ^٠ أن أشهد أكن، 

الصلاة،على حئ الله، رسول محمدا أل أشهد الله، ود رم محمدا 
اللهالفائح، على حئ الفلاح، على حئ الصلاة، على حي 
ثمبعيد غين عني اّتاخن م د'قال:١^. ١^٠ ١^ ^٠ أكإ، ١^ ي، 
الأن أشهد أكن، ١^ أكن، اللة الصلاة: إلى قمن، إذا وتقود قال: 

حئالصالة، على حئ الله، رمحود محمدا أف أشهد الله، إلا إله 
اللهأكن، الله الصلاة، قامت، قد الصلاة، قامت، قد الفلاح، على 
؛Uفآحرتن . ١^ رسول أنيئ، أمبحثخ فث ١^٠ إلأ ة لأ أكن، 
ماعليو فألق بلال مع فقم الله، شاء إن حق لرؤيا إمها فقال: رأيلم، 
القيهفجعث بلال ْع فقمت، منف،، صوثا أئدى فاثه به؛ فليودل رأين، 

فخرجبيته، في وهو الخهلامحت، بد عمر ذلف، فمع قال: به. يولف عليه 
مثلرأيت، لقد الله، رسول يا بالمص يعثلأ< والذي ؤيقول: رداءه يجر 

الحمد.فلله ه: الله رسول فقال رأى، ما 

هذاعلمه س اممه بي نأن محدورة، أبي عن رم( -  ٧١٩
إلهلا أن أشهد اغ، إلا إله لا أن أشهد أكبر، اممه أكبر اممه الأذان: 

ثمالله، رسول محملأ أن أشهد الله، رسول محمدأ أن أشهد الله، إلا 
أشهداممه، إلا إله لا أن أشهد اممه، إلا إله لا أن أشهد فيقول: يعود 



الصلاةعلى حى الله، رسول محمدأ أن أشهد الله، رسول محمدأ أن 
إلهلا أكبر اض أكبر اف إسحاق: زاد مإب الفلاح على حي مرض، 

افه.إلا 

فيالأصول أكنر في لم مصحيح في الحديث هذا وقع هكذا النووي )نال 
القاصيقال مرات. أريع التكبير ملم غير ني ووقع شل مرض أكجر اض أوله 

اختلفوكيلك مرات أرع لم جمصحح في الفارسي طرق بعض في وومحع عياض 
قالوبالتربع التربع، فيه والمشهور والتربع التثنية في نيد بن عبداض حديث في 

الحديثهذا وفي مجالك، قال وبالتثنية العلماء وجمهور وأحمد حنيفة وأبو الشافعي 
الصوتبرنع مرتين الشهادتين إلى العود وهو الأذان في بالترحع للجمهور حجة 

الترجيعيثمع لا ت والكوفيون حنيفة أبو وفال الموت. بخفض مرتين تولهما بعل 
الحديثط! الجمهور وحجة ترجح فيه ليس فإنه نيئ بن ■مداف بحديث عملا 

حنينبعد أسالم محاوورة أبا فإن متاحر محذوره أبي حديث أن مع مقدمة والزيادة 
الأذان(.صح ترى لو سة والترجع الأمر، أول ني زيد ابن وحدث 

أندك-توا الناس، كنز لنا يال; أنس، عن م( رخ -  ٧٢٠
يقربواأو نارآ، يثوروا أن فذكروا يعرفونه، بشيء الصلاة ولنا يعلموا 

الإيامةيوتر وأن الأذان ينقع أن بلالا اش. رسوث، فأمر ناقوسا، 
الإقامة.إلا الإقامة، ثوتز وأن رواق(: )وفي 
يورواالبخاري ولفظ نورها، بغلهروا أي• لم، ملمقل هدا نارآ، ينوروا )فوله؛ 

فإنهالصلاة، قام، ند لنقل: إلا أي: الإىمة، إلا نوله: يرقدوها. أي: uرأ، 
يشفعه(.

ذات،ليلة في بالصلاة نائي أنه عنز، ابن عن م( )خ -  ٧٢١
آخرفي فقال باردة( ليلة في عنر ابن أدف رواية )وفي ومعلر وريح برد 

إفقال: ثم الرحال، في صلوا ألا رحالكم، في صلوا ألا ندانه: 
مطر،ذايتؤ أو بارئه ليلة كانت، إذا المؤذي(، يأمر كان الله. رسول 

رحالكم.في صلوا ألا يقول: أن الفر، في 



غيرهاأو نعر أو حب أو مذر أو حجر مز كانت سواء المنازل ت )الرحال 
إلىإلا الرحال تند لا قوله: قي وسق العير، كور أيضا: والرحل رحل، واحدها 

ماجد(،ثلاثة 

سفرفي . اش رسول ْع حرجنا ءالت جابر، عن )م( -  ٧٢٢
رحله.في منكم ثاء من لمل فقال! فمaلننا، 

أمرتخفيف على دليل هنا مابقه وفي وفيه فر، الآداب باب في الحديث، )محياش 
فىمنرؤع الأذان وأن فر القى مشرومة وأنها الأعذار من ونحوم المطر فى الجماعة 

الرحالفي الصلاة يقول أنه الجمعة صلاة باب في ١^^٠ عباس ابن حديث وفي السفر 
•جائزان( والأمران ندانه آحر في فاله أنه السابق عمر ابن حديث وفي الأذان نفس في 

بومالنداء كان  liJL؛-يزبد، بن السائب عن )خ( -  ٧٢٣
اللهرسول عهد على المنبر، على الإمام جلس إذا أوله الجمعة، 

الثالثالداء راد الماس، وكثر عثمان، كان فلما وعمر، بكر وأبي 
هللتي يكن ولم ت رواة( )وفي ذك على الأمر قث الروراء، على 
واحد.مولن غير 

منمسالم عند كما هنالك، فيما والمجد المرق، عند بالمدينة مرصع رالروراء* 
واحد،مؤذن غير وقوله• المموجة، الطريق الأصل! في والروراء، أنس، حديث 

الجمعة(.في أي! 

منت قال أنس، عن )حسن( ض( هب، قط خز رش -  ٧٢٤
القادةقال: الفائح، عر حث الفجر: أذان في ال>ذف قال إذا الثثة 
؛لهلا أكبن، الله أكبن، الله النوم، من حنمر الصائم النوم، من ■صر 

.^١^١

قال:ه افه رسول أن الخيري، سعتد أبي عن م( )خ -  ٧٢٠
المؤذن*يقول ما مثل فقولوا النداء، سمعتم إذا 

فالإذا فال: M المي أن الخطاب، بن عمر ص رم( -  ٧٢٦
ثمأكبر، اض أكبر، افه أحدكم: فقال أكر، اض أكبر، اش المؤذن: 



ثماف، إلا إله لا أن أثهد قال: اف، إلا إل لا أن أشهد ثال: 
اف،رسول محمدآ أل أشهد ث قال رموز معحمدأ أل أشهد ت نال 

هال!ثم باض، إلا قوة ولا حول لا قال! الصلاة، على حي قال! ثم 
اففال: ثم اض، بإلا قوة ولا حول لا فال: الفلاح، عش خئ 

اف،إلا إل لا قال: ثم أكر، اف أكر، اف قال: أكر، اض أكن، 
الجة.يحل قلبه، من اض، إلا إله لا قال: 

سمعث،نال: حيف، بن مهل بن أمامة أبي عن )خ( -  ٧٢٧
المودن،أدل حيى المنبر، على جالس وهو مفيال، أبى بى معاؤيه 
قاد:أكبت، ١^ أكن الئ ٠عاوية: ثاد أكإ، الئ أكز ١^ ففاد: 
محمداأف أشهد فقاد: وأي،، معاوJه: قاد ^، ٧١إلأ إله لأ أن أشهد 
أيهايا قاد: التأذين، يضئ أف فلما وأJا، : معاويه قال النه، رسول 

أدلحيس المجلس، هذا على الله رسول سمعت، إني الماس، 
مقالي.من متي سمعتم ما يقود المؤذن، 

قال:ه الله رسول أن وقاص، أبي بن سعد عن )م( -  ٧٢٨
الوحدة اض، إلا إله لا أن أشهد وأنا المؤذن: يسمع حين قال نن 

وبمحمدرنا، باش رضيت ورموله، عبده محمدآ وأف له، ثريالثإ 
ديته.له غفر دينا، وبالإّلأم رسولأ، 

Mاف رسول أن الماص، بن ترو بن عبداض عن )م( -  ٧٢٩
مىفإنه علئ، صلوا ثم يقول، ما مثل فقولوا الودق سمعتم إذا قال: 

الوسيلة،لي اض سلوا يم عثرأ، بها عيه اض صلى صلاة عالي صلى 
أكوفأن وأرجو اض، عباد من لخبد إلا تنبغي لا الجنة في منزلة فإنها 

الثماعة.له حلت الوسيلة لى اض سأل فمن هو، أنا 

حينقال نن قال: . اض رسول أن جابر، عن رخ( -  ٧٣٠



آتالهائمة، والصلاة التامة، الJءوة هذه زب اللهم ت النداء ينع 
لهحلتا وعدته، الدي محمودا مماما وابعثه والفضله، الومحيله محمدأ 

القيامة.يوم شفاعش 

إنت يقول ه اممه رمحمود سمعّتا نال; جابر، عن رم^ .  ٧٣١
محالالئوحاء. مكان يكوو حتى ذهن، بالصلاة النداء نبع إذا الشيطان 
ميلا.وثلاثين متة على المدينة، من والروحاء الراوي• 

إذاقال: ه اممه رسول أ0 هريرة، أبي عن م( )خ .  ٧٣٢
حتىصرامحل( وله رواية: )وفي صرائل له النيهنان أذبن بالصلاة نودي 

فإذاأدبر، بها ناج فإذا أقبل، الأذان يضئ فإذا الأذان، يسمع لا 
كدا،اذكر ؤيقول: ه، ونفالرء بين يخهلز حش أنل التثوين،، يضئ 
منوذكره ومناه، يهناه رواية: )وفي بذكر يكن لم لما كدا، اذكر 

فإذاصلى؟ كم بد-ري لا الرجل يهلنإ حتى يدم( يكن لم ما حاجاته 
جالسوهو سجدتين فلبجي أربعا؟ أو صلى ثلاثا أحدكم: أوذو لم 

حتىصراهل له أحاد بالصلاة الداء سمع إذا الشيطان إن لم(: )ولم
ذهبالإقامة محمع فإذا فوسوس، رجع سكتا فإذا صوته، يجع لا 

قالله( أحرى )وفي فونومحي رجع سكت فإذا صوته يسمع لا حتى 
أونا، غلام ومعي حارثة بني إلى أبي أرسلي صالح: أبي بن سهل 

علىمعي الذي وأشرفا يانمه، حائهل من مناد فناداه لما، صاح_، 
تلقىأيلث، ثعريتج لو فال: لأبي، ذللث، iذمت شيئا، ين فلم المحائهل، 

سمعنافإني بالصلاة، فناي صوتا محجعتط إذا ولكي أرسلل؛ا، لم هذا 
نوديإذا الشيهلان إن نال: أنه اممه رمحول عن يحديثج هريرة أبا 

حصاص.وله ور بالصلاة 
هاربا.ذهب ت أحال فيمئ. يدنو وبضمها يوسوس، آ الطاء بكمر )يخطر 

٠سرعة( في الندو شدة ت أيفا رالنضاص الصراط، الحضاص! 



)Vn^(وغيؤي؛؛ه 
بنعثمان عن زصحيحا هق( ك طب خز ن د رحم -  ٧٣٣

قومي،إمام اجعلني الله ود رم يا قلغI قادت الثقفي، العاص أبي 
أذانهعلى يأحذ لا موديا وايخذ بأصحفهم، واقتد إمامهم، أنث قاد؛ 
أ>ا•

مالكوىل اساء، أكثر محي ضْ أذانه على الأجر المزذن أحد الخطابي: )قال 
فإنهاض. سهم من الخص حص من يرزق، لقال؛ الشاض وكرهه به، باس لا 

للأماميجر لم بأذانه زبرع عدل، وجد فان حجرت ابن قال الملمّن، لمصالح مرصد 
لأنهالأذان ينحن لا القاري• وقال أذانه، على نيئا المال ست، من أحدأ يرزق أن 
ينهما(.نادزم ولا مطلوب الموت وتحين يحد، لا 

معالمجد في قعودأ كنا قال؛ الشعثاء، أبي عن رم^ -  ٧٣٤
تجرمهريرة أبو يبعه فا يمشي، رجل فقام الموئل، فأدل هريرة، أبي 

أباعصى فقد هدا أما هريرة! أبو فقال المسجد، من حرخ حتى 
Mالقاسم 

بنعجداممه عن رحسزا بغ( هق طير حب، د رحم -  ٧٣٠
المودنينإل الله، رسول يا قال؛ رجلا أل العاص، بن عمرو 

فنلانتهين، فإذا يقولون، كما قل ؛ اممهرسول فقال يمملوننا، 
نمل.

إذايؤدن بائل كان قال؛ سمرة، بن جابر عن رما -  ٧٣٦
أقامحرج فإذا ه النبي يخرخ حتى يقيم فلا الشمس، يحمسن، 
إذاالْلهر طي ه السكب كال رواية(؛ روفكب برام حين الصالة 
الثنحي.لحفن، 
مغربها(.إلى ماء الومقل عن مالتإ : )ئحصث، 

قال:يودف، بلالا رأى أنه جحنفة، أبي عن م( رخ -  ٧٣٧



علىحي يقول! وتمالأ، يمينآ وهاهنا، هاما ذاْ أثتع فجعلت، 
الفلاح.على حي الفلاح، على حي الصلاة، على حي الصلاة، 

وعنقه(,برأسه وصمالأ يمينا الحيعلتين فى الالتفات للمؤذن ين أنه فيه النووي )تال، 

1مولناذ(ه اف لرسوو كان، قال.' عمر، ابن عن رم^ -  ٧٣٨

)وفيمله عائشة عن رواية( )وفي الأعمى مكتوم أم وابن بلال، 
وهو. الله لرسول يؤدو< مكتوم أم ابن كان، ثالت،! عنها أحرى( 
أعمى.

أذانوجواز الواحد، للمجد ٌوددين اتخاذ اسحياب باب بقوله؛ لم معليه ربوب 
عندللحاس أربعة فهئع عثمان اتخذ وقد النووي* قال بصير، معه كان إدا الأعمى 

الأس(.كثرة 

أباأ0 صنمعة: أبى بن عبدالرحنن بن عبداممه عن رخ( -  ٧٣٩
أوغنملئ، في كنت، فإذا والبادية، النثم تحمس، أراك ت له هال سعيد، 

مدىمع يلا فإنه بالنداء، صويك فارنير بالصلاة، فائك باديتك، 
هالالقيامة، يوم له نهد إلا شيء، ولا ائس ولا جى صوت، 

اللهرمول من سمعته •' معيد أبو 

بنمعاؤيه عند كنت، ^ ١٥طالحة، بن عيسى عن رم( —  ٧٤٠

معاؤيةفمال الصلاة، إلى يدعوْ المودنر فجاءه >سفي-او،، أبي 
يومأعناها الناس أطول المودنوjا ت يقول افه رمحود سمعن، 
القيامة.

عام،بن عمة عن رصحيح( هق( طب، حم، ن د )حم -  ٧٤١
فيعنم راعي من ربلئ، نعجب، يقول• . الاه رسول سممتا قال.' 
إلىانظروا ت هق افه فيقول ؤيصلي، بالصلاة يؤدن، الجبل سظية رأس 

لعبدىغمرت فد مني، ، يخّافالصلاة، ؤيبإ يودل، هذا، عبدي 
الجه.وأدحالته 



يختلك،
الخارجةالعظيمة الصخرة مي وقيل! الجبل، رأس ني مرتفعة قطعة )اكفلثةت 

بعضوفي والتشمق، التشعب وهو التشظي، من الجل، أنف كأنها الجل من 
بعضها:وفي للجز، الشقلبة رأس : بعضهاوفي بجل، شظية رأس ألفاظه: 

والإقامةالأذان اسحباب نبه المعبود: عون غي نال، الجز، من الشعفة رأس 
للمفرد(.

يزيدلا كأن عنر ابن أن نافع، عن رصحيح( هق( رمم، -  ٧٤٢
ؤيفيم،فيها ينادي كان فإنه المسح، في إلا الثمر في الإقامة على 
إليه.الماس يجتمع الذي للأمام الأذان إنما يهول،! وكان 

ولامسجد غير في حماعت أم ومن حببب ابن نال، انموطأ: شرح في الماحي )نال، 
فيوحيد أو لمافر إلا الأذان له نحب يفلا الهنامة إليه تولى الذي الإمام مع 

عروةبن هثام عن مالك وروى الإسلام، نعار ذكرناه لما وهو أذانه فيرغب فلاة 
فاثمشثت ؤإن فعاك وتقيم ترذن أن شئت فإن سفر في كنت إذا له؛ قال أيام أن 

دوذن{«ولا 

.٠ ه 

إعليها واسافظه اثضلأة فضل باب 
أصغكنئ، قال،: عثمان: مولى حمران عن م( زخ -  ٧٤٣

منيعنى _ وئ؛لقة عليه يفيض وهو إلا يوم عليه أتى فما ًلهورْ، لعثمان 
منانمرافنا عند اممه رسول حدثنا عثمان: قال، وفال،: - ماء 

أسكئؤ؟أو أحدثكم، أدري، ما فقال،: - العصر قال،: اراه - صلاتنا 
فاللهذللئ، غير كان ؤإن فحدئنا، حيرأ كان إن اممه، رسول يا : فقلنا

النهكتل، المي الطهارة فيتم ينتهلهر لم ممن ما قال: أعلم، ورسوله 
بيتهالما كمارايي، كانت، إلا الخمس، الصلوايت، هده فيملى عليه، 

الوادتجذالم.تعالى، اممه أمره كما الوصوء أثم من رواية(: )وفي 



خغا؛سيه
توضألما عنما0 أن؛ ٠ أتيرى^ )وفى بينهن لما كماران المكتوبات 

حدثتكموه،ما اف كتاب في آية لولا حديثا حدثنكم لأ والله ت فال 
يصليثم وضوءه، رحل يتوضأ لا يقول: ه الله رسول سمعش 
بنعروة قال تليها. التي الصالة وبين بينه ما له عفر إلا الصلاة، 

فوله:ش وآثدئ4 أمحتت ِس أرتا تآ ذمحتوئ آلذن ^إة الأية الزبير: 

فال:يم نا، حوضوءأ يوما توضأ عثمان أن أحرى(: روقي 
توضأمى قال: ثم الوضوء، فأحى توضأ، . اممه رسول رأبت، 

حادما له عفر الصالة، إلا ينهنه لا المجد، إلى حرج نم هكذا، 
قال:نم الوضوء، فأحمس توضأ، عثمان أن )وللجخاري(: دئبه من 

نحوتوضأ من قال: ثم الوضوء، فأحسن توضأ ه اممه رسول راث 
ماله عفر حلس، ثم ركعتين، فركع المسجد أتى ثم الوضوء، هذا 

قال:لم( )ولمدغتثوا لا المبي ونال قال: ذبه• من تقدم 
ثمالوضوء، فأسع للصلاة توضأ مى يقول: س اممه رسول سمعت، 

أوالجماعة، مع أو الناس، مع فصلاها المكتوبة، الصلاة إلى مثى 
بنسعيد بن عمرو عن له( أحرى )وفي ديوبه له عفر المجد، في 

يقول:الله رسول سمعت، فقال: بنلهوره، دعا عثمان أن انماصى: 
وحثوعهاوضوءها، قيحسن مكتوية، صلاة تحصره لم مامرئ من ما 

كبيره،يأيتط لم ما الديونم،، من قبلها لما كفاره إلأٍكانت، وركوعها، 
كله.الدهن وذللث، 
والمرادالقليل، الماء اشلفت; يئلمة، عيه يفيض وهو إلا يوم عليه أتى فا )قوله: 

دفعهنهزه: نهز؛ أجرم. وتحصيل التهلهر دوام على محانفلة يرم كل منه يغتل أنه 
الشيء(.فعل على وحمله 

الصلواث،قال: . المى أف هريرة، أبي عن )م( -  ٧٤٤



لمامكئرات رمقال، إلى ورمضان الجمعة، إلى والجمعه الخيس، 
الكبائر.تعش لم ما ت رواية( روقي الكبائر اجتنبت إذا ينهى، 

يقول؛. اش رسول سمع أنه هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٤٠
مامرات، حمس يوم م فيه يشل أحدكم ساب نهرأ أف لو أرأيتم 

فال:ثبا، يزنه من تبقي لا : قالوايزنه؟ من يبقى ذللث، تقولون 
الخطايا.بهن اض يمحو الخمس الصلوات مثل فذلكر 

الونح(.الدرنت الظن- بمعنى بأني والقول، تثلثون؟ ما أي؛ تقولون، )ما 
الصلواتمثر الله رمود قال محال: جابر، عن رم( -  ٧٤٦

يومم منه يغتل أحدكم، باب على عنر جار نهر كمثل الخص 
الدزن؟من ذلك، يبقي وما الحسن: محال مرات. حص 
الماء،ءمرْ يقال: ، ووعئل< لحله من تعمر لأنه الكير الماء ت مكون بقح رالننر، 

الغمرات(.صمت ومنه وغهناه، علاه أي: 

فى. اممه ود رم بينما فال: أمامة، أبى عن زم( -  ٧٤٧
إنياممه، رسول يا فقال: رجل جاءه إذ معه، قعود ونحن المجد 

فكتحأعاد، نم الله رسول عنه مكث، على، محأقمه حد.أ، أصبت، 
الرحل،ثبعه افه رسول انمرت، فلما الملاه، وأقيمت، عنه، 

بيتك،،من حرجت، حين أرأينا له• فقال عليه، يرد ماذا أنظر فايبعته 
قال:افه، رسول يا بلى قال: الوصوء؟ نن، فأحتوضأن، قد أليس 

قداطه فإن قال: اطه، رسول يا نعم قال: معنا؟ الملأة مهدت، نم 
ديلئ،-_: قال أو - حدك لك، غمر 

أنوحماعة النووي وجزم أنس، رواية من الحدود إنامة يائه في الحديث، )سباتي 
أنهاؤيرى الصلاة، كفرته أنها بدليل الصغائر من كان فعله الن-ي بط نالن. 

عليها(.نيه الله أطير خاصة حادثة 

منقاد: الله. رسول أن عبدافه، بن جندب، عن رم( -  ٧٤٨



CiiD

فإنهبشيء، ذمتب ثص اش بطينكم فلا اممه، ذمة في فهو الصبح صلى 
جهنم•نار في وجهه على يكبه ثم بشيءتدركه، ذمته من يئللبه من 

الدنيافي وأمانه عهدْ في أي؛ اش، ذمة في المرقاة؛ في القاري )قال 
قيل؛ذمته من بشيء المصابيح؛ وفي التوحيد، بكلمة ثبت ألذي الأمان غير وهدا 

الصلاةبالذمة المراد أو ذمة، له لمن بالتعرض ذمته ؤإحفار عهده بنقض أي 
وبينبينكم الذي العهد يه فينتقض الصبح، صلاة تتركوا لا أي* للامان الموجبة 

الكلمةمن فيها لما الصبح صلاة خص ؤإنما ئال به، فيهللبكم ربكم 
علامته(.أي• إيماته، ومثئة الرجل خلوص مقلقة وأداؤها 

يعلملو قاوت . الله رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٤٩
عليهننثهموا أن إلا تجدوا لم ثم الأول، والصم، النداء في ما الناس 

مايعلمون ولو إليه، لأستيموا التهجير في ما يعلمون ولو لأنتهموا، 
.حبوأ ولو لأتوهما والصبح العثمة في 

فيالصلوا>تح جميع إلى المثاذرء أراد إليه، والنثاذزة شيء كل إلى التكين )التهجير؛ 
الجمعةإلى التهجير ئميل؛ بن النقر قال ؛ الخرب، لمان في قال أوقاتها، أول 

الحجاز،أهل لخة وهي الأزهري؛ قال شيء، كل إلى والصائرة التبكير وغرما 
النهار(■نمق وهى داإها-مة، حرج إذا الرجل هجر ت يمولون العرب وّائر 

قاد:ه الله رسول أن موسى، أبي عن م( )خ -  ٧٠٠
العصريعنى رواية(؛ فى )زاد الجنة لحل البريين صلى مص 

والفجر•

أبيه،عن رؤبجة، بن عمارة بن بكر أ؛ي، عن )م( -  ٧٠١
قبلصلى أحد النار بلغ لن يقول: ال،ة رسول سمعت، قال؛ 
منرجل له فقال والحصر• الفجر يعني غروبها، وفل الشمس طلؤع 
فقالنعم، قال: اف رسول من هدا سممتج آنثخ البصرة: أهل 

ادناي،سمعته ه اممه رمول من سمعته أني أشهد وأنا الرجل: 
قلبى•ووعاْ 



هجامخ|اساق و

الذيقال! ه اممه رمول أن عمن، ابن عن م( )خ -  ٧٠٢
رمانه.أهله وين كأنما العصر صلاه موثه 

القص(.و\م0.' ومالن، أنش نلنح وناله؛ أهله )ؤتر 

فيغزاة في ثريذه مع كنا قال؛ المليح، أش عن )خ( -  ٧٠٣
مننال؛ ه النبي فان العصر، بصلاة بكروا فقال؛ عيم، ذي يوم 
عنله.خبظ ففد العمر صلاة ترك 
اللأنه العاب، اممه أل نالصلاة، تارك كفر على الأدلة أعنلم من الحدين، )^١ 
نهمهالذي بل الأعمال، تحبط فلا الكائر أما الكفر، إلا الأعمال يحبط شيء 
الصحابيوفهم إليها بالمبادرة أمر ولهذا التقريهل هو إنما المذكور تركها من بريئة 
غ؛رْ(.فهم من أولى 

نابطى ال: ناري، الغفنشرة أبي عن )م( -  ٧٠٤
عرصت،صلاة هال0 إن فقال! الحمر، صلاة يالمحمص . الله رسول 

مرتين،أجرم له كان عليها حافظ فمن فصثعوها، قبلكم كان من على 
١^^؛.والشاهين الشاهد، يطاير حتى بعدها صلاة ولا 

موصعوهو مفتوحة، بميم ثم معجمة وحاء مضمومة بميم المؤوي• قال )المحنمى، 
مكة(.إلى عير حبل محي طريق الحموي: ياقوت وقال معروف، 

يتعاقبونقال؛ اممه. رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٠٠
الفجر،صلاة في ؤيجتمعون بالنهار، وماديكة بالليل، ملأتكة فيكم 

أعلموهو - ربهم فيالهم فيكم باتوا الدين بمج ثم العمر، وصلاة 
وأتيناهميصلون، وهم تركناهم فيقولون؛ عبادي؟ تركتم كيم، —؛ بكم 
يصلون.وهم 

ابنمحمد بن عبداض عن )سميح( طب،(ل، رحم -  ٧٥٦
نعوده،الأنصار من لنا صهر إلى وأبي أنا اذْلا-متا فال؛ الحنفية، 
لعلىبوصوء ائتوني جاؤيه، يا أهله؛ لبعض فقال الصلاة، فحفرُت، 



؛(٣٢٢)
تيقول . اش رسول سمث فقال: ذلك، فأنكرنا فأستريح، أصئي 

أبيبن سالم عن داود( لأبي رواية )وفي بالصلاة فأرحنا يلاد، يا قم 
فكأنهمفاسترحت، صليت، ليتني حزاعه: من رجل قال قال: الجند، 

ياالملأ٠ أفم يقول: الله. رسول سمعت، فقال: عاليه، ذلك، عابوا 
بها.أرحنا يلاد، 

قالالجميع، تعم والأصهار الزوج، أقارب والأحماء الزوجة، أنارب )الأختان 
يراحأن أم ه الله رسول أن الحدث في لمى الآ'ار: ثكل ثرح في الطحاوي 

هوإنما الحديث في الذي ولكي لأنكرناْ، كدللث، العيث كان ولو الصلاة، من 
أنفأمر عينه، قرة الصلاة كانت، إذ غيرها من بالصلاة يريحه أن بلألأ . أمنْ 
.٢٠بمراده أعلم واف ، بمنزلتها وليس سواها مما بها يراح 

اضلأةروط ف باب 

قلالمي. ّمعث، محال: عبدافه، بن حمدب عن رم( .  ٧٠٧
منكملي يكون أن الله إلى أبرأ إني • يقول وهو بخمس يموث، أن 

ولوخليلا، إبراهيم ايخذ كما خليلا، اتخذني فد اش ؤإن خليل، 
كانمن ؤإن ألا خليلا، بكر أبا لأJخذثا خليلا أمتى من متخذأ كنث، 

تتخذوافلا ألا احي، موصالحيهم أنبيائهم محبور يتخذون كانوا قبلكم 
ذللث،•عن أنهاكم إني احي، مالقبور 

يقول:ه الله رسول سمعن، قال: عتر، ابن عن رم( _  ٧٥٨
ثلهور.بغير صلاة افه يقبل لا 

ونواتفه(.الوصوء أساب ياب ر بطوله الحديث )مبق 



جعتي|يسيه
إذافال: . اممه رمول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٠٩

الحديث.. . فكتر. القبلة امتقبل ثم الوصوء، فأمغ الصلاة إلى قمت 
الصالة(.صفة باب قى بعلوله الحديث )صميأش 

قال؛الله. رسول أن هربرة، أبي عن م( رخ -  ٠٧٦
لفغل)هدا شيء ْنه عاتقو على ليس الواحد الثوب في أحدكم يمل لا 

عامه(.على لم؛ م)ولفظ البخاري( 
الاالتنزبم النهي هذا والجمهور والشافعي حنيفة وأبو مالك نال ت النووي )نال 

صحتشيء منه عاتقه على ليس لعورته مساتر واحد ثوب محي صلى فلو للتحريم 
وصععلى قدر إذا صلاته تمح لا ت الملف وبعض أحمد وقال الكراهة. مع صالته 
وحجةبمأنم ولكن تصح أنها رواية أحمد وعن بوصعه، إلا عاتقه على شيء 

كانؤإن به فالتحق وامحسمحا كان فإن ت الأتي جابر حديث ش ه قوله الجمهور 
به(,فاتزر صيقا 

رأيثقال: نلمة، أبي بن عمر عن م( )خ -  ٧٦١
مثوئحا(رواية: )وفى به مشتملا واحد ثوب فى يملى ه اش رسول 
عاتمهعلى طرفيه واضعا نلنه، أم بيت في ملثجما( أحرى: )وفي 
منكبته•على رواية(؛ )وفي 

صلىمن قاد: الله. رسول أن هريرة، أبي عن )خ( -  ٧٦٢
صلىإذا ولففله: عنه داود( أبو )ورواه ئلرفيه بين فليحالن، ثوب في 

عامه.على بهلرمه فلثخالف ثوب محي أحدكم 

بضقمح، المي. ْع حرجت قال؛ جابر، عن م( رخ -  ٧٦١"
واحد،ثوب وعاى يملى، فوجدته أمري، لبعض ^٤ فجتت أسفاره، 

ياالثرى ما قال: انصرف، فلما جانبه، إلى وصليت، به، فاثثملت، 
الذيالأسمال هن.ا ما قال: فرغت،، فلما بحاجتي، فأحبرته جابر؟ 

واسعاكان فإن قال: - محاق يعنى - واحد ثوب كان قلت،: رأست،؟ 



خإقؤ؛يي؛؛ه
)ولملم(البخاري( رواية )هد0 يه فايزر صيقأ كان ؤإن ، به فالتحق 

منماء ودنونا عثنئنة، كنا إذا حتى اف، رسول مع سرثا فال! 
الحوص،فقنير يتقدمنا رجل من الله رمحول قال العرب، مياه 

الله،رسول يا رحل هدا فقلت،! فممن،، حابرت قال ؤيعقينا؟ هتشرب 
إلىفانهللقنا صخر، بن حيار فقام جابر؟ مع رجل أي .ت فقال 
فيهنزعنا ثم مدرناه، ثم نجلين، أو نجلا الحوض في فرعنا البتر، 
أئذنان؟فقال: . اممه رسول علنا طالع أود أمحهشاْ، حتى 

هشجئج،لها، فثنى مثربتج، ناقته، فأسنع اممه، رسول يا نعم : قلنا
منه،فتوصأ الحوض إلى ه حاء ثم فأناخها، بها عدد ئم فبالت،، 

صخربن جبار فدمتا ه الله رسول متوصا من فتوصآمتؤ ثمتؤ نم 
لهبتابردة، علي وكانت، ليملئ، الله رسول فقام حاجته، يقضي 

ثمقنكتها، ذباذب لها ت، وكانلي، تبلغ فلم ظرفيها بين أخالمج أن 
اريعن ضنتا حتى جئننا ثم عليها، تواقضننا ثم ظزفيها، بين حالضث، 
جاءثم يمينه، عن أقامتي حتى فادارني بيدي فأحد . الله رسول 
فاخذ. الله رسول ار يعن فقام جاء ثم فتوصا، صخر بن حيار 

يرممنيالله رسول فجعل حلفه، أقامتا حتى فدمحننا حميعا، يايدينا 
فلما- وسهلائإ سد يعني: _ بيده هكذا فقال قثلنتج ثم أسعر، لا وأنا 
قال:اممه، رسول يا لبيلثه : قلت،جابر، يا قال: ه افه رسول فؤخ 

حقوك•على فامحدده صيقا كان ؤإذا محترفيه، بين فحالم، واسعا كان إذا 
بهتاشتملت، الوقت،. ^ا فى مجيتلث، أوحس، ما والمراد: اللل، فى الير )النزى: 

٠به اثرر كاللحاق• كله لحممك شاملا اجعله أي له، التحف ومثله به، Jلمفت، 
يهلينه'' الحونحى بمدر قياس. غير على عشية تصغير عشتشنه ٠ فئهل إزارا اجعله 

محيرأسها أرسل ناقته! أشمع مالأناه. أفهةنا0؛ المملوءة. الدلو الئجل! ويصالحه. 
محسجت،راكبها. وهو بزمامها كفها أي* ا أشنقها ل ؤيقا وشنقها لتشرب. الماء 
لتحلبوتفرشحت تفاحت وتفشجت! وتخفيفها الشين بتشديد الناقة فشجت، يقال! 



يتعلقما كل الدباذب: الرجلض♦ ين ما مريج وهو التمغج ُثل والتفتح تول، أو 
الكافيتحمف فنكستها، قوله المعلق. الشي؛ء حركة ت والديدته فيتحرك، الشيء من 

يحكيكأنه رقبته، عاليها يحني بآن بعنقي، أمسكتها ت عليهاتراقصت وتشديدها. 
منالوضوء جواز فيه النووي* قال انمق، نمير وهو الناس، من لأوهمص ا جلفة 
إذاواحد ثوب في الصلاة وجواز القلين، دون الماء كان ولو الطاهر الحيوان فضل 
سطحعلى كان لو أسماله من ترى عورته كانت ؤإن وركبته سرته بين ما وستر شده 

يضره(.لا فهدا ونحوه 

علىدخلت ت نال المنكدر، بن محمد عن زخ ٠  ٧٦٤
موضع،ورداؤء به، نلثجفأ ثوب، في يصلي وهو همداش بن جابر 

نعمت قال موصؤع؟ ورداوك تصلي همداش، أبا يا ! قلناانصرف، فلما 
كدللث،.يملي ه التي رأث مثلكم، الجهال يراني أن أحيت 

معيملون رحال كان قال؛ صعد، بن مهل عن م( )خ -  ٧٦٠
للنساء:ؤيقال الصسان، كهيئة أمحاقهم على اررهم عاقدي ه المي 

•جلوما الرجال يستوي حتى روومكن ترمحعن لا 
أمكنإذا أنه منه ؤبوحن- الأزر، صيق من أي• أعنافهم، على أزرهم )عاقل-ي 

كلأالمساء نهى ؤإنما المستر، في أبلمر لأنه الائتزار من أور كان بالثوب الاكحاف 
بدلكاكصرح داود وأبي أحمد وعند نهوضهم عند الرجال عورات من شيئا يلحن 

أنكراهية رؤؤسهم الرحال يرغ حتى رأسها ترع فلا ولفظه؛ أسماء حديث من 
أسفل(.مجن المستر يجب لا أنه منه ؤيوحذ الرحال، عورات يرين 

رجلائي نقال•' هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٦٦
يجدأفكلكم فقال؛ واحد؟ ثوب في أحدنا ايملي ؛ اشرسول 

اشوسع إذا فقال؛ عمن، رجل أل سثم ؛ البخاري( )زاد ثوبين؟ 
إزارفي ورداء، إزار في رجل صلى ثيابه، عليه رجل جمع : فونعوا

وقميص،سراؤير في ورداء، سراؤيل فكب وياء، إزار فكب وقميص، 
وأحسبهقال؛ وقميص، تثان في زياء، تبان في ويا؛، مراؤيز فكب 

ورداء.تبان فى قال؛ 



خؤ1كنقه
يغطيثوب الإزار• فمحسء بها وصلى ثيابه علته جمع إن أي* ثيابه* جمع ٠ رقوله 

البدنيغطي ثوب ت والقميص الأعلى نمقه يغطي والرداء البدن من الأسفل النصف 
والحربالسفر في يلبس حلف من مشقوق والوصهل الكمين صيق ثوب والقباء كله، 
العورة(،ستر مقدار قصير سراؤيل التبان؛ الحركة. على أعون لأنه 

عن)صحبح( بغ( س ك حب ص ع د ص صإ رش -  ٧٦٧
فلمايوم، ذات ه الله رسول بنا صلى قال! الخيري، سعيد أبي 
رأىفلما يماره، عن فوصعهما نعلله، حلع صلاته بعض في كان 

ألقيتمبالكم ما صلاته، قضى فلما نعالهم، حلعوا ذلك، الناس 
إنفقال نعالما، فألقينا نعايك، ألفت، رأيناك : قالوانعالكم؟ 

فالقيتهما،— أذى قال: أو — يدرأ فيهما أن فاحبرتي أتاني، جبريل 
فدرأفيهما رأى فإن نعليه، في ملينْلر المسجد، إلى أحدكم حاء فإذا 

فيهما.ولمل فلنمنحهما — أذى قال: و أ~ 
جهلإذا للنجاط المتصحن، أن على دليل فيه القاصى: مال المرقاة: فى )مال 

علىدلكه إذا نعله تنجس من وأن تأنق، يولم النعل حلع فإنه صلاته، صحن، 
حجر:ابن وقال للشافعي، قديمان قولان وهما فيه، الصلاة وجاز طهر الأرض 

غيرهما،من أو منهما مسحها يكفي النجاسة أن على فيه دليل ولا حن، سنده 
طينفي المّياق عليه دل كما مهو صحته ليم نوعلى رجاله، في مختلف لأنه 

الالمجد وتقدير صورته نح لإذهاب هو إنما ومسحه عنه، معفو وهو الثّارع 
يطهره(.لكونه 

يمليالحارث بن ؛مدالله رأى أنه عاس ابن عن )م( -  ٧٦٨
إلىأقبل انصرفن، فلما يحنه، فجعل فقام ورائه، من معقوص ورأسه 

اللهرمحود سمعت، إني فمال: ورأسي؟ للث، ما فقال: عباس، ابن 
مكتتوف،.وهو يملي الذي مثل هذا مثل إنما يقول: 
العلماءاتفق ت النووي قال أعالآْ، فى طرفه وغرز وشده، صقره إذا شعره! )عقص 

مردودأو معقوص رأسه أو نحوه أو كنه أو مثمر ونوبه الصالة عن النهي على 
ءأمحا فقد كيلك صلى فلو تنزيه كراهة وهى ذلك نحو أو عمامته تحت شعره 



rrVy)؛
ولهزامعه يسجد الشعر أن عنه النهى فى والحكمة العلماء نال صلاته، وصحت 

مكتوف(.وهو يصلى بالذي مقله 

 . ..

I الصمليضثرة اب ب
يومحرج إذا كان السي. أن عنر، ابن عن م( رخ -  ٧٦٩

وراءْ،والناس إليها فيصلي يديه، بين فتوصع بالعمبة، أم العيد 
رواية(!)وفي الأِاء ايخذها ثم فمن الثمر، في ذللث، يفعل وكان 

يصلي.ثم والحر، الفهلر يوم هيامه الحن؛ة ؤ °غكان 
العيدين(.صلاة باب نى الحديث )سأرى 

محلمىبين كان سعد، بن سهل عن م( زخ -  ٧٧٠
الشاة.ممن الجل.ار وبين . افه رمول 

منالمملى لرب المسنة أن وفيه جود الموضع بالمملى يعنى النووي! )نال 
مترته(.

الأكوع،بن سلمة عن عند، أمح، بن يزيد عن م( رخ -  ٧٧١
)وفىتجوزها الشاة كادت ما المنبر عند المسعجد جدار كان محال! 

المصحف،عند التي الأسطواة عند الصلاة يتحرى سلمه كان رواية(* 
تقال الأسطوانة؟ عند الصلاة تتءمى أراق مسالم، أبا يا ت له فقلت 
الحجرمحن كان ت قال )ولمطلم( عندها الصالة يتحزى ه الني رأيت 

الشاة.ممر قدر والقبلة 
فضل،فيه كان إذا واحد موصع فى الملأة بإدامة بأس لا أنه فيه الروي■ رقال 

لحاجةعليه والاتفاق حاجة لغير الإيطان كراهة في المالم، حلاف القاصى نقل وثد 
اذلك وتعحو الحديث مماع أو إفتاء أو لتدريس إليه يحتاج أو فضل فيه كموصع 

الجداربالقبالة المراد الشاة، تنر قدر والقبلة النبر بين كان قوله مختصرا، انتهى 



^^|وسةسه
بعص،•ص بعضهم الأول الصف أهل نغلر ينقي لتلا الجدار عن المنبر أحر ؤإنما 

بعرضكان و. اف رسول أن عنن، ابن عن م( رخ -  ٧٧٢
بعيرْ•إر صر M المي أن ت رواية( )وفي إليها ؤيمنب راحلته 

تنوكغزوة في ّئل ه اض رسول أن عائشة، عن رم( .  ٧٧٣
^>^.١١كموجرة فقال; المصر؟ نترة عن 

بسكونوالنوجرة كثيرأ، الحدث في تكرر وند للفرس، كالمرج للعير )الئحل 
آجرةؤيقال ممتوحة، الخاء وتشديد الهمزة وبفتح مخففة، الخاء وكر الهمزة 
الأحاديثهدم وفي ذراع، نكي نحو وهو الرحل آخر في الذي الخود وهي الرحل، 
أبورواْ مضطرب صعيف حديث ففيه الخط أما أهالها، وبيان ترة م لاتخاذ انمب 

والنووى(•عياض قاله الشافعي، أصحاب وجمهور أحمد به وأحد داود 

قال:M الله رسول أن اض، عتيد بن ْللحة عن رم( -  ٧٧٤
مرمذ بمال ولا فليصل، الئحل موجن? مثل يديه بين أحدكم وصع إذا 

ذللث،.وراء 

المي.أن ذن، أبي عن الصامت، بن عبداض عن رم( .  ٧٧٠
آجرأمثل بدبه بين كان إذا يستره فإنه يملي، أحدكم قام إذا نال،ت 

صلأنهنمظغ هاو ارخل، آجن؛ مثل يديه بين يكن لم فإذا ارخل، 
الكلب،باد ما ذر، أبا يا قلمئ.' الأسود. والكلّثح والمرأة الحمار 
أحيابن ا قال: الأصفر؟ الكاو_، من ١^ الكلمب ن ١^ 

شيطان.١لأسود لإاأا الكالفقال: ّآقى كما الله رسول سألت، 

الصلاة:يقطع هال: . النك، أن هريرة، أبي، عن، )م( -  ٧٧٦
الئحل.مؤجرة مثل ذللثج من ؤيقي والحمار، والمرأة، الكلب، 

ونالالصلاة، هؤلاء يقطع بعمهم فقال هدا في العلمام اختلف النووي* )نال 
أننوله ووجه شيء والمرأة الحمار من نلي وفي الأسود الكلب يفهلمها أحمد؛ 
وفيعائشة حديث ففيها المرأة وأما الحديث هدا يعارض شيء فيه يجئ لم الكلب 
وقالعائشة، لحديث حجر ابن نوحيه ويأتي وسيأتيان، عباس ابن حديث الحمار 



)عقعوخيؤايس؛ه• 
الصلاةتبطل لا والخلف لف المن العلماء وجمهور والشافعي حنيفة وأبو مالك 
إيطالها(.لا الصلاة نقص به الراد أن عر الحدث وتأولوا شيء بمرور 

ططمء فال: الثزاتي، نسة أس ص ۶( رخ -  ٧٧٧
فجعلبالتثلحاء، ونحن فتوصأ بوصوء فاني بالهاجرة، ه الله رمول 
به،ثمئح ثمئا منه أصاب فمن وصوئه، فصل من يأحذول الناس 

وقامرواية: )وفي صاحبه يد بلل من أحد مينا منه بصب لم وْن 
بيدهفأحدت وجوههم، بها يمحون يديه ياحدون فجعلوا الناس، 

منرائحة وأظين، الثلج، من أبرد هي فإذا وجهي، على فوصعتها 
حلةفي النثي. دحرج فركرها، عثرْ أحد بلالا رأيت ثم المسك( 

بالماسالعنزة إلى فملي مافيه، بياض إلى أنظر كأني مثمرا، حمراء 
العنزةوراء من يديه محن لمرون والدواب الناس ورأث ركعتين، الظهر 
والمرأةالكلب ورائها من يمر إلها، يصلي عنزة فزكز ت رواية، روقي 

الظهرفصلى فتقدم عنزة، له ركزت نم أحرى(: روقي والحمار 
النمرصلى ب يمنع، لا والكلب الحمار يديه بين يمر ركنثنن، 

المدينة•إلى نجح حر ركعتين بملي -زل لم ثم ركعتتن، 
جنسمن ورداء إزار ت الحلة الوداع. حجة في ذلك ولكل منى بهلحاء ت )ال-طح-اء 

الثْح(.سان مثل سان وفيها قليلا أطول أو الرٌح نضف مثل ت العنزة واحد، 

منصلائه يملى النثي. كان قال-،' عائثة، عن م( )خ -  ٧٧٨
رواية(:)وفي الجنازة كاعتراض القبلة وبين بينه معترصة وأنا كلها، اللمل 

والمرأة،والحمار الكلب قدكر الصلاة، يقطع ما عندها يكر عائثة أن 
يصليالنتي، رأبتإ لقد والنه والكلاب، بالحمير شبهتمونا لقد فقالت: 

أنفأكره الحاجة، لى فتبدو مفهلجعة، القبلة وبين بينه وأنا المرير على 
فبلمن تأسل أنتحه، أن كره فا أحرى(: روقي . الّك، ُأوذي أجلى 
يديبين أنام كنتا ت أحرى( روقي لحافي من أسل حتى المرير رجلي 



Crrt^)

قامؤإذا رجلي، فمضت غمزني مجد فإذا فلته، في ورجلاي . المي 
ممابح.فيها ليس يومثذ والبيوُت، قالت• لعلتهما، 

مما ت والسانح يديه، ين أمر ت أننحه الليل. صلاة باب، في الأولى الرواية رّتأتي 
هالحم، حموص على محمول، ْن-ا عاسة حدبث، أن حجر ابن ونقل يد-بك، بين 
فيليس لقولها الروية عدم أو المفطجع، خصوص أو الزوجة، حموص أو 

غيروصريح عام تشرح لأنه عليه م مقل. السابق ذر أبي حديثإ وأن مصايح، اويور.ت، 
المحتمل(.الخاص لأحل المريح بالعام العمل يترك فلا محتمل 

أتان،ض راتمأ أنلث ئال: ماس، ابن م، ۶( رخ -  ٧٧٩
غيرإر بض بالناس بملي والنبي. الاحتلام ناهزت قد يوّثذ وأنا 

ننتع،الأنال وأرسيت، تح، فنزلالصم، يدي بين فمررت، حلءار، 
بض1 رواية( في )زاد أحد علي ذللث، ينكر فلم الصف، في ودخللم، 

الزذاع.حجة في 

كانإذا ت نال، ه اممه رمول، أن عمن، ابن عن رم( -  ٧٨٠
معهفإن فليقاناله، أبى فإن يديه، بين يمر أحلءأ ينع فاد يملي أحلءكم 

سبرأبا رأيت، ت نال الئمان، صالح أبي عن م( رخ -  ٧٨١
ثاب،فأراد الماس، من تر0 يشيء إلى يصلي جمعة يوم في الخلءرى 

صدره،في سعيد أبو فدفعه يلءيه، بين يجتاز أن مغنط أبي بني من 
أبوفدفعه ليجتاز، فعاد يديه، بين إلا اغا ميجلء فلم الشاب، فنظر 

مروان،على لحل ثم معيد، أبي من فنال الأولى من أشد سعيد 
مروان،على حلفه سعيد أبو ولحل ، سعيلء أبي من لفي ما إله فشكي 
اش.رسول سمع،تا قال: معيد؟ أبا يا أجيلئ، ولابن للثط ما فقال؛ 
أنأحد فأراد الماس، من يستره شيء إلى أحدكم صلى إذا • يقول 
لنقلزهدا شيطان هو فإنما فليقاتله، أبى فإن فليدفعه، يلءيه، بين يجتاز 



حجت(
إنقال! إ ولفظه فقط( المني منه لم م)وأحرج البخاري( 

بينيمث أحدأ ييع قاد يملي أحدكم كان إذا قال! و. اف رسول 
شيطان.هو فانما فليقاتله، أبى فإن استطاع، ما وليدراه يديه، 

قال:. المبي أن الأنصاري، اليهنم أبي ص م( )خ -  ٧٨٢
حيرأأربعين يمت أن لكان عليه، ماذا المصلي يدي بين المار يعلم لو 
يوما،أربعين قال: أدري لا النصر: أبو قال يديه. بين يمر أن من له 
سة؟أو شهرأ، أو 

هؤأ ؤه 

اكلأةطه اب ب إ
معآ حالكان أنه عطاء: بن عمرو بن محمد عن )خ( —  ٧٨٣

حميدأبو فقال و. النبي محالة ه النبي أصحاب، من نمر 
جعلكثر إذا رأيته افه رسول لمائة أحفهلكم كنث، أنا اءل.ي: ال

فلهره،همن ثم ركبتيه، من يديه أمكن ركع ؤإذا منكبيه، حل.اء يديه 
وصحسجد فإذا مكانه، إلى ممار كل يعود حتى استوي رأسه رح فإذا 

القبلة،رحليه أمحاع ؛أطراف، واستقبل قايضهما، ولا مفترش غيز يديه 
فإذااليمنى، ونمب المسرى، رجله على جلي الركعثض في جلس فإذا 

وقعدالأحرى، ونصب المسرى، رجله فدم الأحرة، الركعة في حلى 
مقعاوته.على 

الفاءبفتح ألعمار نويا. مأسفل إلى وعطفه ثناه أي• حلهره همر حجرت ابن ( Ji)؛
الكاهلمن وص الفلهر حزن لها بمال التي الغلهر عظام وهي مماره جمع والقاف،: 

التج،(.إلى 



)صحيح(بغ( هق حب حو ن ت د م مي حم رش -  ٧٨٤
فيالساعدي حنني أبا سمعت قادت عطاء، بن عمرو بن محمد عن 

أناحنني! أبو محال قتادة، أبو منهم ه الله رسول أصحاب من عثرة 
ئلَباكثرنا كث U فواث فلم؟ قالوا ه اث رسول بصلاة أعلتكم 

كا0قال! فاعرض ! قالوابلى، نال! صحبة، له أقدمنا ولا تبعا 
بهمايحاذي حتى يديه يرفع الصلاة إلى نام إذا ه الله رسول 

ثم ١٨نم معتدلا، موضعه في عظم م فئ حتى بكتن م نبجيه، 
علىراحته ؤيضع يزكغ م شيه، يهما يحاذي حش يديه مرقع يكنن 

فيقود!رأسه يرفع ثإ يمح، ولا رأسه يم، فلا يعتدد م ركبتيه، 
ثممعتدلا منكبيه يهما يحاذي حش يديه يرير ثم حمده لمن الله سمع 

يرفعنم جييه عن يديه فيجاش الأرض إلى نهوي ثم أكبر الله يقود؛ 
سجد،إذا رحليه أصاح ؤيفتح عليها فيثني اليرى رحله ؤيثتي رأسه 

رىاليرحله ويثني أكبر الله ويقول! رأسه ؤيرفع فيسجد يعود ثم 
الأحرىفي يصح ثن؛ موضعه إلى عظم كث يرجغ حتى عليها فيقعد 

يهمايحاذي حتى يديه ورفع كثز الئكعتين من قام إذا ثغ ذلك مثل 
حشصلاته! بقية في ذللث، يمح ثم الصلاة افتتاح عند كثن كما منكبيه 

متوركاوقعد رى اليرحله أحر ليم التمحيها التي السجدة كانت، إذا 
رواية،روقي . يصلي كاف فكدا صدنت، ! قالواالأيسر، سمه على 
وهصرأصابعه، بين وفئج رتجنه، من كمه أمكن ركع فإذا نال،ت 

فيقعد فإذا وقال! بخده، صافح ولا رأسه، مقنع غير فلهره، 
فىكان فإذا اليمنى، ونمب رى، اليقدمه بعلن ءاىّ قعد الركعتين 

ناحيةمن قدميه وأحرج الأرض، إلى رى اليبوركه أفضى الرابعة 
ولامفترثى غير يديه وصح سجد إذا قال! أحرى( روقي واحده 

القبلة.أصابعه بأطراف واستقبل قابضهما، 



)ججحجيؤ|وسيه 
ولايخفض. لا ت أي - رأسه يضوب لا رواياته؛ بعض وفي - رأسه نتب )لا 

ظهره:هصر رافعيها. أي؛ رثوسإ-؛أه ؤثئبج< تعالى؛ قال رأسه، يرفع لا أي؛ ميع، 
الشقين(.لأحد مائل غير أي؛ وخلّه، صافح ولا وثناه. حمقه 

قامإذا ه اش رسول كان قال: محن، ابن عن م( )خ -  ٧٨٥
أنأراد فإذا يكثن، ثم منكبيه بحدو تكونا حتى يديه رفع الصلاة إلى 

ولاذللث،، مثل فعل الركؤع من رأسه رفع ؤإذا ذلك،، مثل فعل يركع 
جودالمن رأسه يرفع حين ولا جد، يحين ذللثإ يفعل 

يديه،ورفع كبر الصلاة في يحل إذا كان تر ابى أف )وللبخاري(: 
ؤإذايديه، رغ حميم لمن الله سمع قال: ؤإذا يديه، رغ رمحر ؤإذا 
:الني إلى عمر ان ذلك ورقع يديه، رج الركعمحن إلى قام 

بدونحمده، من الله سمع لأصول؛ ا جامع في العبارة حمده، لمن اممه سمع )قوله؛ 
الجر(.لأم 

كانايثه. رسول أن ال٠حويرث'، بن مالك، عن م( )خ -  ٧٨٦
حتىيديه رفع ركع ٧^١ أدنيه، بهما يحاذي حتى يديه، رفع كبر إذا 

فقال:الركؤع، من رأسه رفع ؤإذا أدنيه، فرؤع يهما يحاذي. 
بهمايحاذي حتى رواية(: روقي ذلك، مثل فعل حمده، لمن الله سمع 
أذنيه.فروغ 
ثاقوكه تعالى: افه قال أعلاه، شيء: كل وفرع أعلأئ، الأذن: )وى 
الكثئا؛يم(ّق رهمئها 

قامإذا ه افه رسول كان قال: هريرة، أي عن م( )خ -  ٧٨٧
اممهسمع يقول: ثم يركع، حين يكثر ثم يقوم، حين يكثر الصلاة إلى 

لكربنا • قائم وهو يقول ثم الركعة من صنته يرفع حين حمده لمن 
ثمساحدأ، يهوي حين يكبر ثم الحمد( ولكا رواية: )وفي الحمد 

يقضيها،حش كلها الصلاة في ذلكا يفعل ثم رأسه، يرفع حين يكبر 



^^^اليإة__ه
هريرةأبا أن نوش الجلوس بعد المحن من يقوم حين ؤيكر 

إنيقال; انصرف، غاذا ورمع، حفص كالما مكنن بهم يصلي كان 
ماهريرة، أبا يا ت مملنا ت أحرى( )وفي اف. رمحول بصلاة لأنتهكم 

ه.اض رسول، لصلاة إنها فهال،! التكسر؟ هذا 

يديهرقم M السي رأى أنه حجر، بن وام، عن رم( -  ٧٨٨
-ادئيه حيال، - الرواة أحد - همام ، وصف- كثر المائة في لحل حين 
أنأراد فلما رى، اليعلى اليمنى يده وصع م بثوبه، لتحف ام 

قال،Iفلما فركر، كثر ثم رفعهما، نم الثوب،، من يديه أحرج يركع 
كميه•بين سجد سجد، فلما يديه، رخ حميم، لمن النه محمعر 

لناصلمح، ت قال المنلك، الحارث؛>، بن سعيد عن رخ( -  ٧٨٩
وحينالنجود، من زأمحه رفعر حين بالتكبير فجهر الخيري، سعتد أبو 

رأبت،هكذا وثالت الزكغش، من قام وحين رفع، وحين سجد، 
M■ام 

حلفصليتح قال،: عمداممه، بن مثلرف، عن م( رخ -  ٠٧٩
محجدإذا فكان حصين، بن وعمرال أنا خيغ، محنالب،، أبي بن عالي 
قضىفلما كثر، الرنمن من نهض ؤإذا كثر، رأسه رفع محإذا كثر، 

أوه، محمد صالآ0 هدا ذكرني قد فقال: بيدي، عمران أحذ الصلاة 
محمدصلاة بنا صلى لقد قال: 

فييكثر المهام عند رحلا رأيت، قال،: عكرمة، عن رخ( -  ٧٩١
فقال،:عثاس، ابن فاتمرلم، وصع؛ ؤإذا قام، ئذا ورفع، حفض كل 

شيخحلف، صلستؤ قال،: رواية(: روقي، النبي محلاه تللت، أوليس 
أحمق،إنه ٠ عبامحي لأبن فقلمسج تكبرة• رين وعينتين فكثر بمكة، 

القاسمأبي محنه أملث،، ثكلتلثؤ : فقال،



٣٣٥)^
الإحرام،تكبيرة بإصافة الرياعية، الصلاة في تكون إنما تكبيرة، وعشرون )اثنتان 
الأول(.التنهد من القيام وتكبيره 

كانفال: ممد، بن سهل عن حا3م، أبي عن )خ( -  ٧٩٢
فيرى البذراعه على اليمنى اليد الرجل يضع أن يؤمنون الناس 

ه.اش رسول إلى ذلك شي إلا أش لا حازم: أبو قال الصلاة. 
تمه.ير 

لإزإذا ه اممه رموئ كان قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٧٩٣
أنتبأبي اف، رسول يا ،: I_J_،يقرأ، أن قبل هثه سكت الصلاة في 

أفول:قال: تقول؟ ما والقراءة، التكبير بين مكوتك أرأيت وأمي، 
والمغرب،المشرق بين باعدت كما حط_اياي وبين بيني باُ؟د اللهم 
الثونم،ينمى كما الخهلايا( ْبن رواية: )وفي حعلاياى من نمني اللهم 

اغلت رواية )وفي حهلاياي من اغيلني اللهم الدنس، من الأبيض 
والنرد.والماء بالثلج ياي( 

شيء(•كل عن بها ئنعم هنة، تصم وهي _>؛، أي؛ )هثة، 
الصلاةإلى قام إذا M المن كا0 قال: علإ، عن )م( -  ٧٩٤

مىأنا وما حنيفا، والأرص الثمواب فقلن للن.ي وجهن وجهت قال: 
الالعالمين، رب لله ومماتي ي ومحنا وسكي صلاتي إ0 المشركين، 

أوزوأنا رواية: )وفى لمين الممن وأنا أمرت وبدلك له، مريلئ، 
عبدك،وأئ ربي، أن أنث،، إلا إلة لا المللثف، أنح اللهم افلمن( 

يغفرلا إنه حميها، لثوبي لي فاغفر بنءنبي، واعترمحن، نفي، حللمتؤ 
إلالأحسنها بجدي لا الأخلاق لأخن واهدني أنث،، إلا الدنوبه 

لبياف،أنث،، إلا ننبجا عني يصرفن، لا مثئها، عني واصرف!، أنتج، 
ؤإلبك،بك أنا إليلثذ، ليل والئر يديك،، فى كله والحين ومحعد.يلثج، 

للثحاللهم قال: ركع ؤإذا إليك، وأتوب أّتغفرف• وثعافييح، ئناركل، 



جعءإإي؛يهدح؛؛( 
ونمرينمعي، لك حشع اصملممش، ولك آمنتح، وبك ركعن، 
لكربنا اللهم ت قال رانه رفع ؤإذا وعضي، وععلمي، ومخي، 
ملءالحمد( ولك ربنا حمده، لمن الله سمع رواية! روقي الحمد 

شيءمن شئت ما وملء بينهما، ما ومل؛ الأرض، وملء السموات، 
أسلمئ،ولالئ، آمنت، ويك نجدت، لك اللهم ت قال نجد ؤإذا بعد، 

•رواية ريش وبمرْ نمنئ وشى وصوره، حلمه للذي وجهي نجد 
آخرمى يكوف ثم الخالقيى، أحس افد تبارك صوره( فاحنن وصوره 

أخرت،وما محيت ما لي اغفر اللهم اليم؛ والتالتشهد بين يمول ما 
أنثمني، به أعلم أنت وما أنزفت، وما أءLلمتا، وما أمررت وما 

قال)ملم، ؤإذا رواية(• رومح، انث إلا إله لا الموحر، وأست، المقدم 
التنهدبين يمل ولم الحدسثج، آخر إلى . . . قدمت، ما لي اغفر اللهم 

•والسلم 

كاوالخطاب، بن عم؛ أو زبة، أبي بن مدة عن )م( -  ٧٩٥
امملنؤ،تبارك ويحميك، اللهم ن1حاولث، ت يقول الكلمات بهؤلاء يجهر 

غيزف.إله ولا حدلئ.، وتعالى 
فيالواو عن الزجاج مالت، ت فال، حلاد ابن أخبرني الخطابي مال الودي■ رمال 
هناوالجد تال ، نحتل؛، وبحمدك اللهم، مسحاكث، معناه سال؛ وبحمدك، توله 

ابنوعند لم ممطبؤع في واو، بلا هكذا اسمالث،، تبارك فوله؛ انتهى. . العفلمة 
وفيه؛. الحم، إلك، *رفيعا عائشة عن ؛•اود وأبو اكرميي رواء والحدث الأثير، 
.يالواو( اٌمكإ، وتبارلأ 

حمزهوقد الصم، فدخل حاء رحلا أن أنس، غن )م( -  ٧٩٦
قضىفلما فيه، مباركا طيبا كثيرأ حمدآ ف الحمد فمال؛ النسن، 

القوم،فأرم بالكلمات؟ المتكلم أيكم قال! صلاته . اض رمول 
وقدحشن؛، رحل! فقال بأسا، يمل لم فإنه بها؟ المتكلم أيكم فقال! 



ملكأعثر اثني رأيت لقد .ت النبي سال ففلتهأ، النص حفزني 
كاوولفظه; عنه المائي( )ورواْ برذعه-ا أيهم يبتدرولها، 

اللهت سال النص، حفزه وقد رحل جاء إذ بملي، اممه. رسول 
وذكنْ.. . قيه. ياركا هتا كسم\ حْدآ لله الخد أكبت، 

تتايعت النفس حفزه والقراءة. الإحرام تكبيرة بين يقال ما باب خى ملم )أحرجه 
سكتوا(.ت القوم أرم التحفيز. ت ومنه يدفعه، أي• صاحبه، يحفز كأنه بنية، 

معنملي نحن بينما نال: عمن، ابن عن )م( -  ٧٩٧
للهوالحمد كبيرآ، أكبر الله القوم■ من رجل ناد إذ اف. رسول 
المائلمن ■' اف رسول ل مما وأصيلا، بكرة الله ف وسبحا كثيرأ، 

عجسنجقال! اممه، رسول يا أنا القوم• من رجل قال وكذا؟ كا-ا كلمه 
سمالم،منذ هما عمر• ابن قال المما؛، أبواب، لها هتحثؤ لها، 

ذللئ،.يقود اممه رسول 
والقراءة(.الإحرام تكبيرة ين يقال ما باب ز )أحرجه 

يفتتح. اممه رسول كان ئالث،ت عائشة، عن رم( -  ٧٩٨
لمرتحر إذا وكان اكاداد،ه يئن، ثؤ ؤآئمد - )والقراءة بالتكبير، الصلاة 

منرأسه رفر إذا وكان ذلك،، بين ولكن يقربه، ولم رأسه يئجص، 
الجرةمن رأسه رير إذا وكان قائما، نتوي يحنن يجد لم الركؤع، 

التحثة،ركعتين كل في يقول وكان حالما، يستوي حتى يجن. لم 
عنينهى وكان اليمنى، رجله ؤينصإ رى، البرجله يفرش وكان 
يفترشأن ينهى وكان الثيهنان( عفتخ عن رواية• روقي النيهنان عمبة 

بالتاليم.الصلاة يخم وكان السع، افتراش ذراعيه الرحل 
بلبليغا، حققا يخففه لم أي- يقربه، ولم يرفعه، لم أي- رأسه، يشخص )لم 

الإنعاءهو الشي3لان؛ عب أوت الشيaلان عقنؤ والتصوس_،ا الإشخاص ين فيه سدل 
الأرض(علم، يديه ؤيضع ساقيه ؤينحيج بالأرهمئ أليتيه يلصق ألتا وهو عنه، المنهي 

الكلم،(؛يفرش كما 



صرمن قال: ه الله رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٧٩٩
غينثلاثآ، يقولها خداج، فهير الكتاب بفاتحة فيها يفرأ لم صلاة 
فيبها اقرا فقال؛ الإمام؟ وراء ذكو0 إنا ت هريرة لأبي فقيل تمام، 

الصلاةفت ت تعالى اممه قال ت يقول رسول سمعن، فاني نفك؛ 
لي،فمنها رواية: )وفي سأل ما ولعبدي نمفين، عبدي وبين بيني 

آنمدير1أتثمهلب ليد ألح—مد ؤ العبدث فال فإذا لعبدي( ونمقها 
أشاممه: قال آفيسره قال: ؤإذا عبدي، حمدني اش: قال 

-عبدي مجدني قال دومِ قال: وإذا عبدي، علي 
ولباقتند ؤ١باك نال: ؤإذا - عبدي إلئ فوض مء: ال وق

قال:فإذا ال، مما ولعبدي عبدي، وبين بيني هذا قال: ذس_نعهمشمه 
ثرعلمتهم أنعت صر-رط ٠ آلصتسر المsرط >اؤآهدذا 

سأل.ما ولعبدي لعبدي، هذا قال: آاصت؛افيله ولا عثهم آلنثؤب 
الصلاة،قسمت ت ثول4 في والصلاة الخلقة، الناقص والخديح! i \ونقص ت )الحداج 

وجوبفيه ت الووي قال ، بها إلا ضح لا لأنها بذلك سميت الفاتحة؛ بها المراد 
جمهورمذهب وهذا عنها لعاحز إلا غيرها يجزي لا متعينة وأنها الفاتحة ثراءة 

بعدهم(.فمن والتابمن الصحابة من العلماء 

قال:اش. رسول أن الصامت،، بن عبادة عن م( رخ ء  ٠٨٠
الكتايتخ.بفاتحة يقرا لم لمن صلاه لا 

وأبيو. اممه رسول مع صلن قال: أض، عن م( )خ -  ١٨٠
الرحمنالقه م بيفرأ منهم أحدآ أمسهع فلم ، وعثما0 وعمر، بكر، 

يفتتحونكانوا وعمر بكر وأبا ه المبي أن رواية(: )وفي الرحيم 
حلم،صأست، ^ل: أنه لم(: )ولمالعالمين رب غ بالحمل الصلاة 

ربفه بالحمل تفتحون يفكانوا وعثمان، وعمر بكر وأبى الحم، 



حآ؛آ(تيخ؛يسيه 
فيولا قراءْ أول في الرحيم الرحمن اض م بت يدكرون لا العالمين، 

آحرها.

هالمئ لما صالي قال: المائب، بن عبداغ عن رم( -  ٨٠٢
موسىذكر جاء إذا حتى ررالمؤمنيناا مورة فاستفتح بمكة، الصبح 

ننله،. النبئ أحذرت< - الراوي فك عيي، ذكر أو - وهارون 
ذء•

صلاةعن نمرة بن جابر سألت، قال: سماك، عن رم( -  ٨٠٣
هؤلاء،صالة يضلمي ولا الصلاة يخئم، كان فقال: النيئ. 

ووش؛ الفجر في يفرأ كان ه اغ رسول أن ني وأنبأ قال: 
التخفيف،.إلى صالته وكانت، ونحوها، ألتحيده 

بناوصلى صليتج مال: مالك،، بن مهلته عن رم( -  ٨٠٤
باسمنم،ه<قرأ حتى ه ألثبمي ت فقرأ ه اغ رمحول 
معصالي أنه رواية(؛ زوقي قال ما أدري ولا أرددها، فجعلتا قال: 

إلa تايثت ، ^١٢ركعة: أول في فقرأ الصخ، M المؤ 
؛^3،^•قال؛ وربما شيد؟ا< 

فييفرأ ه النبث سمع أنه حريث، بن عمرو عن رخ( -  ٨٠٠
صننزه.إدا ^؛١^، الفجر: 
وهيالظلام، رقة ة عالعلأن الأضداد؛ من فهي أدبر، أو أنبل ■' الليل )عص 

آخرْ(.وفي الليل أول في 

منرجلا أن الجهنى، عبداغ بن معاذ عن رحسن( رد( -  ٨٠٦
فيرلزفي4 ءؤ1دا الصح؛ في يقرأ ه البي سمع أنه أهمرْ جهينة 

عمدأ.ذلك قزأ أم اض رسول أنجي أدري فلا كلتيهما، الركعتين 



)تقتك
السورةير بتكء السنة أصا حصول به ليبين عمدا فعله أنه الظاهر حجرت ابن )قال 

الرتجن(•في الواحدة 

ألكنخئابا: الن قاد: ثزة، بن همدالله عن )خ( -  ٨٠٧
شيءبأي قلت! نعم، ت قال والعصر؟ الفلهر في يفرأ . اممه رسول 

لحيته.باصطرابح قال! قراءته؟ تعرفون كتم 

الغلهرش يقرأ لكن ه المث أن قتادة، أبى عن م( )خ -  ٨٠٨
الركتنوفي و'-ورتينا رواية؛ روقي وسورة الكتاب بام الأوليين في 

الأولىالركعة في ؤيعليل أحيانأ، الأية ؤيمثنا الكتاب، بأم الأحريين 
الصح.في وهكنءا الحصر، في وهكالا الثانية، الركعة في يطل لا ما 

فييفرأ . المي لكن فال؛ نمرة، بن جابر عن رم( -  ٨٠٩
منأمحلول المح وفي ذلك، نم الحصر وفي ه بمش إدا ^؛٢^، الغلهر 

وفيأ'لآؤه دق أنت جه ب الغلهر قمح، يمّا لكن رواية،؛ روفمح، ذللث، 
ذلك،.من بامحلود الصبح 

في. البي قيام ^ كا قاد: معيد، أبي عن رم( -  ٠٨١
محيرالظهر من الأولين الركعتين في قيامه يحررنا والعمر، الغلهر 
منالصم، هدر الأ-موين من قيامه وحزرنا جدة، الهؤه ٠ ^١^ 
قيامههدر على الحصر من الأوليين الركعتين في قيامه وحزرنا ذللث،، 

منالصف على العصر من الأ-ميين وفي الفلهر، من الأحنيين في 
فيالظهر صلاة في يفرأ لكن و. النبي أن رواية(: )وفي ذلك 

قدرالأنمحريين: وفي آية، ثلاثين لأر رخمة كل في الأوليين، الركعتين 
الركعتينفى العصر وفى ذللئه، نصفس، _: قال أو - آية عثرة حمى 

لأرالأحريين وفي أية، عثرة خص قراءة قدر ركعة كل قمح، الأولين، 
فياوم،تقام، الظهر صلاة لكنت، لفد قال: أحرى( روفمح، ذلك نصف 



حك؛(
يأتيثم ، ينوصا مم حاجته، فيمضي بقيع، الإلى الذاهب 

مماالأولى الركعة قي . الله ورمول، 

بدر،أمازى في جاء وكان ئطعم، بن جبئر عن م( رخ -  ٨١١
بلغفلما ءؤالْلووه، ب المغرب في يقرأ ه الله رسول سمعن، فال! 
ألثمؤبحلتوا أم ٠ ألٌلمذول هم أم شء عمي ين غقوأ ^أم ت الأية هده 

دك! هم أم رنك ح-إآبم هم عث أم ٠ ذونوث لا بن را'لأزص 
طر•أن قلى 
لفهغأسلم ثم مشرك، يرمند وهو الإّ~ماءيلي• زاد بدر، أمارى في جاء ت )نوله 

الفسقوكدا الكفر حال في الراوي تحمله ما أداء صحة عر به واستدل ذلك، بمد 
العدالة(.حال في أداه إذا 

يقرأ. النبي سمعت، ت قالت، المضل، أم عن م( زخ -  ٨١٢
حتىبعدها لنا صالي ما ثم ■م؛اه ؤرأل1!رصلت ب المغرب في 

سمعتهالقفل أم إن عباس! ابن قالط رواية(• روقي هك اممه قبضه 
؛قراءتلث،ذكرتني لقد ني، بيا ت فقالت عزثاه يقرأ• 

فىبها يقرأ الله رمول من سمعت، ما لأخر إنها السورة، هذ.ه 
المغرب.

بننيئ لي نال قال؛ الحكم، بن مروان عن رخ( -  ٨١٣
الميسمعت وقئ• الممصل، بقصار الغرب في تقرأ للث، ما ت ثابت، 
الثلوتن؟بئلوز .>أ 

حجر:ابن نال ائي، المرواية في به صرح كما الأعراف، الثلرلينن: )نئولى 
المفصل(.نمار بغير فيها القراءة واستحباب الغرب، وفا امتداد على يه واستدل 

صلىه الله رسول أن عائثة، عن رحمين( رن( ء  ٨١٤
ركعتين.في فرقها ه، الأعراقؤرة بالغرب 



ضرّهم، س كاد ه المئ أد ي؛.، ص م( رخ -  ٨١٠
سمعتفما إلنيززه >ؤواكن د الركعتين إحدى في فقرأ لأحرق، ا العشاء 
منهقراءة، أو صوتا، أحي أحدآ 

نمانقرأ، محالة كل فى فال: هريرة، أبى عن م( )خ -  ٨١٦
عليكم.أ-حفنتا علينا أحفى وما أنمعناكم، اض. رسول أنمعنا 

الصلاةأقفل قال: الله رسول أن جابر، عن رقنا —  ٨١٧
القنوت.ملول 
لتظ تعالى: اف نال اساعت القوت: ام، أنأربعة اشوت الأيادي: ابن )قال 

كون،الوالقنوت: هدا، حديثنا وذكر القيام، والقنوت: مطيعين، يعني ثب-دنه 
الرحل،ت، وقنالدعاء في الأخن. والقنوت: دثنتسه بمي ؤرمبموأ تعالى: اش قال 
بالقنوتالمراد النووي• وقال قنوتا، الوتر قنوت سمي ومنه الء.عاء في أحل. أي* 
القيامتطويل إن قال: لمن دليل وفيه قال: ۶^^:،، فيما العلماء باتفاق القيام هنا 

والجود(.الركوع كثرة من أممل 

وسجوده،M ألمي ركوع لكن قادت الراء، عن م( )خ -  ٨١٨
)وفيالسواء من قريبا جدتين: الوبين الركوع، من رأنه رفع ثإذا 

منريع ^ا الجدتين، وبتن وسجوده، المي. ركوع لكن رواية(: 
البخاري(لمغل )هدا الشواء من قريبا - والقعود القيام حلا ما - الركؤع 

فركعته،قيامه، فوجدت محمد. 0ع الصلاة رممت، قال: )ولمملم( 
فجديه،جدتين، البتن فجلنثه فجديه، ركوعه، بعد فاعتراله 
له(أحرى روقي الشواء من قريبا ،: والانصرافالتسليم بين ما وجلنثه 

وسما0الأثعث،، ابن رمن - سماه قد - رحل الكوفة على غلبا قال: 
يمهلىأن عبداف بى عبيدة أبا قامر ناجيه، بن مطر روايته: فى عندر 

أقول:ما ءاو.ر قام الركؤع: من رأسه رير فإذا يصلي وكان بالناس، 
شئت،ما وملء الأرض، وملء ماوات ال ملء الحمد، للث، ربنا اللهم 



معطيولا أعطيت، لما ماح لا والمجد، الثناء أهل بعال، ثيء من 
ذلكفذكرت ت الحكم قال الجد، منلث، الجد ذا ينفع ولا متعت،، لما 

كانت،ت يقول ءازبv بن البراء سمعت، فقال! ليلى، أبى ين لعبدالرحمن 
الركؤع،من رأسه رفع ؤإذا وركوعه، قيامه، ! اللهرسول صلاة 

فدكرتهشعبة! قال المواء. من قريبا جدتين! البين وما وسجوده، 
هكذا.صلاته تكن فلم ليلى، أبي ابن رأبت، قد فقال! ، مث؛ بن لعمرو 

محمول- لم مروايتي يعني - -ين، الحاهذا أن اعلم لم: منرح في النووي )ئال 
علىيدل وطا القيام، بمملويل المايقة الأحاديث، ثبتت، ممد ؤإلأ الأحوال بعض على 

نحنالأى الحديثه وطا الأوثايت، بحب أحوال القيام إطالة ني له كانت، ه أنه 
والقعود،القيام حلا ما ت للبخاري رواية وفى نالا الأوناُت،، بعض فى جرى فه 

والقعود(.القيام تثن تلم اش الرواية بمي، الأحرى، الرواية ير نفوهذا 

فيعود مابس أسا قالا! وعلقمة، الأسود عن رم^ ء  ٨١٩
لا،! قلناحلفكم؟ هولا؛ أصلى فقال! المسجد، ؛جنب، وكانت، داره، 

لنقوموذهبنا قال! إقامة، ولا باذان يأمرنا فلم فصلوا، قوموا فقال! 
شماله،عن والأحر يمينه، عن أحاءنا فجعل بأيدينا، فاخال. حلمه، 

كميه،بين وطثق أيدينا، فقرب، ركبنا، على ينا أزو وصننا ركي فلما 
أمراءعليكم سيكون إنه قال! صلى فلما ، بين أيحلهما يم 

فإذاالموتى، ش-نق إلى ؤيخنمولها ميقاتها، عن الصلاة ينحرون 
صلاتكمواجعلوا لميقاتها، الصلاة فصلوا نللث، فعلوا قد رأيتموهم 

ذلل؛،،من أكثر كنتم ؤإذا جميعا، فصلوا ثلاثة كنتم ؤإذا سبحة، معهم 
فخذيه،على ذراعيه فلممرش أحدكم، ركع ؤإذا أحدكم، فليومكم 
أصابعاختلاف إلى أنعلن فلكاني كميه، بين ولتثلنز ولمجنا 

فأراهم.. اممه رسول 
يخنمونها،الصّلاة. تأحير عليهم ينكر وتابعيه، الأمير بمني هؤلاء؛ أصلى )فوله؛ 

ثرثماوفتها• حميع عن لا وفتها أول وهو المختار وفها عن يؤخرونها النووي؛ قال 



عقؤ|إييه
ثمسيرأ إلا بعدم ببق لم إذا بريقه الميت ثرق مولهم من النهار، أحر الموتى: 
والتطبيقالانحناء، من ليحن وروى؛ لينعهلما، ولتجنأ؛ ؛،. JLiljسحة! يموت. 
منسوخوشماله يمينه عن وجعلهما الأتي، وماص أبي بن معد يحدث منسوخ 
ابنعليه بفي وفد الإقامت، عدم و'كدلاث، المتقدم، صحر بن وجبار جابر يحديثؤ 

حاكمة(.ماضية المنة لكن وعالقمة، الأموي وصاحباه عود م
ء٢ صليت؛ ^١-،وقاص، أبي بن سعد ين مصعب عن م( )خ -  ٨٢٠

فيهانيفخدي، بين وصعثهما ثم كمي، بين فطبمت، أبي، جنب إلى 
•الركب، على أيدينا ئضع أن وأمرنا عنه، فنهينا نفعله كنا ت وقال أبي، 

أنيهيئ، إني M المي أن عاس، ابن عن )م( -  ٨٢١
وأما^^،، Jiفيه هعقلموا الركؤع، ئاما محاحدأ، أو راكعا الةّرآوا أقرأ 

لكم.ينتجا>>؛، أن مممن الدعاء، في ماجتهدوا الجود 
وجديرآ•حلثق أي؛ وفميذ؛ قمى ريهال،؛ 

أنممن ه اض ود رم كان قالت: عائشة، عن م( رخ .  ٨٢٢
اغفراللهم وبحمدك، ربنا ١]!^ نبحانلثؤ وسجوده! ركوعه في يمول 
صلاة،. اممه رسول صلى ما قالت؛ رواية( )وفى المرآل يتأود لى، 

نن_حانم،نال: ١^٠ وآلث_حه آم مبمسر جذآئ ^^١ ،! ^JLإل بعد 
كانفاك،: أحرى( )وفي لي اعقر اللهم وينميك، اللهم 
وبحمده،الله بحان حمموته: قبل يقود أن يكنن اممه رسول 

قول:من يكثر أراث افه، ود رم يا فملث،! إليه، وأتوب، اممه، أنثغفر 
أنيربي أحنزني فقال: إليه، وأتوب، الله أمثغفر ويحمده، الئه نبحال 
اممهبحان حمقول: من أكثرت، رأيتها فإذا أمنى، فى علامة محاري 

آمصر محاء وإدا رأيتها: فقد إليه، وأتوب، الله أستغفر وبحمده، 
ينج٠ أزاجا آم لبن ق ث-غلول ألناس ورأبت ؤ ماكة فتح  ٠٤والفتح 
5اةامح.ٍقان i_ ه لت 



^٢٤٣^(بمي 
وهو< ajuبالقرآن والمراد فه به أمر ما يفعل ت أي القرآن، يتأول الفتح! ني )قال 

إباحةالحديث هدا من يوحد العيد دقيق ابن قال ، المذكور والذكر المذكورة السورة 
الركؤعأما ه• توله يعارضه ولا الجود في التسبيح ؤإباحة الركؤع ني الدعاء 

يحملأن ؤيمكن ت تال الدعاء. من فيه فاجتهدوا السجود وأما الرب فيه فعظموا 
الأولوية(.عر وذلك الجواز عر الباب حديث 

محييمول . اطه رسول ك-ادا ت قالت عائشة، عن رما -  ٨٢٣
والروح•الملائكة رب يدوس، ّبوح ' وسجوؤ؛ ركوبي 
والمرادوأكثرا أفصح والفم وبفتحهما والقاف المين بفم هما قدوس، رسبوح 

والرؤح،الملاثكة رب مقدس مسئح ت قال فكأنه المقدس، المسئح القدوس بالبوح 
وقدوس:بالالهية يليق لا ما وكل والشريك النقائص من ١^١ بوح؛ ومعنى 
يكونأن يحمل ونل عظم ملك نل والروح بالخالق، يليق لا ما كل من المض 
م(.واض الملائكة نحن نرى لا كما الملائكة تراهم لا خلق ونل ٠ جربل 

وقعإذا ه اش ود رم كان هال! سعيد، أبي عن رم( -  ٨٢٤
وملءالموات، ملء الحمد، لك رثنا اللهم ئال؛ الركؤع من رأنه 

ماأحي والمجد. الثناء أهل نعد، شي؛ من شئث، ما وملء الأرض، 
ئعطئولا أعطت، ث نابع لا اض ب ك وظا - الند قاد 
الجد.منك الجد ذا ينفع ولا منعث،، لما 

بعضهموجوز المشهور، هو هذا النداء، على بالنصب الثناء! أهل النووي* رقال 
وكلنات وقولناالخ، ماغ، لا اللهم خبره مبتدأ هذا العبد قال ما أحي قوله• رفعه• 

الالعبد قول أحي هنا وتقديره والخبر، المبتدأ بين معترضة حالية جملة عبد لك 
والحهلالغنى الجدت نقوله. أن لتا فينبغي عبد لك وكلنا الخ، أعهلمتج•• لما ماح 

ينجيهلا أو غنا0 عندك الغنى ذا ينفع لا ت أي والولد، والخال والمالطان والمقلمة 
البدل(,؛معنى من I وفيل الصالح، الممل ؤينجيه ينقعه إنما منك، 

إذاه اغ رسول كان قال: أوفى، أبي ابن عن )م( -  ٨٢٠
لكربنا اللهم حمده، لمن افه سمع ت قال الركؤع من ظهره رفع 

بعد،شيء من شئت ما وملء لأرض، ا وملء موات، الملء الحمد، 





ْنجبهته( رواية؛ )وفي وجهه يمكن أن أحدنا يستطع لم فإذا الم 
عليه.فسجد يويه دسهل الأرضي 

محيالملأ0 . اف رسول إلى شكرنا حسابت حدو-ن، المواقيت باب محي )تقدم 
ائتيإذا ت حديث وبين بينه والجمع شكوانا، يزل لم أي: يشكنا، فلم الثنضاء 

بالمائة(.محأبردوا الحر 

كاننال! بحننه، ابن ماللثج بن عسداش عن يزآ رخ ء  ٨٣١
إبءل4بنياص لأرى إيمح، حتى إبهل4ب عن يديه فرج محلى إذا ه النص 
وصحيرى حتى سجوده، في يجنح سجد إذا كان. رواية(: )وفي 
ص.

لوسجد إذا كان ه اممه رمحود أن ميمونة، عن رمإ ء  ٨٣٢
حويمجد إذا كان رواية(؛ روقي لمرت يديه بين ثمر أن بهنة ماءيت، 

اهلنأوقع،- ؤإذا ورائه، من إبثلنه نصح ثنى حض حنح. يض _ بيديه 
ٌنيرى حتى جافى سجد إذا كان ؛ أحرى( )وش رى الثمخيه على 
إبطيه.وصح حلفه 

إبطيه:وصح والإناين،. الن.كور من الغنم أولاد وهي الهم، واحدة )النهمة: 
يديه،بين جافى مجد إذا كان! داولت أبي عند لفظه يديه، بين ث وقولها بياصهما، 

مرت(.يديه تحهتا تمر أن أرادت بهمة أن لو حتى 

)ونيأسرا نال: ,m التجث أن أنس، ص م( رخ -  ٨٣٣
-بعدى من لأراكم إني فوالله، جود، وال\لإكو؛؛ أتموا( رواية؛ 

مجدتم.ما همإذا ركعتم ما إذا - ظهري بعد من قال! وربما 

)صحيح(بغ( قط طيب حعب خز ن ت د م حم رش .  ٨٣٤
حتىأحدكم صالة تجزئ لا قال: افه رسول أن معود، أبي عن 

الأحد صلاة تجزئ لا رواية(: )وفي جود والالركوع في ءلهنْ يقيم 
والجود.الركوع في هلهله يقيإ 



)تآْق(
الركؤعفي وأحمد النافعي عند واحبة وهي الطمأنينة منها المراد القارى؛ )قال 

والاعتدالأمر الطمأنينة لأن بواحبة؛ لت حنيفة أش وعند ونحوهما، جود وال
الهسيءذكره أمر 

ه!الله ود رم نال محال! عازب، بن البراء عن رم( -  ٨٣٥
مرصك.وارغ كمك، قفع سجدت إذا 

إذاكان عمر، ابن أن نافع، عن رصحيح( هق( رس -  ٨٣٦
رأيتهولقد ناير قال وجهه، عليه يفح الذي على كميه وصع مجد 

حتىله، بزنس نحتا من كمنه ليئرج ؤإنه الرد، شديد بوم في 
منيقول! كان عمر ايى أن ت رواية( روقي الحصباء على يفنهما 

إذاثم جبهته، عليه وضع الذي على كمه فلمع بالأرض جهته وضع 
الوجه.يمجد كما تجدان اليدين فإن فليرفعهما، رغ 

مرفوعةداود وأبى أحمد عند الأحيرة والرواية به، ملتزق منه رامه )وب )البرنس! 
mالهي إر 

فياعتدلوا قال: اممه. ود رم أن أنس، عن م( رخ -  ٨٣٧
الكلب.انبساط ذراعيه أحدكم يبنهلن ولا الجود، 

أنامريتح قال: ه المي أن ماس، ابن عن م( رخ -  ٨٣٨
-أنمه إلى بيده وأشار - الجبهة على أعفلم: بعة معلى أمجد 

الشعرولا الثياب ئكفث، ولا القدمين، وأطراف والركثتين، واليدين، 
ولاالشعر أكبث، ولا سع، على أمجد أن أمرت قال: رواية( روقي 

)وفيوالقدمين والركبتين، واليدين، والأف، الجهة الثياب: 
شعرأكم، ولا أعضاء، سبعة على نجد أن . الحم، أمرنا أحرى(• 

والرجفن•والركمحن، والدين، اتجهة، ثوبان ولا 
الجمع؛ والكئت، نجمعها، ولا نقمها لا أي؛ الئنر، ولا الثياب نكفث )لا 

الأحرى(.الرواية في كما الكفن،؛ يمض وهو والضم، 



حآققء>قتح
سمعأنه المطلب، عبد بن مماس العن رم^ -  ٨٣٩

وجهه،ت آراب سبعة معه سجد العبد سجد إذا ت يقول اف ود رم 
٥.وقدما ْ، وركبتا وكماه، 

سبعةلم؛ ممطبؤع في والعبارة فسكون، بكر ائب جمع الأعضاء، رالأواب- 
المصادر(.أكثر في الحدث روى وبه الأصول، جامع من هنا والمشت احتراف، 

ماأقرب قادت . اض رسول أف هريرة، أبي عن رينا -  ٨٤٠
الدعاء.فأكثروا ساجد، وهو ريه من العبل. يكون 

فييقود كاف . اف رمود أف هريرة، أبي عن )م( -  ٨٤١
مئْوآجزه، أوله وجله، ديه كلمه، ذنبى لي اعقر اللهم I سجوده 

نيته.وعاد 
والحقير،الصغير به يراد وند الغليذل صد والدقيق وحليله، دنيقه أي! وجئه، )دقه 

.الجليل( الدقيق وضل. 

لابننا قلنال! اليماني، ان كيبن طاوص عن رعرإ -  ٨٤٢
لمراهإنا له: فقيا الئئه، هي فقال: القدمين؟ على الإقحاء في عباس 
نيكممنه هي بل فقال: جماء 

الجدتين(.بين عقثيه على أليته يضع أن ؛ هنا)الإقعاء 

رأىأنه الحويريث،، بن مالك، عن قلأبة، أبي عن رخ( -  ٨٤٣
يستويحتى )نهص لم صالته من وتر في كان فإذا يملي، النبي. 

ه؟البئ بصلاة أتتكم ألا لأصحابه: قال أنه رو'اية(: )وفي قاعدا 
رأسه،رفع ثم فكثر، ركع ثم فقام صلاة، حين غير في وذاك قال: 
سلمةبن عمرو صلاه فملي هنثه، رأسه رفع نم مجد، ثم هنئه فقام 

يقعدكان تفعلونه، أركم لم شيئا يقحل كان أيوب: قال هن>ا، شيخنا 
كانتكيف قلأنة: لأبي قالت قال: أحرى( )وفي الرابعة أو الثالثة في 

وكان- سلمة بن عمرو يحني: - هن.ا شيخنا صلاة مثل قال: صلاتهم؟ 



جلسنمه ال المجحتدة من رأسه رف^ ؤإدا ، التك^يمر فنم السّيغ، دلل 
الحويرثبن مالك كان أحرى(! )وفي قام ثم الأرض على واعتمد 

فقامصلاة، وقت غير في وذاك النبي صلاة كانت كيف يرينا 
قائمافايثصب رأسه رفع ثم الرمع، فأمكن ركع ثم القيام، فامكث 

إذابريد أبو وكان بريد، أبى هدا، شيخنا صلاة بنا فصلى قال هنثه، 
نهص.نم قاعدأ، استوي الأحرة الجدة من رأسه رير 

فقامالأييرت ابن عند جاءت وكدا أبقا، هنيهة، ت ؤيقال ، أي• )هثية، 
الراويمن شك هو حجر• ابن قال الرابعة، أو الثالثة قي يقعد كان قوله! هثهة. 

الأولىوبين والرابعة الثالثة بين تقع وهي الاستراحة جلة بيان منه والمراد 
واحدوالمعنى الرابعة أول فى أو الثالثة آحر خى يمحي كان ت قال فكأنه والثانية 

منوتر في كان فإذا بلفظ: الأور الرواية في وتقدم نال، أنهما الراوي فشك 
بنعمرو هو - التصغير ميعة ٠ بريد أبو ناعيا. يستوي حتى ينهض لم صلاته 

ه(.الجرمي، سلمة 

نيجلس إذا كان المئه أن م، ابن جن رم( . ،٤٨
الإبهام،تلي، التي، المك، إصعه ورفع ركشه، عر يديه وصع الصلاة 

كان* رواية، روقي عليها باّلأةلها ركبته، على ى البسّ ؤيده بها، فدعا 
يدهووصتع السري، ركبته على المسرى وصع المأسهد فى قعد إدا 

)ومحيبالئاية وأشار وخمسبن، ثلاثا وعقد الممني، ركبته على المنى 
لخدهعلى اليمنى كمه وصع الصالة في جلس إذا كان أخرى(! 
ووصعالإبهام، تلي التي اصنعه، وأشار كلها أصابعه وقض اليمنى، 

اليرى.فخده على البمزى كمه 

إذاالله. رسول كان قاد: الزبير، بن عداش عن )م( -  ٨٤٠
قدمهوفرش وساقه، دخدْ بين اليرى قدمه جعل المائة، في قعد 

اليمنىيده ووصع النسرى، ركبته على الثرى يده ووصع اليمنى، 
بإصتعه.وأشار الثمنى، لخده على 



يرىكان أنه عد، بن عبداض بن عبداض عن )خ( -  ٨٤٦
يومئدوأنا ففعلته، قال! جلس، إذا الصلاة في يثريع عمر ن عبداض 

أنالصلاة محثة ا انمسوفال عمر، بن عبدايئه فنهاني المهن، حديث، 
ذللث،؟تفعل إنلث، ت فهالت، المرى، رحللث، وسني اليمنى، رحللث، تتص، 

تعملاني.لا رخاي إن قال: 

نهىقال: عنن، ان عن )حسن( هق( ك خز د رحم -  ٨٤٧
يديهعلى يعتمد وهو الصلاة في الرجل يجلز أن ه اه رسول 

يده•على معتمد وهو رواية(: )وفي 
معهابل الصلاة، في جالس وهو إحداهما على أو نديه على يتكئ أن نهى )أي 
السابقين(.الزير وابن عمو ابن حديثا في حاء كما فخديه، على 

الصلاة:في نقود كنا قال: عود، مان عن م( رخ -  ٨٤٨
يلانعلى لام الوميكائيل، جبريل على اللام الله، على لام ال

فيأحدكم قعد فإذا الملام، هو الله إف الّثي لّا فقال ومحادن، 
أقهاعاليلث، الملام والثليات، والصلوات لله التحثالم، فلمئل: الصلاة 

الصالحين،الله عاد وعر علينا الملام وبزكاتة، الش وزحثة المر 
الماءفي صالح للب عبد كنإ على سلمتم فقد قلتموها، إذا فاثكم 

ورسوله،ءبدْ محمدا أن وأشهد الله، إلا إله لا أذ أشهد والأرض، 
قال:)وللم( أحئ، ما أو شاء، ما المسألة من بعد لمثحير ثم 

منالمورة يعلمني كما كميه بين كفي المشهد، .ؤ النه رسول علمني 
اقتصوا.ما بمئل اكثهن. واقتص القرآن، 

لسانفي قال والثناء، وال٠ااiلثا، الئلأم، معان! ثلاثة ولها تحية، جمع )التحيات؛ 
اللهوحثاك الاه، طكلث، أي اممه وحثاك الله، أبقاك اممه خناك الفراء: قال المب; 

لامواللله البقاء بها ينوى لله التحيات التشهد في وقولنا قال: ،، iiJLtنلم أي 
ذللث،(.ونحؤ لله والئلأ، الأفات من 



وتيخ|1سقه

ثغلخاه اض رسول لكن قال: عاص، ابن عن )م( -  ٨٤٩
التحثات،يقول؛ فكأن القرآن، من الثورة يعلسا كما التشهد، 

النبيأيها عليلثج لام الف، الطيبات الصلوات، المباركات، 
أنأشهد المالحين، اش عباد وعلى علينا اللام وبركاته، الله ورحمة 

الله.رسول محمدأ أن وأشهد اينه، إلا إله لا 

لقضقال: ليلى: أبي ن عبدالرحنن عن م( )خ .  ٨٥٠
النبي.؟من سمعتها هدية لك أهدي ألا فقال: عجره، ن كعب 

يا: فقلنااممه رسول النا مفقال: لي، فأهدها بلى، فقلت،: 
كيم،علمنا قد اممه فإن البست،، أهل عليكم الصلاة كيف، اممه، رسول 

فقدعليلثإ اللام أما ينه، ا رسول يا قيل: رواية: )وفي عليكم؟ نسالم 
محمدعلى صل اللهم : قولواقال: علسكؤ؟( المائة فكيف، عرفناه، 

صليتكما رواية: روقي إبراهيم آل على صلبت، كما محمد، ال وعلى 
علىبارك اللهم مجيد، حميد إنلث، إبراهيم( آل وعلى إبراهيم، على 

كمارواية: روقي إبراهيم آل على باركتؤ كما محمد، آل وعلى محمد 
مجيد.حميد إنلثج إبراهيم، آل وعلى إبراهيم، على باركتح 
التشهد(.بعد . الك، على الصالة ;اب، في لم م)أحرجه 

يا: قالواأنهم الساعدي حنيد أبي عن م( )خ -  ٨٥١
محمد،على صل اللهم : قولواقال: عليلثإ؟ نصلي كيف، اممه، رسول 
علىوباوك إبراهيم، آل على صلبمتا كما ويرثيه، أزواجه وعلى 

إيلئإإبراهيم، آل على باريتا كما ودليته، أزواجه وعلى محمد، 
•مهمحد حمعد 

افه،رسول يا : قلناقال: الخيري، سعيد أبي عن رخ( —  ٨٥٢
عاليصل اللهم ت قولوا قال: ٠^،؟ يصلي قكتس علياكخ، اللام هدا 



علىوبارك إبراهيم، آل على صليث كما ورموبك، عبدث محمد 
)وفيإبراهيم وآل إبراهيم على باركش كما محمد، وآل محمد، 

إبراهيمآل على باركت، كما محمد، آل وعلى محمد على ت رواية( 
وآلمحمد على وبارك إبراهيم، على صلسنؤ كما ت أحرى( روقي 

إبراهيم.وآل إبراهيم على باركتؤ كما محمل، 
ننهيإذا قال: . اش رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٨٥٣

عذابمن بلثح أعوذ إني اللهم يقول: أرع، من باق تعذ محليأحل.كم 
فتنةثر ومن والممايثج، المحبا فتنة ومن القبر، عذابح ومن جهنم، 
التشهد(.ين.كر ولم الخاري، )وأحرجه الدجال الميح 

هداإغ1ئس كان ه النيئ أو عباس، ابن عن )م( -  ٨٠٤
من؛لث، أعود إني اللهم ؛ قولواالقرآن، من الثورة يعلمهم كما الدعام 
نحالمفتنة من ؛لث، وأعوذ المر، عذابإ من باك وأعوذ جهنم، عذاب، 

والممايتف.المحيا فتنة من بك وأعوذ الدجال، 

حلم،ا صلينقال: لثؤ، مالبن ان عتبعن رخ^ ء  ٨٥٥
سلم.حين فلمنا اممه رمول 

الإيمان(.فضل ياب< في بملوله الحديث، )سق 

علساحرج نال؛ ننرة، بن جابر عن )م( -  ٨٠٦
راضأراكم لي ما فقال: أيدينا، ونرفع ذد.ءو ونحن الله. ود رم 

رواية،لوفيإ الصالة في اسكنوا شمس؟ حيل أدناب كأنها أيديكم 
عليكملام ال: قلنا. الله رسول مع صلينا إذا ا كنفال; 

الجانبين،إلى بيده وأشار الله، ورحمة عليكم لام الالله، ورحمة 
ممس؟حيل أذناب، كأنها بأيديكم، نومئون عائم .ت: ايله رسول فقال 
منأحيه على لم ينم ، فخل-ْ على يده يفع أن أحدكم يكفي إنما 



خإتيإإي؛ز_ه
إذافكنا ه اض رسول ْع صلينا أحرى(! روقي وشماله يمينه على 

إلبمافنظر غلبجم،  ٢٠٥١غلهم، الئلأم : ائدناقلئا ينا 
حيلأدناب كأيها و\ةويياأ تشيرون ثاسكلم ما وقادت اطه. رمول 

يدْ•يومئ ولا صاحبه، إلى فليلضت، أحدكم ملم إذا شمس، 
تصرببل نص لا التي القور وض ثنوس جمع ت وسكونها المتم بفم رئس، 
إلى'شيربن الملام عند أبديهم رفعهم هنا عنه المنهي والرفع وأرجلها بأذنابها 
ضأحثه ^۶.، لم بثم • فوله الثانية• الرواية ،ؤب بهصرح كما الجانض من الملام 

اليمينعن الحاصرين إحوانه أي• الجنس، بالأخ المراد ومماله يمينه عالي 
والشمال(.

هاطه رموز كان قال! وقاص، أبي بن سعد عن رفنا -  ٨٥٧
حدْ.بياص أرى حش يساوم، وعن يمينه عن يلمم 

كانأميرأ إن قال: ١^٠^،: الأندى نلمر أبي عن )م( .  ٨٥٨
إنعلمها؟ أمي فقال؛ عبداطه، يه مع فاليمتين، تلمم يبمكة 
يفعله.كان اطه. رسول 

بها؟(.ظفر وكيف تعلمها؟ أين، من ؛ علمها)أش 

أحدكميجعل لا قال! عود، مبن عبداطه عن ،؛ا زخ -  ٨٥٩
عنإلا ينصرفن، لا أن عليه حقا أن يرى صلاته، من شيئا للشيaلان 

لم(:)ولماره يعن ، ينمرفكثيرأ اطه رسول رأيت لقد يمينه، 
شماله.عن ، يضرفاطه رسول رأيتر ما أكثر 

سألت،قال؛ الثدي، عبدالرحمن بن إسماعيل عن رم( —  ٨٦٠
اري؟يعن أو يميتى، عن ؛ سلمث، إذا أنمري، كيف ت ماللثه بى أنس 
يمينه.عن ينصرف الني رأيت ما فأكثر أنا أما قال! 

رصحيح(هق( قط طبا حب، ع ن لت، د م حم رش -  ١٨٦
يساره:وعن يمينه عن لمم يكان المي. أن عود، مابن عن 







عشرأوتكبرون عشرأ، وتحمدون عشرأ صالة كل دبر فى بحون ت
أحرىروقي عثرة إحدى عثرة، إحدى عثرة، إحدى لم(. رولم

وثلاثين،ثلاثا صلاة كل دبر في سبح من ه؛ فال: لم( لم
عةتفتلكؤ وثلاثين، ثلاثا اض وكبر وثلاثين، ثلاثا اف وحمد 

لهله، ثريلث، لا وحده اممه إلا إله لا المئة! تمام ت قال، ثم عوز، وت
خطاياه،له غفرلت، قدير، فيء كل على وهو الحمد، وله الهاللث،، 

البحر. Jjjمل كانت، ؤإن 
والاثنينالواحد على ؤيقع الكثير، المال وهو مكون، بفتح دم، جمع لادثور" ١١

والجع(.

تال نه اض رمود أف عجزه، بن كب عن رم( -  ٨٧٠
وثلاثون؛لاث، صلاه: كل يبز - فاعلهن أو _ قائلهى يخبن، لا معماث، 
تكبيزه.وثلاثون وأوع وحميد.ة، وثلاثون وثلاث، سيحة، 

بنمعاذ عن رصحيح( ك،( طب، حب، ن بز د زحم -  ٨٧١
إنيواف معاذ، يا ونال! بيده، أحذ و. اف رسول أن حبل، 

تقول!أن صلاة كل دبر فى تدعى لا معاذ، يا أوصيك لأحبلئ،، 
عإدتك•وحن وشكرك ذكرك على اعني اللهم 

بنعقبة عن رحسن( هق( طب، حبؤ خز ن ت د رحم -  ٨٧٢
صلاة.كل دبر Jالمعوذادتا أقرأ أن اف رسول أمرني قال؛ عامر، 

بالدكر،الحوين، ريع إن قال: عتاس، ابن عن م( رخ .  ٨٧٣
•.إاف رمول عهد على كان المكتوبة! من الناس ينصرفن حين 
)وفيسمعته إذا بذلك، انصرفوا إذا أعلم كنت، عباس: ابص وقال 

بالتكير.إلا اش رسول صلاة انقضاء ، نحرفكنا ما رواية(: 

ثمبوما، ه النبؤ، صلى هربرة، أبي عن رم( -  ٨٧٤



إذاالمحلي ينظر ألا صادثك؟ ئحسى ألا فلأن، يا فقال؛ انصرف، 
كماورائي من لأبصر إز لنمه، يحلي قاتما يصلي؟ كيم، صلى 
يدي•بض من أبصر 

جد،المدخل رجالا أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٨٧٠
عليه،لم فجاء ثم فصلى المجل، ناحية في جالس الله ورمحول 

تحل،لم فإنلثج ممل ارجع السائم، وءليائ، ه.' اممه رسول له فقال 
فانلثجمحل فارحع اللام، وعليك فقال; فسلم، جاء ثم فصلى فرحع 

اممهرسول يا علمني ; بعدهاالتي في أو الثانية، في فقال نخل، لم 
احنما بالحق، بعثك والذي فقال; ثلاثا، فرجع رواية; )وفي 
استقلثم الوضوء، فاسخ الصلاة إلى فمت، إذا فقال; فعلمني( غيره، 
مااقرأ ثم رواية; )وفي القرآن من معلث، تيسر بما اقرأ ثم فكبر، القبلة 
حضارفع ثم راكعا، تظمئن حتى اركع ثم القرآن( من معلن، تيثر 

تطمئنحتى اسجد ثم قائما( تعتدد حتى رواية; روقي قائما تستوي 
ماحدأ،تهلمئن حتى اسجد ثم جالسا، ته1ؤئرر حتى ارفع ثم ماجدأ، 

)زادكلها صلأتلئ، في ذللئ، افعل ثم جالسا، تهلص حتى ارح ثم 
قائما.تستوي حتى الأخير; في أسامة أبو وقال البخاري(; 

حضارمع نم إ الثاني جرد الذكر بعد تحر ابن دواية في وقع حجر؛ ابن )ئال، 
بهيقل ولم الأستراخ ة حلإيجاب على يدل هدا بعضهم قال وقد جالسا. تهلمثن 
أسامةأبو قال ت قال بأن عقبه فانه وهم اللفغلة هذه 1ن إلى البخاري وأثار أحد، 

الجلوسعلى محموحلا كان إن يحمل أن ويمكن قائما سوي حتى الأحير في 
البيهقيوأخرجه نمير• ابن حالف أسامة أبا أن في ظاهر البخاري وكالم للتثهد، 

أبيعن موسى بن ويوسف قيامة أبي سعيد بن ف مدا رواية والصحيح وئال؛ 
وقالقائما، تستوي حتى ارفر ثم اجيا حمنهلمئن حتى اسجد ئم بلففل أسامة 

علىدليل وفيه قال السنن، دون الواجبات بيان على محمول الحديث هدا النووي* 
جودوالالركؤع في الطمأنينة ووجوب والسجود، الركؤع عن الاعتدال وجوب 



)حك(
وطائفةحنيفة أبر يوجبها ولم الجمهور، مذهب وهو جدتين، البين والجلوس 

ءاليهمxحجة الحديث وهدا يسيرة، 

رافعبن رقاعه عن زحسزا هق طم، حز ن ت )د -  ٨٧٦
ثمال- يوما المجد في جالمز هو بينما . الله رمود أف الررقي، 

محادثه،فاحث فصلى، كالبدوي، رحل جاءه إذا - معه ونحن ت رقاعه 
فارجعوءليلث،، اليي فقال .، النبي على لم فانصرف ثم 

فقال;عاليه، لم فجاء ثم فصلى، فرجع ئصل، لم فانلثج فصل 
كلثادثأ، أو مرتين ذللثط ففعل صل، لم ٢^٠٠ فمل فارجع وعليلقح، 

وعليك،و0■' الممح، فيقول ه، النهم، على فيسلم ه الهم، يأتي، ذلك 
منيكون أن عليهم وكبر الناس فخاف صل، لم فإنك فصل فارجع 
وعللمني،فأرني( ذلك؛ آخر في، الرجئ فقال يمل، لم صلاته أحم، 
المائةإلى قمت، إذا أجل، فمالث وأخطئ، أصيب، بشر أنا فإنما 

فافلمرواية؛ )وفير كبر ثم فأقم تشهد ثم به، الله أمرك كما فتوصأ 
ثموهلله، وكنزه الله فاحمد ؤإلأ فاقرأ، قرآن معلث، كان فإن أيضا( 

ئماجدآ، فاعتدل امجد يم قائما، اعتدل ثم راكعا، طمس فا اركع 
ًالآوائإ،نمته فقد ذلك، فعلت، فإذا محم، ثم جالسا، فاطمتى اجلز 

أهونهذا وكان قال! صالآتائ،. من انتقصن، شيئا منه انتمصت، ؤإن 
محلاته،من انتقص شيئا ذللا، من انتقص من أنه الأولى، من عليهم 

كلها.تذهب، ولم 
الوضوءيبغ حتى أحدكم صلاة نتم لا إنها قال! رواية( )وفي 

برأسهؤيمخ المرهقين، إلى محيديه وجهه فيضل هك، اممه أمره كما 
ويقرأويكبرْ، وبمجدْ ويحمده هث الله يكبر ثم الكمين،، إلى ورجلته 

حتىؤيرك، يكبر ثم فيه، له وأذن اممه علمه مما القرآن من تبر ما 
يستويثم ، حمده لمن، الله محمع يقول؛ ثم ، وتسترخي، مفاصله تهلمس 



ترواية روقي وجهه يمكن حتى يسجد يكبر ثم صفه، يقيم حش قائما 
يستويحتى ؤيكتزفريع وسرحي، مفاصله، تطمس حتى مهنه( 

وجههيمكن حتى فيجد يكبر ثم صلبه، ؤيفيم مقعدته على قاعدأ 
صلاته.تتم لم هاكدا يفعل لم فإذا محيترحي، 

أحدصلاة تم لا إنه الّي فقال • ومه نءحوْ داود( )ولأبي 
يكبر،نم - مواضعه يعني - الوضوء فيضع يتوضأ، حتى الناس من 

ئمالقرأن، من ثاء بما يقرأ نم عليه، ؤينني هث، افه ؤيحمد 
يقول!ثم يرغ، ثم مفاصله، تطمئن حتى يري نم أكبر، الأله • يقول 
ثمأكبر، اطه ت ؤيقول قائما، يستوي حتى ، حمل.ْ لمن الأ4 سمع 

حتىراسه ؤيرغ أكبر، اطه ت يقول ثم مفاصله، تطمس حتى يسجد، 
ثممفاصله، تهلمس حش يسجد ثم أكبر، افه يقول! ثم قاعدأ، يستوي 

صلاته.تمت، ذلك فعل فإذا فتكبر، رأسه يرغ 
منأن أئمتنا منه أحد افه، فاحمد قرآن معك يكن لم ؤإن قوله• حجر■ ابن )نال 

جمعإلى رابع تطمثن، حتى ت وقوله اتفاقا، الذكر يلزمه القرآن من ميئا يعرف لم 
بينوالجلوس جود، والوالاعتدال، الركؤع، في العلمأنينة وجوب، فيفيد مر، محا 

العلماء(.كأكثر طه.نا وهو الجدتين، 

يتملا رجلا رأى حذيفة، أن وائل، أبي عن )خ( -  ٨٧٧
ماحديقة! له فقال دعاه، صلاته، نفى فلما مجوده، ولا ركوعه 

محمدسنة غير على ْسح مئ، ولو ثال! به وأحفال صليت،، 
صليث،،ما حديقة! قال وفيه! تحوم، وهبا، بن نيل عن رواية( )وفى 

ه.محمدأ عليها افه فهلر التي اشلره غير على مئ، مت، ولو 

أنهريرة، أبي عن )صحيح( بغ( هق لث، د )حم -  ٨٧٨
قالداود! أبو قال سليم. ولا صلاة في غرار لا قال! . النبي( 



ح؛؛؛(
الرجلؤثغرر عليك، سئم ولا سلم لا أن أرى فيما يعني أحمدت 

.ثاق فيها وهو فينصرف ملأته، 
إغرار،لا ت وروي غرار، على عمقا وبنمبه الصلاة على عطفا ليم مبجر ريروى 

اليم،التفي نقصان لا أي: غرار لا المعالم؛ في الخطايي قال النقصان، والمار؛ 
علىفهو الصلاة في الغرار وأما فيه، تنقمو لا وافيا ءليلن، ملم كما ترد أن ومعناه 

ئلائاصلى هل ينك أن والأخر؛ وسجوده، ركوعه يتم لا أن ؛ أحدهماوجهين؛ 
فيالغرار النهاية؛ في وقال يالثاكه، ؤينمرف اليقين ؤيترك بالأكثر فباخذ أربعا أو 

الصلاةفي ليس أي• النوم، بالغراد أراد • وفيل وأركانها، مثاتها نقمان الصلاة 
نوم(.

هدمت،ت ءاو(الثقفي، العاص أبي بن عثمان عن رم( -  ٨٧٩
وبينبيني حاد قل• الشي3؛لال إن اممه، رسول يا ت قفلت، ه المحي على 

شيهنانذاك ت اممه رسول فقال علي، نلبنؤها قراءتي وبين صلاتي 
يساركعن وائمل منه، باممه فتعوذ أحننثه فإذا حنزب، I له يقال 

عش.الأه فأدمه ذللخ، ففعللم، ثلاثا، 
لغاتوفيه ، كجم •' حنزب فيها* ؤيشككن يخلطها أى؛ الخلaل، ت اللبس )نلنها، 
أنميى(•

لهIيقال رجل جاء قال. سالمة، بن نقيق عن هزإ رخ —  ٨٨٠
،كيفعدالرحمن أبا يا فقال! عود، مبن عبداض إلى سنان، بن نهيلث، 

ناءأو ءاسزه عم ثب ؤ*}؛( ياء أم تجده، ألما ! الحريرهذا تقرا 
هالا؟غين أحصيث ند القرآن فؤأ أو ءبداشت له فقال ياسزه؟ عير 

كهدهدأ عبداض: فقال ركعة، كل في المثل لأقرأ إني قال: 
فيوقع إذا ولكن تزاقيهلم، يجاوز لا القرآن يقرؤون قوما إن الشعر، 

لأعلمإني جود، والالركؤع الصلاة أقفل إن نفع، فيه القالء_ا 
ركعة،كل في سورتين بينهن، . اف رسول كان التي النظائر 

اليالنذiائر عن نلة له: فقالما إمرْ، في عالقمة فيحل عبداض، قام ثم 



خؤ|إييه
ثماله، فعليه فيحل ركعة، كل في بها يقرأ اف رسول كان 

علىالمممل، أول من محورة عثرون فقال! علينا، خرج 
وؤءثأالحواميم من آخرهن عبداض، نأليمح 

شائفي-ه.

ابنأتى فالا: والأسود، علقمة، عن داود( أبي رواية )وفي 
هذافقال! ركعة، في المنصل أقرأ إني فقال؛ رجل، عود م

الطائر،يفرأ كان . المؤ لزكن الJم؟ كنثر ونثرأ ١^، كهد 
وؤأممح4ركعة، في وؤأئا4 ركعة في ورتين ال

و>ؤإداركعة، في وءؤرألثرثن،ه وءؤآلْلوره ركعة، في و،ؤآلاهذه 
 ،^_J ركعة،في وءؤثا'و ركعة، في

ركعة،في وررالمزمل١١ وااالمدثراا ركعة، في و>اؤعسله ةثقر1؛إ\و؛ه 
ه،تآءزف وجإ ركعة في ه آثمتن محوي ؤز وولأ ه، أن وؤهل 

ومحالركعة. في َفيثه ألأنش وااالد.حاناا ركعة في وءؤوآ'لثز1تكه 
عود.مابن تاليف، هذا داود! أبو 

فيونيل القرآن آحر إئى الفتح أول من وهو المحكم هو هماس ابن فال )المفصل! 
بالبسملةالفواصل لكثرة المفصل ومجي ة همشن على تريد أقوال ذلك غير ابتدائه 

أردأ1 الدمحل العجالة. غي والإفراٍل الإسراع محية الهد؛ الئنر، كهد هذأ وبغيرها. 
داودأبي رواية بينت ومحي منثورا، يكون بل يجمع لا ورداءته ليبسه نهو التمر، 
ييها(.يمرن التي الظانر 

عمرابن أن نافع، عن زصحيحا هق( ش شف زلك -  ٨٨١
كلفي والعصر الظهر من حميعا الأربع في يقرا وحده صلى إذا كان 

ورتينبالأحيانا يقرأ وكان القرآن، من ومحورة المزآن، بام ركعة 
منالركعتين في ويقرأ الفريضة، صلاة من الواحدة الركعة في والثلأيث، 
ّمحورة ومحورة القرآن، بأم كيلك المغرنم، 



؛؛(٣٦٢)ؤجإقبم؛يه 
القرآن.أم سوى شيء الأخرتض اركعتين في يقرأ أن مالك كرم وند ت الماحي رقال 
علىوالدليل سورة وسودة القرآن بأم كلها ركعات الأربع في يقرأ ت الناقص ونال 
الظهرفي يقرأ كان ه النبي أن المتقدم قتادة أبي حدث مالك إليه ذهب ما صحة 

إذايفعله عمر ابن كان ؤإنما العصر، في وهكذا القرآن بأم الأخيرتين الركعتين في 
وحو،(.صلى 

أصحابمن رحل عن زاهر، بن مجزأة عن )خ( -  ٨٨٢
مجدإذا فكان ركنتنه، يشتكي وكان أوس، بن اهجاو اسمه الشجرْ 

ومائة.ركتتئه تحت جعل 

بوامجر،مح، كانت ^١^ حمين، بن عمران عن )خ( -  ٨٨٣
نطعتلم فان فانما، محل فقال: المائة؟ عن . المؤ ألت ف

هالمي مال أنه رواية(: )وفي جب فعلى تستطع لم فإن فقاعدأ، 
محلىومن أفضل، فهو قائما صلى إن قال: قاعدأ؟ الرحل محالة عن 

القامحو.أحر نمق فاله نائما محلى ومن القائم، أحر نصم، فله قاعدأ 
مضعلجعا(.أي! نائما، المقعدة. باطن في ورم وهو باسور، جمع ربواستر• 

يقول:كان عمر ابن أن نافع، عن رصحيح( هق( رلك -  ٨٨٤
إلىبرفع ولم إيماء، برأمحه أومأ السجويؤ، المريض يستطع لم إذا 

سعا*^^ثهته 

فرأيتهقال: ه الى على ت-حل أنه سعيد، أبي عن )م( -  ٨٨٠
حدوا ثوبح فى يعالى ورأيته قال: عليه، جل. يحصير على يصلي 

به.متوسحا 
به(.ملتحفا به! رمتوماحا 

تماللن، بث أس سألمنج قال: يزين•، بن معيب• عن م( )خ -  ٨٨٦
نعم.قاد: نعليه؟ في بملي ه النبي أكان 

يصلياممه. رسول كان قالت،: ميمونة، عن ،؛آ رخ -  ٨٨٧



تيخ|]ينقه

علىيصلى ولكن ممجد، إذا ثوبه أصابني وربما حامى، حداءه وأنا 
فربما. الني مصلى حياد فراني لكن ت فالت )وللبخاري( الحمرة 

و.النبي لكل ت قالت له( أحرى )وفي فراشي على وأنا علي  Ayويع 
حائض.وأنا ثوبه أتنابتي نجد محإدا نائمه، حئبه إلى وأنا يصلي 
الأحرى.الرواية في حاء كما جنبه، إلى ت أي فيهما، الحاء يكر وحياله، )حذاءه 
والكفين(.الوجه يقدر صغيرة سجادة ت الحمرة 

رجلابيين ه النص بث نال؛ أنس، عن م( رخ -  ٨٨٨
رغلت سليم من حبان لهم فعرنحى ، ١^١٠ت لهم يقال لحاجة، 
إياكمما وافه ت النوم فمال( معونة، بئر لها• يقال، بئر عتل• ودكوان، 

فدعافقتلوهم، ه النبي حاجة في مجتازون نحن إنما أردنا، 
نقنت،،كا وما القنومتح، بدء وذللئ، الغداة، صلاة في شهرأ و. الهي 

قال،القراءة؟ فراغ يعد أو الرمح، أبعد المنويتح، عن أنا رجل أل، ف
ثال،يرأ. يالركؤع بعد ت قال، رواية( لوفي، القراءة فراغ عند بل لا• 

شهرأفقنت، منه، أشد قهل حرنا خرف ه النه رسول رأيت فما ت أنى 
العرب،من أحيا؛ على الصح في يدعو صاحا( أربعين رواية؛ )وفي 
نلننشهرأ ش؛، رواية(: )وفي لحياف وبني وعصئه ودكواف رعل على 

نركهثم أحرى(! )وفي ورسوله اطه عضوا وعصثة، وذكوان رعلأ 
والفجر.المغرب في القنومت، لكن ت )ولهخاري( 

بقولهالبخاري  aJLc•بوب وفل بر، والالمغازي باب غي بطوله بث، الحد رمياتي 
القنوتص مل أته أس من ماجة ابن وعند وبعدم، الركؤع نل القنوت باب 

أنذلك من أس عن جاء ما مجمؤع حجر ابن ئال، وبعدم، الركؤح فز غمال،ت 
فالصحيحالحاجة لغير وأما ذلك غي عنه حلاف لا الركؤع بعد للحاجة القنويت، 

الاختلافمن أنه والظاهر ذلك ؛ي الصحابة عماي احتلم، وند الركؤع ئل أنه عنه 
المباح(.

ركعقال،ت الغفاري، رحمة بن إيماء بن حثافح عن )م( —  ٨٨٩



؛،٣٦٢——^———^———)

وأسل_لملها، اش غفن غفار ت فشال رأسه، رفع ثم . اه رمحود 
لحياف،بني العي اللهم ورسوله، اف عض، وعصثة اف، محالمها 

لعنهيجعلن، حفاث; فال ماجدأ، وقع نم ودكواذ، رعلأ والعي 
ذللث،.أجل من الكفرة 

ورحصة؛الياء، وسكون رها، وكالهمزة بفتح وأيماء; فتح، ثم بضم 
وخطيبهم،غفار بتي إمام وكان صحبة، ولجد0 ولأبيه له الأثيرت ابن ثال، بفتحايتؤ، 

يالمدينة(.عمر حلافة ش ومات النديسة، شهد 

أنأراد كان!ذا المي. أن _i، أم ص م( رخ .  ٨٩•
الأحرةالركعة في الركؤع، بعد قنت، لأحد، يدعو أو أحل•، على يدعو 

الحمد،؛، Jl)ربنا اللهم حمده; لمن الله محمع قال! إذا نال، فربما 
هشامبن ونلنه الوليد، بن الولسن. نج( رواية: )وفي أنج اللهم 

علىوطأثلث، اثئ.د اللهم بمكة، والمنثصعفين ربيعة، أبي بن وعياس 
وكان؛دللث،، يجهر يوش. كسي بنين عليهم اجعلها اللهم مصر، 
وفلانا،فلأنا العن اللهم الفجر: صلاة في صلاته بعض في يقول 

لحثافالعن اللهم قال؛ - يونس رواية في سماهم - العرب من لأحياء 
تركأنه : بلعنايم قال: ورسوله الله عصستؤ وعميه وذكوان، ورعلأ 

أوبوب أو محيء آلآٌر يُا ل؛ك ؤلمس تعالى: ؛،، ١١أنزل ا لج-ذللثح 
كسني. . قوله. إلى نحوْ، برواية( روقي ظمحك4 لإلهم ثؤب4م 

تركه الله رمحود رأيت نم هريرة: أبو قال أحرم: وفي يوسف، 
قيل:لهم؟ الدعاء ترك قل• . الله رمحود أرى فقلت،: بعد، الدعاء 

بكملأدنيس هريرة: أبو قال أحرى(؛ روقي، دب•موا؟ قد تراهم وما 
منالأحرة الركعة في يقنت، هريرة أبو فكان ه اممه رسول صلاة 
اممهسمع يقول: ما بعد الصبح، وصلاة الأحرة والعشاء الفلهر صلاة 

الكفار.ويلعن للمؤمنين، فيدعو حمده، لمن 



منالد سع يقوون رأسه يول محض أنه الأثير ابن عند ليخاري ريانة رفي 
الوليد،بن خالد أخو هو الوليد بن والوليد البخاري، مطبؤع في وليتا حمده 
فالمااف نجاهم ومحي مكة منركو حسهم ممه، ابن وعياش جهل، أبي أحو وسلمة 

لهم(.الدعاء . ترك المدينة محدموا 

فييفت كان و. الني أن إ ب عاو بن الراء عن )م( -  ٨٩١
والمغرب،.الصبح 

عنرحسن( هق( ك طب حب ن بز ت د رحم . ٨٩٢
فييدعو رجلأ النه رسول ٌمع ثال؛ عنيد، ابن لماله 

فشالالثب_تي على يمل ولم الله، بمجد م لصلاته، 
إذا_! لغيره أو - له فقال دعاه، ثم هدا، عجل ه•' اف رمود 
)وفياف( بثحميد رواية• روُي، اللأُ بحمد يليبدا أحدكم صلى 

ثم. المبي على لمل ثم عليه، والثناء اممه(، بتمجيد أحرى؛ 
يملي،رحال سمع ثم ت رواية( )وفي ثاء بما بعد لميع 
الغه؛ المبي فقا'ل . الني على وصلى وحمده، الله لنجد 
نمل.نز نمل، 

تسمرة بن لجابر قالتا حرب، بن سماك عن )م( ~  ٨٩٣
منيقوم لا كان كثيرا، نعم، قال! اف رسول تجالس أكنث، 
فإذاالثمل، تطالع حتى الرال.اْ أو الصبح، فيه صلى الذي محلاه 
الجاهلية،أمر في حدون قيأ يتحديون وكانوا قام، الثمي طلعت، 

الفجرصلى إذا كان ت رواية( روقي . اض رسول ؤيتبثم فيضحكون، 
حنتا.الثمل ثهللمع حتى مصلاه في حلس 
أي؛حنا، ءلالوعا أي* والتنوين، ين البفتح هو النووي* ثال حنتا، )تطلع 

مرتفعة(,

منهال،؛ و. الله رّوث، أن هريرة، أبي عك، م( )خ -  ٨٩٤



؛(rvVyجعخ|يسيه
ركعهأدرق من ت رواية( روقي الصلاة أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرق 

منفاوت أحرى( )وفي كلها الصلاة أدرك فقد الإمام، ْع الصلاة من 
ومنالصبح، أدرك فقد الثمس تطلع أل قبل ركعة الصبح من أدرق 
العصر.أدرك فقد الشمس تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك 

إذايقول: كان عمر، ابن عن )صحيح( هق( زلك -  ٨٩٥
السجالة.فاتتك فقد الركعه فاتتك 

هه

الصلاة،في نتكلم كنا قال: أرقم، بن ويد عن م( رخ -  ٨٩٦
ِش"٠^^١ نزلت حتى الصالة، في جنه إلى وهو صاحبه الرجل يكلم 

الكلام.عن وثهينا بالكون، فامرنا تنننسه 

علىنسلم كنا قال: عود، مبن عبداض عن م( )خ -  ٨٩٧
النجاشيعند من رجعنا فلما علينا، فيرد الصلاة، في وهو البي. 

فيعليك نسلم كا اض رسول يا فقلنا: علينا، يرد فلم عليه، سلمنا 
لشغلا.الصلاة في إن فقال: علينا؟ فترد الصلاة 

عمن،ابن عن )حسن( هق( ملب، ن بز ت د ى زحم -  ٨٩٨
فجاءتهفيه، يملي محباء مسجد إلى ه الله رسول حرج قال: 

كيفلبادل: _J^:، عمر: ابن محال يملي، وهو عليه لموا قالأنصار، 
يملي؟وهو عليه لمون يكانوا حين عليهم يرد الله رسول رأبتا 



ج_خء_؛ي؛؛ه
)وفي- فوق إلى وفلهره أسفل، طته وجعل كفه، وبط - هكذا ت قال 

يده.ينير كان I قال رواية( 

أنابينا ثالت الئلمئ، الحكم بن معاؤية عن زيزإ -  ٨٩٩
فنك:القوم من رجل س عثلإذ الله. رمول مع أصلي 

ماأمياه، وايكز فقلت،! بمارهم، بأ القوم فرماني اممه، يرحمك 
فلماأفخاذهم. على بأيديهم يضربون فجعلوا إلي؟ تنظرون مانكم 
هومابي . الله رسول صلى فلما مكف لكك، يصمتونني، رأيتهم 
مافوايله منه، تعليمل أحي بعده ولا قبله معلما رأيت ما وأمي، 

يصلحلا الصلاة هذه إن فال; سمتي، ولا صربني، ولا كهزني، 
القرآن.وقراءة والتكبير التبح هي إنما الماس، كلام من شيء فيها 

اممه:ون رم قال كما أو 
حديثفي وتقدم عبوس، بوجه وانتمله ررْ إذا بمكهنْ: وكهرْ انتهرني، ت )كفرني 

بنهردن،•لا أتم(؛ الهاء، بتقديم ولا عنه يدعون لا الطفل؛ أ؛ي 

إنط. المي، بمه معاذأ أن ميمون، بن عنرو عن )خ( -  ٠٩٠
ءاؤوآ،ئدقال; فلما اء، الممحورة الصبح صلاة في معاذ فقرأ اليمن، 

إبرامم•أم عتئ قرت حلمه؛ رجل قال ه حلة ا.ثيين أثث 
بالإعادةأمر؛ وترق الصلاة في القائل لهاوا معاذ مرير استشكل الفتح; في )نال 

ولمبالاعادة أنره يكون أل ؤإما ر يعل. بالحكم الجاهل بأن إما ذلك عن وأجيب 
الصلاة(.في معهم يل.حل لم ولكن حلفهم القائل كان أو ينقل 

يرفعونأقوام باد ما نال؛ ه الني أن أض، عن )خ( -  ٩٠١
قال;حتى ذللث،، في قوله فاشتد صلاتهم، في ماء الإلى أبصارهم 

أصارهمؤشحظمن أو ذلك،، عن لمنتهى 

أقواملينتهيى قال؛ . النحم، أن هريرة، أ؛ي، عن )م( -  ٩٠٢
لتخثلمنأو ماء، الإلى الملأُة في الدعاء عند أيمانهم رفعهم عن 



لينتهينقال: ه المي أن سمرة، بن جابر عن رواية( )وفي أبصارهم 
إليهم.ترمع لا أو الصلاة، في ماء الإلى أبصارهم يرفعون أقوام 

لهاحميصة في صلى المي. أن عائشة، عن م( )خ -  ٩٠٣
بخميصتياذهبوا قاوث انصرف فلما نظرة، أعلاي إلى فنغلر أعلام، 

عنآنفا ألهشي فإب جهم، أمح، بأبجانية وائتوني جهم، أمح، إلى هذه 
فكانآعادم، لها حميصة له كانت، ه الحم، أن ■ رواية( روقي، ^٠^؛، 
أنجاسا.له كساء وأحد جهم، أبا فأعطاها الصلاة، فى بها يتشاغل 

منوهو له، علم لا صوف من كساء الأوبج1سةت والتطريز. التهلرف )الأعادم! 
هؤ(,للنبي أهداها كان لأنه بالخميصة جهم أبا وحمى الغليظة، الثياب أدون 

جانب،به سترث، لعانشه فنام كان قال: أنس، عن )خ( -  ٩٠٤
تزان(لا فإنه يرن>ا، فرامالئ، عنا أميطي ه•' السي لها فقال بيتها، 

صلاتي.في لي تعرص تصاؤيرْ 
•وٌعك،( وزنا ازيلمح،، ؛ أمطي،ألوان- ذتما محرف من ينق بتر رالقرام؛ 

صلاةلا فال: ه افه ود رم أف عانثة، عن رحنا -  ٩٠٠
أمح،امح، م، رواية( روقي الأحيان يدابمة لمن ولا الطعام، بحضرة 

رجلاالقاسم وكان - حديثا عائشه عند والقاسم أنا تحدئن، قال: عتيق 
كماثحديثح لا  ilxsما عانثه: له ت، فقالولد، لأم وكان لحانا، 
أدنتههذا أنست،؟ أين من غينئ قد إني أما ط؛؟ أحي ابن يتحديث، 

رأىفلما ءاليها، وأصئ، القاسم فغضب، أملثؤ، أدبتلث، وأنت، أمه، 
قالتذ:أصالي، قال: أين؟ : قالت،قام، ي اتي ق عائثه مائدة 

معت،سإني عنار، اجلس قالت،: أصلي. إني قال: اجلز، 
يدافعهوهو ولا الهلعام، بحفرة صالة لا يقول: ه الأة رسول 

الأحاثان.



والفن:حقد. أصث: كلامه. و اللحن كير لحانأ والغائط. البول )الأحبثان: 
تركوهو النير من الشتم، فى النداء فى يستعمل ما أكثر غدر، يا الحقد. 
الوظء(.

ئدآإذا نال: اض. رسول أن أنس، عن م( رخ -  ٩٠٦
عنيعجلوا ولا المغرب، صلاة تملوا أن نبل به ذاوا.ؤوا العشاء 

الصلاةأنمت إذا نال: ه المي أن u_، عن )ولهما( عنانكم 
العناء.وصع إذا ت رواية( )وفي بالعشاء ءاJدؤوا العشاء وحفر 

.اض رسول أن عنر، ابن عن نافع، عن م( -رخ ٩٠٧
ولابالعشاء، فابدؤوا الصلاة، وأقيمت أحدكم عناء وضع إذا قال؛ 

الصلاةوتمام الطعام له يوضع عمر ابن وكان منه، يهمخ حتى 
كانإذا رواية(: روقي الإمام قراءة ليسمع ؤإنه يفنغ، حتى اسها فلا 

اقيمت،ؤإن منه حاحتته وقضّتي حتى يعجل فلا الطعام على أحدكم 
الصلاة.

اديحارم،ك حب خز ن ت د م حم شف زلك . ٩٠٨
الملامأقينت، إذا قال: . اممه رسول أن الأرقم، بن عبداف عن 

أنأحدكم أراد إذا رواية(؛ روُي، بالخلاء فليبدا الخلاء أحدكم ووحي. 
)وفيالخلاء إلى ب، فليدهالصالة، وأقيمت، الخلاء، إلى بدهب، 

الصلاة.قبل يه فليبدأ الغائط أحدكم أراد إذا أحرى(: 
عنM التي نهى نال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٩٠٩
يصليأن الرجل النص. نهى رواية،؛ )وفي الصلاة في الاختصار 

•مختصمرا 
يأخذأن م ت ومحيل حاصرته، على يال0 يضع أن الصلاة: محي عنه المنهي )الاختمار 

الصالة(.في عليه يتكئ عودآ أي؛ مخضرة بيده 
الحنفيمتنح بن زياد عن )حسن( هق(ن د رحم -  ٩١٠



فضربخ\بولإأا على ندي فوصمت ممر ابن حتب إلى صليت ت قال 
اضرسول وكان الصلاة، في الصلب هذا ت قال صلى فلما يدي، 
عنه•ينهى 

الالتفاتعن و. الني سألئ، قالت: عائشة، عن )خ( -  ٩١١
العبد.صلاة من الشيهلا0 بمحتلثه احتادس، هو فقال! الصلاة؟ في 

قهنوولأ 'مالي: قوله فى عاس اب>، عن م( )خ -  ٩١٢
وكانبماكه، متوار اض ورسول أئزلث، ت فال بناه ءثا,ذت، ؤلأ بملأيلق، 

ُه،جاء وس أيزله ومي القرأن فسوا المشركون سمعه صوئه، رسر إذا 
سمعهاحتى بقراءتلث،، أي! قهر تعالى؛ اش فقال 

ينءؤوآ0ع سمنهم فلا أص-حايلأف، عن آثاه: قافث، المشركون 
)وفيالقرآن عنالثح يأحذوا حتى تجهر ولا أسمعهم، سيلاه! دمح< 

والمحاقتة.الجهر بين يقول؛ سلاه لمح، ين ؤمإ.ّع رواية(؛ 
قأفث،ثلأ ؟ثلايك عتهن >ؤنلأ فالت،! عائشة، عن م( )خ -  ٩١١"

الدعاء.في أنرلئ، بناه، 
أمز،فيما ه اش رسول قرأ قال؛ هماس، ابن عن )خ( -  ٩١٤

آنتهؤبمؤل ق  ٢٠٥َكاث وؤكن ئثاه ^١^، ،o وؤما أمر فيما ومكن، 
ثثأه.أنة- 

أله الله رسول بلغ قال؛ سعد، بن سهل عن م( )خ -  ٩١٠
قمح،بينهم يملح فخرج ل حي بينهم كان بفناء عوم بن، عمرو بنمح، 

بلادفجاء الصلاة، وحانت، الله رسول فحبس أصحابه، س أناس 
وقدحبس، قد الله رسول إف بكر، أبا يا فقال! بكر، أبي إلى 

فأقامسئت،، إن نعم، قال! الناس؟ توم أن للئ، فيل الصلاة، ■حانت، 



*جعقؤ؛يإيه
بمني. الاه ود رم وحاء لالاس، فكبر بكر أبو وتقدم الصلاة، بلاد 

-بالتصمح الناص فأحذ الصث، في قام حتى نقا تنمها الصفوف في 
البكر أبو وكال التصفيق، هو التصفيح؟ ما ندرون هل سهل! قال 

فأماره الله رسول فإذا التمت،، الماس أكثر فلما صلاته، في 
بهأمره ما على الله فحمد يده، بكر أبو فري يصلي، أن يأمره إليه 

فيقام حنى وراءه، المهئرى رجع ثم ذللث،، من . الله رسول 
علىأقبل فئ فلما للناس، فصلى س الله رسول وتقدم الصم،، 
الصلاةفي شي؛ ٧^٠؛ حين لكم ما المائ، أنها ا فقال: الماس، 
صلاتهفي ميء نابه من اء، للمالمفيق إيما الصفيق، في أحدتم 
إلاالله بحاف سيقود حتى أحد سمعه لا فإئه الله، سيحال فليقل: 
تصلنأن ^Li، ما بم أبا يا فقال: م أبي إلى الممت، ثم الفث،، 
قحامةأبي لأبن نبمي كان U م: أبو قال لمث،؟ أفرُت، حين للماس 

.اممه رسول أن ت رواية( رومي . الله رمول بلي بين بملي أن 
عنهااحتبس التي، الصلاة وأن بينهم، يملح أتاهم نم الفلهر، صلى 
ياقال: أنه وفيه العصر، صلاة هي بكر أبو فيها وتقدم النه رمول 

يكنلم قال: مضيت،؟ تكون لا أن إليلئه أومايت، إذ منعلثؤ ما بكر أبا 
فلبمبحأمر نابكم إذا للقوم• وقال الخم، يرم أن ئجانة أبمح، لأبن 

المساء.وليصمح الرحال، 

بينوالمشي المعوق شق وجراز للحاجة الالتفات حوار فيه حجرت ابن )قال 
بهدللiا يليق من على مقمرر لكنه الأول الصغج إلى الوصول لقمي المصلين 
الصففي خرجة سد أراد من أو استخلافه، إلى الإمام يحتاج ند مجن أو كالإمام، 

الأذى(.مجن معدودا ذلك يكون ولا يليه ما أو الأول 

أنعد، مبن مهل وعن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٩١٦
اء.للموالممفيى - الصلاة في يعي؛ — للرجال المبيح قال: الخم، 



إذاالمؤمن إف ت قال . اف رسول أل أنس، عن م( رخ -  ٩١٧
يمينه،عن ولا يديه، بتن يبرس فلا ربه، يناجي فإيما الصلاة، في كان 

مخامةرأى ه الّحما أن زدلليخاري،• قدمه نحتا يساره، عن ولكي 
بيده،فحكه فقام وجهه، في رئي حتى عليه، ذلك فني الملة، في 

بينهربه فإن ربه، يناجي فإيما الصالة في قام إذا أحدكم إ0 فقال؛ 
تحتأو يساره عن ولكي قبلته، قبل أحدكم يبرس فلا القبلة، وبين 

بعض،على بعمه رد ثم فيه، فيحق ردائه، ف طن أحذ نم قدمه، 
ثوبه.في . الني بزق قال! رواية( )وفي ٥^٠١ يفعل أو فقال؛ 
بالصاد(.أ-عادها لغات ثلاث ت وينق وبرق )بتنق 

قامإذا قال؛ س اممه رمول أف هريرة، أبي عن م( )خ ■ ٩١٨
فيدام ما اممه، يناجي فإنما أمامه، يبصق فلا المائة، إلى أحل.كم 

أويماره عن وكتئمى ملكا، يمينه عن فإف يمينه، عن ولا مصلاه، 
قبلةفي مخامجة رأى . النبي أف ؛ لم( رولمفيدفنها قدمه، تحت 

ربه،تقثل ميقوم أحدكم بال ما فقال؛ الناس، على فأقبل المسجد، 
تنحعفإذا وجهه؟ في فيتنحع ثفنل، يأن أيهمحئ، أمامه؟ فيثنحع 
فلنتمليجد لم فإن قدمه، نحن، أو يساره، عن فلنتلي أحدكم، 

ببعض.يعفه مح ثم ثوبه، في قممز - الراوي ا ووصف- • هكذا 
أقصىمن تخرم التي البزقة أي- النخائ، وهى بنحاعته، رمى الإنسسانت )ثنحم 

ااحامح(.

.اممه رسول أو هريرة، وأبي سعيد، أبي عن م( )خ -  ٩١٩
ئنحمإذا فقال؛ قحتها، حصاة فتناول المسجد، جدار في يخامة رأى 

أويساره، عن ولمئق يمينه، عن ولا وجهه تل يثنحنى فلا أحدكم 
اليرى.قدمه تحنن، 

فيبمافا رأى M الله رسول أف عمر، اس ء>، م( )خ -  ٩٢٠



أحدكمكان إذا فقال: الماس، على أمل ثم فحئه، الملة، جدار 
روقيصلى إذا وجهه قبل اض فإف وجهه، قبل بمؤ، فلا بملكب 
سده،فحكها المجد ملة فى ئخامة ه الله رسول رأى رواية(• 
وثعثهل.

معصلسث، فال: الئئسر، بن عبداممه عن زم( —  ٩٢١
المسرى.بنعله فدلكها ئنحع فرأيته ر. الله رمحول 

جدنامفي افه. رسول أتى ت مال جابر، عن )م( -  ٩٢٢
يحامة،المجد قبلة فى فرأى تناب، ابن عزجول يده وفى هدا، 

اطهيعرض أف يحم1ج أيكم فقال: علينا، أمل نم بالنرجون، فحكها 
نمفحشعنا، عنه؟ افه يعرقس أن يحث، أيكم قال: ثم فخثعنا، عنه؟ 
افه،رسول يا أينا لا : ملناعنه؟ افه يعرص أن يحمي، أيكم قال: 
ملنمقن فلا وجهه، مل افه فان يصلي، قام إذا أحدكم قاف قال: 

فانالمسرى، رحله تحن، اره، معن وليبئق يمينه، عن ولا وجهه، 
-بعض على بعضه ثوبه ملوي ثم - هكذا بثوبه فليقل بائرة، يه عجلت 

بحلوقفجاء أهله، إلى يشتد الحي من ض فقام شيرأ، أروني، فقال،؛ 
لظخثم العنجون، رأس على فجعله افه رسول فأحده راحته، في 
فيالحلوق جعلتم هناك فمن جابر: قال الخامة، أثر على به 
اجيكم.م

المدينة.نخل من نؤع طاب وابن ١لشماريح، دون النخلة، عدق ساق )العرجونت 
فجثننا،حمامة; ورواه فخنمنأ، الجمهور! رواه النووي• نال فخشعنا، ئوله 

الجنعوالجثع؛ أيما، والخوف والتذلل الخفؤع هو والخشؤع صحٍح، وكادهما 
العيرالله رمحول لفراق، جننا معاد فبكى معاذ؛ حديثه وفي الإلب، بمراق 

اليجح(.من نوعان والحلوق؛ 

يال،س النبئ أي، فاطمة، أبى بن معنقيك، ع>، م( )خ -  ٩٢٣



)حقمح.جعيغ؛سيه 
فاعلابد لا كنت إن قادت يسجد، حث التراب، وى يالرجل في 

فواحدة.

اش.رسول رأبث، فال: قتادة، أبي عن م( )خ -  ٩٢٤
رصعهاركع فإذا عاتقه، على العاص أبي بنت وأمامه الناس يوم 
حاملوهو يصر كان رواية(: )وفي أعادها مجود الس رير ؤإذا 

قامؤإذا وصعها، سجد فإذا الله رسول بب زينب بث أمامه 
حملها.

بعضادعى النووي نال، حجر؛ ابن نال الحديث، هذا نأؤيل في العلماء )اختلف 
كانأنه ويعضهم الخصائص، من أنه وبعضهم منسوخ الحديحط هذا أن المالكية 
يخالفما الحدين، في وليس علها دلتل لا مردودة باطلة دعاوى ذللث، وكل لضرورة 
الهلهارةعلى محمولة ادهم وأجالأطفال ونيابط طاهر الأدمي لأن الشؤع نواعد 

ودلائلتفرقت، أو قانتح إذا تبطلها لا الصلاة في والأعمال المجاسة، تتبين حتى 
منهواستنبط الجواز، لبيان ذللث، النبي. فعل ؤإنما ذللث، على ءتفلاهرة الضع 

وفيهيبطلها، لا حملها دام ما الصلاة يبطل لا يديه بين الصغيرة مرور أن البخاري 
فيالهناهر والحيوان الصبيان حمل وجواز وطهارتهم احي المالصبيان لحول جواز 

الصلاة{.

نقانلكنا نال: ض، بن الأس من رخ( -  ١٢٠
ؤإذابملي، فقام رحل، جاة إل لهِ، ف ين على أنا ضنا الحروليه، 

هوشعبة! محال — ثثيعها وجعل تنازعه، الدابة فجعلت بيده، دابته بجام 
بهذاافعل اللهم يقول؛ الخوارج من رجل فجعل - الأسلمي ننزْ أبو 

معغزوُت، ؤإني قولكم، سمعت، إني قال: الشيخ انصرف، فلما الشيخ، 
وشهل.دت،- ثماني أو عزوامحت،، بع حمأو - غزوايت، ا،ثإ الاله.ؤ رمول 

ترجعأدغها أن من إلئ أحن، داثتي مع أرجع كنمت، إن ؤاني تيسيره، 
المهرشاطئ على كنا قال: رواية( )وفي علي فلتي مالفها، إلى 

فصلى،فرس، على بررة أبو فجاء الماء، عنه يضئ، وقد بالأهواز، 



أدركهاحتى وثبعها، صلاثه يترك الفرس، فانطلت فرمه، وحلى 
ينول!فاقبل راي له رحل وفينا صلاته، فقضى حاء ثم فأحدها، 

مافقال! فاقبل فرس، أجل من صلاته ترك الشيح؟ هدا إلى انظروا 
فلومتراخ، منزلي إن وقال! . اغ ود رم قارمت، مند أحد عنفني 

.الني صحب قد أنه وذكر الليل، إلى أهلي، آب لم وتركته ثغ لم 
تسرْ.من فرأى 
حكايةجوار فيه ت الفتح في قال الفرس. أي• وتركته، صليت فلو ت )قوله 

فيللممهاء حجة وفيه الفخر، ساق في يكن ولم احتاج إذا منافه الرجل 
الفقهاءأجمع وقد لأحله، الصلاة قيع يجور إتلافه يخشى شيء كل إن قولهم 

برزةأبي حديث فيحمل يبطالها المقروصة الصلاة محي الكثير المشي أن على 
الخدكورةالصلاة أن طرقه يعفى في أن تقدم وقد قررناه كما القليل على 
العصر(.كانت 

هريرة،أى عن )حسن( بغ( ك حب، حر ن ت د رحم -  ٩٢٦
والعقربالحثه الصلاة! في الأسودين اقتلوا قال! هؤ اف رسول أن 

الحثةالصلاة! في الأمويين بقل أم و. اف رسول أو رواية(! روقي 
والعقرب.

نملاحتاج ؤإن صلاته، تبطل لم مربتين أو كضربة نليل بعمل نتلهما )إن 
يباحكما لقتلهما سادها إفله ياح أنه إلا ت المرقاة في قال صلاته، فسدت كثير 

درهمقيمته ما ضياع حاف إذا وكذا هائك س أحد تخليص أو ملهوف لإعانة 
لغيرْ(.أو له 

أنأوس، بن شداد عن رحسن( بغ( هق ك بز )د -  ٩٢٧
ولانعالهم في يصلون لا فإلهم اليهود؛ حالفوا قال؛ . الله رمود 

جفافهم.
نمنجاة فيهما يكن لم إذا ما على محمول مو بطالات ابن نال الغح• في )نال 

سكان ؤإن ذللت، لأن المستحبات س لا العيد! يفيق ابن ٠الا كما الرحص من هي 
ةملامأن إلا - مجده ؤ يذ وبخلأ غووا ►ؤ تعالى! لقوله يعنى - الزينة ملابس 



مملحةتعارصت ؤإذا الرتبة هذه عن تقصره فد النجامات فيها تكثر التي الأرصى 
المصالح(.جلب على مقدم المغاسل دع لأن الثانية ندمت المجاصة ؤإزالة التح—ض 

إصلأةامحىس س إ
هالئه رمود أن الأنصاري، عود مأبي عن )م( -  ٩٢٨

سواء،القراءة في كانوا فإن اف، لكتاب، أقروهم النوم بوم ناد• 
كانوافإن هجرة، مهم فأفئ. سواء، السنة في كانوا فان و\ذث<,1 فاعلمهم 

ولاأهله في يوس ولا سنا، فأقدمهم سواء الهجرة في 
بإذنه.إلا ئكرمته على بيته فى يقعد ولا ؛، jliaLlفي 

غيرْمن أحق الجد ؤإمام والمكان المست، صاح—، إن العلماء! نال الوويت )نال 
يقدمأو هو يتقدم أن أحق المكان نماحب وأنمل وأقرأ أفقه الض ذلك كان ؤإن 
مالهلان4لأنه المحاصرين باني إلى بة بال—ممفولأ ندمه من كان ؤإن يريدْ من 

أقفلهو لمن يأذن أن المكان لصاحب ؤيتحب I نالوا ثاء، كيم، فيه فيتصرف 
ونحوم(.نراش من به تخص ما الجل؛ ذكرمة منه• 

إذاقادت ه المي أن الخيري، سعيد أبي عن )م( -  ٩٢٩
أقروهم.بالإمامة وأحمهم أحدهم، فليرمهم ثلاثة كانوا 

أبيعن )حسن( بغ( هق ك س حر ن د رحم -  ٩٣٠
ولايرية في ثلاثة من ما يقول! ه اض رسول سمعن، نادت الد.رداء، 

الشيهلا0،عليهم امتحوذ قد إلا الملأء، فيهم تقام ولا يودف لا دو 
نالالقاصية. الغنم من الد.نّ_< بأكل فإنما بالجماعة، فعليكم 

•رنين زاد الجماعة، في الصلاة بالجماعة يعني ت حبيش بن الساني، 
أكله.به خلا إذا النمهلا0، الإنسان ذئن، ؤإن 



عليهم.واستولى غلبهم أى عليهم، استحوذ أحمد. به انفرد يؤدن، لا )نوله! 
لدنين؛ال-ردا،، أبي عن طلحة أبي بن نندان عن الراوي هو حنش بن والسام، 

ه(.اف رمحول ذكر كتاب، في به الممريف، تقدم 

الأولونالمهاجرون قدم U قال: م، ابن ص رخ( .  ٩٣١
مولىمحسال-لم يومهم كان ه الّكا مقزم قبل - بقباء موصع - النضه 

مولىسالم كان فائت ت رواية( )وفي قرآنا أكثنهم وكان ، حذوذ<' أبي 
مجدمح، ه امح، وأصحاب الأولين، المهاجرين نوم حذيفة أبى 
ريعة•بن وعامر وليد، ملمة، وأبو وعمر، بكر، أبو فيهم ما؛ 

ونيل؛فتحتض،الماد محكرن سمر وفتحها العين بفم ئل، العصة صبهل في )احتلفط 
عديبني من ربيعة بن وعامر حارثة ابن هو ونبي سلمة أم زوج هو سلمة وأبو 
القرنيينالصحابة كبار إحماع الحدين، وفي حجر: ابن نال لعمر، مولى هو وقيل 
وفيهممنه أشرفا كونهم مع بعتق أن قل؛ بهم إمامته وكانتا عليهم محالم تقديم على 
أمورفي رصا فهو الدين أمر في رصا كان ومن قرأنا، أكثرهم لأنه مله هاجر من 

وأماالخراج، جباية وعلى الحرب، على والإمرة الشماء يولى أن فيجوز الدنيا 
قرشيا(.الإمام يكون أن صحتها شروٍل فمن العظمى الإمامة 

ممنبماء كنا قال! ^٠^،، ١١محملة بن عمرو عن رخ( -  ٩٣٢
هذاU ليامحس؟ ما ليامحى، ما فالهم: الثمحال بما يمث وكان انس، 

أحمثلفكث، كذا، إليه أوحى أرسله، اممه أن نزعم فيقولون: ؟ ١٠٢٣^
بإسائمهمثنوم العرب نت، وكانصدري، في يقر وكالما الكلام، ذللئ، 

صادق،نبئ فهو عليهم ظهر إن فانه وقومه، اتركوه فيقولون: الفتح، 
قومىأبى ونذر بامحلامهم، قوم كل نادر الفتح وقعه كانت، فلما 

فقال،:حقا، الّثي. عند من، وافّ جثثكم ةالت مدم ملما بإسلامهم، 
فإذاكذا، حين في كذا وصلاه كذا، حين في كل.ا صلاه صلوا 

■عمرو:قال( قرآنا، أكثنكم وليوثكم أحدكم فاليودل الملام حفريتج 
الأكبان،من أنش كنث، U مني، همآنا أكثن أحد يكن فلم ففلروا 



بودة،علي ولكنت سن، سع أو ت، ان وأنا أبديهم بتن ^٠>^، 
تغثلواألا ؛ الحي هن امرأة فقالت عني، ثملمث مجدت إذا كنتا 

بشيءفرحت فما ، قميصأ لي فقطعوا ، فائتنوا قارئكم؟ امث عنا 
القميص.;ن.للثا فرحي 

تغرىليروى؛ القراءة، من نقرأ ليروى؛ _؛؛،، أي؛ القرار، من صدرى، في ربمر 
الدير.وتتتنلر. ترم، قوم؛ بالغراء■ بلصق أي؛ المعجمة وسكون أوله بضم 

كله(.؛الدن يحيهل ثوب القميص؛ 

أتيناقال: الحويرنث،، بن لث، هالعن م( )خ -  ٩٣٣
ليلة،عثريى عنده فاثمنا متقاربون، مبية ونحن النه رسول 
تركناعمن ألنا فأهالنا، اشتقنا قد أما وظن رفيقا، رحيما ه وكان 

فيهم،فأقيموا أهليكم، إلى ارجعوا فقال: فأخبرناه، أهلنا؟ من 
فيكذا وصلاة كذا، حين في كل.ا صالة فليصلوا ومروهم وعلموهم 

أكتركمولثومكم أحدكم، لكم فليودن الصالة حضرين، ؤإذا كل.ا، حين 
أتي.تاياي: لم( )ولماصملي رأيتموني كما وصلوا )وللبخاري(: 

ثمفأينا، الصلاة حفرت إذا : لناممال لي، وصاحّت، أنا . الّبمم، 
يريدانرحلان أتاه له(: أخرى )وفي أكبركما وليوثكما أقيما، 
القراءة.فى متقاربين وكانا وزاد: فن.كره، . . الفر. 

لم،مفي يالمافين هو النووي؛ قال، رقيقا، رحيما كئبان. ثاب،، جمع رثشه؛ 
ظاهر،وكلاهما والقاف، بالفاء رفيقا والثاني؛ هذا، أحدهما بوجهين البخاري وفى 

فيالأكبر ونقاليم فر والالحضر في اعة والجمِالأذان على الحن، فيه ونال،؛ 
هاجرواجميعا لأنهم توين م كانوا وهؤلاء الخمال، باني في، امنووا إذا الإمامة 

السن(.إلا به يقدم ما سق فلم ليلة عشرين ولازموْ ه ال؛ة رّولا وصحبوا وأسلموا 

يصلونقال: اض رمول أن هريرة، أبي عن رخ( -  ٩٣٤
وعليهم.فلكم أخهلؤوا ؤإن فلكم، أصابوا فإن لكم، 



•ُعقآكء•>جحت( 
أحمدزاد حجر! ابن قال لكم، يملون أئمتكم أي• محذوف، بدأ حبر ريملون، 

تكلفعن يغني وهو ولهم، فلكم أصابوا فإن السند: بهذا موس بن المحن عن 
صلاتكمفصح الوزر؛ وعليهم الأجر لكم ت أي وعليهم، فلكم ونوله حذفها. توجه 

فعليهعلم ؤإن أ-محمتأْ، فيما بحاله المأموم يعلم لم إذا وهذا عليهم، والوبالء والبة 
صلىإذا الإمام أن على ؛■ليل فيه المنة؛ نرح في الغوي ونال، والإعادة، الو؛ال، 

بحدتهعالما الإمام كان سواء صحيحة، القوم وصلاة الإعادة، فعليه محد.ئا أو جنبا 
جاهلا(.أو للامامة متحمدأ 

منحفا . اض رسول إن قال: موسى، أبي عن رم( -  ٩٣٠
يمصفوفكم، فاقيموا صليتم إذا ت فمال صلاتنا، وعلمنا سنتنا، لنا 

ؤإذافانصتوا( قرأ فإذا ت رواية )وفي تجرؤا كبر فإذا أحدكم، ليومكم 
آمين!•' فقولوا أكنانزه " Vjعللهم آلمعضوُب وثر ت فال 

قبلكميرير الإمام فان واركعوا، فكبروا وركر، كبر فإذا اممه، يجبكم 
اضسمع قال! ؤإذا ،تللئؤ، فتللئ، I الل4 رسول فقال ت قبلكم ؤيرف، 

اشفإن لكم، اش مع يت الحمد ^، ijربنا اللهم ت فقولوا حمده، لمن 
)وفيحمده لمن اممه سمع I نبيه على لسان قال وتعالى تبارك 
حمده(لمن الله سمع نبيه لمان على قضى جق الله فإن رواية. 

ويرفرقبلكم جد يالإمام فإن واسجل.وا، فكبروا وسجد، كبر ؤإذا 
فليكنالمعدة عند كان ؤإذا بتلك، فتلك اممه رسول فقال نلكم، 

لاماللله، الحلوايت، القليبايت،، التحيات!، أحدكم! قول أول من 
اللهعباد وعلى علبتا اللام وبركاته، الله ورحمة النبي أيها عليلثج 

رسوله.عبده محمدا وأن الله، إلا إله لا أن أسهد الصالحين، 

أثنإذا قال: س اممه رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٩٣٦
تامينئامينه وافق من فإن فامنوا، القارئ( لمغل: )وفي الإمام 

)وفيالإمام قال إذا رواية(: )وفي دئبه من تقدم ما له عفر الملائكة، 
آمين،: فقولوا؛؛؛بزه ٤١١ولا ءثهم ألممتجم ءؤع؛ر القارئ(: لمقل: 



ابنمحال ذنبه، من تقدم ما له غفر الملائكة، قول قوله وافق من فإنه 
آمين.ت يقول، ه اف رسول ولكن الزهري• سهاب 

إنماقادت الله. رسول أن هربرة، أبي عن م( رخ -  ٩٣٧
قال!ؤإذا فاركعوا، وؤغ وإذا فكبروا، كبر فإذا به، ليوتم الإمام جبل 
قائماصلى ؤإذا الحمد، لك رثنا اللهم ! فقولواحمده، لمن اف سمعر 

إنماقال! رواية( )وفى قعودأ فصلوا قاعدأ صلى ؤإذا قياما، فصلوا 
ؤإذا، فاركعواركع فإذا عليه، تختلفوا فلا به، يوتإ الإمام جعل 
سجدؤإذا الحمد، للت، ربنا ! فقولواحمده، لمن الله سمع قال! 

الصم،وأقيموا أجمعون، جلوسا فصلوا جالسا صلى ؤإذا فاسجدوا، 
إذالهما(! رواية )وفي الصلاة حسن من الصم، إقامة فإن الصلاة، في 

فإنهالحمد، للث، ربنا اللهم ! فقولواحمده، لمن اينه مْع الإمام! قال 
قال!لم( )ولمذنبه من تقدم ما له عفر الملائكة قول قوله وافق مى 

فكتروا،كثر إذا الإمام، سايروا لا يقول! يعلمنا، ه اممه رسول لكن 
ؤإذاركعوا، فا ركع ؤإذا آمين، ! فقولواآلصثاؤبمه ^ولأ قال! ؤإذا 

ولاالحمل-، للئ، ربنا اللهم ! فقولواحمده، لمن الله محمع قال! 
قاعدأصلى فإذا جنة، الإمام إنما قال! له( أحرى )وفي فله ترفعوا 
لكرينا اللهم ! فقولواحمده، لمن النه سهع قال! ؤإذا قعودا، فصلوا 

ماله عفز ماء، الأهل قول الأرض أهل قول وافق فإذا الحمل، 
دسه.من تقدم 
عائشةحديث في مثاله محياني أجمعون، جلومأ فصلوا جالسا صلى ؤإذا ت )قوله 

كماس موته مرض فى قيام وهم سا جالبهم بصلاته وم منلكنه القادض. وجابر 
ساش(.

فلطيد■( ذاث ه المن ط صر نال: أض، ص رم( -  ٩٣٨
فلاإمامكم، إني الناس، أيها فقال! بوجهه، علينا أقبل الصالة قضى 



يغ|]سةه
أماميأراكم فإني بالانصراف، ولا بالقيام، ولا بالزكؤع، بقوني ت

رأيت،ما رأيتم لو ، بيده محمد نفس والدي ت قال ثم حلفي، ومن 
قال:اض؟ رسول يا رأيت وما : قالواكثيرا، ولبكيتم قليلا، لضحكتم 

والنار.الجنه 

أماقاد: ه الله ود رم أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٩٣٩
أذالإمام، قبل رأمه رفع إذا أحدكم، يخشى ألا أو أحدكم، يخشى 
حمار.صورة صورئه يجعل أو حمار، رأس رأسه الله يجعل 

الفلهز،صلى ه المئ أن حصين، بن صران عن )م( -  ٠٩٤
قال:انصرن، فلما أ'لآ،له ره أنث ب حلمه يمرأ رجل فجعل 

أردولم أنا، رجل: قال آ'لآءله؟ نه أنن ءؤّ-ج ب حلفي فرأ أيكم 
رواية(:روقي حالجنيها بعضكم أن علمتإ قد قال: الخير، إلا بها 

بالشك.- العصر أو - الغلهر صلاة 
لأنالإمام؛ حلف بالقراءة الجهر عن المأموم نهى وفيه نازعنيها. ؛ )حالجنيها

(.Upذلك أنكر ,m الض 

وهومحته في المي. صر قالت: عائشة، عن م( )خ -  ٩٤١
أنإليهم فامار قياما، قوم وراءه وصلى حالما، فصلى نساك، 

ركرفإذا به، ليوتم الإمام جعل إنما قال• انصرف، فلما احلوا، 
حلوما.فصلوا حالما صلى ؤإذا فارفعوا، رغ ؤإذا فاركعوا، 

مريقاعاد إذا باب في البخاري أحرجه وقر مريض، أي! شاك، وهو • لنوله١ 
الصلاة(.في الإثارة باب وفي جماعه، بهم فصلى الصلاة فحضريت، 

فصلينا. اغ رسول اشتكى نال: جابر، عن )م( -  ٩٤٢
فرآناإلينا فالتفت، تكبينه، الناس يمع بكر وأبو قاعد، وهو وراءه 

إنقال: سلم فلما قعودأ، بصلاته فصلينا فقعدنا، إلينا فأشار قياما، 
وهمملوكهم على يقومون والروم، فارس فعل تفعلون آنفا كد-دم 



ؤإنقاما، فصلوا نائما صلى إن بأئمتكم، انتموا تفعلوا فلا قعود، 
قعودا.فصلوا قاعدأ صر 

فرصعن . اض رسول سقط أنس، عن م( )خ -  ٩٤٣
بنافمر الصلاة، فحضرُت، نعوده، عليه فدخلنا الأيمن، شمه مجحش 
الإمامجعل إنما ت قال، الصلاة قضى فلما قعودأ، وراءه فصلينا فاعدأ، 

فارفعوا،رفع ؤإذا فامجدوا، سجد ؤإذا فاركعوا، ري فإذا به، ليوئم 
صلىؤإذا الحمد، وللث، ربنا ت فقولوا ه حمل. لمن افه سمع قال؛ ؤإذا 

نيامافصلوا قائما صلى ؤإذا أجمعون، نعودأ فصلوا قاعدأ 
كتمه،أو شمه، محججثز مس، من صيغ . النبي أن )وللخارى(ت 

فأتاهجدؤع، من ذريها له، ندك' في فجلس نهرا، انه نمن وآلي 
إممات قال، سلم فلما قيام، وهم جالسا بها فصلى يعودوئه، أصحابه 

قاعدامجلي ؤإن قياما، فصالوا نائما، صلى فإذا به، ليوئم الإمام يعل 
يرفع•حتمح، رفعوا ولا يركع، حتمح، ركعوا ولا ئعودا، فصلوا 

البخاري؛قال جالده. منه لخ فينكالخدص شيء بميبه أن هو ؛ الجحش )ححش، 
مرصهفي صلى ونل القديم، مرصه في هو ا حلومحا فصلوا جالسا صلى إذا فوله؛ 
يالاخرناحل ؤإنما يالقعودا يأمرهم لم قيام، حلفه والناس حالما، فيه مجان الذي 

الني.كأم من غالاجر 

علىيحلن، قال،; عنداطه بن اطه علني عن م( رخ -  ٩٤٤
فمالت،؛ه اطه رمول مرض عن تحدثيني ألا • لهافقلت، عائشه، 

اسفلروك هم لا، : فقلناالائ؟ أطى فقال: الغ. ممل بلى، 
ثمفاعتل، ففعلنا المحصب،، في ماء لي صعوا قال: افه، رسول 
لا،: قلناالماس؟ أصلى فقال: أفان(، نم عليه، فاعمي لمنوء، ذهب، 

فقحدالمحصن،، في ماء لي صحوا قال: اطه، رمود يا ينتفلرونخ، هم 
أصلىفقال: افاؤ،، يم عليه، فاعمي لينوء، ذهب، يم فاعثسل، 



)قصتج؛وءب
ماءلي صعوا  ijLiاممه، رسول يا ينتفلرونك هم لا، ! فقلناالناس؟ 

أفاق،ثم عليه، فاغمي لينوء، ذهب، ثم فاغتسل، فقعد المءحذس_،، في 
غكوثوالماس قالت،; تظرونلئج، هم لا، قلنا: الاس؟ أل فقال: 

قالتح!الاخرْ، العشاء لصلاة . اممه رسول ينتنئرون جد المفى 
الرسول،فاتاه بالاس، يصلى أن بكر! أبى إلى ه اممه رسول فأرسل 
بكرأبو فقال! بالناس، يصلى أن يامرك اف رسول إف فقال! 

أحيث، أنعمر: فقال بالناس، صل عمر، يا - رقيقا رجلا كان و- 
اغرسول إ0 ثم الأيام، تللث، بكر أبو بهم فصلى قالت،; ؛دللث،، 

لصلاة- العباس أحدهما; _ رحلين بين فخرج حفة، نفسه من وحد 
فأومأليناحر، ذهبؤ بكر أبو رآه ا فلمِبالماس، يصلى بكر وأبو الظهر 

جنبه،إلى اني أخبلهما: وىل تنأر، لا أن ه: الميئ إلمه 
بصلاةيأتم وهو يملي بكر أبو فكان بكر، أبي جنب إلى فاجلماْ 

قالقاعد. والمثي. بكر، أبي بصلاة يصلون والماس المبي. 
عليلثجأعرصى ألا فقلحؤ; عباس، بن عبدالله على فدحلت، الله: عبيد 

فعرصتؤهات،، قال: ؤ. الله رسول مرض عن عائشه حدثتني ما 
الرحلللث، أسمت، قال: أنه غير سيئا، منه أنكر فما عليه، حديثها 

علا.هو قال: لا، قك: العباس؟ مع كان الذي 
حلفصلى من وأن عذر، له عرض إذا الإمام ، استخلافباب، لم! معليه )برس، 

القاعال، حلفالقعود ونح عليه، ئدر إذا القيام لنمه القيام عن لعجزه جالس إمام 
الإغماءأن وفيه بجهد، لينهض أي: لينوء، ت نوله القيام• على ذب-ر من حق في 

يالوم(.ئثيه لأنه الأشياء عر حائز 

معد،بن سهل إلى حاووا نقرأ أن حازم، أبي عن م( )خ -  ٩٤٥
سلأعرف إني واض أما فقال! هو؟ عود أي من المنبر! في نماروا قد 
عليه،جلس بوم أود ه اممه رسول ورأبئ عمله، ومس هو عود أي 



-امرأة إلى اف رسول أرسل ت فقال فمحدسا، عباس، أبا يا له فقاث 
لييعمل النجار غادمك انفلري - يومئذ ليميها إنه ت حازم أبو نال 

بهاأمر يم درحات، الثلاث هذه فعمل عليها، الناس أكلم أعوادأ 
رأست،ولقد الغابة ظرفا؛ من فهي الموصع، هذا فوصعن، ه اممه رمون 
ثمالمنبر، على وهو وراءه الناس وكبر فكبر، عليه نام و. الله رسول 

منفرغ حض عاد ثم المنبر، أصل في مجد حتى القهقرى فنزل رفع 
هذاصنعن، إنما الناس، أيها يا فقال! الناس على أقبل يم صلاته، آخر 

نئل!أنه )وللبخاري(! لم( مرواية )هده صلاتي ولتعلموا بي، لتأتموا 
فلانةمولى فلأن عمله الغابة، أيل من فقالت المنبن؟ ثيء أي من 

القبلةفامتقبل ووصع، عمل حين . الله رسول عليه وقام س لرسول 
رفعثم حلمه، الناس وركع وركع فقرأ، حلمه، الناس وقام وكبر، 
ففعلالمنبر، إلى عاد ثم الأرض، على فسجد القهقرى رجع ثم رأسه، 

سألنيالمديني بن عالي قال البخاري* قال شأنه، فهذا ذللث،، مثل 
كان. الني أن أردت إنما ت وقال الحديث،؟ هذا عن حنبل بن أحمد 
بهذاالناس من أعلى الإمام يكون أن باس فلا الناس، من أعلى 

فلمكثيرأ هدا عن ياي كان عيينة بن سميان إن ت فقلمتج ت ل قا الحديث،، 
لا.قالت منه؟ تسمعه 

عواليمن موضع والغابة واحد هما , ونياأصغر أنه إلا تماما كالأنل رالثلرفا، 
شجركل وأصلها الشام حهة المدية 

إذا٠-،^ . الله رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٩٤٦
وذاوالئميلم الفعيم، فيهم فإن ، ، فليخمفللناس كم حاوأ صالي 

ماء.ما فليهلول ه لفأحدكم صلى ؤإذا المحاجة، 
إليعهد ما آجن قال: العاص، أبي بن عثمان عن رم( -  ٩٤٧

ألرواية،• ردفمح، الصائم بهم فاحم، قوما أممثؤ إذا ه: اممه رسول 



^^ؤ|؛يإي__ه
أحدإني اف رمود يا I محلت ت قال قومك، أم له; قال اض. رسول 

فيكمه وصع ثم يديه، بين ني فاحلائته، ت قال شيئا، نفي في 
ثمكتمي بين ظهري في فوصعها تحول، ت قال ثم ثديي، بين صدري 

فيهمؤإن ادكبين، فيهم فان فليخمف، قوما أم فمن قوماف،، أم قال: 
صلىؤإذا الحاجة، ذا فيهم ؤإن المعيق، فيهم ؤإن المريص، 

ثاء.كيف فليصز وحده أحدكم 

إلىرجل جاء قادت المدري، عود مأبي عن م( )خ -  ٩٤٨
ممافلأن أحل من الصبح صلاة عن لأتاءحن إني فقال: . اض رسول 
غضبمما أمد قعل موعفلة فى خضب المبى رأيت فما بنا يطيل 

الناسأم فأيكم منمرين، منكم إن الناس، أيها يا فقال: يومئذ، 
•رواية( روقي الحاجة وذا والكبير الضعيف ورائه من فإن فليوجز، 
الحاجة.وذا والفعيم، المريص، فيهم فان فليخمف،، 

و.المبي مع بملي، كان معاذأ أن جابر، عن، م( )خ -  ٩٤٩
)وفيالصلاة تللث، بهم فيصلي قومه إلى يرجع ثم الاحرْ، عشاء 
فيوميأتي، نم ه المي، مع بملي، جبل بن معاد كاف قادت رواية( 
فافتحفأمهم، قومه أتى ثم العشاء، النتي. ْع ليلة فملي قومه، 

فقالواوانصرف، وحده صلى ثم فسلم، رجل فانحرف البقرة، بسورة 
فلأحبريه،. اممه رسول ولأتص وافه، لا قال: فلأن؟ يا أنافمت، له: 

نحملنواصح أصحاب إما اطه رمحود يا فقال: اطه رمحول فأتى 
البقرة،ؤرة بفافتتح أتى ثم ، العشاء معك صلى معاذأ ؤإن بالنهار، 

اقراأنت،؟ أفتان معاد، يا فقال: معاذ، على اطه رسول فأقبل 
رهأسم ووسج إدا ءؤوألقءى(ه، ثمحهاه، ؤوآشمأ 
الحاجة.وذو والضعيفا الكبين وراءك يملى فانه أ'إتعل؛بم، 



خؤ|]1سيه
يمليأن جواز فيه النووي■ قال اكْلوع• صلاة باب في الحدث من طرف أسناني 
قوله:هذا يعارض ولا وعكنه، العصر حلف والفلهز وعكنه النقل حلف الفرض 

الظاهرة(.الأفعال به المراد لأن به؛ ليونم الإمام جعل إنما 

ضلأدخل انى قال: m المن أن م، ص )خ،؛( -  ٩٠•
صلاتي،في فأتجوز الصبي بكاء فأسهع أمحليلها، أن أؤيد وأنا الصلاة 

يسمعه كال ؛ رواية( )وفى بكائه من أمه وجي• شدة من أعلم مما 
)وفيالقصيرة بالسورة فيقرأ الصلاة، في وهو أمه مع الصبي بكاء 

منأم ولا صلاة، أوجز أحد حلمت صثيث، ما ت أنس قالء أحرى( 
مقاربة.صالته وكانت، افه رسول 

فيلأقوم إني ت قال ه النبي أن هتات•؛، أش عن )خ( -  ٩٥١
صلاتي،في فأتجور الصبي بكاء فأسمع فيها، أمحلول أن أريد الصلاة 
أمه.على أشي أن كراهية 

أقيمتإذا قال: M النبي أن قتادة، أبي عن م( )خ -  ٩٠٢
كبتة.بالوعليكم ، حرجت، قد ثروتي حتى تقوموا فاد الملام 

علىبدل ط؛ البغوي: نال .، سه من أي: رجت،، فد تروني حتى )فوله: 
الإمام(.حروج على الإقامة تقديم جواز 

أقيمت،إذا قادت ه الله رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٩٥١٣
المكتويةّإلا صلاة فلا الصلاة 

المجدرجل لحل قال؛ سرجس، بن عبداطه عن زم( ~  ٩٠٤
المسجاو،جانب، في ركعتين فصلى الغداة، صلاة في . افه ورسول 

فادن،يا قال! ه افه رسول سلم فلما . اطه رسول مع يحل ئم 
معنا؟.يملأتلئ، أم ، وحدلث. أبصلأتلثط اءتنددءؤث،؟ الصالتين ياي 

مرقال: نحينة، ابن ماللث، بن عبداطه عن م( رخ -  ٩٥٥



الصلاةأقيمت فد رحلا( رأى أنه ت رواية )وفي برجل ه اش رسول 
لهفقال الناس، به لاث ه الله رسول انصرف فلما ركعتين، يصلي 
أقيمتقال! لم( )ولأربعا؟ آلصخ أربعا؟ آلصخ و.•' الله رسول 
تفقال يقيم، والمؤذن يملي رجلا ه الله رسول فرأى الصح، صالة 

.أربعا؟ المخ أتصلي 
الصلاةإنامة بعد نافلة افتتاح عن الصريح النهي الأحاديث هذه في النووي )نال 
الجمهور(.مذهب وهذا الإمام ْع الصلاة يدرك كان ؤإن غيرها أو راتبه كانت مواء 

سمعتمإذا ت قال ه التي أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٩٠٦
فماتسرعوا ولا والوقار، الثكينه وعليكم الصلاة إلى فامشوا الإقامة 
فادالصلاة أقيمت، إذا رواية( )وفي فأتموا فاتكم وما فصلوا، أدركتم 
،فصلواأدركتم فما السكينة، وعليكم تمشون، وائتوها تسعون، تأتوها 

الصالةإلى يعم-،- كان إذا أحدكم فان لم(! م)زاد فأتموا فاتكم وما 

معنملي نحى بينما قال: قتادة، أبي عن م( رخ -  ٩٥٧"
ثانكم؟ما قال! صلى فلما رجال، جلبة سمع إي . افه رسول 

الصلاة،أتيثم إذا ضلوا، فاد قال: المائة، إلى استعجلما : قالوا
فايموا.فاتكم وما فصنا، أدركتم فما السكمنة، فعلكم 

داثع،دم اكي. إل انم م كن؛، أي ص )خ( -  ١٠٨
افزاذك ممال: ه لكث ذلك ندم انمث، إلى بمل ان تل دثغ 

ولازعأ، 
علىيخالفه ما وحمل الصف، حلمف، المتفرد صالة يجيز من الحديث، بهذا )احتج 

أعلم(.واف والبطلأن التحريم عر لا الكمال، وعدم الكراهة 

عنرحسزا هق( قط طب حب، حو ن ت د حم رش -  ٩٥٩
حجته،الله رسول مع سهدت قال: السوائي، الأموي بن يزيد 



تحك(ءجعقؤيي؛يه 
صلاتهقضى فلما الحتف، جد مفي المح صالة معه فصلست، 
بهمافجيء معه، يمليا لم القوم أحرى في برجلين هو فإذا انحرف، 

يافقالا! محنا؟ تصليا أن منعكما ما فمال،! محراتمهما، ترعد 
فيصليتما إذا تفعلا، فلا قال،! رحالنا، في صلينا قد إنا اش رمولط 

نافلة.لكما فإنها معهم، فصليا حماعة مسجد أتيتما ثم رحالكما، 
المنة.هو كما للقبلة اره ؤيللمامؤمن يمينه جعل ت أتما حجر• ابن قال )انحرف، 

القوم،أحريات في رواية: وفي القوم، آخر في رواية؛ في القوم، احرقا في قوله: 
ينالتي اللحمة والفريمة؛ تضطرب، للمجهول،؛ بالبناء ترغد، واحد. بمعنى وكلها 
المارقالهمام; ابن قال، الخوف، عند ومطرب تتحرك وهى وكتمها المابة جب 
نمرحله في صلى من ان فيه الخaلابي: قال، نافلة، جعلها الوجوب من للأمر 

طهِ،وهو كانت، صلاة أية معهم يملي أن عليه كان يملون جماعة صادف 
العمرفي قوم وخالف انتهى والزهري الحز قال وبه وإمحا3، وأحمد المافعي 

ألاعالمهم حجة الحاليّثإ خناهر المعثود؛ عون في ئال والفجر، والمغرب 
ملخصا(.انتهى صلاة، دون صلاة يستثن لم ههن ترام 

عن)حسن( هق( قط طب، حب، حر ن د حم زش -  ٠٩٦
والقومبالثلاحل، وهو عمر ابن على ألمتنا ؛ ثالطيسار، بن سليمان 

القوم؟أو الناس مع يصلي أن يمنعلثط ما قلتؤ! المجع.، في يصلون 
صلاةملوا لا يقول! ؤه افه رسول سمعت، ؤإني صلبت،، قد قالط! 

مرمحن•وم يش 

عونفي قال المدينة، وسوق النّي مسجد بين بالحجارة مبلهل موصع ت حل ليلا )١ 
تمعنى أن على راهويه بن ؤإسحاق حنبل بن أحمد اتفق الاستذكار محي قال المعبودت 

منهاالفراغ بعد ثم مكتوبة صلاة الرجل بمفيئ أن ت مرتين برم ش صالة تصلوا لا 
امتثالانافلة أنها على الجماعة مع الثانية صلى من وأما الفرض، جهة على يعيدها 

نافلة(.والثانية فريضة الأولى لأن الصلاة إعادة من ذلك فليس ه الض لأم 

أعفلم: قالطو. اطه رسول أن مومى، أبي عن م( )خ -  ٩٦١



c^)

ينتظروالذي فأبعدهم، ممنئ إليها أبعدهم الصالة في أجرأ الناس 
ينام.ثم يصلي الذي من أجرأ أعغلم الإمام، ْع يمليها حتى الصلاة 

أطملا الأنمار من رجل كان قال: كب، بن أؤ عن )م( -  ٩٦٢
هالنه رسول مع صلاة نخعك لا وكان منه، الممجد محن أبعد أحدأ 

مات قال الثمضاء؟ وفي الظلماء في تركبه حمارأ استرين، لو له! فقلت، 
إلىمماي لى يكثّثج أن أرمد إيى المجد، جنمبج إلى منرلى أن يريى 

ند•' اممه ود رم فقال أهالي، إلى رجعت، إذا ورجوعي المسجل.، 
Iله فقالت، له، فتوجعح، I وفيها ، نحوه رواية( روقي كله ذللت، للث، النه جمع 

أماقال؛ الأرض؟ وهوام الرمضاء يقيلث، حمارأ استريت، أنلثإ لو فلأن، يا 
حتىحملا به فحملتج قال! ه محماو ست، مثلني، بيتي أن اجبا ما والله 

فييرجو أنه وذكر نلائ١، مثل له فقال فال.عاه، فأحبرته، . اممه نبي أتيت، 
احتبثف.ما للث، إن ١^، له فقال الأم، أثرْ 

إلىالحبال وهى دالأ٠لناد-٠ مشدود مهلنّتخت حرارته. اثنين الل.ي الرمل ■' )الرنصاء 
أثرهفى يرجو لغفله. لبئاعة استعفلمته ت أي حملا، به فحملتإ ه. اممه رسول بينت، 

ا0ا.ممخى أك،* الأجر، 

فأرادالمجغ.، حول البق.اع حلت، ت قال جابر، عن رم^ —  ٩٦٣
لهم؛فقال و. النهم، ذلك فبلغ المجد، مرب ينتقلوا أن نلنة بنو 

يانعم I قالوا المجد، قرب تنتقلوا أن تريدون أنكم بلغني 
يكشن،دياركم نلمة، بني يا فنال؛ ذللئج، أردنا قي. اننه، رسول 

كناأنا يإنا كان ما : فقالواآثاركم. تمح، دازكم آثانكم، 
بيوتنانبح أن قارئنا المجد، من نائيه ديارنا كانت، رواية،• زوفمح، 

حعلوةبكل لكم إن وقال: ه الله رمول فنهانا المسجد من فنقترن، 
عنيتحولوا أن أرادوا سلمة بني أن أنى، عن )وللبخاري( درجة 



المدينه،يعروا أن اض رمحول فكره . النبي من قريبا فينزلوا منازلهم 
آثارهم.حطاهم I مجاهد قال فأقاموا، آثاركم؟ تحتمون ألا ت فمال 

إلىحطاكم بون نم أي: آثاركم، تحتسبون الأنصار. محن كبير بطن سلمة: )بنو 
بيوتحولها ليس خالية ففاء أي* عراء، يتركوها •' المدينه يعروا المسجد. 
وساكن(.

هاض رمود معن مقال؛ هريرة، أبى عن م( )خ -  ٩٦٤
العائد،الإمام ت ظله إلا محلل لا يوم ظله في اممه يفللهم سنة يقول! 
حرجإذا يالمجد معلق قلبه ورجل جق، الله عبادة في ننا وثاب 

وتفرقاذللث، على اجتمعا الله، في تحاثا ورجلان إليه، يعود حش منه، 
الله،أحافث، إني فقال; وجمال، منصب ذالم، امرأة دعته ورجل عليه، 

يمينه،ينفق ما شماله تعلم لا حتى فأحقاها بحدقة ثمدى ورجل 
عيناه.ففاصت، حاليا الله لكز ورجل 

إرغذا من نال: ام. أن __؛، أي ص م( رخ -  ٩٦٠
راح.أو عدا كلما الجنة في نرلأ له الله أعد راح، أو المجل 

ضتطهر مى قادت M البمم، أف هريرة، أمح، عن )م( -  ٩٦٦
الله،فرانض من فريضة ليقضئ الله بيوت من بيت إلى مضى ثم محته، 

درجة.ترفع والأحرى حطيئة، ئحهل إحداهما حئلوتاه كاننج 

الرجلصلاة قال: ه الني أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٩٦٧
وعشرينحما محوقه وفي يته، في صالته على ، تفعفالجمامة في 

المجد،إلى حرج ثم الوضوء، حس فا توضأ إذا أته وذللث، صعقا، 
وحقلدرجة، بها له رفعتإ إلا حطوة يحئل لم المائة، إلا يخرجه لا 

فيدام ما عليه يهلي المادنكة، ئزل لم صلى فإذا حطيئة، بها عته 
بؤاللهم له، اغفر اللهم ارحمه، اللهم عليه، صل اللهم مصلاه، 



صلاةفي أحدكم يزال ولا فيه، يحدث لم ما فيه، يؤذ لم ما عليه، 
أنيمنعه لا ه، يحبالصلاة كانت ما ت رواية( )وفى الصلاة انتقلن ما 

صلاةالجمع صلاة تفصل أحرى(; )وفي الصلاة إلا أهله إلى يقلن، 
وملائكةالليل ملائكة وتجتمع جزءأ، وعثرين بخمى وحد0، أحدكم 

ءؤودنءالشئتم إن افرزوا هريرة; أبو يقول ثم الفجر، صلاة في النهار 
قال؛النبي. أن )ولمسالم(; مثمود١ه َكاى ألثم ٥^٠١^، إل آكجر 
)وفيوحدة يصليها صلاة وعشرين حمس من أفضل الإمام مع صلاه 

الندصلاة من صلاة وعشرين ا حميعدل الجماعة صلاة ت رواية( 
أنسعيد، أبي عن )وللبخاري( وعشرين يفع تفصلها ت أحرى( )وفي 

وعشرييبخص القد صلاة نقصن الجماعة محالة قال; النبي. 
درجة,

الحدثقيل فيه، يحدث لم ما توله حجرت ابن نال وفتحها. الخاء بفم )الخطرة؛ 
نولهويويد0 سوءا يحدث لم ما ٠ أي ذلك، من أعم المراد وقيل ونحوه الريح هنا 
ولمكفارة لها لأن النخائ من أشد المسجد في الحدث أن وفيه فيه، يود لم ما 

الإحايةمرحو الملائكة ودعاء الخازئكة، استغفار صاحبه يحرم بل كفارة لهدا يذكر 
ماالبضع؛ الفرد. القد؛ مطلخمط. انتهى لي إلا ينممى تعالى؛ لقوله 

•التعة( إر ت ومل العثرة، إر الثلاثة محن 

اض.رسول سمعت قال; عفان، بن عثمان عن رم( -  ٩٦٨
ومنالليل، نصم، قام فكأئما حماعة في العشاء صلى مس يقول; 

كلن.الليل صلى فكانما حماعة في المخ صلى 

أعمى،رجل النص. أتى ءال؛ هريرة، أمح، عن )م( -  ٩٦٩
ألفالمجد، إلى يقودني قائد لي ليس إنه الله رسول يا فقال; 
ولىفلما له، فرحص بيته، في فملي له يرحص أن الله. رسول 

فأجن،.قال; نعم، ءالت بالصلاة؟ النداء مع تهل فقال; دعاه 



صلاةأثقل قال: ه المي أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ٩٧٠
فيهماما يعلموف ولو الفجر، وصلاة العشاء، صلاة المنافقين: على 

رجلاآمر ثم فتقام، بالصلاة آمر أل هنممتخ ولقد حبوأ، ولو لأتوهما 
قومإلى حقب من حزم معهم برحال معي آنطلى ثم بالناس، فملي 

قال؛)وللبخاري( بالنار بيونهم عليهم فأحرق الصلاة، يشهدون لا 
مدن.الصلاة إلى يخرج لا من على فأنترق 

تركفي له عذر لا أي بنذر، ويؤت: الخروج، على بمدر وهو أي بمدر، )قوله: 
النداء(.بعد أي بعد، ورؤت؛ الخروج، 

والذيقال: و. اض ود رم أن هريرة، أبي عن )خ( -  ٩٧١
فيودلبالصلاة آمن ثم ، فثحهلن، ؛حثلس، آمن أن هممت، لقد بيده، نفي 
رواية؛)وفي رحال إلى أحالت ثم الناس، فيوم رحلا آمر نم لها، 
والذيبيوئهم، عليهم ضوت الصلاة يشهدون لا قوم( منازل، إلى 

حنشمزماثن أو سمينا، ءنقا يجد أته أحدهم يعلم لو بيده، نفي 
العشاء.لشهذ 

مات وفتحها الميم بكر المزماة، لحم• س بقية عليه ءُلم فسكون؛ بقح زالعرفا، 
وجاءالرمي، عليه ويعلم به يلهى صغير مهم بالكر: والخرماة، الثهاة، فللفي بين 
أنهارواية: وفي العشاء- ص عنها للتخلف، بتحريفهم هم التي الصلاة أن رواية في 

ذلك،بين منافاة ولا صحح وكله مهللقا الملأ0 عن يتخلفون رواية: وفي الجمعة. 
التحريق،عنها تخلف، مجن عقوبة كاث لما واجبا، الجمّاعة مهود يكن لم ولو 

بابالحدث: على البخاري بوبح وقد قائد، له ليس النءي لالآءم-ى فيه ولرخصر 
عينفرض كونها فى ٠لاهر الباب -يث، حارالحاففل: وثال، الجماعة، صلاة وجوب 

قائمةلكانت كفاية فرض كامن، ولو ؛التحريق تاركها يهدد لم منة كانمتذ لو لأنها 
معه(.ومن ؛الرسول( 

بعضفي ناما فقذ . افه رسول أن هريرة، أبي عن زم( -  ٩٧٢
أحالم،ثم بالناس، يملي رحلا آمر أن هممتج لف،. فقال: الصلوات، 

محوتهم،الحطب، بحزم عليهم فيحرقوا بهم فآمر عنها، يتخلفون رحال إلى 



و__مح؛يإ؛ه
-العشاء صلاة ت يعني - لشهدها محمسنا عفلما يجد أنه أحدهم علم ولو 

حثلب،من بحزم لي ننثعدوا أن فتياني آمر أن هممت لقد ! رواية( )وفي 
مها•من على محوت حرق ثم بالناس، بملي رجلا آْر ثم 

اضيلقى أن نثْ من ت قال عود، مبن عبداممه عن )م( -  ٩٧٣
يهن،ينادى حسن، الخمس الصلوات هده على فليحافغل لما، مغدأ 
أنكمولو الهدى، محسنن من و\نهو؛ الهدى، سن لنسكم شؤع اش فإن 

محسةلتركتم بيته، في المتخلف هذا يملى كما بيوتكم، في صليتم 
فيحسيتطهر رجل من وما لضللتم، نبيكم سنة تركئم ولو نبيكم، 

بكلله اض كتب إلا احي، المهذه من مجد إلى يعمي ثم الهلهور، 
ولقدمحيثة، بها عنه ؤيحهل درحة، بها ؤيرفحه حنة، يخهلوها حهلوة 

يوشالرجل كان ولقد النفاق، معلوم منافق إلا عنها يتخلف وما رأثتا 
لقدقال: رواية( )وفي الصف في تقام حتى الرحلين، بين يهادى به 

إنمريض، أو نفاقه، علم قد منافق إلا الصلاة عن يتخلف وما رأيتنا 
إنوقال: الصلاة، يأتي حتى رحلنن بين لنمشى المريص كان 

فيالصلاة الهدى سنن من ؤإن الهدى، سس علمنا . الله رسول 
فيه.يؤدن الل.ى المجد 

ذلكفعل من وكل صعقه، من يتمايل فهو علتهما، متكتا يمشي ت رجلين ين )يهادتم( 
•بهاديه( فهو بأحد 

Iوشرها الصفوف وخير الصفوف تضؤة باب 
فإنصفوفكم، محزوا قاد: و. المي أن أنس، عن م( رخ -  ٩٧٤



أراكمفاني الصفوف؛ أتموا رواية(; الصلاة)وقي تمام من الصف تسوية 
علينافاقبل الصلاة أقيمت فال: لسخاري( )ولظهري وراء من 

منأراكم فإني وثزاصوا، صموفكم أقيموا فقال; بوجهه، . اف ون رم 
بميمه.وقدمه صاحبه، بمنكب مممه يلزق أحدنا وكان قال؛ ظهري. وراء 

هالني سممغ قال; يثير، بن العمان عن م( رخ -  ٩٧٠
قاد;)ولملم( وجوهكم بين اممه لثحالس أو صقوئكم، لتنوف يقول; 

\}ؤاو\غإبها يسوي كأنما حتى صموقنا، يسوي الله رسول كان 
زكتز،أن كاد حتى فقام يوما، حرج ثم عنه، عملنا قد أثا رأى حتى 

أوصفوفكم، كسول اممه، عباد فقال; صد.ره، بائيا رجلا فرأى 
وجوهكم.بين اممه ليخالمن 
أننبل المبرية المستقيمة هام الأعواد وهي وذئاب، كل-ت—، بدح جمع • )البداح 

حريابخصوصه ينهه لم حجرت ابن نال الاثة، عباد توله نمل، ولا ريش لها يركب، 
المر(.ني مبالغة الكريمة عادته على 

هاممه رسول كان قال; الأنصاري، عود مأبي عن )م( -  ٩٧٦
فختلنتختلفوا ولا ، استوواؤيقول; الصلاة، في مناكبنا يمح 

الدينثم تلونهم، الدين ثم والنهى، الأحلام أولوا منكم للني قلوبكم، 
اختلافا.أسد اليوم فأنتم عود; مأبو قال يلونهم، 

الصلاةصفوف فى الملمين اختلاف بأن ثديي وعجل ومابقه الحدين، هل-ا )فى 
والتحابالتالف، ؤيرنع بعض عن بعضهم معرض ونلوبهم وجوههم لاختلاف يفضي 

بالله(.إلا قوة ولا حول ولا والبغضاء، العاّاوة وشر 

أصحابهفي رأى . اممه رسول أف معيل-، أبي عن )م( -  ٩٧٧
طم.والهم; فقال الجد( حر مؤ في قوما رأى رواية; )وفي ناحرا 

حتىقوم يزان لا بعدكم، مذ بكم ولمأئم بي، فاتثنوا 
الله.يوحزهم 



عبحرج قادت نمرة، بن جابر عن )م( -  ٩٧٨
ربهم؟عند الملائكة مض كما تصمون ألا ت محقال الله رمود 

المفوفيتمون ئال1 ربهم؟ عند الملأئكه مث وكيف ت نلنا 
•الصف فى ؤيتراصون المقدمه، 

يعلموولو هال: ه اممه رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٩٧٩
مارواية(؛ روقي يرعة لكانت الأول الصث في ما - تعلمون و أ- 

عة.')إلا كانت 
ليلنيفال؛ ه اض رسول أن عود، مابن عن رم( -  ٩٨٠

ؤإباكم. ئلائا _ يلونهم الدين ثم والنهى، الأحلام أولو منكم 
الأسواق.وهيئات 
مئةجمع بالواو• هوثان ت ييروى هينان، والألباب. المول ت والنهى )الأحلام 
نيالأموات رفع عن نهاهم ت نيل والاختلاهل، الأموات رفع وهمي وهمونة، 
يتميزفلا الأسواق أهل احتلاؤل محتفلين تكونوا لا المعنى وقيل؛ الصلاة، 
خىغيرهم عن والإناث الصبيان يتميز ولا غيرهم، من والعقول الأحلام أصحاب 

والتأحر(.التقدم 

أنسمواقال! ه اض رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٩٨١
الصلاةأن رواية(: )وفى الصلاة خنن من الفف إقامة فإن الصفئ،، 

يقومأن قبل ممامحهم الناس فساحذ اش. لرسول تمام كانت، 
مقامه.. المح، 

الأولى(.الرواية قريبا )سقت، 

حيرقاد! . الله رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٩٨٢
احرها،اء النصنوفي، وحير احرها، ونثها أولها، الرحال صفوفي، 
أولها•وشرهما 

عازب،بن البراء عن )حسن( ك( حز ن د هد مي )حم -  ٩٨٣



يمحناحية، إلى ناحية من الصفوف يتخثل . اف رسول كان ئالت 
تيقول وكان نلوبكم، فتختلف تختلفوا لا • ؤيفول ومناكبنا، صدورنا 

الصفوف؛ رواية( ردفي لأول ا الصموف على يملون وملائكته اممه إن 
المتقدمة.

أبيه،عن u_، بن نهيل أبي عمه عن )صحيح( رك( -  ٩٨٤
لي،نفرص أن في اكلمه وأنا الصلاة فمامت، عنماف، 0ع كث ءالت 

كانقل. رجال جاءه حتى بنعليه، الحصباء يسوي وهو أكلمه أزد فلم 
فىانثر ت لي فقال ، استومحت، فد أن فأحبرو0 الصفوف،، بتسوية وكلهم 

رجاليأتيه حتى يكبر لا كان عثمان أن ت رواية( روقي، كبر ثم الصم،، 
فثكتر.امتوينج، قد بأن فيخبرونه الصفوفح بتسوية وكلهم فد 

بعديتربص الإمام أن الحديثج دش المال، بيته من انمناء في أتم،• لمح،' رثفرٌرا 
الصفونج(.تعتدلج حتى سيرأ الإقامة 

أنأنس، عن ا )صحيح غ( ب هق حب )د -  ٩٨٠
بالأعناقوحادوا بينها، وقاربوا صفوفكم، نضرا قال: اممه. رسول 
تدخلالثياطن لأرى إني ، بيدْ نفي فوالذي بالأكتافج( رواية: روقي 

الصلاةإلى قام إذا كان رواية(؛ روقي الحل>ف، كأنها المحق، خلل من 
أخن،هثم صفوفكم، سووا اعتدلوا، فقال: التفمتظ، تم بيمينه، أخذ 

صفوفكم.سووا اعتدلوا، وقال: اره، بي
خيفة(.واحدئها واليمن وااأحجار صغار عثم ت الذال وفح المهملة بالحاء )الحيف، 

عن)صحبح( ض( بغ هق حب خر ع ن د )حم -  ٩٨٦
فمايليه، الذي نم الأول، الصفح أتموا قال: النبي. أن أنس، 

الموحر.الصفح في فليكن نقص من كان 

مناأنكريث، ما له: فقيل المدينة قدم أنه أنس، عن )خ( -  ٩٨٧



خؤيفده

الأيكم إلا شيئآ، أنكرت ما ت قال اض رمود عهدت يوم منذ 
الصفوف.تقي٠ول 

عنرحسزا بغا هق طب حب ت د ى مي رحم -  ٩٨٨
الصم،حالم، الي تم>رحلا رأى ه الله رسول أن معبد، بن وامضة 
المائة.يعيد أن فأمره وحده، 

حلمطالانفراد يصح لا أنه أحمد وعند ت الهمام ابن قال المرقاة؛ في القاري )قال 
حلفري أنه بكرة أبي عن البخاري في بما للجواذ وامئدل الخل.ي-ثح، لهذا الصفح 

اسماا(.كان هنا بالإعادة الأمر أن فعلم الصفح، 

عنرصسحدحا مق( لث، حب خز ن ت د حم رش -  ٩٨٩
أميرْع فصلينا مالااثح، بن أنس ْع كنا قادت محمود، بن عبدالحميد 

رواية؛)وفى، الناريتتن بثل وصلينا ثمنا حتى ذدذعونا الأمرا؛، مص 
أوفتقدما السواري إلى فدفعنا الجمعة بوم أنس مع صلبلمح نال! 

عهدعلى هذا نتفي كنا قد وقال! يتأحن، أنز فجعل ناحرنا( 
و:الله رسول 

صاقإذا حائز واري البين العم، الفتاوى! مجمؤع في عنيمين ابن )قال 
أنهوالصحيح حلاف، ففيه المعان عند وأما احماعا، العلماء بعض حكام الجد، 

الارJة(.عرض ْع ميما لا المفه انقطاع إلى يودي لأنه عنه؛ منهي 

هه. 

س0\س 

نصمن قال؛ و. اممه رمول أن أنس، عن م( )خ -  ٩٩٠
)وشذللث،إلا لها كفارة لا ذكرها، إذا شلها عنها نام أو صلاة 



إذافلتملمها عنها غفل أو الصلاة، عن أحدكم رقد إذا رواية(؛ 
إذحقرلإ(ه.آلصلوة ءؤهيّ يقول; ه اش فإن ذكرها، 

لنلة،المي. مع قال: قادة، أبي ص م( )خ -  ٩٩١
تنامواأن أحاف ت قال اش؟ رسول يا بنا عرسث لو القوم: يعص فقال 

ظهر0بلال وأمني فاصطجعوا، أوقظكم، أنا بلال! فقال الصلاة، عن 
حاجبمحللع وقد الني فاستنقظ فنام، عيناه، فغلتئه راحلته، إلى 

نومةعلئ ألفستا ما فقالت يلن،؟ ما أيى بلال، يا فقال: الشص، 
حينعليكم وردها ثاء، حين أرواحكم مص اممه إن قال: قْل، مثلها 
النملارتفعت فالما فتوضأ، ،-\>!؛، aJljبالماس فأين محم بلال يا ماء، 

حوائجهم،فقضوا رواية(: روقي جماعة بالماس فصلى قام وايياصت، 
رواية)هذه فصلى فقام وابيصت، الثمن طلعت، أن إلى وتوضووا 
xالخارى

والثمنه افه رسول استيقغل من أود فكان ت قال لم( )ولم
إذاحش سرنا فريا، اركوا قال• ثم مزعتن، فقمنا قال؛ ظهره، في 

ماء،س سيء فيها سي، كانتا بميضأة دعا لم نزل، الشمس ارتفعت 
فصلىبالصلاة، بلال أدن نم وضوء، دون وضوءآ منها فتوضأ 

كليصنع كان كما فمنع الغداة، صلى ثم ركعتين، افه. رسول 
إلىيهمى بعمنا فجعل معه، ورينا اغ رسول وديا بوم• 

لكمأما ه؛ قال نم صالآتتا؟ في ؛تفريطنا صنعنا ما كماره ما بعمى: 
علىاكفريعل إنما تفريهن، الموم في ليس إيه أما قال: ثم أموه؟ في 
ذلكفعل فمن الأحرى، الصلاة وقت يجيء حتى الصلاة يمل لم من 

وقتها.عند فلثملها العد كان فإذا لها، ينسه حين فلمنها 
بالناسأئن قوله حجرت ابن قال والراحة. للنوم الليل آحر المسافر نزول )العريس؛ 

اواس؛المع.فاذن ولذكشيهنئ فيهما وبالوحي؛ أدن ذال هو؛تشييع. كذا بالصلاة، 



جعإقء|إي؛؛هرآ؛آح 
وهوبياصها واشتد صفت أعلم• معنا0 وآذن بالناس س الموحدة وحيف 

فيهيوم، كل بمع كان كما نمسع هوله! كثيرا. طلوعها عن ناحرهم عن كناية 
بابت بقوله البحاري عليه بوب وقد أدائها، كصفة الفائتة قضاء صفة أن إلى إشارة 

الوقت(.ذهاب يعد الأذان 

غزوةمن قمل حين اش. رسول أن هريرة أيي عن )م( -  ٩٩٢
لمااكلأ لبلال: وقال عئ-ن الكزى أذزكه إذا حض ليلة، مار خلمر 

فلماوأصحابه، اض. رسول ونام له، قدر ما بلال نملى الليل، 
ءينا0بلالا فغلمث الفجر، مواجه راحلته إلى بلال امتني الفجر تقارب 

منأحل ولا بلال ولا الله ود رم يتيقفل فلم راحلته، إلى نتشد وهو 
أولهمالله رسول فكان الشص، صربتهم حتى أصحابه، 
الأيبنفسي أحد بلال: فقال بلاد، أي فقال: ه فقنع استيقاظا، 

رحلكل لياحد ه: فقال اممه، رسول يا وأمي أث بابي لن، ؛نأحد 
ثمففعلنا، قال: الثيهلاJ، فيه حفزنا منزل هذا فان راحلته، برأس 

فصلىالصلاة، اقيمت، ثم سجدتين، صلى ثم فتوصأ، بالماء دعا 
ذكرها،إذا فشالها الصلاة ني من قال: الصالة قضى فلما الغداة، 

ِلزءٍقيئه.آلثلوأ ءؤوأفيِ قال: تعالى اللص فإن 
أبيعن )حسن( هق( ك حب حر ع ت د حم رش -  ٩٩٣

فقالرحل، حاء ثم باصمحابه، صلى س نبي الأن عيد، م
معه،فيصر - هذا على يتصدق أو - هذا على ينجز من .ت الله في 

يصلىرحلا أبصز ه المئ أن رواية(: )وفي رجل معه فصلى قال؛ 
منرحل فقام معه؟ فيمز هذا على يتصدق رجل ألا فقال: وحدة، 

معه.فصلى القوم 
حمامةالقوم بملي أن جواز فته المعبودت عون ني نال التجارة، ُللب رالاتجار؛ 

منالملم أهل من واحد غير قول وهو الرمذى؛ نال مرة، فيه صلي ند مسجد في 
ملوناللم أهل من آحرون ونال ؤإمحاقا، أحمد يقول وبه والتابعين الصحابة 



يجوزحماية صلى من أن على دلالة وفيه الطيصت مال المرماة: في وقال فرادى، 
حجر(.ابن ونعه مأموما أو إماما حماية أحرى مرة بملي أن 

الخندقيوم جاء الخطاب بن عمر أن جابر، عن م( رخ -  ٩٩٤
اممه،رمول يا وقال! قريش، كفار سن، فجعل الشص، غربت بعدما 

ال،نتغرب؟ من الكادأّتج حتى العمر أصلى كدت ما 
للصلاة،فتوصا يهلحاو(، إلى قممنا صثنتها، ما واف ت اف رسول 

بعدهاصلى نم الثمي، ن، غرببعدما الحصر فصلى وتوصانا، 
المغرب.

عليه،أعمي عمر ابن أن ناسر، عن زصحيحا هقا رلل؛، -  ٩٩٠
واف- نرى فيما ذللث، ،! iUl_فال الصلاة. يمض فلم عقله، فذب 

يصلىفإنه الونتج، في وهو أفاق من قاما ذمؤ، الونت، أن _ أعلم 
تقض.فلم ولياتهى أيام ثلاثة عليه أغمي الداريطتي(: رواية )ومحي 

وتدأفاق من فأما وتوله العلماء، أكثر فول هو مالك قاله الذي هذا • الباجى )قال 
•لحل.يثح فذللئ، وفتها في أفا3ا الض الملأ٥ قفاء عليه فإسا الونن، يعفر عليه بقى 
فالوقت،وعليه العمر، أدرك فقد الشص تغرب أن قبل العصر من ركعة أدرك من 

والكافريحتلم والصبي تهلهر والحائض يفيق عليه المغمى به الصلاة يدرك الذي 
منأدرك فمن الشص غروب إلى والعصر للفلهر وذلك، صرورة وقت هو لم ي

وللمغربوالعمر، النلهر أدرك فقد ركعات حمس مقدار الشمس غروب قبل هؤلاء 
■ملخصا( انتهى الفجر، ؤللؤع إلى والعشاء 

الشهونخول باب 

إننال: ه اف رمحود أف هريرة، أبى عن م( )خ -  ٩٩٦



جخؤأيسيهرت3ل( 
كميدري لا حتى عليه؛ فلبس حاء0 يصلي قام إذا أحدكم 
جالس.وهو سجدتين فلسجد أحدكم ذلك وحد فإذا صلى؟ 

إذاقال: ه اف رّول أن الخيري، سيد أبي عن رم( -  ٩٩٧
فليهلرحأربعا؟ أو ثلاثا، صلى! كم يدر فلم صالته، في أحدكم شلثا 

فإنيسلم، أن قبل مجدتين يجد !م استيفن، ما على وليين الشك،، 
لأربع،ائمامأ صلى كان ؤإن صلاته، له شفعن ا، حمصلى كان 
للشيطان.رغيما كانتا 

أفبمنة، ابن اللث، مبن مداممه عن م( رخ -  ٩٩٨
معه،الناس فقام يجلى، فلم الغلهر من اثنتتن من قام . اش رسول 

لم،يأن قبل فجد كثر لينه، تالناس وانتفلر صلاثه، قفى فلما 
قامرواية(: )وفي وملمم رأنه، رفع ثم فجد، كثن نم رأسة رفع ثم 

سجدتين،سجد صلاثه، أتم فلما جلوس، وعليه الفلهر، ءّالآة في 
الناس،ا ومجدهمِلم، يأن قبل جالس وهو مجدة كل قي يكبر 
الجالوس.س نبئ ما مكاو معه، 

أنهريرة، أبي عن سيربن، بن محمد عن م( زخ -  ٩٩٩
العمز،ؤإما الظهر إما العشي صالتي إحدى صلى ه اض رسول 

إليهفاستند المجد، قبلة في جدعا أتى يم ركعتين، في لم ف
مرغانوحرج يكلماه، أن فهابا وعمر، بكر أبو الئوم دش منقبا، 

اللهرسول يا فقال: اليدين ذو فنام الصلاة، يزب : فقالواالناس 
مافقال: وشمالا، يمينا ه النبي فنغلر نسين،؟ أم الصلاة أيصرلتا 

ركعتنفصلى ركعتن، إلا تمل لم صدق، : قالوااليدين؟ ذو يقود 
ثمفرقع، كبن ثم أطول، أو سجوده مثل نجد، ثم كبز ثم وسلم، 





^ء|إييهتثنلح 

الشكروثخود امحلأوة ثخود باب 

\yu..4i\رسول كان قال: غد، ابن عن م( )خ - ١ ٠ ٠ ٢ 
محنزدحم،معه، جد ونمجد عنده، ونحن جدة الفيها التي السورة 

صلاة.غير في فيه، لبجي لجبهته موصعا بعضنا يجد ما حتى 
اثتراحلعلى يدل، ما التلاوة مجود أحادث غي ليس المعبودت عون في )يال، 

منهمأحدأ أمر أنه ينقل ولم تلاوته حضر من ه معه يجد كان وند الوضوء 
أنهعم امح، عن الخادك، ييتم، يند متوضتتن، جبُا يكونوا أن ميعي بالوضوء 

يقدرلا مريقا أو راكبا تلا إذا الهمام ابن وتال وضوء، غير على يجد كان 
إذانال؛ عمر عن صحيح بإسناد البيهقي وروى الإيماء أحزأه الجود على 

وقالوالكوفيون. أحمد نال وبه أحيه، فلهر على أحدكم فالي—جد الزحام اشتد 
التلاوةسجود ففي الفرض في حاز ؤإذا سجد، رفعوا فإذا الث، يم؛ ماللث، 
اُر<■

دأالض. أن سعود، ابن عن م( رخ -  ١٠٠٣
كفاأحد مريس من شيخا أن غير معه، كان من وسجد فيها، فجل 

مال(، هذايكفيني ت ل وما حبهتثه، إلى فرفعه تراب أو حصى من 
حلف،.ن اميه وهو كافرأ، فيل بعد رأيته فلقد I عبداف 

١٠ سجده الله رسول، أن اس، عبابن عن رخ( -  ٠٤
والإلى.والجن ، ركون لم وا المسلمون معه ومجل! الج.مآ رب 

نزلت،سجدة أول لأنها الملمين .ع المشركون ّجاو الكرماني قال ت القح في )نال 
حافواأو قصد بلا متهم ذلك، وسر أو لمعبودهم جود بالالملمين معارضة فأرادوا 

أتناءفي الشي3لان إلقاء سب—، ذللن، أن من قيل وما مخالفتهم من المجالس ذللث، في 
>نقلأ.(.ولا عقلا له صحة لا ه اممه رمحول قراءة 

علىقرألم، مال: ثابت، بن نيد عن م( )خ -  ١٠٠٥
فيها.يسجد فلم )الجم( الله. رّرل( 



١٠ حشنأل الهدئر، بن مداض بن ربيعة عن -رخ( ٠٦
النحل()سورة ؛ المنبر على الجمعة يوم قرأ غيتي الخط-اب بن عمر 
الجمعةكانت إذا حتى الثامن، ومجد فجد فنزل جده الجاء حتى 

ئمنإئا الناس، أبها يا قال.' جده الحاء إذا حتى بها، قرأ القابله 
ولمعليه، إيم هملا يسجد لم ومن أصاب، فقد مجد فن جود، بال

علينايمرض لم الله إن عمرت ابن عن نافع وزاد عمر، جد ي
نشاء.أن إلا السجود، 

١٠ إذافال! . الله رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ٠٧
ؤيلى،يا I يقول يبكى، الثيهنان اعتزل فجل..، ء الجل.• آآدم ابن قرأ 

فابيمنجود بالوأمرت الجنة، فله فجل•، جود بالآدم ابن أبر 
كان.ام 

١٠ فيجد أنعبامن لأبن قلن، قال: مجاهد، عن رخ( . ٠٨
ؤن4ئُتهلم- أتى حتى - دنقنيى4 داود دربخو، •' ذقرأ رص، 

عكرمةرواية )وفي بهم يقتدي أن ابر مثن ه نسكم فقال: أدئدْه< 
رأيتوقد جود، العزائم من )صن( حؤ ليقال: عباس( ابن عن 

فيها.يجد المي. 
كصغةفعله عر العزيمة وردت ما بالعزائم المراد حجرت ابن نال السجود، )عزائم 
يقوللا من عند بعض من آكد المندوبات بعض أن على بناء مثلا، الأمر 

بالوجوب(.

أبيمع صليغ قال: الصائغ، رافع أبكط عن م( رخ - ١ ٠  ٠٩
ههن. ما ت،: فقلجن.، فألث،اء ^إدا فقرأ العتمه، هريرة 

هاأمجد أزال فلا القاسم أبي حلم، بها ت سجع. قال: السجدة؟ 
ألقاه.حتى 



^^ؤإيي؛؛__ه
في؛المي. مع سجدنا قال: هريرة، أيي عن رم( - ١ ٠ ١ ٠ 

هالله رسول مجد ت رواية( روقي ن؛نه بأني وؤأهرأ ؛ذثمته< التاث ^إدا 
رغده.أني ^٢٠^؛ هنتذه أيحمآء ت قي 

عائثة،عن رحسمن( بغ( هق ك ن ت د حم رش ء ١ ٠ ١ ١ 
سجدت بالليل القرآن سجود في يقول هؤ الله رسول كان فالت؛ 
•ويؤته بجوله وبقره، سمعه ونى حلمه، للذي وجهن 

الملأةمجدة في يقول ما جدة الفي ؤيقول الهمام; ابن مال المرقاة: في )فال 
تعالىلأنه لمسولأه نيا رغت َكاق إن نإآ ءؤثتأض بعضهم: واستحب الأصح، على 

رناوغد َ؛0 إن ُثآ سض ٠ .^^١ اؤبف0 ونال: أولياته عن أحبر 
وسولأهذ

قال:عليه، الله توبة نمة في مالك،، بن كب، عن رم( ء  ١٠١٢
ص، Liuقد منا، ه افة ذم المب الحال عر جالز أنا فيما 
أوقىصارخ صوت ممعثا رحنتج، بما الأرص عر وصائث، مى، 

قحررتأبشر، ماللث،، بى كعب، يا ت صوته باعلمى يقول نلع على 
عليناالله بتوبة الله. رمود وآيل قرج، جاء قد أل وعلمتإ ماجدأ، 

سئروننا.الناس فدم، الفجر، صالة صلى حين 
علىأي رحبت،، بما والسير. المغازى باب الجهاد كتاب، في بهلوله الحلأيث، )ّيأتي 
مالك،بن كب دال على يشرف بالمدينة، معروف، جبل ملع: ونعتها. رحبها 

هتم(,بكر أبو والصارخ 

هه

الخمعةصلاة اس 

منت فال ه افه رسول أف هريرة، أبي عن زم( - ١ ٠ ١  ١٠



يه-رغحتى أنصث ثم له، هدر ما فصلى الجمعة، أتى نم ل، اغت
الجمعةوبين بينه ما له عمر معه، صلى نم خهلبته، من الإمام 

الوصوء،هاحنن ئوصأ من ت رواية( أيام)وفي ثلاثة وقفل الأحرى، 
الجمعة،وبتن بينه ما له غمر وأنتما، فاسمع الجمعة، أتى نم 

لعا.فقد الحصا مس ومن أيام، ثلاثة ونياده 
يمعتىهاهنا لغا ت ونيل الصواب، عن الميل ت وقيل يجوز، لا بما التكلم )اللغوت 
حييته(.ت أي ألبته، حاب، 

القال: س النبي أن الغارمي، المان ّعن رخ^ ء ١ ٠ ١ ٤ 
منؤيدهن الظهور من استطاع ما ؤيتطهن الجمعة يوم رجل يغتسل 
ثماثنين، بين يفرقا فلا يخرج، نم بيته، طيب، من ؤيص دهنه، 
بينهما له عفر إلا الإمام، تكلم إذا ينصت ثم له، اممه كثن، ما يصلي 

الأحرى.الجمعة وبين 

منت فال، و. افه رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ - ١ ٠  ١٥
ومنبينة، لإب فكأيما راح، نم الجنابة، عنل الجمعة يوم اعتنز 

الساعةهي راح ومن بقرة، قنب فكأنما الثانية، الساعة في راح 
فكألماالرابعة، الساعة في راح ومن أقرف، كبنا قرب، فكايما الثالثة، 

فإذابيضة، فرب فكاثما ة، الخامالساعة في راح ومن دجاجة، يرب، 
كانإذا رواية،• )وفي الدكر تمعون يالملأئكه حضرت الإمام حرج 

يكبونملائاكة، المجد أبواب من باب كل على كان الجمعة يوم 
تمعونيوجاروا الصحم،، ئلووا الإمام جلس فإذا فالأول، الأود 
أبوابعلى الملأنكه وقفي، الجمعة يوم كان إذا ت أحرى( )وفي الذكر 

بينة،يهدي الن>ى كمثل المهجر ومثل فالأول، الأود يكتبون المسجد 
وذكره.. . بقرة. يهدى كالذي ثم 



ج;جإقء؛ييه
عليهدلت كما التبكير، هنا والمراد الهاجرة، في والسير التبكير معنيان! )للتهجير 

الحديث(.روايات 

عنرحسسا هق( ك حب خر ن ت د م رحم -  ١٠١٦

هالمي، أن الثض، - أوس بن أوس ت ومل - أوس أبي بن أوس 
ولمومشى وابمكن، وبئر واغتسل، الجمعة بوم عئل من نال: 

حطوةبكل له لكل وأنصت، واستمع ؤإ ولم الإمام، من ودنا يركب، 
وقيامها،صيامها، ستة! عمل أجر يخطوها 

عسلفي المحتار النووي؛ ل محا وتثديدها، الين بتحقيق روي غسل، من )محوله. 
ؤيويدهرأسه، غسل معناه وأن بالتخفيف، أنه المحققين من وغير0 البيهقي احتار0 ما 

والبيهقيداود أبو وروى واغتسل، الجمعة يوم رأسه غنل ومن داولت أبي رواية 
مننسمع لم الأثمة! بعض محال القاري! ومحال وغيره، مكحول عن التفسير هذا 

الثواب،,هدا مثل على مشتملا صحيحا حديثا الشريعه 

وأباعمن، بن عبداض أن ميناء، بن الحكم عن )م( - ١ ٠  ١٧
أقواملينتهين منبره: على يقول الّثي. سمعا أنهما حدياْ؛ هريرْ 

منليكون ثم هملوبهم، على اغ ليختن أو الجمعان يلبهم عن 
الغاطين.

لقومنال المي. أن عود، من عبداممه عن )م( - ١ ٠  ١٨
ثمبالناس، يصلي رجلا آمر أن هممت لقد الجمعة عن يتخلمون 

بثوئهم.الجمعة عن يتغثفون رجال على ١^^، 
هافه رسول ّمعثإ ت نال عمر، ابن عن م( )خ - ١ ٠ ١ ٩ 

ففشل.الجمعة منكم جاء من ت يقول 

الغلت قال ه اف رسول أن معيد، أبي عن م( )خ - ١٠٢٠
بومالعنل ت نال رواية( )وض لم مكل على واجب الجمعة بوم 

وجد،إن طيبا يمس وأن يس، وأن محتلم، كل على واجب، الجمعة 



أنهفأشهد العنل أما _ت الحديث راوي نليم ابى يعني - عمرو قال 
ولكنلا؟ أم ص، أواجب أعلم•• قاف والقنب الأنفال وأما واجب، 

محتلم،كل على الجمعة يوم غل ت قال لم( )ولمالحديث في هكذا 
)ولهما(المرأةطب من ولو عليه، يدر ما الكيب من ويس وسواك، 

ثاوتالتجئ. أن ذكروا ■بماست لابن نلت نال؛ طاوس، عن 
جنبا،تكونوا لم ؤإن رؤؤسكم، واعسلوا الجمعة، يوم اعتسلوا 
وأمافنعم، ت ل الغأما بماس؛ ابن قال • الطيب من وأصيبوا 

أدرى.فلا اليبؤ؛ 
لماالجمهور عند المؤكد للاسحباب بالغل والأمر يالنواك، أسنانه يدلك )نس؛ 
الظاهرية(.وعله واجبا، ماللثح وعند سأتي، 

هويتجا عمر أل هريرة، وأبي عنن، ابن عن م( )خ -  ١٠٢١
منو. النحم، أصحاب من رحل لحل إذ الجمعة، يوم الناس يخثلما 

شغلمتاإني قال؛ هذه؟ اعة ّأية عمرت فناداه الأولين، المهاجرين 
أفعلى أزد فلم التأذين، سمعت حتى أهلي إلى أنقلب، فلم اليوم، 

اشرسول أن ءالم.ت، وقد أيضا؟ والوضوء عمرت فقال دوصأدنا، 
الخطاببن عمر بينما هريرة(؛ أبي رواية روفمح، بالعسل؟ بأمر كان 

عمر،به ض فم عفان، بن عثمان لحل إذ الجمعة، يوم الناس يخثلما 
أميريا عثمان! فقال النداء؟ بعد يناحرون رجال بال ما ت فقال 

فقالأقلث،، تم توصايتح أن النداء سممت، حين زدت ما المؤمنين 
جاءإذا يقول؛ اض رسول معوا تألم أيضا؟ والوضوء عمرت 

.فليغتل؟ الجمعة إلى أحدكم 

الجمعةينتابون الناس كان ت قالت، عائثة، عن م( )خ - ١ ٠  ٢٢
والعرق،الغار ؤيصهم الناء، في فياتون العوالي، س نازلهم مس 

فقالعندي، وهو منهم ال إن. اض رمود فاني الريح، منهم فيخرج 



كانث قالت رواية( روقي هذا؟ ليومكم تطهرتم أنكم لو ه: النبي 
فقلثمل، لهم يكون فكانوا كفاة، لهم يكن ولم عمل، أهل الناس 

الجمعة؟يوم اغتسلتم لو لهم' 
الكافبفم كفاة عباءة. جمع العباءت إليها' ؤيجيوون يقصدونها ت الجمعة )ينتابون 

الكريهة،الريح ت الممل العمل. يكفونهم الذين الخدم وهم وشاة كقاض كاف جمع 
الريحيجتنب أن الناس مجالسة أو المسجد أراد لمن يندب أنه فيه النووي• نال 

وثوبه(.بدنه في الكريهة 

وأناهمس أبو أدرض رفاعة، بن عايه عن )خ( -  ١٠٢٣
قدماهاعتزت من يقولI الهي. سمعت ت فقال الجمعة، إلى ذاهب 

النار.على الله حئمه الله، سل قي 
ينعبدالرحمن هر فكون، بقح عبس أبو الجهاد، كتاب أول في الحديث )ماي 

تالوثلاثين، أرع نة ٌبالمدينة ومات بدرآ مهد كنيته، عليه غالبت الأنماري جبير 
رصاه(ب يطلب مثيل كل هو اش، ميل في نوله: المرقاة في 

مشن لا ناد: m ايؤ أن جام، ص رم( - ،آ-ا 
يقول!ولكن فيه، فيقعد مئعده إلى لنحاكن، ئم الجمعة، يوم أخاه 

حينالجمعه يملي كان الهي. أن أنس، عن )خ( - ١ ٠  ٢٥
بجر ٧١اشتد إذا الط. كان قال: رواية( )وفي الثمس نط 

رواية(روقي - الجمعة يعني - بالصلاة أبرد الحر اشتد ؤإذا بالصلاة، 
الجمعة.بعد ونمل بالجمحة، سكر كنا قال: 
يبادركان أنه منه يوحد حجر: ابن قال تزول، ما أول أي• الثمن، تميل )حين 

نقيل،ت قوله الزوال. وقت  Jb؛،إلا يدحل لا وقتها وأن الوقت،، يحول عقب بها 
الحر(.شدة ونت وهو القيلولة، وقت المنزل أو الست، في السكون هو المهيل 

معتصلي كثا قال: الأكوع، بن ملمة عن م( رخ .  ١٠٢٦
بهتفلل نقلل للحطان وليس ننصرفئ، نم الجمعة، ه الله رسول 





جعأٍؤأكتيه

للتجذ.تمانت نال: ب، بن حام ص رم( - اآ-ا 
هال!رواية( روقي الناس ؤيذكر القرآن، يقرأ بينهما، يجلس حئلنتان، 

فمنقائما، فيخهلب يقوم ثم يجلس، ثم قائما، يخثلب اليي كان 
منأكثر معه صليث، والله فقد ، كدب، فقد جالسا يخهلب كان أنه نثأك 

الصلوات،النبي. مع لمي أص كنت، أخرى(: )وض صلاة ألغي 
هضدأ.وحهلثه يصدأ، محلاته فكانت، 

تفريط،ولا إفراط لا الاعتدال والمضي والقمر، العلول بين وسطا ت أي )نمدأ، 
سليه(.ي( تعالى فال 

بغدM المي كان ناد؛ غم، ابن ،>، م( )خ - •٢•١ 
ثمقائما، الجمعة يوم وخهل_، كان رواية(: روش بينهما يقعد حملتين، 
اليوم.تفعلون كما فيتم، يقوم ثم يجلس، 

حي،:إذا . اض رسول كان قال: جابر، عن )م( .  ١٠٣١
جيش،مثير كأنه حتى غضه، واشتد صوته، وعلا عيناه، احمرُته 

ؤيمرنكهاتين، والساعه أنا بعنت، ؤيقول! ومئاكم، صثحكم يقول: 
الحدين،حير فإن بعد، أما ؤيقول: والومهلى، ثابة الإصبعيه: بين 

وكلمحدثامها، الأمور وشر محمد، هذي الهدي وخير اممه، كتاب، 
مالأترك مى ه، نفمن مؤمن بكل أولى أنا يقول: ثم صلألة، بدعة 

كانرواية(: )وفي وعني فإلي صياعا أو دينا ترك ومن فلأهله، 
منيقول: يم أهله هو بما عاليه ؤيثني القه، يحمد الماس: يحئلم، 

الحديث،وخير له، هادي فلا يفلل ومن له، مخل فلا اض يهد 
حنلمهت، كانقال: أخرى(: )وفى نحوه وذكر . . . افه. كتاب 

علاوقد ذللثح، إثر على يقول ثم عليه، وبمني اف، يحمد ه: اليي 
نحوه.وذكر . . صرته. 



)حآتكقعقجء 
ؤإنبالمصدر، العيال محمي صياعأ، يضع صاع مهدر وأصله العيال، 

ونفقةدينه قفاء أي؛ وعلي، فإلي وجياع• كجائع ضائع، جمع كان الضاد كرت؛ 
علي(.عياله 

لفدت قالت، العمان، بن حارثة ست، هشام أم عن رم^ . ١  ٠٣٢
-نة ٌوبعض سنة أو - محنتين واحدآ اش رسول وئنور ئنورنا كان 
يقروها.ؤ افه رمحول لسان عن إلا آلمجييه رآلمء١د، جتأ أحانُن، وما 
•الاس حطب، إذا المنبر عالي جمعة يوم كل 

حجر!ابن وقال جميعها، لا السورة أول المراد النفلهر: عن نقلا الئليبى )قال 
فيقال ٠^١هر0، عن للنص صرف السورة أول على وحننها كلها، أي: يقروها 

أنهالفلاهر بل جدأ متعد حهلية كل في السورة كل على الحمل المفاتيح؛ مرقاة 
الكل(.فحمقلتؤ بعمها جمعة كل في يقرأ كان 

يفرأه الني ممعن أمية، بن يعلى عن م( )خ - ١  ٠٣٣
ثت؛إائ،ه.المنبر! على 

وأبلغ،فاوجز عمار، حطتنا قال! وائل، أيي عن رهنا ء ١  ٠٣٤
كنت،فلو وأوحزُثح، أ؛الغث، لقد اليقذلان، أبا يا ! قلنانزل فلما 

صالةمحلول إن يقول! . اطه رمحود محمعتج إني فقال! تنئلثؤ؟ 
الصّلاة،وأطلوا الخهلبة فاقصروا فمهه، من مئنة حطبته وقصّر الرجل 

مححرأ.البيان من ؤإن 
السنة،وفق يكون ما المائة باءلالة والمراد فقهه، على علامة فقهه! من )مننة 

صلاتهت، كانالسابق؛ مسمرة بن ير ج، ين، لحن. موافقا ليكون أكلول؛ ولا أقصر لا 
ها،ايقتضي ولا تقصير، ولا تْلويل ^ متوسعلة معتدلة أي؛ ءما>أ، وحهلبه صدأ، 

الحديثين(.بين جمعا والخطة الصلاة اوي ن

الجمعة،يوم رجل د.حل قال! جابر، عن م( رخ - ١  ٠٣٠
ركعتينفمل قال! لا، قال! صالستإ؟ فقال! يخملبح، ه والمبي 

ونلالجمعة يوم أحا.كم جاء إذا قال! . البي أن رواية(! روض 



يوم\ذو0خن\ني نفك جاء ت قال لم( )ولمركعتين فليركع الإمام حرج 
يصلي،أن قبل نليالث، فقعد الخبر، على قاعد . الله ورمول الجمعة 

قال:ثم فيهما، تجوز ركعتين فاركع نم نلنك، يا ه•' المي له فقال 
وليتجؤزركعتين، فليركع يغهلث، والإمام الجمعه أحدكم جاء إذا 

.فيهما

وقتكل في تباح مّبب ذات وأنها تترك لا المجد تحية أن فيه النووي: )قال 
الخهلبةفي الكلام جواز وفيه ونحوها الفائتة كقضاء الأسباب ذوات كل بها ؤيلحق 
وغيره(.للخيب لحاجة 

إلىانتهينا قال: الندوى، رفاعة أبي عن )م( -  ١٠٣٦
جاءغرينا رجل اش، ود رم يا فقلتا: تخثلنا، وهو و. الله رسول 
وتركالله. ون رم علي فأقبل دينه؟ ما بدري لا دينه، عن يأل 

فقعدحديدأ، قوائمه حمست، بكرمي فانئ إلي، انتهى حتى حْلبته، 
الحهلبه،أتى نم الله، علمه مما يعلمني وجعل ه الله رسول عليه 
آخرها.فأتلم 
أنعلى العلماء اتفق وقد المهمة وقواعانْ الإيمان عن أل يكان لعله النووي؛ )قال 

علىوتعاليمه إحابته وحب الإسلام في الدخول وكيفية الإيمان عن أل يجاء من 
الجمعة(.غير أمر خطه الخلية طْ أن ؤيحتمل نال الفور 

عنرحسزا ك حب حر ن ت د ه حم )_ - ١ ٠  ٣٧
والحسين،الحز فجاء يحثلثنا، . الله رمون كان قال: بريدة، 

منالله رسول فنزل ؤيعثران، يمشيان أحمران قميصان وعليهما 
>ؤإثماالله صدق قال: ثم يديه، بين ووضعهما فحملهما، النبر، 
ؤيعثران،يمنيان الصبيين هدين إلى نفلريت، ه فننه وأوقدكر أنولكم 

ورفعتهما.حييتي قهنمتا حتى أصبر فلم 

بنكب أن عود، مبن عبدالله بن عامر ص )م( - ١  ٠٣٨



فقالقاعدا، يخثلب الحكم أم بن وعبدالرحمن المجد لحل ءجرْ 
تتعالى الله وقال قاعدا، يخثلب الخبيث هدا إلى انهلروا كعب; 

وظكإي أشقوأ ثؤإ أو محرم رأوأ  ١٥٧^
أوحراما ارتكب من على المغيظ جواز فيه حجر؛ ابن مال المرقاة؛ في )قال 

صبني الأشهاد رودس على المي. عليه داوم ما حلاف إظهار لأن مكروها؛ 
نحث(.أي نحث 

علىمروان بن بشر رأى أنه روية، بن عمارة عن )م( - ١  ٠٣٩
رأيتلقل. اليدين، هاتين اه نبح فمال; يديه، رافعا النبر 

بإصبعهوأثار هكذا، بيده يقول أن على يزيد كان ما الثه رسول 
المننحة.

قال:ه اض رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ - ١٠٤٠
ففديخئلب، والإمام أنمث،، الجمعة; يوم لصاحبك قالث إذا 

لعودنت<.
عنلما وعل.ملت وقيل؛ وحرت، حت وقيل؛ يعنيك. لا يما تكلمت أي؛ )لغوت 

فيهيخهلما، والإمام وقوله النووي؛ قال ويلني، وبلغي يلغو لغا يقال- الموات، 
وهن.االخهلبة حال في هو إنما الملام عن والهي الإنصات وحون أن على دليل 

عامةوقال للعلماء، قولان المراهن؟ أو للمحرم الهي وهل الجمهور، مذهب 
تلىإذا إلا يجب لا أنه الملف بعض عن وحكى للخطبة الإنصات يجب العلماء 

تعلارفإن إثارة بالموت إليه فليشر الملام عن غيره نهي أراد فإن القرآن، فيها 
ممكن(.أقل على يزيد ولا مخممر يكالم فلينهه فهمه 

رجلينرأى عمر ابن أن نافع، عن )صحيح( زلد،إ - ١  ٠٤١
اصئتثا.أن ; فحصنهماالجمعة، يوم يخثلب والإمام يثحد.ثان، 
الحصى(.صغار وهي يالحمباء، رحمهما ؛ )حمبهما

ملأةم U كال ء المي أل ماس، ابن ص )م( . •١ ٢، 
حلنآلاتي عل آن و>ؤهل السجدة ه ؛نيل ٠ >اؤالر الجمعة بوم الفجر 



الجمعت،سورة ت الجمعة صلاة في يقرأ كان . الني وأن الدهر٤٠ نن 
المجرصلاة في مثله هريرة، أبي عن لم( وم)وللبخارى والمنافقين 

الجمعة.صلاة يذكر ولم الجمعة، يوم 

مرواناستخالم، ت محال، راسر، أبي بن اف عبيد عن رم( —  ١٠٤٣
الجمعةهريرة أبو لنا فصلى مكة، إلى وحرج المدينة، على هريرة أبا 

جآءق.الأولى، في الجمهة( )سورة - ف الحمد بعد - فقرأ 
إنلث،ت له فقلتا انصرفج، حين هريرة أبا فأدركت، الثانية، في المثفقؤزه 

أبوقال الكوفة، فى يهما يقرا ءلال_، أبى بن على كان ورتين بهرأيت، 
بهما٠يقرأ س اف رسول ّمعت< فإني ت هريرة 

و.اض رسول كان ت قاد بشير، بن العمان عن زم( - ١ ٠ ٤ ٤ 
محكأ'لآءله ره أنن ^نج د الجمعة: وفي الحييين في يقرأ 

بهمايمنا واحد يوم في والجمعة العيد اجتمع ؤإذا أ'شسنه، نويث 
الصلاتين.في 

١ بنوذقق كتب نال؛ الأيلي، يزبد بن يونس عن رخ( - ٠٤٠
أنترى هل القرى؛ بوادي يومئد معه وأنا شهاب ابن إلى حإتجم 
القويانمن جماعة وفيها يغنلها، أرض على عامل ورريق أحمع؟ 
وأناشهاب، ابن فكتل، أيله، على يومئاز ورنيق فيها، يعملون وغيرهم 

عمربى عبداض أن حدثه: مالما أن يخبره يجمع، أن يآمره أمحمهع 
عنمؤول وكلكم راع، كلكم يقول: ه اممه رسول مث ّفال: 

أهله،في راع والرجل رعيته، عن ؤول ومراع، الإمام رعيه؛ 
عنوولة ومزوجها، بستا في راعية والمرأه رعيته، عن ؤول وم

فال:رعئته، عن ؤول ومسنده، مجال في راع والخؤادم رعثتها، 



٢٠^

رعيته،عن ؤول ومأبيه، مال في راع والرجل قال• نل• أن وحسبت 
رعيته.عن مؤول وكلكم راع، فكلكم 
المضموئالمهملة الراء بتقديم ورنيق والمدن، القرى محي الجمعة باب في رأحرجه 

المدينةهي وأيلة عبدالعزيز، بن عمر قبل من أيلة على أميرأ كان الزاي، وفتح 
منهاوجزء العقبة اليوم وتسمى البحر، ساحل على والشام المدينة بين المعروقة 

أيلأت(.يمي 

شهرتقال; سد، بن سعد مد، أبي عن م( -)خ ١٠٤٦
قبلفصلى الجمعة، يوم ذللث، فكان عماف، بن عنماف مع العيد 

لكماجتمع قد يوم هدا إف الناس، أيها يا ت فقال حطن، ثم الحطة، 
فلينتفلن،العوالي أهل من الجمعة ينتقلن أن أحن، فمن عيدان، فيه 

له.أذما فقد نرجع أن أحب ومن 
للمدسةالعليا الجهة س والقرى المحواممل س كان ما وهى عالية، جمع )العوالي؛ 

ثمانية(.وأبعدها اميال، ثلاثة للمدينة وأدناها نجدآ، يلي مما 

أبيبن عطاء عن رحسن( ض( حر ن د )_ -  ١٠٤٧
أودجمعة يوم في عيد بوم الزبير ابق بنا صلى ت قال ت رياح 

وحدانا،فصلينا إلينا، يخرج فلم الجمعة، إلى رحنا ثم النهار، 
أصاب،فقال! له، ذللث، ذكرنا قدم فلما ه، بالطائفعباس ابن وكان 
ابنعهل- على فطر ثمنوم جمعة يوم اجتمع قادت رواية( )وفي الثنة 

جميعا،فجمعهما واحد، يوم في اجتمعا عيدان فقال! الزبير، 
)وفيالعمر صلى حتى عليهما يزد لم بكرة، ركعتين فصلاهما 

ابنعهد على عيدان اجتمع قال: ان، كيبن وهب، عن أحرى( 
فاطالفخطط، حرج ثم النهار، تعالى حتى الخروج فاحر الزبير، 

كرفو الجمعه، يومثاو الناس يحل ولم فصلى، نزل ثم الخطة، 
الئنه.أصاب، فقال: عباس، لابن ذلل؛، 



جعوؤ|1سيه
أنالثافعي عند فالأهح جمعة بوم عيد يوم انفق إذا المعبود عون في )نال 

نالراجحالقرى أهل من حضر من وأما البل بصلاة اللي أهل عن تقهل لا الجمعة 
وقالالجمعة، ؤيتركوا ينصرفوا أن لهم جار العيد، صلوا فإذا عنهم سقوطها عنده 

علىلا الجمعة تجب لا أحمدت وقال البلد، أهل على الجممة بوجوب حنيفة أبو 
ؤيملونالعيد بصلاة الجمعة فرض يم3ل بل البالي أهل على ولا القرى أهل 

إلاالعيد بعد صلاة فلا اليوم ذلك في محا والفلهر الجمعة تقعل وقال الفلهر، 
مذهبعلى إلا يحمل أن عندي يجور لا الزبير ابن صتح I الخعلا؛ي وقال العصر، 

وعنعود، مابن عن ذس روى وقل الزوال، قبل الجمعة صلاة تقديم برى من 
حينعيد كل عهناء وقال السنة، أصاب فقال؛ الزبير ابن فعل بلغه أنه عباس ابن 

الجمعةله قيل أنه حنبل بن أحمد وعن والفطر، والأضحى الجمهة الضحى؛ يمتد 
إسحاققال وكيلك أعيبه، فلا الزوال نل فك إن قال: بعدم؟ أو الزوال قبل 

فيالعيد وجعل جمعة أنهما على الريمين محلى الزبير ابن يكون أن يشه هذا فحلى 
لها(.التع معنى 

حطنناقال: البحري الحارث، بن عبداض عن م( )خ - ١ ٠  ٤٨
علىحي بلغ لما - الموئل قامر ردغ، ذي يرم في شاس ابن 

بعض،إلى بعضهم فتنلر في الصلاة نل! فال؛ - الملأة 
حيرهو من ينله هذا إن هذا؟ ألكريم لكثكم فقال: اكروا، كأنهم 
شبمووفأحرجكم أن كرهت م عزمة، إنها و. الشي يعني مني، 

قالعباس ابن أن رواية(; )وفي ركبكم إلى الطين قي فندوسون 
إلهلا أن أشهد ; ؛، iiإذا - جمعة يوم وكان - مطير يوم في لمودنه 

الصلاة;على حي تقل; فلا اف، رسول محمدأ أن وأنهي اف، إلا 
هومى ينله فقال; استنكروا، الناس فكأن بيوعم، في صلوا قل; 
فيفتمنوا أحرجكم أن كرمت، ؤإني عزمة، الجمعة إن مني، حير 

والزلل•والدحفن الطض 

كثير•ووحل طين وهي; وفتحها، ال-ال كون بردغة، جمع بفتحتين: )الزيغ، 
الزلق(.الدخض: 



عغ؛سفه

ديزبن سمد أن عمر، لابن ذكر قال•■ نافع، ص )خ( -  ١٠٤٩
النهارتعالى أن بعد جمعة، يوم إليه فركب - يدريا وكان - مرض 

الجمهة.وئرك الجمهة، واقتربت 
يموت،وهو له دعي أنه رواياته، فى جاء كما لعذر، الجمعة ترك ش )الحديحإ 

الجمعة(.وترك فأتاه للجمعة، - يتطيما أي - تسثجمر عمر وابن 

محلىإذا ت قال ه اض رسول أن هريرة، أبي عن رم( - ١ ٠ ْ ٠ 
بعدمصليأ كان من ت رواية( روقي أربعا يعدها فلمز الجمعة أحدكم 
ركعتينفصل سيء بك عجل فإن سهيل• قال أربعا، فليحل الجمعة 

رجعت.إذا وركعتين المجد، في 

بعدبملي كان M المي أن عم، ابن عن م( رخ -  ١٠٠١
الجمعة،فبل الصلاة يهليل عم ابن كان ت لم( )ولمركعتين الجمعة 

ألت ؤيحدث بيته، فى مجدسن جد فانصرف الجمعة صلى فإذا 
ذلك.يفعل كان ه اممه رسول 

ه. . 

اسافرصلاة باب 

عنأنا ت، محالقادت الهنائي، يزيد بن يحيى عن رم( - ١  ٠٠٢
أميال،مسيرة حرج إذا افّ رسول كان فقال؛ المائة؟ يضر 

ركعتين.صلى - الشاق شعبه - فراسخ ثلاثة أو 
المنذرابن نقل حجرت ابن وغال ركعتين، إلى الرباعية تخفيف هو الملام )نمر 
المغرب،(.صلاة في ولا المسح صلاة قي تقصير لا أن على الإجماع وغيره 

أ؛اْأن عمر: بن عبداش بن سالم عن رصحدحا رلك( . ١  ٠٥٣



تمالك قال ذلك، مسيرء في الصلاة فقصر النصب،، ذاين، إلى ركب 
كانعمر ابن أن رواية( )وفي برد أربعة والمدينة النصب، ذات وبتن 

كانأنه ت نافع( عن له أحرى )وفي الثام اليوم تر؛ مقي الصلاة يقصر 
عنأحرى )وفي الصلاة يقصر فلا البريد عمر بن عبداش مع يسافر 
الصلاة.فيقصر حيبر إلى المدينة من افر يكان عمر ابن أن نافع(! 

(Jli ، و■صفال،مكة بين ما ومثل والطائف، مكة بين ما مثل الموطأ؛ في مالك
القصرمسافة في فيل ما أفل حجرت ابن وقال برئ، أربعة وجدة؛ مكه بين ما ومثل 

بلبمسافة القمر يتقيد ولا وليلة يوم في سيرها يمكن برئ وأربعة وليلة، يوم 
الالمسافة تقدير أن العالماء أنوال من الراجح عثيمين؛ ابن وقال البلد، بمجاوزة 

ونالالناس، عرف في مرأ مي يما إلى ذلك في المرجع ؤإنما عليه دليل 
والقمرالإتمام يجوز الأكثرون؛ فقال فر، الفي القمر في احتلن، النووي؛ 

و.الحم، ُع بماقرون كانوا ه الصحابة أن المشهورة بالأحادينؤ واحتجوا أفضل، 
بحص(.على بعضهم ؛عمإ لا والمقطر والصائم والمتم القاصر فمنهم 

معالظهر صليت نال: أنس، عن م( )خ -  ١٠٥٤
الحليمةذي فصلى مكة، يريد وحرج أربعا، بالمدينة الله رمحمول 
وبذيأربعا، ؛الما>ينة و. الثي صلى هال• روللبخاري، ركعتين العصر 

راحلتهركب فلما الحليفة، بذي أصخ حتى بات ثم ركعتين، الحليفة 
أهل.به، وامحنتوينؤ 

بالحج(.بالتلبية صوته رغر )أهل• 

بننرخبل ٌع حرجت قال: محر، بن محر عن )م( - ١  ٠٥٠
-ميلا عشر ثمانية أو - ميلا عثر صسعة رأس على قرية إلى ممل ال

رأسعلى حمص، من يومين لها: يقال أرصا أتى أنه رواية: )وفي 
صلىعمر رأيت، فقال! له، فقلم.؛؛، ركعتين، فصلى مياد( عشر ثمانية 

رأين؛،كما أفعل إنما ت فقال له، فمل؛، ركعتين، الحليمة بذي 
يفعل.. اض رمحول 



؛،٢٢٥ؤعوغ|يسيه 
الميلا، عشر ثمانية أو عشر سّعة رأس على شرحبيل هصر النووي• رقال 
أثناءقى كانت أنها على يتأول أو الجمهور يخالف شيثا فعل تابعى لأنه فيه؛ حجة 
عنذلك ونقله عمر بفعل احتجاجه بمح وبه ظاهر التأؤيل وهذا غايته أنها لا صفرْ 
M(•اض 

منه اف رسوو مع حرجنا قال: أنس، عن م( )خ - ١  ٠٠٦
المدينة،إلى رجعنا حتى ركعتين، ركعتين بملي فكان مكة إلى المدينة 

عثرأ.بها أنما قال: شبآ؟ بذكة أنمم له: قيل 
نيفذاك الأتي عباس ابن حديث يعارض لا عنرأ بها أنمنا قوله حجر: ابن )نال 
رابعة،لمح مكة وأصحابه النبي. قدم وقد الوداع، حجة في وهدا مكة فتح 

يالياليهاأيام عشرة وصواحيها بمكة الإئامه مدة فتكون عشر الراح صح منها وحرج 
اليومفي منها حرج لأنه مواء أيام أربُة بمكة إقامته مدة وتكون أس قال كما 

نمنببلدة أنام إذا المسافر إن الشافعي: قال ثم ومن بمنى، الفلهر فملي الثامن 
صلاة(.وعشرين إحدى أحمد: وقال أيام• أدبعة 

عشرةتسع ه النبي أقام قال: عباس، ابن عن رخ( -  ١٠٠٧
زدناؤإن قصرنا، عثرة نع فاضتا سافرنا إذا فنحن الصلاة، يقصر 

يصلييوما عثر تسعة بمكة النبي. أنام رواية(: روفمح، أتممنا 
ركعمحن•

أنهالفقهاء ناله والدي عباس، ابن به تفرد مجذهب، هدا : قالواحجر: ابن )قال 
مقيمايكن فلم يرحل، نم القح يتتفلر للطاتمج، محاصرا لكونه عشر عة التأقام 

يومغير أيام ثلاثة بلد في الإقامة المسافر نوى إذا الياء: قال حقيقة، 
؛هحدبثإ:واستدلوا المفر، برحص الترحص له حاز الخروج ؤيوم الدحول 

الهاحرين،على حرام بمكة لإقامة وا ثلأثا، كه نقفاء يعد الهاحر يقيم 
حكمفي صاحبها بل الإuمة حكم لها لمس أنه عار يدل الثلاثة في فالإذن 

الأربعة(.بخلاف السافر 

ِام. ط ض ئال: ئض، اس ص م( رخ . ١ • ٠٨
منصدرأ وعئمال بكر، أبى بعد وعمر بعدم، بكر وأبو ركعتين، 
معصلى إذا عمر ابن فكان أربعا، بعد صلى ءثم1ل إن ئم حلاقته، 



أنرواية(؛ )وفي ركعتين صلى وحده صلاها ؤإذا أربعا، صلى الإمام 
بكر،وأبو ركعتين، وعير؛ يمنى المسافر صلاة صلى اض رسول 
أربعا.أتمها ثم حلاقته، من صدرأ ركعتين وعثمان، وعمر، 

تذكربني لأن صحح وهو الأصول،، قي هو هكن.ا وعيروا بمنى قوله النووي* رقال 
فمؤنثه(.البقعة أو فذكر المرصع نمد إن وتوتث 

بناصلى ت قال يزيد، بن همدالرحنن عن م( )خ - ١  ٠٠٩
عود،مبن نمداض ذللئج فقيل ركعايت،، أربع بمنى عقال بن عثمان 
ركعتتن،بكر أبى ومع ركعتين، بمنى . اش رسول، مع صليش فقال؛ 

أربعمن حظي لمتإ فيا الطرقا، بكم تفريتإ ثم ركعتين، عمر ومع 
مممثلتان,ركعتان ؛ ركعامحت، 

عباسي:ابن اللم، مقال: ملمة: بن موسى عن )م( - ١ ٠ ٦ ٠ 
ركعتين،قال؛ الإمام؟ مع أصل لم إذا بمكة، كنخ، إذا أصلي كيف 

ه.القاسم أيي منه 
صلىالخنابح بن عمر أن م، ابن عن رصحيح( )للث،( - ١  ٠٦١

قومفإنا صلاتكم، أتموا مكة، أهل يا فال؛ انصرف فلما بمكة، للناس 
عنرواية، روقي نيئا قال أنه بملغنا ولم ركعتين، ؛منك، صلتم، ثم سمر، 

لهمصلى مكة قدم إذا كان الخطاي، بن عمر أن أبيه، عن أملم، بن زيد 
ممر.قوم فإنا صالتكم، أتموا مكة أهل يا يقول؛ يم ركعتين، 

فأنامحفورا، أنفر نقنت ت يقال، افر، حمجمع افرون، مكون! فبفتح )نمر، 
وزف(.راتمب، ت مثل نمر، والقوم فر، الإلى حرجت إذا • ناير 

ارتحلإذا ه اممه رسول كان قال: أنس، عن م( )خ -  ١٠٦٢
فجمعنزل ثم العصر وقتإ إلى الفلهر أحر الثمن، تزيغ أف مل 

ركبإثم الفلهر، صلى يرتحل أف قبل الشمس، زاضث، فإل بينهما، 
إلىالفلهر ِخمخر المحن به تجل إذا كان M المئ أل رواية<ث )وفي 



بينهايجمع حتى المغرب ؤيوحر بينهما، فيجمع العصر، وقتا أول 
العشاء.وبين 

إذاه اف رمحود رأيتح ت نال عمر، ابن عن ،؛إ زخ - ١  ٠٦٣
العشاء،وبين بينها يجمع حتى المغرب يوحر فر الفي الئنر أعجله 

عمرابى وأحر وقال؛ الئنن، أعجله إذا يفعله عبداممه وكان ت سالم قال 
له!فملتح - عبيد أبي ؛نت، صفثة امرأته على استصرخ وكان _ المغرب، 
أوميلين محار حتى مر، الصلاة؟ ت،! فقلصر، فقال! الصلاة؟ 

إذايملي . اض رسول رأيت، هكذا فال! ثم فصلى، نزل ثم ثلاثة، 
نقيئالشن، أغخلث إذا و. المئ رأث، عداض! وئل الشن، أغخلة 

العشاء،يقيم حتى ينيحج قلما ثم لم، ي)م ثلاثا، فيصليها المغرب 
جوفمن يقوم حتى العشاء بعد نشح ولا نلم، ثم ركعتين، فيمليها 

عمربن عبداض مع كنت، قال! عمر مولى أسلم عن )وللبخاري( الليل 
الشر،ذ\سو؛أ و"ح، شدة عبيد أبي بنت صفية عن فبالغه مكه، بهلريق 

وحمعوالعتمة، المغرب فصلى نزل ثم الشفق، غروب بعد كان حتى 
المغربأحز الشن به حد إذا اف رمحود رأيت، إني وقال! بينهما، 
ينالبه جد إذا كان عمر ابى أل نافع! عن لم( )ولمبينهما وحمع 
إلؤيقول! الشفق، يغما أن يعد والعشاء المغرب بين جمع 
والعشاء.المغرب بين جمع الشن يه جد إذا كان اش رمحود 

أحتروكان عليه، به يمتعين حادث بأمر يعلمه الصارخ أتاه ت محلان )استمبِخ 
ه(.يمرنها 

معا خرجننال! جل، بن معاذ عن )م( -  ١٠٦٤
جميعا،والعصر الفلهر يصلى فكان تبوك، غزوة فى . اف رسول 

فقلت!حالي! بن دئة قال رواية( روقي، جميعا والعناء والمغرب، 
عنرواية، روذي، ائثه نحرج لا أن أراد فقال! ذلل؛،؟ على حمله ما 



^جيخ|]سفه

تعباس لاين فقلت ت حبير بن معيد قال ت وفيه مثاله، عباس، ابن 
امثه.يحرج لا أن أراد ت محال، ذلك، على حماله ما 

الساعة(.محي أثرا فى بطوله معاذ حديث )سألي 

بالمدينةصلى النبي. أن عناس، ابن عن م( )خ - ١  ٠٦٥
السخياتيأيوب نال، والعشاء. والمغرب والعصر، الفلهن ت وثمانيا سبعا 
تمحال( رواية( )وش عى ! قال،مطيرة؟ ليلة محي لمله ! الئنثاء لأبي 

محلت!عمرو! نال، حميعا، وسبعا حميعا، ثمانيا الني مع صأسئ، 
وعجلالمغرب وأحر العصز، وعجل الغلهر أحر أمحلنه الئنثاء، أيا يا 

بض. اف رسول جمع قال،: رولسالم( ذلك أقلن وأظ هال،; العشاة؟ 
مْلر،ولا حوف، غير محي ؛المد.ينة، والعشاء والمغرنم، والحصر، الهلهر 

أنأراد : ففال،ذللتج؟ فعل لتر عباس ابن ماللم، جير: بن معيي• قال، 
أثثت.بمرج لا 

يومأعباس ابن حطبنا شفيق: بن عبدالله قال، له( أحرى )ومحي 
يمولون;الناس وجعل النجوم، وبدت الشص غربن، حتى العصر بعد 

يلمنني:ولا يفلمر لا تميم بني من رحل فجاءه الملام، الصلاة، 
ثملك،؟ أم لا ياللمنة أتعلمني عباس: ا؛ن فمال، الصلاة، الصلاة، 

والمغربوالعمر، الفلهر بين جمع الله رسول، رأيت، قال،: 
شيرء،ذلك، من صدري فى فحاك شقيق: بن عبدالله قال، والعشاء، 

لأبنرحل قال، له( أحرى )وفي مقالته ضيق، فسألته، هريرة أبا فاتتثؤ 
قال،.يم كت،، فالصلاة، قال،. سم ، كت، فالملأة، عباسي: 
بيننجمع كنا بالصلاة؟ يعلمنا لك،، أم لا قال،: ثم فكت،، الصلاة، 

الله..رسول عهد على الصلاتين 
نالوالعصر. الفلهر وجمع والعشاء، المغرب جمع أتما• ويمانيا، سبعا ت )نوله 

تركمر الأمة أجمعت، حدم، كتابي في ليس كتابه؛ آحر في الترمذي قال النووي! 



دآآآحجخءؤ؛ييه 
وحدثمطر ولا حوف غير من ;المدينة الجمع في عباس اين حديث إلا يه العمل 

شاربحديث في الترمذي قاله الذي وهذا الرائعة، المرة في الخمر شارب قتل 
النحديث وأما نسخه، عالي الإحماع دل منسوخ حديث فهو قال كما هو الخمر 
ومنهمقال: ثم فذكرها اؤيلأيت،، فيه لهم بل له العمل ترك على يجمعوا فلم هماس 

واحتارْأحمد قول وهذا نمحو، أو المرض بعذر الجمع على محمول هو قال من 
ولأنهريرة أش وموافقة عباس ابن ولفعل الحديث لذلاهر المختار وهو الخطايي 

الحضرفي الجمع جواز إلى الأئمة من حماعة وذهب المعلر، من أشل فيه المشقة 
أمتهيحمج لا أن أراد عباس ابن قول حناهر ؤيويده عادة، يتخذه لا لمن للحاجة 

أعلم(.واف غيره ولا ؛مرض يعلله فلم 

إذاكان عنر ابن أن نافع، عن رصحيحا هق( )للث، - ١  ٠٦٦
معهم.جمع المطر في والعشاء المغرب بين الأمراء جمع 

الخطاببن لحمر نمر فال! أميه، بن يعلى عن رم( - ١  ٠٦٧
كروأه،آك>ن أن فم إئ ألقلو؛ مى شثروأ أن -،؛غ قظ 

النهرسول فسألتا منه، ءجستا مما ءجست، سال! الناس؟ أمي فقد 
صدقه.فاقبلوا عليكم، بها اممه صث.يى صدقه فقال: ذللت،؟ عن 

نابصلى قال: وهب،، بن حارثة عن م( )خ -  ١٠٦٨
ركعتين.بمنى وآمنه، قثل كنا ما أكثن ونحن ه اممه وث، رم 

بنأنس عن زحسن( هق( خرطب ن ت د م رحم - ١  ٠٦٩
عنالصلاة شهلر وصع اممه إن قال: . اممه رسول أن الكعبي، ماللثج 

الصياموالمرصع الحامل عن ووضع الصوم، عنه ووضع المساض، 
والمرصع.للغبلى ورحص رواية(: )وفي 

أنعم، ابن، عن رحسن( هق( حب خز بن رحم - ١  ٠٧٠
يوئىأن يحب، كما رخصه موئى أن يحب، الله إن قال: النبي. 

معصته.ءز أن يكرم كما رواية(: )وفى عرائمه 



ابنفجاء نرصت، قال: رزيع، بن يزيد عن م( رخ -  ١٠٧١
صحتت فقال مر؟ الفى الثنحة عن ألته فيعودنى، عمر 

)وللبخاري(لأئممت نحا مكنت ولو يسح، رأيته فما . النه رسول 
تيقول عمر الى سع أنه الخهلاب، بن عمر بن عاصم ين حفص عن 

بكروأبا ركعتين، على مر الفي يزيد لا فكان . السي صب 
ابنعن عاصم، بن حفص عن )ولملم( ه كذلك، وعثمان وعمن 
وعمربكر، وأبو المسافر، صلاة بمنى ه النبي صلى ةالت عمر، 

ابنوكان حفص! قال سين، مسن، نال! أو سنين، لمانى وعثمان 
صليث،لو عم أي ت فقلتا فراشه، يأتي ثم ركعتين، بمنى يملي عمر 

الصلاة.لأتممت، فعلت، لو ءالت ركعتين؟ بعدها 

مكة،طريق في عمن ابى صحمنؤ فال: عنه أحرى( في روله 
رحلهحاء حتى معه، وأقبلنا أقبل نم ركعتين، الفلهر لنا فعلى 

فرأىصلى، حيث، نحو التفاته منه فحانت، معه، نا وحلوحلس، 
كنت،لو قال! يبحو0، قلتؤ! هؤلاء؟ يعغ ما فقال! قياما، أناما 

فىه اممه رسول صحبت، إني أحي ابن يا صالتي، لأتممت، مسحا 
فلمبكر أبا وصحبت، الله، قبضه حتى ركعتين، على يزد فلم فر، ال

علىيزد فلم عمر، صحثتح ثم اممه، قبضه حتى ركعتين على يزد 
حتىركعتين على يزد فلم عئمال، صحبتج ثم الله، قبضه حتى ركعتين 
أنوهآنيؤ رسول ذ ذكأ مي0 ء؛ؤلقن تعالى! افه قال وقد افه، قبضه 
َََيم
ءحمسه 

إتماملكان التنقل احترت لو • أتم،، لأتممن، مسبحا كنت، لو قوله ت النووي )نال 
معالراتجة الا٠الة ومراده التنقل، وترك القصر السنة لكن إلي أحب أربعا فريفتي 

عمرابن كان فقد المطiقة الرافل وأما وغيرهما، والعصر الظهر نة ك الفراتض 
استحباب،على العلماء واتفق يفعلها كان . الّحم، أن وب السفر. في يفعلها 



عمرابن فكرهها الراتبة اكوافل امتحباب في واحتالفوا فر الفي المطالقة الوافل 
الجمهور(.واستحبها رحنايفة 

.ه. 

ارخهف|اصلاة باب 

الني.مع صلى عمن حوات، بن صالح عن م( )خ - ١  ٠٧٢
رجاةوطائفة معه، صمتا طائفة أن الخوف! صلاة \زأوآ ذات يوم 

ثمهم، لأنفوأتموا قائما، ثبت، ثم ركعة، معه بالتي فملي العدو، 
الركعةبهم فصالي الأحرى، الطائفة وجاءت العدو، وجاة انصرفوا 

بهم.سلم يم لأنفسهم، فايموا جالسا، يبت يم صلاته، من شت، ١لي 
نجلومن غطفان بأرض الهجرة من حمس سنة كانت الرقاع! ذات، النووي! )ئال( 

ط!الخرق، عليها فلقوا الحفاء من نقبت لمين المأقل.ام لأن الرقاع ذات سميت 
وكادهمّامعه، صلت، رواية! في معه، صمت، قوله! نميتها. مبب في الصحيح هو 

قبالته(.أي! وتجاهه، وجاهه يقال! وضمها، الواو بكر هو العدو وحام صحيح• 

بيات. الله رمحول مع كنا دال،ت جابر، عن رخ( - ١  ٠٧٣
وصلىناحروا، ثم ركعتين، و2ا]\وقؤ فصلى الصلاة، وأقمت، ١^^، 
ركعتان.وللقوم أرح، ه لل~ي فكان ركعتض، الأحرى بالطائفة 

صلاةه اممه رمحولب مع شهدث، ت ة1ل،جابر، عن زم( ء ١  ٠٧٤
القبلة،وبين بيننا والعدو اممه رمحول حلم، صمين فصفقنا الخوف، 

رأسهرفع ثم جميعا، وركعتا ركع ثم جميعا، وكثرنا ه النكا فكبر 
يليه،الذي والصم، بالسجود ر انحل. ثم جميعا، ورفعنا ١^^٤، من 

جود،اله الني قضى فلما العدو، نحر في حر المؤ الصم، وقام 
ثموقاموا، جود، بالالمؤخر المفج انحدر يليه، الذي الصم، وقام 



وركعنا. الني ركع ثم المقدم، الصث وناحر الموحر، المش تقدم 
بالمجودانحدر ثم حميعا، ورنما الركؤع، من رأسه رفر نم حميعا، 
انمثفقام الأولى، الركعة في مؤحرأ كان الذي لمه الذي والمث 
الذيوالصم، المجود . النيئ قضى فلما العدو، نحر في الموحر 

.النيئ ٌّّأم ثم فجدوا، جود، بالالموحر الصم، انحدر يليه، 
)وفيبامرائهم هؤلاء حرسكم يمنغ كما جابر! فال حميعا، وسلمنا 
ئتالأففاتلونا جهينة، من قوما اف رسول مع غرونا رواية،• 
لافتطعناهم،مجيلة عليهم ملنا لو ! قالواالظهر، صلينا فلما شديدأ، 

قال!ه اش رسول لنا ذللثح فذكر ه اممه رسول ههث جبريل فاحبر 
فلماالأولاد، من إليهم أحث، هي صلاة ّتأتيهم إنهم ! وقالوا

فكبرقال! القبلة، وبين بيتنا والمشركون صمين، صمنا العصر حضرمحتف 
المم،معه ومجد سجد، ثم فركعنا، وركع وكثرنا، اغ رسول 

الأول،المم، تأحر ثم الثاني، الصم، سجد قاموا فلما الأول، 
وكبرنا،اف رسول فكبر الأول، مقام فقاموا الثاني، الصم، وتقدم 
فلماالثاني، وقام الأول، الصم، معه وممجد سجد ثم فركعنا، وري، 
اضرسول عليهم مملم جميعا، وا جليم الثاني، الصم، ممجد 

هؤلاء.أمواوكم يملي كما 
مرةُمض، نملاها وذال،ت الدرقي، ماش أبي حدبث، من المنة بهن.، )روي 

لصلاةأوجه سعة لملم شرحه في النووي وذكر سلتم، بأرض دمرة يعنفان 
وجوهاوء؛رْ داود أبو روى وقد قالا ثم المياء، من بها أحذ من وسمى الخوف 

القصارابن وذكر وجهآ عثر ستة مجموعها يبلغ بحيث الخوف صلاة في أحر 
جائزةكلها الأوجه هدْ أن والمختار مواطن عشرة في صلاها هؤ الّثي أن ايالكي 
صلاةالخثلاُيت قال ا الفقه كتب في مشهور وتفرع تفصيل وفيها مواطنها بحب 
محاكلها في وتأمى متباينة وأشكال مجختالفة أيام في ه المي صلاها أنواع الخوف 

ثمالمعنى، متفقة صورها اختلاف على فهي الحراسة في وأبع للصلاة أحوط هو 
كانت(*كما اليوم مشروعة الخوف صلاة أن كافة العالماء مذهب 



صلاةاش. رمون صلى قال: عنر، ابن عن م( )خ - ١  ٠٧٠
ثمالعدو، مواحهه الأحرى والهلادفة ركعة، الهلائفتين بإحدى ت ، الخوف

وحاءالعدو، عالي ئمالسن أصحابهم، مقام في وناموا انمرفوا، 
وهؤلاءركعة، هؤلاء قضى ثم ركعة، الني. بهم صر نم أولئك، 
راكباصلى ذللث، من أكنر الخوف كان إذا ت عمن ابن وقال ركعة. 
نجلإذا كان عنن ابن أن نافع، عن )وللخاري(: إيماء يومئ وقائما 

بهمفيصر الناس، من ومحتائفة الإمام يتقدم قال! الخوف صلاة عن 
فإذايصلوا، لم العدو وبين بينهم منهم ءلانفة وتقوم ركعة، الإمام 
ولايملوا، لم الدين مكان امحتاحروا ركعة، معه الذين صلى 

ينصرفثم ركعة، معه فيصلون يصلوا لم الذين ؤيتفدم لمون، ي
فيصلونالهلاتفتين من واحد كئ فيقوم ركعتين، صلى وقد الإمام 

الهتائفتينمن واحد كل فيكون الإمام، ينصرف أن بعد ركعة لأنفسهم 
Iرجالأ صلوا ذللث، من أند هو حوف كان فإن ركعتين، صلى ند 

قالتقبليها، مغين أو القبلة مستقبلي ركبانا، أو أقدامهم على نياما 
M.المؤ عن إلا ذلك ذكر م ابن أرى فلا نافع؛ 

الناسوقام المي. قام قال: هماس، ابن عن )خ( - ١  ٠٧٦
معه،ومجدوا مجد ثم معه، ناس ورلإ ور؛، معه، وكبروا فكبر معه 

الهلائمةوأتت إخوانهم، وحرسوا سجدوا الدين فقام للثانية، قام ثم 
ولكنالصلاة، في كلهم والناس معه ومجدوا فركعوا الأحرى، 

بعضا.بعضهم يحرس 

لسانعلى الصلاة الله فرض قال: عباس، ابن عن )م( - ١  ٠٧٧
ركعة.الخوف وفي ركعتين، فر الوفى أربعا، الحضر في سكم. 



ءجعوخ؛سده

اسدينصلاة ب\ب 

الحربةركز كان المي. أن عنر، ابن عن م( )خ - ١  ٠٧٨
النص.لكن رواية(: )وفي إليهأ يصلي ثم واشم، المهلر يوم مدانة 
بينبالمصلى ونمب نمل، يديه بين والعثزْ المملى إلى يغدو 
إلتها•مبملي يديه، 
المصلى(.سترة باب فى الحديث رسبق 

بنجابر وعن عباس، ابن عن عطاة، عن )م( - ١  ٠٧٩
التهنم الأضحى، يوم ولا الفطر يوم يؤدن يكن لم قالا: عبداف، 

عبداضبن جابر أحبرني ،: JL؛فأخرني، ذلك؟ عن حين بعد 
ولاالإمام، يخرج حين الفطر، يوم للصلاة أذاو لا أن الأنصاري، 

ولايومئز، نداء لا شيء، ولا نداء، ولا إمامة، ولا يخرج، ما بعد 
و.الله رسول مع صليت، ناد؛ ننرة( بن جابر عن رواية )وفي إقامة 

إقامة.ولا أذان بغير مزتين ولا منة غيز العيدين 

بومحرج M اض رسول أل عباس، ابن عن م( رخ - ١  ٠٨٠
نلهايمل لم ركعين، فصلى فهلرآ أو أصحى يوم رواية؛ )وفي عيد 
فجعلتبالصدئ، فامرهس معه، وبلال النساء أتى يم بعدها، ولا 

وبحاها.لحرصها ئصدق المرأة 
•السين بكسر التحاب، الحلي. من الصغيرة الحلقة ت فسكون بفم )الحرص، 

الجوهر(.من شيء مها ليس الخرز من القلادة 

عمر،ابن مولى نافع عن رصحدحا هق( شف رلك - ١  ٠٨١
LJالركعةفي فكبر هريرة، أبي مع والفطر الأصحى شهدث، ; ؛



نلحص ١^^ وفي القراءة، نل ^؛^١^، سخ الأولى 
القراءة.

بنصر سألمي، قادت اللس، واقي أبي عن )م( -  ١٠٨٢
دفقلت! العيد؟ يوم في ه الله رسول به قرأ عما الخطاب 
الخطاببن عمر أن ؛ رواية( روقي ألنجد^ ^^٠١؛!، وءؤد_ث ألناعده 

الأصمحىفي . اممه رسول به يقرأ كان ما I الليثي واقي أبا محال 
>؛ؤآنرتو؛ ر ■؛ؤ ؛؛ فيهما يقرأ كان قال! والمطر؟ 

صدقت.! عمر قال ١^؛^^ ؤآثى ألناعي 

بومه الهي مع نهدت قال؛ جابر، عن م( )خ - ١  ٠٨٣
متوكثاقام ثم إقامة، ولا أذان، بلا الخطبة قبل بالصلاة فبدأ العيد، 
الناس،ووعهل طاعته، على وحلم، الله، بتقوى قامر بلال، على 

فقال!وذكرهن، فوعقلهن ائ، النأتى حتى مضى ثم وذنرهم، 
النساءمحسظة من امرأة ت، فقامجهنم، حثلث، أكثركى فال ثمديى، 

فيكنن لأنكن فقال! اممه؟ رسول يا لم فقالت،! الخدين، نئعاء 
فيبنقيذ حلتهن، من يممدص فجعلي قالا العنير• وثكمرل الشكاة، 

وحواتيثهن•أزمحى من بلال ثوب 
كيرعتر سواد الثمنه: وصطهن. ني ة حالأي: اكاء ونط س اء: المبعلة )من 

والعيب.الوم والثاني النّث،، ؤإفلهار التشكي الأول، : معنياي(لها الشكاة، وشحوب. 
كلهو آحرون! وقال، الزوج، عر هنا الأكثرون وحمله والمخالهل المعاشر المشير: 
ذموفيه معرفتهن ونلة عقولهن لضعف الإحسان يجحدن ألهن الحديث ومض مخالط 

شحمةمن عنق ما كل يؤيد: ابن ثالط ءرْل• جمع أنرءكهن انآ• إحجحد من كل 
ءيرْ(ؤأو ذم من فرط فهو الأذن 

يومالصلاة شهدت قال! عباس، ابن عن م( )خ -  ١٠٨٤
يمليهافكلهم وعثمال، وعمن، بكر، وأبي . الله رمول مع الفهلر 



إليهأنظر وكانير س النه رسول فنزل بعد، يخطن، ثم الحطبة، قبل 
بلال،مع الماء أتى حتى ينمهم أنو نم بيده، الرحال بجلز حين 

ثثالأم ئثعكث ب آن عك تاسناث آلثويشت إا.تث ^١ آتي؛ جخ( فقرأ: 
نمكلها، الأية من فرغ حنى آزقدهزه ثنو ه ِىن ي كى ثي 

هاغين يجبه لم واحدة، امرأة قفاك ذلك؟ على أنس •' فيا حين قال 
فجعليثوبه، بلال فبسيل فتصدقي، قال! الله، ود رم يا نعم منهن! 

ثوبه،بلاد هل فيت رواية( روقي بلال ثوب في والخواتيم المثح يلقين 
روقيوالخواتيم الفتح فيلمس وأمي، أبي لكن فدى هلم ت ونال 

إنهله ثويغ ما أود . الزبير ابن إلى أرمل عباس ابن أف أحرى(: 
ابنلها يودذ فلم لها، يودذ فلا الفطر، يوم للصلاة يؤدن يكن لم 

ذلكؤإن الصلاة، بعد الحطبه إنما : ذللئ،مع إليه وأرمل يومه، الربير 
ابنعن )ولهما( الخطبة قبل الدنير ابد نملى قال: تفعل، كان قد 

قبلالعيدين يملون وعمر، بكر وأبو اممه رسول كان قال: عمر، 
الحهلبة.

نصلا فضة من حلقة وهي وفتحها، التاء بسكون فتخة جمع التاء: بقح )المح، 
كان(.أثا الخاتم هي الفتخة ومل؛ الخاتم، فهي فص فيها كان فان فيها 

خالعيد شهد أنه غبني، بن مند عثند أبي عن م( )خ - ١  ٠٨٥
أيهايا يمال؛ الثامن حي، ثإ الحهلتة، قبل فصلى الخطاب، بن عمر 

رويادالبيدض هدين صيام عن نهاكم ه اش رسول إن الناس، 
منفطركم فيوم أحدهما أما والأضحى، الفطر النزمنن(: بعضهم: 

ثمعبيد: أبو فال نسككم، من فيه ثأكلوف قيوم الأحر وأما صثام؛كلم، 
عليمع مهدته ثم يحئل،، أن قبل فصلى عمان بن عمان غ مهدته 
أننهاكم قد اممه. رسول إف فقال: حهلأ، ثم الحهلنة، قبل نملي 
ثلاُث،.فوق نثكمحم لحوم من تأكلوا 



)جمتحخء|1سيه 
لحومأكل عن النهى أن والشقة، الأضحية باب ني الأطعمة كتاب في )سيأتي 

مطلقآ(.ألكها أبح وأنه سخ، فد ليال ثلاث فوق الأصاحي 

نخرج. الله رمحود لكن ت قال سعيد، أبي عن م( رخ - ١  ٠٨٦
ثمالمائة، به يبدا محيء وأود المصلى، إلى والأضحى الفطر، يوم 

فتعقلهم- صموفهم ض جلوس والناس - الماس مقابل مقوم ينصرث 
به،أمز بشيء يأمر أو بعثا يقهغ أن يريد لكن ؤإن ؤيامرهم، ؤيوصيهم 

تصدقوا،تصدقوا، تصدقوا، ت يقول وكان ت رواية )وفي ينصرفثح ئم 
علىالناس يزل فلم ت محعيد أبو قال . اء( الميتصدق من أكثر ولكن 

أو- أصحى في المدينة أمير وهو مروانا، مع حرجتا حتى ذللث،، 
هوفإذا الفنن، ين كير بناه قد منبر إذا المصلى أتينا فلما - فهلر 
فخهلبوارتفع، فجبدني بثوبه، فجدلت، يصلئ، أن قبل يرمه أن يريد 
ماذهب سعيد، أبا يا فقال؛ واممه، غيرتم له! فقلت، الصلاة، قبل 

لمالناس إن فقال؛ أعلم، لا مما حير والله أعلم ما فق-لتا؛ تعلم، 
؛رواية( )وفى الصلاة قبل فجعلتها الصلاة، بعد لما وو يجليكونوا 

أحزهوأنا المنبر، نحو يجزني كأنه يده، ينازعني مروان فإذا قال؛ 
لا،قال؛ بالصلاة؟ الابتداء أين قلتج؛ ذللثج رأيت، فلما الصلاة، نحو 

البيده، نفي والذي كلأ ؛ قلت،تحلم، ما ئرك قد سعيد، أبا يا 
انصرف.ثم _ مرايت، ثلايث، _ أعلم مما بخير تأتون 

أن. الله رمحود أمرنا قالت،: غهلثه، ام عن م( )خ - ١  ٠٨٧
الخدور،وذوامحتا والحثص الحواس والأضحى؛ الفيل في يحرجهل 

لمين،المودعوه الخير ؤيثهدل الصلاة، الحثص، فأما 
أحتهالتلينها قال؛ جلباب؟ لها يكون لا إحدانا اف،، رمحون يا قلمت،؛ 

العيدس،قمح، بالخروج نونز كنا ؛ قالت،رواية( )وفي جلبابها من 



ج1ؤ؛يإةهقور
الناس،حلما فيكى يخرحى، والحثص I فالت، والمكن، والمخثأة، 

وصهزثه.اليوم ذللث، بركة يرجون بدعائهم، ؤيدعون الناس ْع يكبر0 
أوالبيوت، ت الخدور الحالم. تبلغ أن إلى الشابة المرأة وص عاتق، جمع رالعواتق• 

الالخدور ملازمات الخاا.ورت وذوات البيت،، ناحية في يكون متر وهو جدر جمع 
لهن(•ؤإكراما وصيانة منزأ منها يخرجن 

بمر،بن الله عبد عن رهدحيحا هق( ك4 د — ه )حم ء ١ ٠  ٨٨
أصضأو فطر همد بوم في الناس مع حرج أنه ه النص حب محا 

حينوذللخ، هدْ، ساعشا فرغنا قد كنا إنا وقاد: إ؛ءلاة فألم 
■التسبث^ 

ونال٠ الضحى صلاة يصلي حين ت أي السيوطي، نال التسبيح، حيل ت )نوله 
وغيهالكراهة، ونت مضى إذا الاءاة وهى السبحة صلاة وقت أي: شطلأئ، 

زائدا(.تأخيرا احيرها وكراهة العيد لصادة التعجيل مشروعية 

يوميغدو لا ه اض رسول كان قال؛ أنس، عن )خ( -  ١٠٨٩
وئرأ•ؤياكلهى تمرات، ياكل حتى الفهلر 

يومكان إذا ه اممه رموز كان قال: جابر، عن -زخ(  ١٠٩٠
الطريق.خالم، ءيد• 

مها(ؤجاء الش انملريق غير ؤلريق من المصلى من رجع أي: الطريق: )حالف 

أفالحارث، بن نفيح بكرة أس همن م( رخ -  ١٠٩١
الحجة.وذو رمقاف، ينمصان: لا عيد سهرا قال: ه الله رسول 

نقمىؤإن عليهما، المترتب، والثواب، أجرهما ينقمن لا معناه؛ • النووي )همال، 
عددهما(.

قال:أنى، عن )صحيح( ض( بغ هق ع ن د )حم -  ١٠٩٢
هذانما ت قال فيهما، يلحيول يومان ولهم المدينة، اض رسول 



٦٣٥)جج1يخ؛سيه
قداض رسول قال الجاهؤ، في مهما نف تما : قالوااليومان؟ 

الفثلر.ؤيوم الأضحى، نوم : منهماحترأ الله أئدل>كم 
فيفال الثراح، قال كذا المهرجان. ويوم النيروز، بوم همات يومان، )ولهم 

علىدليل فيه المظهر; وفال الأكبر، العيد لأته الأضحى قدم الهليبي; قال المرقاة: 
ابنوقال عنه. منهي الكفاار آعياد من أي؛ وغيرهما والهرحان النيروز تعظيم أن 

مايعني - الأمور ُذه يفعل من كفر إلى العالخاء محن طائفة ذهب الفتاوى: في تيمية 
الكفر(.شعائر تعظيم من فيها لما - أعيادهم في الكفار يفعله 

ه. . 

اصوفصلاة اب ب إ
الشصانكنفت قال: سعة، بن الغيرة عن ينا رخ — ١  ٠٩٣

انكمشت،الناس: فقال إبرا م1دتإ يوم ه الله رسول عهي على 
منآيتان والقمر النص إن افه رسول فقال إبراهيم، لمؤمن، 

رأينمّوهسمافإذا لحياته، ولا أحد لموت فّان ينكلا اطه، آيات 
سكشم،,حش رواية(: )وفي ينجبب، حش وصلوا اطه فادعوا 

فيالثمز حف، قال: موسى، أبي، عن م( )خ - ١  ٠٩٤
حتىاعة، السنكون أن يخشى ينعا فقام اطه. رسول زمان 

يفعالهرأيته ما وسجود، وركؤع قيام باءلول، يصلي فقام المجل، أتى 
تاكونلا افه، يرسلها التي الآيا'ج، هد؟ إن قال: ثم قظ، صالة في 

عباده،بها يخوفث، يرسلها جق الله ولكي لحياته، ولا أحد، لوت 
واستغفاره.ودعائه ذكره إلى فافزعوا ثينا فتها رأيتم فإذا 

فنعقالت،: أنها بكر، أبي ؛-ستا أسماء عن زم( — ١  ٠٩٥
حتىدرعا فأحد - الشمس كمن، يوم تعني : قالم،- يوما . النك، 



ذلك،بعد بردائه أدرك حنى بديع فاحطأ ت رواية ردُي بردائه ادرث 
Mالمي أن نثنر لم أتى إنسانأ أن لو طويلا، ماما للماص ممام 

رجلاأن لو رواية( القيام)وفي طول من ركر، أنه حدث ما ركع، 
ير؛ع•لم أنه إليه حيل جاء 

أهلليع فاخذ رداءه ياحذ أن أراد. نميصها، وهو المرأة ليع ت هنا )الديع 
دردامح(.أدركوه حتى فزعا، المن 

لماقال: العاص، بن غنرو بن عبداف عن م( رخ .  ١٠٩٦
جامعة،الصلاة إن يودي: .y اممه رسول عهد عالي الشمس كنمت، 

سجدة،في ركعتين فركع قام ثم سجدة، في ركعتين . المء فركع 
ركوعا،ركعث، ما عائثه؛ فمالت، الشص، عن حلي ثم جلمى، نم 

منه.أطول كان فهل سجودأ محجدلت، ولا 

عهدعلى الشمس حنقت، قالت،: عائشة، عن رخ .  ١٠٩٧
فيركعاُته أربع فصلى فقام جامعه، الصلاة مناديا: فبعث، ه الّحما 

مجدات•وأربع رىدت؛ن، 
نمليه النص عهد على الثص كلمت قالت،: رواية( )وفي 

فأطالرأسه، رغ ثم الركؤع، فأطال ري ثم القراءة، فأطال بالناس، 
دون- الركؤع فأطال ركع نم - الأولى قراءته دون وهي - القراءة 
فيفضغ همام لم مجدتين، فسجد رأسه، رفع لم — الأول ركوعه 
ينكفانلا والقص الشص إن فمال: ئام ثم ذلالثإ، مثل التانية الركعة 
فإذاعباده، يريهما اه ^١يااتإ س آيتان ولكنهما لحياءه، ولا أحد لمومحت، 
يمرجحتى نملوا قال: رواية( )وش الصلاة إلى فاثزعوا ذلك رأيتم 

وعدتمشيء كل هدا مقامي في رأبغ ه: الله ود رم وقال عنكم، 
رأيتمونيحين الجنة من ئنلما آحد أل أؤيد رأيتني لقد حتى به، 



رأيتمونيحين بعضا، بعضها يحطم جهنم رأث ولقد أتقدم، جعلتح 
)وفيالثوائبح ش، الذي وهو لحي، ابث فها ورأت ناحرت، 

افرحمد الناس فخيج الشس، ائجلتج وفد انصرف ثم ؛ أحرى( 
الاممه، أيان من آيتان والقمر الشمس إن قال: نم علميه، وأثنى 

وكثنوا،اض فادعوا ذلك رأيتم فإذا لحياته، ولا أحد، لموت يخجنان 
أعلمنأحد من ما والله محمد، أمة يا قال! ثم ونمدقوا، وصلوا 

تعلمونلو والله محمد، امه يا أمته، ترنئ أو عبده، يزنئ أن الله! من 
يديهرفع ثم بثث؟ هل ألا كثيرأ، ولتكنثم قليلا، لضحكتم أعلم ما 

صلاةفي . الني جهر قالت،! أخرى( )وفي لمث؟ هل اللهم ت فقال 
الركعةس رفع• ؤإذا فركع، كثر قراءته من فيغ فإذا بقراءته، الخوف 

فيالقراءة يعاود ثم الحمد، وللث، ربنا حمده، لمن الله مهع قال! 
!قالت،مجدات، وأربع ركعتين، في ركعات أربع الكسوف صلاة 

هاممه رسول ركب قالت،! أخرى( روُي، الشمس تجلت، وقد لم ف
.ؤالله رسول فمر ضحى، فر-يع الشص، فخمتؤ مركأ، غداة ذات 

نحوه،وذكر وراءه، المامز وقام يصلي، قام ثم الحجر، ظهرائي بين 
أنأمرهم ثم يقود، أن الله ماء ما فقال انصرف، ثم آخره! في وقال 

فيمثنون رأيتمحم قد إني قال! أخرى( )وفي المر عذابح من يتعوذوا 
بعداممه رسول أسمع فكنت، عايشه! قالت، الدجال، كفتنة القبور 
أ0)ولملم(! القبر وعذاب النار، عذاب من يتعوذ ذللثج 

أنأخرى(! )وفي مجدات وأربع ركعات بسنا صلى ه النه رمول 
يقوممديدأ، قياما فقام الله رسول عهد على انكمت، الشص 

قمح،ركعتين يركع ثم يقوم، تم يركع، ثم يقوم، نم يركع، تم مانمآ، 
إذاوكان الشس، تجلت، وقد فانصرف مجدات، وأربع ركعات ثلامحث، 
لمناممه سمع قال! رأسه رفع ؤإذا يركع، ثم أفر، الله قال! ركع 



جخخ|1سةه
الوالقمر الشص إن ت ل ثا ئم عليه، وأثنى اض فحمد فقام حمده، 

افيخوف اغ آيات من ولكنهما لحياته، ولا أحد لموت فان ينك
ننجيا.حش الله فاذكروا كسوفا، رأيتم فإذا عباده، يهما 
صلاةفي الروايات اختلاف يكون أن يثبه المسنن؛ معالم في الخط-ابي )نال 

مدةطالت إذا فكان يقعان، صلاها ند المئ أن ؛ ركعاتهاعدد وفي الكسوف، 
يهلل(.لم ثئلل لم ؤإذا مادته، في مد الكسوف 

عهدفي الشمس انكمت، قال! حائر، عن ريزإ —  ١٠٩٨
إنحاالناس! فمال اض رمول ابن إبراهيم مامن، يوم افه رسول 

ركعاتسئ، بالناس فحلى . المبي فقام إبراهيم، لموت كنمتن، 
نحواركع تم القراءة، فامحنال فرأ تم فكبر، بدأ ثم مجدات، بأربع 

الأولى،القراءة دون قراءة فقرأ الركؤع، من رأسه رفر نم قام، مما 
دونقراءة فقرأ الركؤع، من رامحه رفع ثم قام، مما نحوآ ركع لم 

ثمالركؤع، من رامحه رفر ثم قام، مما نحوأ ركر ثم الثانية، القراءة 
ركعاتثلاث فركر أيفا، قام ثم مجدتين، فجد جود، بالانحدر 

سنحو وركوعه بعدها، التي س أطول قبلها التي إلا ركعة منها ليس 
اء،المإلى انتهينا حتى حلفه، الصفوف وتأحرت، ناحر ثم سجوده، 

انصرفحين فانصرف مقامه، في قام حتى معه الماس وتقدم تقدم ثم 
آيتانوالممن الشص إثما الماس، أيها يا فقال! الشمس، آصت، وقد 
رأيتمفإذا الماس، من . أحاللموت ينكفان لا ؤإنهما افه، آيات من 

رأيتهقد إلا توعدونه ميء س ما نتخصأ، حتى فصلوا ذللثح من محميئا 
 ،y تأحرت،رأيتموني حين وذلك بالمار، جيء ولفد هذه، صلاتي

نجثالمحجن صاحب، فيها رأيلما وحتى شحها، من بميبني أن مخافة 
إثماقال؛ له ئطس فإن بمحجنه، الحاج رق يكان المار، في هصته 
صاحبةفيها رأيت، وحتى به، دشن، عنه عقل ؤإن بمحجني، تحلق 



الأرضحشاش من تأكو ثدعها ولم يطعمها، فلم ربطئها التي الهرة 
حتىتمدث رأيتموني حين وذلك بالجنة جيء ثم جوعا، ماتتح حتى 

ثمرهامن أتناول أن أؤيد فأنا يدي، مددت ولقد مقامي، في فمت، 
قدإلا ئوعيونه شيء من فما أفعل، لا أل لي بدا ثم إليه، لتنظروا 

عهدعلى الشص كنمب قال! رواية( )وش هذه صلاتي في رأيته 
بأصحابه،. اممه رسول فصلى المم، شديد يوم في . اف رسول 
فأطال،رفع ثم فأطال، ركع ثم يخزون، جعلوا حتى القيام، فأطال 

ذلك،من نحوأ فصنع قام ثم سجدتين سجد ثم فاطال، ركع ثم 
كلعلي عرص إنه قال! ثم مجدات، وأربع ركعات أربع فكانتح 

قطفامنها تناولن لو حتى الجنه، علي ت، فعرضتولجونه، شيء 
وعرصت_ عنه يدي همصزلم، قطفا، منها تناولت، قال! أو - لأحذئه 

لهاجرة قمح، يعيب إسرائيل بنمح، من امرأة مها فرأث النار، علي 
أباورأينح الأرض، حناثى من تاكل ثذعها ولم يطعمها فلم ربقلتها 
إنيقولون! كانوا ؤإنهم المار، في قصيه يجر مالكؤ بى عمرو ثمامة 

منآيتان ؤإنهما عفليم، لمورت إلا يخيمان لا والممن الثمل 
أحرى()وفى ينجض حتى فمالوا حسما فإذا يريكموهما، الله آيات 

طويلة،سوداء حسرية، امرأة المار فى ورأست، قال! أنه إلا نحوه، 
إسرائيل•ض، ُنا يقل• ولم 

؛(jLoالأمعاء، وهي الأنصاب واحد فسكون؛ بفم المهب رجنت. )آصت! 
فىجاء وقد وهوامها، حشراتها • لأرخى ا ش حثا وأنفال. كقمل وأنصاب قصبج 

ألكسوف.من وحرجت انكشنت، ت الشمس ئجتت حشسشها, أو حشاشها الحديث 
وغيرها(.ومحنر ونبر ونار حنة من ثدحلونه أي• ثولجونه انجلت،. وكيلك، 

علىالشص انخسفت قاوت عباس، ابن عن ،؛ا رخ - ١  ٠٩٩
قيامافقام معه، والماس ه الله رسول فصلى الله. رسول عهد 



يعققه؛( ٤٤٢)
رقعثم طويلا، ركوعا ري تم البقرة، سورة ثراء؛ من نحوأ طويلا 

طويلا،ركوعا ركع نم الأول، القيام دون وهو طويلا، قياما فقام 
دونوهو طويلا، قياما قام يم مجد، ثم الأول، الركؤع دون وهر 

ثمالأول، الركؤع دون وهو طويلا، ركوعا ركع ثم الأول، القيام 
ركوعاركع ثم الأول، القيام دون وهو طويلا، قياما فقام رفع، 

ئجلت،وقد انصرف، ثم سجد، ثم الأول، الركؤع دون وهو طويلا، 
الشمر،كفت، حين الله رسول صلى قال؛ لم( رولمالثمن 

فيصلى و. الني أن له( أحرى )وفي مجدات أرع في ركعات نمان 
قرأ،ثم ركع، ثم ئمقرأ، ^٢^، قرأ، ثم ركع، نم قرأ، كسوفح، 

مثلها.والأحرى قال؛ مجد، ثم ر؛ع، ثم 

أرتميكنت، قال. ، سمرة بن عبدالرحمن عن رم( ّ  ١١٠٠
الشمس،كسنست، إذ ه الله رسول حياة في بالمدينة لي بأنهم 
كوفحفي هؤ اممه لرسول خذث ما إلى لأدفلنل وافه ت فقلت، تنذفا، 

بحيفجعل يديه، راغر الصلاة، في ثانم وهو فانيته، ت قال الشمس، 
قرأعنها حجر فلما عيها، حجز حتى ؤيدعو، ؤيكبر، ؤيهلل ؤيغند، 
ريتن•وصلى ّورتض، 

أمرلقد قالت،! بكر، أبي بنت ماء أسعن )خ( ~  ١١٠١
نومركنا ت قالت، رواية( روقي الشمس كوف في بالعثاقة . النبي 

بالعثاقة.الخوف عنيؤ 

الذيالعل.اب ليرقي اش؛ إلى تقربا الرق، من البيد ؛^٧؛، العين• بفتح رالعثاهة، 
الكرف(.من يخشى 



)^}JCجخغأيسيه 

الأسس،ام\عصلاة داس 

شكاقالت: عائشة، عن رحسن( هق( ك حب )د - ١ ١ ٠ ٢ 
فيله قوصغ يمتر، مأمن المطر، محومحل ه اش رمول إلى الناس 

هاض رسول فخرج فيه، يخرجون يوما الناس ووعد المملى، 
ثماممه، وحمد فكبر المنبر، على فقعد الثمس، حاجب بدا حين 
زمانهإبان عن المهلر وانتقحار دياركم، جدب شكوئم إنكم ماد؛ 

ثملكم، يستجسن، أن ووعدكم ثدعوْ، أن الله أمركم ومد عنكم، 
الدين،يوم ملك، الرحيم، الرحمن العالمين، رن، لله الحمل قال: 

أتت،إلا إله لا اممه، أنت اللهم يريد، ما يفعل اش، إلا إله لا 
أثأث، إلا إله لا • اليهقي رواية روقي، الفقراء ونحن الغني، 

قوةلنا أنزلت، ما واحصJإ الغسث،، علينا أيزن( الفقراء( ونحن الغني 
بياصبدا محك، الرفع يترك فلم يديه، رفع ثم حين، إلى وبلاغا 
وهورداءه، - حول أو - وملنا فليره، الناس إلى حول ثم إبطنه، 

اللهفانشأ ركعتين، فصلى ونزل الماس، على أقل ثم يديه، رافع 
مسجدهيألتا فلم الله، بإذن أم-هلزرلم، ثم وبنمت،، فنعدُت، سحابة، 

حتىصحلث، الكي إلى سرعثهم رأتما فلما نول، الاك ّحتى 
وأئيمدير، ميء كل على الله أف أشهد فقال: نواحيه، بدمحت، 

ورسوله.الله عبد 

الفقراء،ونحن انمي، أنت إلا إله لا وقوله: أوله. أو حينه بالكسر! الشيء )إبان 
حبانابن زوائد إلى القلمان وموارد اليهقكب ّس ض إلا المعاير كل في هكذا 

صميربتكرار الفقراء، ونحن الغني أنت، أنت،، إلا إله لا فيهما! فالعبارة للهيثمي؛ 
منوالبرد الحر به يرد ما هو النون! وتنديد الكاف بكسر الكي، المخاطب* 
الساكن(.



جيخ|1يفهنلميتح 
خرجقال: المأزني، د يزبن عبداف محن م( )خ -  ١١ ٠٣
استقلثم واستسقى، فدهمأ قي، نيالمملى هدا إلى المي. 

ركعتين.صلى ثم رداءه، فقلب القبلة، 

اللحم،آبكب مولى عمير عن )حسن( حب،( لزن رحم - ١ ١ ٠ ٤ 
الروراء،من قريبا الزيت أحجار عند يستسقى افه رسول رأى أنه 

مقبلرأسه، بهما يجاور لا وجهه، قبل يديه رافعا يستسقي، يدعو يائما 
يدعو.بكمه، ئمع وهو يتقى، رواية(: )وفى وجهه إلى كمه باطن 

وأنثعت العرب لسان خي ونال رافعهما، I يكفيه مقب، بالمدينة. موصع )الزوراء* 
ليدعو(.وجهه ببطونهما مستقبلا ربه واسترحم مدهما ت القنوت في بيديه الرجل 

برفعلا .ث اممه رسول كان قال(؛ أنس، عن م( )خ - ١ ١  ٠٥
يرىحتى يرفع كان فإلا الاستسقاء، في إلا دعائه من شيء في يديه 

إلىكميه بغلهر فأشار استسقى، ه النبي أن )ولملم(: إبطيه بياص 
قيثيكان الثني أن ولففله! عنه داود( أبو )ورواه السماء 

ياضرأث حتى الأزص، يلي مما بثلونهما وجعل يديه ومد : هكذا
إبهليه.

الثاتنالأحاديث معارض الأسماء غير دعاء كل في الرفع نفي حجر: ابن )قال 
لرفعدعاء كل في النة العلماء فال ت النووي ونال الأسماء، غير في بالرف، 
وتحميلهشيء بوال دعا ؤإذا ماء، الإلى كمه فلهور جاعلا يديه أن؛ريع اللأء 

إذاالأول، يفعل كان ه أنه أحمدت وروى ماء، الإلى كمه بطون يجعل أن 
ال(.إذا والثاني اتاذ، 

•شداشحرغ قال،: ايهم،، إسحاق أبي عن م( زخ -  ١١٠٦
بىوزيد عازب، بل اليراء معه وحرج الأنصاري، الحئلمي يزيد ابى 

غيرعلى رجليه على لهم فقام فاستسقى، زيد فقام فامتنقوا، أرقم 
يقم•ولم يولف ولم بالقراءة، يجهر ركعتض، صلى نم فاستغفر، متر، 



جمعة،يوم المجد لحل رجلا أن أنس، عن م( رخ - ١ ١  ٠٧
فاستقبليخئلب، قائم ه اش ورمود القضاء، دار نحو كان باب من 

الأموال،هلكت اف، رمود يا قال! ثم قائما، ه اف رسول 
قال!ثم يديه، الله رسول يغفا، الثه فائع السبل، وانقطعت 

فينرى ما وافه ولا ت أنس قال أغشا. اللهم أغيا، اللهم أغشا، اللهم 
دار،ولا ست، من نلمع وبين بيننا وما محرعة، ولا سحاب من ماء ال

رين،ايماء الوومح.هلحح فلما الثرمس، مثل ّءحابه ورائه من وطلعث، 
ذلك،من رحل يحل ثم مننا. الشمس رأينا ما وافه، فلا أمطرت. ثم 

فاستقبلهرحئل.1إ، قائم افه ورسول المقبلة الجمعة في الباب 
الثنل،وانقطعت الأموال، هليث، اطه، ود رم يا فقال! قائما، 

اللهمقال! ثم يديه، افه رسول فرقم غنا، ينساكها افه قالع 
الأودية،وبئلون والهلزانمف، الأكام على اللهم علينا، ولا حوالينا 
فينمشي وحرجنا فأقلعت،( لمقل! )وفي فانقلعتإ الشجر، ومنابت، 

الرجلأهو ماللث،! بى أنس ألت، فءبل.الأبم! بن مريلث، قال الشمس، 
أدرى.لا قال: الأول؟ 

فقامالجمعة، يوم يخئلثط ه النبي كان ق-الت رواية( )وفي 
واحمرتالمطر، ثحتل افه، رسول يا ؛ فقالوافصاحوا، الناس، 
-انقنا اللهم فقال: سقننا، أن اطه فايع البهائم، وهلكت، الشجن، 

فنشأت،سحاب، من قزعة المماء في نرى ما الأه، وائم - مرتين 
ثنيلم ، انمرقفلما بنا، فصلى المنبر عن ونزل فأمطرت، سحابة 

صاحوايخثلمإ ه اطه رسول قام فلما تليهّا، التي الجمعة إلى نمطر 
فتبثمعنا، يحبنها اطه فائع بل، الوانقطعت، اللون، تهدمتح إليه' 

الم.ينه،فكنثلت، غلينا، ولا حوالينا اللهم قاد: ثم ف. اطه رسول 



تيؤ|يي؛؛__ه
المدينة،إلى مظرت قطرة، يالمدينة يمثلن ولا حولها، يمهلن فجعلتؤ 

يدعو،يديه اش. رسول فرفع ت أحرى( )وفي الإكلل مش لفي 
ندغون.اش. رّوو ْع أيديهم الناص ورفع 

دينهتفاء قي ييعت لأنها بذلك سمستج هتع الحطاب بن صر دار هي •' القضاء )دار 
دارفقالوا اقتصروا ثم صر دين يضاء دار لها يقال وكان أوصى، كما وفاته بعد 

جمعه،ت كقولك أمبوعأ، ت ستا الغيم. من القهلعة ^١^٠^^،! المزعة، القضاء. 
والتلال.الجبال صغار وهي حلرب، جمع القراب؛ تقدم- وند أكنه، جمع ١لآكامت 
علىيطلق الإكليل؛ المدينة. عن فتقش،ت مسالم؛ وعند انكشفت، المدينة؛ كشطت 

بالرأس(.لإحاٍكه إكليلا التاج وسس بالشيء، محط كل 

نتعضواا لما قريشا إن ل! قا مسعود، بن ا عن حزا رخ  ٠١١٠٨
وخلا،قغظ فأصابهم يوم، كستي بمن علهم دعا المي. على 
وبينهابينه ما فيرى ماء الإلى ينقلن الرجل فجعل الُءلام، أكلوا حتى 

ألأثآئنأي ثزم هؤث! اض فانزل الجهد، من الدخان كهيئة 
فأتيقال! أل_>يم. عياب هندا ألئاس تنشى • من إد•حان 

•رواية زوقي( لنشر الله اسؤ، افد، رسول يا فقيل! افد ون رم 
لجرى،ءانلتح لمضر؟ قال! هلكسئ،. قد فإنها لفر( افد استعمر 

أصابتهمفلما عائدواه وإيم I ت، فنزلفوا، يلهم، قى فاست
هق!افد فانزل الرفاهية، أصابتهم حين حالهم، إلى، عادوا الرفاهيه، 

بدر.يوم يعني قال! منفموزه إثا الكهمكنآ أممثه بطش 
لمضر،فه ا استغفر لم؛ منسخ جمح في وخ هكذا لمضر، اممه استغفر ؛ رنوله 

الصوابهر استسق يمضهم قال القاصي؛ قال لمضر، الله استسق البخاري؛ وفي 
صحيحكلاهما النووي؛ وقال يالمغفرة، لهم يدعى لا كفار لأنهم بالحال اللائق 
يترتبالتي بالهداية لهم ايع اسغقر ومعنى والقيا الخطر لهم اطلما استسق فمعنى 
بهصرح كما سفيان أبو هو لهم لمننممي . الخم، أتمح، والذي الاستغفار، عليها 

الزول(.وأسباب النضير باب ش سشن، التي الأحرى الرواية فى 

سء ص_ 



٠

الاسغاصلاة هاب 

يفه ائه رسول كان قال: جابر، عن )خ( - ١ ١ ٠ ٩ 
إذايمولI القرآن، من السورة يعلما كما كلها، الأمور في الاستخارة 

اللهمليقل: ثم الفريضة، غر من رنمن فليركغ بالأمر أحدكم هم 
فخالكمن وأمآلك بفاورتال؛إ، وأنثمدرك وعلملث<، أمحتخيرف إني 

الغيوب،،علام وأست، أعلم، ولا وتعلم أقدر، ولا تقدر فانلث، العظيم، 
وعاقبةومعاشي، ديني، في لي حير الأمر هدا أن تعلم كث إن اللهم 
باركثم لمح،، محينرْ لكب ذاددنْ - وآجله أمرى عاجو قال؛ أو - أمري 

وعاقبةومعاشي ديز في لي ثن الأمر هدا أف تعلم كنث، ؤإن فيه، لير 
واصرينىعنمحر، فاصرفه - وآجله أمري عاجل في فال: أو - أمري 
ثمرواية؛ روذي، به رصنكب ثم كان، مثج الخير ض( والدر عنه، 

حاجته.ؤينمى قال! به( أرصتى 
الأصلح(.لي تخار أن !الك آسرك: الخير. طلب، )الاستخارة: 

.ه . 

اأئطؤعصلاة باب 

ياقلئ،: قال: اللمنمي، عنسة بن عنرو عن )م( -  ١١١٠
قال:الصلاة؟ عن أخبرني وأجهله اف علملثه عما أحبرنير اف، رسول 

حتىالشس، تمحللع حتى الصلاة عن أقصر ثم الصبح، صلاة صل 
لهايجد وحينئذ شيطان، بين، تطلع حين، تطلع فإنها ترتفع، 



الظليستفت حتى محضوره، مشهودْ الصلاة فإو صل؛ ثم الكفار، 
أملفإذا i جهلإ سجن حينئذ ءإ0 الصلاة؛ عن أضر ثم بالرمح، 

نمالعصز، تصلي حتى محفورة، مشهودة الصلاة فإل فضل؛ الميء 
فرنيبض نغرب فإنها الشص، تغرب حتى المائة، عن أقصر 

لك.بدا ما صل ثم الكفار، لها يجد وحينئذ شيطان، 
ليسالشمال جهة في مقابله يقوم ت أي الووىت فال ت بالرمح النلل ستقل )حتى 
ظلللرمح يبقى لا حتى ت معناه القاري وقال المغرب، إلى ولا المشرق إلى مائلا 
ظلالزوال عند يبقى لا حيث حولها وما والمدينة مكة في وهذا الأرض وجه على 
فهذاالأرض، وجه من ذهابه بعد رجع أي: الفيء، أنل فإذا الأرض. وجه على 
نونيأي سجر، نوله: الفيء. فاء فإذا الأصول؛ جامع في والعبارة الظهر، ونت، 
الشيaلان،ئرئي وبين جهنم سم قوله الخهل١بي^ فال الأثير ابن نال بليغا، إيةادأ 

بهاالتصديق علينا ؤيجب تيها، الشاؤعينفرد أكثرها التي الشؤع ألفاظ من 
بها(.والعمل حكامها وبأ بها الإقرار عند والوقوف 

النال: اض رسول أن سعيد، أبي عض م( )خ .  ١١١١
حتىالعصر يعد صلاة ولا الشمس، ترتفع حتى الصبح بعد صلاة 
تغرب،حتى الحصر صالة بعد صالة لا رواية(: )وفى الثمر تغيب، 

عن)ولهما( الشص تهللع حتى الفجر صلاة بعد صلاة ولا الثمى، 
نحوء.عباس، ابن وعن هريرة أبى 

الأوقاتفي الصلاة جواز في امحلفوا القاصي: قال المفاتيح: مرقاة في )ئل 
الماءكبد في الشمس امتراء وعند الهللؤع، إلى الصبح صلاة بعد النلأنة، 

فعلفيها يجرز لا الأكثرون: فقال الغروب، إلى العهر صلاة وبعد تزول، حتى 
والكرفالجنازة وصلاة القانتة كقضاء ب لها التي أما لها، ميبح لا محالة 

شغلواالقيس عبد من أناصا أن قرييآ: الأتي ملمة أم عن كريب لحديث فجائزة 
واستواءمكة، واصتثنت العمر، بعد فقضاهما الظهر يعل الركعتين عن ه النيئ 

مناف،،عبد نني يا الحج: كتاب في وصياني مطعم، بن جبير لحدين، الجمعة، 
نهار،أو ليل من ثاء ساعة ايه صلى أو المن، بهذا طاف أحدآ نمنعوا لا 

تزولحتى المهار نحم، الصلاة عن نهى ه النبي أن هريرة: أبي ولحدبث، 



شواهدله لكن ضعيف وهو والتهمي، الشافعي رواه الجمعة، يوم إلا النص 
بها(.يقوى 

الت قال . الله رسول أن عمن، ابن عن م( زخ - ١ ١ ١ ٢ 
رواية،)وفي غروبها عند ولا الشمس طلؤع عند فيملي أحدكم يتحرى 

غاب،ؤإذا تبرر، حتى الصلاة فدعوا الشمس حاجمس، طلع إذا ت قال 
طلؤعبصلاتكم تحنوا ولا ، يعسب حتى الصٌلأة فدعوا الصي حا■حب 
قالالثسهلان، أو ثسهلان، قرثي بين تْللح فإنها غروبها، ولا الثمس 

هشام.قال ذللث، أي أدري لا ت غبمْ 

كانساعات، ثلايث، قال: عامر، بن عقبة عن زم^ -  ١١١٣
تطلعحين موتانا؛ فيهن ئمز أو فيهن، صلي أن ينهانا ه الله رسول 

تميلحنى الفلهيرة قائم يقوم وحين ترتفع، حتى بازغة الثمن 
لغربه.حتى للغروب، البم.س.رإ ا تفنهوحن مهن، ال

ولاالمشرق في قلل الغلهيرة في للقائم يمي لا حض أي الفلهيرة، فانم يقوم )حين 
حديثاأن وءلاهر تسل، أي الياء وتشديد والضاد التاء بفتح تفيقا، المغرب. في 

واسع؛سعيد أبي حا.يث.ا في فالنهي المابق معيد أبي حويث س أحص هالّا عقية 
حديثاوفي تغيبا، حتى العصر صالة ومن الثمي ترتفع حتى الصبح صلاة من 

أحصاءا>ت، الهذه أن فغلهر غروبها، وحين استوائها وحين طلومها حين عقية 
أءلم(اواش وأكد بالنهي 

بالست،ظايوا أناما أن عائشة، عن عروة، عن زخا  ٠١١١٤
الثميطلعت، إذا حتى المذكر، إلى قعدوا ثم الصح، صلاة بعد 

ئكرهالتمح، الساعة كانت، إذا حتى قعدوا عائشةI فقالت، يمحلون، قاموا 
إيصلون قاموا الصلاة فيها 

لقلصالة، لئصلون إنكم ت قال معاؤية، عن )خ( —  ١١١٠



يعنىعنهما، نهى ولقد يصليهما، رأيناه فما . الله رسول صحبنا 
العصر.بعد الركعتين 

الصلاة.ت أي مليها، وللحموي الركعتين، ت أي بمليهما، توله حجرت ابن )نال 
عنهما(.أو عنها ئوله ني الرواة ين الخلاف ونع وكدا 

مالك،بن أنس سالت فال: ئنفل، بن المختار عن )م( -  ١١١٦
صلاةعالي الأيل.ي يضرب عمر كان فقال: العمر؟ بعد التطؤع عن 
العمرببعد 
عقدمن أيدي يضرب أي' الأيدي، يضرب قوله- المفاتيح؛ مرقاة في القاري رقال 

مها(.يمنعهم أي؛ باككبير، وأحرم الصلاة 

مايقول: الّبي. سمت قالت: حبيبة، أم عن رينا -  ١١١١(
غيرمن تطوعا ركعة، عثرة ستي يوم كل ممه يصلي لم مصد من 

تركتهافما حبيبه: أم قالت الجنة. في بيتا له ال1ه بني إلا المريقة، 
أممن ّمعتهى مند تركتهى ما عتيسة: وقال منه، ذللاخ سمعت، ما بعد 

عيه،من سمعتهن منذ تركتهن ما أوص: بن عنرو ومحال •ءسة، 
أوس*بن عمرو من، ستهئ مذ تركتقى ما ت مالم بن العمان ومحال 

عنعانته الت، منال: ثقيق، بن ءمل.ادو4 عن رم( —  ١١١٨
بيتهفى يملى ه ايى كان فقالمت؛،: تْلوعه؟ عن اممه. رسول صّالة 

ريتن،نمش، يدحل ثم بالا'را، نمش، يخؤج ثم أربعا، الظهر نل 
ؤيصلمح،ركعتين، ميملي، يدحل ثم المغرب، بالناس بملي، وكان 

اللط،من، بملي، وكان ركعتين، نملي، بيتي، ؤيدحل العناء، بالماس 
حلويلأوليلا قائما، محلويلأ ليلا يملي وكان الوتر، محيهن ركعات، تسع 

قاعدأقرأ ؤإذا قائم، وهو ومجد ري قائم وهو قرأ إذا وكان قاعدأ، 
ركعتين.صلى الفجر محلي إذا وكان قاعد، وهو ومجد ري 

و.اض رمول مع صليث، ت قال عمر، ابن عن، م( )خ -  ١١١٩



المغرب،بعد وركعتين الظهر، بعد وركعتين الظهر، مل ركعتين 
الوكان بيته، ففي والعشاء، المغرب، فأما العشاء، بحد وركعتين 

)وللبخاري(بيته فى ركعتين فيصلى ؛نصرف، حتى الجمعة بعد يملى 
وركعتينالغلهر، قبل ركعتين ركعات عشر ه النبي من حففلم، قال: 

بيته،في العشاء يعد وركعتين بيته، فى المغرب بحد وركعتين يعدها، 
علىيدخل لا اعة حموكانت بح، المسصالة قبل وركعتين 

كانأنه ت حفصه وحدثتني قال; له( أخرى )وفي فيها . افه رمول 
خفيفتين.ركعتين صلى المودن وأدق الفجن محللع إذا 

عائشة،المؤمنين أم >أسألتتا ت فال علقمة، عن ،؛ا رخ _  ١١٢٠
يخصكان هل ه؟ اممه رمحول عمل كان كيم، المؤمنين أم يا ت قلنا 
كانما تطبع يوأيكم دينه، عمله كان لا، هالم،! الأيام؟ من شيئا 

يستطع؟ه افه رسول 
والاعتدالالقصد مع الدائمة الأعمال به فتنبه سكون، في الدائم المهلر ت )الديمة 

وارّمحا•

عره اش رسول تكن لم قالت: عائثة، عن م( )خ . ١ ١  ٢١
علىمنه( معاهدة أشل لفغل! )وفي منه تعاها.أأ أشد النوافل ْس شيء 

منهأسنع ه الله رمحول رأيت ما قالت،؛ رواية( )وش القح قل ركعتين 
منحتر الفم ركعتا ت قال، . الني أل، لم( )ولمالفجر قل ركعتين إلى 

جميعا.الدنيا من إلي أحنا لهما ءالا؛ أته له( أخرى )وفي فيها وما الدنيا 

زنمينيملي كان M ام أن ، i^uعن م( رخ -  ١١٢٢
أقول؛حتى فيخممهما المبح، صالة من والإقامة المداء بين خفيفتين 

إذاالفجر ركعتي يحلي كان لم( )ولمالقرآن؟ بام فيهما قرأ هل 
ؤيخممهما.الفجر( طلع إذا رواية: )وفي الأذان ّوع 



أدنإذا كان الله. رسول أن حفحة، عن م( )خ -  ١١٢٣
تقامأن قبل حقيقتين، ركعتين صلى المسح، وبدا للصبح، المودن 
إلابملي لا الفجر طلع إذا ه اش رموئ كان رواية(• )وفي الملام 
حمممحن•ركعتتن 

عمر•لابن ثلث ت قال سيرين، بن أنس عن م( )خ ~ ١ ١ ٢ ٤ 
كانهال! القراءة؟ فهما أ؟إيإأ ت الغداة صلاة قبل الركعتين أرأيث، 

الليل،آحر من بركعة محيوتر مثنى، مثنى الليل من بملي M النبي 
أيحمادت قال باذته، الأذاو ولكف الغداة، صلاة قبل ركعتين ؤيضلي 
■سرعة 

ماكثيرا كان ه اممه ود رم أو عباس، ابن عن )م( -  ١١٢٠
أنزلؤيآ اثه تامكا >؛ؤموا مهما: الأولى في الفجر: ركعتي ش يقرأ 
وفيالبقرة، في التي الأية نإنخوه دإ؛سمنمو إتيثتر ءاف لة وما إينا 

بيننامؤآم حقلمم ءاق ؤةوآاؤ\' عمران: آل في التي الأجرة: 

ركعتيفي قرأ الله. رسول أف هريرة، أبي عن )م( -  ١١٢٦
أ-محثده.آلله هو وهل و: آلخقنثرليم ثأثا جؤأ الفجر• 

إذاو. افه رسول كان قالت،: عائشة، عن م( )خ -  ١١٢٧
علىاصهلجع ؤإلأ حييني، منتنقهلة كنلم، فإن الفجر، ركعتي صلى 

بالصلاة.يؤدن حتى الأيمن شمه 

يالعلا ه الله رسول كان قالت،: عانثة، عن )خ( -  ١١٢٨
الغداة.قل وركعتين الغلهر، قل أربعا 

بنعبدالله عن )حسن( ض( بغ ن ت حم رش - ١ ١  ٢٩
الئمسثزود أن بعد أربعا يملي كاف . الله رمحود أف الساسب،، 



يصعدأن وأحب الئماء أبواب فيها تفح ماعه إثها وقاد؛ الظهر قبل 
أنحب فا تفتح، ماء الأبواب إن رواية('• )وفي صالح عمل فيها لي 

صالحا.عماد فيها أفدم 

فيبأبي M المي لكن ما قالت: عائشة، عن م( )خ -  ١١٣٠
تركما فاك؛ رواية(؛ )وفي ركعتين صلى إلا العمر بعد يوم 

قالت؛أحرى( )وفي ققل عندي العمر بحد ركعتين اش رمحول 
ولامفر في وعلانية، مرأ يتركهما ه افه رسول بكن لم صلائان 
عن)وللبخاري( العصر بعد وركحتان الصبح، قبل ركعتان حمر؛ 

ؤيصليالفجر بعد يهلوف الزبير بى عبدافه رأيت قال! رمحع بن عبدالعزيز 
عائئةأن ؤيخبر العصر، بعد يملى الربير بن عبدافه ورأيت ركعتين، 
عنأحرى( في )وله صلاهما إلا بيتها يدخل لم ه النبي أن حدسه؛ 

حتىتركهما ما يه، يثب والذي تقول؛ عائشة سمع أنه ت المكي أيمن 
منكئيرأ يصلي وكان الصلاة، عن ثمل حتى اطه لقي وما اطه، لقي 

ولايمليهما، . الني وكان - العمر بعل، الركعتين تعنى - قاعدأ صالته 
يخمم،ما يحن، وكان أمته، على يثقل أن مخافه المجد، فى يصليهما 

كاناللتين جدتن العن عايشه سال سلمه أبا أن ت لم( )ولمعنهم 
الحمر،قبل يصليهما كان فقالت؛ العصر؟ بحد يصليهما . افه رسول 

وكانأثبتهما، ثم العصر، يعد فصلاهما نسيهما، أو عنهما، مغل إثه ثم 
ه؛اطه رسول قال وقالت؛ عليها، داوم ؛ تع-ياأثبثها، صالة صلى إذا 
ذللث،.عند ثتملوا غروبها، ولا الشمس، محللؤع تتحروا لا 

بنعبدالأه أن عباس، ابن مولى كربب عن م( )خ -  ١١٣١
إلىلوه أرسنغزمة، بن والمنون أزهر، ين وعبدالرحنن عباس، 
بحدالركعتين عن ونالها حميعا، منا اللام عليها اقرأ ؛ فقالواعائثة، 



.اممه رمحود أف نلننا؛ وقد صلينهما، أنك أحبرنا إنا ونل• العصر، 
الخطاببن عمر مع أصرب وكنتا عباس• ابن قال عنهما؟ نهى 

به،أرسلوني ما وبئئتها عاليها، كزبن،: قال عنها، الماس 
إلىفردوني بقولها، فاخريهم إلهم فخرحن ملمة، أم نل فقالت،: 

ّمعت،ت محلمه أم فقالت،! عائثه، إلى به أرمحسلوني ما يمثل سالمه أم 
لحلثم العصر، صلى حين يصليهما رأيته ثم عنهما، ينهى . المي 

إليهفارملت، فصلاهما، الأنصار من حرام بني من نسوة وعندي 
ياسلمه! ام للث، تقول له! فقولي بجنبه، قومي فقالت،! الجارية، 

فإنتصليهما؟ وأراك الركعتين، هاتين عن تنهى ممعتلئح اممه، رمحود 
فامحستاحرتبيده، فأثار ١^١^، ففعلت، عنه، فامحتاحري بيده أشار 
بعدالركعتين عن مألمتح أمثة، أبي بنت، يا فال! ، انصرففلما عنه، 

قومهم،من بالإسلام القيس عبد من اناس أتاني ؤإنه العصر، 
هاتان.فهما الظهر ؛عل• الركعتين عن فنغلونى 

قال!ه اممه رسول أن معمل، بن عبداممه عن زخ( ء  ١١٣٢
أنكراهية ثاء؛ لمن المالمة! في قال المغرب،، صلاة قبل صلوا 

نثه.الاس يتحدها 

ناسقام أذن إذا المزذن كان قال! أنس، عن م( رخ .  ١١٣٣
وهمس المي يخرخ حتمح، الئواري سز-رول . المي أصحابا من 

والإقامةالأذان بين يكن ولم المغرب،، قبل ركعتين يملون كدللئح 
البخاري(رواية )هذه قليل إلا بينهما يكن لم رواية(! روقي ثيء 

ابتدرواالمغرب، لصلاة المودن أدف فإذا بالمدينة، كنا قال! )ولمالم( 
الجد،ليدخل الغربن، الرحل إن حتى ركعتين، فركعوا الئواري، 

•وملأهماا من كرة من صلمت، قله المبملأة أن بج فحه



قال:مالك، بن أنس عن يلمل، بن المختار عن )م( -  ١١٣٤
قبلالثمس غروب بعد ركعتين . اف رمول عهد على ملي كنا 

لكنمحال: نملها، اش. رسول أكان له: فقلت الممب، صلاة 
ينهنا.ولم فلم نصيهما، يرانا 

عامربن عمه أتسلم، قال: عبداممه، بن زف عن )خ( -  ١١٣٥
صلاةقبل ركعتين يركع تميم؟ أبي من أعجبك ألا فقلت: الجهس، 
فماقلت: ه اغ رسول عهد على نفعله كنا إنا عقبه: فقال المغرب، 

الشئل.iالت الأن؟ يمنعلث، 
منه(.ثعجسا أجعلك ألا أي؛ فلأن، من اعجثك )الأ 

بينقاد: المى. أن نغفل، بن عبراض عن م( )خ -  ١١٣٦
ثاء.لن الثالثه: في قال صلاة، أذانين كل بين صلاة، أذانين ك3 

والإنامة(.الأذان مي أذانين، كل )نوله: 

اجعلواقال: اممه. رسول أن عمر، ان عن م( )خ -  ١١٣١^
قبورا.تخل>وها ولا صلاذكم، من بيوتكم في 

ونقلحجرت ابن نال المقابر، خي الصلاة كراهية باب بقوله• البخاري عليه أبوب 
ليتالمقبرة أن على الحديث بهذا استدلوا أنهم العلم أهل أم عن المنذر ابن 

•والبغري( الخطابي قال وكذا للصلاة موصعا 

أحدكمقض إذا قال: ه النبي أن جابر، عن )م( -  ١١٣٨
فيجاعل الله فان صلاته؛ من نصيبا لبيته فليجعل مجده في الصلاة 

•حيرا صلاته من بيته 

أنثابت،، بن نيد عن )صحيح( غ( طي، ت )د - ١  ١٣٩
فيصلاته من أقمل بيته في المرء صلاة نال: . الله رسول 

المكتوية.إلا هذا، مسجدي 



 cؤخقكته)؛،؛
قالثابت. بن زيد على موقوفا الكبرى في اني والنمالك أيضأ أحرجه )الحديث 

شرعتالنوافل بأن إشعار وفته الإخفاء، لإرادة ومبالغة تتميم * الْلمي نال القارى• 
الدينلإشادة شرعت والفرائفى الرياء، عن بعيدة تكون أن فينبغي افه، إلى للتقرب 
وندانتهى، الأشهاد، رووص على تولى بأن جديرة فهي، الإسلام، شعانر ؤإظهار 

مجده(.في لا يته في النوافل يملي ه اش رسول أن تقدم 

حجرةاتخذ ه النبي أن ئاذ<، بن، نبئ عن م( )خ - ١ ١ ٤ ٠ 
اجتمعحتى ليالمم، فيهآ نملم، رمضال، في حصير، من المجد في 

بعضهمفجعل نام، قد أنه فظنوا ليلة، صوته فقدوا يم ناس، إليه 
منرأيت الذي بكم زال ما فقال! فخرج إليهم، ليخرج بثنحثح؛ 
يه،قمتم ما عليكم كتن، ولو علكم، يكثي، أن حيت، حتى صييعكم 

إلابيته في، المرء صلاة أفضل فإن، بيوتكم، في الناس أيها فصلوا 
المكتوبة.الصالة 

حمير،ه للنبي كان قالت،: عائشة، عن م( رخ -  ١١٤١
فجعلعليه، فيجلس يالهار، طه ؤيبفيه، فيحلي، بالليل يحجرْ وكان 

فاقبل،كثروا، حتى بصادته، يصلون ه المي، إلى، يثوبون النام، 
رواية!)وفم، تطيقون ما الأعمال من خذوا الماس، أيها يا فقال: 
أحّتذؤإن تملوا، حتمر نمل لا اف فان تطيقون( ما العمل؛ س اكلموا 

أيسئل،، أنه. أحرى(: روقي محل ئن دام ما النه إلى الأعمال 
تحكانقالت،: أحرى( روقي محل ؤإن أيومه قال: اممه؟ إلى، أحب، العمل 
هذ0؟س فقال: . الله رسول علي فيحل أمد، بنير من، امرأة عندي 

عليكممه، قال: صلاتها، ص تذكر الليل،، ص تنام لا فلانة، ت،: قل
أحث،وكان تملوا، حتى، يمل لا افه فإن تطيقون، ما الأعمال من 

تويّتهبنثا الحولأء أل )ولملم(: صاحبه عليه داوم ما إليه الدين 
تولت،،؛شت، الحولأء هذه فقالت،: ه اممه وث رم وعندها بها، مرُلم، 



لحوح
حدواالليل؟ تنام لا اغ رموئ فقال الليل، تنام لا أنها وزعموا 

تناموا.حتى اناله نام لا فواض نمون، ما العمل من 
أىبكذا، كلم,، ت يقال مشقة، دون عله تقدرون ما اعملوا أى تطيقون، ما )اكلفوا 

نمللا عليه. يثق لما أو يعنيه لا لما المرء تعرض ت والتكلف، تحمله، أو أحبه 
مواله(.تملوا حتى قفله عنكم يقطع لا ت معناه ت الهروى نال تملوا، حتى 

المجد،ه اممه رسول يحل هال: أنى، عن م( )خ -  ١١٤٢
حبل: قالواالحبل؟ هدا ما فقال: اردتين، البين ممدود حبل فإذا 

لملحلو0، لا، النبي فقال به، تعلقت، فثنت فإذا لزينب، 
فلمعد.م فإذا نثاهله، أحدكم 

لبلاله اف رمون قال قال: هريرة، أبي عن م( )خ ~  ١١٤٣
منفعه،الامايم في عندك عملته عمل بأرحى حييني الغداة: صلاة 

فييدي بين نعليلثح( ذفث، لفظ: )وفي نعليلئ، حئم، الليلة ممعن، فإني 
منمنفعة عندي أرجى الإسلام في عملا ييئ ما بلال: قال الجنة، 

>اوللث،صليت، إلا نهار أو ليل من ماعة في تاما ئلهورأ أنهلهن لا أيي 
أصلي.أن لي اممه كتب ما الملهور 

مولىيوياف لقيلم، قال: طلحة: أبي بن معداذ عن رم( -  ١١٤٤
:قلت،أو - الجنة يدخلني أعمله بعمل أخبرني فقلت،: اممه رسول 
الثالثة،سألته ثم فسكت،، سألته ثم ، فكت، - اممه إلى الأعمال باحن، 
ل،وه،الجود بكثرة عليلثف فقال: j. اف رسو3< ذللثح عن مالئ فقال: 
بهاعناكح وحمل درحة، بها الله رفعلث، إلا مجدة لله تسجد لا فإيلئ، 

ليقال ما مثل فقال قالته، الدرداء أبا أتيت، ثم معدان: قال خهليثة. 
ثوبان.

معأبيت كنت، قال: ١لأيي، كُم< بن ربيعة عن رم( -  ١١٤٥



لك،Lotفقلغ! نل، لي• فقال وحاجته، بوصونه فاتيته اف رمول 
Ji_فأعنيفال: ذاك، هو هاللم،: ذلل؛،، غين أو فال: الجنة، في ، مرا

الجود.بكثرة مسك على 
تكثيريمول لمن دليل فيه ت النووي نال ومكونها، الواو بفتح ذلك، غير )أو 

القيام(.إطالة عن أفضل الجود 

وكان. الأنمار من رجل ُال : JUأنى، ءس رخ( .  ١١٤٦
هللنبي فصنع معك، المائة أستطيع لا إني ه: للنبي - صخما 
عليهفصلى بماء، حمير طنف له ونضح بيته، إلى فدعاه طعاما، 

بمليو. النبي أكان لأنس؛ الجارود آل من رجل فقال ركعتين، 
اليوم.ذلك غير صلى رأيثه U قال: المحى؟ 
هاض رسول دعن، منئكة جدته أن أنس، عن م( )خ - ١ ١  ٤٧

أنس:قال لكم، فأصلي قوموا قال: ثم منه، فأكل صنعته، لعلعام 
فقامبماء، فنفحته لبس، ما محلول من اسود قد لنا حمير إلى فقمتا 

ورائنا،من والعجوز وراءه، واليتيم أنا وصففتؤ الله. رسول عليه 
كانقال: لم( )ولمانصرف نم ركعتين، . اممه رسول لنا فصلى 

بيتنا،في وهو الملأة تحضر فربما حلقا، الناس أحس النبي. 
افهرمود يوم نم ينضح، ثم فيكني، تحته الذي بالبساحل مر قيأ 

وبامهبه صلى الني. أن أحرى،• مح، أوله بنا فحز حلفه، ونقوم 
حلفنا.المرأة وأقام يمينه، عن فاقامني قال: - حالته و أ- 

بميم(.ؤيقال: عليه طإ والسم أمه، من مالك ين أنس أحو ت )اليتيم 

نمثلم الني. إن قال؛ سمرة، بن جابر عن رم( -  ١١٤٨
قاعدآ.صلى حتى 

وناعدأ(.نائما !،، ٥٧١جواز باب انرين المصلاة في )أحرجه 

حدسث،:قال: العاص، بن غمرو بن عبداطه عن رم^ -  ١١٤٩



^^>تتئح
فأتيتهالملأة، نمق قاعدأ الرحل صلاه قال: اف. رسول أن 

علىت رواية )وفى رأسه على يدي فوصعت جالسا، يملى فوجدته 
اممهرسول يا حدثت ت نلت عمرو؟ ين عبداممه يا لك ما فقال; رأسي( 

تقال القائم؟ صالة من الصف على ئاعدأ الرحل صلاة قك; أنك 
منكم.كاحد لت ولكني أجل 
فلهعذر بلا غاعدأ  iJLiUlصلى من أي القائم، صلاة من النصف على ت )قوله 

.حمانمه من ذلك أن معناه منكم، كأحد ت، لونوله; المانم، أحر نصف 
صلاها(.حال أي على الأحر تامة نملاته 

معصليت، قال؛ نمر، أحت، بن الاد_، عن رمإ —  ١١٥٠
مقاميفي نمت، الإمام سلم فلما المقمورة، في الجممه معاؤيه 

صلبت،إذا فعلت،، لما ثني لا فقال؛ إلئ، أرسل يحل فلما فماليلم،، 
.اض رسول فان تخرخ، أو تكلم حتى بصلاة ئصلها فلا الجمعه 

نخرج.أو ذكلم، حتى بصلاة صلاه ثوصل لا أن ؛دللت،; أمرنا 
اتخاذهاجواز على دلل يته ■ النووي نال المجل، محجور؛ى موضع رالقصورة؛ 

أبمم،بن معاينة عملها من وأول نالوا مملحة، الأمر ولى رآها إذا المجاو فى 
محيرونفأحازها القصوره فى واحتلفوا القاصى; تال الخارجي، صربه حين سفيان 

لكلمباحة كانت، إذا الجمعة فيها تصح إنما وقيل ٌنهم مناتفة وكرهها لف المن 
الجمعةفيها تصح لم غيرهم من ممنوعة الناس ببعض مخصوصة ت، كانفان أحد 

الجامع(.حكم عن لخروجها 

.المي مع يصر كان معاذأ أن جابر، عن م( رخ -  ١١٥١
الصلاة.تللث، بهم فيصلي قومه إلى يرجع ثم الآحرة، عناء 
الجماعة(.صلاة باب فى بطوله الحاويث رسثق 

.اممه رّوثا رأيثح قال: ربيعة، بن عامر عن م( )خ -  ١١٥٢
رأبمغرواية(؛ )وض به توجهتإ حيث راحلته على لى يم



ه.;محييي )حك(
وجهأي يل برأسه برمى ينبح، الراحلة على وهو و. اض رسول 
المكتوبة.الصلاة في ذلك يصغ ه الله رمود يكن ولم توجه، 
فرالفي الراحلة على اكفل جواز فيه النووي؛ نال، النافلة، بملي أي؛ )سجح، 

البلدفي يجوز ولا المسالمين، بإجماع وهدا فصر، أو المفر طال توجهتا حيث 
ملخصا(.انتهى بسفره، لعاص الفر رخص من ء ني يجوز ولا الجمهور، عند 

فيبشي ه المي مع كنا ءالت جابر، عن م( )خ -  ١١٠٣
القبلة،غير على ووجهه راحلته على يعلى وهو فرجعتإ حاجة، 

أنيمنعني لم إنه أما قال! انصرف فلما علي، يرد فلم عليه، لمت، ف
فيه النثي رأث ءال،ت روللخاري( أصلي كنت أني إلا عليلث، أرد 

)وفيثتهلوعا المشرق، مل متوجها راحلته، على بملي أنمار غزوة 
القبلة،غير في راكب، وهو التطؤع بملي كان . البي، أن رواية،• 

قال!لم( )ولمالقملة فامتقمل نزل المكتوبة يصلي أن أراد فإذا 
بمليوهو فأتيته المصنللق يني إلى منهللق وهو . الله رسول أرسلني 

كلمتهثم - بيده زهير وأومأ - هكذا بيده لي فقال فكلمته، بعير0، على 
أسمعهوأنا - الأرض نحو بيده أيضا زهير فأومأ - هكذا لي فقال 
له؟أرمالتلئ، الذي في فعلنه ما قال! فمغ فلما برأسه، يومئ يقرأ، 

أصلي.كتؤ أني إلا أكلمالخ، أن يتني لم فانه 

اشلصلاة باب 

أيه! اممه رسول سئل قال: هريرة، أبي عن، )م( -  ١١٠٤
رمضان؟سهر بعد أقفل الصيام وأي المكتوبة، بعد أفضل الصلاة 



الليل،جوف في الصلاة المكتوبة، العادة يعد الملأة أفضل فقال! 
المءمم.الله نهر صام رمضان، شهر بعد الصيام وأفضل 
التهلؤع(.صيام باب ر الحدث )سآز 

فال:عبآ، عن )حسن( حر( ع ن ت د ه مي رحم - ١ ١  ٠٥
الوئز.يحن، وتر اف فان أوئروا، القرآن أهل يا النه.؛ رمحوئ قال 

منيفهم كما عليه طلق الوتر فإن الليل نيام به بريد الهليص نال أوتروا، • رنوله 
واجبغير الوتر أن على يدل القرآن أهل تحميصه الخطابي: وقال الأحاديث، 

دونوالحقانل الفراء الناس عرف في القرآن وأهل عاما لكان واجبا كان ولو 
العوام(.

حافأيكم قاد! ه الله رمحود أن جابر، عن رم( -  ١١٥٦
الليل،م، بقيام وه ومن بينين، ثم فليوير الليل م من يقوم لا أن 

أقفل.وذللث، محفورة، الليل آحر قراءة فإن آخره، من فليوتر 

عبمة،بن عمرو عن رحسن( هق( ك حر ن رن -  ١١٠٧
جوففي العبد من الرب يكون ما أقرب يقول! ه الّكا ْع ٌّأنه 

الساعةتاللث، في اممه يذكر ممن تكون أن تتهلعتح امحفإن الأحر، الليل 
فكن•

رجل. المؤ عند يكر قادت عود، مابن عن م( رخ -  ١١٥٨
أو- أدنيه في الشيطاف بال رجل ذاك فقال! أصخ، حنى لبله نام 
أدنه.في قال 

نعفلقال؛ ه الله رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١١٥٩
مكانيضرب عمي.، ثلايث، نام هو إذا أحد.كم رأس قافية على الشيهلان 

اذحلت،اش* فاJكر امحمتيقّفل فإن فارقد، محلويل ليل عليالتح عهاو.ة! كل 



فاصحكلها، عمده انحلت صلى فان عقده، انحلت توصا فإن عمدة، 
■كسلان التهن حب■، أصثح ؤإلا الثمن، ءلسنا يطا )

طويللتل عليك الشعر• قافة محس، ومنه القفا، والقامة! موحره، ارأس! )قامة 
المنام،•ونويف بالنوم تغريه طويل، ليل عليك بقي أو عليكط باق أي• فارثل•، 

العملأي ت عائشة سألث، قال! روق، معن م( زخ -  ١١٦٠
كانحين فأي قلت،! الد،ائم، قالت،! .؟ افه رسول إلى أحث، كان 
الصارح.سمع إذا الليل من يقوم كان قالتط! الليل؟ من يقوم 

الديلئ،(.)الصارخ: 

عائشة!الئ، سقال! ! يزيد بن الأموي عن ،؛ا زخ -  ١١٦١
ؤيقومأوله، ينام كان قالت،! يالليل؟ . افه رسول صلاة كانت، كيف 
كانفإن وسنح، المرين أدن فإذا فراشه، إلى يرحع ثم فيصلي، آخره 

عنها(سلمة أبي رواية )وفي وحرج توصا ؤإلأ اغتنل، حاجة به 
.UUإلا عدي الأعلى الثنن . افص رسول ألفى ما قالت،! 

أوترليل الكل من قالت: عائشة، عن م( )خ -  ١١٦٢
إلك،وئرْ وانتهك، وآجرة، وأونهله، الليل، أول من الله. رسول 

■ا^ر ال

منقام إذا . اش رسول كان قالت،! عائشة، عن رم( .  ١١٦١٠
حممتن*يركعتن صلاته افتع^ لصلى اللل 

قامإذا قال! . الله رسول أف هريرة، أبي عن رم( ء  ١١٦٤
حقيقتين.بركعتين صلاته فليفتتح الليل، من أحدكم 

صالةاطه رسول محال قال! عص، عزابن م( -)خ  ١١٦٠
ماللئ، توتر ركعة فاركع تتعرفا أن أردث، فإذا منتى، مثنى الليل 

كلأؤإف بثلاث،، يوترون أد.ركنا مند أناما ورأينا القاسم! قال صلبت،، 



رجلقام رواية(: )وفي بأس منه بشيء يكون لا أن وأرجو لواسع، 
صلاة.؛ اممه رسول قال الثنل؟ صلاة كيم، اممه، رسول يا فقال؛ 
أنأحرى(: )وفي بواحدة فأؤتر الصبح حهث فإذا مثنى، مثنى الليل 

قال:)وللم( وترأ باللل صلاتكم آخر اخطوا قال: المئ. 
أحرىروقي اللل آحر من ركعة الوتر ت يقول و. اف رسول سمعت 

سمعتفقال: الوتر؟ عن عباس ايى أك ّقال: مجلز، أبي عن له( 
عمر؟ابل ومأك قال: الليل، آخر من ركعه يقول: اض. رسول 
أحرىروقي الليل آحر من ركعه يقول: ه اش رسول سمعلم، فقال: 

أنرأيت فإذا مثنى، مثنى الليل صلاة ه: الله رسول قال قال: له( 
قال:مثنى؟ مثنى ما عمر: لأبن فقيل بواحدة، فأوتر مدركلئ، المسح 
بينيسلم كان عمر ابن أن )وللخارى(: ركعتين كل في يسلم 

حاجته.يعص أمر محي الوتر، في الركعتين 

قده اممه رسول وكان - ثعلبة بن عثداش عن رخ( -  ١١٦٦
بركعة.ثوتر ومحاص أبي بن معد رأى أنه - عبمه مسح 

فيلك مل م: لابن نل ئلكة، أيي انن ض رخ( -  ١١٦١^
فقيهإنه أصاب، قال: بواحدة؟ إلا أوتر ما معاؤية، المؤمنين أمحير 

عباس،لأبن مولى وعندْ بركعة العناء بعد معاؤيه أوثر رواية(: روقي 
النيصمإ قد فإنه دعه، فقال: عباس، ابل فأتى 
تقدمغير من بواحدة أوتروا أنهم الصحابة من جماعة عن صح حجر• ابن رثال، 

ملها(.نفل 

قال:عوف، بن عبدالرحنن بن سلمة أبي عن زم( -  ١١٦٨
سقام إذا الملأة يفتتح اض رسول كان سيء بأي عانثة: سألت 
جبرائيلرب اللهم صلاته: افتتح اللبل من قام إذا كان قالت،: اللبل؟ 



والشهادة،الغيب عالم والأرض، موات الفاؤلر ؤإسرافيل، وميكانيل 
فيهاحئلم، لما اهدني يختلفون، فيه كانوا فيما عبادك بين تحكم أنن، 
مستقيم.صرامحل إلى تشاء من تهدي إنلث، ، باذنلث، الحق من 

قامإذا المؤ. كان فال: عباس، ابن عن م( رخ -  ١١٦٩
السمواتفيم أنتح الحمد، للث، ربنا الازهم قال! يتهجد الليل من 

ومنوالأرض الموات فثام أنت رواية: )وفكب فيهن ومن والأرض 
ولكفيهن، ومن والأرض الوات نور أنن، الحمد وللث، فيهن( 

أنتإالحمد، وللثف فيهن، ومن والأرصر الوات ملك، أنتج الحمد، 
والنارحق، والجنة حق، وقولك، حق، ولقاوك الحق، ووعدك الحق، 

أسلمتإ،للثخ اللهم حق، والماعة حق، ومحمد حق، والميون حق، 
ؤإلجلثطحاصمت،، وبك أنسن،، ؤإليلئ، توكلت،، وءليكؤ آمنت،، وبك، 

وماأسررت، وما أحرت، وما ءدْتإ، ما لى فاغفر حاكمتح، 
إلهلا المؤخر، وأنت، المقدم، أنت، محني، به أعلم أنت وما أعلنتح، 

رب،الحمد، لث، لاللهتر رواية(: )وفي غيرك إله ولا أنت،، إلا 
علىالقائم المنوم مجاهد: وقال فيهى، ومن والأرض، المموامتح، 

مدح.وكلاهما القثام، عمر، وقرأ شيء، كل 
بحانهيريل•، كما ؤياوبرهم يرعامحم حك كل على القائم هر; والقثوم والقثام )المم 

•ماس ابن ونال َك1؛ته يتا ئمبر عدمن جأ هو ءؤآذس ت تعالى نال ، وبعمدْ 
آيةبن عمر قرأ أي: عمر، قرأ قوله: يزول، لا الذي القائم القيوم: 

كادهماوالقيوم والقتام القيوم، بدل المام4 الحي هو إلا إله لا ؤالاله الكرسي: 
وللذم(.للمدح يأتي فإنه القيم ، بخلافمدح، 

مناممه رسول فمدت قالمتؤ: عائشة، عن رم( —  ١١٧٠
المنجد،في وهو قدمنه، نئلن في يدي فوقعش فالثمنته، الفناش، 

سحطلثؤ،مى برصاك أعوذ إئي اللهم يمول: وهر منهوبتان، وهما 



أئثعاليك، ثناء أحصى لا منك، بلف، وأعود عمونتلف، من ويمنامحايلق 
دان. الني افتقدت ! محالم،ت رواية( )وفى نملق على أسيف، كما 

محإدازجعلم،، تإ محتح1نث،، ، _Lj4بنص إلى دمج، أيه ^-؛، ٥٥قتلة، 
أك،إلا ١^ لأ وبمدف، أيقول:'نبحانلأ، ماجد أن - زاكخ نز 

آحر•لفي و\نإذ فأن، لفي إني وأمي، أنن، بابي ت فقلق 
وجير0أن وسأله تعار باق استعاذ أته وذلك لطيف معنى هن،ا محي ت الحقابي الإمام )نال 

المعامحاةوكذلك متقابلان ضدان والمخهل والري عفوسه من وبمعاغاته سخطه مجن برصاه 
ومعناهغير، لا منه به استعاذ ء اف وهو له ضر لا ما ذكر إر صار نلما والعقوبة 

سحامكمحوله؛ عليه. والثناء عبادته حق مجن الواجب بلؤخ ر التمصير من الاستغفار 
وبحمدك(.امم ك الأصول! جاع ر والعبارة لم، ممجطبؤع محي هكذا ا وبحمدك 

،٠٣•م، رحسن( هق( طب، ع ن ت، د م حم رش  ٠١١٧١
منبرصاك أعوذ إني، اللهم وترم•' آخر في، يقول كان ه الئي أف 

ثناءأحمى لا متلث،، ؛لئ، وأعوذعقو؛تلئ،، من و؛معامحاتلث، سخطك، 
نفلا،.على أينيت، كما أك عليك، 

ابنعن )حسن( هق( ع ن ت ه مي ضم رش -  ١١٧٢
أييمل،ه،و؛ث أنم -ءؤنج يت بثالث يوتر كان( ه النبي أن، عباس، 

كانرواية(: )وفي لمده آثه هو ألط؛/أ0ه، بمآها ووش 
كرثآو؛ ألآيمن،4 وق، آنت الوتر في، يفرأ و. الله رمود 

ركعة.ركعة فى، أحثتده آلله هو ^^j، و؛ 

بغ(هق ك طب حب حو ن ت د مي حم رش - ١ ١ *١٧ 
كلماته الله رسول ع-لم-ي، قال؛ علي،، بن، الحسن عن، )حسن( 
فيمنوعاقني، هديت فيمن اهدني، النهم الوتر؛ قنوت في، أقولهن، 
ماشث وقني أءطسث،، فيما لي وبارك توليت،، فيمن ونزلني ءافستإ، 





حج؛؛(
نفضحجر؛ ابن ونال القاري، علي ماله ليلة، في وتراق لا بقوله• عنه المنهي 

و.المي إلى نا-ه بلم عمر وابن دليل، إلى يحتاج المذكورة بالكيفية الوتر 
عتره(•على حجة اجتهاده وليس اجتهاده من هو 

عمروبن عائد سألت، قال: جنزة، أبي عن )خ( -  ١١٧٩
منأوئرُث، إذا قال: الوتر؟ ينمض هل _: الشجرة أصحاب، من كان و- 

آخره.من توتر فلا أوله 
المعجمة،الفال بضم الفنعي: عمران بن مر وبالراء• الجيم بفتح • جمرة لأ؛و 

غيرهبالجيم جمرة أبا يكنى من الرواة في وليس ثقة تابعي الوحدة، الماء وفتح 
تابعي،•أم صحابي أهو أبيه محا واختلف 

عنرحسن( هق( طب، حب، خز ن ت ئ، حم )ش - ١  ١٨٠
رمضان،من يوم في علي بن ئللق زارنا قادت علي، بن ظلؤ( بن قتسن 

إلىانمير ثم وأوتر، الليلة تللث، بنا قام ثم وأفطر، عناسذا وأمسى 
أوترفقال: رجلا، محدم الوتر بقئ إذا حتى بأصحابه، فصلى مسجده، 

ليلة.فى وتران لا يقول: . الله ود رم سممت، فإني ؛أصحا؛لئ،، 
أكثرذهب ذلك ؤإلى الوتر نفض يجوز لا أنه على به احتج المعبود؛ عون في )فال 

الذلك بعد الصلاة وأراد أوتر من إن ومالوا بعدهم، ومن الصحابة من انملماء 
أصحابمن جماعة عن المرملي وروى يمح، حتى شنعا ؤيملي وتره ينغنض 

لهبدا ما محملي أحرتم، إليها يفيق ومالوا الوتر نقض جواز بعدهم ومن، ايك، 
صلاته(•اخر في يوتر نم 

لأزثمنقلت،: قال: الجهني، خالد بن نيد عن )م( -  ١١٨١
ركعتينصلى ثم خفيفتين(، ركعتين، فملك، ه النه رّول صلاة الليلة 

هبلهما،اللين دون وهما ركعين، صلى ثم طويلين، ظويلتئن ظويلتتن، 
وهماركعتين، محلمحر ثم نلهما، اللشن دون وهما ركعتين(، صلى ثم 

يمقبلهما، اللثين دون وهما ركعتين، صلى يم قبلهما، اللثين دون 
ركعة.عنزة ئلاث، فدلك، أوتر، 



معصلث قال: عود، مابن عن ي زخ .  ١١٨٢
هممناوما قيل• سوء، بأمر هممنا حتى فأطال ليلة، اف رمول 

وادعه.أحلز أن هممت، قال! يه؟ 

ليلة،ذاين، ه الحم، ٌع صدتا ت قال حذيفة، عن رم( -  ١١٨١"
بهايصر ت فقلث، مضى، ثم المثة، عند يري فقلت،! البقرة، فافتتح 

نمفقرأها، اء، التافتتح ثم بها، يرم فقلت،! فمضى الركعة، في 
سبح،بح تفيها بآية مر إذا مترسلأ، يفرأ فقرأها، عمران، آل افتح 

تيقول فجعل رم، ثم تعوذ، بتعوذ ص ؤإذا نأل، بوال مز ؤإذا 
اللهسمع ت فال تم قيامه، من نحوأ ركزعه فكان العفليم، ربي سبحان 

طويلاقياما قام نم الحمد( للق، ربنا I حرير رواية في )زاد حمده لمن 
مجودهفكان الأعلى، ربي سبحان فقال! مجد، نم ري، مما قريبا 
قيامه.من قريبا 

ميمونةحالتي عند بن، قال: عنان، ابن عن م( رخ -  ١١٨٤
حفيفازصوءأ طق شن من متوصأ الليل، من ه البئ فقام ليلة، 

فتوصألت،فقمت،، قال! يملي، وقام - ؤيقلله دينار بن عمرو خئفه ي- 
عنفجعلني فحولي، اره يعن فقمت، حشت، يم توصأ، مما نحوأ 

أتاهنم نمح، حتى فنام اصهلجع ثم الله، ماء ما صلى ثم يمينه، 
يتوصأ.ولم الصبح، فصلى المائة، إلى فقام بالصلاة، فآدنه المنادي 

تتام. المبي أن I بلغنا لأنه خاصة، ه للنثي وهدا مفيازت قال 
قلته.ينام ولا عيناه، 

فتحدلت،ميمونة، حالتي بيتإ فى يت، قال! رواية( روقي 
الأحرالليل ثلث، كان فلما رقد، ثم اعة سأهله ْع اممه رسول 
وآغتثم،وأيرينأ ألكمون ل ^٠'-؛ فقال؛ ماء الإلى فنفلز قعد، 



ثمركعة، عتره إحدى فصلى واسس، فتوصأ قام ثم وآلنهاوه آقز 
حرج.ثم ركمض، مملى بائل، أذن 

فقاث!قال؛ خالته، وهي ميمونه عند بات أنه رواية(؛ روهمي 
ونادة،. اض لرسول يهلزحغ . اف رمول صلاة إلى لأنغلرئا 

فيوأهله الله رصود صطجع وا الوسادة، عرض في فاصهلجعلمؤ 
بعدمأو ؛قليل، يبله أو الليل، انتصم، حتى ه افه رصود فنام طولها، 
ثمديدْ، وجهه عن الرم بمح فجلس اش رمحود استيقغل ثم بقليل، 

معلمة،ثى إلى قام ثم عمران، آل سورة من الخواتم الآيات، العئز قرأ 
مثلفصنعثج فممن قال! يملي، قام ثم وصوءة، وأحس منها، فترصا 

اليمنىيده . الله رسول فوصغ جنبه، إلى فقمت ذمتا ثم صغ، ما 
ثمركعتين، ثم ركعتين، فصلى لمتنها اليمنى بالني وأحد رأس، على 

حتىاصحلجع ثم أوتر، ثم ركعتين، ثم ركعتتن، نم ركعتتن، ثم ركعتين، 
الصبح.فصلى حرج ثم حميمتين، ركعتين مملى فقام المؤذن، جاءه 

هاعني• اف ورسول ميمونه، عند بن، قال؛ ؛ أحرى، روقي 
يسارهعن فممن، فصلى، قام ثم هؤ افه رسول فتوصا الليله، تللئ، 

ركعة،عئ«نة ثلامح؛، الليلة تلك في فصلى يمينه، عن فجعلني فأحن،ني 
المودن،أتاه ثم نمح، نام إذا وكان نفخ، حتى اف رسول نام ثم 

يتوصأ.ولم مملى، فخرج 

قامإذا ؛ لهافملمت، ميمونه، حالتي عند ليلة بئ أحرى،؛ روقي 
بيديفاخذ الأيسر، جنبه إلى فممن، ه فقام فآيقفليني، ه الس 

أذني،يثحمة ياحد ت، أعفيإذا فجعلّت، الأيمن، نمه من فجعلني 
رايءآ،شمه لأسمع إني حتى احتبى، ثم ركعة، عئزه إحدى فصلى 

حميض(•ركعتين، محلى المجر له تبين( فلما 



حاجته،فأتى و. النبي فقام ميموط، عند يئ، ت قال أحرى( روقي 
ثمشناثها، فأطلق فأتى قام ثم نام، نم ؤيديه، وجهه غل نم 

فقمن،فصلى، قام ثم أبلغ، وقد يأكثر، لم الوضوءين بين وصوءأ توصا 
عنفقمت، يحلي، وقام فتوصأت، له، أنتبه كنت، أئي يرى أن كراهيه 
عشرةثلايث، صلاته فنتامت، يمينه، عن فأدارني بيدي، فأخذ سماره، 
فادئهبلال فأتاه نفخ، نام إذا وكان نفخ، حتى فئام اصهلءح ثم ركعة، 

قلبيفى اجعل الثيغ دعائه: في وكان يتوصأ، ولم يملى فقام بالصلاة، 
اريبوعن نورأ، بمنكب وعن نورا، ممعكب وفي نورأ، صري وقمحب نورأ، 
لىواجعل نورأ، وحلفى نورا، وأمامي نورا، وتحتكب نورأ وفوقمحب نورأ، 

نورأ.لى واجعل قوله: بدل نورا، لي وأعظم رواية(؛ روفمحب نورأ 
بنفخه،نام إذا نعرفه وكنا نفخ، حتى نام نم قال• أحرى( روفمحب 

فيأو - صلاته في يقول فجعل فصلى، الصلاة إلى حرج ثم 
مريومي نورأ، سممب وفمحب نورأ، قلمب فكب اجعل اللهم -ت سجوده 

وفوقينورأ، وحلفى نورآ، شمالي وعن نورآ، بمبي وعن نورأ، 
)وفىنورا اجعلني قال: أو - نورأ لى واجعل نورأ، وتحتكج نورا، 
تشك(.ولم نررأ، اجعلني قال: رواية 

قالكلمة، عئزه بتع ليلتثذ اممه رمود فدعا أحرى(• رومج 
بقى،ما ونسيت عشزة، بش منها فحففلت، كريب، حدثنيها سلمه: 

نورا،لساني وفي نورا، محيي في لي اجعل ١^ ه: افه رسول قال 
تحضومن نورأ، فوقى ومن نورأ، بمري وفي نورأ، سمعكب وفكب 

ومننورأ، يدي بين ومن نورأ، شمالمحا وما نورأ، وعن؛بميكا ، نور 
نورأ•لمحب وأعظم نورا، نفكب فمحب لكب واجعل نورا، حم، 

وصوءأفتوصأ شناقها، نحل القربه، أتى قال؛ أ'مى(: روفكب 



)جقجيغ|1سيه 

القرنهفاني أحرى، محومة قام ثم فنام، فرائه أتى ثم الوصوءين، بين 
ليأعفلم ت فيه وقال الوصوء، هو وصوءأ توصأ ثم شناقها، فح-ل؛ 
نورأ•واجطي يذكرت ولم نورا، 

.المي وكان ميمونة، حالتي بيت، في يث، ت قال ؛ )وللخاري( 
أرخفصلى منزله؛ إلى جاء ثم العشاء، الني فصلى ليلتها، في عندها 

ثم- تشبهها كلمة أو - العليم نام قالت ثم قام، ثم نام، ثم ركعات، 
ثمركعايتح، حمى فحلى يمينه، عن فجعلني يساره، عن ففمتح قام 

إلىحرج ثم - خطيهله أو - عطيد سمعث، حتى نام ثم ركعتين، صلى 
الصالة.

وسوك،فاستيهعل ت فال . النبي عند رثي. أنه لم(! )ولم
آيلوآحتلنف وآ'لآريا آلقثنوت م ق ^إث ت يقول وهو وتوما، 

السورة،حتم حتى الكلمايتح هؤلاء فقرأ آ'لأك_اه، لأول محنت وألم-ار 
ثمجود والوالثكوع، القيام، فيهما أيلّال ركعتين، فصلى قام ثم 

كذركعات،، ستط مرات: ثلايث، ذللثح فحل ثم نفخ، حتى فنام ، انصرف
فائقيثلايثح، أوتر ثم لأبان، ا هؤلاء ؤيقرأ وينومحا، تاك يذللثح 

نورأ،قلبي، فير اجعل اللهم ت يقول وهو الصلاة إلى فخرج الموئل 
نورأ،بصري في واجعل نورآ، سمعي، في، واجعل نورأ، لساني وفي، 

نورأ،ذوض، من واجعل نورا، أمامي ومن نورأ، حلفي، من واجعل 
نورأ.أعهلني اللهم نورأ، تحك، ومن 

فقامليلة، ذايتح النيئ. عند بات أنه أحرى(: في، )وله 
الأيةهده مملا الماء، إلى فنفلر فخرج الليل، آخر ص M س نئ 
وآينهارهآكير رآحتقف وألأزمر آلكتوت حه ق، ؤ[0 ء_مران: آل في 

ثموتوصأ، وك، فتالبت، إلى رجع ثم آثاره عياب بلغ حتى 



هذهتلا ثم الماء، إلى ضؤ فخرج قام ثم اصهلمع، ثم محملي، قام 
فصلى.محام ثم فتوضأ، فتسوك، رجع ثم ية، ألا 

اللهمت نوله ه. الّك، وأدب الدياء كيفية باب في أ"؛مى رواية للحديث )متأتي 
وتصرفاتهأعفاته حمح في النور مال العلمّاءت نال آخره، إلى نورا قلتي في اجعل 

الروايةقمح، وقوله عنه• منها شيء يزيغ لا حتى النث جهاته وفي وحالاته وتهياته 
مخالفةفيها الرواية هذه ركعات، من< مرات نلامحث، ذللئ، فعل ثم • لأحيرة ١ نبل 

القاصيىل الركعات، عدد وفي الركعات بين الموم تخليل غي الروايات لباقي 
واحتالآفلاصهلرابها الم معلى الدارقهلني اسيركه مما الرواية هذه عياض! 
والمتابعاتمتابعة ذكرها انما متقله يذكرها لم بأنه لم معن النووي ويلمع الرواة، 
أخرى(.توجهات القاصي ودفع الأصول، ش تحتمل لا ما فيها يحتمل 

سبمش M المي لكن نالت: ءا-ثت، ص ۶( رخ -  ١١٨٠
كانت رواية( روقي المجر وركعتا الوتر منها ركعة، عثرة ثلامحث، الليل 
ركعتين،كل بين يلم ركعة، عنزه إحدى بالليل بصلي ه الّك، 
ينحمأحدكم يفرأ مّا محير ذلك، من جارة الفسجد بواحدة، ؤيوتر 

ملحضمتين، ركعتين صلى المجر حللع فإذا رأنه، يرفع أن مل آية 
المؤذنيأتيه حتى الأيمن، شمه على اصهلجع يم الفجر، صلاة 

صلاةمن يهمغ أن بين ما يصلي ه كان قالت؛ أحرى( روقي للصلاة 
محنوترركعتض، كل بض لم بركعة، عثرة إحدى المجر إلى العشاء 

وحاءهالفجر له وتبثن الفجر صلاة من المؤذن سكت، فإذا بواحدة، 
الأيمن،شفه على اصهلجع ثم حقيقتين، ركعتين فركع قام المؤذن، 

الليلمن يملي، ه كان أحرى،؛ روقي( للائامة المؤذن بانيه حتى 
مح،إلا ثي،ء في، يجلم، لا _،، ذلك من يوتر ركعة، عشرة ثلاث 
علىغيره ني، ولا رمضان ني، يزيد كان ما ءالت<ث أحرى( روقي، آحرها 
ثموؤلولهن، حسنهن، عن، تسأل فلا أربعا، يصلي، ركعة، عشرة إحدى 
يافقلت؛ ثالثا، بملي ثم ومحلولهن، حسنهن م، نال لا أربعا يصلي، 





عيخ؛سةِسه

فتهايجلس لا ركعات، تع ؤيصئي ؤيتوصا وك فيتالليل، من 
يلمم،ولا ينهض ثم ؤيدعوه، ؤيحمده الله فيذكر الثامنة، في إلا 
نمؤيدعوه، ؤيحمده الله فيذكر يقعد نم التاسعه، فملي يقوم ثم 

فاعد،وهو لمم يما بحد ركعثين يصلي يم ، معا )ليما تيلم 
وأخذهالله نبي أمحس فلما بّي، يا ركعة عسره إحدى فتلك 
نعفتلك الأول صنعه مثل الركعتين في وصغ بع، أوثر اللحم 

)وفيعليها يداوم أن أحن، صلاه صلى إذا ٌ. وكان بني، يا 
عنوجع أو نوم غلبه إذا وكان أتته( عملا عمل إذا كان رواية: 
اعلمولا ركعة، عمْ تنتى النهار س محلى الليل قيام 

المح،إر للأ محش ولا يلي، نى كد الهرآو ترأ نؤاللر. 
رمغاو.غيز كاملا شهرا صام ولا 

الركعتانهاتان النووي؛ قال قاءاJ، وهو يلم ما _، ركعتين يملي نم )قولها 
النملجواز وبيان الوتر، بعد الملأة جواز لبيان جالسا اش رسول فعلهما 
ذلك(.عر يوافلب ولم جالسا، 

يقومه اللمه رسول كان ت،ت ءالعائشة، عن م( رخ -  ١١٨٧
اشرسول يا هذا تصغ لم له: فقالت، قدماه، تتمثلر حتى الليل من 

أكونأن أحن، أفلا قال: ناحر؟ وما ذنبالث،، من تقدم ما للث، عفر وقد 
أنأراد فإذا جالسا، صلى لحمه وكثر فلما تح؛ قالشكورأ؟ عبدأ 
ر؛،'ثم ممرا، قام يركع 

الرحلتدن تتشقق. ت تتفطر التعمت. شكر باب في المغيرة، حديث من نظيره )سيأتي 
تبدانة مخففة، وفتحها الدال بفم وبدن وصعق، وأنن كبر كدينأ* بالتشديد، 

لحمه(.وكثر سجن 

يصليالله. رسول نر لم أنها عائثة، عن م( )خ - ١  ١٨٨
أنأراد إذا حتى قاعدا، دأ فكان أنن حتى قفل، قاعدا اللبل صلاة 



—————-يج؛تع^
سجد،ثم ركع، نم آية، أربعين أو نلاثض من نحوأ فقرأ نام يركع 
يقظىكث فإن صلاته، قضى فإذا ذلك، مثل الثانية الركعة في ففعل 

بدنلما ت محالت، آ لم رولمصهلبم^ ا نائمة كست، ؤإن معي، تحدمحثج 
أنله(! أحرى روقي جالسا صلاته أكثر كان ومل، ه الله رمود 

رواية()وفي جالس وهو صلاته من كير كان حتى بمن، لم . الحم، 
يصليه المي كان هل لعائشة! قلت، هال،؛ شفيق، بن عبداممه عن 

الماس.حثلمه بعدما نعم قالت،! قاعد؟ وهو 
حنلهلما كأنه فيهم كثر إذا أهله فلأنا حطم يقال يره تغفي الراوي غال الووي! رقال 

اليابس(.الشيء كنر والحئلم; محطوما شيخا صيروه بمصالحهم والاعتناء مورهم أس 

صلىه اف رمحول، رأيت ما قالت،ت حفصة، عن )م( -  ١١٨٩
أوبعام • رواية روفي بمام وفاته قبل كان حنى قاعدا محبحته في 

،ورة باليقرأ وكان قاعدأ، سبحته في يملي فكان عامين( 
منها.أتلوي مى أحلول تكول حش 

الافالأت(.صلاة )القيمة: 

سلمانبين . المبي آخى قال،: يغيفة، أبي عن رخ( -  ١١٩٠
فقال،متنذله، الدرداء أم فرأى الدرداء، أبا سلمان فزار الدرداء، وأبي 

الدنيا،في حاجة له ليس الدرداء أبو أحوك فقالت،: شاءنمح؟ ما : لها
قال،:صائم، فإني كل، له* فقال، حلعاما، له نمغ الدرداء، أبو فجاء 

الدرداءأبو ذمبؤ الليل كان فلما فأكل، -اكل، حض بآكل  ٧١ما 
آخرمن كان فلما نم، فقال: يقوم، ذه، ثم فنام، نم، فقال،: يقوم، 

لربم،إ0 سلماذ: له فقال، فملها، الأن، لم ّلماذ: قال،: اللهل، 
ذىكل •تمهل فا حما، ، ^JLiولأهلك، حما، عيك لئ، ولنفحما، عبك 

صدئ،المبي فقال له، ذللث، قدكن . النبي فأتى حمه، حق 
سلمان.



^|1سيه
سلمانأن الحديث روايات وفي الحجاب، فرض فبل والحوار الزيارة هذ0 )كانت، 
وزناألمهنة وهي فاكون بكسر البذلة ثياب لابسة أي ت متدلئ فأفطر. عاليه أنم 

أييبتت فكون بقح حيرة واسمها الكبرى الدرداء أم هي هذه الدرداء وأم ومعنى، 
منهنالرأي وذوات الصحاسات فضاليات من صحابي، بتت صحابية الأسلمية حدرد 

عنه(.ترو ولم ستين الدرداء أبي قبل عثمان حلافة في ماتت والنسك والعبادة 

أبىعن )حسن( هق( ك حب ع ن بز د ى رش - ١ ١ ٩ ١ 
منامتيقظ من •' اض رسول قال مالأت هريرة، وأبى الخيري سعيد 
كثيرأاف الذاكرين من كيا حميعا، ركعتين فصليا امرأته، وأيقفل الليل 

والذاكرات.

أبيعن زحسن( هق( ك حب خز لئن رحم -  ١١٩٢
الليلمن نام رحلا اممه رحم قال: له. الرسول أن هريرة، 
اللهرحم الماء، وجهها في نضح أبثإ فإن امرأته، وأيقفل فصلى، 

فينصحت، أبى فإن زوجها، وأيقغلت، فصلت، الليل من قامتا امرأة 
الماء.وجهه 

المعاشرةحن بيان وغيه أمكن، مهما الله لهلاءة والتعاون بينهما التلطف )المراد 
اللاطفت(.وكمال 

صلاتهيصلي ه الني كان قالت،: عائشة، عن م( زخ -  ١١٩٢٠
فإذاالجنازة، كامحزاقس القبلة وبين بينه معترضة وأنا كلها، الليل من 

منيملي ه افه رموث( كان لم(: )ولمفأوترث، أيقظتي يوتز أن أراد 
عائشه.يا ماوتري يومي ت قال أوثر فإذا الليل، 

المملى(.سرة باب في الأولى الرواية أول، رض 

ليقال قال: سرو، بن عبداممه عن م( رخ -  ١١٩٤
الليل،من يقوم كان فلأن، مثل تكن لا عبداممه، يا الله رسول 

اللل.قيام فترك 



يخقئء
نغئلهرالا تال: المث. أن ب، أم ص رم( -  ١١٩٠

منبصيام الجمعة يوم ئخصوا ولا الالتالي، بتن من بقيام الجيؤة ليله 
أحدكم,يصومه صوم قي يكول أن إلا الأيام، بين 

ليلةتختصرا لا قوله . صومه عن نهي وما التطؤع صيام باب في الحديث )سيأتي 
فيوقع هكذا النووي؛ نال واحدة، بتاء الجمعة يوم تخصوا ولا بتائين، الجمعة 
صحيحان(.وهما الأصول 

نصإذا قال; افه. رسول أن عائشة، عن م( رخ -  ١١٩٦
صلىإذا أحدكم فال النوم، عته يذهب حش ئؤإئو يصلي وهو أحدكم 

٠نمه لب ستنمر، يهب لعله يدرى لا ناعمي وهو 

أحدكمنعس إذا ناد: ه النبي عن أنس، عن رخ( -  ١١٩٧
ذذما يعلم حش فلينم الصلاة في 

نامإذا نال؛ و. اف رمحول أن هريرة، أبي عن رمإ -  ١١٩٨
يقول،ما يدر فلم لسانه، على القرآن الليل من أحدكم 

.همح؛،

علىينبح كان . النبي أن عمر، ابن عن م( رخ -  ١١٩٩
يفعلهعمر ابن وكان برامحه، ؤيومئ وجهه، كان حيث راحلته حلهر 
وجهأي فنل الراحلة على يح ه اف رمحول كان ت لم( )ولم

•رواية، روقي المكتوبة عليها يحلي لا أنه غير عليها، ؤيوتر توجه، 
صادهإيماء يومي به توجهتؤ حيث راحلته على فر الفى يصلى كان 

علىيوتر كان أحرى(: )وفي راحلته على ؤيوتر الفرائض، إلا الليل، 
متوجهوهو حمار على يصلي المي. رأبثإ قال؛ لم( )ولمالمعير 

منمقبل وهو دابته على يصلي . المي كان أحرى(: )وفي حيبر إلى 



وجدمم موزأ ءؤة1ينعا نزك وفيه توجهت، حيثما المدينة إلى مكة 
صء

أوعائثة، عن زحسنا مق( خز ن د حم زيك - ١ ٢ ٠ ٠ 
عليهافينلبه بليل صلاة له تكون امرئ من ما I مال الني رسول 

صدقة.عليه نومه وكان صلاته، أجر له كيب إلا نوم، 
تنال س اف رسول أن الخطاب، بن عمر عن زم(  ٠١٢٠١

صلاةبيى ما ففرأْ منه، ض؛ عن أو اللل، من حزبه ص نام مس 
الليل.من مرأه كأنما له كتن، الظهر، وصلاة الفجر 

هه ه 

اضضصلاة باب 

Mخليلي أوصاني قال: هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٢٠٢
أننبل أوبر وأن الصحي، وركعتي شهر، كل من أيام ثلاثة بمام 

مثاله.الدرداء، أبي عن )ولملم( أرمد 
المملؤع(.صيام ياب في الدرداء أيي حديث )سيأتي 

كلعلى شح مال: الني. أن ذر، أي عن رم( -  ١٢٠٣
صدقة،تحميده وكل صدقة، ييحة تفكنئ صدقة، أحدكم من سلامي 

ونهيصدقة، يالمعروفح وأمر صدقه، تكبيرة وكل صدقة، تهليله وكز، 
الضحى.من يركعهما ركعتان ذللت، من ؤيجرئ صدقة، النكر عن 

المفاصل(.اللام؛ وتخفيف، الين مم )الثلأنى، 

كافكم عائثة! ّالتإ أنها الاناو.وثة، معادة عن رم( —  ١٢٠٤



ماؤيزيد ركعات، أربع • قالت الضحى؟ يملي . الله رسول 
النه.ثاء 

منيملون قوما رأى أنه أرقم، بن زبد عن )م( -  ١٢٠٠
إنأقفز، الساعي هذه غير فى الصالة أف علموا لمد فقال: الصحي، 

رواية(;)وفى الفصال ئرمص حين الأوابين صلأ*ْ قال؛ الله. رسول 
صلاهفقال: يصلون، وهم ؛باء أهل على حرج الله. رسول أل 

الفصال.رمشت، إذا الأوابين 
ئخنىأن الفصال; ثرنص حين المطتع• ونيل• بالتوبة، الله إلى ازجاع رالأواب• 
الإبلصغار وهي الفصال فثبرك بالشمس حرارته اشتدت إذا الرمل وص الرمضاء 

أحفانها(.ؤإحرانها حرها شذة من 

بنمحم عن رحسن( ض( -)سحمميتخدنص  ١٢٠٦
ياهق؛ الله قال يقول؛ . الله رسول معث، س قال؛ الغطفاني، همار 

روقيآجره أكمك، النهار أول في ركعات أربع لكب صل آدم، ابن 
أكفكالبار، أول من ركعات أرع عن ننجز لا آدم، ابن يا رواية(؛ 

آحره.
١لأرحهده يقول؛ تيمية ابن الإسلام شيخ سمعت المعاد؛ زاد هي القيم ابن )قال 

وسنتها(.الفجر ص عندي 

و.اف رمرد رأبت ما قالت،؛ عانثة، عن م( )خ -  ١٢٠٧
افرسول كان ؤإل لأمبحها، ؤإني نهل، الضحى سبحة يحلي 

هيمرصنالنامي به يعمل أن خشيه به، يعمل أن يحسا وهو العمل لبمع 
كانهل لعانثة; قلت، قال; شقيق، بن عسداللة عن لم( )ولمعليهم 
مغيبي.من يجيء أن إلا لا، قالت،; الضحى؟ يصلي الله. رسول 

أهلعند يينها اختلاف لا متفقة كلها الضحى صلاة في الأحاديث المؤوي؛ )نال 
ينالجمع وأما ثمان، وأكملها ركعتان أهلها وأن مؤكدة سة أنها وحاصلها المحقيق 
أحيانايمليها كان أنه فهو ؤإنباتها الضحى ه صلاته نفي في عائشة حل-يثي 



جع1خيسيهتجقتح 
اسحبابثت وند عائشة، ذكرته كما تقرصي أن خشية أحيانا ويتركها لفضلها 

العلماءفجمهور كان وكيف ذر، وأيي الدرداء أيي يحدبث، حقنا في عليها المحافنلة 
انتهىهمم، وابن عود مابن ين فيها التوقف نفل ؤإنما الضحى استحباب على 

ملخصاك

تمليعمر؛ لأبن قلغ ت قال ■' الجلجفآ ثوري عن )خ( -  ١٢٠٨
بكر؟فأبو قلث، قال: لا، شن؟ قلت: لا، قال: الضص؟ 

إخالئ.لا ق1ل: فالمئ.؟ قلئ،: لا، قال: 
أقلنه(.لا إحاله! لا السفر. في الضحى صلاة باب في )أحرحه 

الكان عتر ابن أن عنز: ابن مولى نافع عن )خ( -  ١٢٠٩
نقدمهاكان فإنه مكة، يقدم يوم يومين: في إلا الضحى من يصلي 
مجدبأُي، محئوم المقام، حلما ركعتين فيصلي ؛الست،، فيطول، صحى 

منهيخرج أن كر0 المسجد يحل ؤإذا نبت،، كل يأتيه كان فانه يباة، 
يزورهكان افه. رسول أن يحي.خ، وكان قال: فيه، يصلي حتى 
أصحابيرأيت، كما أصنع إنما : لنايقول وكان قال: وماشيا، راكبا 

غيرنهار، أو ليل من ساعة أي في يملي أحدأ أمنع ولا يصنعون، 
غروبها.ولا الشمس، طلؤع ئثحروا لا أن 

حدثناما قال: ليلى، أبي بن عثدالرحنن عن م( )خ .  ٠١٢١
إنقالتخ: فإنها هانئ، أم غين الصحي، يصلي . المي رأى أنه أحد 
فلمزكناتح، ئمانئ وصلى فاغتسل ، ،^54فتح يوم بيتها دخل ه النؤ 

لم()ولمجود والالركؤع يتم أنه غير منها، أحم.، قْل صلاة أر 
أنيخترني الناس من أحدأ أحي. أن على وحزصتج ئا ألّقال: 

غير، ذللث، يحدثني حدأ أ أجد فلم الصحي، بحة سح هؤ النه رسول 
ارتفعبعدما أتى . اش رسول أو أخبرتني طالب، أبي ينتظ هانئ أم 

ثمانئفرير قام ثم فاغتسل، عليه، فتر بثوب، فاني، الفتح، يوم النهار 



)جييحؤ;جيقغ؛يه
كلسجوده؟ أم ركوعه، أم أطول، فمها أفيامه أدري؛ لا ركعات،، 

أحرىرويي بعد ولا نل سحها أره فلم نالت،! متقارب، منه ذللث، 
فيركعات، ثمانئ الفتح عام بيتها في صلى . اش رسول أف له() 
بينحالم، قد واحد ثوب 

 □□□□□□



عؤإ؛ي؛؛ه

اسايرساب 

ابنوهو M اش رسول نص قال: أنس، عن )م( -  ١٢١١
ثلاثان وهو وعمر وثن، ثلاث ان وهو بكر وأبو وثن، دالث 

وثن•

معاؤيةعند قعودأ كنا قال: عبداف، ن حرير عن زم^ -  ١٢١٢
وهوه اض رسول يبقى معاؤية: فقال ه اض رمحول سني ذن*كروا 

عمرومحو وثن، ثلاُث، ابن وهو بكر أبو ومات وستين، ثالث ابن 
معاويةمحمع أنه جرير، عن رواية( )وفي، وشن ثلايثج ابن وهو 

وأبوستة، وسنتين ثلاث، ابن وهو اش رسول مالنت، فقال: بحثلبؤ، 
وثن•ثلايث، ابن وأنا وعمر، بكر 

موايقتهم،خأرر؛غ رمشن، ثلاث ابن الأن وأنا أي• وسنن، نلاث ابن وأنا ت )قوله 
سينسنن >ه مات وند وأربعين، حص سنة ذلك وكان السنة، هذه أموت وأني 

سنة(.وسبعون ثمان وله 

وفاتهقبل ه اض رمول سمعّأن، قال: جابر، عن رم( -  ١٢١١٠
هق.باض الظن يحن وهو إلا أحدكم نمون لا يقول: ؛ثلايث، 

و.اف رسول أن محمد، وأبي، هريرة، أ؛ي، عن )م( -  ١٢١٤
اض.إلا إله لا موتاكم لمنوا قال: 



ؤعتحو^؛|هؤ|1س؛ه 
اف،إلا إله لا رجل: لمنه المبارك ابى حمر لما ونال؛ أيضا، الزمذي )أحرجه 

بكلام(.أتم لم ما ه م؛ ئ، نلإذا نال: عب، أم فلما 

على. اف رمول ْع دخلنا قال: أنس، عن م( )خ -  ١٢١٠
هاض رسول فأحد - فقؤهئ لإبرامم ظئرأ وكان - القين سيف أبي 
يجودؤإبراهيم ذلك، بعل عليه لحلنا ثم ونمه، قمله إبراهيم، ابنه 

ياوأنث، ت عوفح ابن فقال ئدرفان، الله.ؤ رسول عينا قجعلئ، بنمه، 
بأخرى،أتبعها ثم رحمة، إئها ح، عوفابى يا فقال؛ الله، رسول 
ربنا،وو'بتي ما إلا نقول ولا يحزن، والقلن، تدمع، العس إي فقال: 

ؤإنهابني، إبراهمم إن ه•' وقال لمحزونون، إبراهيم يا ؛غراهلث، ؤإنا 
)وللجخارى(الجنة فى رصاعه ئكملأن لفلثرين له ؤإن الثدي، في مامحت، 

إناممه رسول قال إبراهيم توفي لما قال: عازب، بن البراء عن 
الجنة.في مإبأ له 

الذكرعلى تقع ظئر ولففلة للرضع، ظئت وزوجها غيرها، ولد مرضنه )الئلتر: 
والأر(•

ثأرسلت قال: نبد، بن أسامة عن م( )خ -  ١٢١٦
ؤيقول:لام، اليقرئ فارسل فائتنا، هبص لي ابنا أل إليه: النبي. 

قئثصسنمسئى، باجل عنده سيء وكل أعطى، ما وله أخد، ما لله إل 
بنمعد ومعه فقام لياتينها، عليه تميم إليه فأرسلت، ولتحتئ،، 

ورحال،تابت،، بن وزيد كميج، بن وأبئ جل، بى ومعاد عبادة، 
حجره،في فأقعده الصبي، و. الله رسول إلى فريع معهم، وانطلقتج 

اينهرسول يا سعدت فقال عيناه، ففاصت، ثن، في كائها ئمعهع ه ونف
عبّاده،من ثاء من نلوب، فى اف جعلها رحمة هذه ت فقال هذا؟ محا 

الرحماء.عباد؛ من الله يرحم ؤإثما 
الموة(ؤالقربة )الئن: 



عبادةبن سعد اشتكى قال! عمن، ابن عن رخ -  ١٢١٧
بنوسعد عوف، بن عبدالرحمن ْع يعوده ه الثني فأتاْ له، شكوى 

منغاشية في وحده عليه لحل فلما عود، مبن وعبداه وقاص، أبى 
.الثبي فبكى اه، رسول يا لا ت فقالوا قشي؟ أقد فقال■. أهله، 

الاه إف تسمعون؟ ألا قال! بكوا، ه الّبي، بكاء القوم رأى فلما 
إلىوأثار - ؛هذ.ا يعدب، ولكن الفلم،، يحزن ولا العين، بدمع بمدب 
عليه.أهله ببكاء يعدب اليث، ؤإف ■' البخاري( )زاد يرحم أو - لمانه 
بالحجارة،ويرمى بالعصا، فيه يضرب، عنه الله رصئ عمر وكان 

بالتراب-وبممح، 

عليهنيح من أود قالت ربيعة، بن علي عن م( )خ -  ١٢١٨
سمعن،ت ثحيه بن الغيرة فقال ، ب، كعبن قزمحلة الكوفة! ب

يومعليه نتح بما يعدب فإنه عليه، يتح مس يقول• اش رسول 
القيامة.

إلىصر وجههم من أحد لكن حزرجي أنصارى متحات،: غرظة حجرت ابن )ئال( 
ماتازكوفة، على عالئ وامتخلفه ١^^ فتح يده على وكان الماس لمفقهوا الكوفة 
معاؤية(.تل س عليها أميرأ المغيرة كان حين بالكوفة 

قالقال: الخطاب بن عمر أن عنز، ابن عن م( رخ .  ١٢١٩
نتحما ت رواية( )وفي عليه نتح بما قبره في يعدب، المنت، التي 
وأبوعباسي، ابن عنر: عن ورواه أبيه، عن عتر ابن رواية هذه عليه، 

ابنحديمث، )وفي المحنى متقاربة بألفامحل وأنس، الأشعري، موسى 
إنقمل: اش. رمول قال ما والله لا قالمخ! عائشه أن عباسي(: 

أهلهببكاء اش يزيده الكافر إن قال: ولكنه أحد، ببكاء ب يحي. اليث، 
ولكنلركاه ورر محازر، زر ء؛ؤولأ وأبكى أصحلثؤ لهو اش ؤإن عذابا، 

يحهلئ.مع ال



هيت؛(
سمتقالت! عبدالرحمن، بنت عمرة عن )خ -  ١٢٢٠

ببكاءليعدب المنن إن ت يقول عمر بى عبداممه أن لها ويكر عائنة، 
نكذبلم إئه أما عبدالرحمن، لأبي الله نعفر تقول؛ عليه، الحي 
يبكىيهودية على . اممه رمحود م إنما أحطا، أو نجي، ولكنه 
عنلم( )ولمقبرها في لتثدب ؤإنها عليها، ليبكى إنه ت فقال عليها، 
أهلهببكاء يعذب البت عمرت ابن قول عائشة عند ذكر نال• عروة، 
إنمايحففله، فلم شيئا سمع عثدالرحمن، أبا اف رحم فقالت: عليه، 
أنتمفقال: عليه، يبكون وهم يهودي، جنازة الله. رمحول على مرت 

ليعذب.ؤإنه تبكون، 

بنلعثماو بنت توفيت، قال: ئلتكة أبي ابن عن م( )خ -  ١٢٢١
فإنيعبامحن، وابن عمر ابن وحمرها نشهدها، فجئنا بمكة، عقال 

—مواجهه وهو - عثمان بن لعمرو عمر بن ءبد'الله فقال بينهما، لجالس 
ببكاءليعدب المئت، إن قال: ه اممه رسول فان البكاء، عن ثنهى ألا 

أنفالما ذلك، يعص يقول عمر كان قد هماس• ابى فقال عليه؟ أهله 
فقالصاحباه، وا أخاه، وا يقول: يبكى، صهبب، لحل عمر أصيب 
البث،إن افه رسول قال وقد علي أتبكي صهس-إ، يا عمر: 

ذكرتعمر مات فلما عباس: ابن فقال علبه؟ أهله بكاء ببعض ليعد.ب 
حدثما والفة لا عمر، الله يرحم الت،: فقلمائشة، لثؤ ذل

اشإن قال: ولكن أحد، ببكاء الومن ب يحل• اش إل ج: الله رسول 
القرآنحننكم عائشة: وقالمث، عليه، أهله ببكاء ءن-ا؛ا الكافر يزيد 

أصحلث،والله : ذللث،عند عباس ابن قال أ-مئه وزر وإزرْ رر 
بلغولخا قال: شبئا، عمر ابن قال فما مليكة: أبي ابن قال وأبكى، 

ولالكذبتن همر عن لتحدثوني إنكم ثالم،ت عمر وابن عمر قول عائشه 
يخُلى•مع الولكن مكيين 



أغزلتنمن نئا الخطاب بن عمر أف أنس، عن رم( .  ١٢٢٢
يقول!هؤ اض ود رم سمعت أما حمصة، يا فنال! حمصة، عاليه 

أماصهبي،، يا عمرت فقال، صهيب،، ءاليه وعول يعدب، عليه المعول 
أبي،بن، بردة أبي، ص رواية( روقي، بعدب؟ عليه المعول أن علمغ 
حتىمنزله، من صهبب، أقبل عمر أصيب لما قال؛ أبيه عن موسى 

أعالئتبكي؟ علام عمر: فقال بكي، بجماله فقام عمز، على لحل 
لمدواف قال؛ المؤمنين، أمير يا أبكي لشك واف، إي قال؛ تبكي؟ 
فذكرتقال؛ يعدب، عليه يبكى مى ه^قال؛ اش رسول أف علمثا 

أولئلث،كان، إنما تقول؛ عائشة كاتتؤ فقال؛ طلخة، بن لموسى ذللئ، 
اليهود•
منصوت أر البكاء، والعويل؛ عليه، وبكى نديه ت عليه وعول المست، على )أعود 

بكاء(.غير 

نعبداف على أض قال؛ بشير، ن العمان، عن )خ( .  ١٢٢٣
تعددواكدا، واكدا، واحبلاه، تبكى؛ عمره أحنه فجعلئؤ رواحة، 

فلماكيلك،؟ آنن، ؛ ل,. قاالأ شئا نم، ما أفاق،؛ ح/ فقال علمه، 
ت.تبم، م مات 
إنكار(.استفهام ت ^J،J^، انئ، يثير. بن النعمان أم هي رواحة! ينتؤ رعمرة 

و.آاق رسول نال  iJLiمسعود، ابن عن م( )خ -  ١٢٢٤
الجايرالةبدعوى ودعا الجيوب، وشى الحدود، صرب من منا ليس 

بدعوىدعا أو الجيوب، ثق أو رواية(• روقي 
واجيلاه،كقولهم الندة أو ، ونبمحوها التياحة من ت أي الجاهلية، بدعوى دعا )نوله؛ 

بالقضاء(.الرضا عدم يضمن ذللثح كل لأن والثبور؛ بالويل الدعاء أو 

قال؛الأشعري، موسى أبي بن بردة أبي عن م( )خ -  ١٢٢٥
أهله،من امرأة حير في ورأنه عليه سبي وجعا، موسى أبو وجع 



أفاق،فلما نيئا، عليها نرد أن يستطع فلم أهله، من امرأة فصاحت 
برئالله رمود فإل الله. رسول منه برئ ممن بريء أنا قادت 

ijii)ولملم( البخاري(رواية والناقة)هذه والحالقة، الحالمة، من 
ثممرية، ثميح عبداض أم امرأته فاقبلت موسى، أبي على أعبي 
أناقال! اض رمحود أن يحدثها وكان تعلمي، ألم ت فقال أفاق، 
حديثفي أن غير لم: مقال وحرق. ومنق، حلق، ممس بريء 

بريء•يقل؛ ولم بنا لس ت قال الأشعري عتاض 
الصوتشدة والثالق والصالق المصيثة، عند صوتها ترغ التي والسالقة• )الصالقة 

التيالشائن! شعرها. .^ IL^Jالتي الحالمة! حدائه. اننق ^٠! ٠٢^^؛؛تعالى؛ نال 
محهاكتشق 

نني. افه رسول جاء لما ت محالت عائثة، عن زخ -  ١٢٢٦
وأناالحزل، فيه ةنو'ف حيز رواحه، وابن وجعفر، حارثه، بن زيل، 

اءنإن فقال! رحل فأتاه - الباب ثى تعني! - الباب صائر من أنظر 
فذكرالثانية أتى ثم فذهب ينهاهن، أن فأمره - ؛كاءهل وذكر - جعفر 
ياعلبما لقد وافه فمال: الثالثة، فأتاه ائههى، فقال: يطعنه، لم أنهى 

قالتالتراب، أفواههن في فاحث قال: أنه فزعث اطه، ود رم 
ولمؤه افه رسول أمرك ما تفعل لم أنفلئ،، اطه أرعم فقلغ: عاتشه: 

العناء.من اطه. رموز ئترلث 

هاطه رمود علينا أحد قالت،: عطية، أم عن م( رخ -  ١٢٢٧
واممليم، ام حمس: إلا امرأة منا وين، فما ننوح، لا أن البيعة، مع 

سبره،أبى ابنة أو - وامرأتان معاذ، امرأة نجره أبى وابنة - الخلاء، 
الأية:هذه نزلت لما قالت،: رواية( روش أحرى وامرأة معاذ، وامرأة 

معم،وز،هف، شاانلن\ . . ستثاه. اش ين،ك لا أن هق ءؤِبان-اث 
فإنهمفلأن، آد إلا اطه، رسول يا فقلت،: النياحه، منه كان قالت،: 





دآآآحبمسة__ه 
الذيثكواْ في وكان والآحرة، الدنيا بين حير إلا نمرض نى ثض 

عنيمآممم أنم أؤ^ ؤء يقول• معته قشديدة، بحه أحدئه فيه، محبض 
أنهفعلمت، رقماه ؤحثن ؤألئتداء وآلهن آذقنثرإ تى 

ماء،فيها - الراوي ثالث، _ علبة أو ركوة، يديه وبين ت قالت، حير، 
إلهلا ت يقول وجهه، بهما فيمسح الماء، في يديه يدجل فجعل 

الرفيقفي يقول! فجعل يده، يصن، ثم نكرايتح، للموينؤ إ0 اش، إلا 
ماث،ت ت، قالت )وللبخارى( . يده فمالت محيض حتى الأعلى، 

لأحدالمويتؤ شدة أكره فلا وذاقنتى، حاقنتي لبص ؤإئه . اش ون رم 
المئبعد أبدأ 

بينالمنهنمشة الوغدة الحاقنة! ه. اش رسول ذكر كتاب في الحدين، )سق 
الدفنباله ما وقل! الحلقوم، هلرف ت وقتل الدس■ والدابمة؛ الحلق، من القرموثتن 

النقير(.من 

إذاقال: و. اف رسول أن مريرة، أبي عن رم( -  ١٢٣١
روايته:في حماد قال - يصعدانها، ملكان تلقاها المؤمن روح خذلجذ 

طيبةروح الماء: أهل فيقول — الملث، ودكن ريحها، طيبا من فدكر 
ئعمرينه،كنت، حد وعلى عليك النه صلى ١لأرض، قبل مث حاءين، 

ؤإةقال؛ الأجل، آخر إلى به ائهللقوا يقول: ثم ربه، إلى به منثللى 
فرد- نتنها مى وذكر حماد: قال - روحه حرجت، إذا الكافز 

ويقوللعنا، وذكر - مكذ.ا - أنفه على عليه كانت، ريهله اف رسول 
بهانفللقوا فيقال: لأرض، ا ?جل بن جاءت حبيثة روح الماء: أهل 
الأجل-م إل 

لمفين،تكن ولم واحدة قطعة كانت إذا الما'لآءة ت الياء وسكون الراء بقح رالريهلة، 
يتغتلأي* الرحل، بها يتلحف الش الملحفة هى والملاءة مضموتن، ئمتين أي• 
ئالالأجل، آخر إلى به انسوا قوله: رفق• لش ثوب، كل ادطة وفل: بها، 

والمرادالمنتهى مدرة إلى المؤمن بروح انطلقوا بالأول المراد القاصى قال النووي• 



جعغ|يسيه( ٦٩٢)
إلىالمراد أن ؤيحممل الأجل متهى فهي ّجين إلى الكافر بروح انمللقوا بالثاني 
الدنيا(.أحل انقضاء 

ألإاش رسول  JLiقال: هريرة، أبي ص )م( .  ١٢٣٢
 \y( فدلكقال: بلى، : قالوامنْ؟ نخص هات إذا الإنسان: إلى
•ه نفلصهره حنا 

فالالروح، هتا بالنفس والمراد يرتد ولم ارتفع أي المحاء بفتح بصره )ثخمر 
بمعزأكوالنفس الروح يقول لمن حجة وفه القاصي: 

علىه اه رسول ذخز قالت: _، أم عن )م( -  ١٢٣٣
قبصإذا الروح إف قال: ثم فأغمضه، - بصره ثق وقد - سلمه أبي 

إلاأنفكم على ول.ءوا لا فقال: أهاله، من ناس مصج البصر، ثننه 
لأبياغفر اللهم قال: ثم تهولون، ما على يؤمنون الملأئكه فإن بخير، 

الغابرين،في عقبه ش واحلفه المهديين، في يرحنه وارفع سلمه، 
فيه،له وثور قبره، في له وافتح الخالمين، رب، يا وله لنا واغفر 
ه•'اممه رسول قال قالت،: رواية( )وفي يتها نسابعة أحرى ودعوة 

يؤمنونالملائكة فإن حيرأ، فقولوا - اليث، أو - المريض حصرتم إذا 
•فقلت التبي، أتيت سلمه، أبو مات فلما قالت،: تقولون، ما على 

لياغفر اللهم قولي: قال: مات، قد مسلمه أبا إن افه، رسول يا 
هومن الله فأعمني فقللم،، قالت: حنثة، عقبى منه وأعقبني وله، 
محمدمنه، لي حير 

قالتا:عائشة، عن زحسزا هق( ك حب د م )حم -  ١٢۴٤
دأجن ندري، لا وافه : قالوا. اطه رسول عل أرادوا لما 

فلماثيابه؟ وعليه نغسله أم موتانا، نجرد كما ثيابه، من اطه.ؤ رسول 
إلارحل منهم ما حتى النوم، عليهم وتعالى ئارك اممه ألقى اختلفوا 

منيدرون لا - البيت، ناحية من مكلم كلمهم ثم صدره، في وذثنه 



اضرسول إلى فقاموا ثيابه، وعليه اض رمحود اعملوا .' - هو 
بالقميصلكونه ؤيل القميص، فوق الماء شئون قميصه، وعليه لوه فغ

امحتد؛رن،ما أمري مى استقبلت، لو ت تقول عائثه وكاست، أيديهم، دون 
يساوه.إلا له عما 

ماتت،لما الأنصارية، ننببة عطثة أم عن م( رخ -  ١٢٣٥
أوا، حمأو ثلاثا، وترأ، اغسلنها قال! ه اف رسول تج ينزيسبا 

فيواجعلس وبذي، بما؛ ذلك، رأيس إن ذللث، من أكثر أو سبعا، 
الوصوءومواضع بميامنها وابدأن كافور، من سيئا أو كافورأ، الأحرة 
فقال:حموه، iأءهلانا آذثاه، فرغنا فلما فاذنني، فرغس فإذا منها، 

قرون،ثلاثة رأسها جعلن إنهن قالت،: رواية(؛ )وفي إباء أثعرنها 
فقهرناقالته: أحرى( زوقي زون ثلاثة جعلنه ثم غنلنه، ثم نقضه 
حلمها.فألقيناها قرون، ثلاثة سعرها 
أنبالمرأة يأمر محيريى، ابن كان ولهذا فته؛ المفثها إياْت أشعرنها إزارْ• )حقوه؛ 

ثوررا•دلا سنر 

رجلافذكر يوما، حي، الثي. أن جابر، عن )م( -  ١٢٣٦
فزجرلبلا، وئبر طائل، غير كنن في وكفن يبض، أصحابه من 

يغهلرأن إلا عليه، يصلى حش بالليل الرحل يمز أن و. اف رسول 
سنأخاه أحدكم كئن إذا خطبته: في وقال ذللث،، إلى ان إن

كفنن.

بإحسانالراد وليس انملماء: نال المر، كامل غير حقير كفن طائل: غير )كفن 
وتوسطه(.وستر0 وكثافته نظافته المراد ؤإنما والمغالأة، فيه السرف الكفن 

؛ولمح،ص ه اض ود رم أل عائثة، عن م( رخ -  ١٢٣٧
مننغولئة، بيض أثواب ثلاثة في وكمي جيرة، بجرد نجي 

اديجقالتت،: رواية( روقي عمامة ولا قميقس فيها ليس كزمحفح، 



CiiD

ثمبكر، أبي بن لعبداف كانت يمانثة، حلة محي اف رسول 
عمامةفيها ليس يمانية محول أثواب ثلاثة فى وكمن عنه، نزعق 

لم iJL؛ثم فيها، أكس الحلة، عبداممه فرفع قميص، ولا 
أحرى،ردفي بها فتصدق فيها، وأكص . اف رسول مها يكس 
اشتريتإنها فيها، الناس على شبه فإنما الحلة، أما وزاد• نحوه، 
نحوليةبيض أثواب ثلاثة فى وكس الحثه، فتركت، فيها، ليكس 

فيهاأكمي حتى لأحبننها فقال: بكر، أبي بن عبداض فأخذها 
فباعهافيها، لكمنه . لنبيه هث افه رصيها لو قال! ثم نفسي، 

لوميحض . النه رسول أف ت لهما، أحرى رومح، بنمنها وتصدق 
حبره-ببرد سجي 

وهينحول من أي■ نحولثة، تقدم. وقد مخطط، يماني برئ 'منة؛ برزن )الحبرة 
القطن(.؛ الكرصم، الثياب. إليها تنب باليمن ئريه 

ه،بكر أبي على ذحلتج ءالت<: عائشة، عن رخ( -  ١٢٣٨
ستحوج،بيض أثواب ثلاثة في مالت .؟ ١^، م م في فقال: 
ئوليبوم أي في ؛ لهاوفاد عمامة، ولا قميص فيها ليس 
يومقالن،: هد.ا؟ نوم فأي قاد: الاثنين يوم قالت،: الله.؟ رسول 

كانعلمه، ثوب إز فنظر الم، وتن محي فيما أزيو قال: الاثين، 
عليهوزيدوا خذآ ثوبث اعيلوا فقال: j■^^، من زئع مؤ فيه يمزص 
احيالحئ إف قال: حلى، هدا إل : مللم،فيها، مكئنويي فونين، 

ليلقس أمنى حتى يتوفث، ٣ للمهلة هو إيما المنت،، س ؛الجد؛ياو 
يصح.أن قل ودفن الثلاثاء، 

يسيلالذي والصديد القيح ت المهالة جديد. غير بال ت حلق ثوب وأثر• لطخ ٠ ررلمع 
الميت،.جد من 

بينبجمع كان و. الله رسول أل جابر، عن )خ( -  ١٢٣٩



أحذأأكثن أيهما ت يقول ثم واحد، ثوب في أحد قتلى من الرحلين 
علىشهيد أنا ت وتمال اللحد، في قدمه أحدهما إلى أثير فإذا للقرآن؟ 
)وفيبعنلهم ولم عليهم، يصل ولم بدمائهم، بدلنهم وأمر هؤلاء، 
والثالثة.الرحلين بض يجمع كان ت رواية( 

نالمشهور، الكفار معركة قتيل على الصلاة في الخلاف حجرت ابن )نال 
وقالؤإسحاق. الكوفيين نول وهو السهيد على يصلى ت بعضهم قال الترمذي، 

فيالشافعي وقال وأحمد. والشافعي المدنيين قول وهو عليه يصلى لا ت بعضهم 
علىيمل لم المي. أن صواترة؛ وحوم من عيان كأنها الأحبار جاءت الأم: 
ففد- الدنيا في الزهد بات في وسيأتي - عامر بن عقبة حديث وأما أحد قتلى 
اليقول والمخالف يعني سنين ثمان بعد كان ذلك أن الحديث ننس في وسر 

علمحين لهم وامتغفر لهم دعا ه وكأنه قال المدة. طالت إذا القبر على يصلى 
نالانتهى. الئابت الحكم نخ على ذلك يدل ولا بدلك، لهم مودعا أحله نرب 

أحزأ،عاليه يملوا لم ؤإن أحول الشهيد على الصالة أحمد: عن الماوردي 
السالخينحروب في أما الكفار، حرب في المعركة قتيل هنا بالشهيد والمراد 

بمعنىشهيد له يقال فإنما المدكور ب، باللغير شهيدا محمي ومن البغي أهل كقتال 
للضرورة،الكفن من أي واحد، ثوب في • وقوله ■ عليه يصلى لكنه الأحرة نواب 

بلبشرتهما، تتلاقى بحيث تجريل.هما يجوز لا إذ بثرتهما، تلاقي منه يلزم ولا 
قالهالتلهلخة، وغير بالدم الختلْلخة ثيابه منهما واحل كل على يكون أن يبغي 

الضرورة،عند واحد ثوب في فصاعدأ ميتين دفن يجوز الخطابي ونال الطبمي، 
واحد(.قبر وفي 

بنهشام عن زصحيحا هق( طب، ع ن ت، د م )حم - ١  ٠٢٤
يومس ال؛لة رسول إلى الأنصار جاءت الأنصاري، أمية بن عامر 
قال:رواية• روقي تأمرنا؟ فكيف وجهد، همرح أصابنا فقالت،! أحد، 

عليناالحفر اممه، رمول يا ! فقلناأحد، يوم . اممه رسول إلى فكونا 
واجعلواوأحسنوا، وأعمموا، المر، أوسعوا تمال! شديد( إنان لكل 

فماتقال! قرآنا، \كثو'م وقدموا واحد، قبر في والثلاثة الرجلين 
رجلتن•ذي محن فقدم أبي، 



)تتآتت<
معواس رحل سما قال: عاص، ابن عن م( )خ -  ١٢٤١

هللنبي ذلك يدكن يومحضئه، راحلته من وقع إذ بعرفة، المي. 
ثوبيه،في رواية؛ روقي ثوبض في وكمنوه وسدر، بماء اغسلوه فقال: 

طيبآيمثوه ولا وجهه، يمثلوا ولا رأسه، ئخمروا ولا يحنطوه، ولا 
)وفيمليا القيامة يوم يبعثه اممه فإن طيبا( تقربوه ولا رواية: روض 

بمغفإنه ووجهه، رامه خارج أخرى،ث روقي يلك، ننئ فإنه رواية،؛ 
ملتدأ.القيامة يوم 

Iوالقنص ظفريه، بين تتلها ونصع الهثم، ت والقمع العنق،، كر )الويص; 
وهوالغنم يعاص وعنه مكانه نعات صربه إذا وأنعمه قعصه يقال، الحال( في القتل 

أن،ت والمعنى الحدين،، روايات، في جاءت الألفافل هد0 وكل بمكانها، يقتلها داء 
منشيثا ه رأمحفي المحرم يجعل أن( ت التلمي نقتله. عنقه فكر ؤلهره عن رماه بعيره 
فيمكثه يهلول( محن يلني ؤإنما ويقمل، الإحرام في يشعن، لئلا شعره ليتلبد صمغ 

الإحرام(.

ابمأحنثل قمر ابن أن نافع، عن رصحدحا )لي، .  ١٢٤٢
يتوضأ.ولم فصلى المجل،، لحل ثم وحمله، ليد، بن عيل، ل

وراءصلبث، نال: جئدبح، بن نمرة عن م( زخ -  ١٢٤١٢
هاممه رمحو)؛، عليها فقام يقاسها، في ماثثؤ امرأة على ه افه رسول 

ونعلها.الصلاة فى 
وفيوّكونها، الض بفتح وردتم( وّثلها، فقام لم: ومالخادتم، طوع في( ركدا 

عندالإمام ، يقفأن( المنة النووي! وقال( ومهلها، عند فقام الكثميهني: رواية 
.الميتة( عجيزة 

علىصلى قنر ابن أن ،؛؛، iUعن )صحيح( هق( رن .  ١٢٤٤
القبله،يلين والنساء الإمام، يلون التحاد فجعل جميعا، جنانر تع 

امرأةعلي، بنت كلثوم أم حنازة ووضعت، واحدا، صنا قممهن 
والإمامحميعا، وضعا نيئ له: يقال لها وابن الخهلانم،، بن عمر 



عؤ؛؛يإيه
وأبوهريرة، وأبو هماس، ابن الناس وفي العاص، بن سعيد يومئذ 

ترجل فقال الإمام، يلي مما الغلام فوضع قتادة، وأبو سعيد، 
وأسمعيد،هريرة، وأبي ابنماس، فنفلرتإلى ذللث،، فأنكرت،

داودأبو رورواْ المنة هي ت قالوا هذا؟ ما ت فقلت، قتادة، وأبي 
أمجنازة شهدث، قال! نوفل، بن الحارث، مولى عمار عن ائي( والن

وذكر. . . ذللثؤف[نكوث الإمام يلي مما الغلام فجعل وابنها، كلثوم 
الحديث،(.

اليوميولي قال؛ ه اش رّوتا أف جابر، عن م( رخ -  ١٢٤٠
فصلىفصممنا، قال; عليه، فصلوا فهلموا الحنش، من صالح رجل 

أورواية(: )وفي الثالث، أو الثاني، الصف في وكنت، المي. 
أربعاعاليه فكثر الجاشي، أصحنه على صلى ه افه ود رم 

فقمتاعاليه، فصلوا فقوموا مات، قد لكم أحا إن قال: )ولملم( 
صالحف عبد اليوم مات قال؛ له( أحرى )وفي صئين فمثئنا 
عليه.وصر قامتا فقام أصحمه، 

الخاب^على الصالة مشروب رفيه 

ئعىه اش رسول أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٢٤٦
استغفرواوقال: فيه، مات الذي اليوم في الحبشة محاحب المجاشي 
أربععلمه وكثر بهم، قس، النصلي، إلك، بهم وحرج لأخيكم، 

•تكسمران 

بننيل كال قال؛ ليلك،، أبك، بن عدالرحنن عن زم( -  ١٢٤٧
ألماهفحما، حنازة على كثر ؤإئه أربعا، حنائزنا على يكبر أرقم 

يكثرها.اف، رسول كان فقال: 



علىكثر ه، عليا أن معقل، بن عبداض عن زخ( . ١٢٤٨
بدرأ.نهد إنه I فقال حيف، بن سهل 
فيزاد ا، حمبلفنل في وأورده التكبير، عدد بذكر لم حجرت ابن )قال 
المهذب،؛ئرح في النووي وقال بدر، أهل من إنه فقال؛ إلينا التمت، الحاكم رواية 
الإمامكبر لو لكن أربع أنه على وأجمعوا انقرض نم حادنح الصحابة بين كان 
صلأتهc.تثهلل لم ا حم

صليث،ت نال عوف، بن عبداممه بن طيمحت عن زخ^ .  ١٢٤٩
إذنذو\ت ونال الكتاب،، بماتحة فقرأ جنازة، على عباس ابن حلم، 

نئن.أنها 

بنسهل بن أمامة أبي عن )حسن( ض( هق رن -  ١٢٠٠
التكبيرةفي تقرأ أن ااجJازة; على الصالة في الئنة قال؛ ،، حنيغ

)وقيالآحرْ، عند والتسليم ثادثا، تكبر ئم محاقثة، القرآن بأم الأولى 
ذلك■بنحو قيس( بن الضحاك عن رواية 

عائشة،عن يحدث الزبير، بن عبداض بن غثاد غن )م( .  ١٢٥١
أصلئحتى المجد به ادحلوا قالت،! وقاص أبي سعد توفي لما أنها 

علىاممه. رسولث، صلى لقد وافه، فقالث،: عليها، ذللثط فائكر عليه، 
سعدتوفي لما رواية(: )وفي وأحيه نهيل الجد: في بيضاة ابني 
فيازته بجنننثوا أن المئ أزواج أرسل وقاص أبي ايى 

علته،يملئن حجرين على به فوقم، ففعلوا، عليه، فصلين المجد، 
الناسأن فبلغهن المقاعد، إلى كان الذي الجنائز بابج من وأحرج 

فبلغالمجد، في بها يدحل الجنائز كانت، ما ؛ وقالواذللثج، عابوا 
لهمعلم لا ما يعيبوا أن إلى الناس أسع ما فقالت؛،: عائشه، ذلك، 

افهرسول صلى وما المسجد، في بجنازة يمر أن علينا عابوا يه، 
المسجد.ؤ حوفش إلا البيضاء بن نهيل على 



م•على صلى المي. أن أض، عن رم( -  ١٢٥٢
الصانراة قبر على صلى ه الني أل هريرة: أيي حديث الباب آخر مل )سيأتي 
ضمهممنبوذا فبرأ رأى . النبي أن عباس* ابن وحدبث المجد، تقم كانت 

عليه(.وصلى خلفه 

ملىقال: عنر ابن رن نافع، عن زصحبح( رس( -  ١٢٥٣
لوقتهما.صليتا إذا الصح، وبعد العصر بعد الجنازة على 

ابنصلى قال؛ مالك، بن عوف عن رم( -  ١٢٠٤
لهاغمر اللهم دعائه; من فحففث جنازة، على . الله رسول 

واغسلهمدحله، ووسع نزله، وأكرم عنه، واعث وعافه وارحمه، 
الحثلاJامن ونمه وبزل( وثلج بماء • رواية )وفي والبرد والثلج بالماء 

داره،من حيرأ دارأ وأبدله الدمى، من الأبنص الثوب ينمى كما 
وأعدهالجنه، وألحنه زوجه، من حيرأ وزوجا أهله، من حيرأ وأهلا 

أنئمنستؤ حتى عوف! قال - النار عذاب من أو - القبر عياب من 
المت،.ذللث، ّ أكو0 

أبىعن رحهمزا هق( لث، طي، حم، د ت م زحم -  ١٢٠٠
اغفراللهم قال; جنازة على صلى إذا الله. رمول كان قال; هريرة 
وأنثانا،وذكرنا وكبيرنا، وصغيرنا وغائبنا، وشاهدنا ومثتنا، لحننا 
علىفتوثمه منا توقيته ومن الإّا>*م، على فاحيه منا أحييته من اللهم 

بعده.ثقلنا ولا أجره تحرمنا لا اللهم الإيمان، 

شهدمن قال: ه المي أن هريرة، أتي عن م( رخ -  ١٢٥٦
فلهتدهى حتى نهدها ومن قيراط، فله عليها يصلئ حتى الجنازة 

العظيمينالجبلين مثل قال; القيراطان؟ وما قيل; قيراطان، 
حتىمعها وكان واحتسابا إيمانا لم مجنازة ثح من )وللبخاري(; 



مبفيراطتن، الأجر من برجع فإنه دفتها، من ؤيفرغ علثها بمر 
فإنهدنس أن مل رجع ثم عليها صلى ومن احد، مثل قيراط 
ثمعليها، يصلي عمر ابن وكان رواية(: )وفي بقيراط برجع 

هريرة،أبو علينا أكثر قال: هريرة أبي حديث بلغه فلما ينصرف، 
عمر;ابن فقال هريرة، أبا فصدمت، ألها، فعائشة إلى فبعث، 

الروايةنحو نوبان، عن لم( ولم) كثيرة قراريْل في يرطنا لقد 
الأور•

عله

صلىيت، من ما قال: الني. أن عائثة، عن )م( -  ١٢٥٧
فيه.شمعوا إلا له، يشفعون كلهم مئة، يلعون الملمين، من أمة 

ماتعباس ابل أل ءباست ابن مور كريب، عن )م( -  ١٢٠٨
منله اجتمع ما انظر كرما، يا فقال! - بعسفال أو - بمديد ابن له 

تقول:فقال; فاخرته، له، اجتمعوا قد داس فإذا فخرجتا، الناس، 
اف.رمحود سمعت، فاني أحرجوه، قال; نعم، قلتؤ; أربعون؟ هم 

الرجلا، أربعون جنازته على فيقوم يموت رجل من ما يقول: 
فيه.افه شمعهم إلا شيثا، باض يشركون 

بثبعاف رسول نال نال: ى، أنعن م( )خ -  ١٢٥٩
يرحعواحد، ؤييقى اثنان، فيرحع وعمله، وماله، أهله، ثلاثة; الميت، 

عمله.ؤيبقى وماله، أهله 

نال:الله. رسول أف هريرة، أبي، عن م( )خ -  ١٢٦٠
يلث،ؤإن إليه، تقيمونها فخيت صالحة، تالث، فإن بالجنازة، أسرعوا 

رقابكم.عن تضعونه همثر ذلك، محوي 

؛>،عنينة عن حبح( )ص هق( ك، حب، ن بن د )مم -  ١٢٦١



بنعبدارحمن جنازة شهدت ت قال أبى، حدثني ت قال عبدارحمن، 
أهلمن رجاد فجعل السرير، بلي بيءث يمثي زياد وحرج ننرة، 

أعقابهم،على ؤيمشون السرير، تقبلون يومواليهم عبدارحمن 
إذاحتى دبيبآ، يدبون فكانوا فيكم، اف بارك رؤيدأ، رؤيدأ • ؤيقورن 

الذيرأى فلما بعلة، على بكرة أبو لجمنا بد المن طريق ببعض كنا 
حلوا،ت وفال وؤل، بالإليهم وأهوى ببغلته، عليهم حمل يصنعون، 

ؤإنا. اف رمول مع رأيتنا لقد ه القاسم أبي وجه أكرم فوالدي 
القوم.هل فانجرملا، بها نرمل لكاد 

يزلولم وكاثل، مجنتا0 فنح الذي ومحو فرئي صحابي منرة: بن )عبدالرحنن 
وماتنشكر، بتي من رحلا ا واستخالنّعنها فخرج عثمان، أمر اصهلري، حتى بها 

حنوا،معروف. بالمرة موصع المربين وحمسن. إحدى ونل حصن منة بالمرة 
إذايرمل الرجل ورمل الهرولة، بالتحريك: النمل، ليتعجلوا. الماص اتركوا أي: 

ينزو(.أن دون منيته في أميع 

إذااوت ق. اممه رمحول أن سعيد، أبي عن رخ( -  ١٢٦٢
صالحةكانن، فإن أعنانهم، على ارجال فاحتمالها الجنازة وصمن، 

تذهبونأين ويلاه، يا ت قالت، ذللث، غير كانت، ؤإن يلموني، •' نالت، 
ور. ان الأنإلا قال: أو ِ الثقلين إلا شيء كل صوتها يسمع بي؟ 

لصعق.الأمان سمع 

اض.رسول صلى قال؛ ممزة، بن جابر عن رم( -  ١٢٦٣
فجعلفركبه، رجل فعمله عزي، بفرس أتي نم الدحداح، ابن على 

إنالقوم: من رجل فقال حلمه، عى ننتبعه ونحن به، يثوقص 
لأبنالجنة في - مدلي أو - نغلق عدق مى كز قال: و. النبي 

حينفركبه ئنزوزى، بفرس المبي. أتئ رواية(: )وفي الدخداح 
حوله.نمشي ونحن الأحداح، ابن جنازة من ا انصرف



الرجلاعرودى اليي؛ نال منرودى، وكذلك مج، عليه ليس عري؛ رمرس 
المشي؛في التوفص معرودى• وامس نعرور فالفارس عريانا، يكبه أي؛ الفرس 

والوثب(.الوحل؛؛ شدة 

ثاوته اش رسول أف ربيعة، بن عامر عن م( )خ -  ١٢٦٤
أو، حتى فليمم معها ماسيا يكن لم فإل جنازة، أحدكم رأى إذا 

حتىفقوموا الجئازة رأيتم إذا رواية(: )وفي تحكه أل مبل من توصع 
حتىيراها حين فليقم الجنازة أحدكم رأى إذا I لم( )ولميحلممحم 

متتعها.غير كان إذا حلمه 
ململمعند هكذا يحلمه، حتى ت قوله سنأش. كما منسوخة Jلحنارة القيام )أحاديث 

حتىقوله حجر• ابن قال يحلفه، أو تخلفها حتى ت البخاري عند وحاء ئي، ا والن
النسائيرواء وقد ا به جدثه حين قتثجة من أو البخاري ٌن شك مخلفه أو ينئفها 

من، حتى فقالا الليث عن كلاهما رمح بن ومحمد قتيبة عن ومسلم قتيبة عن 
شك(،غير 

دائمإذا نال: التجذ أن ب، أبي ص ۶( رخ -  ١٢٦٠
أبيعن )وللبخارى( توصع حتى يقعد فلا ئبعها فمن ، فقوموا الجنازة 

فجلنامروان، بيد هريرة أبو فاحاو حنازة، فى كنا قال: الممتري، معيد 
ئإ.Iوقال: مروان،  Juفاحد؛الخيري، معيد أبو فجاء توصع، أن قبل 

صدق.هريرة: أبو فقال ذلك، عن نهانا و. التبي أل هذا علم كد فوالنه 
هالفقام حنازة، ْرت قال: جابر، عن حزا رخ —  ١٢٦٦

فقال:يهودية، إنها الله، رسول يا قفلنا: معه، وقمنا الله رسول 
قامقال: لم( )ولمفقوموا الجنازة رأيتم فإذا ينعا، للموت؛ إن 

تواري،.حتى يهودي لجنازة وأصحابه المي. 

كانقال: ليلى، أبي بن مدالرحش عن م( -رخ  ١٢٦٧
عليهمافنن بالقادسية، قاعدين سعد ؛_ وقيس حنيمؤ، بى سهل 



الدمةأهل من أي - الأرض أهل من إثها ت لهمافقيل فقاما، بجنازة، 
حنازةإنها ت له فقيل فقام، حنازة به مرت اف رمود إف قالا! ف- 

.ما؟ أليت فقال! يهودي، 

فقمنا،قام ه النص رأبنا قادت علي، عن رم( -  ١٢٦٨'
قيلوفد علئ، عن رواية( )وفى الجنازة في يعني فقعدنا، وقعد 

ثمفقمنا، نام و. اف رسول رأينا قال! للجنازة؟ تقم لم لم له! 
فقعدنا.قعد 

بنالقاسم أن القاسم، بن عبدالرحنن عن )خ( -  ١٢٦٩
عاسةعن ؤيخبر لها، يقوم ولا الجنازة، يدي بين يمشي كان محمد، 
فىكنت ! رأوهاإذا يقولون لها، يقومون الجاهلية أهل كان قالت،! 
مرتين.أنت،؟ ما أهلك، 

يدفن،. اش لرسول شا شهدنا قال! أنس، عن رخ( -  ٠١٢١^
هلفقال! يدمعان، عينيه فرأيت، القبر، على جالس اض ورسول 

فيفانزل قال! أنا، طيحة! أبو قال الليلة؟ يفارق لم أحد فيكم 
فمنها.قبرها فى فنزل مرها، 

مشكلترح ني والسادة يجامع، لم بفارق؛ لم عثمان. زوج كلثوم أم ت )هي 
الرحالإدخال رمحيه حجرت ابن محال الليله، أهله يمارف لم أحد منكم هل الأنار! 
محيالملاد عن العهد البعيد وإيثار النساء من ذلك على أنرى لكونهم محبرها المرأه 
والزوج(.الأب على امرأة كان ولو الميت مواراة 

ابنمع حضرنا نال؛ يسار، بن •عطاء عن م( )خ -  ١٢٧١
رفعتمفإذا الني زوجه هده ت ل فقا سرق، ميموغ جنازة عباس 

عندكان فإنه بها، وانiموا تزلزلوها، ولا نزعرعوها فلا نعشها 
•لواحدة يقسم ولا لمان، منهن يقسم وكان نسوة، تسع اممه رسول 

نودة(.لها يقم لا اش ت العلماء محال ٠ النووي )قال 



قالسعدأ أن وقاص، أبي بن معد بن عامر عن )م( -  ١٢٧٢
اللسعلي وانصبوا لحدأ، لي الحدوا _ت فيه ملك الذي مرصه ي ف- 

افبرسول صع كما نصبا، 
كان iJL؛اني؛مر، بن عروة عن رصحيحا رJك ء  ١٢٧٣

يلحد(لا رواية• روقي نسى والأخر يلحد، أحدهما ت رحلان بالمدية 
نلحديلحد، الذي فجاء عمله، عمل أول جاء أيهما فمالوا 
ه.ف ا لرسول 

ونالأولا، حاء رواية؛ في أول حاء ونوله؛ اف. رسول وفاة حجر غي )الحديث 
الشق،عن نهي فيه وليس اللحن• تفضيل المراد أحمدت ند معر حاشيته في ندي ال

لمنععنه منهيا الشق كان ولو لا، والاحر يلحد أحدهما رجلين المدينة في أن تت فقار 
الكتاب،(.لأهل والشق رواية؛ في جاء ولكن صاحه، 

هاه رّوو م ز محل : JUماس، ابن ص رم( .  ١١٧،
حمراء.قطيفة 

•النووي ذالا ذللثح• كراهه عباس ابن عن روي وقد وقال؛ الترطي روا0 )الحديثه 
بعل•أحل- ها يليأن كرهث، ت وقال .، اف رسول مور ئفران ألقاها القهليفة هنْ 

عنوأحابوا الميت،، تحتج نحوها أو قطيفة وصع الجمهور وكره ه، اف رمول 
ابنعن البيهقي فروى غيره، وحالفه ذللت، بفعل انفرد ممران بأن الحارث هان.ا 

ملخصا(.انتهى فبرم، في يؤب، الميت، تحت، يجعل أن كره أنه عباس 

ئشا.. اش فبر رأى أنه \ظث\لأ شان ض )خ( .  ١٢٧٥
ولمالصحابة عمر لحق وقل- التابعين أتباع كبار من التمار سفيان حجرت ابن رقال 

سناممثل أكثر، أو ثبر قدر الأرض عن مرتفعا سما: صحابي. عن رواية له أر 
العير(.

عنيدبن يفالة مع كنا فال: ئمي، بن ئمامة عن رم( -  ١٢٧٦
قال!ثم منوي، بقبره فقاله فأمر لنا، صاص، هتوقي الروم بأرض 
بتسويتها.يأمر الله رمرد ممعننج 



حج(جخء؛يي." 
رفعأالأرض على يرفع لا القبر أن المنة أن فيه لاحقه: وفي فيه النووي )فال 

وافقه.ومن الشافعي مذهب وهذا ؤتسثلح ثبر نحو يرغ بل يسئم ولا كثيرأ 
مذهبوهو تسنيمها عندهم الأفضل أن العلماء أكثر عن نحى عيا القاضي ونقل 

ومالكحنيفة أبي قول هو القبور نيم تاستحباب ت حجر ابن وقال مالك، 
بحديثمجستدلأ التسطيح حجر ابن ورجح الشافعية من وكثير والمزني وأحمد 

هذا(.فضالة 

بنئئ د نال نال: الأّدي، امحاج ض ءن )۶( -  ١٢٧٧
ئيعألا . اف رمحول عاليه بعثني ما على أبعثك ألا ت طالب أبي 

ّئيتث.!لا مشرفا فبرأ ولا نلمنثه، !لا تمثالا 
والزينة(.اللباس كتاب في الحدث )محيأتي 

يجصصأل نهى الله ود رم أل جابر، عن )م( -  ١٢٧٨
يوطأوأن عاليه، يكتتب وأل عليه، يقني وأن عليه، يبنى وأن القبر، 
تقصصها.وهو القبور، تجصيص عن نهى رواية(: )وفي 
بناؤهالقبر؛ وتفصيص يفه، الجص مي نالعرب لأنير؛ ا ابن الحاففل )فال 

الجص(.وهى يالفئة، 

لأفس؛ اممه رمحود فال قال: هريرة، أبي عن )م( -  ١٢٧٩
لهحير جلد؛، إلى ثثحلص ثيابه نمحرق حمرة، على أحل.كم يجلس 

ض•على يجلس ل أس 

اممهرسول قال قال: الغنوي، زني أبي عن )م( -  ١٢٨٠
إليها.صنوا ولا القبور، على تجلوا لا 

قال:عفان، بن عثمان عن رحسزا ضا بغ ك )د -  ١٢٨١
وقال:علميه، ويم، الميت دفن من فنخ إذا . اممه رمحود كان 

يأل.لأف ا فانه التثببت،، له واسألوا لأخيكم، استنفروا 
إذاالعبد إو قال: اض. رسول أف أنس، عن م( )خ - ١  ٢٨٢



تتآ11ثك
أتاهنعالهم، ينع لنننع إيه حتى أصحابه، عنه وتور قبره، ش وصع 

الرجل،هدا في نقول كنن، ما له! فسفولأن فيقعدانه، ملكان 
فيقالورسوله، اممه عبد أئه أشهد فيقول) المؤمن، قاما محمد 

قالالجنة، محن مقعدأ به اممه أيدلك، النار، من مقعدك إلى انهلر له؛ 
فيله يمنح أمه لنا ويكر قتادة! قال - حميعا فيراهما ه•' النبئ 
-المنافق أو - الكافر وأما قال؛ - أنس حدبث، إلى رجع ثم فره، 
ماأقول كنث، أدري، لا فيقول؛ والمنافق( الكافر وأما رواية؛ روقي 
منبمظزقة يضزب ثم ، ئليت، ولا ، دريث، لا فيقال؛ فيه، الناس يقول 

الثقلينإلا يليه مى يسمعها صيحه فيصيح أذنيه، بين صربه حديد 
.؛الله نبي قال ؛ ملم( )وزاد البخاري( لمغل وهذا رأحرجاه، 

سبعونقبره في له يفسح أيه ؛ لناويكر ت قتادة قال حميحا، فيراهما 
يبعثون.يوم إلى حضرأ عليه ؤيملأ ذراعا، 

أي!تلوت، ولا ثنت! ولا ثوله؛ معنى في نل العرب؛ لسان في منفلور ابن )فال 
درست<.في الياء بها ليعام، بالياء تليت، فقالوا يتلو، تلا من دوت، ولا قرأت لا 

والثانيالفال، وكر الخاء بفتح أصحهما بوجهين صبءلوْ الخضر النووي؛ قال 
ناعمة(.غئة نعما يملأ ومعناه أشهر والأول الضاد وفح الخاء بضم 

عائشةأتين، ت قالت، بكر، أبي بتت أسماء عن م( رخ —  ١٢٨٣
مات فقلت، تملي، قائمة وهي قيام، والنامي الثمي فنؤ ح حين 

أية؟؛ فقلت، اش، سبحان ت فقالت، ماء النحو بيدها فأثارينتط للناس؟ 
وقدفانصرفت، حدأ، اض رسول فأءلال نعم، أن ! برأسهاقالت، 
ماقال؛ يم أهله، هو با افه فحمد الاس، فخطب، الثمس، تجلت، 

والار،الجنة حتى هذا، مقامي في رأيته إلا أره لم كنت، شيء من 
أيأدري لا - قريا أو مثن موركم في تفتنون أنكم إلؤ؛ وأوحي 

بهذاعلنف، ما نقال: الدجال. المح فتنة من - أسماة قالخ، ذلك، 



-أساة قالت أنهما أدري لا - النوقن أو المزمن فامأ الرجل؟ 
والهدى،بالبننات جاءنا . الله رسول وهو محمد، هو فيقول؛ 

إوعلمنا محي صالحا، م فيقال! - ثلاثا - محمد هو واسعنا، فأجنا 
قالت،ذلك، أي أدري لا - المرتاب، أو النافق وأما يه، لموقنا كنث، 

فقئته.شيئا يقولون الناس سمعت، أدري، لا فيقول! — أسماء 

أسقرأ! . اممه رسول أف الراء، عن م( )خ -  ١٢٨٤
رواية(!)وفي القبر عداب، في نزلتا قال! آلئاّتيم الثزل ءامنهمإ آق؛ك، 

اممهإلا إله لا أن يشهد القبر! في نثل إذا الملم قال! . الني أن 
ألثرلءامنهمإ أكينك أقه قغت قوله! U،^، اممه، رسول محمدأ وأل 

آلثالّن،هيالثول ءاموأ آلمنت> أممه قال! ت رواية( )وفي للو\به 
وثبتيالله، رثي محيمود: رنم،؟ ْبن له؛ يقاد القبر، عذابح في نزلتح 

محمد:

إفقال! . اممه رسول أف عمر، ابن عن م( )خ -  ١٢٨٠
أهلمن كان إل والنشي، بالنداة ممعده عليه عرص ماين، إذا أحدكم 
ازر،أهل لمن الا'ر أهل من كان ئن الجنة، أهل لمن الجنة 
ماُتجإذا لم(! )ولالقيامة يوم اممه يبعثلئ، حتى مقعدك هدا فيقال! 
الجنةأهل من كان إف والعشى، بالغداة مقعده عليه عرص الرجل 

الدن،مقعدك هدا شال! ثم ، فالمار المار , أهامم■, كان وإن فالجنه، 

اس:بمإبي;؛
بعده اف رسول حرج ت فال أيوب، أبي عن م( )خ -  ١٢٨٦

قبورها.في نتدبر يهود فقال! صوتا، لمع الثمس، عزبتا ما 

في. اممه رسول بينا قال؛ ثابت،، بن نيد عن )م( -  ١٢٨٧
فكاليت،به، حاذث، إذ معه، ونحن له، بغلة على النجار لبني حائهل 



أصحابيعرث مى فقال! أربعة، أو ة حمأو ستة أقبر ؤإذا يلقيه، 
فيماتوا قال! هؤلاء؟ مات فمتى قال! أنا، رحل! قال الأقبر؟ هذه 

تدانوالا أ0 فلولا قبورئ، في تجلى الأمة هده إو فقال! الإشراك، 
أقبليم منه، أمحمع الذي القبر ءنارت، من يسمنكم أذ النه لدعوت 

منوال،)ة نعود ! قالواالمار، عذاب من باض تعوذوا فقال! بوجهه، علمنا 
منباق نحوي ! قالواالقبر، عذاب من باق تعوذوا قال! المار، عياب 
بنلن،وما منها ظهر ما الفنن مجن باق تعوذوا قال! القبر، عياب 

باشتعوذوا قال! بثلن، وما منها ظهر ما المس من بالأة نعوذ ! قالوا
عنرواية( )وفي الدجال فتنة من اض نعوذ ! قالواالدجال، فتنة من 

يمنكمأن اض لدعوت تداينوا لا أن لولا قال! الّم، أن أس، 
القبر.^، ٠١^،

فذكرتعليها، يحلن، يهودبة أن عائشة، عن م( رخ -  ١٢٨٨
عائشه!قالت، القثر، عذاب من اش أعاذك لها! فقالت، القبر، عذاب 

القبرعذاب نعم، فقال! القبر؟ عذاب عن . اش رسول فسألتإ 
منتعوذ إلا صلاة صلى بعد .ؤ اف رمود رأيت، فما قالت،! حى، 

بهويعجز من عجوزان على لحلنا قالتا! رواية( )وفى القبر عذاب 
فكدبتهما،قالت،! قبورهم، في يعدبون القثور أهل إ0 ! فقالما المدينة، 

إناف رسول يا له! فقلت، . اف رسول علي ولحل فخرجتا، 
القبورأهل أن فزعمتا علئ دخلتا المدينة يهود عجز من عجوزين 

البهائمسمعه عذابا يندبون إنهم صدهتا، فقال! قبورهم، في يعدبون 
لم()ولمالقبر عذاب من يتعود إلا صلاته في بعد رأيته ما ثم كلها، 

تقول!وهي يهود، من امرأة وعندي ه اش رسول علي لحل قالت،: 
وقال:اف رسول لذللئ، فارتاع القبر؟ في تفتنون أنكم ثغرب هل 
اممهرسول قال ثم ليالي، محلبنتا عاثثه: قالت، يهود، تعس إنما 



يعدمعته ققالت■ المر؟ في تفتنون أئكم ت إلي اوجي أنه نعرت هل 
بنسعيد بنت حالي أم عن )وللبخاري( القبر عذاب من تميذ ي

القبر.عذاب من يتعوذ الله رسول ّمعش أنها العاصي، 

قامت نالت كر، أبي نن، بأسماء عن زخإ .  ١٢٨٩
ذكرفلما المرء، فها يفتن الي القبر فتة فذكر حطيبا، . افه رسول 

صجة.لمون المصج ذلك، 
منوالإّماءيلي الممائي اهه وفد حجر! ابن فال مختمرا، البخاري ساقه )هكذا 
أفهمأن وبين بيني؛ حالت محجة! قوله بعل فزاد البخاري منه أحرحه الذي الوجه 

أي*ٌّّيط فريب لرجل قلت صجيجهم سكت فلما الله رسول كلام آخر 
إرأوحي ند نال: نال: كلامه؟ آخر في اه. رسول نال ماذا فيك اث بارك 
الل.جالآ.فتنة من فريا القبور في متنون أنكم 

حاليبن عبيد عن رحسن( مق( ن د حم رش -  ١٢٩٠
وماتأحدهما، فقتل رحلين، بين ه اممه رمود آحى قال: الثنمي، 

ما.5• افه رسول فقال عليه، فصلننا نحوها، أو بجمعة بعده الأحر 
فقالبصاحبه، وألحقه له، اغفر اللهم ! وقلناله، ذعزنا : فقلناقلتم؟ 

يعدعمله أو صيامه وأن صلاته؟ بعد صلائه فأن الله رسول 
بينهماما رواية(: )وفي والأرض ماء البين كما بينهما إن عمله؟ 

والأرض.الماء بين مما أبعد 
أيبكرة: أبى لحديث موافق وهو انتهى التوفيق مع العمر فضيلة ظهر وبه المندي: )قال 

الخلمق(.حن باب في وسيأتي عمله، وحن عمره طال من قال! حير؟ الناس 

ماتإذا قال: و. اممه ود رم أن هريرة، أبي عن زم^ ء  ١٢٩١
ينتثععلم أو حانية، صدقة من إلا ثلاثة: من إلا عمله انقطع الإنسان 

له.ياسءو صالح ولد أو به، 
أمهثوئيت، عبادة ن معذ أن عباس، ابن عن رخ^ ء  ١٢٩٢



عنهاغائب وأنا توهيث أمي إ0 الله رمحود يا ت فقال عنها غائب وهو 
أفاشهدك فإني ت قال نعم ^ ١٥عنها؟ به تصدقت إن شيء ينفعها فهل 

لدمثقال رجلا أن رواية( )وفي علها نحيفة المخناف حائش 
وذكره.ئومت، أمي إن 

الوي(.منه ف يخن نغل حائط )المخراف; 

أمإن للبذ نال رجلا أن رم؛، أي ص )م( -  ١٢٩٢
أنعنه( يكمن فهل ت رواية )وفي أفينمعه يوص، ولم مالأ وترك مات 

نعم•س؛ قال عنه؟ أتصدق 
إنو..' اممه لرسول قال رجلا أن عائشة، عن م( رخ -  ١٢٩٤

إنأجر لها فهل __،، سكئست، لو وأءلنها ، نمنها اقتلتت امي 
•ئوص ولم نمنها اهتلثتج ت رواية( روقي نعم قال• ع-ها؟ تصدئن، 

•ثلته( أحدت نفها كأن فجأة، ماتت أي• منها، )اثتلتته 

ألهريرة، أبي عن رحسزإ هق( حب، ع ت م زحم -  ١٢٩٠
القبور.رواراُت، لعل . اممه رسول 

الترحتصمل كان هل*ا أن إلى العلم أهل بعض ذب ت السنة ثرح في الغوي )ثالر 
وكثرةصبرهن لقلة اء للنالمور نيارة كره أنه إلى بعضهم وذب القور، نيارة فى 

جزعهن،•

الجنائز،ائباع عن يهينا ،; iiJ؛عهلية، أم عن م( رخ -  ١٢٩٦
علنا.بمزم ولم 

كماالمغ نى يؤكد لم أي■ ت الفتح فى الحاففل ^١)، علينا، يعزم ولم • ولها ق١ 
تحريم،غير من الجنائز اتاع لنا كره ئاك دكأنها المنهيات من غيره في علينا أكد 

أهلجمهور نال، وبه تنزيه، نهى النهى أن عطبة أم ستاثا ظاهر القرطبي؛ ونال، 
العلم(.



نال:M اض ان موس، رابي بريدة، ص )،؛( .  ١٢١٧
فزوروها.القبور، زيارة عن نهمحم 

ك،فر اص. زار قال: هريرة، أبي عن )م( .  ١٢٩٨
فلملها أسنغمز أن في ربي استاذث فقال: حوله، من وأبكى فبكى 
فإنهاالموز، فزوروا لي، فاذل نزها أزور أن في وامتاذنته لي، ؛>ذ0 
الموت.ندكر 

وفيهالوفاة  Jjuثبورهم وزيارة الحياة في المشركين زيارة جواز فيه النووي؛ )نال، 
للكفار(.الأثمار عن الهي 

إذا- يعلمهم ه اف ود رم كان قال: بريدة، عن رم( -  ١٢٩٩
منالديار أهل عليكم لام القائلهم: يقول أن - المقابر إلى حرجوا 

لنااممه أمحال لاحقون، بكم الله ثاء إن ؤإنا والملمين، المؤمنين 
العاقة.ولكم 

كاوكلما ه اض رمحود كان ،: JUعائثة، عن رم( .  ٠١١٠٠
دارعليكم لام الويقولت القيع، إلى الليل آخر من يخرج منه ليلتي 

بكمالله ثاء إن ؤإنا موجلون، غدأ ووءل.ون، ما وأتاكم مؤمنين، قوم 
نلن،؛قالت،: رواية( )وفي الفريد بقيع لأهل اغفر اللهم لاحقون، 

الديارأهل على لام القولي: قال• الل4؟ رمحود يا لهم أقول ، كيف
والممستأخرين،منا تقدمين المافه ويرحم لمين، والمالمؤمنين من 
للاحقون.بكم افه شاء إن ؤإيا 

يممت، كانسوداء امرأة أن هريرة، أبي عن م( رخ ء ١  ٠١٠ ١ 
-عنه أو - عتها فال .5 اطه رسول ها فقن. _ شابا أو _ الممجد 

أمرهاصعروا فكأنهم قال: آدئتموني؟ كنتم أفلا قال: مات، : فقالوا
قال:نم عليها، فصلى فل.لوْ، قبره، على دلوني فقال: - أمره و أ- 



ملأنيلهم يتورها اف ؤإن أهلها، على خللمئ مملوءة الشرر هذه إن 

يه اه رّود أش قال: ماس، ابن ص م( رخ - أ-ما 
هذا: شالواونل( مر إلى ه اض رسول انتهى رواية؛ )وفي منبوذأ 

ءللمةفي دفناه : قالواآدنتنونى؟ أفلا قال: البارحة، ِ يفت، أو _ دفن 
وأناعباس: ابن قال خلفه، قممنا فقام نرقغلك، أن وكرهنا الليل، 

ثم/ي.:;ثةس.,ّمح,سبخ
عليه.يمل فلم بمشاقمف، نمه قتل 

عليهيمل ولم حديدته، • أى هم، النمل وهو بنقص، جمع )المثافص، 
منطانفة وميم، الصحابة، عليه وصلى فعاله مثل عن للماس 3جرأ ه. سف

يرونالعلماء وجماهير لهم، زجرأ اف، القعلى يملون لا القفل أهل أن لف ال
مسلم(.كل على الصلاة 

فأثنزابجنازة، البث. على ثث قال: أنس، عن م( رخ .  ٤١٣٠
غيرقال أو - ثرآ عليها قاسوا باحرى مث ثم وجين،، ممال: _^1، عليها 
:ولهذاوجستا؟ : لهذاقلت، اف، رسول يا مميل: وجنتا، ممال: - ذللث، 

روقي١لأرنحى في اف شهداء المؤمنون القوم، شهادة قال: وجثت،؟ 
•عمر ممال نحوه، وذكر . . خيرأ. عليها فأسوا بجنازة، مروا قال: رواية( 

أثنيتموهذا الجنة، له فوجبتؤ خيرأ، عليه أثنيتم هذا قال: وجست،؟ ما 
)هذاالأرض في اض شهداة أنتم اكان، له ئ، فوجبشنأ، عالمه 

ه؛الني فقال حير، عليها فائيي بجنازة، مر فال؛ )ولملم( البخاري( 
فقالثث، ا عليهفأنني بجنازة، ونئ وجست،، متح، وجبزج4ثخ، 

وأمي،أبي للئا فدى ■كمر؛ فقال وجبت، وجبتا، وجلمت،، افه لمي 
بجنازةومر وجبتا، وجمتؤ وجمتا مملتؤ: خير، عليها فأثنى بجنازة مئ 



ه•اض ود رم فقال وحمت؟ وجتث وجبت فمك؛ سر، عليها ^١^، 
لهوجبت، سرأ عليه أثنيتم ومن الجنة، له ت، وجبحيرأ عليه أثنيتم من 

الأرض.قي اض شهداء أنتم الأرض، في اض شهداء أنتم النار، 

وقدالدبمة أتيث، قال: الدولي، الأموي أبي عن )خ( -  ١٣٠٥
بنعمن إلى فجلت، دريعا، موتا يموتون والناص مرض، بها ونع 

مموجبنا، عمر؛ فقال حيرآ، عليها فاينوا جنازة، الخهلاب، 
فأثنئبالثالثة ص وجبن،، فقال: حيرأ، عليها فاثتوا باحرى، مث 

أميريا وجسنا وما تا: فقالوجبت،، فقال: شر، صاحبها على 
أربعهله شهد لم مأيما س: الثني ُاد كما يلت، قال: المؤمنين؟ 

واثنان؟: فقلناوثلاثه، قال: وثلاثه؟ : فمالناالجنة، اممه أدخله بخير 
الواحد.عن نسأله لم ثم واثنان، قال: 
برفعروكا ثرآ، علتها وأثنى جير، عليها أثني، واسعا. أو سريعا، موتا ذؤيعات )موتا 

صحيح(.وكلأهما الحديين، في وسميهما وشر حتر 

تننوالا ه: اض رسول قال قالت: عائشة، عن )خ( -  ١٣٠٦
قدموا.ما إلى أفصوا قد فإنهم الأموايت،، 

إب(.الوصول هو سيء إلى والإغضاء وصلوا، ؛ )أفضوا

الثيدا؛ُاد: M المم أن س؛، أم ص ء( رخ - ^٣١ 
فيوالشهيد الهدم، وهاص، والعريق، والنبهلون، المطعون، حمسة: 
يا: قالوافيكم؟ الشهيل. ئندول ما فال: )ولملم( الله سجيل 
إذأائتي سهداء إف قال: شهين.، فهو اش سبيل في قتل مث اف، رسول 
فهواممه سبيل في قتل من قال: اض؟ رسول يا تب قمن : قالوالقليل، 
الطاعونفي مات ومن شهيد، فهو اطه سبيل في مالت، ومن شهيد، 

شهد•والغريق، ثهيل•، فهو البملن في مالت، ومن شهيد، فهو 



>تعآتت(
والهدم،البطن• بلءاء يموت الذي والمبهلوزت Jالطاعون، يموت الذي )المهلعوزت 

المرادالعلماء ثال النووي; قال ه، نفاأن"ُرا كون ويالالمهدوم، البناء ت بالتحرياك 
الشهل.اءنواب الأحرة قي لهم أن اف سيل في الشول غير كالهم هؤلاء بنهاية 

عيهم(.ؤيصلى فغلون الدنيا في وأما 

عنرحسزا بغإ هق ك طب حب ن د حم شف رلك ء ١ ٣ ٠ ٨ 
فوجدهثابت، بن عداف يعود حاء اف رمحود أل عسلن،، بن جابر 

'•ونال اف رسول محاسترجع يجبه، فلم به فصاح عاليه، علب فد 
نمالئ،ابن فجعل وبجن، الماة نماح اوبع، أبا ا علك نمنا 

باكية،تبكين فلا وجب فإذا يعهن، .ت اض رمحول فقال ينكتهى، 
واللهت ابنته فقالت، ماُت،، إذا محال! و-صج؟ وما اممه، رسول يا I قالوا 

محقالجهارك، يصنتف قد كنت، فإنلث، شهيدا، تكون أن لأرجو كنت، إن 
تعدونوما نيته، محير على أجره أوقع ئد اف، إل ت الله رسول 

شهداءكمإن ه: اممه رسول قال افه، سيل في الفل : قالواالشهادة؟ 
شهيد،المهلعون افه: سيل ش القتل سوى سبعة، الشهداء لقليل، إذأ 

نهيي،الجنب، ذالتا وصاحبا نهيي، والعرق نهمد، والحرق 
تمولتاوالمرأة شهيد، الهدم تحت؛ يموت والدي ئهيل.، والمبهلون 

شهيدة.بجمع 

منتهدم ما أيضا؛ وهو تقدم، كما المهدوم، البناء والدال؛ الهاء بفتح رالهدم، 
الأمير؛ابن قال ولل•، بطنها وفي تموت أي مجمع، تموت فيها• فسقهل البتر نواحي 

المدحور،بمعتى كالدحر المجمؤع، بمعتى بالضم؛ والجمع بكرأ، تموت الش وقيل 
منفصلغير فيها مجمؤع ثيء مع ماتت، أنها والمعنى وتفتح، الجيم تكسر وند 

بتكارة(•او حمل من محها، 

لينال قالت،: سيرين، بنن، حفنة عن م( رخ -  ١٣٠٩
قال:؛الهلاءون، : قلت،عمرة؟ أبي بن يحيى ماينن، يم ماللثج: بن أنس 
•لم ملكل شهادة الهلاءون يقول: اممه رسول سمع؛؛، ءإُي، 



ّترين،•تحية عمْ وأبو ّيرين، ت حفصة أحو هو عمرة أبي بن )يحص 

أبيعن رحسن( هق( ك حب ن م مي حم رش -  ٠١٣١
صدقاتفي ينالوا لا ألا عمر حقلينا قاوت الئلمي، العجفاء 
فيمحتل لمن يقولونها وأحرى ت قال الحديث، وذكر . . النساء. 

ولمالهثهيدأ، مات أو ثهيدأ فلأن لتل ت أومات هذه، مغانيكم 
يهللمس،ورقا، أو ذهبا رحله دف أو دابته، عجز أومحن قد يكون 

محتلمن الّبي قال كْا قولوا ولكن ذاكم، تقولوا فلا التجارة، 
الجة.فى فهو مات، أو اض، سيل فى 

الحملالواوت بكر الوقر، المداق. باب النكاح كتاب في الحدث طرف )محياني 
تعالى;افه قال ثقيلا، حملا أي وقرأ، حملها راحلته; وأوقر الثقيل، الجمل أو 

حانبه(.ودفه؛ البعير، نؤج الرحل؛ رحله، دفئ، يبماه• ءؤفا-ككن، 
رحسزابغ^ هق ك طي، ع بز ت د ى حم زشف، -  ١٣١١

المبيقال جعفر نعي حاء لما قال; جعفر، بن عبداف عن 
تثعالهم.أمر أو تشعلهم، ما أتاهم فقد ؤلعاما، جعفر ^١-، اصنعوا 

الميت،،لأهل طعام تهيئة والجيران، للائارب تب يأنه على دل • الطثجي )نال 
بيتهمفي الناس فاجتماع الميت، لأهل الهلعام الناس يصغ أن الوارد نل.ى; الوقال 
لأهلالضيافة أن الفقهاء س كشر ذكر وقد لدللث،، قلن الطعام لأجلهم يتكلفوا حن 

للحزن(.لا للمرور تكون أن حقا الضيافة لأن للمعقول قلث، الميتذ 

 □□□□□□



٥٧١محاب 

الزكاةوجوب باب 

لماه، بكر، أبا أن مالك، بن أنس عن رخ( .  ١٣١٢
فريضنهذه الكتاب! هذا الحرين إلى وجهه حين له كتب امتحلمج 

بهاافه أمر والتي المسلمين، على ه اض ود رم فرصها التي الصدقة 
نئوومن فلتغطها، وجهها على المملين من نيلها فمن . رسوله 
الخم،من دونها، فما الإبل من وعشرين أرع في بمل• فلا فوقها، 

وثلاثينحص إلى وعشرين، حما بك فإذا شاة، حمى كل فى 
لثونفابن مخاصى، ابنه فيها يكن لم فإن أنثى، مخاصن بت ففيها 
لبونبنث فمها وأربعين، حمى إلى وثلاثين، متا بلغت فإذا ذكر• 

الجمل،نلروقه جمه، ففيها ستين، إلى وأربعين متا بلغت فإذا أنثى، 
فإذاجدعه، فغيها وبعين، حص إلى ومتين، واحده بالغت، فإذا 

إحدىبلغت، فإذا لثون، ابنتا ففيها عين، تإلى وسبعين متا بلمغتح 
زادت،فإذا الجمل، ؤلمروهتا حمتان، ففيها ومئة، عشرين إلى عين وت

حثه.حمين كل وفي لثون، ابنه أربعين كل ففي ومئة، عشرين على 
يشاءأن إلا صدقة، فيها فليس الإبل، من أرع إلا معه يكن لم ومن 



فيI الغنم وصدقة شام. ففيها الإل، من آ حمبالمن فإذا وبها، 
علىزادت فإذا شاة، ومنة عشرين إلى أربعين كانت إذا نانمتها، 

إلىمنتين على زادت فإذا شاتان، ففيها مئتين، إلى ومئة، عشرين 
مئةكل فغي ثلاثمئة، على زادت فإذا شيا0، ثلاث ففيها ، تلانمئة 

فليسواحدة، ناة أربعين من ناقمة الرحل نائمه كانت فإذا شاة، 
بين ijy،ولا حضولإط بين بجنع ولا وبها، يشاء أن إلا صدقة، فتها 

بينهمايتراجعان فإنهما حليطين من كان وما الصدقة، حئيه مجتمع، 
إلاص، ولا عوار، ذات ولا هرمه، الصدقة في ينزج ولا بالنون، 

ومئةحن تإلا تكن لم فإن العسر، رع الرهمؤ وقمح، المصدق، اء يأن 
صدقهالإل من عنده بلغت، ومن ربها، يشاء أن إلا صدقه، فيها فليس 

ؤنجعلالجمة، منه مبز فإنها جمة وعنده جدعة، عنده وليس الجدعة، 
عندهيلغتر ومن درهما، عشرين أو له، رتا اسيإل شاتين، معها 

منهتقبل فإنها الجدعة وعنده الجمة، عنده ولبت، الجمة، صدقة 
عنده؛لغت، ومن شاتين، أو درهما عشرين المضيق ؤيعهليه الجدعة، 

لثون،ينتج منه تقبل فإنها لبون ابنه إلا عنده ولبست، الجمة، صدقه 
وعندهلبون، بن—ا صدقته ؛لغت، ومن درهما، عشرين أو شاتين ويعهلى 

أودرهما، عشرين المضيق ؤيعهليه الجمة، منه تقبل فإنها حمة 
ينت،وعنده عنده، ولبت، لبون، ت، بنصدلته بلفته ومن ايين، مس

أودرهما، عشرين معها ؤيعهلى مخاصن، بنتا منه مبل فإنها مخانحن 
بنتهوعنده عنده، ولبت، مخانحن، ينتح صدقته ؛لغت، ومن شاتين، 

فإنشاتين، أو درهما، عشرين المضيق ويعهليه منه، تقل فإنها لبون 
يقبلفإنه لنون ابن وعنده وجهها، على نخانحن بنت، عنده تكن لم 

شيء.معه وليس منه، 



خؤا؛سا؛ه
عمانبين توسط ما يثمل والبحرين عليها، عاملا أي البحرين، إلى )وجهه 

مات اللون وبننا الثانية، السنة في ودحاك، محنة لها تم ما المخاض؛ بنتا والبصرة. 
فيويحك متين ئلامثا لها تم ما والحقه؛ الثالثة، في ويحك محنتان لها تم 

مثلها،المحل يعلو أي؛ المحل، ءلنوiه ؤيقال؛ الجمل، ءلتوiه وهي الرابعة، 
نةالفي لحل ما ؛ الثاء من فالجنع الأنعام؛ من معينة ن لرصفط والجدعة؛ 

فييحل ما الإبل: ومن الثالثة، في يحل ما الحافر؛ وذوات، البقر ومن الثانية، 
أسنانها.ت؛ا سقهلالتي، وهمي كبيرة هرمة؛ تحلفط. ولا ترعى التي السائمة؛ ة. الخام

يفرأحدْ لأن منه ومع المعز، فحل التيس؛ العيباؤ ؛ وصمهاالعين بفتح العوار 
مضروبة.غير أو كانت، مقسروبة الخالصة القصة كفثة؛ النiة، الخم. صاحِا 
هوإ و؛تشدود.ها بها، الموكل لصدقات، ١ على الساعي هو الصاد؛ ق؛تخفيف، الممل 

الزكاة(.فيه وجبن؛، الذي المال صاحب، 

الماءنقت فيما قاوت ه النبي أن عمر، ابن عن )خ( -  ١٣١٣
العشر.نصف، يالثصح محقي وما العشر، عثرتا، كان أو والعيون، 

•زرعا أو كان نخلا صمي، غير من بحروفه يثرُت، الاjي وثانيه؛ أوله بفتح )الفري، 
عليهيتقى الذي الثور أو البعير هو والناصح المافح، يحمله الذ.ي الماء النفح؛ 

مانية(.ؤيمال؛ ناصحة، بالهاء والأنثى الماء 

نمت،فيما قال; ه المبي سمع أيه جابر، عن زما ٠  ١٣١٤
العشر.مف، بالئاية مقئ وقتما العثور، والعيم الأنهار 

ليسقال: الله. رسول أن سبو، أبي عن ي زخ ٠  ١٣١٥
دونفيما وليس صدقة، حئا ولا فر من أوسق حمة دون فيما 

الإبلمن ذود حمس دون فيما وليس صدقة، الور3، من أواق حمس 
ةحميبلغ حض صدقة، ثمر ولا حب ش ليس • رواية( زوقي، صدقة 

أواقحمس دول فيما ولا صدقة، دود حمس دون فيما ولا أوسق، 
رردمر،ا.؛»_؛؛ J1mبدل قال أنه إلا مثله، أحرى( )وفى صدقة 

وهياوق، جهع الأواقي- صاعا• سون والوسق وسق، جمع لالأوسق* 
كتابه،في البخاري ذكره ت الحديث هذا بعد الحميدي ئال الفضة. من درهما أربعون 

كانأو والعيون، السماء سقت فيما ه النبئ أن عمر، ابن حديث بعد 



تفسرهذا ال-خارىت قال ثم النشر. نصف Jالثصحت سفي وما العشث، ئريأ! 
السماءنقب فيما ١١عمر ابن حدبث يعني! - الأول في يؤت لم لأنه الأول؛ 
إذاالمبهم، على يقضي والمفثر مقبولة، والزيادة ووت، هذا في ونص - العش-ناا 

الكعبة،اقي يضن لم ه النثي ^ ١٠الماس* بن الفصل روى كما افت، أهل رواه 
كالمآخر هذا الفضل، فول وئرك بلال بقول فاخذ صلى؛؛، رافد بلال؛ وفال 

هذا(.في البخاري 

علىلمس قال: المبؤ. أف هريرة، أبي عن م( )خ .  ١٣١٦
صدقهالعبد في ليس • رواية( )وفي محرمه ولا عبده في صدقه الملم 

الفطر.صدقة إلا 
علىوباكصب المدلمة، على يالرفع الفطر، صدمة إلا زكاة. بعني )صدقة: 

الأمشاء(.

صاحبمن ما قالت  Wjالمي أن ميرْ، أبي عن رم( -  ١٣١١'
لهصئحن، القامة يوم كان إذا إلا حئها منها يودي لا فضة ولا ذم، 

وجئنهجسه بها فيكوى جهنم، نار في عليها فأحمي نار، من صفائح 
ألم،حمسن مقداره كان يوم في له، اعيدت، بردث، كلما وظهره، 

إلىؤإثا الجنة، إلى إما نسله: مرى العباد، بين يقصى حتى سنة، 
يوديلا إبل صاحب، ولا قال: فالإبل؟ اف، رمول يا قيل: المار، 

بطحالقيامة يوم كان إذا إلا وردها، يوم حلبها حقها ومن حقها، منها 
ثهلوهواحدأ، قبلا' منها يقفل لا نتج، كانما أومحر محرمحر، بقاع لها 

فىأحناها، عاليه رد أولاها عليه مر كلما بأفواهها، ويعصه دأحذافهاً، 
فيرىالعباد، بين يفضى حتى ستة، ألم، حمين مقا.اره كان يوم 

فالبئراش، ود رم يا قيل: المار. إلى ؤإما الجنة، إلى إما سبيله: 
كانإذا إلا حثها، يودي لا غنم ولا بفر صاحب، ولا قال: والغنم؟ 

عقصاءفيها ليس شيئا، منها يفقد لا محرمحر، بقاع لها بطح القيامة يوم 
مئكلما ياظادفها، وئثلوه ؛قنوذها، ثنثلحه عفثباء، ولا حلمحاء، ولا 



ستة،ألث ين حممقداره لكن يوم في أحراها، عله رد أولاها عليه 
روقيالنار إلى ئما الجنة، إلى إما سف مري الماد محن يقصى حتى 

ؤإعارةالماء، على حلتها حمها قال! ت وفيه بنحوْ( جابر عن رواية 
اف.سيل في عليها وحنل وشحتها، فغلها، ؤإعارة دلوها، 

القرنينهلوية العقصاء ونصبها. سله لأم وبرنع وفتحها الياء بضم سيله، رفيرى 
وفتحهاالحناء بكسر نطحه، فرنها. انكسر اش والعصماء لها فرن لا التي والجلحاء 

ؤيجوزاللام بفتح خلبها، المستوي. الأملس الوامع المكان هو ت قرقر قاع لغتان• 
قاللبنها. من الناس ليصيب الماء وردت إذا ت أي ، الماء على ت ونوله ، إم-كانها 
الأصولحمع في هو هكذا أخراها، عليه رد أولاها عليه مر كلما قوله النووي• 

حاءما وصوابه ووص*حيف تغيير هو قالوا عياض• القاصي قال • الموصع هذا محي 
وبهذاأولاها، عليه رث أخراها عليه مث كلما ذرت أبى عن الأخر الحديث فى بعد0 

وهذاالبقر في الزكاة وجوب على دليل قيه بفر، صاحب ولا وقوله' الكلام، ينتظم 
أبيعن البخاري أخرجه والحديث انتهى البقر، زكاة في الواردة الأحاديث، أصح 
مختصرا(.ينحوه هريرة 

وهوه المى إلى امحق ت ذال، ذر، أبى عن م( )خ -  ١٣١٨
الكنتة،ورب الأخسرون هثر هال! رآني فلما الكنية، ظل في جالس 

الأكثرونهم ت فال هم؟ من وأمي أبي قذاف اش رسول يا فنلت،؛ 
ومنيديه نين من - وهكذا وهكذا، هكذا، فال من إلا أموالا، 

ولاإبل صاحب من ما هم، ما وقليل - شماله وعن يمينه وعن حلفه، 
لكنتما القيامة يوم جاءت إلا زلكثها، يودي لا غّم، ولا بفر 

عادتاحراها نفذت لكما باظلاهها، وئهلوه بئرؤنها، ئنظحه وأسمنه، 
ليلةحرجت، قاد؛ رواية(؛ )وفى الناس بين يقضى حتى أولاها عليه 
إسان،منه ليس وحده، يمشي ه اش رسول فإذا الليالي، من 

الممر،ظل فى أمنى ، iJL_iأحد، منه يمشي أن يكره أته لظننت، 
فذاك،اف جعلني ذر، أنو ئقلت،: هدا؟ من هماي: فرآنى، فالقفت، 

همالمكثرين إن هماي: ساعة، منه فمثست، نعاله، در أنا يا هاد: 



جخقخإيي؛يه
يمينهت فيه فنفخ خيرآ، اف أعظاه من إلا السامة، يوم المقلون 
حيرأ•فته وعمل ووراءه، يديه ومحن وشماله، 

ومنهوالرمي، الضرب ت والنفح بالعط-اء، فيه يديه صرب أي وشماله، يمينه فيه )شح 
الصدقة(.فى الترغيب باب فى وصاني تحمى، ولا اشحى ت لأسماء ه قوله 

اللهآتاة من قال: ه المى أن هريرة، أبى عن )خ( -  ١٣١٩
زُيثان،له أقنع، شجاعا اشامة يوم ماله له مثل زكاته يود فلم مالأ، 

أنامالك،، أنا يقول: تم - شدقيه يعني: - ملهزمنه يأحد نم يثلويه 
هو^، ۵٥ين اممم ■*صإ لنا أث؛بم عم-يرا ءؤوثُ تلا؛ ثم كنزك، 

الأية.يوم م، بخرا ما ١سثلؤمن قم ثز ئؤ بز ^ ح 
الذيوالاميع: مهللقا، الحية أوت الذكر، الحيه ث وكرها الشين بفم )الشجاع، 

غيروقيل عنه، فوف، سوداوان نقعلتان I ونل نابان، ت زبيبتان الم. من رأسه ابيص 
أعلم(.وافه ذلك،، 

بنعبدافه مع خرجنا قادت أملم، بن حالي عن )خ( -  ١٣٢٠
ذمحروىٌ' اممه محول عن أ-صرذي، ت أعرابي، لمات، عمر، 

كنزهامن عمر: ابن فقال سيل ق ولا ؤأليصة آفهع_، 
قلثاالزكاة، ثزل أن قبل هذا كان إنما لئ، فويل زكاتها يزد قلم 

نادموال.ؤلهرأ الله جعلها أنزلث، 

.النبغ توفي لما قال: أبي عن م( )خ -  ١٣٢١
بكر:لأبى عمر قال: العرب،، من كفن من وكفر بكر، أبو واستخلف، 

الناسأقاتل أن أمريتتط : اللهرسول قال وقد الناس، ماتل كيف، 
منيعمم اللة، إلا إلا لا قال: فمن اللأ، إلا إل لا : يقولواحتى 
لأقاظنوالله بكر: أبو قال الله؟ عر وحاثه بحقه، إلا ونته مالأ 
منعونيلو والله المال، حق الزكاة فإ0 والزكاة، الملأ؛ بين فرق من 

لقاتلتهم. الله رمول إلى يودونها كانوا عقالأ( رواية: روقي، عناقا 



خخ|و1سةه

صدرثرح الله أن رأيت أن إلا هو ما فوالله عمرت نال منعها. على 
الحي.أنه فعرفت للقتال، يكر أبى 

إذاقال! . الله رسول أن عبداممه، بن حرير عن رم( -  ١٣٢٢
حاءنال؛ رواية(• )ومي راض وهو عنكم دلنمل.ر المصدق أتاكم 
المصدقينمن ناسا إن ! فقالوااممه رسول إلى الأعراب من ناس 

صدرما جرير؛ قال مصدقيكم، أرصوا •' فمال مظالموننا، يأتوننا 
راقس.عني وهو إلا الله رمول من هدا ّمعتا مند مضيق عني 

الخاذلإل مال؛ ه المي أل موسى، أبي عن م( )خ -  ١٣٢٣
فيعطيهبه، أمر ما — يععلي قال؛ وربما — يئفد الدي الأمني لم الم

أحدبه، له أمز الذي إلى فيدهحه ه، نقبه ئليبه مويزا، كاملا 
المثصاو>ءين.

القافبفتح الصحيحض روايات حميع في ضبط النتضدش، أحد قوله حجرت ابن )محال 
المممدقى(.من دق متض هو آي الجمع على الكسر ؤيجوز • الفرطي قال، التثنية، على 

عن)حسن( بغ( هق ك ْدب حز ت د ه حم رش -  ١٣٢٤
علىالعامل ت يقول ه الله رسول سمعت، قال! حديج، بن رافع 

ب؛تب•إلى يرجع حتى اممه، سيل مي كالغازي بالحق الصدمة 

أنأنى، عن )حسن( بغ( هق طب حر ت د رم ■  ١٣٢٠
يعني؛الترمذي؛ قال كمانعها، الصدقة في المعتاو.ي قال؛ ه الني 
منع.إذا المانع على كما الإثم من المعتدي على 

وقيلمنه، أغفل أو يجب مما أكثر ياحل. الدي الساعي هّو الضيقة؛ في )المعتدي 
لربيحل ولا السنة؛ ثرح في البغوي قال صدقته، من شيئا يكتم الل«ي المالك هو 

قال؛الخماصية، بن بنير عن وروي الساعي، عليه اعتدى ؤإن المال كتمان المال 
مايقدر أموالنا من أفنكتم ءالينا، يعتدون الصدقة أهل إن اممه، رسول يا ؛ قلنا

لأ(ُفقال؛ علينا؟ .جتدون 



تحآق؛ثآجع1بميه 
لكنعنر ابن أن نافع، عن )صحيح( هق( شف رلك -  ١٣٢٦

الزلكة•حليهن من بجيج لا ثم الذهب، وجواوين بناته تحر 
وجمعهالمعادن مصؤخ من به تنزين أي! اء التله تتحلى محا ت مكون بفتح )الحلي 

يالجىحلي من كان ما ت الليث قال مشهورتان، لغتان رها وكالحاء بفم حبي 
الإسلامنيخ ومال اpكاة، ففيه الزكاة من للتحرز اتخذ ؤإن فيه، زكاة فلا ؤيعار 

زكاةأن والتابعين; المحابة من واحد غير ومذهب، الفتاوى؛ مجمؤع في تيمية ابن 
ءارثته(.الحلذ 

عنشعسب، بن عمرو عن رحسن( هق( قط ن ت )د -  ١٣٢٧
ندوفى لها، ابنة ومعها الله رسول أنث، امرأة أن جيم، عن أبيه 

;قالترهذا؟ زلكة أيعطين لها؛ فقال ، ذهن، من عليظتان مكثان ابنها 
نار؟من سوارين القيامة يوم يهما الله ورك يأن زك أيقال! لا، 

ولرسوله.لله هما وقالت،) . النم، إلى فألفتهما يحلعتهما قال! 
نالوبقر، كبقرة منف،، وجمعها; وار، الين؛ والالميم بفتح )المنكه، 

أنوال.أربعت المسالة في اليماني; الأمير قال المفاتيح; مرعاة في المباركفوري 
الثاني;الأحاديث،. من ذلك، في روي بما عملا الحلية، في اوزكاة ، وحو١٣الأول; 

صحةبعد ولكن وجوبها، بعدم قاضية لف، العن وردمحث، لأناي تجب، لا أنها 
مرةتجب، أنها الرابع; عاؤيتها. الحلية زكاة أن الثالث،; للاثار. أنر لا الحديمح، 
الأقوالوأظهر غير، لا واحدا عاما يزكي قال; أنس، عن البيهقي رواء واحدة، 

الزكاةوحيّتج قد المحلى; في حزم ابن وقال وقوته، الحديث، لصحة وجوبها دليلا 
ولاذلك في نص ض الحلي إلا يقال أن يجوز فلا وقفة، ذهب كل في بالص 
مختمرا(.انتهى إجماع 

قالنال؛ . الله رسول أ0 هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٢٨
سارق،يد في فوصعها ؛صل.قته، فخرج بحدقة، لأئصدس رجل؛ 

للن،اللهم فقال؛ سارق، على الليله تحدق يتحد.رون؛ فأصبحوا 
فيفوصعها بصدقته، فخرج ؛ما.قة، لأنمدقى مارق، على الحمد، 

اللهمفقال؛ زانية، على الليله تصدق يتحدثون؛ فأصبحوا زانية، محي 



فوصعهابصدقته، فخرج بصدقة، لأنحيقى زانية، على ، الحمد لك 
اللهم(! JIasعني، على الالLلة تصدق يتحدثون! فأصبحوا عنى، يد في 

صدقتكأما له! فقيل فاني، وعني، ورانية، سارق، على الحمد، 
أنفلعلها الزانية، وأما سرقته، عن سستعث أن فلعله مارق، على 

اض.أءهلاه مما فينفى يعتبر فلعله الغى، وأما زناها، عن تتمم، 
وهذاغنيا، أو فاسقا الأحد كان ؤإن قه المد محي الثواب، وبو'ّتا هيه النووي• )هال، 

غي(.إلى دمحعها يجزى محلا الزكاة وأما المملؤع صدمحة محي 

ليسقاوت ه اض رمول أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٢٩
والتمرةواللقمتان، اللقمه ثرده الناس على يتلوف الذي المكيى 

بهيمثلى ولا تغنيه، غنئ يجد لا الذي المكين ولكن والتمرتان، 
المكينولكن رواية() روقي الناس ل أ قييقوم ولا عليه، متصدق 

•أحرى( روقي إلحافا الناس أل يلا أو نحي، ويغنى له ليس الذي 
آلنامثلؤزى ؤرلأ ثئتم! إن اقرؤوا يتعمق،، الذي المكين إنما 

ومل٣،، أكم بمي كلها بالسألة، وأحقاني غئ، زألح غث، أنمن، )يقال: 
ابنثال يععليه، حتى المؤول يلازم أن وهو إلحاحا، أي• إلحافا، سال معنى 

محولهحجرت ابن ومحال بضده. مدح الله لأن مذموم الاه غير على والإلحاح عبدالبر: 
أنأراد ؤإنما كلها المكنة أسباب، س إحراجه يرد لم إلخ، • • ١ المكين ليس 

له(ّيمهلن ولا يال أن تحي ؤييغنيه لحى يجد لا الذي المسكنة الكامل المكين 

ماال: ف. افه رسول أن هريرة، أبي عن رخ( . ١٣٣٠
مأمور(إلا أنا إن رواية: روقي قاسم أنا إنما أمنعكم، ولا أءءليكم 

أمرمحت،.حبتإ أصع 

عنرصحيح( بغ( هق قط ن د حم رشف -  ١٣٣١
أتياأنهما رحلان: أحبرني قال: الخيار، بن عدي بن اش عبيد 



منها،ألاه فالصدقة، يقسم وهو الوداع، حجة في وهو النبي 
ترواية )وفي فرآهما وحمصه، البصر، فينا( ت رواية روقي فيهما فر؛ع 

ولالغني، فيها حمل ولا أعطيتكما، شئتما إن ت فمال جليين، فرآنا( 
مكثيب*لقوي 

ه.

الفطرزكاة باب 

زكاة. اش رسول فرض قال: عمن، ابن عن م( )خ -  ١٣٣٢
حر،أو عبد كل على شعير، من صاعا أو نمر، من صاعا المهلر، 
نصم،به الناس فعدد لمين، الممن أنثى أو ذكر كبير، أو صغير 

الصلاة.إلى الناس خروج قبل تولى أن بها وأمر محال: بث، من صاع 
كانماللث،: وقال حنهلة، من مدين عدله الناس فجعل عمر• ابن قال 
بيومينالفهلر قبل عنده، ثجمع الذي إلى النعلر بركاة يبعث عمر ابن 
ثلاثة.أو 

الفملرزكاة نخرج كنا قال: معيد، أبي عن م( رخ —  ١٣٣٣
صاعاأو تمر، من صاعا أو شعير، من صاعا أو محلعام، محن صاعا 

عليناقدم حنى يخرجه نزل فلم زبيب، من صاعا أو أنهل، من 
المنبر،على الناس فكلم معتمرأ أو حاجا، سفيان أبي بن معاؤية 
نمراءمن مدين أن أرى إني قال: أن الناس به كلم فيما فكان 

فأمامعيد: أبو قال ؛دللث، الناس فاحد تمر، من صاعا تعدل الشام، 
عثت،.ما أبدأ أحرجه، كنت، كما أحرجه أزال فلا أنا 



كميملء الميت زبده- المستخرج اللض جبن ت ومحكونها القاف بكسر )الأنهل، 
حنملةالشام! سمراء الصاع. نصف والمدان الصاع ريع وهو الممتدل، الأسان 

وأحمدحنيفة أبو يعتمده الذي هو الحديث هدا ت النووي الإمام نال الشام 
حنطةمن صاع الواجب أن على والجمهور حنعلة، صاع نصف جواز في ومواخفوهم 

وفدصحابي تول بأنه معاؤية نول عن ؤيجيبون الحديث، هدا وحجتهم غيرها أو 
اختلفؤإذا البي ياحوال وأعلم صحية أطول هو ممن وعيره معيد أبو حالفه 

وحدناوقل 1حر دليل إلى فنرجع بعض، من أولى بعضهم فول يكن لم الصحابة 
نوجبكغيرها، الحنءل4 من الصاع انتراحل على متفقا والقياس الأحايين، ظاهر 

عندكان ولو ه، الّبي ُّن سمعه أنه لا رآْ رأى بأنه معالثة صرح وفد اعتماده 
.الني عن معاوية موافقة في صإ اللحفلة تلك، في كثرتهم مع حضره ممن أحد 

القصة(.هده غر في لهم جرى كما ككرْ 

قال!عباس، ابن عن رحسسا مر(ا هق ك قط د ره —  ١٣٣٤
والثدن،،اللعو من للمائم ءل-هرْ الفطر زكاة ث. اض رمحود فرص 

أداهاومن مقبولة، زكاة فهي الصلاة قبل أداها من للمساكين، وئلنمة 
المدقات.من صدقة فهي الصلاة بعد 

علىالصاع كان قال: بزيد، بن ابا العن رخ( -  ١٣٣٠
بنعمر زمن في فه فزيد اليوم، بمدكم ويلنا مدا . النبي عهب 

عدالخزيزء

نمرابن أن نافع، عن ماللث،، عن نمة، أبي عن رخ( -  ١٣٣٦
كفارةوفي الأول، المد و.■' النبي بند رمضان زكاة يعطي كان 

منأعغلم ندن ك: ن قال قتيبة: أبو قال M ام بند المتن: 
مالالئإ:لي وقال قال: الني. ئد في إلا الفضل نرى ولا ندكم، 

كتمثي؛ بأي الني. مد من أصغر مدأ فقرب أمير، جاءكم لو 
يعودإنما الأمر أن ترى أفلا قالا المي. بند نملي • قلنانملون؟ 

M



ؤجاوغ؛سيه

أنعمر، ابن عن رحسنا ض( هق طب حب ن )د -  ١٣٣٧
أهلمكيال والمكيال مكة، أهل ور0 الوون ت نال . اف رسول 
مكة,ومكيال المدينة، وزو ت رواية( )وفي المدينة 

ونحوها،والكفارات كالزكاة الشريعة، أحكام به تتعلق ما به المراد البغويت )ئال، 
زكاةفي والصاع مكة، بوزن درهم مثني بلغ حتى الدراهم في الزكاة تجب فلا 

الناسفيه يتحامل الذي البلد صاع فيعتبر العاملأرت، في فأما المدينة، صاع الفهلر 
ووزنهم،•

٠٠ مء 

إعليهم ثخرم من اب ب إ
عليبن الحسن أحد ،: ^١١هر؛مة، أبمح، عن، م( )خ -  ١٣٣٨

كحبالفارمثة: . الحم، فقال فتي، ش فجعلها الصدقة، نمر من نمره 
الأنا رواية(: )وفي الصدقة؟ ناكل لا أنا غلت أنا بها؛ اذم كح، 
لأملن،إني قال؛ ر. الله رمود أف أحرى(• )وفي العدقه؟ لنا ثجل 

فارفعهابيتي، فى أو فرانى، على ساقطة النمرة ياجد أهلي، إلى 
فالمها.صدقة تكون أن أحثي م ث ،

أيضا(.التقدر بمد ويقال، ورئع، للمبي رجر هو )؛ح؛ح■ 

ئزتىه اممه رمود كان قال: هريرة، أبي عن )خ( -  ١٣٣٩
حتىنمر؟، من وهذا بتمره، هذا فيجيء الخل، صزام عند بالتمر 
يلعبانوالحين الممن فجعل الصدقة، تمر من كوما عنده يميز 
إليهفنظر فيه، فى فجعلها تمرة، أحدهما فاحذ التمر، ؛ذللئ، 
المحمد آل أن علمثج أما وقال: فيه، من فاحرجها الله. رسول 
.الصدقة؟ يأكلون 



قال•الحارث، بن ربيعة بن المطالب عبد عن زم^ —  ١٣٤٠
لوواش فقالا! المطالب، عبد بن والعباس الحارث، بن ربيعة اجتمع 
إلى- الماس بن لففل وللي، نالا - الغلامين هذبن بعننا 
ي)تواما فأديا الميثان، هذه على فأمرهما مكثماه، ه اش رسول 

جاءذلك فى هما فبينما قال! الناس؟ يصيب مما وأصابا الناس، 
العبأ•' فمال ذلك، له فذكرا عليهما، فوقف حنالب، أبي بن علي 

والله،فقال! الحارث، بن ربيعة فاسحاه بفاعل، هو ما فوالله تفعلا، 
صهزبئث لقد فوالله، علينا، متك ة نمامإلا هدا نمتع ما 

،أربلوهما، علي! فقال i علك نفنناه فما . اض رسول 
عليه،اصعلجغ ثم رداءْ علي يألمى رواية! )وفي علي وافلظيغ 

إليكمايرجع حتى مكاني أريم لا واش الفرم، حنن أبو أنا ت ونال 
صاليفلمسا نال! هؤ.( اش رمول إلى يه بعثتما ما يحور ابناكما 

جاء،حتى عندها فقمنا الحجرة، إلى سقناه الغلهن . اش رسول 
وهومعه، ولحلنا لحل ثم تمرران، ما أحرجا قال! ثم باذاننا فأحذ 

أحدنا،تكلم نم الكلام، فتواكلمنا جحش، بتمى زينب عند يومئذ 
بلعناوقد الناس، وأوصل الناس، أبن أنت اش، رسول يا فقال! 

كماإليك، فنودي الصدقامحتتج، هذه بعفن على لتومرنا فجئنا النكاح، 
أنأردنا حتى طويلا، كت، فيصيبون، كما ونصين، الناس، يودي 

تكلماه،لا أن الحجاب! وراء من إلينا للمع زينب وجعلتا لكلمه، 
نحللا رواية! لوفى، محمد لأل تنبغي لا الصدقة هذه إن نال! ثم 

-محمنه لي ادعوا الناس، أوماح هي إنما ، محمد( لأل ولا لمحمد 
فجاءاه،المطالسإ، عبد بن المحارث بى ونوئل - الحمس على وكان 
فأنكحه،- العباس بن للفضل - ابثلث، الغلام هذا أنكح لمحميه! فقال 



؛،٥٢٢^————^
ومالنأنكحني، ابنتك، الغلام هذا أئكح ت الحارث بن لنوفل ونال 

وكدا.كن.ا الخص من عنهما أصدق ت لمحمنه 
بحورأبرح• لا • أئيم لا المقدم• السيد ت القرم الحسد• • النفاسة وتصدم له عرض )انثحاه؛ 

فيحمعما ما أي! تصرران؟ ما الرحؤع. الحورت وأصل بجوابه أي به، بعثتما ما 
تنحمنه تشير. ت ثلبع دونه- ليتكلم صاحبه إلى واحد كل وكله الكلام؛ تواكلنا صدوركما. 

الأخماس(.على و. الني اسعمله الزبيدي جز؛ بن محمية هو 

رافعأسم، عن رصحبح( ك( طب حب ع ن د )حم -  ١٣٤١
منالصدقة على رحلا الله. رسولث، بعث ت نال اممه. رسول مولى 

حتىقال! منها، تصسثج فإنك اصحبني رابع لأمح، فقال مخزوم، بني 
ؤإناأنفسهم من القوم مولى ت فقال فسأله فأتاه فأمأله، . المي آتي 

الصدئة.يا تحل لا 

إذاالله. وث( رم كان قال: هريرة، أبي عن م( زخ -  ١٣٤٢
لأصحابه:قال صوفه، قيل فان صدمه؟ أم أهديه عنه: سأل بهلعام اتى 

معهم•فأكل بيه. صرب هدبه، نل ؤإن يأكل، ولم كلوا، 
بلحم،بريرة على مدق قالت،: عائشة، عن ،؛إ رخ -  ١٣٤٣

يحلرواية(: روقي ها-ية ولنا صدقه، لها هو ه: اف رسول فقال 
وادمبخبز يأتي بالعي•؛؛، فدعا ئمور، برمه النار وعلى الأنه. يسوث، 

ابش : قالوانفوت؟ النار عر ,JU أن ألم فقال: الست،، اذم من 
وأن،منه، إلينا وأهل.'ته يريره، على به ق تمن• لحم ولكنه الله، رسول 

أولم(: )ولملما وهوية عليها، صادقة هو فقال: الصدقة، اكل لا 
فقال:بريره، على به صدق ما هذا فقيل: بفر، بلحم أتى ه الحم، 

هدية.ولما صدقة، لها هو 
ضمتينالأدم، القذر. ت البومه ١^،^. باب النكاح كتاب يي الثانية الرواية )متأتي 

الخز(.مع يوكل ما وهو إدام، جمع الدال• تسكن وقد 



ججمح؛ييه
إئبعث قالت: الأنماؤية، نسيبة عجة أم عن م( )خ .  ١٣٤٤

فيحلبشيء، منها عائشة إلى معثت الصدقة، هن بشاة اض رمول 
إلالا، قالم،: ٧؟ محدكم هل فقال: عائئة، على ه المئ 
هاُت،قال: الصدقة، من إليها بعثلمج التي الشاة من يله نإلينا به يعشت 

تجلها.يليتؤ فقد 

اممه.رسول أف ه الجي زوج جويرية، عن )م( -  ١٣٤٠
شاةمن غ0للم إلا وافه، لا قالت: تلعام؟ من هل فقال: عاليها، يحل 

تجلمها.بلغت فقد م؛يه، فقال: الصدقة، من مولاتي أعهلثه 

بنو وعشما  L1مشلت، قال: مطعم، بن حبير عن رخ( -  ١٣٤٦
حسمن المهللب، بتي أعهليتج اطه، رسول يا : فقالتاالنبي إلى عمال 
بنوإئما ه■' فقال واحدة؟ بمنزلة مناك وهم ونحى وتركتنا، خيبر 

عبدلني ه الني بمثّم ولم • جبتر قال واحد• شيء هاشم وبنو المهلل—، 
وهاشمشمس عبد إمححاق: ابن وقال شيئا، نوفل لبني ولا شص، 

لأبيهم.أخاهم ئوفل وكان منة، يتت، عاتكه لأم، إحوه والمهلل—، 
يععليوأنه للإمام الخص أن على الدليل ومن باب، • بقوله الخاوي عليه )بوب 
خمسمن هاشم وبني المعللب لبني ه البي نم ما بعض دون نرابته بحقس 
هومن دون نريبا بخص ولم بذس، يعنهم لم عبدالعزيزت بن عمر نال نمر، 
محيتهم مولما الحاجة، من إليه يشكو لما أععلى الذي كان ؤإن إليه، أحوج 
لأنالغرابة محي أي: واحدة، بمنزلة فوله انتهى. وحلقاتهم. نومهم من جنبه، 

نوفل،بني من وجير نمى عبد بني من عثمان لكن مناف عبد بي من الجميع 
أيواحد، شيء قوله مناف، عبد بنو كالهم والمثلله، وهاشم ونوفل شمس وعبد 

بتيتريش قاطعت ولما والإسلام الجاهلية في ه له لنصرتهم الاستحقاق ت في 
وبنونوفل بنو تدخل ولم معهم المطلب بنو دخل الشم-،، محي وحصروهم هاشم 

بقيهدون خاصة الطلب وبني هاشم لبني القربى ذوي ٌّّهم أن وفيه شمس، عبد 
المي.سهمص(•قرابة 



جخ|وغ؛ييه

عاقهالصدقه ش الترغيب باب 
خائالأقارب ض والإنفاق 

افقال قال: ه المبئ أن هريرة، أبى عن م( )خ -  ١٣٤٧
.المي أن )ولطم( عليك أنمى آدم، ابن يا أنفى وتعالى: بارك 
عليك.أئفى أئفق لي: قال اينه إن قال: 

منما قال: ه اض رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٣٤٨
أعهلاللهم ; أحدهمايقول ينزلان، ملكان إلا العباد قيه بصبح بوم 

ثلما.ممسكا أعمل اللهم الأحر: ؤيقول حلفا، منفقا 
نمصما قاد: الله. رسول أن هريرة، أبي عن رم( -  ١٣٤٩

يعموعبدأ الله زاد وما - مال من صدقة نقمش ما أو - صدقة من ماد 
اللأ.زس إلا للي عد توانحغ وئ >آ، إلا 

أيو: اض لرسول قل قال: هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٠٠
ثحيح،صحيح وأنث تصدق أن قال: ؟ —أفضل أو - حير الهد.فة 

قالت:الحلقوم بلب إذا حتى يمهل ولا الفقر، وتخشى الغنى، لأمل 
لفادن؛كان وقد كدا، ولفلان كدا، لفلان 

أبكمقال: ه اض رسول أن عود، مابن عن رخ( -  ١٣٠١
إلاأحد منا ما اف، رسول يا : قالواماله؟ من إليه أحب وارنه ماد 
أحز.ما وارته وماد قدم، ما ماله قاف قال: إليه، أحب ماله 

منلقال: افه رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٥١٢
حديد،من - جثتان أو - حنتان عليهما رجلين كمثل والمنفق، البخيل 

أو- س؛نث، إلا ينفق فلا المنفق فأما ثراقيهما، إلى يهما ني• من 



فلاالبخل وأما ، أضْ وئنفو نناثه يخفي حتى جلده، على - وفرت 
ئتسعولا يوسعها فهو مكانها، حلقة لإ لزيت، إلا شيئا يتفق أن يريد 

يستطع.فلا يونعها أذ فيجهد ت رواية( في ول 
تأنزه تعفو الوناية. ت وبالنون المروة لها؛ ؤيقال معروف، لماس بالماء؛ )الجثة، 

الذيالثوب يغطي كما حهلاياه تستر الصدقة أن أي؛ أثره، تر تأك،' بالصب، 
والاحر؛(.الأنيا في المنفق ستر اش أن الراد ونل صاجمه، أنر الأرض عر نجئ 

نسفال: . اف رمول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٣٠٣
ولات رواية لوفي، النه إلى يمني ولا ، ءئس، كنب، من تمرة بعدل ئضدق 

كمالماحسها يربيها ثم بيمينه، يتملها اش فإن الهلنلم،، إلا اض( يقبل 
البخاري(لمغل )هذا الجبل مثل نكون حتى دالؤْ، أحدكم يربي 
الثليست،،إلا اض يقبل ولا محلتبر، من أحد؛صا-قة تصدق ما لم(؛ )ولم

•أحرى روقي حفها( في فيمنها العلتب الكب من رواية! روقي 
فيفتربو ثمرة، كانت ؤإن بيمينه، الرحمن أحانها إلا موصعها( فمنها 

أوإلئْ أحدكم نرثي كما الجبل، من تكوو حتى الرحمن كم، 
•أعظم أو الجل، مثل تكون حتى فلوصه، أو ت رواية( روقي فصله 
لغتان؛وفه أمه، عن فطم أي؛ ش، إذا الفرس ولد وهو الصغير، النير )الفلو؛ 
بمللقما وأكثر أمه، عن نمل إذا الناقة ولد الفصيل؛ عجل. وبرزن؛ عدو، بوزن؛ 

الطويلأازفة ونس الإل، من الفتية القالوص؛ الض. في يقال وقد الإل، في 
هذابعد سنه في الترمذي الإمام قال الرحمن، كث في نوله! قلوصا. القوائم 

منهذا يشبه وما الحديث هذا في العالم أهل من واحد غير نال وند ت الحديث 
الدنيا،السماء إلى ليلة كل وتعالى تبارك الرب ونزول الصفات، محن الروايات 

هكذاكيف؟ ت يقال ولا يتوهم ولا بها ويوْس هدا في الروايات ئئبت قد ت قالوا 
هذهفي نالوا أنهم المبارك بن وعيدالد عيينة، بن وسفيان مالك، عن روى 

والجماعة،المة أهل من العلم أهل نول وهكذا كيف، بلا أمئوها الأحادثث: 
غيرفي هل اش ذكر وقد تشبيه، هدا * وقالواالروايات هدْ فأنكرت الجهمية وأما 

علىفمروها الايات هذه الجهمية فتأولت، والبصر، والمجع اليد كتابه من موضع 
اليدمعنى إن I ونالوا بيده، آدم يحلق لم اض إن ت وقالوا العلم، أمل فسر ما غير 



نجمهح|جعيخ|دسيه 
مثلأو كد، يد ت نال إذا التثسه يكون إنما • إبراهيم بن إسحاق ونال القوة، هاهنا 

وسمع،بد، تعالى اف قال كا قال إذا وأما سمع، مثل أو كسمع، سمع أو يد، 
تنبيها،يكون لا فهذا كسمع، ولا سمع، مثل يقول ولا كم،، يقول ولا وبصر، 

الصزه(.الثميغ وثو شذ؛ َؤثإايء جئ كتابه؛ ني تعالى اش قال كما وهو 
بناقةرجل جاء نال؛ الدري، عود مأبي عن )م( -  ١٣٠٤
فشالاممه، ّسل في هذه فقال! . اطه رمحول إلى مغطومة 

محطومة.كلها ناقة محبعمثة القيامة يوم بها للث، •' اطه رّود 
فاتالئ،،بن حريم عن )حسن( هب( ك حب ن ت رحم ~  ١٣٠٠

سنعمئةله كتث اممه، محبيل في مقة أنفق س قادت . الله رموئ أن 
صعمؤ.

فىللنمهة بعمثة والالحسنات لسائر العشر ت العلماء بعض قال القرطبي! )قال 
عملنمن بعثر حنة وأما وفته؛ ,W الني عن فاتك بن حريم لحديث الله، سل 
إوقوله الله، سييل فالممة بعمثه يحمنة وأها أمالها عشر فله حنة 
صعق(.سبعمثة محن أكثر يشاء لمن يضاعمق تعالى افه بأن إعلام نثلاه لش بمنعف 

أنامة، أمأبي عن رح،ييزا !؛،( ملي، ت، رحم -  ١٣٥٦
اممه،بيل حمفي مّثلاءل ظل الصدقات، أفضاأ قال؛ . اطه رمحول 
اطه.سيل في فحل أو اطه، سل في حائم وننيحه 

فرسأو ناقة فحل؛ طروقة الشعر- غير على ينطلق الشعر، من البيت، ؛ )الفسهلاط. 
سنن(.نلاث لها تم ما الإبل من وهي المحل، يطرقها أن بلغت، 

منأرصا أصسن، قاد! الخعئاب، بن عمر عن م( رخ -  ١٣٥٧
أصمنؤلم أرصا، أصث، I فقلت، . اطه رمحول فأتيت حننن، أرص 
شنث،إن قال؛ به؟ تأمن فما منها، عندي أنفز ولا إلي أحن، مالأ 

يباعلا أنه على عمن بها فتصدق بها، وتصدقت، أصلها، حبثؤ 
وذوىالفقراء، في بها وتصدق يورث؛، ولا يوهن،، ولا أصلها، 
وليهامن، على جاح لا المميل، دامح، والضيف، والرقاُب، القربى، 



تعون ابن قال فيه، متمول غين ؤيطعم، بالمعروف، منها يأكل أن 
تصدقعمر أن I )وللبخاري( مالأ متأثل غين فقال! سيرين ابن يحدثته 

نخلا،وكان ممغ، له يمال وكان .ؤ اض رمحول عهد على له بمال 
نفيس،عندي وهو مالأ، استمدت إني اممه، رسول يا عمر! فقال 

ولايباع، لا بأصله، تصدق • ال؛يي، ُقاد به، أتمدق أن فارين 
تللث،فصدقته عصر، به فتصدق ثمره. ينمق ولكن يورث، ولا يوهب،، 

وابنوالضيف، والنناكين، النiاب، وفي ٌ اض نبيل في 
بالمعروفنأكل أن وليه من على جناح ولا المربى، ؤلدي الئبيل، 

به•متموو غين محتوكل 
متمولوغير فيه، متمرل غير ونفا، جعلته أي• ا أصلها حسثا الوئف، I )الخنس 

وهورقابها، من شيثا دتمالك لا أنه والمراد ملكا أي مالأ منها متخد غير أي به، 
المثلثةبفتح نئغ، ويقتنيه. المال يدحر الذي هو المائل فإن متأنل، غير معنى 

كانتالمدينة تلماء أرض الميم؛ فتح من ومنهم معجمة غين بعدها المم وسكون 
هبع(،صر وصية نصي سنه فى داود أبو يكر وقد لعمر، 

تمانني : JUاليى. أن رم؛، أس ص ،؛( رخ -  ١٣٠٨
منهوعندي لبال ثلاث علي ئمر لا أن لنرنى دما، أحد مثل عندي 
قال!لم(! م)ولفظ البخاري( لمقل )،uj( لدين أرصده نيئا إلا نيء، 

إلأدينار، منه وعندي ثالثه علئ تاءتى ذما، أحدا ر أو ما'ننننى 
علئ•لدين أزندئ دينار 

وأحففلهأعدم أي الماد: وصم الهمزة وبفتح الصاد وكر الهمزة بفم )أزصده، 
علىمقدم فهو واجب الدين قضاء لأن دين لأداء أي؛ انمال، بفتح لدين، 

يعملونالطعام وفللمة العوام جهالة من وكثير القاري؛ نال المدوية، المدقات 
إليها(.يلتفتوا ولم الخلق حقوق وعليهم والنيران، الخيرات 

بناصلى قال! الحارث، بن عقبة سنوغة أبي عن )خ( -  ١٣٥٩
بيته،دخل حتى الناس بثي وأقبل هامرع، العصن، . اش رسول 



^٠٣٥ويخ؛سيه 
Iفقال خرج، أن من بأونك يكن لم ثم سرعته، من الناس سجب 

فأمرت، عندنا يبيتؤ أن فكرهت ، عندنا كان تبر من شيئا دكرت 
٠

لكناصرنا فإذا ودراهم، دنانير يفرنا أن نبل والمئه الذهب هو بالكر! )التبر 
ط(.

المدينة،ثدمت هال! نيس، بن الأحنف عن رخ .  ١٣٦٠
الثياب،أحنن رحل حاء إي محريش، من نلأ فيها حلمة في أنا فبينا 

الكايزيىبئر ت فمال عاليهم، فقام الوحه، أحشن الجند، أحشن 
أحدهمثدي حلمة على فيوصع جهنم، نار في عليه، يحمى ؛نصف_، 

منيخرج حتى كتفه يغض على ويوصع كتفه، نغض من نخنخ حتى 
رجعمنهم أحدا رأيت، فما وسهم، رو القوم فوصع بمرلرد، ثديه حلمة 

رأيتما فملئ،؛ سارية، إلى حلى حتى فايبعنه، فأدبن، شيئا، إليه 
إ0شيئا، يعملون لا هولأم إن فمال! لهم، قلث، ما كرهوا إلا هؤلاء 

مافظرث، أحدآ؟ أثرى فمال؛ فأجبته، دعاني ه القاسم أبا حيلي 
أرا0،؛ فقلت، له، حاجة فى ينعثنى أثه أؤلى وأنا الثّمس، من علئ 

ثمدنانير، ثلاثة إلا كله، أيممه ذهنا مثله لي أن يسثني ما فمال؛ 
للث،ما قلت،؛ قال؛ شينا، يعقلون لا الدنيا، يجمعون هؤلاء 

الوربمج، لا، قال؛ منهم؟ وتحبمب ئنتربهم لا قريش من ولإخوانك 
ورسولهبالله أنغق حتى دين، عن أستمتيهم ولا دنيا، عن أسألهم 

بمعناه(.البخاري عند وهو مسالم، لففل )^ا 

أبوفمر قريس، من نمر في تن، كنقال؛ الأحنف، أن ؛ لم( )ولم
جنوبهم•من بخرج محورهم، في بم الكانزين بئر يقول؛ وهو در 

فقلت؛فقعد، تنحى، ثم جباههم، من بخرج أقفانهم قبل من وم 
شيءما قملته؛ إليه• فةهستإ نال؛ ذر. أبو هذا ؛ قالواهذا؟ من 



،!Jli. نبيهم من سمعته ثمئأ إلا تلث ما قاوت مل؟ تمول نمعتك 
فإذامعونه، اليوم فيه فان حده، فال؛ العطاء؟ هدا في مود ما يلت،؛ 

.الحم، ٌع أمشي كث قال■ له، رواية ردفمح، فدنه لدينلثإ ثمئا كان 
Iيلت، ذر، أبا يا فقال؛ احد، إلى ننفلر ونحن عشاء المدينة حرة في 

أمنىذم،، عندي ذاك أحدأ أن أحث، ما قال؛ اف، رمول يا لبيلث، 
فيبه أقود أن إلا لوين، أرصده دينارا إلا دينار، منه عندي ثالثة 
عن- وهكذا - يمته عن - وهكذا - يديه بين حثا - هكذا، الله، عباد 

قال؛اينه، رسول يا لبيلث، ؛ فالت، ذر، أبا يا فقاو،ث مشيتا يم - شماله 
وهكذاهكذا فال من إلا القيامة، يوم الأقلون هم الأكثرين إن 

الأولى.المرة في صع ما مثل وهكل.ا، 
أعلاه،ت الكتم، ئعض محماة. حجارة وهى وتمرة، كتمر رصفة، جمع • )الرصما 

اعده،ت أرصده صالتهم. نهلي، نقميعم تعتريهم! باعلاه. الرنيق المقلم أو 
المهاركس ر بقي، كم أتم، الشمس، من علي ما نظريت، نوله! الإعداد، والإيصال؛ 

ممرفي نحن بينما قال؛ الخيري، معيلء أبي عن رم( —  ١٣٦١
يمينابصره يثريه فجعل له، راحلة على رجل جاء إذ . المي ْع 

علىبه فلبمن. للهر فضن معه كان من .؛ افص رسول فقال وشمالا، 
ذ.ادلا من على، به فلبمد ز.اد من فضل له كان دمجن له، ٍلهر لا من 
منالأحد حى لا أنه رأينا حتى ذكر، ما المال أصناف من وذكر له، 
فل•قو 

نيادةأي ظهرا شل حاجته. به يدفع لشيء متعرصأ أي بصره، يصرف )نجعل 
بقوله؛عليه مسلم بوب وقد المحتاج، عراساة الحديث وفي الدواب، من مركب 

٠المال( بفضول المواساة استحباب باب 

آيهنزلح، لما قال: التات.ري، عود مأبي عن م( رخ -  ١٣٦٢
كثير،بشيء فتصدق رجل فجاء ظهورنا، على نحامل كنا الصدقة، 



عنلعني اف إن ت فقالوا بماع، فتمدق رجل وجاء مراء، ت فقالوا 
نتحامل،كنا بالحدقة . اض رمود أمر لما رواية(؛ رومح، هذا صاع 
تالمنافقون فقال منه، ياكثر إنسان وجاء صاع، ينضما عميل أبو فجاء 

فنزلت،يياء، إلا الاحن هذا فعل وما هدا، صدثة عن لغنى اض إن 
الواؤ.ت ألثدثت ؤذ آلمحة مح؛ ١^^ بجزوث ووت 

كاننال: أحرى( )وفي لأية ا ثثثم4 سنجرون يثير إلا محدوف 
محامل،النوق، إلى أحدنا اJهلاJق بالصدقة أمننا إذا ه اف رسول 

كأيهرواية(! في )زاد ألف لمثة اليوم لبعضهم ؤإف الند، فيصيب 
بقه.يعرض 

أنعاللث، بن كعب توبة نمة في وساتي لغرنا، ظهورنا على نحمل • أك، رنحامل، 
لمزواأنهم من ماح ولا الأنصاري، حيثمة أبو هو المافقون فلمزه بصاع جاء الذي 

؛الله(.نعوذ الرجلين 

منما نال؛ . اممه رسول أن أنس، عن م( )خ -  ١٣٦٣
أوإنسان، أو ظئر، منه فيأكل زرعا، يزنغ أو عرّا، بعرس لم م

صدقة.به له كان إلا بهيمة، 
الأرض،عمارة على والحض والزرع الضس فضل الحدبن، في حجر؛ ابن )نال، 

إلىبشير الدين، أمر عن شغل إذا ما على ذللئ، عن التنفير من ورد مجا وحبل 
بثهذا ندحل لا يقول،؛ ه الحم، ّمعتج نال،؛ الحرث،، آلة في امامة أبي حديث، 

الجهاد(.محاب في وسآتي اليد، اف أيحله إلا قوم 

نعبدأم على يحل ه الضي أف جابر، عن )م( -  ١٣٦٤
النخل؟هذا عنس من س: المي فقال لها، نخل فير الأنصارية 

ما،عن لم ميعرس لا فقال؛ لم، مبل ت فقالت، كافر؟ أم لم، أم
لهكانت، إلا شيء، ولا دابة، ولا ان، إنمنه فيأكل زرعا، يرنع ولا 

لهمنه أكل ما كان إلا زسأ يعرس لم ممن ما رواية(؛ )وُي، صدقة 
صدقة،له فهو منه المح أكل وما صدقة، له منه مرق وما صدقة، 



محدقةله كان إلا أحد ننوو0 ولا صدفة، له فهو الطين أكلت، وما 
منهمأكل ووعأ، ولا زأ ملم رحل نغرس لا أحرى(: )وفي 
أحر.فيه له كان إلا شيء، أو طائر، أو سع، 
منه(.ؤينقمب ا منه يأخد ت ريررؤْ 

بنيرو بن مداه أة الئلدلئ، ئ أبي تمن )خ( -  ١٣٦٠
العنز،منحه أعلاهى حملة أربعون : اللهرمود فال قال! العاص 

إلاموعودها وتحديق ثوايها رجاء منها بحمالة يعمل عامل مل ما 
•— كبثة أبي، عن الراوي ~ عطية بن حنان قال الجنة. بها الله أيحله 
ؤإمائلةالعامحلس، وسمين، السائم، رد مى العنز متيحة دون ما ءعد.دذا 
عثرةحمس إلى نصل أن امتقلعنا فما ونحوه، الطريق، عن الأدى 
حمله.
ثمد-ها، ؤينتفع يحلبها، آحر رحلا الرحل يعطيها الشاة، أو المائة هي ت )المتيحة 

إليه(.يعيدها 

بغمقال: و. الله رسول أن هريرة، أبي عن )خ( -  ١٣٦٦
يإناء.وئروح بإناء نعدو الصفي والشاة محة، الصفي اللمهحه المنحه 
الكريمةاللن غزيرة : ٣١الين. ذات ]_■ وسها: ازدم بكسر رالكة 

ومساء(.صباحأ إناء ملء منها يحلب أي؛ بإناء، ونروح بإناء تغدو المصهلفاة• 

مححةمنح من، ءال،ت . الني، أن هريرة، أبي، مؤ )م( -  ١٣٦٧
ألات رواية( )وفى وعبوقها صبوحها بصدقة، وراحت، بصدقة عديتؤ 
أجرهاإل ؛*r،■، وتروح بم،، نغدو نافه، ت أهل يمنح رجل 

توالغبوق الغداة، شراب ت الصبوح اء. مذهبت وراح0ّت صباحا، ذهبت ت )غدت 
إناءت والقدح الكبير، القدح I السين وتشديد العين بضم العس، العشي. شراب 
الرجلين،٠يروي 



)جمتحيؤده 

تقال الجراء، عن رحسزا هب حب ت حد رحم - "  ١٣٦٨
هدىأو ورق، أو لبن منيحه منح من ت يقول . الله رسول سمعت، 

رمحبة.عتى مثل له كان - محلرفا ت قال أو - رفاقا 
المزض.الورق؛ ومنحة ؤنعيدها. يلبيها ينتبع ثاء أو نافه يمنحه أن اللن• )محه 

محلويفه،عالي الأعمى أو الضاد ئد من يربد الفسق، الطريق بالضم؛ الزغاق، 
نالأشجاره، من والمث منه النكة وهي النخل من بزناق تصدق من أراد ونل• 

الهدثة(.من لا الهداية من هدى لأن أشبه والأول الأير• ابن 

الأنصارية،ثجيل• أم عن رحسن( طب( حز ن ت د رحم ~  ١٣٦٩
إناممه، رسول يا قللم،! قال؛،ت . اممه رمود بايعي ممن وكاننح 

تجديلم إن ت قال إياْ؟ أعهليه سيئا أجد فما بابي، على ليقوم المكين 
يده.في إليه فادقعيه محزقا ظلفا إلا إياه تعهلبنه ميثا 

ماغاية ني مبالغة محرقا كونه وفي اجتث، ما كل ظئر وصمها؛ الظاء بكر )الهللف 
القلة(.من يعهلى 

هافه رسول سمعث، قال; حاتم، بن ءد-ي عن م( رخ -  ١٣٧٠
أنمنكم امتهلطاع من رواية(؛ روقي نمرة بثي ولو النار اثموا يقول! 
المار،يكز أنه ؛ أحرى( )وفي فليمعل نمرة بشي ولو المار من ستبر 
يشقولو المار انفوا قال؛ ثم مراُت، ثالآاث، بوجهه وأناخ منها، فثعود 
ؤلية.فكلمة تجدوا لم فإن تمرة، 

إذالني. عند أنا ينما قال: حاتم، بن عدي عن رخ( -  ١٣٧١
يافقال؛ سل، القئلع إليه ذثه5ا آخر أتاه ثم الفاقة، إليه فشكا رجل أتام 

إنقال؛ عنها، أنش؛؛، وقد أرها، لم قل؛؛،؛ الجيزة؟ رأين؛، هل عاّي، 
البالكعبة، ؤ تهلوفحتى الحيرة من ترتحل الهلعيتة لتنين حياه بلئه طالم؛، 
الديننيئ دعان فاين نفي؛ وبين يني فيما قلم، - الله إلا أحدأ تخاف 

قلم،:رى، ككنوز لتفتحن حياة بلث، طاك ولئن - البلاد؟ سعروا قد 



ذو(و}ماة بك طالت ولئن هرمز، بن كمري نال• هرمز؟ بن ثرى 
يجدفلا منه تمله من يطلب قفة أو ذهب من كمه ملء يخرج الرجل 

حجابوبينه بينه وليس يالقاه يوم أحدكم الله ولتلفص منه، يقبله دأ حأ 
فنديك؟رمولأ إليك أبعث ألم ت فليقولى له، يترحم ئرحمان ولا 

فيقول!عليك؟ وأنمل مالأ، أعطك ألم فيقول! رب، يا بلى فيقول! 
إلايرى فلا يارْ ءن ؤينغلر جهنم، إلا يرى فلا يمنه، عن منظر بلمحا، 

طيبة،فبكلمة يجد لم فمن ئمرْ، بشي ولو النار أحدكم فليتقيى جهنم، 
البالكعبة تعلوفح حتى الحيرة من ترتحل الغلعينة فرأيت، عدي! قال 

طالت،ولئن هرمز، بن كرى كنوز افتتح فيمن وكنت، اممه، إلا تخاف 
.. كفه. ملء يخرج .! القاسم أبو الني نال ما لثرول جاه بكم 

نثرواالمني. السن، اوث.تير وهو داعر جمع المتن، وسديد الدال بضم )لعار، 
وتثديدها،العين ، بتخفيفوالحرب النار معر يقال عير كالملتهبة جعلوها اللأي! 

ٌئرت،(.الجحيم ؤإذا تعالى! ثال وهيجها، أوعدها أي 

إنفال: M الني أن الدري، عود مأبي عن م( )خ -  ١٣٧٢
صدقة.له كانت، يحتسبها، وهو نفقة أهله على أنفق إذا المسلم 

.اش رمحود ٌمعتإ قال! نمرة، بن جابر عن رم( -  ١٣٧٣
بيته.وأهل بنفسه فليبدأ مرأ أحدكم الله أعطى إذا ت يقول 

قاد!. الله رسول أن ^،، ٧١أمامة أبي عن رم( -  ١٣٧٤
ولاللث،، مث ثمسكه وأن لك،، حير المقل سد.ن أن إيلث، آدم، ابن يا 

الئملى.اليد من حير العليا واليد ئعود، بمن وابدأ كفافج، على يلام 
كفاف،،على تلام لا ومعنى أن، همرة بفتح الفضل، تبدل أن نوله النووي• )نال 

حفظهمن على لوم لا الحاجة قرر أل أي! نقص، ولا نيادة بلا الكفاية الكفا؛-،! 
بمنوابدأ إحراجه• لنمه وما فإن ثرعي حق فيه بج، لم إذا وهن.ا وأمسكه، 

نفقتهم(.عبك تجب، بمن أي! تعول، 



ؤيؤ؛يإيه
أنفقتهدينار ناد! ه الله رسول أن هريرة، أبي عن زلوا —  ١٣٧٥

مكين،على به تصدمغ ودينار رقبة، في أنفقته ودينار افه، سبيل في 
أهلك.على أنفقته الذي أجرأ أعهلئها أهلك،، على أنفقته ودينار 

دينارأقفل فادت الله رسول أن ثوبان، عن رم( -  ١٣٧٦
فىذاتته على الرجل ينفئه ودينار عياله، على ينفقه دينار الرجل، ينممه 

بدأفلأبة؛ أبو قال افه• سبيل في أصحابه على يتفقه ودينار اطه، بيل س
بالعيال.

منصد.متك، إو له! قال . النبي أن سعد، عن رم( -  ١٣٧٧
منامرأJلأ، تأكل ما ؤإن صدقة ءياللثv على نفقتلئ، ؤإف صدقه، ماللث، 
منحير - بعيش قال! أو - بخير أُللث، ثيغ أل ؤإنل—، صدقة، مالك، 

ريدْ.وقال الناسي، يتكمفون تدعهم أن 
؛،(.UijJإثارة يده، وئال • نوله دلل أكفهم، ش الناس سألون الناس' )يتكففون 

الله،رسول يا ،; iJ؛قالت،: نلنه، أم عن م( )خ -  ١٣٧٨
بتاركتهمولت، عليهم، أنفق أن نلمة أبي بني في أجر من لي هل 

أيممتفما أجر للئ، نعم، ه؛ فقال بني؟ هم إنما وهكذا، هكذا 
عليم•

نلدة،شل أنها ه الثي زوج ميمونة عن م( رخ -  ١٣٧٩
تقالت، فيه عليها يدور الذي يومها كان فلما س المبي تستأذن ولم 

قالت،!يعالت،؟ أو قال: ؤليذتي؟ أعتمت، أني اطص رسول يا أث<عناته 
لأجرك.أم كان أخوالك، أعطيتها لو إنك، أنا قال: نعم، 

حديث،ويؤيدْ بطال، ابن ناله كما العتق س أفضل الرحم لدوي الهبة أن )مفهومه 
والرقيقالعتق كتاب، قي وسيأتي الأتيان، عامر بن سلمان وحديثا عود مابن امرأة 

وقال:نمه. إليه ويقع وباعه غيره، مال له ليس له محدأ رحل إعتاق ابملل ه أنه 
وفيقرابتك،، ف4ذ.ي غفل فإن فلاهاللث، شيء فضل فإن عليها فتصدق لث، ؛نفابدأ 



كانتفإن رشيدة، كانت إذا زوجها إذن بغير بمالها المرأة بؤع جواز الحديث 
زوجهابإذن إلا تصرفها العلماء ومتغ الجمهور قول وهدا يجوز، فلا سفيهة 
ترفعه جده عن أبيه عن ثعي_< بن عمرو بحديث واحتجوا رشيدة أو كانت محقيهة 

أحرجهعصمتها، ملك إذا زوجها بإذن إلا مالها قي - أمر أو - هثة لامرأة يجوز لا 
محمروحديتا الجمهور؛ وقال وغيرهم. اني والنداود وأبو ماجة وابن أحمل 

الإنه بعضهم! وقال معاشرته، وحن الزوج ض لتطييب الندب، على محمول 
جاريتهاباعنا حين أسماء وحديثا هدا ميمونة كحدين، الصحاح في ثبتا ما يقاوم 

النساء(.عشرة بابح فى وميأش الزبير إذن دون بثمنها وتصدقتج 

امرأةزين_خ حاءيتؤ قادت الخيري، سعيد أبي عن رخ( -  ١٣٨٠
وكاندالما.قة، اليوم أمريثح إنك الله نبي يا i فنالن، عود، مابن 

وولدهأنه عود; مابن فزعم به، أتصدق أن فأردلم، لي، حالئ عندي 
عود،مابى صدق ه؛ النبي فنال عاليهم، به يصدق من أحي 

علتهم•به نحيت من أحي وولد-ك ووجك 
قالت تؤ قالعود، مابن امرأة زينث.، عن م؛ رخ -  ١٣٨١

تقالتؤ حل1كث، من ولو اء، النمعثر يا نصن.وث 1 اش رسول 
ؤإلالين.، ينج ذا خفيم، رحل إنك ؛ فقلت، ء_بلباف، إلى فرجت 

يجزيذللئح كان فإن قاساله، فاقيه بالصدقة، أمرنا قد .ؤ اض رسول 
أنب،امحه بل عبداف: لي فقال غيركم؟ إلى صرفتها ؤإلأ عني، 

حاجتيهؤ الله رمول ببابج الأنصار من امرأة فإذا فاذط_لمتا، 
علينافخرج المهابة، علميه ألمنح قد الله رسول وكان حاجتها، 

بالبابحامرأتين أن فاحبره! النه رموز انن، ت له فقلنا بائل، 
فيأيتام وعلى أزواجهما، على عنهما الصدقة أمجزئ تسسألأنائحت 

.الله رسول على بالآل فيحل نحن، من نخبره ولا حجورهما؟ 
الأنمارمن امرأة قال! هما؟ من ■' الله رسول له فقال أله، ف

فقالءبد.الو4. امرأه قال: الزيانط؟ أي اممه رسول فقال وزينِخ، 



)أحرحاهالصدقة. وأحر القرابة، أحر أجران؛ لهما .؛ اش رمحون 
لملم(.واللففل 

رحسزاهقا ك طب حب حز ن ت م مي حم )ش -  ١٣٨٢
المكينعلى الصديه ياي؛ ه الّك، أن الحي، عامر بن سلمان عن 

وصلة.، ؛ ثنتان النجم ذي وعلي ، صن.محة 

مالأالأنصار أكثر ٍللحة أبو كان قال: أنس، عن م( )خ -  ١٣٨٣
تقبلهموكانت إليه أمواله أحب وكان نخل، من بالمدينة 
قلماطلم،، فيها ماء من ؤيشرب يدحلها، ر. اممه رسول فكان المسجل.، 

إلىطلحة أبو قام فبو0ه مثا تنبقوأ حئ أند ثئالوأ لأية؛ ا هن.ْ نزلث، 
يقول؛وتعالى تبارك اممه إن اممه، رسول يا فقال؛ اممه رسول 

ؤإئهابنرحاء، إلى الي مأحث، ؤإن محأوزه يثا تنغقوأ حئ آلإ ثالوأ 
حسن،الله رسول يا لفنها الله، عند ولحزها بزها أرجو لله، صدقة 

رابح،مال ذلك، رابح، مال ذللث، بخ، ه؛ اف رسول فقال اممه، أراك 
أبوفقال الأقربين، في تجعلها ان أرى ؤإني قلثؤ، ما سمعت وقد 

)وفىعمه وبني أقاربه فى طلحه أبو فقسمها الله، رسول يا أفعل طلحه؛ 
قدأني فامهدك أموالنا، من النا يربنا أرى طلحة؛ أبو قال رواية، 

فىفجعلها قرابتك، فى اجعلها فقال؛ لله، بيرحاء أرصي جعلته 
قال؛)وللبخارى( لم( مرواية )هده كم، بن وأبي نح، ثاببن حال 

منؤيثرب بها ويستظل يل-خلها، ه الله رسول كان حديقة وكانت، 
ذلان،مادطلحة، أبا بخ قال؛ أن إلى تقدم.. ما نحو ذكر نم مائها، 
أبوفتمد١ق الأقربين، في فاجعله عليلاح، ورد.دنا0 ، منلئ، قملنا٥ رابح، 
منحصته حال قاع وحال، ابي منهم؛ وكان رحمه، ذوى على طلحة 

تمرمن صاعا أمع ألا فقال؛ طلحة؟ أبي صدقة سع له• فقيل معاؤية، 



أنس!قال قرابتك، لفقراء احعلها قال! رواية( )وفي دراهم؟ من بصاع 
مني.إليه أقرب وكانا كعب بن وأي لحان، فجعلها 

Iحنبل بن أحمد قال رحسدنا بغا هق طب ن د )حم ~  ١٣٨٤
قال:حده عن أبيه عن حكيم بن بهز أحبرتا هارون، بن يزيد حدثنا 

،ءند0 قفل من يسأله مولاه رحل يأتي لا • يقول ه اممه رسول سمعت 
)وفيمنعه الذي صله تتنثعل شجاغ القيامة يوم له دعي إلا إياه، مننعة 
أقؤع.شجاعا منعه الذي يمله القيامة يرم له لمح، إلا ' رواية^ 
علىيقع اسم وهو الحدث، في ٠ المولى ٠ ذكر تكرر الأثير• ابن ذالا ت )مولاه 

والناصعر،والمعنق، والمنعم، والمد، والماlL^، ارصا، فهو كمرة، ح^ماعة 
والعبد،والشهر، والعقيد، والحليف، العم، وابن والجار، والتابع، والمجب، 
ماإلى واحد كل فيضاف الحديث، في جاءت فد وأكثرها عليه، والمنعم والمعتق، 

بضمشجاع، حاجته. عن زاني أي٠ عنده، فضل من فيه. الوارد الحديث يقتضيه 
رأسهشعر ذهب الذي الأنرعت داويت أبو وقال الذكر، الحية هو ت وكسرها الشين 

فمه،.في لسانه دير يتلمظ. النم. من 

اممه.رمود سمعت ت قال وهب، بن حارثة عن رخ،زإ -  ١٣٨٥
يأتيفانه رواية يمدي)وفى يمشي الرجل فيوثلث، تصدقوا، ت يقول 

بهاحثت، لو ! أعطنهاالذي فيقود بمدقته( الرجل يمشي زمان عليكم 
منه.يقبلها من يجد فلا فيها، لي، حاجة فلا الأن، فأما لقبلتها، بالأمس 

لأمه.عمر بن افه عبيد أحو حارثة ت مدد قال 

ايعتبالأحنس، بن يزيد بن منن، ص رخ( -  ١٣٨٦
يتصدقدنانيّ أحرج يزيد أبي، وكان وجدي، وأبي، أنا . اطه رسول 

فأتيتهيعرفن،، ولم فأءهلانيها، المسجاو، في رجل عند فوضعها بها، 
.اطه رسول إلى فخاصمته أرديت،، إثاف ما وافه إني فقال! بها، 

مغن.يا أحذمث، ما ولاف، يزيد، يا نويث ما لك، فقال! 



ءتجهن؛<عؤ؛ييه 
يدجالز ف ا بينقال: ثرندة، عن )م( -  ١٣٨٧

بجاjU،،أمي على تضديغ إني فقالت: امرأة، أثته إي ه اش رسول 
ياقالت: الميراث،. علياكخ وردها أ-مك، وجب فقال: مائلم،، ؤإيها 

أمأصومشهرين( رواية )وفي نهر صوم عليها كان لي اف، رسول 
عنها؟أنأحج قتل، نحج لم إنها قالتا: عنها. صومي قال: عنها؟ 

•عنها حجي مال؛ 

صدرفي كنا قال: الجلي، عداف بن جرير عن )م( -  ١٣٨٨
العباء،أو النمار، مجتابي عزاة موم فجاءه اش. رسول عند المهار 

وجهمحثمم - مقنن مى كلهم بل - مصر من عامتهم جوف، المتقلدي 
فأمرحرج، ثم فيحل، الناقة، من بمهم رأى لما ه اف رسول 
تقؤمآيفوأ آلئاس يي فقال: حثلن،، ثم فصلى، وأقام فادن بملألأ، 

دأيقدأدذا» 'كبجا يثالأ  ١٠٣٠وق روجها  ١٣٠دء؛ث  jUjدمي، ص ١دتتم، 
فيالتي والأمة رماه، قإذؤ محآ ه إن وألأتثام يدء دآءلرن أف 

منرجل تصدق .لمده مرمن، ما مس ولئئلر آف الح_ش_ر: 
حتىئمرة، صاع مجن برْ، صاع من ثوبه، من ورهمه، من 

كمهكاديت، ؛٥^٥، الأنصار من رجل فجاء قال: تمرة، بشق ولو قال: 
كزشرأيث، حش الماس، تتابع ثم قال•' عجزت، قد بل عنها، تحجر 

مدهنة.كأنه يهلل اش. رسول وجه رأيت حتى وثياب، طعام من 
وأجرأجرها فاله حننة ننة الإسلام في س من اف رسوت فقال 

ومنشيء، أجورهم من بنقص أن غير من بعده، من بها عمل من 
منبمها عمل مى ووزر وزرها عليه كان سيئة سنة الإسلام ذمح، ّس 

شيء.أوزارهم ص ينقص أن همر من بعدم، 
سميوبه ، ٠٢١ونجونجوب فهو ومطه قطع ء ني وكل لأبيها، النمارت )نجتابي 

الأعراب.نازر من نخثلطت مملة كل وْي نمرة جمع والممار• القميص، جيبا 



هجيخيسق ج
فيهجعل ما ت أيضا والندهنة الطر، من الماء فيها يستخ الجبل في نقرة المذئنه! 
باليهب(.مموهة أي؛ راميهبة٠١، مسلم سخ يعص في جاء وند الدهن، 

في. اف رسول خرج قال: ممد، أبي عن م( )خ -  ١٣٨٩
وأمرهمالناس قوعفل انمرق ثم المملى، إلى ذْلر أو أصحى 

معشنيا الماء، على فمر تصدقوا. الناس أيها بالصدقة، 
اض؟رسول يا بأ فقلن: النار، أهل أكثز زوظأ فإني نميس، الماء، 

ودينعقل ناقصات من رأيت ما العشين، وتكمرذ اللعى، ذ يكثر قال؛ 
ياوديننا عقلنا يمصان وما محلى: إحداكن، من الحازم الرجل للن، أدهن، 
يلئتالرحل؟ نهاية نممح مثل المرأة مهادإ أليس قال؛ اف؟ رمحول 

يمللم حاصت، إذا أليس قال: عقالها، نقصان من فدللئه قال! بلى، 
دينها.مصان من فدللث، قال: بلى، قلى: تصم؟ ولم 
وسودينه، إيمانه زاد عبادته كثرمحتف فمن ردينا، إيمانا تسمى الطاعايتح ت النووي )قاله 

ندهب،عفليمة فتنتتهن بأن إشعار وفيه ت القاري وهال( ودينه، إيمانه نقص عبادته نقصت، 
ءؤدبج-لنوله؛ غي الجوزي ابن وفاله بغيرهم، ظنك، فما الحازمين، بعقوله 

دجل،معهن يكرن أن إلا تهادنهن تجز لم بلغن، ما بلغن لر نهن، أل؛ 
أنبنرؤل خاصة، الأموال، فى حائزة، الرجل مع المرأتين شهادة جعل • القرطي وقال 

غيرهنعليه يطلع لا فيما منفردانح شهادتهن العلماء وأجاز رجل، معهما يكون 
نولهفي والطلاله الكاح في وكذلك جائزة، غير الحدود في وشهادتهن للضرورة، 

أن Jbلا بذؤه؛ عدل وقوله؛ نا==كمه قوله; في وقاله العلماء، أكثر 
آلثندآ؛همى ؤ؛-ثن وقوله؛ الأمة، بين فيه خلاف، ولا ذكورأ، الشهود بكون 

الخطايح!بن عمر وقاله والنساء، الرجال، س يرض لا س الشهود في أن على يدله 
العلماءبعض ومحلل فواحشكم، دون به متركم صترأ أربعة الشهود ه الله جعل إنما 

ماالحا-ود ادرؤوا محانشة؛ محن وغيره الترمذي رواه بما الخدود في شهادتهن رد 
فيتيمية ابن وقاله بالشبهالت،، تدرأ الخدود أن محلى الأمصار فقهاء وأجمع امتهلحتم، 

المرأةإن حتى اpجال، س كثير س اعقل هي من النساء في أن ربميح لا ث الفتاومحا
لموإن ؛الكالئة شهادتهما ترد ونحوم والمعمل الرجل، شهادة نممح شهادتها تكون 

أدخ،إلا النساء من يكمل ولم كبر الرجال من )كمل النكه. قال وقد مجنونا يكن 
نقصيكون أن هذا من يلزم لا باز؛ ابن وقال الرجال، س يكمل لم ممن أكمل 



منيحصل غد ما جهة من هو ؤإنما شيء، كل في دسها ونقص شيء كل في عقلها 
كلفي الرحل دون تكون أن منه يلزم ولا والصوم، الصلاة وتركها الشهادة صهل عدم 

كثيرة،أشياء في أحيانا تفوقه قد لكن النساء جض من أقفل الرجال جنس نعم شيء 
منهاتكثر وفد وخسعلها، ودينها عقلها في الرجال من كثير فوق امرأة من وكم 

ومنزلتهالله وتقواها الصالح عملها في الرجال من كثير عر فتربو الصالحات الأعمال 
كلفي الدين وصعق شيء كل في بالقص يرميها أن للمؤمن يبني فلا الأحرة، في 

عدومد انتهى نها، وأحالمحامل حير على . المي كالم حمل يتيغي شيء، 
متاعوحير متاع الدنيا ت فقال الإحللاق، على الدنيا متاع حير الصالحة المرأة ه الخم، 
الزواج(.على الحنا باب في ومياتي الصالحة، المرأة الدنيا 

الماءمعشز يا قال: المي. أف عمر، ابن عن رم( -  ١٣٩٠
امرأةقالت، ، jiJiأهل أكثن رأيتكن فإو الاتشاز، ^5 شدقن 

U خزلة: منهن  Uj  اشن،تمح')أ قال: ازر؟ أهل أكم اض رسول يا
لبلدى أءذن، ودين عقل ناقصايث، من رأيت، ما العشين، وثكمرل 
أماقال: والو.ين؟ العقل نقصان وما افه رسول يا قالت،: منكن، 
العقل،نقصان فهدا رجل، شهاده تعدل امرأتين فشهادة العقل، مصان 

الديننقصان فهنءا رمضان، فى وتمهلر تصلى، ما الليالي وتمكث، 
مثله.هريرة، أبي عن رواية( )وفي 

المعاشر،العثيرت شديد. قوي أي- جرل، كلام ذات أو الحلق، التامة )الجزلة: 
إليهن(.إحسانه جحودهن إياْ: وكفرهن الزوج، على الأكثرون وحمله 

يا: قلت،قالت،: بكر، أبي ينت، أسماء عن م( رخ ب  ١٣٩١
قال:أفأتصدق؟ الزبيت، علئ أدخل ما إلا ماد لي ما افه، رسول 

افهرسول يا قالته: رواية( روقي عليلثح اطه فيوعي يوعي ولا تصو.قي، 
أرصخأن يناج علئ فهل الزنين، علئ أدخل ما إلا شيء لي ليس 
قال: قالت،أحرى( )وفي اسطعت، ما ارصخي قال: علي؟ يدخل مما 
ثحصي،ولا - أنقمي أو اتشحي أو - اينجي افه: رسول لى 



مح؛يإ؛__ه
الت أحرى( )وفي عيك اض فيوعئ توعك، ولا عليك، اش فيحصى 

علك-الله ؛تومح، وكمح، 
والعطاء.السماحة ص كناية ت والنفح والنفح محاري، غير نليل ءا؛لاء • )الرضخ 

يربطحط ومحو بالولكء تندمح، • توكي الشح• عن كناية الوعاء، في تمسكي توعي• 
توكلوصعق ثح لأنه الأنفا3(، حال، في والإيعاء الإحصاء عن والهي الكيس، به 

حديح،البيؤح كتاب، في محاني كما المتبايعين، حق لأنه البع حال، في وعكه 
فيه(.لكم نازف ظعا.كم كيلوا المراد: 

أنفقت،إذا قال،: ه الله رسول أف عائثة، عن م( )خ -  ١٣٩٢
وللزوجأنقمت،، بما أحرها نلها ممسية، غير بيتها، طعام من المراة 

بعضأجر من بعضهم سمص لا ذللث،، مثل وللخازن اكتسنؤ، بما 
شيتآ.

مملوكا،كنت، قال،: اشتحم، آبي مولى ئمير عن )م( -  ١٣٩٣
نعم،ثال،: بثيء؟ موالي مال، من أأت۵اJق ه: اف، رسول فمألت، 
لحما،أقيئ أن مولاي أمرني ءال،ت رواية( رومح، نصفان بينكما والأجر 
فاتيت،ففربنني، مولاي، ؛^٠^، فعلم منه، فأطعمته مكين، فجاءني 
فقال،:صنبثه؟ لم : فمال،فدعاْ، له، ذللث، فدكرت، اممه. رمو3، 

بينكما.الأجن فقال: آمنه، أن بغير طعامي يعطك، 
آبيلب الحوبريث،، وفيل حلف اصمه وقيل الغفاري، عبداض هو اللحم رآبي 

أنيئللأصنام. ذبح ما حرم • وتثل مهللقا، ه نفعلى اللحم حرم لأنه اللحم، 
مقددآ(؟أي: قديدأ، اللحم ذللث، ؤيمى طولأ، الثؤ؛ ومو القد من لحما: 

نليس ام نال قال: عباس، ابن عن م( )خ -  ١٣٩٤
رواية)هان.ه ميثي فك، ير"؛ع كالكلت، هبته في يعود اليتم، النوء، ممل 

الكل،ّس،،كمثل صدفته، في يرحع اليتم، مثل قال؛ لم( )ولمالبخاري( 
حراما.إلا القيء نعلم ولا قتادة؛ قال فيأكله. قيئه في يعود ثم يمح،ء 



هذات النووي مال الذميمة. بالعفة نتصف أن لنا ينبغي لا ت النوء مقل لنا )ليس 
هبةعلى محمول وهو إمباصهما بعال والما-قة الهبة في الرجؤع تحريم في ظاهر 

حديثفي به صرح كما الرجؤع فله نزل ؤإن لولده وهب إذا أما الأجنبي 
مريا(.الأتي الحديث بمي عباس ابن حديث التحريم طلي ؤيدل بنير، بن العمان 

فرسعلى حمللم، قال: الخللب،، بن عمر عن م( زخ -  ١٣٩٥
فسألتبرحمي، بائعه أيه ففلننت، صاحبه، فانحاعه الله، سبيل فى عتيق 
بدرهم،اءطاكه ؤإن ض3ؤإذ في ثعد ولا تشتره، لا ت فقال ه النبي 

يعودالذي فإن رواية(I رومح، ثيثه في كالحائد صدقته في العائد فإن 
مثه.في يحوي كالكاو_، صدفته في 

اش،سبيل غي عليه يقاتل لمن ووهبنه به تصدمت عتيق؛ فرص على )حملت 
قالوموونته، بعلمه القيام في مصر صاحبه؛ أصاعه المسابق. المفيس الجواد والعتيق؛ 
نهيهذا الجمهور ونال العلماء، من حماعة محال وبه المحريم الهي ظاهر المؤوي؛ 

نحوأو نذر أو كفارة أو زكاة في أحرجه أو بشيء تصدق لمن بكره تحريم لا تنزيه 
ثمن(.بغير أو بثمن إياه أءءلاْ ممن يسترده أن القربات من ذلك 

ابنعن زحسزا _( ك قط حب ع ن ت د م حم )ش -  ١٣٩٦
أوعهلثه، ثعملئ أن لرحل تحئ لا فال: المؤ. أن عباس، وابن عنن 
يرجعالذي ومثل ولية، يعطي فيما الوالد إلا فيها، يرجع ثم همه، يهن، 

قيئه.في عاد ثم قاء، شمغ فإذا ياكل، كال؛كاو_، هنته أو عهلته في 

لمن.ص اكئ. ص قال: جام، ص ۶( )خ -  ١٣٩٧
رجلاأعمر من يقول؛ ه الله رمحول سمحمث، رواية(: )وفى له وهممت، 
وعقبهاعمر لمن وهي فيها، حمه قوله قطع ففد ولعهمه، له عمري 

عمريرجلا أعمر رجل أيما قال: ه الله رسول أن ت أحرى( روقي 
لمنفإنها أحي.، مثكم بقي ما وعمافه، أعهليتكها قد فقال: ولعقبه، له 

وفتعطاء أعطى أنه أجل ْن صاحبها، إلى ترجع لا ؤإنها أعيها، 
أن. اض رسول أجاز التي القمري إنما ث أحرى( روقي الموا;_، فيه 



ترجعفانها ت عثث ما لك هي قال! إذا فأما ولعقبك، للث، هي يقولن 
أنأحرى،• روفى، به يفتي، الزهري وكان ت معمر قال صاحبها• إلى 

النئلة، له مهير ولعقبه، له عمرى أعمر فيمن قضى اض رسول 
هاف ود رم أن أحرى(؛ )وفي، سقا ولا ثرمحل فيها للمعهلي، يجوز 

جائزة.العمري ت قال، 

لأهلهاميراث،. النمري ت قال، ه اف رسول أن ! لم( )ولم
أموالكمعليكم أمسكوا ؛ اف رسول فال ةالت أحرى( فير )وله 
وميتا،حبا أعمر للذي فهي عمري أعمر من فانه تمسدوها، ولا 

فقالالمهاجرين، يعمروو الأنصار جعل قالث أحرى( في، )وله ولعقبه 
يمعنا٠الحدين( وساق . . أموالكم. عيك؟ أمسكوا اش رسوث( 
امرأةأعنرت جابر؛ عن الراوي الزبير أبو قال له( أحرى )وفي، 

ولهولدأ، وترك بحده، وتوقيت، ؛نوقي، ثم لها، ابا لها حائطا بالمدينة 
بنووقال إلينا، الحائهل رجع I المعمرة ولد فقال للمعمرة، بتود( إحوة 

مولى- طارق إلى فاحتمموا وموثه، حيائه لأبينا كال بل المعمر! 
لصاحبها،بالعمري هؤ الأة رسول، عالي فنهد جابرا، فدعا — از، ءثم_

وأخبر؛دللث،، فاخبره اك،، ءثدالمالإلى كتب يم طارق، ؛دلك( فقضهم، 
فإن(طارق، ذلك، فأمضى جابر، صدق ءبدالمالك(ت فقال جابر، بنهاية 

اليوم•حك، المنمر لمي، ذللثج 
عمركمدة لك* جعا-تها أي• الأرض، أو الدار هده أعم،نئك ت يقول أن ت )النمزى 

ؤإنر، فهي قبر نغ فإن لك، وهتها ت يقول أن والرش ر• محادت مث فإذا 
لهفهي الجاهلة. محي يفعلونه وكانوا صاحبه. موت يرم، فكل لك• فهي قبلك مغ 
شيءالبح عقد في يستثز أن السيا للواهب• نرِجع لا مستمرة ماصية ٠ أي * بثلة 
نالكثر• أو تل شيء منه يستش أن يجور فلا جزافا شيء بباع أن هو ' ونيل مجا، 
لكهي يقول أن • أحدها أحوال ثلاثة الروايات هده من فيجتمع حجر؛ ابن 

مالك هي يقول أن ؛ ثانيها ، ولعقبه له للموهوب أنها في صريح فهذا ولعقبك 



)تحقن(^ؤ؛ييه 
إلىرجعت مات فإدآ صحيحة وهى مويتة عارية فهده إلي رجعت مثا فإذا عشث 
الواهب،إلى ترمح لا أكثرهم عند والأصح العالماء أكثر نال وبه أعطى، الذي 
ترمعلا وأنها الأول حكم الجمهور عند فحكمها ويطلق أعمرتكها يقول أن ت ثالثها 

الواهب(.إلى 

منووث عمر ابن أن نافع، عن )صحبح( )٧؛،( -  ١٣٩٨
الخطابين زيل بنش فتها أمحكث قد وكانت دارها، عمر بنت حفصة 

المسكنعمن بن عبدالله قبص نيد، بنت نوليث فلما عاشت، ما 
له.أئه ورأى 

قالوا. الحم، أصحاب من ناسا أن ذر، أبى عن زم( -  ١٣٩٩
كمايحلون بالأجور، الدمور أهل ذمت، اممه، رسول يا ه للنبي 

قال!أموالهم، بمفول ويتمدقون نصوم، كما ؤيصومون نصلي، 
وكال؛صدقة، بيجة تبكل إن به؟ يصدقون ما لكم افه جعل قد أوليس 
بمعروفوأمر صدقة، تهليله وكل صدقة، تحميده وكل صدقة، تكبيرة 

يات قالوا صدقة، أحدكم بقع وفي صدقة، منكر عن ونهي صدقة، 
لوأرأيتم قال! أحر؟ فيها له ؤيكون ثهوئه، أحا.نا أيأتي اممه، رسول 

الحائل،في وصعها إذا فكدلك ورر؟ عليه أكان حرام، في وصعها 
أجر.له كان 

المعروف.من نؤع كل على يقع الصدقة ام أن بيان باب لم• معليه ربوب 
وهوالنكاح، وعقد والهر، والجماع، الفرج، على يْللق فكون، بفم المع، 

تأي مباضعة، وياضعها نمعا زوجته بخع يمال الجماع، بمعنى أوله بفتح 
جامعها(.

كلاض رسول قال قال: هريرة، أمح، م، م( )خ -  ٠١٤٠
بينئعدد الئس، فيه ثهضر يوم كل؛ ها.قه، عليه الناس من نادمى 
عليهاله ترغر أو عليها فتحمله دابته، في الرجل وتعين صدقة، الاثنين 



الصلاةإلى تمشيها حطوة وكئ صدقة، الثلتته والكلمه صدقه، نناعه 
صدقة.الملريق عن الأذى وئميثل صدقة، 

أصحابمن وكان أوفى، أش بن عبداف عن م( )خ -  ١٤٠١
ص)؛اللهم ت قال بصدقة، قوم أتاه إذا . الجي كان ت قال الشجرة، 

أرش•أبي آل على صل ١^ فقال: بمدنه، أبى فأتاه عليهم، 

الماممن الخرهيب لأب 
واثمفاهغاعت فى والخرغيب 

سالمن قال: النبي. أن هريرة، أبي عن )م( -  ١٤٠٢
ليستكثر.أو قينتقئ حمرأ، أل يفإنما ئكثرأ أموالهم الناس 

بزادما نال: المي. أو عنر، ابن عن م( )خ -  ١٤٠١٠
نزعهوجهه في وليس القيامة، يوم يأتي حتى الماس، أي بالرحل 

مح،وليس اش يلقك، حتى بأحدكم، المسألة تزاد لا رواية(: )وفي لحم 
لحم.منعة وجهه 
الثيءلعن لكلنممة اللحم، من نيرة هئلنه لحم: )مزمه 

عنرصحبح( بغ( مق طي، حب، ن ت د زحم . ١٤٠٤
بهايكدح كدوح الخنائل قال: اض. رمود أف جندب، بن نمرة 

أنإلا يرك، ثاء ومن وجهه، على أبقى شاء فمن وجهه، الرجل 
بدأ.منه يجد لا أمر في أو ملsلان، ذا الرجل أل ي

بيتبيده وملك حكم ذا أتم،• سال3لان، ذا المرهاة: في تال( الحدوش. )الكدوح: 
■كهليةفي واحتلف الطيبي: فال مستحقا، كان، إن، منه فيعهليه حفه، أل( قيالمال،، 



)جههحجخيؤايف؛؛ه 
محالاتجل لم الجنس ذلك من الحرام يده في عنب إن أنه والصحيح الساعلان، 

المهيب،ثممح خي رد0 محي باغ لكنه ملم شرح في، النووي واعتمده محالء حلت،، 
محرم،فمنعه الLلطان، عطأء محبول محي اللف اخلف ومحي وأحذأ، سوالأ ذلك، محكره 

غيرآحر علاحا يجد لا ت أي بدأ، منه يجد لا أمر محي أو ومحوله؛ آخرون، وأباحه 
يجبيل والفاقة؛ والجائحة الحمالة محي كما حلاصا السؤال من يجد لا أو السؤال 

والجوع،•النري في الاصطرار حال 
فيلا قال! . اض رسول أن معاؤية، عن رم( -  ١٤٠٥

شيئامني مسألته له ٠^^٤ نيتا منكم أحد الني بلا فواممه المسألة، 
محمممترواية(• )وفي أعطيته فيما له ارك فيبكاره، له وأما 

نمسطيب عن أعطيته نمن حازن، أنا إنما I يقول . الله رسول 
يشع.ولا يأكز كالذي كان ونره مسالة عن أعطيته ومن فيه، له فيارك 

يعضهاوني الأصول بعض في محكيا المسألة، في تلحفوا لا نوله• • النووي أنال 
شدةت وثانيه أوله بفتح الشره، الإلحاح. ! ،والإلحافصحيح وكلاهما بالمسألة، 
الحرص(.

بنعطاء عن زصحيح( بغ( راكشحمدنسم(-  ١٤٠٦
^^،١١ببشع وأهلي أنا نزلت، له! نال أسد بتي من رجلا أن ار، ب

وجعالواشيئا؟ لنا وسألته ه اممه رمحود أنبث، لو أهلي! لي فقال 
تسأله،رجلا عنده ءوجاو.دت، . الله رسول فانست، حاجتهم، من يذكرون 
مغضبوهو الرجل فولى أعطيلن،، ما أجد لا يقول• الله ورسول 

إنه•' اممه رسول فقال ، محشت، مى لتنهلي إنك لنمري، • بقول 
عدلها،أو اويه وله منكم ناد ْس أعطيه، ما أجي. لا أن علي لتعم، 

وكانت،أوقثة، مى حير للمحتنا I فقالت، لأسالي، ا قال إلحافا، محال فقد 
علىذللث، بعد محمدم محيتا، أسأله ولم ئزجعت، درهما أربعين الأوقيه 

أغنانا.حش منه، لنا فمم وزبيب،، بشعير . اممه رسول 
وتنال.ود.الهمزة بفم والأوقية! اللبن، ذايتخ الناقة وكرها! اللام بفتح )اللمحة، 

قالمقدارها، أي! وكرها، العين بفتح وءدلها، الهمزة، ف بحل• وفية ؤيقال الياء 



مالكلمن السؤال يكرم إلا العلم أهل من أحدأ علمت ما التمهيد؛ في عيدالبر ابن 
كانإن له فجائز مسألة غير من جاء ما أما - عدلها أو الأوقية يعنى - المقدار هذا 
والشافعيحنيفة وأبو الثوري وقال حلافا، فيه أعلم لا ما وهدا الزكاة، عير من 

منماحي إنه عنهما؛ يستغني لا وحائم دار له فيمن والعبري وأحمد عبيد وأبو 
الزكاة(.

ابنمهل عن )حسن( هق( ك طب حب حر د زحم - ١ ٤  ٠٧
يستكثرفإنما يغنيه، ما وعند0 مال من المبى أن الحنظلية، 

يعييهما قدر قال! يئنسه؟ وما ت اف،رسول يا فقالوا النار، من 
وليلة*يوم شع له يكون أن ت رواية( روقي • ويئيه 

أنله يجور لا الوقتين هدين قوت له كان من يحني الطيني• قال المرقاة؛ في )قال 
أنلالمستحق فيجوز المقروصة، الزكاة في وأما التهلؤع، صدقة اليوم ذللث، ش يسأل 

مرةالسنة في تفريقها لأن ؛ وكسوتهما ولعياله له محنة نفقة به يتم ما بقدر يسألها 
واحدة(.

ابنعن )حسن( بغ( هق ك يب ع ت د )حم - ١ ٤ ٠ ٨ 
كانبالناس، فأنزلها حاجة يه نزلن، من ت قال النبي أن ، عود م

عاجل،برزق الله أتام بالله، أنزلها ومن حاجته، ئسهل لا أن من قمنا 
سدلم بالناس فانزلها قامة به يزلش س ت رواية( )وفي آجل بموت أو 

إماI بالغنى له اممه أوسك، بافه، iأضلها فاقة به نزلئ، ومي فاقته، 
عاجل•غى أو عاجل، نموت 
أوالدين لفساد الموت تمني يكر المساعة أشرامحل في محيأتي عاجل، بموت )قوله؛ 

مكاثه(.لمش يا فيقول الرجل يقبر الرجل يمر حش حديث؛ عند الدنيا !مصائب 

لأنت فال و. النبي أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٤٠٩
أوفيعينه أحدأ يأل أن من له حير ءلهر٥ على حزمه أحدكم نحتيلن، 

تقال أحسبه — يغدو ثم أحباله، أحدكم يأحد لأن • روللهخاري( يمتعه 
تلم( )ولمالماس أل يأن س له حير ؤيتصدق ثحتطن، - الجبل إلى 



حهههح

عنبه ويستغنى به فيتصدق ظهره، على فيحتطن، أحدكم يغدو لأن 
العقاالند بأل ذلك منعه؛ أو أءaلاe رجلا، يسأل أن من حير الماس، 

بنالزبير عن، )وللخاري، ئنول بمن وابدأ الئفلى، الند مذ حنن 
يأتيثم أحثله، أحدكم يأحد لأن ث الله رسولت، فال ت قال العوام، 

يسالأن س له خير فيبينها، ظهره على حقلمح س بحزمة قياني البمل 
منعوه.أم أعثلوه الناس 

وهوقال . الله رسول أو عمن، ابن عن رخ ء ١ ٤ ١ ٠ 
حيرالعليا اليد المسالة عن والمعمفنق الصدقة وذكر _ المبر على 

السائله.هى قلي والالمفقه، هى والعليا الثملى، ليد اس 

Mالنبي أن حزام، بن وحكيم هريرة، أمح، عن رخ( -  ١٤١١
الصدقةوحير ثعولط، بمن وابدا الثنلى، اليد س خير العليا اليد قال! 

اللهيغنه تغن يومن الله، يعمه ينعم، ومن غنى ظهر عن كان ما 
ماالحدقة: أقفل قال: المبئ. أن هريرة، أبى عن رواية( )وفى 

تقولثعود، بمن وابدا الثئلى، اليد من خير العليا واليد غنى، رك 
أطعمنيالعبد: ؤيقول يقللمنى، أن ؤإما يطعمنى، أن إما المرأة: 

أيايا : فمالواندعني؟ من إلى أطعمني، الأبي: ويقول واستحملني، 
أمح،كيس من هدا لا، قال: ه؟ الله رسول من ا هل، ّمعث، هريرة: 
هريرة•

أبقىأمح،؛ غنى، رك ر ونوله الفلهر، حلف يطرح كانه زاندأ ؛ أمح،غنى، ظهر )عن 
.خرهريرة، أبى كس من نوله؛ المألة• عن الغقتر أغنى وقيل؛ للمممدق، غنى 
للحديث،وفهمه فقهه من أي! أوله، بفتح ؤيروى وعائه، من أي: للأكثر، أوله 

عندوجاء المساني، ءتّ ح1ء كما المرأة..الخ، تقول فوله: هو ه كيمن والذي 
الخ(.امرأتلث،.. تقول هريرة: أبو قال الإسماعير: 

هاممه رسول عند كنا قال: ماللئؤ، بن عوف عن ريزآ _  ١٤١٢



وكئااض؟ رسول لبايعوذ ألا _lJ(I سبعة، أو يمانيه، أو عه، ت
ألات نال ثم اش، رسول يا بايعناك ند ؛ محملناسعة، مهد حديث، 

ألاقال؛ نم اممه، رسول يا بايعناك قد ! فملنااممه؟ رسول تبايعون 
اض،رسول يا بايعناك محي ؛ ومحلناأيدينا، طنا محباف؟ رسول تبايعون 

ثبنا،به تشركوا ولا اض تعثدوا أن على نال؛ يبايعك؟ محنلأم 
الناسسألوا ولا - حفثه كلمة وأنث _ ويطيعوا الخص، والمالوامت، 

أحدهم،ّوءل يسمئل النمر أوكلث، بعض رأيت، فلمي ؛ عو؛، قال ميثا، 
إياه.قاولن أحدا ينأد فما 

أنالمسيب،، بن وسعيد الزبير، بن عروة عن م( )خ -  ١٤١٣
التهمنم فاء_طاذي، . اض رسول محالت، قال؛ حزام بن حكيم 

المالهذا إن حآكيم، يا قال؛ ثم هأعهلاني، سألته ثم ذأءهلاني، 
أخدمومن فيه، له يورك نص بنخاوة أحده محمى حلوة، حضرة 

والنديشيع، ولا يأكل كالذي وكان فيه، له سارق لم نمس ؛اشراف، 
والذياش، رمود يا ؛ محقلت، حكيم؛ محال قالي، الاليد من حير العليا 

أبوفكان الدنيا، أفارق حتى شيئا بحدك أحدأ أررا لا بالحي بعثالئ، 
دعاهعمر إن ثم منه، يقبله أن فيابى العتناء، إلى حكيما يدعو بكر 

معشريا أشهدكم إني عمر؛ فقال شيئا، منه يميل أن فأبى ليعْليه، 
أنفيأبى الفيء، هذا من حمه عليه أعرض أني حكيم، على لمين الم

حتى. اض رسول بعد الناس من حدأ أ حكيلم يزرا فلم ياحذه، 
ومح،•

شبا(.ت آحذ لا شبا: \حد\ أنزا لا الطرثت. الماصة )النمرة: 

حمالة،تحملت، قال؛ مخارق، بن قميصه عن ريرا —  ١٤١٤
المدقه،تأتينا حتى يجأ فقال؛ فيها، أسأله الله رسول فأتيت، 



لأحدإلا تحئ لا المسألة إن قبيصة، يا غال! ثم بها، لك محنامز 
نمتصينها، حتى المسألة له مححلت حمالة، تحمل رحل ثلاثة! 

حتىالمسألة له فحلت ماله، احتاحمى حائحة أصابته ورجل ثمسلثا، 
أصابتهورحل - عيش من مدادأ قال،: أو - عيش مى محواما يصب 

محلاناأصات لقد ت قومه من الحجا ذوي من ثلاثة يقول حتى فاقة، 
قال!أو - عنس من قواما يمسي، حتى المسألة، له فحلتا فاقة، 
يأكلهاّءحتا، قبيحة يا المسألة من سواهن فما — عيش من سدادا 

نحتا.صاحبها 

محنغيره عن الإنسان يتحمله ما ومنه يحمل، ما كل ت الحاء بفتح )الحمالة، 
الئح.ت،تؤيندها. بحاجته يقوم ما بالكرت ومدادأ، قواما، غرامه. أو دية 

الحرام(.

جلسقال! الخيري، عيد مأبي عن م( )خ -  ١٤١٠
أحاقن،مما إن ففال! حوله، نا وجلالمنير، على ه اض رسول 
أورحن! فقال ونينتها، الدنيا زهرة من عليكم يفثح ما بعدي عليكم 

مات له فقيل ه افه رسول فسكث، اممه؟ رسول يا بالشز الخيز يأتي 
إليه،يوحى أنه وظننا قال! يكلمملث،؟ ولا افه، رمحود يكلم محسأيلئ، 

الزحصاء،عنه يمح فامحاق الطير، رووصهم على كأن النامحى ومحكت 
الخيزيأتي لا إيه ت فقال - حمده وكأنه - السائل؟ هذا أين وقال! 
إن( ثادى . هز؟ ختن أز آنفا؟ السائل أين فقال: رواية: )وفي بالشر 
يلم،أو حبطا يمثل الربح ينبئ ما كز محإف بالخير، إلا يأتي لا الخير 

استمالتخاصرتاها انثرن إذا حتى أكلت، محإنها الخضر، آكلة إلا 
حلو،حضر المال هدا ؤإن رثعئ،، ثم ويالت،، يثلثلث الثمس، عيذ 

وابنم توالالمكسن منه اععلى لمن هو، المسلم صاحمتا ؤيعم 
كالذيحقه بغير ياحده من ؤإن - اممه. رسول قال كما أو - السبيل 



إنرواية(• روقي القيامة يوم نهيد>ا عليه ؤيكون شع، ولا يأكل 
وماI قالوا الدنيا، زهرة من لكم الله ج يخ ما عليكم أحاف ما أحول، 

الحدسن،،وذكر . ..الأرض. تزكاين، افه؟ رمو3( يا الد'نيا زهرة 
ومنهو، المعونه لجنأ حفه في ووضعه يحفه، أحذْ فمن ت آخره وفي 

يشع.ولا يأكل كالذي كان حقه بغير أحده 
ؤثلم؛انتفخ إذا ت بطنه وحنقن الكثير. العرق فح' ثم يقم )الرحماء، 

بفتحالحضن، القتل. بقاربح أو الأكل لكثرة بالتخمة حنطأ يقتل أي؛ ، بئرب، 
منهتكئر تلا جندها، مض ليي النبات من صروب حضرة، I واحا.تها فكر، 

رثيقا(.سهلا رجيعه ألمي العير• وقلنل غيره• لعدم ذرءاْ ؤإنما الدواب، 

 □□□□□□
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.جِج|؛ءّسي.

الضاممحاب 

فهوالخرغب امحيام فضل باب 

عملكل فاك' M المي أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٤١٦
صعق،بيمئة إلى أمثالها عثر نة الح؛ يفاعم،آدم ابن 
ثسهوئهينع به، أحزي وأنا لي، فإنه الصوم، إلا هق؛ الله ثال 

لقاءعند وفرحة ففلرْ، عند فرحة فرحتان، للصائم أجلي، من وطعامه 
أنرواية(• روقي لثا المؤيح من الله عنلء أطيب فيه ولحلوف رثه، 

الصالم،إلا له، آدم ابن  jLpكئ وجو: عز افه فال قال ه المي 
فادأحدكم صوم يوم كان فإذا حنة، الصيام به، أجزى وأنا لي، فإنه 

إنيفليقل: قائله، أو أحد سائمه فإن يصخب، ولا يومئذ يرين، 
أطين،الصائم فم لحلوث بيده، محمد نفس والدي صائم، إني صائم، 

فرحأفهلر إذا يفرحهما، فرحتان وللصسائم لث،، المؤيح من الله عند 
عنهريرة، امح، عن )وللبخاري( بصومه فرح رثه لقي ؤإذ بنطرْ، 

لمح،،والصوم كمارة، عمل لكل قال؛ - ربكم عن يرمحيه - M المؤ 
المسك.رح من الله عند أطين، الصائم فم ولح^لوفث، به، أجزي وأنا 





دآج(
وسلسلتجهنم، أبواب وأعلمت ، السماء أبواب فتحث رمضان دخل 

)وفيالجنة أبواب هتحث رمقان جاء إذا رواية( روقي الشياين 
الئ-نمة.ءسأ:واب أخرى(:

رمقاف،ذكن . اض رسول أف عنز، ابن عن م( رخ -  ١٤٢١
عمفان تروه، حتى يمطروا ولا الهلال، روا حتى تصوموا لا ت فقال 

فلاليلة، وعشرون تسع الشهر ت فال رواية( زوقي له فاثدروا عليكم 
)وفيئلأيين العدة فأكملوا عليكم غم فإن تروه، حتى تصوموا 
أصابعهما،بمحل مرثتن بيديه وصئق وكذا، وكذا كذا الشهر أحرى(؛ 

قال؛أحرى( روقي المسرى أو اليمنى، إبهام الثالمة الصفقة في ونقص 
مرةيعني وهكذا، هكذا الشهن وحسسسا، ولا نكتي،، لا أمية أمة إيا 

وهكذا،هكذا، الشهت أحرى(! )وفي ثلاثين ومرة وعشرين، حا ن
وهكذا،وهكذا، هكذا، والشهر الثالثة، في الإبهام وعقد وهكذا، 

الثلاثين.تمام يعص: 

قادتالله. رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٤٢٢
)وفيالعدة فأكملوا عليكم عمي فان لرؤيته! وأفهلروا لروبته، صوموا 
•ثلايين ثماذ عدة فأكملوا عليكم غمي فإن رواية(' 

القال؛ . الله رسول أف هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٤٢٣
يصومكان رجلا إلا يومين، أو يوم بصوم رمضان أحدكم يتقدمى 

.فالتصم4 صومآ 
نيةعلى بصيام رمضان تستقلوا لا الحديث معنى العلماء قال حجرت ابن )قال 

فقديومين أو بتوم تقدمه فمن بالورية علق الحكم لأن قيل لرمضان، الاحتياحل 
بصومكن - ورد له كان من أن الأسثناء ومعنى الحكم ذلك، في الطعن حاول 

رمضان،استقبال من ذلك وليس له أذن ففد - يوما ؤيفطر يوما يصوم أو الاثنين 
والنيرالقضاء تثنى يت العلماء بعفى قال ٠ لوحوبهما والنير ء القفا بدلك ؤيالتحق 



ج^إإوؤ|إي؛؛هتقْح 
بالظن(.القعلعي يبطل فلا بهما الوفاء وجوب على المهلب بالأدلة 

رم،بن صله عن )حسن( حب،( حر ن بر ت د رمي -  ١٤٢٤
ف،رمقا أو شعبار، من فيه يثلث، الذي اليوم في عمار عند كنا 

إنيفقال! القوم، بعض فتنحى كلوا، فقال! مضلثة، بشاة فاني 
اليومصام من رواية! )وفي اليوم هذا صام من عمار! فقال صائم، 

القاسمأبا عصى فقد فيه( ينك الذي 

هذْنزلت، لما قال! الأكؤع، بن سالمة عن م( )خ -  ١٤٢٥
أنأراد من كان عن1كنه طعام فديه هطيقوئد آلنمك> >اؤوءل الأية! 

•رواية، روقي يثسختها بعدها التي الأية نزلت، حتى ويفتل.ي، يفطر 
أتهه.هلم*آيثبر بئتمإث سهد ٠ لأية ا هذه يزلنن، حش 

ؤو-ضيقرأن هماس ابن سع أنه عطاء، عن رخ( -  ١٤٢٦
ث،ليعباس! ابن قال مسكينيم محلعام فديه يطيمونه قلا يهلوقوئه الذين 

،يموما أن يتهلعان لا الك^بره، والمرا٥ الك^ثر النغ^ هو وحة، يمن 
قرأ!أنه عمر(! ابن عن رواية )وفي مكينا يوم كل مكار ن فيطعما 

منسوخة.هي مال! مناكيل^ نلعام ؤذد.يه 
وعنالأكثر وحالفه عباس ابن مذهب هذا وحة بمنلت قوله حجرت ابن )قال 

لخفأهتل هنوتوا قوله؛ جهة من المنذر ابن ورجحه وحة عنأنها ممر ابن 
لكمحير نموموا وأن له يقال أن يناب لم الكبير الشيخ في كانت لو لأنها قال 
الصيام(,يهليق لا أنه مع 

عميرأبي عن )حسن( هق( قط ن د ى حم رش -  ١٤٢٧
اللهرمول أصحاب من له عمومة عن ماللئه، بن أس بن عبدالله 

بالأمس،الهلال رأوا أنهم يشهدون! ه اممه ود رم جاووا رتجا أل 
)وفيمصلاهم إلى يغدوا أن أصبحوا ؤإذا يمطروا، أن فأمرهم 



وأنبومهم، من يمطروا أن الناس و. اممه رسول قامر ت رواية( 
الغد.س لعيدهم يخرحوا 

قدمواأنهم والدارقهيي ماجة ابن رواية في بين الهمام؛ ابن قال المرقاة؛ في )قال 
أنحنيفة أبو أحذ ويه الزوال، بعاو مهدوا أنهم الطحاوي رواية وفي ال-هار، آخر 

لماالزوال بعد تولى العيد صلاة كانت لو إذ ، زوالها إلى الشمس ارتفاع من وقتها 
ليلةالا.بنغ في الهلال يروا لم يعني النفلهر؛ قال الغل، إلى ه اش رسول أحرها 

اليوم،ذلك أثناء في قافالة فجاءت اليوم، ذلك فصاموا ان، رمغ من النلأنين 
العيدصلاة وباداء بالافهدار، ه النك، فأٌر اأ~الآثتن، ليلة الهائل رأوا أنهم وشهدوا 

والثادين(.الءادي الثوم في 

اليقول: كان عنر، ابن عن رصحيح( هق( ن رلك -  ١٤٢٨
تجمعلم إذا قال: رواية( )وفي الفم قل الصيام أجمع س إلا يصوم 

اليقول• كان أنه أحرى(• رومح، يمم فلا الليل من الصوم الرجل 
عنهق( ن )للث، وأحرج الفجر، قبل الصيام أجمع من إلا يصومئ 

مثله.وحفصة، ئشة عا 
ْسسلم،عند عائشة لحديث الواجب الحسام على الحديث هذا الجمهور )حمل 

هلفعال؛ يوم ذات ه الني علي لحل ت قالت التطؤع، صيام باب في وسأتي 
يجورالتطؤع صوم قدامة؛ ابن قال صائم. إذن فإني قال؛ لا، ؛ فقلناشيء؟ عندكم 

عنذلك وروي والشافعي. حنيفة وأبي أحمد الإمام بمي إمامنا عند النهار من بيه 
حبيربن وسعيد الصيب بن وسعتد وحديقة معود وابن طلحة وأبى الدرداء أبى 

حفصة(.لحديث الليل من بنية إلا يجوز لا وداود• مالك وقال الرأي• وأصحاب 

بعثتهالقفل أم أن هماس: ابن مولى كري، عن )م( -  ١٤٢٩
وانتهلحاحننها، فقفسنت.، الشام، همدمتا قال: بالشام، معاويه إلى 

هدمنت،ثم الجمعة، ليله الهلال فرأت بالشام، وأنا رمضان علي 
الهلال،ذكر ثم عباس، بن همداش ألي فالشهر، احر في المدينة 

أنت.،فقال: الجمعة، ليله رأيناه : ذة..لتاالهادئ؟ رأيتم منتى فقال: 
لكنافقال: معاويه، وصام وصاموا، الاس ورآه نعم، ففلغ: رأيته؟ 



جغ1وغ|كن؛هُتتمم؛( 
نراه،أو ثلاثين مكمل حتى نصوم، نزال فلا بت، الليله رأيناه 
أمنياهكذا لا، فقال؛ وصيامه؟ معاؤيه برؤية تكتفى لا أو ! _J؛، 
:اض رسول 

ببلدالهلال رأوا إذا وأنهم رؤيثهم بلد لكل أن بيان باب ٠ بقوله لم معليه )بوب 
مناللام بفم نيابة هي القفل أم المرءاةت في تمال عنهم، تند لما حكمه يثبت، لا 

أختوهما بنيه، أكثر وأم المْللب، عبد بن العباس زوجة وهي عامر، قبيلة 
العيمح،(•ذكره و0 الني زوج ميمونة، 

حرجناقال؛ فيروز، بن سعيد البمري أبي عن )م( - ١  ٤٣٠
ابنهو ت القوم بعض فقال الهلال، تراءينا نخلة ببهلن نزلنا فلما للعمرة 
إنافقلث،! عباس، ابن فلقينا ليلتين، ابن هو القوم! بعض وقال ثلامث،، 

هوالقوم! بعض وقال دلأُُث،، ابى هو القوم! بعض فقال الهلال، رأينا 
إنفقال! وكذا، كذا ليلة ! فقفارأيثثوه؟ ليلة أي فقال! ليلتين، ابن 

رواية()وفي رأيتموه لليلة فهو للرؤية، مده اش إن قال! . اش رسول 
إلىرجلا فأرسلتا عرق ؛ذاُت، ونحن رمضان أهلنتا التغثري! أبو قال 
قداش إن ه.' اممه رسول قال عباس! ابى فقال أله؟ فعباس، ابن 

العدة.فأكملوا عليكم أعمي فإن لرؤيته، أمده 
فيوالهاء أوله، في بألف أمده النسخ جمح في هو هكدا ت النووي قال لرؤيته، )أميم 
رمقان.هلال رؤية إلى تعبان مدة ت أي مدته، أؤنال ومعناه الشهر عالي عاتان أمده 

أنهوفيه ه أذي ل بثدومم ءؤرإ-ئؤم تعالى؛ قوله بالوجهين وقرئ وأمد، مد يقال؛ 
ثلامحين(.العل.ة بكمال أو ؛الرؤية العبرة ؤإنما وصعره الهلال بكبر اعتبار لا 

.افه نبي أن هريرة، أبي عن رحسزا ا قط بز ت، د -رم ١٤٣١
تصحون.يوم والأصص مهلرون، يوم والفئلن تصومون، يوم الصوم قال! 
الجماعةمع والفملر العموم بأن الحديث،، هدا العلم أهل بعض ر فالترمذي؛ )قال 

كانفيما الناس عن موصؤع الخطأ أن الحديث، معنى الخطاي وقال الناس، وعظم 
ثمنلاثتن استوفوا حتى يفطروا لم ثم الهلال يروا فلم اجتهدوا فلو الاجتهاد ميله 

وكذللث،عليهم، شيء ولا ماض وفهلرهم فصومهم وعشرين عا تكان الشهر أن تين 



)تثتْح^|إيإيه 
تخفيفوهدا أصحاهم؛ ؤيجزيهم إعادته عليهم فليس عرفة يوم أحطووا لو المحج 

ورابعا(.وثالثا ثانيا يخْلثوا أن يأمنوا لم بمبدوا أن كلفوا ولو بحانه اف من 
فيفإو .< ذنؤ/\قال: ه المؤ أن أنس، عن م( )خ -  ١٤٣٢

بركة.الثغور 
التحر،أي الفعل يعني وبفمها به، يتحر لما اسم ين البفتح رالثحور، 

ونحوها(.والحنوحل والسعوهل والهٍوب كالوضوء 

قال:الله. رسول أ0 العاص، بن عمرو عن رم( -  ١٤٣٣
الثغر.أكله الآكتاب: أهل وصيام صيامنا بين ما نصل 

عنمريرة، أبي عن رحسن( مق( حب بز زد -  ١٤٣٤
النم.المؤمن نحور تنم قال: الني. 

معتثرنا قال: ثابت،: بن نني عن أنس، عن م( )خ -  ١٤٣٠
الأذانبين كان كم : vLiiالصلاة، إلى قمنا ثم اممه. رسول 

هالمي أن ت أنس عن روللخاري( آية حمض قدر ءال،ن والثغور؟ 
إلىه البي قام نحورهما، من فرغا فلما نحرا ثان بن ونيد 

منفراغهما بين كان كم لأنس: قلنا قتادة: قال فصلى، الصلاة، 
ينحمالرجل يمرأ ما فدر قال؛ الصلاة؟ في ودخولهما تحورهما 

آية•
الفجربعلاة التغاليس وامحتحباب الفجر، ثبيل إلى حور التأحير على الحث، رفيه 

نني(•فيها يا-حل وكان. الفجر، طلوع وهو وقتها أول، في، 
أهليفى أتنئن كنتؤ قال: سعن.، بن مهل عن )خ( -  ١٤٣٦

افرسول مع الفجر صلاة أدرك أن سرعة بي يكون نم 
كانالفم طلؤع من لقربه محوره أن مهل مراد عياض• نال ت الفتح في )نال 

.اض رسول تغليس ولشدة . اض رسول ْع المحبح صلاة يدرك يكاد لا بحيث 
فيختصرونالفجر بالممحور يزاحمون كانوا أنهم المراد المثير• ابن وقال بالصبح• 

الفوات(,حوف ويسعجلون فيه 



القاد؛ . الجي أن مسعود، بن عبداف عن م( رخ -  ١٤٣٧
بليل،ينادي أو يؤدن، ، ٧٢، نحوو؛ من بلال أذان أحدكم، يمنعى 
-فكدا يمول الذي ليس المجر إ0 نائمكم، ؤيوقظ غانممحم، لنرجع 
-هكذا يمول الذي ولكن - الأرض إلى يكنها مم أصابعه، وجمع 
هو• رواية، روذيا ~ نديه ومد المننحة على الممننحه ووصع 

بالمثطيل.وليس المعترض، 

اله؛ اف رمول قال قال؛ جندب، بن نمنه عن رم( ء ١  ٤٣٨
حتىهكذا تطيل المالأثق بياض ولا بلال، أذان نحوركم من أونتنكم 
معترضا.يعني! ت قال - بيديه نيد بن حماد وحكاه - هكان.ا يتهليز 

.الله رسول أو عمر، بن وعبداممه عائثة عن عزا رخ .  ١٤٣٩
مكتوم،أم ابن ينادي حتى واشربوا فكلوا ينيل، يودل بلالا إن قال؛ 
له؛يمال حتى ينادي لا أعمى، رجلا مكتوم ام ابن وكان قال؛ 

حتىواقربوا كلوا قال; النص. أن )ولملم( أصنخن، أصنحن، 
يكنولم قال؛ الميت، يئللع حتى يودف لا قإيه مكتوم، أم ابن يودو 

هذا.ؤيرقى هدا، ينزل أن إلا بينهما 
معناهالعلماء؛ ثال، الخ، إلا.. سنهم-ا يكن ولم توله! القاري: ونقاله المؤوي )تال 

الفجريرتب، ثم ونحوه، •، LpaUأذانه بعد ؤسربص الفجر قبل يؤذن كان بلالا أن 
أولمع الأذان بع وييرش نم نتأهب ماكتوم أم ابن فآخر نزل طلوي نارب فإذا 

إلابينهما يكن لم نوله ملم؛ لصحح شرحه قمح، عشمين ابن ونال الفجر، طلوع 
معناها(.يصح ولا ختاهر نظر وفيها مدرجة اللففلت هده الخ، يتزل.ا أن 

عمار،أبي، بن عمار عن رحسن( هق( لث، قط د رحم -  ١٤٤٠
النداءأحدكم محمع إذا قال؛ الله رسول أن هريرة، أبي عن 

وكانعمار؛ قال منه، حاجته يقفي حتى يمنه فلا يده، على والإناء 
الفجر.بتغ إذا يؤذن المودن 



.حتآهت(بمنة
لممن قاد: د. الله رسول أن هريرة، أبي عن )خ( -  ١٤٤١

محلنامهنيغ أن حاجه لله ثليس والجهل، بمب والعمل الرور نود يلمع 
وشزانه.

المغقال قال: الخلاب، بن ير ص م( )خ .  ١٤٤٢
فقدالثمز، وغابت هاهنا من النهار وأدبر هاهنا، من اللل أمل إذا 

انمابأنملز 

معكنا نال: أوفى، أبي بن همداف عن م( )خ -  ١٤٤٣
قالالثمز غرت فلما رمقاف، سهر في سفر في ه الله رمول 

لواش، رسول يا فقال: لنا، فاجدح قم فلأل، يا القوم: لبعض 
أمنيت،فلو الله، رسول يا قال: لنا، فاجنح انزث، قال: أمست،، 

لما،فاجدخ انزل محال: نهارأ، عللثج إ0 قال: لما، فاجدخ انزل قال: 
أقبلقد اللل رأيتم إذا قال: ثم ه المز فدب لهم، نمدخ فنزل 

)وفيالمشرق فبل بإصعه وأسار الحائم، أفهلر ففد هاهنا، من 
ففدهاهنا، من الليل وجاء هاهنا، من الثمز غابن، إذا ت رواية( 

الخامأفْلر 
حتىوتحريكه بالماء الئويق حلهل هنا والمراد ت النووي نال الخلتل، )الجنح; 

يكونوقد الأتربة به ساحل الرأس مجح عود والمجدح الأثير' ابن وقال يستوي، 
ئنب(.ثلاث له 

بنروق ومأنا لحلنا قال: عامر، بن مالك عن رم( -  ١٤٤٤
منرجادن المؤمنين، أم يا فقلن،: المؤمنين، أم عائثه على الأجيع 

والأتمانملأة، ؤيعجل الإفهلار، يعجل أحدهما محمد أصعحاب، 
الإفهل-اريعجل الذي أيهما قالت،: المائه؟ ويوحر الإفطار يؤخر 

يصنعكان كدا قالت،: عود، مبن عبداممه : قلناالصلاة؟ ويعجل 
الثهرسول 



جعؤ؛يإيهرتقهت؛ا 
الت قال الله رسول أف معد، بن سهل عن م( )خ -  ١٤٤٠

الفظن.غيلوا U بخير اواّن، يزاد 

علىأفطرط قالت: بكر، أبي بنت أساء عن )خ( .  ١٤٤٦
تلهشام وقيل الشص، محللعتإ ثم غيم، يوم ه اف رمرو عهد 

منند لا قال: رواية )وقي قضاء؟ بد'من قال: بالقضاء؟ أفأمنوا 
لا؟أم أقشوا أدرى لا هشاما سمعن، معمرI وقال قضاء(. 

الروايةفي كما نقاء من بد لا والمعنى إنكار، استفهام هو نقاء من بال )قوله; 
بنعبد عند نده بحاء كما يقول،، صمعته أي* هشاما، سمعمت، ت قوله الأحرى، 

يجمعلكن نلها التي يعارض الرواية هل-ه وظاهر حجر• ابن المحاقفل قال، حمنال، 
حديثوأما آخر، دليل إلى فيه اسمتند أنه على محمول بالقضاء حزمه بأن بينهما 
فدم،الخالة هذه فى احتلف وقد نفيه، ولا القضاء إثبات فيه يحففل فلا أمماء 

القضاء(.إيجاب إلى الجمهور 

عن)حسن( بغ( هق J، قط ع حز ن ت، د )حم - ١ ٤  ٤٧
فإنرءلارتs، على يملئ أن قبل يقطر ه افه رسول كان ت قال أنس، 

ماءمن حسوايت، حسا تمرامتؤ تكن لم فإن فتنرامتؤ، رءلبار«تإ تكن لم 
يفهلر،حتى المغرب، صلاة صلى قهل . الحم، رأيت ما رواية،• لدما 

ه؛اممه رسول قال قال; أحرى( )وفي ماء من سربة على كان ولو 
ظهور.فإنه ماء على فلينملر لا ومن عليه، فلمهلر نمرآ وحد من 

أنوهو النثح، وصده شيء، بعد شيئا شربه أي! الماء، الرحل ا ح)يقال! 
الدواب(.تعب كما نفس بلا واحدة دفعة الماء يثرب 

عنز،ابن عن )حسن( بغ( هق لث، قط طب، بزن )د -  ١٤٤٨
وايثلث،الثلما، ذم، ت قال أفهلر إذا . اممه رسول كان قالا 

اللأ.شاة إن الأحن وفيت، ١^، 
صومنزل لنا قال: عازب، ين البراء عن )خ( -  ١٤٤٩



دآج(

يخونونرحال وكان كله، رمقان اء الم Oy'jiiلا كانوا رمقان، 
أسأ=فلمءنثا>ورث َؤثن أئكنر آممة ؤفنب ت تعالى الله فانزل أشنهم، 

أصحابكان ئاوت رواية( )ومحي لأية ا وعما عوق؛ تاب 
يفهلر،أن قبل فنام الإفطار، فحضز صائما الرحل كان إذا ه محمد 

الأنصاريصزنة بن قيس ؤإو يمتص، حتى يونة ولا ليلته يأكل لم 
طعام؟أعندك ذقالت امرأئه، أتى الإفهنار حضر فلما صائما، كا0 

فغلبتهيعمل، يومه وكان للث،، فأطالن، أننللى ولكن لا، قالت،! 
انصفث،فلما للثج، حينه ت قالث، رأته ملما امرأته، فجاءت عيناه، 

الأية;هدْ فنزلت . للبي ذلك فدكر عليه، عيي المهار، 
سديدأ،فرحا بها ففرحوا يملإلإه إق النتاو لتلا ل==ئلم 

ئآص ص ئ آس آي ء شو ع ونزك: 

منه.ينتعلون ويختانو0ت عليهم. حرم ما بارتكاب ينللمولها أي* أنفسهم* ريخونون 
عندالأية في به والمراد المرأة، عن الرجل يريده ما لكل جامعة كلمة ١!^^، 

خاصة(.الجماع هو الجمهور 

أنزلت؛قال؛ سعد، بن سهل عن م( -)خ  ١٤٠٠
قبنزل ولم آلأنوده آتيل ثى آلأثس آي 3^ ثس ثئ وآئرمأ 

الخيظرحليه في أحدهم ر؛هل الصوم أرادوا إذا رحال فكان آلممه< 
رؤيتهما،لة يتبين حتى يأكل يزاد ولا الأسود، والخيمل الأبيض، 

والنهار.الليل يعني أئنا فعلموا اقعزغي ؤ؛؛؛، • بعدم افه فانزل، 
ءؤ-ثئنزك: لما قال،: حاتم، بن عدي عن م( )خ -  ١٤٠١

وي،أماو عقإلى عمدت آلأنوده آثعل يى آلآ.تص آلتئ 3؟؛؛ 
المحل،من أنهلر وجعلنا وسائق، نحتا فجعلنهما أبض، عقاو ؤإلى 

فقال:له، ذلك فدكرت . اض رسول على فغدوت لي، يتبين فلا 



جعمح|إي؛يه
)وللبخارى(النهار وبياض الليل سواد هو إيما لعريض، ادتك ومإن 

الحيطن.أبصرت إن القفا لعريض إنك ت قال 
والنهار(.الليل وسعت لكونها أي• لعريض، وصايتك ؤإن القفا، لعريض )إك 

الأملميعنرو بس حمزة أن عائشة، عن م( )خ -  ١٤٠٢
قي\\صور ص، إني ليض. قال - الصيام كثير كان و- 
عن)ولملم( يايهلر ثئت، ؤإن يصم، منت إن فقال. فر؟ ال

علىقوة بى أجد اض، رسول يا قال! أنه الأسالمى، عمرو بن حمزة 
رحمةهي ؛ اض رسول فقال جناح؟ علي فهل فر، الفي الصيام 

علله.جثاح فلا يصوم أن أحب ومي فحسن، بها أخذ فمن اممه، من 
أتايمه(.ت أي الصوم، )أصري 

هاض رسول مع افر نكنا قال! أنس، عن م( )خ -  ١٤٥٣
عنلم( )ولمالصائم على المفهلن ولا المفهلر، على الصانلم يعت، فلم 

فمنارمضان، في . اش رسول مع نغزو كنا قال! عيد، مأبي 
علىالمفهلر ولا المفهلر، على الصائم يجن. فلا المفهلر، ومنا الصائم 

منأن ويرون حن، ذلك، فإن فصام قوة وجد محن أن يرون الصائم، 
حسن.ذللث، فان فأفهلر صعقا وجد 
أطاقهلمن الصوم تفضيل وهو الأكثرين مذهب ترجيح في صريح هن.ا النووي• )قال 

حجر(اابن رجحه وكن.لاائ، ظاهرة، مشقة ولا صرر بلا 

فيه اف رّوو، نغ كنا قال! أنى، عن م( )خ -  ١٤٠٤
أكثنناحاز، يوم في منزلأ فنزلنا المنهلت، ومنا الصائم، فمنا فر، ال

الصوام،قهل فبيده، مي اليثقى من ومصا ، الك-اء صبحاحس، ء؛لالآ 
.!اض رسول فقال الزكانمؤ، ونموا الأبنية، ا فضربوال٠فطون وقام 
بالأجر.١^ النطرون ذب 



ولاعليها ار يالتي الإبل الركاب■ والخيمة• الجماء وهو بناء، جمع ت )الأبنية 
لفظها(.من لها واحد 

فرأىمفر، في ه المي لكن قال: جابر، عن م( )خ -  ١٤٥٥
:قالواله؟ ما فقال: عليه، ظلل وقد عليه، الناس اجتمع قد رجلا 
)وفيفر الفي تصوموا أن البئ من ليس ه: فقال صائم، زجل 

السفر.في الصوم البز من ليس رواية(: 
ليسالحرن واشتد عليه حنلل لمن النيئ رل باب بقوله' البخاري عليه ربو.ب 

قولهميب أن إلى الترجمة بهذه أتسار حجرت ابن تال المفر، خي الصيام البر من 
الحديثهذا بين ؤيجمع تال؛ المشقة، من يكر ما الفر ني الصيام البر من ليس 

اأفضل عليه قوي لخن فالمرم المشمة شدة باعتبار للمسافر بالصوم الإذن وأحاديث 
ملخها،انتهى يخير، المشقة يتحقق لم ومن أفضل، الصوم عاليه شق لن والفطر 

وهذهالتأؤيل هذا يقتضى الحديث وسياق عاليكم، شق إدا معناه النووي• وقال 
المفر(.قى الصيام البر من ليس ت الهللقة للروايات مبينة الرواية 

إلىالفتح عام حرج ه اش رسول أل جابر، عن )م( -  ١٤٥٦
فقيلالماس، فصام النميم، كراع يلغ حتى فصام رمضال، في مكة 

فأءافعلث،، فيما ينظرون ؤانما الصيام، علمهم ثى قد الماس إن له: 
فقيلشرب، ثم إليه الماس ئْلر حتى فنقعه العصر، بحد ماء س بقد"ح 

أولملثجالعصاه، أوكلث، فقال: صام؟ قد الماس يعص إن : ذلك،يعد له 
العصاة.

جبلمن محاد أف كل والكراع اوكراع، ط؛ إليه يضاف ■صمان أمام واد )اشبم: 
مكة(.من ميلا وثلاثين سة على جامعة نرية وصفان حز؛، أو 

منخرج M اممه رسول أل ماس، ابن عن م( )خ -  ١٤٥٧
منونمق—، سنتى ثمان رأس على وذلك عئزةآلاف،، ومعه المدينة، 
يصوممكة، إلى لمس الممن معه بمن ار فالمدينة، ممد.مه 

أفطروثديي، عنفال بين ماء وهو الكديد، بلغ إذا حتى ؤيصومون، 





يخرجإثما يمطن محلا قاء إدا مادت هريرة، أيي عن )خ( -  ١٤٦١
ثوِهولا 

اطب.رموئ مولى ثوباف عن حب( حز ن د م )حم -  ١٤٦٢
أفطنقال؛ ه اش ني أن )صحيح( حديج بن رافع عن حز( ت رحم 

والمحجوم.الحاجم 
س1تي(.كما منسوخ، لكنه صحح، )الحديث 

محرم،وهو احتجم المي. أن ءاس، ابن عن رخ( -  ١٤٦٣
صائم.وهو واحمجنر 

مالك:بن أنس تل قال: اليائي، نابت ص زخ( -  ١٤٦٤
لا،مال: ه؟ التو رسول عهد على الحجامة وكرهون أكتم 

كناما مال: أنس، عن ئاست،، عن داود( )ولأبي الصعق أجل من إلا 
الجهد.كراهيه إلا للصائم الحجامة نيع 

Mjالنبي كاف : قالتاية، وأم عائشة عن م( رخ .  ١٤٦٠
)وفيؤيموم فيغتل حلم، غير من جيا رممال في الفجر ئذركه 

رمضان،في احتلام غير جماع من جئبا ليصبح كان إن رواية(• 
جنبايصبح . اطه ون رم كان سلمة: أم عن أحرى( )وفي يصوم ثم 

أبومال )وللبخاري(: يقضي ولا يفطر، لا ثم حلم، لا جماع، من 
علىلحلنا حتى معه فدهت وأبي، أنا كث عبدالرحمن: بن بكر 

منجيا ليصح كان إن اطه. رمول على أشهد فقالت: عانثه، 
مثلفقالتا سلمه، أم على لحلنا ثم يصوم، ثم احتلام، غير جماع 
وهيينثمتيه، ه المئ إلى حاء رجلا أن عائثه: عن لم( )ولمذك 

وأناالملام تدركني اطه: رسول يا فقال: الباب، وراء من مع ت
جنبوأنا الصلاة تدركني وأنا : افهرسول فقال أفأصوم؟ جنس، 



جعؤ؛يإيهتثآ؛تتا 
منتقدم ما  siOاض عمر قد النه، رمود يا مثالنا لسش فقال؛ فاصوم، 
ف،أحثاكم أكرف أن لأرجو إني واف ت نمال ئاحز، وما ذبك 

اهقي.يما وأعلنكم 
ؤياشريمل M الني لكن قالت: عائشة، عن م( )خ -  ١٤٦٦

يملكوأيكم I ماك )ولملم( لإرثه أملكمحم كان ولكنه صائم، وهو 
ون؟بملك . اف رمود كان كما ه، يو

أؤي،طاوست قال وسهرته، لنفسه أملك أي: والوطر، الحاجة )الإرب: 
لصمن وأصلها ة الملامالمباشرة: الماء. في له حاجة لا الأحمق اب';يةه: 

والمرادالفرج، وحارج الفرج ني الوطء يمعتى ترد وقد المرأة، بشرة الرجل بنرة 
والمداصة(.ة الملامهتا 

مالأنه . المص ربيب سلمة أبي بن عنر عن )م( -  ١٤٦٧
-هده منإ j.•' اش رسول له فقال الصائم؟ أيقتل I اش رسول 

يات فقال ، ذللث، يفعل .ؤ اش رسول أف فاخبريه - ملمة لأم 
لهفقال ناحر، وما ذنبالث، من تقدم ما لك، اف غفر قد اف، رسول 
له.وأحثاكم ف، لأتقاكم إني واف، أما اش رسول 

عندجلوس نخى بينما ءالت هربرْ، أبي عن م( )خ -  ١٤٦٨
لك،؟ما نال؛ ثالكث،، اش رسول يا فقال; رجل، حاء إي .y الني 

تجدهل اش ود رم فقال صائم، وأنا امرأتي على وقعث، ت قال 
متتابعين؟مهرين تصوم أن تهلح تفهل نال• لا، قال' يعتقها؟ رقبة 

قال:لا، قال: مشا؟ متين إٍلحام تجد هل : JUلا، قال: 
والنزق:تمر، فيه بنزق المبئ. اتن ذلك، على نحن فبينا اجلس، 
قمميقهذا حد قال: أنا، قال: المائل؟ أين قال: الضخم، المكتل 

-لاسها بين ما فواف اف؟ رسول يا مني أقفز أعلى الرجر؛ت فقال به، 
حىالني. فضحك بيتي، أهل من أنقر ستإ أهلا - الحرمحن ./يد■' 



فيأفطر رحلا أن ت رواية( )وفي أهلك أهلعمه ت فال ثم أنيابه، بدت 
أومتابعتن، شهرين يصوم أو رقة، يعيل أن ه الني فأمره رمضال، 

الأولى.الرواية نحو عائشة عن )ولهما( مكينا متين يئلعم 
منالصوم علي يكوف ل كا فالت: عانثة، عن م( رخ - ١ ٤ ٦ ٩ 
النبيمن الشعل ت يحيى قاد ثعباف، في إلا أقضي أن أسطع فما رمفاو، 

الله.رسول زمان في لممهلر إحدانا كانث، إذ ت لم( ه)ولمبالثني أن 
هحتيياتيسع؛ال,الله رمول خ مصه أذ على مدر مما 

ماتمن قاد: ه الله رسول أن عائشة، عن م( )خ -  ١٤٧٠
ولثه.عنه صام صوم وعليه 

الأمرهذا وليس عنه فليصم أي• الأمر، بممحتى حير عنه صام قوله حجرت ابن )قال 
ذهبالنووي؛ وقال قريب، كل بالولي المراد أن والمختار الجمهور، عند للوجوب 
وهذاوليه عنه يْلمم أنه على الحديث، وناولوا ميت عن يمام لا أنه إلى الجمهور 

فيهت الأثير ابن ونال عنه، يصوم أن لوليه تع، يبل ياهلل، بل معيق، نأؤيل 
الحديث،،أصحاب من نوم ذهن، ؤإليه عنه، الولي يصوم أن ؛ أحدهماهيان، مال 

وقالالفقهاء، أكثر هدا وعلى بالصوم، عنها فعبر الكفارة، المراد أن والأحر: 
يخالفانه(.الصحابة وفتوى القياس لأن الحديث، أولوا انما ت القارى 

إلىامرأة حاءُن، قال: تماس، ابن عن م( رخ -  ١٤٧١
صوموعليها مانعت،، أمي إن النه، رسول يا فقالت،: اش رمول 

أكانفشه، يئن أئلث، على كان لو أرأين، قال: محها؟ أفاصوم ندر، 
رواية()وفي أملئط عن فصومي قال؛ نعم، قالت،: عنها؟ يودى ذللثج 
ماتتأمي، إن اشّ، رسول يا فقال: النبي. إلى رحل حاء قال: 

أكنت،دين أملمؤ على كان لو فقال: عنها؟ أفاقضيه سهر، صوم وعليها 
يمضى.أن أحي الله فدين قال: نعم، قال: قاصه؟ 



جعقؤ|يييه

صومهعن نهى وما اشلؤخ صيام باب 

أيه: اف رسول مثل هريرة، أبي عن رم( -  ١٤٧٢
رمضان؟شهر بعد أفضل الصيام وأي المكتوبة، بعد أقفل الصلاة 

الليل،جوف في الصلاة المكتوبة، الصلاة بعد الصلاة أفضل فقال! 
\]ئحرتم.اف شهر صيام رمضان، شهر بعد الصيام وأفضل 

اللل(.صلاة باب في الحديث )سق 

تقال ه افه رسول أن حصن، بن عمراف عن م( رخ "  ١٤٧٣
قال!لا، قال؛ شعبان، يعني! شيئا؟ الشهر هدا مرر من صمث هل 
أصمتقال: رواية( )وفي مكانه يومين فصم رمضان من أفطرت إذا 

أصمث،قال: أحرى( روقي رمقال يعني أظنه ت قال النهر؟ هذا سرر 
ناليومين، فمم أفطرت إذا قال: لا، قال: شعباو؟ سرر من 

الشهر؟هدا مزة من أصمث، أحرى(؛ روقي أصح رروشعبال١٠ البخاري؛ 
مرة،جمع وهو قال،* صمها القاضي وحكى وكسرها ين البفتح رر رضبءلوا 

ونيل;المص، الأيام أراد يكايه الإنسان، م، ومنه ووسطه، جوئه شيء كز وم 
،آحر0 ولا الشهر أول، لميام الأحاديث، في يندب ولم ، آحرْ ونيل؛ أوله مريم 
أعلم(.وافه اليص، الأيام لموم الدب ؤإنما 

.الله رسول أف الأنصاري، أيوب، أبي عن رم( -  ١٤٧٤
الأهر.كميام كان شوال من ستا أيعه ثم رمضال صام مى قال؛ 

فقال:المن. أتى رجلا أ0 قتادة، أبي عن رم( -  ١٤٧٥
عصنه،عمن رأى فلما قوله، من ه الله رسول فغضب تصوم؟ كيف 
منبالله نعوذ نبيا وبمهمحمد دينا، وبالإسلام ربا، بالله رصينا قال: 

سكنحتى الكلام صوا يردد عمر فجعل رسوله، وغضك، اممه، غضب، 
قال:كله؟ الدهن يصوم بمن كيفا الله، رسول يا عمر؛ فقال عصبه، 



حتقت؛(جامواكنق و
بمنكيف قال: - يغطر ولم يمم، لم قال: أو - أفطر ولا صام، لا 

بمنكيف قال: أحد؟ ذاك ؤيطيق قال: يوما؟ ويفطر يومين يصوم 
قال:قؤءو.( داود أحي صوم ذاك قال• يوما؟ ويفطر يوما يصوم 

ذلك،ئلويثج أيي وددت قال: يومين؟ ؤيفطر يوما يصوم بمن كيف 
-يعثتن، وفيه فيه، ولل'ت يوم ذاك قال•' الاثنين؟ يوم صوم عن ومثل 

شهر،كل من أيام ثلاثة صوم قال.ت ثم - فيه علي أئزد أو 
فقال:عرفة؟ يوم صوم عن وسئل الدهر، صيام رممال: إلى ورمماو 

فقال:عاسوراء؟ يوم صوم عن وسئل والباقيه، الماصيه الشثه يكئر 
ثعيةرواية من الحديث، هدا وفي لم: مقال الماصية. نه اليكفر 

الخميسذكر عن فكئثا والخميس؟ الاثنين يوم صوم عن ومثل ت قال، 
وهما.نراه لما 

صائماه اممه رسول رأبن، ما قالت،: عانثة، عن زم^ -  ١٤٧٦
•النثر يصم لم ,W النثي أن ت رواية( )وفي ءْل العثر في 

بالعشروالمراد العشر صوم كراهة يوهم مما الحديث هذا العلماء قال • الووى رئال 
هدهصوم في فليس يتاول مما وهدا ! قالوا الحجة، ذي أول من التسعة الأيام هنا 

سيقتاوقد منها، التاسع صيما لا شديدآ استحباا تحبة م هي بل كراهة التسعة 
لعارضيصمه، لم أنه العشر، يمم لم ت قولهاتتأول وقفلها، شله في الأحاديث 

صيامه،عدم ذلك من يلزم ولا ب صانمأ ترم لم أنها أو غيرهما أو سفر أو مرض 
عنخالد بن هنيدة عن ئي ا والنوأحمد داود أبو روا0 ما التأويل هدا على ؤيدل 
الحجةذي تع بموم ه اض رسول كان قالت: الني. أزواج بعض عن امرأته 

أعلم(.واش مهر، كل من أيام وثلاثة عاشوراء ويوم 

قبليمام عاشوراة كان قالت: عائشة، عن م( رخ -  ١٤٧٧
)وفيأفهلر ثاء ومن صام، ثاء من كان رمقان نرد فلما رمضان، 

وكانرمضان، يئزص أن مز عاشوراء يصومون كانوا قالته: رواية( 
أافه رسول قال رمضان فرهمر فلما قالته: الكعبة، فيه سر يوما 



خؤ|ك؛؛ه

أحرى(روقي يليتركه يتركه أن ثاء ومن فلميصمه، يصومه أن ثاء من 
وكانالجاهلية، في قريش تصومه عاشوراء يوم كان ت فالت 
وأمرصامه، المدينة لدم فلما الجاهلية، في يصومه الله رسول 

شاءومن صامه، شاء فمن عاشوراء، ترك رمضال محرض فلما بصيامه، 
وكه.

البخاريمملؤع في والمائة الأصول، جاُع في هكذا صام، ثاء من كال ت )فوله 
صام(.ثاء من ت د محا يت JLالح٠ّوعند 

يصومونكانوا الجامة أقل أن عنز، ابن عن رخ ٠  ١٤٧٨
يئثرصلأن ئيل والمسلمون صامه الله رسول وأل عاشرراء، يوم 

بومعاشوراء إن الله. رمود فال رمقاو امحترص قلما رمقال، 
عنديكر رواية(؛ )وفي ثركه ثاء ومن صامه، شاء فمن الله، أيام من 

الجاهلية،أهل يصومه كان يوم ذاق ت فقال عاشوراء، يوم ه الجي 
صامقال؛ رواية( )وفي تركه شاء ومن امه، صمشاء فمن 
وكانترل، رمضان فرصي فلما بصيامه، وأمر عامحوراء اش.ؤ رمحول 
صومه.يوافى أن إلا يصومه لا عبدافه 

الله.رسول قدم ال؛ قاس، عبابن عن م( )خ -  ١٤٧٩
الذياليوم هدا ما لهم؛ فقال عاشوراء، تصوم اليهود فرأى المد.ينة، 

وغرقوقومه، مومحى فيه الله ألجي عنليم، يوم هدا ؛ قالوانمومونه؟ 
فمالنصومه، فنحن شكرآ، مومحى فمامه وقومه، فرعون فيه 

وأمرفصامه. منكم، بموسى وأولى أحق فنحن ه؛ اطه رسول 
بصيامه.

أرسلالت: فل_ؤذ، نت، بالثب4ع عن م( رخ -  ١٤٨٠
منالمل.ينة! حول الش الأنصار هرى إلى عاشوراء غداة . اممه رسول 



فكنايومه، بقية فليتم مفهلرأ لكن ومن صومه، فليتم صائما أصبح لكن 
المجد،إلى ونذمب، الصغار، صبياننا وتحزمه نصومه ذلك بعد 

حتىإياه، أعفاها أحدهم بكى فإذا العهن، من اللهبه لهم فنجعل 
صومهم•يتموا حتر بها يلهيهم الافهنار، يكون 

رجلاجث، ه المئ أو الأكوع، بن سلمة عن م( رخ -  ١٤٨١
لمومن دلم-لم، أو محلثم أكل من إ0 عاشوراء: يوم الناس في ينادي 
يصم،لم كان من )وقلم(: الجاري( لفظ )هذا يأكل فلا يأكل 

الليل.إلى صيامه عإ أكل، لكن ومن فلبمي 
نوىكان من أن الحديثين معنى النووي: نال رمضان، يفرض أن مل ه )ناله 

حرمةيومه بقية فليمك أكل، أو يأكل ولم الصوم ينو لم ومن صومه فليتم الصوم 
بقيةاك إميجب فإنه رمضان من أنه ثت نم مفهلرأ الشك يوم أصبح لو كما للنوم، 

لليوم(.حرمه يومه 

يوماعاشوراء يوم كان ت ذال<موسى، أبي عن م( رخ -  ١٤٨٢
أنتمصوموه : افهرسول فقال، عيدأ، وتئخده اليهود، نحئلمه 

ءيل.أ،يتخدويه عاشوراء، يوم يصومون حيبز أهن؛ كان )ولملم(: 
فصوموهه: اطه رمون فقال وشارئهم، حليهم فيه اءهم تؤيلبنون 

أيتم•

اممه.رسول صام حين ؛-١^ عباس، ابن عن رم( -  ١٤٨١"
تعظمهبوم إنه الله، رسول يا • قالوابصيامه، وأٌّر عاشوراء، يوم 

-اف ساء إن - القابل العام كان فإذا س! فنال والنصارى؟ اليهود 
لأصومىنابل إلى بميت لئن ت رواية( )وفي التاسع اليوم صث 

رواية)وفي س اطه رسول يوقئ حتى المقبل العام يأت فلم التاسع، 
فيرداءه متوند وهو عباس ابن إلى انتهبتإ قال؛ الأعرج( بن الحكم 
هلالرأيت، إذا فنال: عاشوراء؟ صوم عن أحبرني ففللم،: زمزم، 



غيؤإإي؛؛ه
كانهكذا ت قلت ، ائما صالتاسع يوم وأصبح عدد، فا المحرم 

نعم.ت قال يصومه؟ محمد 
منالتاسع هو عاشوراء أن بان عباس ابن من تصريح ^ا النووي! )نال 

منالخامس اليوم تسمي فإن الإل إظماء من ماحوذ أنه على ؤيتاوله المحرم 
وذهبعئرأ، التاسع فيكون بة التهذه عالي الأيام باقي وكال.ا ربعا الورد أيام 

وقالالمحرم، من العاشر هو عاشوراء أن إلى والخالق، لف المن العلماء جماهير 
صامه الّك، لأن جبيا والعاثر التاسع صوم تحب ب وآحرون وأحمد الشافعي 

التاسع(.صيام ونوى العاشر 

Mالمي ;اث ا نال: ماس، ابن عن ۶( رخ -  ١٤٨؛
وهذاعاشوراء، يوم اليوم، هذا إلا غيره على فصله يوم صيام يتحرى 

بومصيام عن سئل أنه رواية(؛ )وض رمضان شهر بعني الشهر، 
محصالهب، يطليوما صام النه رسول أن علمت، ما ؛ فق-ال عاثوراء؟ 

رمضان.يعني الشهر، هدا إلا شهرأ ولا الثوم، هذا إلا الأيام على 
.اض رسول كان ت مال نمرة، بن جابر عن رم( -  ١٤٨٥

فرصيمحالما عنده، عليه، ؤيحثنا عاشوراء، يوم بصيام يأمرنا 
عنده.يتعاهدنا ولم ينهنا ولم يامرنا لم رمضان 

بنمعاوية سمع أنه عبدالرحنن، بن حميد عن م( )خ -  ١٤٨٦
عاسوراءيوم حطبهم قدمها قيمة قي يعني بالمدينة، حطا سفيان أبي 

أهليا I يقول المنبر على - حج عام I البخاري حديث، في و— 
يومهذا يقول! الله رسول سمُتإ علم-اؤكم؟ أين المدينة، 
اءثقمن صائم، وأنا صيامه، عليكم الله يكتبا ولم عاشوراء، 

قليفطر.ثاء ومن فليصم، 

علىقس بن الأشعث دخل قال: علضة، عن م( )خ -  ١٤٨٧
إنعبدارحمن، أبا يا ت محقال عاشوراء، يوم يأكل وهو سسصود اثن 



حقهن،
فلمارمضان، تنزل أن قبل يصام كان فد فقال؛ عاشوراء، يوم اليوم 

فاح؛لعم.مفهلرأ كنث، فإن يرك، و رمقا نزد 
ثلايث،س حمحي أوصاني، قال؛ الدرداء، أمح، م، رم( -  ١٤٨٨

الضحى،وصلاة شهر، كل من أيام ثلاثة بصيام ث عشنأ ما أذ■ءهر، لن، 
مثله.هريرة، أبي عن لم( وم)وللخاري أوتر حتمح، أنام لا وبأن 
الضحى(.صلاة باب، ني الثيخن عند هريرة أيي حديث )سق 

أكانعانثة: سأللم، قالت،: العدؤية، معاذة عن )م( -  ١٤٨٩
:لهاقالث، نعم، قالت،: أيام؟ ثلاثة شهر كل من يصوم ه الله رمود 

أثامأي من، بمالك، بك>، لم قالت؛ بصوم؟ كان الشهر أيام ي أص 
يصوم•الشهر 

أنذر، أبي، عن رحسن( هق( حب، حز ن ت رحم -  ١٤٩٠
فصمأيام، ثلاثة الشهر من صمتؤ إذا ذر، أبا يا قاد: الله. رمون 
أمننارواية(: )وفي عثرة وحمى عترة، وأربع عشرة، ثلامثؤ 
عشرة،ثلاث، السص: أيام ثلاثه الشهر من نصوم أن س الله رسول 
عشره.وحمل عشره، وأربع 

بنعبداض بن يزيد عن رصحيح( هق( حم -رش ١٤٩١
يقول:ه اض رمول سمعح، قال: امش، بني من رجل عن، الشحير، 

يدهسشهر، كل من أيام وثالثة - رمضان يعني - الصبر، شهر صوم 
الصدر.وحر 
والغم،(.والبل والحمد والوساوس التس من مه ما ت بالتحريك الصدر، )وحر 

منرجل عن ئرحبيل، بن عمرو عن رحسن( زن( -  ١٤٩٢
فقال:الدهن؟ يصوم رجل للثي مل قال؛ الس. أصحاب 

فنصمه؟: قالواأكثز، قال: فثكه؟ : قالواالدهن. يهلعم لم أيه وددت، 



جعيقؤ؛ييه
ثلاثةصوم القدر؟ زخن ندهن بما ألا قال: P أكي، قال: 
شهر•كل من أيام 

أحبرقال: العاص، بن عمرو بن عجداض عن م( )خ -  ١٤٩٣
ماالليل ولأيوص النهار، لأصومى وافه أيود: أمي و. اطه ود رم 

قدله: قفلت ذلك؟ ثمود الذي أس ه: افه رسول فمال عنست، 
ذلك،ثنتطبع لا فإياك قال: اطه، رسول يا وأمي أتت بابي قلته، 
بعئرالحنته فإف أيام، ثلاقه الشهر من وصم وقم، ونم وأقطر، قصم 

ذلك،من أيصل أطيى إيي قلن: الدهر، صيام مثل وذلك أمثالها، 
ذلك،من أفضل أطيى فإني قلت: يومين، وأفطر يوما فمم ت نال،

وهولام، العليه داود صيام فدللث، يوما، وأفطر يوما فصم قال: 
أفضلأطيى قإني ت ثلث، - الصيام أفصل ت رواية وفي - الصيام أعدد 

بنافه عبد قال ذلك، من أقمل لا ه: اطه رسول فقال ذلك، من 
أحباطه رسول قاد التي الأيام الئلاثة قبلت، أكو0 لأ0 عمرو، 

أحبرألم اطه؛ رسول لي قال ت قال رواية(؛ )وقي ومالي أهلي من إلي 
فلاقال: اطه، رسول يا بلى هالت،: الليل؟ وتقوم النهار، ثموم أنلئ، 

لعينلث،ؤإف حما، عاليالاج لجدك فإو وثم، ونم وأفطن، صم معل، 
وإ0حما، علبلق لزورك وإ0 حقا، عليك لزوجك ؤإف حما، علبك 

عشنحننة كل لك فإن أيام، ثلاثة مهر كل من يصوم أن بحسبك 
يانلث،: علي، نشدد يثدذت الدهر. صيام ذلك فإدا أمثالها، 

اللام،عليه داود اطه نبي صام صم قال: قوه، أحد إر اطه: رسول 
الدهر.نصم، قال: داود؟ صيام كان وما قلن،: عليه. ئزد لا 

وتقومالدهز، لتمرم إنلث، قاد: ه النبي أن أحرى، )وفي 



العمى،له هجمش ذلك فعلث إذا إناك ت نال نعم. ت قالش الليل؟ 
أيام:ثلاثة صوم - مرتين - ١^٠'^ صام من صام لا النمل، له ونمهث 

صومفصم قال: ذلك، من أكثر أطيى ُإُي، قلغ• كله، الدهر صوم 
رواية،روقي لاقى إذا يمر ولا يوما، ؤشلر يوما، يصوم كان ذاوي، 
يوما،ؤيمطر يوما يصوم وكان داود صيام اممه إلى الصمام أحب قاد: 

يلنهؤيفوم الليل نمق، ينام كان داود صلاة اف إلى الصلاة وأحب 
يمهلر،ولا ئصوم، أنك أحمر ألم قال؛ أحرى، روقي ندنه ؤينام 

ولأهلكحظا، ؤلنمسك حفلآ، لعئنك فإف ثمنز، فلا الليل؟ وملي 
ولكيوما، أيام عثرة كل من وصم ونم، وصل وأئهلن، ضثإ حظ، 

٠سهة ل ا

فيحلصومى، له يكن ه اش رسول إو قال: أحرى، روقي 
الأرض،على فجلي لتمح، حشوها أذم من وسادة له فألمت على، 

ثلاثهسهر كل من يكفيك أما مقال: وبينه، بيني ادة الوسوصارت 
قال:اممه، رسول يا قث: حما؟ قال: اف، رسول يا قث: أيام؟ 

قال:اممه، رسول يا قلن،: تسعا؟ قال: اف، رسول يا قلت،: سعا؟ 
:داودصوم فوق صوم لا و.-' النبي قال ثم عشره، إحدى 

أحديث،ليتنى يا يقول: فكان يوما. وأيهلز يوما، صم الدهر، سئلن 

وكانحنسس،، ذات امرأة أبي أنكحني عبداف: قال )وللبخاري( 
لمرحل من الرجل يعم ت له فتقول نعلها، عن لها أ قيكنته، يتعاهد 

عاله،ذللت، ًلال نلئا أتبماة، ئد كنفا ك تفض ولم فراثا، كا يطأ 
تصوم؟كيف، فقال: تعد، فلقيته به، المني فقال: . للنبي ذللث، ذكر 

كلصم فقال: ليلة، كل قلّت،: نختم؟ ، وكيفقال: يوم. كل قلّتإ: 



جيخ|1ينقه^

منأكثر أطيق فإني فلت: شهر، كل في القرآن واقرأ أيام، ثلاثة شهر 
ذللت،،من أكثر أطيق قالت؛ الجمعة، في أيام ثلاثة صم نال؛ ذللئ،، 

صمقال! ذللت،، من أكثر أطيق قلت،! يوما، وصم يومين أفطر قال(ت 
نبعكل في واقرأ يوم، 3\ضدلمث يوم صيام داود؛ صوم الصوم، أقفل 

اضرمحول رخصة مالت، هلتتتى قال! مره. ليال 
ذلكنإذأ نوله الزائرون، الرور• القرآن، فضانل باب في للحديث رواية )سقت 

همارتت المنى هجنت المجانية. إذا ويالفثل بالتشديد، إذأ رؤيت الدهر، صيام 
نمبنون نقهت، عليهم• الدحول أي الئوم! على الهجوم ومنه يموصعها، ودحلت 

الأخ.أو الابن زوجة ١^؛؛ مدبؤخ- حلد وهو أدي♦ جمع أدم* تمت• ت مكسورة فاء 
والجانب(.الستر ت الكنف 

علىيصوم قلما حللحق أبو كان قال: أنس، عن رخ( .  ١٤٩٤
يومإلا مفعلوأ رأيته ما هؤ الله رسول مات فيّا افه رسول عهد 

أضحى.فئلرأو 

يصوم،ه اض رسول كان قالت،: عائثة، عن هزا رخ -  ١٤٩٥
رأيناوما يصوم، لا نقود! حتى ويفهلر يمهلر، لا نقود! حتى 
فيرأيته وما رمضان، شهن إلا قثل شهر صيام استكمل . اممه رمود 

كله،شعبان يصوم كان لم(! )ولمشعبان في صياما منه أكثر محهر 
حتىيصوم كان قالتج! له( أخرى روقي قليلا إلا شعبان يصوم كان 

أفطر،قد أينلز، قد نقودت حتى ؤيفهلن صام، قد صام، قد نقودت 
رمضاوايكوو( أن إلا المدينة، فدم مند كاملا شهرأ صام رأيته وما 

أفهلرهولا رمضاو(، إلا كثه شهرأ صام عالمته ما قالت،! أخرى( )وفي 
لسبيله.مضى حص منه، يصوم حتى كله 

.الل4 رسول صام ما قال: عباس، ابن عن )خ( .  ١٤٩٦
واضلا المائل؛ يقول حتى يصوم وكان رمضائ،، غيز فهل كاملا شهرأ 



رواية(؛روقي يصوم لا والله لا القاش؛ يقود حتى وشلن شلت، لا 
نقول:حمى ؤيملر يفملر، لا نقود: حتى يصوم، ه اممه رّمود لكن 

يصوم.لا 

ذاته اف رسول لي فال لكلت: عائثة، عن )م( .  ١٤٩٧
عندناما اغ، ون رم يا ففلغ: شيء؟ عندكم هل عانثة، يا يوم• 

حاءناأو - هدية لنا فأهزيت ه فحرج صائم، فاني نال: شيء، 
حاءناأو - هدية لل أفديغ اش، رسول يا ه؛Ji،: رحخ فلما _ زور 
هاتيه،قال: حيس، قلت: هو؟ ما قال: شيئا، لك حتات وقد _ زور 

رواية(روقي صائما أصسحنن، كنئ، قد قال: ثم فأكل، به فجئن، 
:فقلناشيء؟ عندكم هل فقال: يوم ذات . الحم، 'ٌلي، دخل قالت،؛ 

اممه،رسول يا : فقلناآخر يوما أتانا ثم صائم، إذن فإني قال: لا، 
قالفأكل. صائما، أصحت، فلقد أؤينيه، فقال: حيس لنا أهدي 

الرحلبمنزلة ذاك فقال: الحديث،، بهيا مجاهدأ فحا_نتا طالحة: 
أمسكها.ثاء ؤإن أمضاها ثاء فان ماله، من الصدقة يخرج 

والأسى.والذكر والجمع والاثنين الواحد على ؤيقع والضيمح، ١^١^ )الرور؛ 
م،لمن. دليل العدينه وفي الأن3ل، أو والدئيق من المع التمر هو ت الحنس 

الهارني بنية يجوز بل الليل من النية بيت له يلزم لا النافلة صرم أن الجمهور 
إذا■' عباص ابن نال، ت المفاتيح مرعاة في المباركفوري ونال، الثمس، زوال، نبل 

أنشاء تم تطوعآ صلاة ني لحل ؤإذا قطعه، يقطعه أن ثاء نم تطوعا الرجل صام 
نْلعها(.

عنه الله رسول نهى قال؛ هريرة، أش عن م( )خ -  ١٤٩٨
يايواصل إنلئ، لمين: الممن رحل له فقال الصوم، في الوصال 

فلماويسقيك،، رمح، يفهم، أبيث، إنمح، مثلي؟ وأيكم قال؛ الله؟ رسول 
رأواثم بوما، نم يوما، بهم واصل الوصال عن ينتهوا أن أبوا 



جخ؛قؤ|؛ي؛؛ه
سهواأن أ;ما حين لهم لكلمنكيل لزدتكم، -ام لو فقال: الهلال، 

يواصل؟إلك ت ففيل - مرتين - والوصال إياكم نال: رواية( )وفي 
فيني،ؤيربي يطعمني أبيغ إني مثلي، ذلك في ثم لإيكم نال: 

تطيقون.ما الأعمال من فاكلئوا 
قالتحملوا، ; اكلموا. سهماثرب أو أكل غير من ضاعدأ يرمين صوم )الوصال: 
ونل؛للتحريم- فقيل الوصال، عن النهي أحادث ني اختلف حجر ابن الحافظ: 
احتلفيند عليه، ينؤا لا لمن يياح عليه ثق من على يحرم وقيل؛ للكراهة. 

إلىحنيفة وأبو وأحمد ماللث، وذم، ذلك، في س والتاو«ر.ون الصحابة أي: _ السلف، 
الأتي(.سعيد أبي لحدينا فجائز الحر إلى الوصال أما محرم، غير مكروه أنه 

مفي ه اه دّول واقل فال: أض، ص م( رخ -  ٧٩٩
مل.لو فقال: ذللثج، ملغه المسالمين، من ناس فواصل رمضان، شهر 

إنيبتلي لمستم إنكم ئعمفهم، المعممون ينع وصالأ لواصلتا الثهر لنا 
ؤلمشني•ربي يطعمني أظل 

الناد: الله. رمود أن ميد، صأبي عن رخ( ء  ٠١٥٠
هاِنكإ: قالواالغر، حتى فلتواصل تزاصل أن أراذ فأئكم تواصلوا، 

مْلعملي أست إني كهيئتكم، لمسن، إني فقال: اش؟ رسول يا تواصز 
يقيني.ق وسا يهلعمنى، 

هىنقال: الخيري، ممد أبي عن م( )خ -  ١٥٠١
عن)ولملم( النحر ؤيوم المطر، يوم صوم عن الله. رسول 

فاعجيني،حديثا منه سمعت، قال: محيي، أبى عن يحيى، بن فزعة 
علىفأقول قال: اف رسول من هدا سمم، آتت، له: فملث، 
فىالصيام يصلح لا يقول: ممعته قال: أسمع؟ لم ما الله رمول 

عانثةعن مثله )ولخسلم( رمضان من الفهلر ؤيوم الأضحى يوم يومين: 
هريرة•أبى دعن، 



المغني!في قوامة ابن فال لكفة، العلماء ذهب ؤإله اليومين هذين صوم تحريم )ب 
الطلقوالنذر التطؤع في محرم يته منهي اليدين صومي أن محلى اللم أهل أجمع 

والكفارة(.والقضاء 

بعنهس الله رسول أ0 مالك، بن كعب عن رم^ ٠  ١٠٠٢
إلاالجنة دد>حل لا إنه فناديا التشريق، أيام الحدثان يس وأرس 
وئرب•أكل أيام مى وأيام مؤمن، 

للمالأصحى، عيد تلي التي الثلاثة الأيام وهي التشريق أيام هي منى: )أيام 
وهوالهدي، يجد ولم الحج إلى بالمرة تمتع من إلا صيامهن في لأحد يرحص 
حديثمجن هدا وسآتي تخنه ؤا ممثت ثييام مذ ؤ تعالى: اض بقرل، العني 

ال>ج(-أحكام باب في عمر وابن عائشة 

.انثه رمود سّمعت، ت فال هريرة، أبي عن ،؛؛ا زخ ء  ١٥٠٣
ثنيهأو مله يوما يصوم أن إلا الجمعة يوم أطكم يصم لا ت يقول 
بينمن بقيام الجمعة ليلة يختموا لا ت قال . البي أن ت لم( )ولم

يكونأن إلا الأيام، بين من بصيام الجمعة يوم يخصوا ولا الايالي، 
سالمتاقال! عبادت بن محمد عن )ولهما( أحدكم يصومه صوم في 

صيامعن ه الله ود رم أنهى ت بالبستت، يطوف وهو عبدالله بى جابر 
رواية،في البخاري )زاد المسا هدا ورب نعم، ت قال الجمعة؟ يوم 

بصيامه.ينفرد أن ت يعنى 
فيالمباركفوري قال الليل. صلاة باب في بفن 'هنا الثانية وهي لم مرمح.واية 
وفيلكزيه، الجمعة يوم صوم عن النهي أن إلى الجمهور ذما المفاتيح: مجرياه 

يصوممن أو يوما ؤيفطر يوما يصوم كمن ل عادة وافق لن صيامه جواز الحديث 
عرفة(.

يومعليها لحل . الله رسول أف جويرية، عن )خ( -  ١٥٠٤
قال:لا، قاك! أمس؟ أصمت لهات فقال صائمة، وهى الجمعة 

فأفطري.قال: لا، فالت: غدأ؟ تصومي أن تريدين 



تيؤ£سف__ه
ّالتقال: الأنصاري، حكيم بن عثمان عن رم( .  ١٠٠٥

سمعتافقال: رحب؟ في يومئد ونحن رجسا صوم عن جبير بن نعيد 
يفطر،لا نقول؛ حتى يصوم ه الله رمول كان يقول: عبامحي ابن 

بموم•لا نقول؛ حتى محنفطر 

.ه

إوالاعتكاف اهدر ولم رْضاو، قام فضل اب ب إ
و.اممه ول رسكان قال؛ هريرة، أبى عن م( رخ . ١ ٥ ٠ ٦ 

مثفيقول؛ بعزيمة، فيه يأمرهم أن غير من رمضان، قيام في يرعب 
ليلةقام ومن للبه، من تقدم ما له عفر واحتسابا إيمانا رممال قام 

ذئبه.من تقدم ما له عفن ابآ واحتإيمانا المدر 
جوفمن حرج و. اض رسول أف عائشة، عن م( رخ .  ١٠٠٧

بصلاته،رجال فصلى المجد، في فصلى رمضان، في وذللث، الليل 
فخرجمنهم، أكنر فاجتمع ، ؛دللث، يتحدثون النامحي فأصبح 

يذكرونالناس فاصبح بصلاته، فصلوا الثانية الليالة في ه اممه رسول 
بصلاته،فصلوا فخرج، الثالثة، الاليااة من المجد أهل فكم ذلك، 

إليهميخرج فلم أهله، عن المجل عجز الرابعه الليله كانت، فلما 
إليهميخرج فلم الصلاة، يقولون! منهم رجال فثلغى . الله رسوث، 
علىأميل الفجر قضى فلما الفجر، لصلاة حرج حتى . اممه رسوث، 

الليلة،نأيكم علي يخفن، لم فإنه بعد، أما فقال: تنهد ثم الناس، 
عنها.فتعجزوا الليل، صلاه عليكم مزض أن حثيت، ولكنى^ 

ضالليل من بصلي . اف رسول كان قالت،: )وللبخاري( 



مقامه النبي نخص الماس فرأى مصير، الحجرة وجدار حجرته، 
الثانية. الله رموز فقام فتحدثوا، فأصبحوا يصلانه، يملون ناص 

حتىثلاثآ، أو للسن ذلك فمنعوا بصلاته، يصلون ناص مقام يملي، 
لهذلك ذم أصح فلما نخرج، ولم ه المني جلس ذلك يحذ لكن إذا 

عن)ولهما( الليل صلاه عليكم محن، أن حت إني الماس، 
فقالمغصبا، ه الله رسول إليهم فخرج وفيه؛ نحوه، ثابت بن نيل 

كتمب،ولو عليكم، سيكست، أنه ءلتنن، حتى صنيعكم بكم رال، ما لهم• 
صلاةأقمل فان بيوتكم، في بالصلاة فعليكم به، قمتم ما عليكم 

المكتوبة.إلا بيته في المرء 
التطؤع(.صلاة باب في بطوله نيق حديث )سيق 

فييقوم ه اممه رمود كان قال؛ ى، أنعن )م( -  ١٠٠٨
كناحتى أيضا، فقام رحل وجاء جنبه، إلى فقمث فجشت رممال، 

ثمالصلاة، في جعل حلمه أيا المبي. أحس فلما رههلآ، 
:أصبحناحين له فملنا عندنا، يمليها لا صلاة فصلى رحله، لحل 

صنعت،.ما على حملي الدي ذاك نعم، قال: الليلة؟ لنا ههلئت، 

أجودالله. رسول كان مال: عباس، ابن عن م( )خ -  ١٠٠٩
يلقاهوكان جبريل، يلقاه حين رممان في يكون ما أحوذ وكان الماس، 
يلقاهحين اممه هلزمود القرآن، فثدارمه رممان، س ليلة كل في جرير؛ 
يلقاْجريل ولكن ت رواية( روقي المرسلة الريح ص بالختر أجود جريل 

القرآن. الله رموز عليه فيعرض ينسلخ، حتى رمضان في منة كل في 
كلالقرآل ه المي على يعرض كان مال: هريرة، أبي عن )وللمخاري( 

فيه•هبص الذي الخام ش __، عليه لخرض مرة، عام 
ء(•جريل أي: كان )مت؛ 



إذاه اف رمحون كان فاك: عانثة، عن م( رخ - ١ ٥ ١ ٠
المئزروند وحد، أهله، وأيفهل الليل، أحيا رمضان من العنت لحل 
وفيغيرْ، في يجتهد لا ما رمقال في يجتهد كان. لم(: )ولم

غير0.في يجتهد لا ما منه الأواخر العنر 
وكلالعمل، ني والاجتهاد الجد عن أو اء، التاجتناب، عن كناية المئزر؛ )ئد 
الأواخر(.الثر في وائ ذلك، 

زصحدحابغ( حب حز ن بر ت د ه مي حم رش -  ١٥١١
بتاينإ فلم رمقاف، ه اف، رسول مع صمنا محال: ذر، أبي عن 

لمثم الليل، ثث لهب حض بما فقام الشهر، من مع بفي، حتك، 
الليل،نئلن ذهب، حتى ة الخامفي بنا وقام السادسة، في بنا يقم 

محاممن إيه قال: هذه، ليلتنا بقيه نملتنا لو افه، رسول يا له: فقلنا 
بقيحتى بنا يقم لم ثم ليلة، قيام له كيب ينمرفن حتى الإمام مع 

ونساءه،أهله ودعا النالنة، في بنا فصلى الشهر، من ليال، ثلايث، 
قال:الملاح؟ وما قالت،: الفلاح، يفوثنا أن حشينا حتى بنا فقام 

ه^ور.ال

حرجتنال: القاري، عند بن همدالرحنن عن )خ( -  ١٠١٢
متفرقون،أوزاع النامحى فإذا المجد، إلى ليلة الخ3؛لاد-، بن عمر مع 

فقالالئهثل، بمالآته فتصلي الرحل ويصلي لنفسه، الرحل يعبحلمي 
نمأمثل، لآكان واحد قارئ على هؤلاء جمعث، لو أرى إني عمن: 
أحرى،ليلة معه خرجنا نم كعبا، بن أبى على فجمعهم همزم، 

والتيهذه، البدعة نعم عمرت فقال قارئهم، بصلاة يصلون والناسي 
الاستاوكان - الليل آحن يريد: - يقومون التي من أفضل همها ينامون 
أوله•يقومون 



ءتتآآْحجيي؛ي؛يه 
فيرت ن٠ أوزاع الأنصار• من ثارة، • لهايقال قبيلة من ت منددة بياء )القاريا 
نعمتت الروايات و|امبي في ت المحاغفل قال البدعة، نعم نوله متفرقون. ت الحدين، 

نمسولا التراؤيح، أصل لا الكبرى، الجماعة أي ، هذ.ه ت وقوله تاء• بزيادة البدعة 
شيخقال البات، أول في تقدم كما ه النبي فعل من نابتان فإنهما الجماعة، 

جماعةيملون كانوا الناس أن ثبت، ئد ت السنة منهاج في تيمية ابن الإسلام 
ثلاثا(.أو ليلتين صر انه ونت النوى، العهل على رمضان في 

بجاووو. اغ ود رم لكن قالت: عائشة، عن م( )خ -  ١٥١٣
العشرفي الةاJر ليلة ذخو'و\ ؤيقول؛ رمقان، من الأواخر الغئر 

رمضان.من الأواخر 

لتلهاريث، قال: و. اممه رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ١٥١٤
فالتمرهاضمتها( رواية؛ روقي فنسيتها أهلي بعض أيقظني ثم الها.ر، 

العواير.النشر في 
هنا:بالغوابر والمراد الأفيال، من فهو الداب، وبمعنى الماني بمعنى رالغابر 

الأحرى(•الروايات به صرحن، كما البوار، 

هياممه رسول قال قال: ماس، ابن عن )خ( -  ١٠١٥
القدرللة يعني؛ يبميى، مع في أو يمضين، سمع في العشر، في 

منالأواخر العشر في الثمنوها قال: ه النثي أن رواية(: )وفي 
حامسةفى ئتمى، مايعة فى ئتقى، تاسعة فى القدر، ليله يعنى رمقاى 

تنقى•

ام.ب س دجالا أن م، ابن م ء( رخ -  ١٠١٦
أرىالنبي فقال الأواخر، الثح في المنام، في الم1.ر ليلة أروا 

iأنتحئهامثحريها لكن فمن الأواخر، السح في قد رؤياكم 
ليلهالقدر، ليلة أن رحل رأى قال: رواية( روفكب الأواخر الئع في 

الأواخر،النشر في رؤياكم أرى النص فقال وعشرين، سبع 



جعيؤ|ك1يه

قإوالأواخر، العتر في التمسوها )ولملم(! الوتر في فانللبوهأ 
له(أحرى )وقى الواقي الثع على يئلس فلا عجر، أو أحدكم صعم، 

فيأنها أروا قد منكم ناسا إف القدرت ليلة في قال اف رسول أن 
فيفالتمسوها العواير، السع في أنها منكم ناس وأري الأول، السع 
الغواير.العتر 

حرجفال: الصامت، بن عبادة عن زخ( -  ١٥١٧
فقالالملمين، هن رحلان فتلاحى المدر، ياليالة ليخن ه اش رسوث، 
وفلان،فلأن فتلاخى القدر، بليلة لأخثركم حرجت إني المث 

الناسعة،في فالتمسوها لكم، خيرأ يكون أن يمسى يرفعتؤ، 
ة.والخاموالسابعة، 

•المابق سعيد أبي حديثا في فوله وهو وتنازعا، تخاصما ت الرحلان رتلاحى 
أنعلى دليل فيه عياض القاصي نال حجرت ابن وفال الشيطان، معهما يختصمان 
المكانأن وفيه الحرمان. أي؛ المعنوية، الحقوبة فى ب وأنها مذمومة المخاصمة 

هذهمن الكبير المبكي وامتنبهل والخير، البركة منه ترغ ١لشيهلان يحفره الن.ي 
بها،بخبر لم أنه لجيه ندر اف لأن رآها لمن القدر ليلة كتمان استحباب القمة 
ذللث،(.فى اتياعه فيستحب له فدره فيما كله والخير 

حرجنامحال: القنايحي: هميد بن همدالرحنن عن )خ( -  ١٥١٨
فقلتراكب، علينا فأقل صحي، الجغمه فقدمنا مهاجرين، ليمن اس 

سبقلث،ما قلئ،: خص، منذ اض رسول دمحئا فقال: الغثن، ت له 
موذفبلال أخبرني قال: شيئا؟ اسر ليلة في ّمعت، هل بخص، إلا 

الأواخر.الحشر س المع أود أنها ه: اض رسول 

كعب، Jiأبمم، سألت نال: حبم، بن زر عن )م( -  ١٠١٩
القدر،ليلة يصن، الحول يمم س يقول: عود مابن أخاك إن ؛ فقالت، 
فيأنها علم قد إنه أنا المامتر، نتكل لا أن أراد اض: رحمه فقال 



ليلةأنها - تثنى يلا - حلف ثم الأواخر، العشر في وأنها رمقان، 
تل ففا المنذر؟ أبا يا ذلك تقول ثيء بأي ت فملتر وعشرين، سع 

الئص؛! Llajأن ه! اش رسول أحبرنا التي - لأية با أو - بالعادمة 
لها,ئعاغ لا نماء، يومها صبيحة في 

عنِدالقدر ليلة تذاكرنا قال: هريرة، أبى عن رم( .  ١٥٢٠
جفنة؟شق مثل وهو القمر نلغ حين يذكر أيكم ت فقال . اممه رسول 

تاليها،القصعة ثم الجفنة، القصاع أعظم الكائي؛ فال نمعة، نصف ت جمئة )شق 
سحليلة أي ت الفارسي الحسن أبو نال ة، الخمتشع الصحفية ثم العشرة، تشع 

ذكربعد حجر ابن الحاففل ونال الصفة، بتلك فيها يهللع القمر فإن وعثرين، 
منيفهم كما تنتقل وأنها الأواخر، العشر من وتر في أنها كلها وأرجحها الأقوال: 
الباب(.هلزا احاديثح 

فييعتكم، البي. كان قال: هريرة، أبي عن رخ( -  ١٠٢١
عشريناعذكفح فيه يبفز الذي العام كان فلما أيام، عنزة رمقان كل 

يوما•

أتمم،عن )صحيح( -زحممدنخرحد،هقض(  ١٠٢٢
منالأواخر العشر في يعتكف، كان . النبئ أن كن-،، ابن 

اعتكفؤالمقبل العام كان فلما ، ، يعتكففلم سنة اقر فرمضان، 
يوما•عشرين 

النشرثنثكفت، كان M المبي أن ، i^Uعن م( رخ .  ١٥٢٣
بحذْأزواجه اعتكف، ثم هث، النه نومحاه حتى رمضان، من الأواحز 

حاءالعذاة، صلى فإذا رمضان، كل في يحتكم، كان رواية(: )وفي 
لها،فأذن ئعتكفط، أن عائشة فاستأدئته فيه، اعثكفج الذي مكانه 

وسمنث،محثه، فيه فضريلم، حمصه، بها فممت، ثئه، فيه فضزبث، 
العذاة،مى اممه. رسول انصرف، فلما أحرى، محثه فضربت، نست،، 



ؤخقثحهلقنك 
خمنهىما فقال! حبرهن، حبر فا هذا؟ ما قاُت،، أرخ أيضر 

رمضانفي يعتكف فلم فنزعت، أراها، فلا ائزعوها، آلبر؟ هذا؟ على 
كانت أخرى( )وفي ئوال، من العشر آخر في اعتكف حتى 
ثم- معتكفه يحل ثم الفجر صلى نعتكن، أن أراد إذا . اض رموز 

نفلرالفجر، ه اض رمول صلى فلما ت فال، أف إلى - • • نحوه. ذكر 
الاعتكافوتنك ض، يخائه فانر ثرذو؟ آلت فقال: الأخط، فإذا 
شوال.من الأول العشر في اعتكف حش رمضان، مهر في 

وهللها الأجانب رؤية من له تتعرض لما الجد في المرأة اعتكاف في )اختلف 
ؤإنما: قالوارشد: ابن فال الصلاة؟ على قياسا أغفل بيتها مجد في اعتآكافها 

فيلماتثة ه أذن كما فم3ل زوجها مع المسجد في تعتكف أن للمرأة يجوز 
غيريكن أن خوف نيل: آخر، فالمعنى إذنه بعان إنكاره وأما معه الاعتكاف 
الاعتكافمن المقصود ذهاب أو عاليه غيرة منه القرب أردن ؤإنما مخلصات 

صومبلا الاعتكاف في واختلف، بابنيتهن، الجد لتضييقهن أو معه، بكونهن 
يصحوالحنابلة: الشافعية ونالت، بصوم، إلا يصح لا والحنفية: الالكية فقالت، 
الحرام.السجد في ليلة أعتكفه أن ندرت إني عمر* ث بحل واحتجوا بدونه، 

والنذور(.الأيمان باب في وسيأتي ليلة، فاءتكف،ّ أوف فال،: 

معاعتكفنا فال: عيد، مأبي عن م( رخ -  ١٥٢٤
نقالناعشرين، صبيحه كان فلما الأونثل، العشز ه اممه رسول 

إلىفليرجع اعتكف، كان من فقال؛ ه البي، فأتانا متاعنا، 
إلىرجع فلما وطن، ماء ش أسجد ورأيتني الليلة، هذه رأبش فإني 

منالثماء هاحنت، لقد بالحق، بعثه فوالأي ، الئمِاء هاجت، معتكفه 
أئفهعلى رأيت، فلقد عريش، على المجد وكان اليوم، ذللت، آخر 

كانإذا حتى فال؛ أنه إلا نحوه( رواية روقي والطين، ألما■؛ أثر وأرنبته 
-اعتكافه من صيحتها في خرج الش الليلة وهي - وعشرين إحدى لله 

الحديث،،. . الأواخر. العئز ؤ فليعتكفمعي اعتكف، كان من قال؛ 



وج؛(

علىس اض رسول عيناي مصزت المجد، فوكت ت آخره في وقال 
وعشرين•إحدى صح من والطين، الما؛ أثر جهته 

؛٢؛،يجاور ه النص كان قال' أنه إلا نحوه، أحرى( روقي 
عشريئمن يمي حين كان فإذا النهر، وسهل في التي العشر رمضان 

منورجع مسكنه، إلى رجع وعشرين، إحدى ويستقبل تمضكب، ليله 
يرجعكان التي الليلة فيه جاور شهر في أقام وأنه معه، يجاور كان 

هدهأجاور كنتا ت قال ثم الله، شاء بما وأمرهم الماس، فخهلس، فيها، 
اءتاكفاكان فمن الأواخر، العشر هذه أجاور أن لي بدا نم العشر، 

فيالمسجد فوكم، وفيه! ذكره، ثم . . منتاكمه. في فاليليلم، معي 
الحدين،.. . وعشرين. إحدى ليلة . الني مصر 

ألاI فقلت، سعيد، أبي إلى ايهللهتج ت ملمة أبو قال ت رواية( روقي 
منسمعت، ما حييني تذ؛ فقالفخرج، فنتحديثؤ؟ المخل إلى بنا تخرج 
الأولالعشز ه اممه رسول اعتكمخ قال! القال.ر، ليلة في ه افه رسول 

تطلب،الذي إن ت فقال ءققإؤ؛ن، جبريل فأتاه معه، واعتاكفنا رمضان، من 
جبويذوفأتاه معه، واعتكفنا الأوسثل، العشز فاعتكت أمامك،، 

صعشرين صبيحه حطيبا . المح، قام ثم أمامك، تطلب، الذي إن فقال؛ 
ليلةرأيت ٢^؛، فليرجع، . المى مع اعتكفج كان من فقال؛ رمضّان، 

كأنيرأين، ؤإني وتر، في الأواخر النشر في ؤإنها أنسيتها، ؤإني القدر، 
فينرى وما النحل، جريخ المجد نقما وكان وماء، طين فى أسجد 

أثررأيت، حتى و. الس بنا فصلى فمطرنا، محزعة فجاءيتط شيئا، ماء ال
روياْ•صديؤ، وأرنبته، . اش جهة على والماء الطين 

رمضان،س الأول العشر اعتكم، اطه رسول أن  '•)ولملم( 
فاخذحمير، سدتها على ئركية هبة في الأوسثل العشز اعتكفج ثم 



الناس،فكلم رأسه، أئلير يم الصة، ناحية في فنحاها ، بيده الحصير 
ثمالاليالة، هدْ ألتص لأول ا العشز اعتكمت، إني فقال! منه، محدنوا 

العشرفي إنها لي! فقيل أب، ثم الأونثل، العئز اعتكفت، إني 
معه،الماس قاعتكم، فليعتكف، يحتكم، أن منكم أحب فمن الأواجر، 

وماء،طض في، صيحتها قمح، أسجد وأني وتر، للة أرثها إنمح، وقال؛ 
فن_ذلنتالصبح، إلى قام وقد وعشرين، إحدى ليلة من فاصبح 
ْنهمخ حنن فخرج والماء، الهليى فأبصريت، الجد، فوكم، الثماء، 

ليلههي ؤإذا والماء، الئليى فيهما أنفه وروثه وحيينه الصبح صلاة 
الأواخر.العشر من وءشرين إحدى 

منالأونعل العشز اف رسول اعتكفخ قال! أحرى( في )وله 
أمرائمضص فلما قال! له، ئبان أن قبل المد.ر ليله يلتمس رمضان، 

بالبناءفأمر الأواخر، الحشر في أنها له أببمت، نم قموص، بالثناء 
أ؛بنت،كانت، إنها الماس، أيها يا فقال! الماس، على حرج ثم فأعيد، 

)وفينحتمان رحلان فجاء بها، لأخبركم خرحن، ؤإني القدر، ليله لي 
العشرفى فالممسوها فثنيتها، الشيهلان، معهما نحتصمان( رواية■ 

قال!والخامة، والنابعة التاسعة فى المموها رمقاف، س الأواخر 
أحقنحن أجل، قال• منا، أعلم بالمدد إنكم سعيد، أبا يا قلت،! 

إذاقال! والخامنه؟ والنايعه التاسعه ما قلت،! قال! منكم، ، ^١٧
الماسعة،فهي وعشرون، ثنتان ! تليهافالمي وعشرون، واحدة مضت، 

خمسمضى فإذا الشائعة، تليها فالتي وعشرون، ثلايث، مضى فإذا 
الخامه.' تليهافالي وعشرون، 

الومتاباعتبار صحيحة لغة وهي المسح، جميع في هو هكذ.ا ١لأومحعل )العشر 
سرفيقة قهلعة ئزعة: ه. نفالباب هي ونيل! اثاب، على ئللة الندة؛ والزمان. 

الحمياوينال ءلرغه. ت الأنف، أرنبة بالماء. محققه قطر ؛ المسسجع. وكم، المحاب. 



هذت؛(ؤعخ|كيه 
بعدها،بل الصلاة، ني الجبهة تمح لا فيقول؛ الحديث، بهذا يحج البخاري كان 
xJL>،ما بعد وحمهتي أرنته في والطتن المائ نئن ه الني لأن 

تنال اف. رمحود أن أنيس، بن عبداض عن رم( -  ١٠٢٥
وطين،ماء في أسجد صيحتها وأراني أنسيتها، ثم القدر، ليلة أيستا 
فانصرفاف رمحود بنا فصلى وعشرين، ثلايث، ليلة يمطرنا قال؛ 
يقول!أنيس بن عبداف وكان وأنفه، جبهته على والطين الماء أثر ؤإن 

دعشرين•ثلاب 
بعضهاوفي النسخ محفلم في هو هكذا النووي؛ نال وءثرين، ثالث يقول )قوله؛ 
المضافحذف يجوز أنه شاذة لغة عر حار والأول فل-اهر، وهذا وعشرون ثالث 

بنعبداض وكان ونوله؛ وعترين، ثلاث ليله أي؛ مجرورا، إليه المضاف ؤيبقى 
سعيدأبى حديث، نحو أنيس بن عجداث روى يعني وعن,ّين، نلاث يقول؛ أبل 

فقيلالليالة، تحيين في فخالفه وعشرين، إحدى بدل وعشرين نلاث ليلة فيه قال لكنه 
القمة(.تعدد على يحمل وقيل عليه• متفق لأنه محمد أبي لحديث الترحيح 

وهي. المي وءو لكت أنها عائشة، م، م( رخ -  ١٠٢٦
رأسه،ياولها في وهي المجد، في معتكما وهو حائض. 

قالئ،معتكفا. كان إذا الإنسان لحاجة إلا السنج يدخل لا وكان 
عنهأمحمأد فما فيه، والمريض للحاجة البينج لأدخل كننج إذ عائشة؛ 

ْاثة.وأu إلا 
المرادالمناور؛ ابن قال الإنسان، حاجة وتحينه، وتنفليفه ريحه تالشعر؛ )ترحيل 
لمإذا والمشروب، المأكول إر الحاجة معناه وفي والغاممل، البول الإنسان بحاجة 

إليه(.الخروج فله به يأتيه من يجد 

معاعتكنتؤ قد لت،: قالعانثة، عن رخ( -  ١٠٢٧
الل.مترى فكان، تحاصة، مأزواجه من امرأة ه اض رسول 

وهىالدم من تحتها الئلنث، وصعتتإ وربما تصلي، وهى والصفرة، 
تحر•





امجمحاب 

واسرةاس فضل باب 

العمرهقاوت افه. رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٥٢٨
إلاحناء له ليس المبرور، والحج بينهما، لما كمارة المهرة، إلى 

فلملله حج من يقول! الله رمحود سمعت، I قال رواية( )وفي الجنة 
أمه.ولديه كيوم ر"؛ع ينق، للم يرث 

ابنعن رحسن( بغ( طب، ص، حو ع ن ت حم رش . ١٥٢٩
فإثهماوالمرة، الحج بين تابعوا قادت ه الله رسول أن معود، 

والقصة،والدهن، الحديد حثث، الكير ينفي كما ، والدنوي، الفقر ينفيان 
الجنه.إلا ثواب، المجرورة للحجة وليس 

هاعتمروا،حججتم فإذا للاحر، تابعا أحدهما احعالوا " أتم،تابعوا، •' ندي ال)هال، 
الظاهرالفقر نفي يحتمل وهو يزيادنه، أتم،• الفقر، ينفيان، فحجوا، اعتمرتم ؤإذا 

الحدادمنفاخ الكنر: الملم،. فى ؛حصول، الباطن والفقر اليد غنى بحصول، 
كوروالحانوت المنفاخ الكير وقيل الهلين، من المجني حانوتهما أو والصائغ، 

منه(.الكير يتقيه وما وسخه الحد١يد٠ت حتث، بالواو. 

نرىالله، رسول يا هالت،! ت قالت، عائشة، عن رخ( -  ١٥١٢٠
حجالجهاد أقفل لكي قال؛ نجاهد؟ أفلا الممل، أقفز الجهاد 
-يجاهد أو - نعزو ألا الله، رسول يا ؛ قالث، رواية( )وفى مبرور 



ج_جيؤإييإ؛ه
قالتمبرور. حج الحج، وأحمله الجهاد أحس لكي ءفا3ات معكم؟ 
•الله رسول من هدا سمعت، إذ بعل الحج، أنع فلا عاتشه! 

الكافضم  p'>i\jلكن بل في امحلف الجهاد أضل لكن فوله الحاننل: )فال 
بلفنلنلها ألف ونيادة الكاف ر بكلكي الحموي رواية وش وة، للنحطاب 

جوابوعلى الحج نمل إبان على يئتمل لأنه مائدة أكنر والأول الاستدراك 
الجهاد(.أضل الحج جعل أنه ومه نال؛ الجهاد، عن موالها 

من،. النم، رجع لما ئال؛ ماس، ا!>، عن، م( )خ -  ١٠٣١
أبوقالته؛ الحج؟ من منعالخ، ما الأنماؤية; سنان لأم قال حجته، 

والأحرأحدهما، عالي حج ناصحان له كان زوجها، تعني فلأن، 
حجهأو حجة، مضى رمصارأ فى عمزه فال قال؛ أرصا، لنا قي ي

فيهعنزة فإن فاعتمري، رمقان حاء فإذا يادت رواية( )وفى معي 
حجه.ثنيث، 

ابنالتؤ قال؛ المخزوش، حالي بن عكرمة عن رخ( -  ١٠٣٢
لملالجي اغتر بأّرإ، لا ئال• الحج؟ لمل، العمرة عن عمن 

الحج.

الءفجاحكام باب 

هاممه ود رم ويث، قال: شاّى، ابن عن م( رخ -  ١٠٣٣
قزر،ليد: ولأهل اليغفة، الشام: ولأهل الغلبمة، ذا اود؛نة: لأهل 

منعليهن أتى ولمن لهن، قهن قال: ةذثلإ-< اليمن؛ ولأهل النتازل،، 



منفثهله دونهن لكن ومن واأنننة، الحج يريد لكن لمن أهلهى، غير 
مكة.من مكة أهين حتى أنشأ( حيث فمن ت رواية زوقي أهبب 

يؤلفال: . اض رسول أن عتل، ابن عن م( )خ -  ١٥٣٤
ؤيهلالجحمة، من الشام: أهل ؤيهل الحليفة، ذي من المدينة أهل 
أنأسمع: ولم لي، ويكر عمر: ابن قال هزن• مث نجد: أهل 

نلملم•من المزا أهز محنحل قال: . اش رمول 
رفعهنا ُالإهلأل والمراد وامثهل، أهل فقد حققه أو صوته رفع متكلم ركل 

وهوالإهلال، موصع ت الميم بفم والمهل، الحديث، قي وتكرر يالتلية، الصوت 
لبحما أي' ، آثبلمحت أيل ؤوج ت تعالى وقوله منه، يحرمون الذي الميمات 

افه(.لغير الإهلال هو فذلك الذيح، عند يسهيها الدابح لأن والهلواغيت 

المصران،هذان يتح لما قال: عنز، ابن عن رخ( -  ١٥٣٥
نجدلأهل حد الله رمحود إن المؤمنين أمير يا : فقالواعمر أتوا 

علنا؟ثى مرنا نأتي أف أردنا إن ؤإيا هلريقنا، عن جور وهو قرنا، 
عرق.ذات لهم محي محلويمكم، من حيوها قانظروا قال: 

جور;أمصار. وجمعها ممر فهي كبيرة مدينة وكل والبصرة، الكوفة )المصران! 
مستقيم(.أي: فاصد، وْلريق مائل، أي؛ جائر، 'لريق ؛ يقال،مائل، 

يهدىه اممه رسول كان قالت،: عائشة، عن م( )خ -  ١٥٣٦
ممؤاسيئا يجتنب قلا هديه، قاليي فأقتل العنم، ئثملد الا-ينق، من 

ثمالله. رسول بدن قلائد قتلتا قالت،: رواية( )وفي المحرم يجثنب، 
حلألأ،فينا وأصح الست،، إلى أبي مع بها نعّث، ثم وقلدها، أثننها 

)وفيأهله من الرجز اتي ما يأتي أو أهله، من الحائد اتي ما ياتي 
عبامحيبى عبداممه أف عاينه إلى كئن، ن نميا أبي بث نياد أف أحرى(: 

ينحزحتى الحاج عالي يحرم ما عليه حرم هديا، أطى مث قال: 
ابنقال كم؛ ليس قالت،: بأمرلإ. إلئ فاكتبي بهدي، وقد؛خن، هديه، 

ثمثلد.ها، ثم سد.ي، افه رسول هدي قادئد قتلت، أنا عثاس، 







اهذما ت رواية( )وفى الحلنقة ذي مجل يعنى! جد، الم
أحرى()وفي بعينْ به محام حين الشجرة، عند من إلا . اش رسول 
بهوانثوت ^^، ١١في رجاله وصغ إذا ه اف رمحود كان قال! 

رأيتأحرى(! زوقي الحليمة ذي ننجد عند من أهل هائمة، راحلته 
بهسوي حين يهذ، ثم الحليمة، بذي راحلته يركن، ه اش رمحول 
يقول!ملبدأ يهل النه رمحول ممعن أحرى(! )وفي قائمه 

لك،والس \و لثلأؤ، للث، شريك، لا لثبم، لثبم،، م لثيك، 
أحرى()وفي الك-لمادت، هذه على يزيد لا ، للث، سريلاط لا والملك،، 

بهامحتوثه إذا ثم ركعتنن، الحلمة بذي يرج . اممه رسول كان محال! 
وكانالكلمات،، بهولأم أهل الحلنفة ذي مجد عند قائمة، الناقه 

بإهالأليهل الخط-ايح بن عمر كان يقود! عمر بن عبداش 
لثاف،لثك،، \ضأ لثلث، ويقول! الكلمات،، هزلأء من ه اممه رسول 

والعمل.إليك، والئ■ءثاء لثكؤ، يديلث، في والحين ، ونعديلث، 
الحليفةذي قدام المّروني الشنق، المدينة وئيداء المستوية، والمفازة الثلأة ت )البيداء 

منندأ!النكابإ. مي ويجلد، من كان إذا الراكب ذوم موضع الثرز؛ مكة. جهة إلى 
منينئي ؤإئما ؤنئمل؛ بئغئا لئلا ببعض لعقه ليلممق صمغ من بشيء شعره مسرحا 

الرغبة(.الأيء; الإحرام. قي نكثي يثلول 

لثلث،يقولون! المشركون كان قال! عبامحى، ان عن —رمإ  ١٠٤٤
إلافيقولون! ئد، قد ويلكم ! اممهرسول فيقول ، للث، شريلث، لا 

؛البيت،١يهلوفون وهم هذا يهولون ملل؛،، وما ئملكه للث،، هو شريكا 
معوكرها الدال، بامكان وروي الأمر، لتاكيد وتكرارها كفى، بمعنى؛ )ئد، 

نالسائب، عن زصحيحا حبا( ن ت، ئ، ه حم )للتا -  ١٠٤٥
أوفأمرني أتاني حريل إل قال! . اممه رسول أن الأنصاري، حلاد 



-قال أو - ااثلثسة أصواده_لم ونوئو\ أ0 معي، مى أو أصحابي، م
بالإهلال.

ولاميتأ لكن ترى فإن نة، بالية الصوت رفع الهمام ابن نال المر^،0؛ ش )قال 
ترغلا والمرأة التوسط، ذلك ني والمنة نمه، فيجهد فيه يبالمر ولا ، ■^< شيء 

غير(.لا نفسها مع ن بل صوتها 

4لروحاء،وكا م ه المي أل عاس، ابن عن )م( -  ١٠٤٦
اض،رسول قال: أنث،؟ ذن : فقالواالملمون، : قالواالقوم؟ ض فقال: 

أجر.وللئ، تعم، قال• حج؟ ألهذآ فقالت،: صبيا، امرأة إليه هزنمتح 
النووي!قال المدبنة. من ميلا وثلاثين ستة على الروحاء أن الأذان بابط في )تقدم 

لملكنهم نهارا أو يعرفو0 فلم ليلا اللقاء هذا كون يحتمل عياض• نال 
ذلك،نبل يهاجروا ولم بلدانهم في فأسلموا هجرنهم لدم ذللثح قبل و. يروه 

فقدمحاج 1. الني أن الناس في ادن أنه الوداع حجة في جابر حديثا في وسيأتي 
وفي، ، ٧١١٧٥إلا يالقوه فلم قدم ٌمن هؤلاء فلعل به، ليأتموا كثير بثر المدينة 

منعفرالحبي حج أن اللماء وجماهير وأحمد ومالك للشافعي حجة الحديث، 
وهذاتطرعأ يقع بل الإسلام حجة عن يجزيه لا كان ؤإن عليه، يثاب صحيح 
نمرينأفعلوه ؤإنما أصحابه قال حجه، بمح لا حنيفة أبو وتال فيه• صرح الحديث 

علهم(.يرد الحديث وهدا بلغ. إذا فتفعله لتعتاده له 

معأبي، بي، حج بزبد، بن، السافب، عن )خ( -  ١٠٤٧
سن•نح ان وأنا الوداع، حجة في ه اض رسول، 

يافمال: رجل ام قال؛ قئلمر، ابن عن رخ( -  ١٠٤٨
فقالالإحرام؟ في الثيابح من نلنس أف ئأمرنا ماذا اض، رسول 

ولاالعمائم، ولا الئراويلأيت،، ولا المئص، نلننوا لا ه: الثبي 
__شائن، له لبمث، أحد كون أن إلا الخفان،، ولا المراس، 
الزعفرافمنه شيثا ثلمنوا ولا الخعبين، من أنفل ولتمعلعهما النمين، 

الهمارنن.ئلبس ولا المحرمه المرأْ تنتن، ولا والورس، 



منهرأسه ثوب كل التنست كله. بالبدن يحيط ثوب وهر؛ نميص، جمع )العنص؛ 
نبتالوذس؛ الرأس• على ترصع كالطربوص طويلة وة نلنهو وقيل؛ به، ملتزق 
الثياب(.يه نصع أصفر 

نجذلم س ص•' M المي أن عاس، ابن عن م( رخ -  ١٥٤٩
حم•محمحس ثش يجن لم وس نراؤل، محيز إزارأ 

عمرابن حديث في كما الكعبين من أسفل نطعهما بعد أي؛ حفين، فليلبس )قوله؛ 
اكووىحكام ونعلين إزارأ يجد لم إذا والحقين السراؤيل لبى في عليه شيء ولا 
البمهور،•عن 

Mالمخ أس دجلا أن أب، نن بملي ص م( رخ -  ١٠٠•
وعليهورأسه، لحيته مضمر وهو بالعمرة، أهل قد بالجنرانة، وهو 
فقال!ترى؟ كما وأنا بعمرة، أحرمت، إني الله رسول يا فقال! جثه، 
حجلث،،في صانعا كنثؤ وما الصفرة، عتالث، واغسل اليثه، عنلثخ اننع 

يريك.فى فاصنعه 

يافنال! بهليسغ، مثفنمخ رجل جاء نال! رواية( )وفي 
بطسبإ؟ثصمخ ما بعد جثة في أحرم رجل في ترى كيم، الله، رسول 
الجثة!وأما مرات،، ثلايث، له فاغبلث، الذي الهلسب، أما فقال! 

حجلثإ.في تصغ كما عمرتلثه في اصخ ثم فانزعها، 
وسدته(.الوحي ء بد باب فى الأحيرة الرواية )ميقنف 

القال! . اممه رسول أن عفان، بن عثمان عن )م( -  ١٥٥١
_،.ولا ممح، ولا ١^، :نئ 

وكالة،ولا بولاية امرأة بزوج لا أي: ينكح، ولا هو، يتزوج لا أتم(؛ ينكح، )لا 
قوله؛وأما تحريم، نهي الإحرام حال في والإنكاح الكاح عن والهي الووي؛ قال 
فيشاهدأ يكون أن للمحرم يكر0 وكااJلالثا بحرام ليس تنزيه نهي فهو يخطب ولا 

نكاح(.

ميمونهثزوخ . اش رسول أن هماس، ابن عن، م( )خ -  ١٠٠٢



)وفيالمضاء عنزة في ممونه تزوج فال؛ )وللبخارى( محرم وهو 
خلال،وهو بها وثنى محرم، وهو منموئه ئزوج ت نال له( أخرى 
فيعباس ابى وهم المسيب: ابن نال، داويت أبو ( JI؛يسرف. ومانلم، 
مخرم•وهو ممونه ئزؤيج 

منأميال عشرة نحو على مرصع كر؛ ثم بفتح نرق، بها• لحل بزوجته؛ ر؛نى 
نكة(.

بنتميمونة خدشي ت نال، الأصم، بن يريد عن )م( -  ١٠٠٣
وكانتنال،؛ حلال، وهو نزوجها . الله رسول أو الحارث؛ 

صاس•ابن وحالة حالك،، 

الخروجأراذ إذا ص ابن كان قال؛ نافع، عن )خ( -  ١٥٥٤
ذاجد مياني ثم طتنه، رائحه له ليت، بدهن ادهس مكة إلى 

أحرم،ثائمه راحلته به اصحون فإذا يركغ، ثم فيملي، الحليفة، 
نقعل.اممه.ؤ رسول رأيت؛ هكذا يقول؛ وكان 

عبادة،بن معد بن يس أن القرظمح،، ثعلبة عن )خ( -  ١٠٥٠
•لرجل الحج أراد الله رسول لوا؛ صاح--، وكان 

في1. وكان الأنصار. من بالخزرج يختص الن-مح، أك،؛ وه النص لداء رصابخ 
أنهماس ابن عن أحمد وأض.ّج تحته■ يقاتلون لواء ملة كل رأس إلى يدبع مغازئه 

يرحل،عبادة. بن سعد مع الأنمار وراية هملى، ٌع تكون كان—١ ه الّحم، راية 
وتنظيفه^،وغسله السعر تسريح الترجيل• 

إلىأهدى أنه جنانه، بن الشم، عن م( )خ -  ١٠٥٦
عليه،فرد0 بودال، أو بالأيواء وهو وحشيا، حمارأ . الله رمحول 

أثاإلا ■عال1الثح، يزده لم إنا قال؛ وجهي، في ما . رأى يلما قال؛ 
إلىجئامه بن الصنب، أهدى قال؛ عباس، ابن عن لم( )ولمحرم 



محرمونأنا لولا ت وقال عليه فرده محرم، وهو وحش حمار . الثني 
منلث،.لقالماْ 

والمدية(.مكة ين معروفان موصعان وودازت )الأنواء 

مخآ جاليوما كث قال: قتادة، أبي عن م( رخ .  ١٥٠٧
الله.ورسول مآكة، ؤلريق في منزو في النبي. أصحاب من رحال 

محأبشرواالحديبية، عام محرم، غير وأنا محرمون، والقوم أنامنا، 
فلمنعلي، أحعمؤ مئثود، وأنا أتانا( ت لمقل )وفي وحشيا حمارآ 

الفرسإلى فهمت، قاصرته، والممن، أيفزته، أنتي لو وأحبوا يوذئوني، 
ناولونيلهم! فقل*، والثمح، الئومحل يت، ونركبتؤ ثم فأننحته، 

فنزلت،دغضستإ، عاليه، ثعينلثف لا وافه لا، ! قالواوالرمح الئومحل 
وقدبه جئت، ثم ، __^ الحمار على محشددتظ ركسلم، ثم فأحييهما، 

حرم،وهم إياه أكلهم في سكوا إنهم ثإ ياكلونه، فيه فوقعوا مات،، 
ذلLاثإ،عن نالنا٥ ه اطه رسول فأدركنا معي، العصي وخبأت، قرحنا 
لا،! قالواإليها؟ أشار أو عليها، يحمل أف أمزه أحد أمنك_لم فقال! 
قناولتهنعم فقالت،! شيء؟ منه معكم هل قال! قكلوه، حلاد هو قال! 

محرم.وهو فأكلها العصي، 

المحيشجداش بن عشمأن بن عثدالرحنن عن )م( -  ١٠٠٨
حرم،ونحى محللحه مع كنا قال! - عثيداطه ن طالحة عمه حابتي، ص- 

ولمنوئ من ومنا أكز، من قمنا رافل، وطلحه طير، له فاهدي 
معأكلمناه وقال، أكز، نس ونى طلحه، انتنمهل فلما ياكز، 
ه.اطه رسول 
وقالالنووي، قاله صوبه، أي؛ التوفيق، من مفتوحة الفاء وتئديل أوله بفتح )ومحق، 

مجرعا٥في المثاركفوري قال بالتوفيق، له دعا معناه؛ يكون أن ويحتمل الثوكاني؛ 
مْللقا،للمحرم الصيد أكل جواز إلى ذهتإ من به استدل مما والحديث، المفاتيح؛ 



)جححؤج1يخكده 
أهدىثم لنفسه صاده الهلير لهم أهدى من أن على محمول الثلاثة الأثمة عند وهو 

لهمأهدى من يكون لا بان طلحة حدث تقييد من بد لا الشركاني؛ نال لهم، 
الأدلة(.بين حمنا لأحلهم صاده الئلتر 

كانتفينا، الأية هذه نزك فال،: الهِاء، عن م( رخ -  ١٥٠٩
فجاءالنيون، أبواب مل من يدحلوا لم فجاءوا حجوا إذا الأنصار 

مزك:بذللن، عنر فكانة بابه، قبل من فيحل الأنصار من رحل 
^r^J ، وأنواآئئ من آلإ وذيمأ محدرما ثن آلثيوث ثأذوأ ءان آلؤ

١^١٥٧^في أحرموا إذا كانوا قال،: رواية( روقي مابه—اه يذ آمحنوث 
منآلثنوث تأنوأ يآن آلؤ جوجت اش: فأنزل، ظهره، من البست، أتوا 

آويهثاه.يذ آكندث وأنوآ اثئ من آلإ وثكن خلهورما 
وذوومجنه، عكاثل، كانت : قال،عباس، ابن عن رخ( -  ١٥٦٠

كانفلنا الجاهلين، في الناس( نئغر رواية: )وفي أنوانا الجاز، 
ؤلسسفنزلت،: المواسم، في يتجروا أن، تايموا فكانهم الإسلام، 

ابنقرأها ه الحج مواسم في ربكم من قفلا ئبتئوا أل جناح عليكم 
هكذا*عباس 
نجنةالأيرت ابن قال مكة، من قريبة معروفة مواصع المجازت وذو ومجنة رعكاظ 
مفتوحةوالجيم أكثر والفتح وتكسر ميمها تفتح أميال، على مكة باسفل ٌوصع 
أسواقا،كقوله وهو اء والشو بالسع فيها يتجرون أي الناس، متجر مشددة. والنون 
الحح،أمواسم راقي هماص ابن وقراءة حجرت ابن نال الحج. موسم فى تقام وكانت 
بقرآن(.وليس حجة وهو إسناده صح الذي الشاذ من معدودة 

الميمي،،أمامة أبي، عن رحسن( هق( ك خز د رحم -  ١٥٦١
أليسقال: حغ؟ من U فهل .< ئوي°U م: لأس قلت قال: 

وتحلقونالجمار، وترمون المعرف، وتأتون بالبت، تطوفون 
فسألهو. المي إلى رحل حاء عنرت ابن فقال بلى، ت نلناروومكم؟ 

الأية؛بهذه ظيق؛اؤي جبريل عليه نزل حتى يجبه فلم س-ألتنى، الذي عن 



ذدءاْوؤبح==ظزه نن محلا تنثغوأ آن جتتيح ثكتطم 
اكري••رجلا كث ت نال ت رواية( روقي حجاج أنتم فقال• 3. البي 

فيكرم.
دابتهوأكراه المستأم، أجرة الكاف؛ سليث والكروة، دوابنا، نوحر ت )ثكري 

بعرفة(.تقفون ؛ الننثف تأتون بثمن• ظهرها منحه ت وكراء إكراء يكريها 

هماس،وابن بمبمه، ابن مالك بن عبداض عن م( )خ -  ١٥٦٢
جمللحي له• ينال لماء محرم، وهو . اف رسول احتم نالا! 

به.كات شقيثة من رأمه، وسط فى مكة، طريق من 
أحرى(.معان ولها الرأس، نمن، يأحذ ومع أو صداع )النمهة 

اشتكىاف عنبمب بن عنر أو وف، بن سه عن )م( -  ١٥٦٣
أنوأمنه عثمان، بى أبان محنهاه يكحلها، أل فأراد محرم، وهو عينه، 

روقيذلك، فعل أنه النتي، عن عثمان عن وحدثه بالقبر، يصّمدها 
عنمافبن أباق إلى فأرمل وحارّه، وائتد عينه اشتكى أنه رواية(• 

عنحديث، عشماف فإن بالصبر، صمدهما ا أن إليه! فأرمل أله؟ ي
صمدهمات محرم وهو عيسه اشتكى إذا الثحل فى الله رسول 

لمبر.يا 
العلهاءواتفق ت النووي نال، معروف، م دواء ت الباء ر وكالماد بقح )الصبر، 

ذلك،في فا-ية ولا طبإ ليس مما ونحوم يالمبر وغيرها العين تضميد جواز على 
الفدية(.وعليه فيله، له جاز ف فيه ما إلى احتاج فان 

عالي3. الله رسول ذخل فالت: عائشة، عن م( )خ .  ١٥٦٤
ماوافه فالت،! الحج؟ أردتر : لهاوقال الزبير، تح ينصباعه 
تجليااللهم ودولي،ت وانترؤلي حجي ب؛ فقال وجعة، إلا أجدني 

الأموي.بن الممداد تحت، وكافتا ١ تنى حبحص، 
إحراميفيهما أحل الذي والزمان المكان أي; الحاء، وكر الميم بقح )مجلي،، 
أوالإياحة سبيل على هو هل اثترطي، فوله: في واحتلم، الحج، من وأ-مج 



المرأةهدم إلا به بأمر لم ه النبي لأن أرحح والأول الإيجاب، أو الاستحباب 
يشترط(.لم عمر ابن أن وسأتي ونوسعة ترخص به الأمر أن فظهر له شكايتها يعد 

بنالزبير بثت ص-اعة أف ماس، ابن عن )م( -  ١٠٦٠
اؤيدؤإني ، امرأة إني ت فقالت اش رسول أتت المطلب عبد 

حيثمحلي أل وائثرطي! بالحج أهالي ت قال تأمرني؟ فما الحج، 
الحج،أرادت صباعة أف رواية( روقي فادركغ ت فال، ني، ثحب

اللهرسول، أمر عن ذللث، فمعلت، ئثترط، أن الّهم، فامرها 
نفتعمنس بنمق ء ما أمأن عانثة، عن زلنا —  ١٥٦٦

.الني قامر الحليفة( بذي ت رواية روقي بالشجر٠ بكر أبي ن بمحمد 
ويهل•يفتل أن، بأمرها أن، بكر أبا 

حاصتأو وللأت محنيان؛ ولها وفتحها، النون خم مع الماء بكهر ؛ )ننست، 
الهمااغتواستحباب والحائض اء النقإحرام صحة وفيه الأول، هنا والمراد 
الأن غير الحاج يمح ما اصنعى ه؛ قوله وسيأتي عليه، مجمع وهو للإحرام 

الحجلصحة بشرط لبستا سنة الإحرام ركعتي أن وفيه نملهري، حتى بالّيتإ تهلوفي 
تملهما(.لم أصماء لأن 

هالمص أطيب كث ءالأإ: عائشة، عن م( )خ -  ١٥٦٧
يطول،أل قبل النحر محنوم يحرم، ثم بمرم، أن قبل أجد ما بأطيب، 

يه؛ين. اض رسول طثنلم، I رواية( روش لن، مفيه بْليبإ باليت، 
ظئبثأحرى(؛ روقي والإحرام لنحل الوداع حجة في بدييرة 

أفثل أحل حين، ولجني أحرم، حين هامحن محيي اض. رسول، 
روقي،بجنك، يغيفر أل فيل رواية،؛ روقي يديها وبنظنؤ بثلوفت،، 
 I)نميحرم أن قبل أجئ ما ه؛أطيب، اممه رمول أطلب، كثر أحرى

قالتا؛أحرى( روقي ولحيته رامه في الئلبا وبيض أجد حتى بحرم، 
نحرموهو س اض رسول مفارق في ب، الهليومحص إلى أنظر كأني 



عنعمر بن عبدالله مالت المنتشر! بن محمد قال أحرى( )وفي 
محرماأصبح أن أحب ما فقال! محرما؟ يصبح ثم يتهلثب، الرحل 
فيحثذلك، أفعل أن من إلي أحب بمْلران أظلي لأن طيبآ، أنفح 
نلثست،أنا عانشة! قفاك عمن، ابن بقول فاحبرتها عائشة على 

محرماأصبح ثم ائه، نفي محناف ثم إحرامه، عند ؤه اف رسول 
محليبا.يتضح 

يفوح،ينضح؛ المريق. الوبيص؛ أحالآ٠J. من مجمؤع الطتب من صرب )الذ.ريره! 
وغيهالمباركفوري؛ قال بالرشح، العليجج من يفوح ما كثرة فثبه الرشح، وأصله؛ 

يفرولا الإحرام، بعل. و1رأّتدامته باس لا وأنه الإحرام إرادة عند التهليب استحباب 
وأبيالشافعي، ماوهّ_، وه،زا الإحرام، في ابتداؤه يحرم ؤإنما ورائحته، لونه بقاء 

جمهورعن النووي وحكاء الصحابة، أكثر عن الخطابي وحكاه وأحمد، حنيفة، 
والفقهاء(.والمحدثين والخلف، اللفح س العلماء 

والسورماس ابن أل خنص، بن عداش عن م( )خ -  ١٠٦٨
رامه،المحرم يغسل تماست ابن فقال بالأبواء، احتلما مخرمة ابى 

أمح،إلكط عباس ابن ذأرسذني، قال؛ رأسئ، بعجل لا المنور: وقال 
-بثوب ثر يوهو - بين يئقسل فوحل.ته لأنهماري، ا أيوب 

أرمنيحنثن بس عداش أنا قللم،؛ هذا؟ من فمال: عليه، فئمث، 
وهورأسه ينسل اش رمول كان كيم، يالك،: عباس ابن إليك 

رأسه،لي يدا حش ، فهلآطأه الئولم، في وذ0 أيوب أبو فوصع محرم؟ 
رأسهحرك ثم رأيه، على قم، اصثمث،، عاليه! يصح ان لأنقال ثم 

هرأيته هكذا فقال: وأدبز، بهما فأقبل بثديه، 
الخشبةعليهما البئر؛وصح رأس على تبنيان منارتان وهما البئر قرنا الثرثنن* ربثن 
الكرة(.منها وتعلق المحور، عليها يدور الي 

كانعمر بن عبداممه أن نافع، عن رصحدحا )لك( -  ١٠٦٩



TC؛r<^
)وفيعوف' عشثه ولوقوفه مكه، ولدحوله يحرم، أن قبل لإحرامه يعتسز 

احتلام.من إلا رأسه يغسز لا أحرم إذا كان عمر ابن أو رواية(: 
عندمستحب مكة لحول عند الاغتسال ت المنير ابن تمال حجرت ابن الحاففل )قال 

وفيالوضوء، منه يجزئ أكثرهم وقال فدية، عندهم تركه في وليس العلماء جميع 
غسلهأن وظاهرء احتالم من إلا محرم وهو رأسه يغل لا كان صر ابن أن الموطأ 
رأسه(.دون لجل.ه كان مكة ليحول 

صلىإذا عنز ابن كان قال: افع، نعن م( زخ -  ١٠٧٠
استوتإذا حتى ركب، ثم محرجك دناحلته أمن الحليمة بذي الغداة 

أمنكالحرم أش لحل إذا حتى بلبي ثم قائما، القبله امتفبل به، 
وبمحل،الشح بها يملي ثم ئلوى بذي سين ثم التلبية، عن 

ببيتكان • رواية، )ومحي ذللث، يغعل؛ كان ه اش نبي أف ؤيحدلم، 
وكانمكة، بأعر التي الثية من ندخل؛ ئم الثشن، نن ^ بذي 

ثمالمسجد، باب عند إلا نامحثه ينح لم معتمرأ أو حاجا لدم إذا 
نعيا،ثلاثا سعا: يهلوفث، ثم به، فيبدأ الأنوذ الركن فيأتي يذحل 
إلىبرجع أن مل من نجدض مضلئ ينحرث ثم مشيا، وأربعا 

الحجعن صدر إذا وكان والمروة، الصفا بيئ فنقلوفث، منزله، 
هاف رسول كان التي الحلمة، بذي التي بالبثلحاء أزخ والنل؛ 

بها•ينتح 
مكة،قرب معروفا واديا كان أشهر؛ والفتح وكسرها وصمها الطام شح طوي، )ذو 
التنعيم(.^ حى كتيرأ، الشمال جهة من البنيان تجاوزه ونل 

منمآكة ذحل . اممه رسول أل عنر، ابن عن )خ( -  ١٠٧١
الثئلى،الثنية من وحنج التئلحاء، عند التي العليا الئئة مس كداء، 
إذاوكان النعئس، ؤلريق من ؤيدحل الئجرة، طريق من نحتج وكان 
الحلمةبذي صلى رجع محإذا الشجرة، مجد محي يصلي مكه إلى حرج 



جخإقؤ؛؛ي؛؛هتننتح 
منمغرمه في وهو أتئ ه وأيه بصبح، حتى وباث، الوادي، ببنلن 

مباركة.بطحاء إئك ت له فقيل الوادي يثئلن الحليقة ذي 
منأميال ستة على معروفان مكانان عياض! القاصي قال واومعثس، )الشجرة 
أقررب(٠المعرسى لكن المدJنه، 

حجةعن نتحدث كثا قال: عنر، ابن عن )خ( .  ١٥٧٢
حتىالوداع، خجه ما ندري ولا أظهرنا، بين ه والنبي الوداع، 

فأنلنتاالدجال، المسيح ذكر ثم عاليه، وأئتى اممه رسول الله حمد 
نوحأندره ت ائته أندره إلا نبي من اممه بغث ما ت وقال ذكره، في 

يلمزسأنه من عليكم حفي فما فيكم، يخرج ؤإثه يعده، من والثيول 
عينهكأ0 اليمنى، عين أعور إنه بأعور، ليس ربمحم أ0 عليكم يحمى 

وأموالكم،دماءكم عليكم حرم اض إف ألا ءلافية، عثه 
-انهي اللهم ت قال نعم، • قالوابلعث؟ هل ألا هدا، تلدكم في هدا، 
يخربكمارأ بعدي رجعوا لا انهلنوا، _، ؤبثخقز أو - ؤيلمحم - ثلاثا 

تحض.رقاب بعصاكم 
وماه الّك، ذكرْ ثيء كأنه الوداع، حجة ما ندري لا ت نوله حجر• ابن )نال، 

يرجعوالا أن وأوصاهم اواس ولع أنه فعرفوا بقليل بعدها توفي حتى مرادْ فهموا 
كأنقوله؛ بلغ• ند أنه شهدوا بأنهم عليهم اش بإشهاد التودح وأكد كفارا، بعدم 
ذهبت أي بالهمز، ولبعفهم بارزة أي! مهموزة، غير بياء طافية، عنبة عينه 

صححهالذي وهو همز بغير الأكثر عن رويناه عياصى؛ القاصي قال ٠ صووها 
أنهالهمز ويؤيد قال؛ أحواتها بين من العنب، حبة نتوء ناتئة أنها ومعناه الجمهور، 

حبةصفة وهدم ناتئة ولا جحراء وليت، مطموسة العين وح ممأنه آحر في جاء 
مازها(,صال إذا ب، العن

قال:جابر، عن أبيه، عن محمد، بن جعفر عن )م( -  ١٠٧٣
فيالناس في أدل يم بحج لم منيي لمع ه اينه رسول مكن، 

كلهمكثين، بشر المدينة قفدم حاج، اض رسول أف الماثرة، 



حتىمعه، تخرجنا عمله، مثل ويعمل ه الله برسول نائم أل يلتص 
بكر،أبى ابى محمد عميس بنت أسماء ^ji"^، الحليمة، يا أثينا 

واستنفرياعتسر ت قال أصنع؟ كيف هؤ اش رمول إلى فأرنيتإ 
ركبثم جد، المفي و. الله رسول تصلى وأحرمي، بئوُب 

بمريمد إلى نظرت النتداء، على ناقته يه استوت إذا حتى المصواء، 
مثليسار؟ وعن ذلك، مثل يمسه وعن وماش، راكب، مم، يديه نيل 

ينزلوعليه أفلهرنا، بين افه. ورسول ذللث،، مثل حلفه ومن ذلك، 
ناهلبه، عملنا شيء من به عمل وما نأؤيله، يعرث وهو القرآل، 

١^\0 ليلق،، للث، شريك لا ليف، ليف،، اللهب لكف، بالتوحيد: 
نهلوذالذي بهذا الماس وأفل لف،، رياك ث لا والنللث،، للت، واضنة 

ثلبيتهاطه رمود ولزم منه، شيئا افه رمود عليهم يرد فلم به، 
أثيناإذا حتى - النمرة نعري، نا لالحج، إلا ننوي لسنا جابر• ال ق- 

مقامإلى نمد نم أربعا، ومشى ثلاثا، مرمل الرم، استلم معه الميت 
المقامتجمل ه مصل إتيدث،د ثمايّ بمن ءؤوآممذدوأ فقرأ! .( هق؛ إبراهيم 

.المص عن إلا لكرم أعلنه ولا - يمول أبي فكاف الين،، وبين بينه 
آلءقغثرل؟ا<،t؛، وءؤهل أرثد٤ا< آثه هو جؤ الركعتين! في يقرأ كان 

دناقلما الصفا، إلى الباب من حرج ثم نامتلنه، الركن إلى ريع نم 
به،الله بدأ بما ابدأ ه أف ئعآر ين وآلمثوْ أكما ءؤإة قرأ! الصفا من 

اللههزحد المله، فانثمل البث،، رأى حتى عليه بالصفا، مدأ 
ولهالماللث،، له له، شريلث، لا وحده افه، إلا إله لا وقال! وكثن٠، 
وعده،أنجر وحده، اف إلا إله لا قدير، شيء كل على وهو الحمد، 

هذاقال: - ذلك بنن ذعا يثر وحده، الأحزاب، وهزم عنده، وثصز 
ئئلنفي قدماه اثصتجثج إذا حنى المروة، إلى نزد نم - نزاين، تلاث، 

علىممعن المروة، أتى حتى نشى، صعدتا إذا حتى رمز، الوادي 



المروةعلى طوافه آحن كاف إذا حتى القنا، على ينل كما المروة 
وجعلتهاالهدي أمحق لم امتدننثا ما أمرى من سملئ، أيى لو ت فال 

أهديت،ما انتديريت، ما أمري من استمالت لو رواية! روقي عمرة 
مليجل،هدي معه لبس منكم كاف قمن لحلللم،( الهدي ممب أن ولولا 

يات ففال جنثم، بن مالك بن سرانه فقام عمزة، ولتجملها 
أصابعهالله رسول قشتك للأبد؟ أم هذا، ألعامنا اف، رمحود 
بل-لا، مرثن - الحج فى العمره لحالت، وقال! الأحرى، في واحدة 

حل،بج، مابمه لوجد ه ام يدن المن من علي ولدم أند، لأني 
أبيإ0 ت فمالت، عليها، دللث، قانكز واكتحلن،، صبيغا، ئيابا ولست، 
إلىفدمستح ت بالعراق يقول علي وكان ناد! يهدا، أمنني 
افلرمحول مستفتيا صنعث،، لليي فاطمة على محرمحا اممه رسول 

أمرنيأبي فقالت،: عليها، ذللثج أنكرمحت، أني فأخنده عنه، فيما 
قال؛الحج؟ قزصتح حين ، Liiماذا صديئؤ، صديتج، فقال! بهيا، 
فلاالهدي معي فإف محال: رسوللث،، به أهن؛ بما أهل إني اللهم ملث،: 
والدياليمن من علي به فدم الذي الهدي حماعة فكا0 محال: نجل، 

ضB المث إلا وفقروا، كلهم المائ نمل ث، ه الني به أتى 
فأهلوامنى، إلى ئوجهوا الترؤية يرم كان فلما هدي، معه كان 

والمغربوالعمل الفلهن بها فصلى الله. رسول وركنإ بالحج، 
منيمبة وأمر الثمز، هللعت، حتى قليلا مكث، ثم والفجر، والعشاء 

أنهإلا قزيش، سلث، ولا اممه رمحود قنار بثمرة، له تضزبح قعر 
فينمنع محزيثن كانت، كما ؛النزذلئة الحرامالمئغر عند وان، 

صريح،قد القيه قوحد عرفه، أش حش اش رمحول فاحار الجاهالية، 
له،إرحلتا بالفقواء أمر الثمز راعت، إذا حتى بها، قثرل بثمره، له 

وأموالكمدماءكم إئ وقال: الناس، إحثل1إ الوادي، بهلث قأتى قزكت، 



ألاهذا، بلدكم في هدا نهركم في هذا، يويخأ كغرنة عليكم حرام 
الجاهليةودماء موصؤع، فذمي نحتا الجاهلية أمر من شيء كل 

كانالح١ررث،، بن ربيعة ابن دم دمائنا من أصع دم أود ؤإل موصوعة، 
وأودموصؤع، الجاهلية وربا هذيل، شلته سعد، بني في ثرصعا م

كله،موصؤع فإنه المطلسؤ، عبد بن العثاس ربا ربانا، مى أضع ربا 
واتطلماض، بأمان أحدتموهن هإئكم النساء، في الله فاتقوا 

JكنهوJه،أحدأ مذّكم يوطس لا أن عليهى ولكم الله، بكلمة فروجهن 
ررمحن،عليكم وللأ حن' غير م؛ا' ماصربوهئ ذللئج فعنى فإل 

اعتصمتمإن بعده ثقلوا لى ما فيكم ركن، وقد ،، وكنوJهى؛المعروف
ننهيI قالوا نائلون؟ أنتم فما عني، دالو0 وأنتم اممه، كتايبح به، 

إلىنعها ين النيابة، بإصبعه فقال ونقصت،، وأديث، بلنن، قد أنلث، 
مرايتح،ثلايث، اشهد، اللهم اشهد، اللهم الناس! إلى ؤينكبها الماء 

ولمالعمز، نملي أقام ثم الفلهز، نصلى أقام نم بلاد، أدو نم 
نجعلالموقم،، أتى حتى . اض رمحون ركن، ثم شيئا، بينهما يصل 
نديه،بين المشاة خبل وجعل الشخزات، إلى الفضواء ناقته نثلث 

الصفزْودهبمت، الشمل، عزبّتظ حتى واقفا نزد فلم المله، وامحتمل 
افرمحوز ودم حلمه، أسامه وأردفن المنص، غاب، حتى قليلا 

ؤيفولرحله، مورك ليمسي، رانها إثما حتى الزمام للممواء شنق وقد 
الحنالمن حبال أتى كلما الئكينه، الثكيثه، الناص، أيها بيده؛ 
المغرب،،بها مملى النزدلمه، أنى حتى صعذ، حتى قليلا لها أرحى 

اصثلءثخثم شيئا، بينهما ينبح ولم ؤإقامتنن، واحد بأذان والعشاء 
بأدانالمنح ثبص حين الفجن مملى الفجن، هئاغ حش ه اممه رسول 

عاليه،قزقي الحزام، المئعز أتى حتى المحواء ركن، نم ؤإقامة، 
حشواقفا يزد قلم ووحده، وهثله، ، وكبنْ افه قحمذ القتله، قاستمل 



عباس،بث اثفنل وأردف الشسل، ئئللع أل نل يدهمع جدأ، أنمن 
مرت.ؤ الله رسول دخ فلما وسيما، أديف٠ري الشعر حمس رجلا وكان 
ندةه اش رسول قوصغ إليهن، تنظن اقفل قثلفق نجر؛س، ظنن 
قحودينظن، الأحر الثى إلى وجهة القفل محول القفل، وجه على 

وجههقضزف المقل، وجه على الأحر السى من يده ه اف رمود 
نلكثم قليلا، محنر، تظن أتى حض ينظر، الأحر الشذ من 

الجمرةأتى حتى الكبرى، الجمرة إلى تخرج التي الوسنلى الطريق 
مها،حماة كل مع يكتن حضيات، بع قرماها الشجرة، عند التي 
علىنرمى ت رواية )وذ5، الوادي بظن من رمى الندف، حضى مثل 

أدريلا فار مناسككلم، عني لتاحدوا : يقول،وهو النحر، يوم راحلته 
ثلاثائنحز المنحر، إلى ادمنف ثم هذه( حجتي بعد أحج لا ^5؛، 

ثمهديه، في وأشركه عبر، ما قنحر عليا أعملي يم بيده، بيئة ومتص 
لحمها،من فاكلأ قثلمنت، قدر، في يجعلمتإ يمنة بينة كل من أمر 

فصلىالبيت،، إلى فأفاض ه اش رسول ركب م مرقها، من وقربا 
تفقال زمزم، على يقول وهم المهللب، عبد بمي قاني الفلهر، بمكة 

لنزعت،ّلأقايتكلم على الناص نقلتكم أن فلولا المهلل-،، عبد بتي ارعوا 
•قال هؤ الله رسول أل • رواية، )وفى منه ئنربح دلوأ فثاولوه معكم، 
وويفن،رحالك-لم، في فانحروا منحل، كلها ومنى هاهنا، نحرت 
موقفه.كلها وحمع هاهنا، ووقمتج موقف،، كلها وعرفه هاهنا، 

وأصحابهالنبي. أشت قال: وملم( للبخاري رواية رومي، 
منعلؤ فقدم وئللخة، المي غير سي منهم أحد مع وليس بالحج، 

أهللتجقال؛ أهاللت،؟ بم ه! اش رمول له فقال هدي، معه اليمن 
سالنيئ فأمر حزاما، وامكلم، فأهد، I له قال ه الّص به أغل، بما 

مىإلا ؤيحلوا، يمصروا ثم ؤيئلوموا، عمرة يجعلوها أن أصحابه 



ملغتمظن، أحدنا وذكر منى إلى ننثللمى ت  ljjl_الهدي، معه كاف 
ولولاأهديت، ما امتدزت ما أمرى من انتمطث، لو فقال؛ . الني 

كلها،المنامالث، ءنسمحتا عائثة، وحاصئ، لأحللت،. الهدي معي أ0 
اش،رسول يا ت قالت يالبنت، ^؛، ١١٥فلما ياكنا، ،!، Uajلم أو غنز 

بكر:أبي بن ء1دالئحمن يانر بحح؟ وأنهللق وعمرة، يحجة تنثللموف 
لهماأحرى )وفي الحج بعد فاعتمرت التنعيم، إلى معها نخرج أن 

بالحج،لبيلث، نمول: ونحن . اض رسول مع لدمنا قال: مختمرأ( 
عمزة.يجحلناها هؤ اممه رموئ فاْرنا 

وقلمعه، الهدي ساق يوم البي. ٌع حج أيه • روللبخاريا 
الحجة،ذي مى حلول لأربع مكة وقدمنا قال: مفزدآ، بالحج أهلوا 

عمرةونجعلها والمروة، وبالصفا بالبيت نئلوف أف البي. فأنرنا 
واجعلواإحرامكم، من أحلوا لهم؛ فقال هدي، معه مى إلا ونحل، 

الحج؟مئنا وقد متعة نجعلها كنت : فقالوامتعة، مها قدمتم اش 
الذيمثل لمعك الهدي ممغ أيى فلولا لكم، أقود ما اقعلوا فقال: 

ممنلوا،نحئة. الهدي بملغ ختى زح منى يحل لا ولكن أمرتكم، 
يافقال: بالعب، الجمرة يرمى وهو مالك بن سراقه ولقنه قال: 

للأبد.بل قال: حاصة؟ هنْ ألنا افه، رسول 
فلمابالحج. اض رسول مع أهللنا قال له(: أحرى زوقي 

ونحامت،علتنا، ذلك مكبر ■ءّمنة، ونجعلها نحل أن أمرنا مكة: ^٠^^١ 
أمالثماء، من بنفه أشيء ندري فما ه ال؛ي يبلل، فبلغ صدورنا، به 

الذيالهذي فلولا أحلوا، الأ>، أيها ا فقال: اتاس؟ مل من شيءٌ 
ماوفعلنا الثناء، وطئنا حتى فأحللنا، قال: فعلم، كما فعلت، معي 

أهللنابهلهر: مكة وجعلنا ^^؛.؛، ١١يوم كان إذا حتى الحلال، يفعل 
بالخ.



^^^رعبقء|إييه
حالمأيالحج و. محمد أصحاب - أهلننا قال! لم( )ولم

نجل،أن فأمننا الحجة، ذي من رائعة صبح و. النبي فقدم وحده، 
إلىنفضي أن ب حص، إلا عرفة وبتن محننا يكن لم لما ؛ قفلنا

فقال!فينا، النبي فقام المنتي، مداكيتنا مثلن عرفه قناتي ائنا، ي
هدئيولولا وأبنكم، وأصديكم هث، لله أئفاكم أيي علمتم فد 

أسقلم انثدبنت ما أمري من انتملث، ولو ، كمالحلللمج 
بنماللن، ين مرافه فقال وأءلعنا، وسمعنا يحللما ثحلوا، الهدي، 
لالآ؛او.قال! ئادتد؟ أم هذا، لعامنا اض، رسول يا جعثم؛ 

بحجو. اغ رسول مع مهلص أيلنا قال؛ له( أحرى روقي 
إذاحض عزكث، بنرف كنا إذا حتى بنمرة، عانته وأملت، ممرد، 
منايجل أف ه افه رسول فأمرنا والمروة، والضما بالكغة ثلمنا مدمنا 

كله،الحل قال! ماذا؟ حل لملنا! قال! هدي، معه نكى لم مى 
وتنلينا ولص نابا، وينا بالثيب، وثثؤا اشاة، مزامننا 

علىه اف رسول يحل ثم الترؤية، بوم أهللنا نم ليال، أربع إلا 
فدأنى نأنى قالت،! ثايلثج؟ ما فقال! ئنكى، فوحدها عانته، 
والناسباليتؤ، أثلنن، ولم أحلل، ولم الناس، حل وقد حفن،، 
آذم،بنايتح على اف كثبه أمر هدا إف فقال! الآ0. الحج إلى ندهبوف 

إذاحتى كلها، المواقمح ووقفت، ففعلت،، بالحج. أهلي نم لي، ماعث
حجلث،س حللت، قد قال! ثم والمروة، والصفا بالكعبة ء؛لامتج ءلهز>ثإ 

لمأني نفى! في أجع. إني الله، رسول يا فمالت،! حميعا، وعمرتلئح 
هافاعمن عبدارحمن، يا بها محادهنح قال! حججلمؤ، حيى ؛افيت، أثلم، 

إذامهلا، ريلا ه السمي وكان قال: الخمسمة، يله وذللثح التنعيم هن 
يومكال للما وقال! نحوه، له( أحرى روقي عليه تابمها الئيء هوبمتا 

والمروة،الصفا بين الأود الهلواف، وكمانا بالحج، أهللنا التنوية 



فيمنا سعة كل والبقر: الإبل في ننثرك أن ه اطة رسول وأمننا 
الصفابين أصحابه ولا ه النبي يثلف لم قال: له( أحرى )وفي بينة 

الأول.ئلواهه ت واحدآ طوافا إلا والمروة، 
الماءمن فيه يتروون الحجاج لأن به سمي الحجة، ذي من الثامن هو • الترؤية ريوم 

الصخرات;الماء. من يرؤيهم ما فيتزودون بها ماء ولا منى إلى ينهضون حيث 
هوفداك عرفات بوسهل الذي الجيل وهو الرحمة جبل أسفل في مفترشات صحرات 
الحبلتالمشاة، حبل الإمكان. حب منه فليقرب عجز فان المستخث؛ الموقف 

ئالتالفرص، غاب حتى ت قوله مرتفعا. منه است2لال محا وهو الرمل، حبال واحد 
؛^١٧النسخ، حميع عن القاصى نقاله وكدا النسخ حميع في هر هكذا ت النووي 

علىالكلام أن ؤيحتمل القاصي كلام هذا القرص غاب حين صوابه لعل ت قيل 
زمامشنق القرص. غاب حين الأثير؛ ابن عند والذي النووي، كلام هذا حناهره، 

الرحل،يدي بين يكون مجا الرحلت نورك الإسراع* عن لكمها إليه، حمعه نايته؛ 
ظعينةحمع، ظعن؛ سنه. بينهما يصل لم بينهما؛ يسبح لم عليه. رحله الراكب بمع 
لأحديأذف لا أي؛ تكرهونه، أحدا ء-نسكم يوطس لا الهودج. همي المرأة وهي 

الزوجة.محارم من أو امرأة أو أحنبيا رحلا كان سواء بيوتكم لحول في تكرهونه 
الناس،إلى ينمحها للمزدلفة. علم اسم حنع؛ الشديد. الضرب المتنح؛ الضرب 

أمالهأي* الإناء، ثكب يقال؛ عليهم. اش يشهد أن بدلك يريد إليهم؛ يميلها أي. 
بينيجعل الدي هو المحجمتين؛ الذال وسكون الخاء بفتح الحيف، حصى وكبه. 

تفتحوقد الماد، بسكون الحمية، ليلة حاضت. عزكن؛ به. ليرمى إصبعين 
منى،حهة من مكة بهلرف أرض وهي اكشرص، ليال بحدها الش الليلة هي وتكسر؛ 

وأربعةمئة الحديث هذا من عثيمين ابن استنبهل وقد والأبنلح. المحصب مى؛ ون
مفردة(.حلعت وفائدة حكما وأربعين 

.اض رسول مع حرجنا قالت،! عائشة، عن زخ -  ١٥٧٤
لممن فقال! أصحابه، إلى فخرج بنرف، فنزلنا الحج، أشهر في 

معهكان ومن فليفعل، عمرة نجعلها أف فأحث، هدي معه مدكم يكن 
فأماأصحابه، من لها والتارق بها، فالأحد قالت: فلا، الهدي 
معهموكان يوة، أهل فكانوا أصحابه، من ورحال اممة رسول 

وأناه اممه رسول علي ندحل العمرة، على يقدروا فلم الهدي، 



لأصحابك;هولك سممت ينغت هنتا0؟ يا سكياك ما فقال! أبكى، 
فلاقال! أصلي، لا يلت،! ،؟ iijlJ؛؛وما قال! العمرة، فمنمتخ 
كتن،ما عليلثح اف ب، كتآدم، يناُت، من امرأة أست، إنما يضنك، 
مخرجنؤقالت: أن اف شى خجلثح، في هكوتي عليهن، 

قافمنى، من حزحت ثم ^^،، ٢٣منى، قدمنا حر حجتي، قي 
ونزلناالمحمس، نزل حش الأحر، النمر في معه حرجت، ثم بالتسن،، 

منو\-ف؛نإذ احرج فقال! بكر، أبي بن عبذالرحمن فدعا معه، 
حتى\ثدأىر\ فإني هائنا، ائتيا نم ايرغا نم يعمزة، يلتهل \دحوآ.! 

هلفقال! ينحر، جثته الهلواف، من زف إذا حر فخرجنا، نايا، 
فمرالناس، فارتحل أصحابه، في بالرحيل فائق نعم، قلتج! ينغم؟ 
ثمالصنح، صلاة مز به فمناف ؛اوستا، فمر المدينة إلى متوجها 

المدينة.إلى حرج 
إلانذكن لا . اش رمول مع حرجنا قالت،! رواية( )وفي 

وأناه النه ود رم علي فيحل ئثلمنثا، سرقن، جئنا حتى الحج، 
حرجت،أكن لم أيي لوددُ—، وافه فقلتا! ينكيالث،؟ ما فقال! أبكي، 
شيءهدا قال! نحم. قلت.' شنّت،؟ J*_، للئ،، ما فقال! العام، 

ثثلوفيلا أف عنن الحاج، يفعل ما اينالي آدم، بنايته على افه كتبه 
اجعلوهاهؤ•' اطه رسول قال مكة، قدمته فلما ئئلهري، حتى بالنتؤ 
ْعالهدي فكان قالمتج! الهدي. معه كان من إلا الناس، فأحل عمره، 
راحوا،حين أهلوا ثم الننارة، وذوي وعمن، بكر وأبتم، اف رمول 

فاتينافأيصت،، . افه رسول فأمرني طهرت النحر يوم كان فلما 
بالبقر،ايه نعن افه رسول أهدى ! فقالواهذا؟ ما فقلت،! بقر* بلحم 
بحجةالناس أيرجع افه، رمول يا ئلثج! الحصبة أنله ت، كانفلما 

علىفازدفني بكر، أبي بن عبدالرحش فأمر بحجة؟ وأرجع وعمرة، 



وجهيبب أئعس الس حديثه وأنا لأذكن فاني قالت! جمله، 
بعمرةجزاء بعمرة، منها فاهللنا اشيم، إلى جئنا حثي الرخل ٌوجرْ 
اغث٠نوا.الي انس 

فمناالوداع، حجة في ه الني مع حرجنا قالت! أحرى( )وفي 
فشالمك_ه، ا نمدمنهيج. بأهل مى ومنا بعمرة، أهل مس 

بمرةأحرم ومن مححبجت، بهد، ولم بعمرة، أحرم من M■' اش رمول، 
حجه،فليم بحج أهل ومن هديه، نخر بمحل حش بمحلل فلا وأهدى، 

إلااهلل ولم عرفة، يوم كان حتى حائضا أزد فلم فجمن،، ئالتؤ؛ 
بالحجوأهل وأمثبنل رامي، أمص أل . اممه رسول فأمرني بعمرة، 
معيفبعث، حجي، فضست، حتى ذلل؛،، ففعلت، العمرة. وأترك 

التنعيم،من ■عمرتي، مكاف أعتمر أل فامرذي، بكر، أمح، ؛ن، عبدالرحمن 
منها•أحلل ولم الحح أدريي، التي، 

الوداع،حجة في . اممه رمول مع حرجنا قالتا؛ أحرى( لوفي، 
ئ1كهار؛هدى معه كال من . اممه رسول قال ثم بعمرة، فأهللنا 

ماكةفقدمت، جمط. منهما يجذ حتى بجل لا ثم العمرة، مع بالحج 
ذلك،فثكوتح والمروة، الصفا ين ولا ;LJ—!!، أثلمج ولم حائض، وأنا 
ودعيبالحج، وأهلي وامتشعلي، رأنلث، ائمضي فقال؛ ه الني إلى 

معالله رسول أرمحلني الحج، فصينا فلما ففعلت،. ؛ قالت،العمرة، 
مكالهذه فقال؛ فاعتمرت، الثنّعيم إلى بكر أبي، بن؛ عبدالرحمن 

الصفاوين بالمتؤ بالخمرة أهلوا كانوا الل.ين فهلمافذ ؛ قالت، عمرتلثج، 
منرجعوا أل بعد آخر، هلوافا محنامحوا ثم حلوا، نم والمروة، 

محلوافاؤل؛افوا فإلما والعمرة، الحج جمعوا الذين وأما لحجهم. منى 
واحاوأ.



جعقغ£يإيهيقتح 
أرادمث ت فقال و. الله رمول مع حرجنا ت يالت أحرى( )وش 

محلا،بحح بهلأ أن أراد ومن فليقل، وعمرة بحح يهلا أن منكم 
بعمرة،لأهللت أهدت أني فلولا فلتهن، بعمرة يهلا أن أراد ومن 

وأهلامعه، ناس به وأهلا بحج، الله رسول فاهذ ت عاينه هالت، 
بعمرة،أهز فنمن وكنت بعمرة، ناس وأهمل والحج، بالحمرة ناس معه 

فنكونحائض، وأنا عزفة يوم فأدركني مكة ألحل أن قبل لحفت 
اللهمحفصى آحرْت في وفال سق. ما نح3 وذكر السي. إلى ذلك 

ولاصدقة، ولا هدي ذلك من شيء في كن ولم وعمرتها، حجها 
أهزمن فمنا الله. رسول مع حرجنا قالت؛ أحرى( )وفي صوم 

وأهملابحج أهل من وملما وعمرة، بحج أهز س وملما بعمرة، 
بحج،أهل س وأما لحلا. بعمرة! أهز س قاما بالحج . الله رمود 

ءب

النحر.يوم كال حتى يحلوا فلم والعمرة الج جمع أو 

أنهإلا نرى لا . اممه رسول مع حرجنا قالت،؛ أحرى( )وفي 
يكنلم مى ه اممه رسول فأمر باليت، فلوثنا م،كه ثدمنا فلما الحج، 

منلحل يجلا، أف - والمروة الصفا وبين ؛الس-ت، ءلادا إذا - همدي معه 
يحشت،قالت،: فاحلملى. الهل.ي ينمن لم وساوه الهدي، ماق يكن لم 

يرجعاممه رسول يا قلتؤ؛ الحملة، ليله كانت، فلما بالبيت، أثلفج فلم 
لنالئئلمتج كنت، ما أو قال! بحجة؟ أنا وأر-آع وعمرة، يحجت الناس 
فأهليالتنعيم إلى أحيلث، مع نادهبي قال؛ لا, قلت،! مكة؟ قدمنا 

وكدا.كدا مكان موعدك ثم بعمرة، 

اللماسيصدر اممه، رسول يا تخ! ئلنالت،! أحرى( )وفي 
حرجيفا ءلهن'تح فإذا انثفلري، قال! واحد؟ ُننلث، وأصدر بننكمن، 

قدرعلى ولكنها كدا، بمكان اسنا ثإ منه، فاهني التنعيم، إلى 



فقلت؛نفر، أذ>م النحر يوم علينا فيحل فالت؛ نمسك، أو _؛!؛،، 
صحىرواية(: )وفي أرواجه ض . اممه رسول ذبح فقيل؛ هذا؟ ما 

لم(.ومالخاري روايات، )هذه بالبقر نسائو عن ه اف رمحود 

قرف،مس ومنا ممردأ، بالحج أهل مس منا قالت؛ )وللبخاري( 
وهوالأة رمحود علي فيحل فالت؛ )ولملم( لمثع من ومنا 

ندتU أز فال؛ . النار اللة - أغصلث،؟ من فقالت؛ غصاو، 
أمريمن استقبلمثؤ أني ولو يتنددوJ، هم فإذا يامر، النامحى أمرت، أيي 

حلواكما أجل ثم أمتريه، حتى معي، الهدي سقت، ما استدبرت ما 
وأرجعبأجرين الناس أترجع اض، رسول يا فاك؛ أنها له( أحرى روقي 

قالتج؛التنعيم، إلى بها ينهللق أن بكر أبي بى عبذالرحنن U_ باجر؟ 
عنقي،عن أحره خماري، أرمع هجعلث، له، حمل على حلمه فأردمني 
فالمح؛أحد؟ من ترى وهل له ؛ ت،قفل١^١^٥، بعلة رحلي مشربح 
بالحصنوهو ه الله رسول إلى انتهينا حتى أملنا ثم بعمرة، فاهللث، 

لحجلثحهلوانم، سنك، النحر؛ يوم و. الك، لها فقال له، أحرى ردمح، 
بعدفاعتمرت التنعيم، إلى عبدالرحمي مع بها معف، فأ؛تا، وءمنتاث٠؟ 

قالالمبي. أو )حن( ند بعنها والدارقتلني( داود )ولأبي الحج 
وعملتك.J_^، ياكفيلث، والمروة، الصفا وبين ؛الين، محلوانم، لها؛ 

كنايةهنتاه، يا مكة. من أميال عشرة على نرية ت الراء وكسر ين البفتح )نرث، 
ويومالتنرض، أيام من الثاني هو الأول؛ ألفر يوم بالأمور* المعرفة وثلة البله عن 

قالنصبك، أو نفقتك قدر على قوله؛ الغنى. ت الننارة الثالث،. هو الأجر• المفر 
أنوالمعنى الراوي من ثلث، ئْا الهي. كلام في للتنويع إما أو الكرماني؛ 

يدمهلا الذي الضب والمراد القمة، أو المضب بكثرة يكثر العبادة فى الثواب 
وأزيله.أكشفه ت وصمها المسن بكر ، أحمسره المروي• قاله المفقة وكدا الشيع 
لهاعامدا رحلى يضرب المراد أن يحتمل ت المروي قال الراحلة، بعلة رحلى يفرب 

الراحلة(.يضرب محن صورة فى 



._؛إءء؛ي؛يهاَلمآتتك 
اضهسيسرد انظنى نال: ماس، ابن ص رخ( -  ١٠٧٠

ينهفلم واصحابه، هو ورداءه إزاره ولبز والهي ثرجل بعدما المدينة 
علىثرذغ التي النرعمرة إلا يلس، والأور الأردية من ء ني عن 

البيداءعلى استوي حتى راحلته وركب الحليمة، بذي ماصبح الجلد، 
المعدةذي من بفيئ لحمس وذلك، بدنه، وملل وأصحابه، هو أهل 

بينوسعى بالبستؤ، وؤلماى الحجة، ذي من حنون لأربع مكه فقدم 
باعلىنزتا ثم مليها، لأئه بدنه، اجل من بجل ولم والمروة، الصما 

حتىبها طوافه بعد الكعبه يمريت، ولم مهل، وهو الحجول، عند مكة 
الصفاوبين بالجت، يثلوموا أن أصحانه وأمز عزفه، من رجع 

تدنهمنة ياكن لم لمن وذلك يجلوا، ثم روونهم يقصروا ثم والمروة، 
)وفىوالثياب والئلمن( حلاد له فهي امرأته معه كانت، ومن ، مليها 
وبالصفاباليته، محوا يهلؤ أن أصحابه هأمر ه الئبي قدم ت رواية( 

يقصروا.أو ؤيحلقوا يجلوا ثم والمروة، 
حجرتابن قال إلخ، * ٠ الكعبة، يقرب ولم قوله• بلونها* تصبغه ت الجلد على )ئريع 

لتلاتركه ه ولعله بعرفة، الونوفح فبل الطواف من الحاج مع على يدل لا هن-ا 
فيعليه عمر ابن ؤإنكار لازلإك عباس ابن كراهة فريبا وبأتي واجب، انه يغلن 

عبدالرحمن(.بن وبرة حديث 

ماباليت الرجل يقول، قال؛ عياس، ابن عن )خ( -  ١٠٧٦
لهتيئر فمن عرمه، إلى ركب فإذا بالحج، يهل حتى حلالا، كاية 

ذلل—،أي ذلك،، من له تيسر ما الغنم أو الثمر، أو الإبل، من هديه 
قننوذللث، الحج، فى أيام ثلاثه فعليه له، يتيسر لم إن أيه غير ساء، 

جناحفلا عزيه، يوم الثلاثه الأيام من يوم آخر كال فإن عرفه، يوم 
يكوفأف إلى انمصر، صلاة من ؛عرفايت، يمم، حتى ليغللق ثم عليه، 

جمعا،يبلعوا حتى منها، أماصوا إذا عرفات من صءعوا ثم الذلالآم، 



)ج؛؛؛(جعوؤ؛سيه 
-كثيرأ الله ^^١ ثم فيه( يتزر الذي رواية: )وفي فيه يبات الذي 

فا0أفبمواه ءؤث> يصحوا أف قبزِ - والتهلل التكسر من أكثنوا أو 
أثثاصحيت بث آذيْثوأ وثر ه•' اممه وقال يفيضول، كايوا الئاس 
ترمواحش عئور آثة إرك آثأ نتمفروأ آلت_اس 
فيه،يتبزر ت وقوله فيهء يبيتون ت خة نفي فيه، يبات ت قوله مزدلفة. هي ت )جمع 
افهلنيكروا يم ت قوله والثواب. الأجر وهو البر، فيه يطلبا أي ت مهملتين براءين 

حجر(.ابن قاله الراوي، من ثلث، هو - والتهلل اككبر من أكثروا أو - كثيرا 

عذخالمأ كنث، قال: همدالرحنن، بن زئزة ص )م( -  ١٠٧٧
أنقبل يالست، أئلوفت، أن لي أيصلح فقال: رحل، ءجاء0 عمر، ابن 
بالست،ئثلما لا يمول: عباس ابى فإن قال نعم، قال: الموقما؟ آتي 

فطافه اممه رموز حج ففد عمر: ابن فقال الموقم،؟ تأتي حتى 
أوتاخذ، أن أحي ه اممه رمول محبمول الموقف، بأني أن قبل بالبيت 

عمر:ابل رح-وإ سأل رواية(: روقي صادقا كنت إل هماس ابن بقول 
إئيقال: بمنعالث،؟ وما فقال: بالحج؟ أحرمت، وفد ؛التنت، أءلوفث، 

الدنيا،فتنته قو رأيناه منه، إلينا أحب وأنت، ، هلأنابن رأيت، 
رأيناىل: نم الدنيا؟ شه لب - وأنكم قال: أو - وأننا قال: 

الصفابين ومعي بالبست،، _اف وء1بالحج، أحرم الله. رسول 
صادقا.كنت، إن فلأن منة من تقع أف أحي ورسوبه الله قه فوالمروة، 

منةوهو للحاج القدوم طواف إثبات هو عمر ابن محاله الذي هذا النووي• )همال 
عباسابن سوى كافة العلماء قال وبهذا بعرفات، الوقوف قبل ووقته بواجب ليس 
طاففان فات؛ قبله بعرفات وقف فإن بدم، تركه يجبر واجب فتفولوئا وافقه ومن 
العمرةقي وليس نيته، ولغت الإفاصة طواف عن وغ القدوم طواف بنية عرفات بعد 

كانلو كما ركنا وع القدوم طواف به نوى ولو ركنها فيها الْلواف بل قدوم طواف 
الدنيا؛فتنته ت قوله أعالم. والله واجبة تقع فإنها تطؤع حجة فنوى واجبة حجة عليه 
شيئا،يتول لم عمر وابن والخطر، الفتنة محل والولايات البصرة، تولى أنه أراد 
عنهمالله رصي ؤإنصافه تواصعه من فذلك تفتنه، لم وأينا عمرت ابن فول وأما 



جج1قغيسيه
وانبايكأسلاملخ، في صادنآ كنت، إن أي: صادقأ، كنت، إن فوله: أجمعسن. 

اش.(•رسول 

قالا:الخيري، معيد وأبي عبدالله بن جابر عن رم( -  ١٠٧٨
فزاحا.يالخج نمزح ونحن ه الني •ع قدنا 

أنز:نال نال: النزنت، بدالك ين كب ص م( رخ -  ١٠٧٩
فحدثتبكرت قال جبيا، والعمرة بالحج يلبي ه النبي ممعن 

viLJ-L  فمالمححدئته، أنسا فلمش وحده، بالحج لثى عمن، ابني
عمن0لبنك I يقول اغ رسول سمعت صبيانا، إلا يعدوننا ما ت أنس 

رواية(!)وفي وحجا عمن0 لبيك أ بهما أهل ت قال لم( )ولموحجا 
وحج.بعمرة لبتك 
أنقدمنا وقد بالقران يقول من أنس بقول يحتج ت لم مشرح في النووي رقال 

أدخلثم مقرئا، إحرامه أول في كان أنه . النبي حجة في المختار المحيح 
عمرابن فحديث جمع أحسن الأحاديث بين وحمعنا نارنا فصار الحج على الممرة 

وكأنهوأساته أواحرْ على محمول أنس وحديث ه، احرامه أول على محمول منا 
لروايةموافقة أنس رواية لتكون نحوه أو التأؤيل هدا من بد ولا أولأ، معه يلم 

أعلم(.واف سيق كما الأكثرين 

بأمرامر عجابن كان ءالت نفره، أبي عن رم( -  ١٠٨٠
عبداف،بن لجابر فدكرته قال: عنها، ينهى الزبير ابن وكان بالمتعة، 

عمرقام فلما اش رسول .ع يمتعننا : الحديث،دار ندي على فقال: 
نزدقد المنآل ؤإف ثاء، بما ثاء ما لرسوله يجل كان افه إ0 قال: 

هذهنكاح وأبئوا الأ4، أمركم كما لله والحمرة الحج يأتموا منازله، 
)زادبالحجارة رجنته إلا أجل إلى امرأة نكح زجل أوتى فلن الناء، 

وأملحجك؛؛، أم فإنه عمرتك_لم' من حجكم فافصلوا رواية(: فى 
عنعثاس ابن اث قال: العري( لم معن له رواية رومح، بممربمم 

أمهذه فقال: عنها، ينهى الرنتر ابن وكان فتها، محمس الحج؟ متعة 



عليهائادحلوا فيها، رحص اممه رسول أف I تحدث الزبير ابن 
Iفقاك عمياء، صخمه امرأة هى فإذا عليها، فيحلنا ت قال ، قانألوها 

•فيها . اممه رسول رحص قد 
واحتالفقطعه، ت أى وأبثه' الأمر، تق يقال! اقطعوا, أي؛ بتوا، فى لغة ؛ )أبتوا

وعثمانعمر أن والمختار النووي؛ عال الحج، عي عمر عنها نهى الش المتعة في 
عامهمن الحج ثم الحج أشهر في الاعتمار هي الي، المتعة عن نهوا إنما وغيرهما 
هدابعد الإجماع انعقد وقد أقفل، لكونه الإفراد في للترعيب أولوية نهكب ومرادهم 

منها(.الأفضل في احتلموا ؤإنما كراهة غير من والقران والتمع الإفراد جواز على 

كانأنه بكر، أبي ن، بتأسماء مولى عبدافه عن هزإ رخ —  ١٠٨١
رسولهعلى القه صلى بالحجون؛ مآلت، كلما تقول، أنماء مع ي

قليلالحماب، حفافث، يومئذ ونحن هنا، ها معه نزلنا لمد لم، وم
الزبير،ومعنا عانثه، وأحتي أنا معه، ئ\غ1ننو\ أروادنا، قليله ءلهتJا، 
بالحج.العثى من أهالال:ا ثم أحللنا، البسن منحنا فلما وقلأف، وقلاف 

المذكورونوكان الوداع حجة ه النم، ٌع حجتهم عن ُمحيا أسماء من اخار )هذا 
إليها(.الج فسخوا التي الفسخ عمرة وهي بالعمرة محرٌتن عائشة سوى 

الحجفي المئنه كانت، فال؛ ذر، أبي عن زيرا -  ١٠٨٢
ئملحلا ذر." أبو قال رواية( )وفي خاصة .٠ محمد لأص-حاب، 

أحرى(روقي الحج ومنتعة الثناء، متعه يعني؛ حاصه، لنا إلا المئعثان 
دو0كلم.رحمة لنا كانت، إثما قال! 
العمرةإلى الحج فسخ أن كلها الروايات هذه معنى ت العلماء يال ت النووي )قال 
أييمراد وليس ا ذلك بعد يجوز ولا الوداع حجة وهمة السنة تلك في للصحابة كان 

كانتما إبطال وحكمته العمر٥ا إلى الحج فسخ مراده بل سلكا التمتع إبطال ذر 
الج(.أشهر في العمرة مغ من الجاهلية عليه 

علىقدمثج قال: الأشعري، مجوسي أبي عن م( رخ -  ١٥٨١"
باهادلشللمؤ: أغالنث<؟ بم فقال: بالنئلحاء، ميح وهو الله رمول 



ج__؛يقؤإإي؛؛ه( ٦٣٥
باتفظث محال: لا. قث: ثدي؟ من نئث هل قال: ُ# المئ 

أئيتثم والمروة، وبالصفا بالست مثلمغ جل• ثم والمروة، ويالصفا 
الناس،؛دللئ، أفتى وكنث، رأسى، وعلث، ينثعلتنى نومى من امرأة 

فاثيعمر، ؤإمارة بكر أبي إمارة في بالني نن بذ-للث، أفتي أرد فلم 
الإنك يئياك، في اسد ت فمال رجل، جاءني إذ الموسم، في لقائم 
الناس،أيها ت فقلت، النالنج، ثان فى المؤمنين أمير أحا-'ث، ما تدري 

محبهعا.يكم محادم المؤمنين أميآ فهدا محليقئد، سيء أمحثيناه كثا من 
فيأحدنتج الذي هالا ما المؤمنين، أمير يا له• يل—، فدم فلما فاقتموا. 

ؤوؤ»ث[يقول،• اف قاف تعالى، اممه كثاين، ناحد إذ فقال! الننلثه؟ سان 
عنيحذوا ت نال وقد ِ اغ رممول بنة ئأحد ؤإذ فأه وآمحن؛ تلج 

أباأف لم(: )ولمالهدي نحز حض يحل لم و. الهي فإف - مناسككم 
فانلث،محتياك، ببعض رؤيدك رجل• له فقال بالمتعة، يفتي كان موسى 

فاله؟بمد قلميه يعد، لث، النفى المؤمنين، أمير أحديث، ما تدري لا 
ولكنوأصحابه، فعله قد النبئ أذ ت علمثؤ قد عمرت له فقال 

الحجفي نزوحوذ نم الأراك، قي يهن ننرسين أذ.بثللوا كرث 

ثمرة(.قرب بعرفة موصع ت الأراك بزوجته. دخل إذا الرجل، أعرس ريقال٠ 
المتعةأيه أئزلتؤ قالت حضين، بن عمران عن ،؛إ رخ -  ١٠٨٤

ولميحرمه، محزأن ينزل ولم اض رسول ُع همعلثاها اض، كتاب في 
البخاري(رواية )هذه ثاء ما برايه رجل فال ما'—،، حتى عنها ينه 

الحج،متعه I يعني - الله كتاب في المتعة آية نزلت، قال! لم( )ولم
ينهولم الحج، متحة اية ننثح أيه سرد لم ثم هؤ اف رسول بها وأمرنا 
الحجبين . اش رسول جمع ؛-١٧ أحرى( )وفي مايتح حتى عنها 

أعمرقد اممه رسول ؤإن منه، وئمتعنا اش نبئ وثمح والعّمرة، 



)^cوعءء 
حشعنه ينه ولم ذلك، سح آيه ئتزد فلم العشر، في أهله من ^ ٧٠

عمر•يعني ثاء، ما برأيه رجلن ارتاى لوجهه، مصي 

صقئاص انن اك نال: بدة، ض ص م( رخ -  ١٠٨٠
بمنه،أو جرور، فيها فقال! الهدي؟ عن وسألته لها، فامرني المتعة؟ 

فرأيت،قنم،، كرهوها، ناص وكان فال: دم، في شرق أو شاة، أو 
١^٠فأي، ثثمله، وئئحة مروت خج إنانا"يادي: كأف المام; في 

)هذهالقاسم أبي سنه أكبر، اممه أكبر، الله فقال؛ فحديثه، عباس، 
عنناس ينهاني ئمتئمثؤ، جمرة أبو قال )ولملم(: البخاري( رواية 
ثمفال: بها، فامرني ، ذللث، عن الته قعباس ابى فاتينه ، ذللث، 

متقبلة،عمرة فقال: منامي، في آييح فأتاني فنمت، اكت، إلى ايثللمت، 
أبيسة أكبر، افه ففال: فاحبرته، عباس ابن فانيتا مبرور، وحج 

•القاسم. 

فيه اطه رسول تنتع فال؛ عنت، ابن عن م( )خ -  ١٠٨٦
ذيمن الهدي معه قناق وأهدى، الحج إلى بالعمرة الوداع حجة 

وئمثعبالحج، أهل ثم بالحمرة، فأهل اطه رسوثا وبدأ الحليمة، 
منالناس مى فكاو الحج، إلى بالعمرة اطه. رسول مع الناس 
ماكهافه رسول قدم فلما يهد، لم مى ومنهم الهدي فساق أهدى 

منه،حرم شيء من يجذة لا فإيه أهدى مناكم كاي، مى للناس: قال 
ويالصمايالثيت، قليثلت أهدى منكم يكن لم ومن حجه، نمقي حتى 

هديانجد لم فمن ولثهد، بالحج لثهل ثم وليملل، وليمئر والمروة، 
وءلاف1،أهله، إلى رجع إذا وتيمه الحج في أئام ثلاثة قلنتم 

يلاقهحئ، ثم شي؛، أود الركن فاتلم ماكه، قدم حين . افه رمود 
رملنرواية؛ )وفي ائلواف أريمه ومشى الثبع، من أؤلواف 



جخؤ|يييهيجنح 
حينوكع ثم أرتعا( ومنى ثلاثا الحجر إلى الحجر من ه اش رنوي 
الصفاهاتى ذاشزف1ا تلز.( ثم ركعتين، المقام عند باكت، ئلواهه محقي 

طافإذآ كاف ت رواية )وفي أمحلواف. نبعه والمنوة بالصفا فهناف 
نيدسن،بملي ثم أربعا، ومنى ثلاثا، حث، الأود الهلوايتف راوستا 

لمثم ت قال والمروة( الصفا بين هناف إذا المسيل، ببثلن ننعى وكان 
الحر،يوم هدنه ونخر حجه ثقي حتى مه ز؛ شيء من يخلل 

مامثل ومحعل منه، حرم شيء ض من حل ثم باليت، فطاف وأفاص 
•أحرى، روقي الناس من الهدي قناق أهدى من . اش رسول فعز 

الحجفي أربعة ومنى أشزاؤل، ثلاثة عي مه اممه رمود أن 
والعمرة.

ورملالعن.و، ودون المشي فوق ت متقارب يممى والرمل والهرولة الحنن، )حب، 
علىالعلماء واتفق ت المؤوي قال مناكبيه. وهز مشيته في أبع إذا بالمحريك، رملا 

والمروة(.الصفا ين عي الثدة لهن يشمع لا كما اء، للمنيثميع لا النمل أن 

إذاكان عمن، ابن أف نافع، عن رصحيحآ )لك، -  ١٥٨٧
يرجعحتى والمروة، الصفا نيل ولا بالننتؤ، نئلمؤ لم مكة من أحرم 

-مكة من أحرم إذا البيت حول طاف إذا نرمل لا وكان منى، من 
بسوسالم عبدالله، بى عبازاللة أو نافع، عن م( رخ .  ١٥٨٨

الزبير،ابن لقتال الحجاج نزل حين عمن، بى عبدالطه كلما عبدالله، 
الماسبيى يكوف أف نخشى فإيا العام، نحج لا أن نفرك لا قالا؛ 
كمايعلت، ونتنه بيني حيل إن قال؛ المسن،، وبيى نينلث، بحاد قتال، 
البيت،وينس بينه فريش تا حالحين معه وأنا ه النه رسول لعل 

نلنيالحلننة، ذا أتى حتى فانثللق عمزة، أوحنت، قد أني أسهدكم 
وبينهنتنب، حيل محإف ■هممرتي، قصيث نيلي حلي إل قال؛ ثم بالعمرة، 
آسسمل ذ لثم َكاث >؛ؤلثت• تلا؛ ثم . اطه رسول فعز كما هعلث، 



إلاأمرهما ما ت قال التنداء بظهر كان إذا حتى سار، ثم ثث1ثنه يوة 
أنيأشهدكم الحغ، وبين بيني حل انمرة وبص محني حل إل واحد، 

ثمهديا، يئديد ابتاع حتى فانطلق، عمرتي، مع حجه أوجت محي 
يحن؛لم ثم والمروة، الصفا وبين ؛الست، واحدأ طوافا لهما طاف< 
يهلانطلق لم رواية(؛ )وفي النحر يوم بحجة منهما حل حتى منهما 

يردولم والمروة، ويالصفا بالبنتا فهتافا مكة، قدم حتى جميعا، بهما 
شيءمن يخلل ولم يفصم، ولم يخلق، ولم ينكر، ولم ذللث،، على 
قضىقد أل ورأى وحلق، فنحن النخر، يوم كال حتى عليه، حرم 

فنلكذلك عمرت ابى وقال الأول، بثلوافه والعمرة الحج طواف-، 
بيذجمع مث يقول،؛ عمر ابى وكال أحرى(؛ )وفي M اش رسول 
جميعا.منهما يء>ئ حتى يحل ولم واحد، طواث كفاه وانمرة الحج 

العمرةأن يروق كانوا قال: اس، عبابن عن م( )خ -  ١٠٨٩
المخرميسمول وكانوا الأرض، في المجور أفجر من الحج أشهر في 

خل،ضنن، وانطخ الأم، وغثا الث:>، نرأ إذا ويقولون: صفرآ، 
رابعة،صبيحة وأصحابه ه الله رسول فقدم قال: اعتمن، لمن العمرة 
هدي،معه من إلا عمزة يجعلوها أن اليي. هم فامن بالحج، مهليذ 

الحلقال: الحل؟ أي اممه، رسول يا : فقالواعندهم، ذلك محثعاهلم 
منمصل لأربع فقدم بالحج، ه الله رسول أهئ رواية،؛ روش كله 
يجعلهاأن ماء ْس صلى: حين وقال الصبح، فصلى الحجة، ذي 

عمرةهذه : اللهرسول قال قال: لم( )ولمعمره فليجعلها عمره 
العمرهءا0 كله، الجل قبيل الهدي معه يكى لم فمن يها، استمتعنا 

القيامة.يوم إلى الحج في دخلت، قد 
عنالأحبار المراد صفرأ، المحرم ينمون قوله؛ الجاهلية، أهل يعني كانوا، رنوله؛ 

الحرم،ؤينوون ؤيحنونه صفرأ الحرم سمون وكانوا يفعلونه كانوا الن.ى النسيء 



محيي؛__ه، ٦٣٥
تضيقمحرمة أشهر ثلاثة عليهم يتوالى لتلا صفر بعد ما إلى تحريمه يؤخرون * أي 

ءؤلئ*اتعالى■ فقال ذلك في تعالى اف فأصلهم وغيرها الغارة من أمورهم عليهم 
بعدالدبر، من الإبل فيهور نفت الدبر; برأ الأبة• ألختفنره ي، يثادآ ألئى» 
دخلتفوله؛ ؤلهورها٠ من الإصابة أثر وانمحى درس الأثر؛ عفا عليها، الحج 
واجبةغير معناه بل وفيل واجمة، أنها معناه نيل • الٌءلابي، فال الحج، في العمرة 

فييحلن، ند أنها معناه بل وقيل؛ بالحج، فرصها غسقءل الحج في دخلت لأنها 
نأبهللالحج، أنهر في يعتمرون لا الجاهلية أهل وكان وشهوره الحج ونت 

اوي.ذلك(.

اممه.رسول ئدم قال: ماس، ابن عن م( رخ -  ١٠٩٠
تميمإئه المنركون! فقال يثرن،، حمى وهنتهم ومد مأكة، وأصحابه 

يليمما يجلسوا شدة، منها ولقوا الحمى، وهنتهم قد نوم عدأ عليكم 
ثنىؤيمئوا أثراط، قلاثه ملوا ين أو . النبي وأمرهم الحجز، 
الذينهؤلاء المثركون! فقال ■جالدهم، المثركول ليرى الركنين، 

ابنقال وكذا. كذا من أجلد هؤلاء وهننهلم؟ قد الحمى أن رعمتم 
الإبقاةإلا كلها الأشواط تزنلوا أو ِا>هم أو يشه ولم عثاس: 
اف.رسول نعى إنما ت عباس ابن قال مختصرا( لم )ولمعليهم 
قدملما )وللبخاري(. قوته المركن بئري والمروة الصفا وبين بالبيح، 
النئركوفليرى ازنلوا، قال: فيه، انتآنن الذي بمامه ُ. الميي 

نمقنان.تل س والمشركون قوتهم، 
الحجرفي جلوسا كانوا المشركين لأن الركنين، بين يمثوا قوله؛ النووي؛ )قال 

سنةالقضاء عمرة في ذللت، وكان ذللت،، محوي فيما ويرونهم الركنين بين يرونهم فلا 
الحجرمن رمز الوداع حجة فى أنه. المتقادم عمر ابن نم؛حدبتا لكنه سم، 

الخم(•إلى 

أرأتثس: لأتن لك تال: القنل، ر ص )?( -  ١٠٩١
قالهو؟ أسنه أطواف،! أربنة ومئى أنلواف،، تلافه ؛السن؛ا الرمل هذا 

قوللث،:ما قلن؛،: وكدبوا، صدموا فقال: سنه، أنه نزعموف قوملئ، 



المن-رضنتفقال ماكه، قدم ه اض رسول إف قال; وكذبوا؟ صدمحوا 
الهزال،من بالست نثلويوا أف ن1تدعول لا وأصحابه محمدأ إف 

ؤيمشوايلأثا، يرملوا أف . اض رسول ثحثدونه، وكانوا 
أسنهراكبات والمروة الصفا ؛_ الثلواف عن أحمنني له; هلئ أربعا، 

ومامحلتح: وكذبوا، صدموا محال; نئه، أنه يزعنوو هوملث، محاق هو؟ 
الناس،عليه كئر ه افه ود رم إف فال; وكذبوا؟ صدموا مولك; 

الثتومحتا،مى العواتق حرج حثي محمد، هدا محمد، هدا يقولون; 
عليهكي ملئا دنه، الثاّئ ؛>ب لا ه الله رسول وكان ئل; 

أمحصل.عي والوالمشي ركن،، 
لأنسنة، إنه بقولهم وكذبوا فعله، ه أنه صدفوا أي; وكذبوا، صدقوا )قوله! 

هداللمشركن، القوة لإظهار شل الئنة تللث، فعله إنما دائمة نثة يرده لم . النك، 
ابنميما وهذا النووي! نال داود، أبي رواية في جاء كما عباس، ابن مراد 

سنة،هو فقالوا بعدهم، ومن والتابعين الصحابة من العلماء، جمح وحالفه عباس، 
عاتقجمع العواتق؛ عليه. فمجمع أقفل المثي فوله! أما سنة، ترك فقل تركه من 

تتزوج،•لم اش رمل لبؤخ المنارة أو المالة الكر وهي 

أفبكر، أبك، بن شدالرحنن بن محمد عن م( )خ -  ١٥٩٢
يهلارجل عن الربير بل عروْ لي نل له: قال العراق أهل من رجلا 

فقلنحل، لا : لك،uل فان لا؟ أم أنجل، ؛المن،: ٍلاد، فإذا بالحج 
أقذمس نجلا لا فقال؛ فسألته؟ محال; ذلك،، يقود رجلا إف له; 

مابس محال; ذلك،، يقول كان رجالا إف محقلئؤ; بالحج، إلا بالحج 
كانرجلا إف ت له فقل محال; فحدثته، الني؟ فالرجل، محتصداني محال، 

محعلأوالزبير أسماء ثان وما ذلك،، فمل محي افه رسول أف يخبر; 
فمافقال: أدرى، لا فقلت،; هدا؟ من فقال; ذللأؤ، له فدكريته ذلك؟ 

فانهقال; أدرى; لا قلث،; عزادا؟ أخث يسألنى، بنفسه أتيني لا ب١لث 
بدأثيء أون أف عانثه؛ فأحتزتني . اش رمود حج قد كذب،، قد 



بكر،أبو حج ثم بالبيت، طاف ئم نوصأ، اثه ت مكة لدم حين به 
مثلعمر يم عيره، يكن لم يم الطواف، به بدأ شيء، أود فكان 
لمثم بالبيت، الطواف به بدأ شيء أول فرأيته عثمان حج يم ذلك،، 

بنالرمحر أمح، ْع حجلا ثم عمر، بن وهمداغ معاؤيه ثم همن،،، يكن 
ئمعيره، يكن لم نم بالبيت،، الطواف يه بدأ ثيء أود فكان العوام، 

آخرنم عيره، يكن لم ثم ، ذللث، يفعلون والأنصار المهاجرين رأيت، 
عمرابى وهذا بعمرة، ينمصها لم ثم عمر، ابى ذللئ، يعل رأيت، مى 

بشيءيبدوون كانوا ما مضى، ممن أحل ولا يسألونه؟ أفاد عندهم، 
وقديجلون، لا ثم بالبيت،، الطواف من أول أقدامهم يضعون حين 

تطوفانالثست، من أول بشيء تبدآن لا ميمان حين وخالتي أمي رأيت، 
والربتر،وأخثها، هى أقبلت، أنها أمي أختزتتي وقد ئجلأن، لا ثم به، 

فيماكذب وقد حنوا، الركن منحوا فلما محهل، بحمرة وفلان، وفلان، 
ذلك.من ذكر 

اللغةش والأشهر بالنون المخ جمع يي هو النووي؛ ءالا لي، تعرض \ )تضذ\ني 
لمأي• النووي• نال، النسخ، جمح في كن-ا غيره' يكن لم ّنم قوله؛ لي- تصدى 

محواأي• الوكز، مسحوا ثران- ولا عمرة إلى يفسخه ولم ينقله ولم الحج يغير 
الهلواف(.تمام والمراد الحجر، 

علمؤأتى مادت همجرة، بن كب همن م( )خ -  ١٠٩٣
وجهي،على نتنافر والقمل لي، قدر يحث، أوقد وأنا س اف ود رم 

لا،ت قلت، ذا0؟ أثجد أرى، ما بلئؤ بلغ الوجع أرى كنت، ما فقادث 
بصف،كين ملكل اكين، ممحته أطعم أو أيام، ثلاثه يصم قال. 

لكموهي خاصة، فئ فزلت، كعب،! قال رأسلئؤ، واحلى صاع، 
تله فقال رواية( )وفي مؤ؟ا< أو صدثت أو صيام من عامه! 

ثمرأمحعلاح، احلق الض له فقال نعم، قال! رأسلثخ؟ هوام آذالئ- 



تمر،من آصع ثلاثة أطعم أو أيام، ثلاثة صم أو ينكأ، شاة اذبح 
بالغدسةوهن ُه م ه المؤ أل أحرى(: )وفي ماكنن سنة على 

يثهاتوالممرا محير، تحث، يو؛د وهو محرم، وهو مكة يدحل أل محتل 
ألظنع على وهم بها، يحلون أنهم لهم نجيي ولم وجهه، على 

نحوه.وذكر . . الفدية. افه فأنزل منكة، تدحلوا 

ننفال: عباس، ابن عن )صحيح( بغ( هق قط رلاى -  ١٥٩٤
محالدما، محنثهرق اJمرادض، بعد منا ثزكه، أو ينكه مل شنئا نسي 

نسي.أم رثؤ، قال: أدري، لا النخياني: أيوب، 
عيوالوالطواف الإح,لهام وهو ركن صرب، أصرب: ثالثة المسك الماحي: )نال 

عنهيجزئه ولا إتمامه عليه وكان نكه يصح لم منه مينا ترك فمن بعرفة والوقوف 
الورودوطواف الممات من كالإحرام الحج واجبات وهو ثان وصرت غيره، ولا دم 

والضربعباس، ابن أراد التي فهزم منى لثار بمنى والست، بالمزدلفة والميت 
الغلهروصاية الزوال قبل الترؤية يوم منى إلى كالخروج المحبات هو الثالث 

أوتركها فمن عندهما والوقوف أعلاهما من الأوليين الجمرتين ورمي بها والمصر 
ملخصا(.انتهى غيره، ولا دم ذللثح في عليه وليس الأفضل ترك فقد نسيها 

ألأزواجه أمر ه يئ نالأف حفصة، عن م( زخ -  ١٥٩٥
يحل؟أف يمنعلث، فما فقالث،: حمصه: قالت، الزدلع، حجة عام يحللئ 

هدئي،أنمر حتى أجلا فاد هديى، وقلميلم، رأسك،، لثدتط إني قال: 
حلواالناس شاف ما للنبي. قلث، محالمنح: حنمه أف رواية(: )وفي 

فلارامحي، ولثدلم، هدئي، محليلم، إني قال: عمزتك؟ من لهل ولم 
أزم•حكا أج}؛ مالأ ت رواية، )ومح، الحج من أجل حتى أحل 

معحرجنا ت،: محالبكر، أبي ننح بنأسماء عن رم( .  ١٠٩٦
هديمعه كان من ه.' محال مكة، محيمنا فلما محرمين، ه اطه رسول 
ممح،بكن فلم هحلل، هدي معه يكن لم ومن إحرامه، على قلبجم 



c^)

ثيابيشنّش I محاك نحل، هلم هدي الزبير مع وكان مححللش، هدي 
تفقلث، ■مكب، قوٌي، لكب• فقال الربير، جب إلى مجلسن حرجت، ثم 

،؟iliJLpأنن، أف أتخشى 

محن:ابن نالما قال؛ ديناي، بن ض عن م( -)خ  ١٠١٧
والمروة؟الصفا بين يهلون، أف قل العمرة في امرأته على الرحل أيفع 

المقامحلت صلى ثم محبأ، بالبست، محهلاد، . اف رمحود هدم فقال! 
رمؤلؤ_؛ دم َكانى وقال! والمروة، الصفا بين وطاف ركعتنن، 

الفقال! عبداض؟ بن جابر وسالئ، رواية(! فؤب )زاد آسرة أف 
والمروة.الصفا بين نئلوف حتى امرأته، يقرب 

سألت،محال! الثقفي، بكر أبي بن محمد عن م( رخ -  ١٥٩٨
كيفالتينة: عن عرفات إلى منى بن غاديان ونحن مالك، بث أنس 
عليه،ينكن محلا الملي، يلكب كان قال: المح، ٌع يصنعون كنتم 

مآعزمحة! عداة لأنس، هلت، رواية( روفكب عليه يلكر فلا المكبر ؤيكبر 
هاض رسول مع المسير هذا سرت قال! اليوم؟ هدا التلبية في تقود 

حناحسي.على أحدنا نعيست، لا المهلئ، ومنا المكتل، فمنا وأصحابه، 

دافومن يزص كافئ، فالت،! عاسة، عن م( )خ -  ١٥٩٩
العرين،محانر وكان الحمل، ينموذ وكانوا بالمزدلمة، نقموف دينها، 
عزمحات،يأتي أف ه سه افه أمر الإسلام حاء فلما بعرفة، يقفون 
كيثثن أبيْثوأ هث: قوله فدللث، منها يفيص ثم بها، محيفت 

العربكانت، الزبير! بن عروه قال رواية(! روفكب  ٠٤آلنام، أثثاص 
كانواولدت،، وما قريش والحض! الحمس، إلا عزاه بالبيت، ، تهلوف

الرحال،الزجال منهلي ثيابا، الحمل Jحعليهلم أف إلا عراة، يعلوفون 
وكانالمزدلمة، من يخرحو0 لا الحمل وكانت، النناء، اء والن



(٦٣٤)
عانشةعن أبي فحدثني هشام: قال - قات عن سلمون كالهم الماس 
حيثين آنتصوأ ؤذإ فيهم: اف أئزد الذين هم النص؛ نالت: 
وكانعرفات، من يمسفول الماس كان قالت: - آلكاسه آدكاص 

فلماالحرم، من إلا مص لا يقولون: النزذلمة، من تفيضون الغمنر 
عرفات.إلى رجعوا آلناسه أثثاص حنت يى ءؤآفْثوأ نزلت: 

■أي • دينهم ني لحموا لأنهم حما منوا فرص، وهمم أحمس• جمع )النمس 
نخرجفلا اش أهل نحن ؤيقولون: يعرفة، يقفون ولا بمزدلفة يقفون كانوا وثأددوا، 

سرعةالإفاصة؛ وميل بكثرة، دفعوا ت وقيل دمعوا، الناس! أفاض الحرم، من 
بكثرة(.اندغ إذا الماء خاض ومنه الركض، 

لمحا،جمرآ أصلك قال؛ مطعم، ن محير عن، م( )خ -  ٠١٦٠
بعرفة،الناس مع واقفا . النبي فرأيت، عنفة، نوم أنللمه فدهت، 
ثنيقريش وكانت، هتا؟ ها ئأثه فما النص، من واف هدا فقلت،: 

المحن•من 

كنن،فال: عمر، بن عبداف بن سالم عن )خ( -  ١٦٠١
ابىفجاء الحج، في عمر ابى ئحالف، لا أل الحجاج: إلى ءبدالمالاان، 

مزالقعنلء فصاح الشس، زالت، حين - عرفة يوم معه وأنا - عمر 
أبايا لك، ما فقال: معمفزة، ملحنه وعلمه فخرج الحجاج 

المساعه؟ه هن. قال: الثنة، تريد كنت، إن الئواح قال: عبدالرحمن؟ 
قنردأحرج، ثم ماء رأس عر أقنص حش هايظرني، قال؛ نعم، قال؛ 
الئنةزيد كنت، إن فقلت،: أبي، وتن نني قان النياغ، حنخ حش 

رأىفلما ءجا.اف، إلى ينهلن فجعل الوقوفث،، وعجل الحثلتة فاقصر 
بابننزد عام - الحجاج أل رواية(: )وفي صدئ( نال: ذلمثا عبداف 

مالم:قال عرفة؟ يوم الموقم، في ئصنر كيف عبداف: سأل - الربير 
صدقعبداف: فقال عرقه، يوم بالصلاة قهجر الئنه، تريد كنت، إن 



أمحعلت لسالم فمث الثثة، في والعصر الظهر بين نجمعون كانوا إنهم 
نقه؟.إلا ذلك في نعوز وهل ت سالم فقال .؟ اممه رسول ذلك 

صحةغيه حجرت ابن قال الحر. ندة وهى بالهاجرة صلها أي بالملأة )فهجر 
الشمسنزول حين بعرفة الذي المجد إلى التوجه وأن الفاسق، حلف الملأة 
سنة(.الظهر ونت أول فى والعصر الظهر ين للجمع 

صيامفي سكوا اس نالأن ميمونة، عن ،زا زخ ٠  ١٦٠٢
فيواقف وهو بجادب إليه فأرمك عرفة، يوم الله رسول 

يئظرو0.والناس مثرب، الموقف، 
اللبنأيضا وهو ناقة، حلبة يع فيه يحلب إناء والتخفيف، بالكر )الحادب، 
المحلوب(*

يومعندها اختلفوا ناسا أن الفضل، أم عن ي رخ ٠  ١٦٠٣
بعضهم:وقال صائم، هو بعضهم: فقال ه الني صنم في غزئة 
بعرفة،تعيره على واقف، وهو لين، بمدح إليه 'محأريإ يمانم، ليس 

فنرنه.

عنرصحيح( هق( لث، قط ن ت د ى مي زحم  ٠١٦٠٤
وهوالله. رسول أئوا نجد أهل مى ناما أن نعمن، بن عبدالرحمن 

خنعليلة حاء مى عرفه، الحج تنادى: مناديا فأمن فسألوه؟ يعزفه، 
فيينجل فمن يائيه، منى أيام الحج، ايرق فقد الفجر ئللؤع قبل 

نهدترواية(؛ )وفي عليه إثم فلا ثأحز ومس عليه، إن-نر فلا نومن 
عرفه،الحج فقال الحج؟ عن فسألوه ناس وأتاه الله. رسول 

حجه.ثم فقد جثع، ليلة من الفجر ئللؤع قبل فه عن أدرك ضن 
أكثريوم من ما قال: ه الض أن خئث.ة، عن رم( ٠  ١٦٠٥

ثميدنو، ؤإنه عرفة، يوم من النار من عبيدآ فيه اممه تنتق أن من 
هؤلاء؟.أراد ما فيقول: الملاذكة، بهم تباهي 



^3Cجيؤأي؛يه 
زظيوم M المن مع دفع أنه هماس ابن عن )خ( -  ١٦٠٦

قاسارللأبل، وصوتا وصربا شديدآ، وجرأ وراءه النبي قنمع 
لسالبر فائ كينة، يالعليكم النا أيها وقال، إليهم، يموحله 

وأنامهعزفة، من أقاص ه اطه رسول أن ت لم( )ولملإيقاع با 
جمعا.أش حص هنئته، على يسير زاد فما ت أسامة قال ريقه، 

•النووي قال حاله، على أي' والهمزة، الهاء بقح هيئته على الإسراع• رالإبمّاع• 
علىأي* والنون، الهاء بكسر هشه على ت بعضها وفي المخ معظم في هو هكذا 

صحيحc.وكلأهما رنله، 

كيفزيدت بئ أسامه سئل نادت عروة، عن م( )خ -  ١٦٠٧
حننرواية؛ روش يقع حين الوداع حجة في يسير . الله رسول لكن 

نص.يرخه وجد فإذا الغنى، ير يكان عرفات(؟ من أفاض 
العنق.فوق والنص هشام؛ قال 

الرفق(.من نؤع العنق وفي السير، إمراع من نوعان والنص: )الغنى 

يحزفلكن عمر ابى أل نافع، عن زصحدحإ هق( زلك —  ١٦٠٨
بمحجر•رمية قدر محئر بمن في راحلته 

يحركه اف رسول كان المزدلفة قرب واد بطي هو محسر بطن الهاجي• رقال 
الوادي(.بطن قدر وهو بحجر رميه قدر حيه ناقته 

.المؤ ردت، كاف أمانة أو عباس، ابن عن م( )خ -  ١٦٠٩
منى،إلى النزدلغة من المقل أردتؤ ثم النزدلقة، إلى عرقه من 

العمة.جمرة رمى حتى يلبى ه الني يرل لم قال؛ يكادهما 

.اممه رسول يقع قال; زيد، بن أسامة عن رخ -  ١٦١٠
نزلالمزدلفة، دون الذي الأسر، بالثنب، كان إذا حتى عزقه، من 

،،٥١رسول يا الصلاة ت فقلت، الوصوء بغ بولم ئوصأ، نم قباد، 
قتوصأ،نزد المزذلئه، جاء فلها قزكنؤ، أماملث،، الصالة ت ففال 



)وفيوالعشاء المغرين، ين يجمع الصلاة، أقيمت نم الوصوء، فأسع 
ثممنزله، في بعبرة اسان كل أناح ئم المغرب، فضلى ت رواية( 

فأقامأخرى(: )وفي بينهما يضل ولم فصلى، العشاء، اقيمت، 
العشاءأقام حتى تغلوا، ولم منازلهم، في الناس أناح نم المغربا، 
قال،:أصحتم؟ حين فعلتم فكيم، قيئ.' حلوا، ثم فضلى، الآ-حنْ، 

رجلب،•على )يب نثاق في أنا وانثللمئ، هماس، بن القمل ردفه 
بهاتنوينهم من للأمن أو ؛الدواب رفقاذلك صنعوا كأنهم حثوا، ثم نملى )قوله 
بينئر الببالعمل بأس لا أنه وفيه الصلاتين في القراءة حفن، بأنه إشعار وفيه 

حجر(.ابن قاله الجمع، ذلل؛، ؛قخ ولا بينهما يجمع اللتتن الصلاتين 

ل؛،قط طي، حبر حر ن ت د ه مي رحم - ١ ٦ ١ ١ 
هاش زمرد أنيئ، قال: الهلائى، مصتس بن عروة عن )صحيح( 
منجك إني اش، رسول يا : فقاوّت.،الصلاة، أشام حيى بالمزدلمة، 

ماالله، رسول يا والله، نمّى، وأوعستا راحلتي أكللن، حلتئ، حبلى 
م،لمح، محل عيه، وقمن إلا - جبل من رواية؛ ومح، - حبل من ترف 
-النحر يوم الصبح يعني - هذه صلاثنا نهد مى ه: فقال خج؟ 

بعرفهوفت وند يميم،( حتى رواية؛ )ومح، ندقع حتمح، معنا، ووقت 
ثمثه.ومضى حجه، م ففد نهارأ، أو ليلا ذللث، فبل 

يُلنيأن إر ^٠٠^ يوم من الزوال، بعد وقفة بعرفات ، وقفمن أن فيه الح٠لانى رقال، 
الحج(.أدرك فقد النحر يوم محن الفجر 

هافه رسول رأيت، ما قال: عود، مابن عن م( رخ -  ١٦١٢
والعشاءالمغرب، بين جمع صالتين؛ إلا ميقاتها لغير صلاة صلى 

همنبخاري( )وللميماتها فنل يومحئد الفجر وصلى بجمع، 
حينللمه المز فأتينا حول، مابى حج قال: يزيل.، بن عبدالرحمن 

نمأقام، ثم فأين، رحلا فأمر ذلك،، من قريبا أو بالنتمة، الأذان 



أمرهثم فتعنى، يعناء دعا نم ركعتن، بعدها وصلى المغرب، صلى 
إن: هال،الفجن، طالع فلما ركعتين، العناء صلى ثم وأقام، فأين 

هذافي الملأة، هذه إلا الساعة هذه طي لا كان المؤ. 
عنتحولان صلأتان هما عبداض! نال اليوم، هذا في المكان، 

حينوالقمم المزدلفة، الماس يأتي ما بعد الغرب صالآْ ت وقتهما 
يفعله.ه الله رسول رأيت قال؛ الضم، يبئ 

كلالصلاتين، فصلى جمعا، قدمنا قال؛ له(؛ أحرى روقي 
طلعحين المجر صلى ثم محنهما، وتعئى ؤإقامة، بأذان وحدها صلاة 

إنفال؛ نم يهللع، لم يقول؛ وقائل طلع، يقول؛ قائل الفجر، 
هذافي وقتهما عن حزنتا المائتين هاتين إن قال؛ . الله رسول 

،يعتموا حتى جمحا الماص بميم ولا والعشاء، المغرب المكان؛ 
أميرأن لو قال؛ ثم أنفز، حتى وقف ثم الماعه، هذه الفجر وصلاة 

أقولهأدري؛ فما الثنه، أصاب الأن أفاض - عثمان يعنى - المؤمنين 
يومالعمة جمرة رمك، حتى ينك، يزل فلم عثمان؟ ذبح أم أمع، لكن 

عودمين عبدالله قال قال؛ يزيد، بن عبدالرحمن عن )وللم( الحر 
هذافى يقول البقرة محورة عليه أJزلت، الأي سمعت، —؛ بجمع نحن و— 

لبيلث،.اللهم لملث، المنام: 
الليل(.أول ظلمة وهى العتمة، في ندحلوا ؛ تعتموامزدلفة، هي رجمع؛ 

صلىه افه رموز أن عنز، ين ع-لارله عن م( رخ -  ١٦١٣
منهماواحدة كل )وللمخاري(I حميعا بالمزدلمة والعناء الغرب، 

جمع)ولملم(؛ منهما واحدة إثر على ولا بينهما، يسبح ولم بإقامة، 
وصلىسجدة بينهما ليس لجمع، والعشاء الغرب بين . الله رموث( 

وكانواحدة، بإقامة ركعتين، العشاء وصلى ركعات، ثلايث، الغرب، 



وفيالحميدي قال جق، باش لمحق حتى كذلك بجئع يصلي عبداض 
واحد.والمعنى اختلاف، الرواة القافل 

صلىعنر سهدت ت قال ميمون، بن عمرو عن )خ( -  ١٦١٤
منيفيضون لا كانوا المشركين إف فقال! وقض، ثم القح، يخنع 
فخاله-هلمثبير، أشرق يقولون؛ وكانوا الئس، ئئللع حتى خنع 
الشص.ئوع بو فافاض . اكئ 
مكة،حبال أكبر وهو لمى، الذاهب ار يعر يمنيكن حبل صغير• بوزن رسير، 

لننحر،ندع أي* تجتر، كيما ثبير أثرق ت يقولون الجاهلية أهل وكان اممه، حرمها 
أي:أصبح، ؛ يقال،كما الشروق، في الحل أثرى؛ ومعنى النبي.، فخالفهم 

ثئرف؛ك-ه(.؛ ٠٥٣١٠^تعالى: نال الصباح، في الحل 

هاكي م ثن  ui :Jliماس، ابن من ،؛( )خ -  ١٦١٠
أهله.صعمة في المزدلمة ليلة 

فخمهامرأة نزد0 كانت، ت،; قالعانثة، عن م( )خ -  ١٦١٦
لها،ماذل بليل، جمع بن، يفيص أن اش. رسول فاستاذنث، سثلة، 
مودة،استأذنته كما ه اش رمول استاذنت، كتئ، يليتتي عائشة; قالت، 
ودديت،;ثالت،; رواية( روفى، الإّْام ٌع إلا تبض لا عائشه ت، وكان

الصبحفاصئئ سوئه، امتادنته كما اف رسول استاذنت، كنن، أمحي 
نزلناقالمتؤ; أحرى( )ومح، الثام، يامح، أن قبل الجمر٠ فأرمي بمك،، 

امرأةوكانت، - الناس حئلنة قبل مودة . المن، فاسأدنيح المزدلمه، 
أصّيمناحتى وأقمنا الناس، حثلمة مل فدفعت، لها، فاذن - بطيئة 

كماه اض رسول اسثادنئ، أكوف محلاف بدمعه، دفعنا نم نحن، 
النبعله;م; القامقال به، مفروم من إلئ أحث، مودة، استأدنت، 

الثملة.

جمعمن بها بعث، الهي. أف جمإ، أم عن، )م( -  ١٦١٧



جز،

ملسو. الني عهد على نفعله كنا مالت؛ آ رواية روقي ض إر بلل 
مز.إلى ئزدلفة من 

الليلءآحر  ٠٠٧٠وهو الغنى، ونت، نخرج ت رنغلس 

أنهابكر، أبي بشن، أسماء مولى عبداف عن م( )خ -  ١٦١٨
ثمماعة، يصلمث يصلي، المزدلفة، عند جمع ليلة نزلتا 

ثماغة، ضك ثم لا، نلث،: القمن؟ غان، هل .ي يا نالتح: 
مارتحلنا،فارتحلوا، قاك: نعم، ذقل>تا: القمر؟ عابح هل نالت،: 

منزلها،في المخ فضلتا رجنتج، ثم الجمرة، رمتا حتى فمضينا، 
إوبنئ، ا نالت،: غلننا، قد إلا ازانا ما فنثائ، يا : لهافقالتا 
للثلعن.أذو قد س اض رمود 

ونل!وتكن، الأحيرة الهاء وصم وسكن، النون وتفتح هذْ، يا أي؛ هنتاْ، )يا 
الظعن،تعجلوا. أنهم أراد يالغنى، رحلنا ! غلتنابلهاء. يا هنتاْ! يا معنى 

بهالمرأة فست، البعير على الهودج في المرأة الفلعينة وأصل المساء بفمتين! 
مجازا(.

بنعجداف أف م، بن شداف ن مالم عن م( رخ -  ١٦١٩
بالمزدلفةالحرام المشعر عند فيقفون أهله، صنمه يقدم كان عمر: 

الإمام،يمم، أف مل نعول يل. ثم لهم، بدا ما اض فيذكرون بالليل، 
نقدممل ومنهم الغجر، لصلاة منى يقدم من فمنهم يدفع، أن وقبل 

فىأرحمز يقوله: عمر ابن وكان الجمرة، رموا فدموا فإذا ذللث،، بعد 
افهرمحون أولثلث، 

الأنتجمارقاله: . اطه رمحول أن جابر، عن رم( -  ١٦٢٠
نو،والهلواف نو، والمروة الصفا بين والثني نو، الجمار ورمي نو، 
بثئ.فلبمبط أخاو.كم، انثغثز ئذا 





يفثولا الوادي، بظن من العقب ذات الجمرة برمي ثم طويلا، 
نعله.. الني رأيت هكذا • ؤيقود ينصرف، ثم عندها، 
الوادي(.بطن س السهل إلى ينزل، )نبل: 

بنعجداض رمى قال،: يزيد، ن عجدالرحش عن م( رخ -  ١٦٢٣
كلْم يكبن حميات، بع الوادي، بظن مى العقبة، جمرة عود م

أناماإل له! فقيل يمينه، عن ومنى اره، يعن الست، فجعل حصاة 
الذيمقام - عنت0 إله لا والذي - هذا فقال،: فوقها، من يرمونها 

البقرة.صورة عليه أئرلث، 

يومالجمرة . اف رسول رمى نالت جابر، عن رم( -  ١٦٢٤
الثمل.زالت، فإذا بعد وأما صحئ، النحر 

ّأثت نال الحارني، شياليحمن ن وبره عن رخ( -  ١٦٢٠
فأءدئ<محارمه، إمامالث، رمى إذا قال: الجمار؟ أرمي متى عمر؛ ان 

زمنا٠الثممل زالتv فإذا ئثحص، كنا فقال: المسألة؟ عاليه 

الجمنْأنى ه اض ود رم أف أس، عن م( رخ -  ١٦٢٦
إلىوأثار حد، للحلاق: قال نم ونحن، بمنى، منزله أي نم محرماها، 

بينوالثنزسن التعزة فورعه الأيمن، بالئى محندأ الأيمن، حانسه 
فأءهلاْطلحه؟ أبو أن فقال: الأحن، الشى احلى محال: ثم الناس، 

ناولوحلق، ينكه ونحن الجمرة، رمى لما أئه رواية(: روفي، إياه 
إياه،فأعطاه الأنصاري طلحة أبا دعا ثم فحلقه، الأيمن شمه الحلاق 

فقال:ظحة أبا فاءءلاْ فحلقه، احلى، فقال: الأسن، الشق ناوله ثم 
طلحهأبو كان رامه حلق لما أنه أحرى(: )وفى الناس بتن اميمه 

نغر?•مى أحد مث أود 



حجةفي خلى ه اش رسول أن عنن، ابن عن م( )خ -  ١٦٢٧
يمتضهب.ويصن أصحابه، من وأناسا الوداع 

ساف وو رم عن محمرت ت نال معاؤية، عن هزا رخ -  ١٦٢٨
قصرتأيي علمث! أما عباس! لابن قال أنه • روللبخاريا يمئفس 

عن)ولملم لحجته؟ المروة على أعرابي بمئممى . اممه رسول عن 
منئ2ثو°ث ئد أئي أعلنث، معاؤية: لي قال قال: أنه عباس(: ابن 

حجهإلا هذا أعلم لا له: فقلت بمئقص؟ المروة عند الثني. رأس 
علثك•

المحل،هدا في الأشبه وهو القص، به الراد وقيل! هم، النمل )المشقصن؛ 
تمتعومحي الحج، متعة عن ينهى تمان معاؤية لأن عالمك؛ حجة ونوله؛ 

افرصرل، 

اللهمنال: ه اض رسول أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٦٢٩
اغفراللهم قال: وللممصرين؟ اف، رسول يا : قالواللمحلقين، اغفر 

اعقراللهم قال: ؤلئممصرين؟ اش، رسول يا : قالواللمحلقين، 
وللنممرينقال: ولئنمصرين؟ اض، رسول يا : قالواللحلقين، 

الوداع،حجة في ه النبي سلمت ألها الحصين، أم عن )وللم( 
واحدة.منة ولإمم2ئرين ثلاثا، دعا 

اللهمقال: . افه ود رم أف عنن، ابن عن م( خ ر- 
ارحماللهم قال: افه؟ رسول يا والفصرين : قالواالمحلقين، ارحم 

والمقصرين.قال: اض؟ رسول يا والمقصرين : قالواالحلقين، 
هوإنما التقمسر من أقفل الحالق وكون والتقصير ألحلق بين التخيير ت الحاففل رقال 

بالإحماِع(.التقصير حقهن في فالمشري النساء وأما الرحال، حق في 

ألالماص، بن عنرو بن عبداض عن م( رخ -  ١٦٣١
)وفيبألونه للشامن بمنى الوداع حجة في وقف الله. رسول 



لمفقال: رحل، فجاء النحر( يوم نخثلب النص نهد أثن ت رواية 
آحر،فجاء حءج، ولا ادبح فقال: أدبح؟ أذ قبل يحنفغ أشعر، 
فماحرج، ولا ارم قال: أرمي؟ أن قبل فنحرت، أشعر، لم فقال: 

ولا؛، ٣١قال: إلا أحر، ولا قدم شيء عن يومئد النص نجل 
ض•

فيله نيل M المص أل عباس، ابن عن م( )خ -  ١٦٣٢
حرجلا فقال: خير؟ والتا والتقديم، والرمي، والحلق، الذبح، 

فنال:أذبح؟ أف قبل حلمغ فقال: رحل، سأله قال: )وللبخارى( 
)وفيخرج لا فقال: أمسيت؟ بعدما رمست قال: حرج، ولا ادبح، 
قال:حزج، لا قال: أرمي؟ أن قبل ررت رجل؛ قال له،؛ أحرى 

أرمي؟أن قبل ذبحث، قال: حنج، لا قال: أدبغ؟ أن قبل حلقت 

المحر،ابئم:ن>نفي كان قال: نافع، ص )خ( ؛ ١٦٣٣إ
يبعثكان عمر ابن أ0 رواية،؛ )وفى ه البى منحر اف؛ عبيد قال 

معه النص نشم به بدحل حتى الليل، آحر من جمع من بهدبه 
والملوك.الحر فيهم حجاج، 

معالهدي بعث يشترط لا أنه معناه والمملوك، الحث فيهم قوله حجر! ابن )قال 
الأرقاء(.دون الأحرار 

النحريوم أفاض اش. رسول أل عمر، ابن عن )م( -  ١٦٣٤
ثمالحر، يوم يفيض عمر ابى وكان بمنى، العلهز قملي رجع، لم 

فعله.M المؤ أل ويدكر بمنى، الفلهر فيملي يرجع، 
باليبنطاف أي; أفاض، قوله؛ معثقا. البخاري وأحرجه ثدأ، نمنلم )أحرجه 

يرمالمن أفاض و. الممح، أن الطويل جابر حديث مح، ويق الأفاصة، طواف 
للإفاضةطاف ه أنه بينهما' الجمع ووجه النووي• نال، الظهر، بمكة فعلى النحر 



!لغلهربها مملى مز إلى رحع ثم وثتها، أول نى بمكة الفلهر صلى تم الزوال نل 
وهذابمي، الش الثانية بالفلهر متنماد فتكون ذللثؤ، سألوه حين بأصحابه أحرى هرْ 

الخوف،،صلاة أنواع أخذ نغل ببعلن ه صلاته في الصحيحين في ن، نبكما 
تفةLlaJL(صلى ثم بهم، وملم بكمالها الصلاة أصحابه من يطانفة صلى . فإنه 

صلاة(.ولهم صلاتان له غ،ةان1، أيترى، مرة الصلاة ؛، JJljالأحرى 
أيامت غال . اش رسول أن الهذلي، نمثة عن زم( -  ١٦٣٠

ممه.وذكر وئرنمح أكل أيام التشريق 
لأن؛ذللث، مميتح ت قيل الأضحى، ب• تلي التي الثلاثة الأيام هي • التشربج، رأبام 
،،ذللغير ونيل لتجف،، مس الفي ونبط ض أى* فيها، ترق الأضاحي لحوم 

بالعمرةنمتع من إلا يصومها لا أنه الأتي الحديث، وفي صومها عن النهي والمراد 
هديا(.يجد ولم الحج إلى 

أيامفي يزحص لم مالأ: عنر، وابن عائثة عن )خ( -  ١٦٣٦
ابنعن رواية روش الهدي يجد لم لنن إلا يضنى، أن التشريق، 

فإنعرفه، يوم إلى الحج إلى بالعمرة تمح لمن الصيام مال: عم( 
عائشة(عن أحرى )وفي منى أيام صام يصم، ولم هديا يجد لم 

مثله.

كانعمر ابى أف افع، نعن زصحيحا هق( ريك -  ١٦٣٧
فلابمنى، وهو التشريق أيام أوسعي من الثمز له غربت، مئ يقول: 
الغلب.من الجمان يرمي حتى يفرو 

الحجة(.لي شهر من عشر الثاني وهو المتعجل ينفر يوم هو التثرص أيام )أوسهل 

يطوفيهو م ه النبي أل ماس، ابن عن )خ( -  ١٦٣٨
ثمبيده، ه النبي هقطعها أئفه، في إمانأ يقود بإنسان بالكعبة 

بالكعبةيعلون، وهو مر النتى أف • ررّاية، )وفى بندم يمودْ أف أمرْ 
-ذلك غير بشيء أو بخيْل، أو - بسير ان إنإلى بد.0 ربنل بإسان 

ساو.ه.هده قال: ئم البي. فمهلعه 



)جهتت(و__جمح؛ي؛؛ه 
!بنؤيقال: - يحمد بن سعيد الثمر أبي عن )خ( -  ١٦٣٩

الناس،أيها يا ت يقول عباس ابى صمعت نالت الثوري، - أحمد 
يدمراولا ئمولول، ما وأصمعوني لكم، أيول، ما مني اسمعوا 

منياكثلم، بالست، ظاف مى عباس، ابن قال عباس، ايى قالط ت فتقولوا 
كانالجاهالية في الرحل فإل الحهليم، ؛ تقولواولا الحجر، وراء 

هونه.أو نناله أو نوظه فثلقي يحبمج، 
سوطاأو نعلا الحجر في الحليف ألقى بعفا مضهم حالم، إذا كانوا أنهم )المعنى 

فعيلوهو أعتعتهم، يحهلم لكونه لذلك الحهليم فسموه حلفهم لقصد علامة قوما أو 
فعيلهو هذا فعلى البيت، ارتفاع عن به ممر لأنه حهليما محمى لنيل فاعل لمعنى 
أكثررد ني حجة عاص ابن لحديث حجرن ابن نال، ذلك همر ينل ل ض ؛معنى 

الأقوال(.هذْ 

هريرةا أبأن عبدالرحمن، بن حميد عن م( )خ ~ ١ ٦ ٤ ٠ 
مله اممه رسول عليها أمره الني الحجة في نعف بكر أبا أل أحبره، 

بعديحج لا أف النحر؛ يوم الناس في يوديول رهْل في الوداع، حجة 
أردفن،يثر حنند: ثاد ء_نيان، البست، ؛يعلوفن، ولا مشرك، العام 

هنير0؛أبو هاد رربنزاء،،،، يودف أف هأمده ةلالسا أيي بن بعلي ه الثبج، 
العامنعد يحج لا وأف بثزاءه، النحر يوم منى أهل في عبي معنا قأدل 

فيالاس ؛لى بكر أبو هثثد قال: منان، يايت يئلوفت، زلا نشرك 
البي.فيه حج الذي الوداع حجة عام يحج فلم العام، ذللئؤ 

أحلمى الأكنر، الحج يوم النحر يوم يمول: حنني محكاذ مفرك. 
هريرة•أبي حديث 

أباه اممه رمحول بعث ت علب،قال الناس' على يقروها أتم،• ببراءة، )يؤذن 
ثمفخطب عرفة أتى حتى براءة من آية بأربعين بعده وبعثني الحج للناس يقيم بكر 

أيةأربعين فقرأت، فقمت، ه، اف رسول رسالة فأد نم علي يا فقال: إلي، التفت 
.النحم، به أمره ما بلغهم أي؛ الناس، إلى بكر أبو نبد وقوله؛ براءة، أول، من 



ججإتي؛ييهرتآقت؛ثا 
حجرتابن وقال الخ، مشرك•• العام بعد يحج لا أن إ الحديث محي تقدم ما وهو 

أبيمحل من معه ومن هو به ينادي كان الذي بأن هريرة أبي عن الروايات تضافرت 
بهماينادى كان أيضا عليا وأن العريان حلواف ومتع المشركين حج مجخ شيئان بكر 

ملم(.إلا الجنة يدحل لا وأن مدته إر محعهده عهد له كان من يريد وكان 

آمقُن أذ اثِن ا> نال: ماس، اد ص رخ،؛( -  ١٦٤١
لكنت قال )ولملم( الحائض المرأة عن حمق أنه إلا بالتنب، عهدهم 
حتىأحد ينغرل لا ■' Wjالني ففال زجه، كل في ينمرفول الناس 
آحزيكول حتى I ولفعله عنه( داود أبو )ورواه بالبيت عهده آأحر يكون 
إذعباس، ابن مع كث I محناومحي قال ت )ولملم( يالمت الهلواث عهده 

آحريكوف أف مل الحائض نمير أن يفتي ت ثابت بن ليد له قال 
الأ'ذصاريةتيادنة مل لا، إما عباس! ابن له فقال ؛ال؛ست،؟ عهدها 

نصحلق،عباس ابن إلى زيد مرجع ه؟ الله رسول بدلك أمرها هل 
المدينةأهل أ0 )وللبخاري(! صديث، قد إلا أراق ما يقول! وهو 

ئئفر،لهم• فال حاصث، ثم ظائث.< امرأة عن عثاس ابى الوا م
صلوا،المدينه قدمتم إذا قال! زيد، قول وئيع بقولك ناحد لا ؛ قالوا

حديح،قزكرت مليم، أم مالوا فيمن فكان الوا، قالمدينه قمدموا 
ئنفن.بال لها الادن في يعني صمه، 

الوداع(.ٍلواف بمي بالت، الطواف ت فوله نخرج. ت الفاء بكمر )نتمر، 

مابعد صفيه حاصث، I قالت، عائشة، عن رخ —  ١٦٤٢
؛قلت، هم،؟ تنا أحابفقال؛ اممه لرسول حيصتها طكرت أمحاصت،، 

بعدحاصئ، ثم بالبنتؤ، وءلادئا أمحاصت، لكلتؤ قد إثها اممه، رسول يا 
أرادلما ؛ قالت، رواية( لوفي، قلتنفر ؛ اممه ود رم فقال الإفاضة، 

لأنهاخزبمة، كلمة خائها ؛اص، على ضمة رأى يض، أو ه المئ 
ثمئنا؟ لحابإئاك، _ وب °ؤلنه - حلمقى أو عفري فقال؛ حاصت،، 



؛()^٣٠٦يؤا؛سيه 
قال:ننم• ت نالت الثلواف؟ يعنى النحر؟ يوم أفضب أكنب ت نال 

!ذأ.٠امري 

إلاندكن لا و. اض رسول مع حرجنا قالت: أخرى( )وفي 
حاصثالم ينة كان تلمنا نجل، أ0 أنرنا قدننا تلمنا الحج، 
قال:ثم خابمثنا، إلا أرائ ما ظنى، خلقي المي فقال _، 
أحرى()وفي فانفرى قال: نعم، فالت: المحر؟ يوم ئلفب كنب 

صمه،فحاصت النحر، يوم محافقئنا الله. رممول مع حججنا قالت: 
ياهملت،: أهله، من جل الن يريد ما بعض منها ه المص فأراد 

اتنه،رممسول يا : قالواهي؟ حاستنا قال: حائض، إنها افه، رسول 
احرحوا.محال: الحر، يوم أناصت، 

لشؤمهاأنها معناْ ونيل: وحلمها، اش عفرها أي؛ حلعى، ءهرةا للمرأة؛ )يقال، 
أمك،نكلنلتج كقولهم؛ بمراد، ولمس اكعاء وظاهر0 وتحلقهم، نومها نعقر 
بطه(.اف أنع لا حديثح؛ ز تقدم كما عله، للمدعو ر؛* . منه وهو 

كقط طب حب حز ع ن ت د م مي حم ش زشف -  ١٦٤٣

عدنني يا ثال؛ M المي، أل مطعم، مح، محر عن )صحيح( هق( 
،طافرواية• )وفى صلى أو البسن، بهذا طاف، أحدأ تمنعوا لا مناف—،، 

نهار•أو ليل من ثاء ساعة أبق وصلى( المب بهذا 
الملمينأوطان وسائر الله حرسها مكة أن على الأكثرون استدل الحدين، )بهيا 

غيرها(.الأرض صائر في كما نهي ونت، ماكة في فلس تثناة م

؛البيت،طافطه اش رسول أن عباس، ابن عن رخ( -  ١٦٤٤
وكبريدم، في جيء إليه أثار الركن( عر أتمح، كلما بعير، عر لهو 

يستلمبعير، على الوداع حجة فى محنافح ه الّك، أن عنه• )ولملم( 
الرم،

كالمولجان(.الرأس معقوفة عصا كمنبر؛ )المحجن، 



الله.ود رم رأث قال: الثلبل، أبي عن )م( -  ١٦٤٠
المنجد•محتمل معه، الركذ محيتلم باليب، يطرف 

حجةفي و. اف رسول طاف ت قال جابر، عن )م( -  ١٦٤٦
الصفاوبيى بمحجنه، المحجر يسثلم بالميت راجليه على الوداع 

علموه■الثامن فإن ولمالوه، ولثرف، الثامن، ؤيراْ والمروة، 

حجةفي و. المبي طاف قالت: عائشة، عن )م( -  ١٦٤٧
عنهب يفن أن كراهية الركن، يستلم بعير، على الكعبة حول الوداع 
الاس.

أنهداود أبي وعند الجواز. لبيان وفيل ه ركوبه لعلة بيان هذا المؤوي• )نال، 
المريضباب عاليه وترحم البخاري أثار هذا ؤإلى مريضا هذا طوافه في كان. 

محهمرب أن كراهية فولها: كله. لهذا راكبا طاف ه أنه فيحممل راكبا بطوق 
المهملةبالصاد يمرق بعضها وفي بالباء يضرب التح معفلم في هو هكل■؛ الناس، 

يمرق(.الأصول: جامع في والكلمة انتهى صحيح، وكلاهما والفاء 

نمميونن قال: نلم.، بن جابر الئغثاء أبي عن م( )خ -  ١٦٤٨
إنهعاص: ابئ له فقال الأركال، يخإ معارة وكان المن؟ من شيا 

وكانمهجورأ، الميت، من شيء لمس ث ففال الركنان، هذان يظم لا 
أبيعن )ولملم( المخاري( رواية )هذ0 كلهن ننثلمهن الزبير ابن 

غيريستبثإ . اممه رمول أر لم ت يقول عباس ابن شمع أئه العلفيل، 
الماقن.

عباس،ابن مع كنث، قال: العلفيل، أبي عن المرمذي( )ورواه 
ىالمبي إف عباس: ابن له فقال استلمه، إلا ننث لا ومعاويه 

ليملمعاؤية; فقال اليمانئ، والركن الأسود الحجر إلا يستلم يكن لم 
مهجورأ•المن من، شي،ء 





جخؤ|إييهدئْتح 
إلىحاء و. اممه ود رم أن اس، عبابن عن رخ( -  ١٦٥٢

يائتأنك إلى اذث فمذ، L الماس: فقال فاتقي، النفاية، 
إنهماف رسول يا محال: أمفتي، فقال: عندها، س بنرانمج اف رسول 

وهمزمزم، أتى ثم منه، فشرب امفني، قال؛ مه، أيديهم يجعلون 
ثمصالح، عمل على فإنكم اعملوا، فقال: فيها، ؤيعملون ينموذ 

عاتقه.يعني هذْ، على الحبل أصع حتى لزلث، تغنثوا أن لولا قال: 
أنيظهر والذي : JUنم أقوالا شرْ في الحافظ ذكر تغانوا، أن لولا )نوله: 
فيلرغتهم عمالته قو رأوني إذا العمل هذا على الناس نعالكم أن لولا معناه 

لولاجابر؛ حدث في قوله هاناا ؤيويد لفعلت، بالمكانرة فيغليوكم يي الاقتداء 
الحاجسقاية أن على بهذا وامحتدي معكم، لنزعته سقايتكم على الناص تغلبكم أن 

العباس(,ببتي خاصة 

الغدمن قال: المي. أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٦٥٣
حيمثاكنانة، بني لخيم، غدأ ثازلول نحن بمنى: وهو النحر، يوم 

وكنانهقرينا أن وذللئ، _ المحصب، بذللثج: يعني - الكفر على ئقامموا 
الأن - المثللب، بني أو - عبدالمهللس، وبني هامم بني على تحالمث، 

و:المي إليهم يسلموا حتى يايعوهم، ولا ناكحوهم، 
ينفرأن أراد حين وناله الجهاد، كتاب في وسيأتي حنينا أراد حين الفتح يوم ه )ناله 

كنانة:بتي وحنق والحصبة والمحمس؟، والأيطح الوداع، حجة في مكة إلى منى من 
كلالخبمإ: وأصل الجبلين، بين ومنى، مكة ض متع مكان وهو واحد، لشيء اسم 

البطحاء،فيه لأن الأبطح مى ؤيالنيل، مجرى عن واوينع الجبل، من انحدر ما 
عاليهالله نعمة ليتذكر نزله قيل• الحصى، صغار وهي الحصباء، فيه لأن رالمحصب 

الكمرعلى والقضاء ومضرته، قعلمته على فيه تقاسموا الذين أعدائه على بالفلهور 
نزولليس رافع؛ وأبو هماس وابن همائنة ونالت وتأييده، ونحرم الإسلام ؤإظهار 

ء،سيأتي(.كما لخروجه، أسمح كان لأته ه الله رسول نزله إنما بشيء المحصب 

نأش اللم، محال: ريع، ن عبدالعزيز عن م( رخ -  ١٦٠٤
الظهرصلتم، أيى M النص عن عملته بنيء أخبرني قلت؛ نالك؛ 



النفر؟يوم العمر صلى فأين ت قلش يمنى، قال؛ التروية؟ يوم والعصر 
قال؛رواية( )وفي أمراوك يفعل كما افعل قال؛ ثم بالأبثلح، قال؛ 
صلىه النبي أن أنى، عن )وللخاري انرازك بملي حث انظر 

ركبنم يالمحمب، رقدة رقد ثم والعشاء، والمغرب والعصر، الظهر 
يه.فهناف البت إلى 

يعني- بها بملي لكن عمر؛ ابن أن نافع؛ عن م( )خ -  ١٦٠٠
الخالد؛ قال _ والمغرب قال؛ أحبه _ والحضر الفلهر _ يالمحصب 

رواية)هده الله رسول عن ذلك ؤيذكر ويهجع، _ العشاء قي أشاك 
وكان، سثة التحميب يرى كان عمر اين أن )ولملم(؛ البخاري( 

.اينه رسول حصب قد نافع؛ وقال يالحمجة، الفر يوم الفلهر يملي 
يعده.والخلفاء 

يثنة،ليس الأيهلح نزود قالت؛ عائشة، عن زخ -  ١٦٥٦
حزج.إذا لحزوجه أسمح كان لأنه هؤ اتنه رسول نزله إنما 

بني؛،التجيب ليس ثال؛ هماس، ابن عن م( )خ -  ١٦٠٧
اللهرمود نزله منزل هو إئما 
بالأبطحأقام لكوديع، مكة، إلى مى من الرجل نفر إذا التحمبب عبيد؛ أبو )قال 
ثميفعل، كان شيء وهدا قال؛ مكة، يدخل نم الليل، من اية بها يهجع حتى 

وأجمعواامتحبابه، الجمهور وميم، المحابة، يئن حادف فيه الووي! وقال ترك 
عليه(.شيء فاد تركه من أن 

لمقال؛ ه اشئ ثم على وكان رافع، أيي عن )م( .  ١٦٥٨
ولكنيمنى، من حرج حيل الأبهلح أنزل أف . اممه رسول يأمرني 

ثني.فجاء قثة، فيه هصنبئ، حشث، 
قولهومنه دوابه على يحمله وما المسافر متاع هو والقاف؛ الثاء بفتح )النقل، 



افرسول أن الحضرج بن النايء عن م( )خ -  ١٦٠٩
أفرواية(• روقي يلأثا سكه قماء بعد بمكة المهاجر يقيم ت فال 
سمعثما نمر! أخت بن يزيد بى السائب سأل عبدالمزيز، بن عمر 

نالقال! الحضرمي بن العلاء نمعت فقال! مئة؟ نكني في 
سمعتأخرى( )وفي المدر بحد للمهاجر ثلاث ! اشرمود 

عليها.يزيد لا كأيه الصدر، بعد ثلاث إيامه للمهاجر يقول! . الني 
آخرونص ا الأولى الرواية في عليه نمس كما سكه، قضاء بعد أي■ الصدر، ربعي 

منالشاربة رجؤع المدر: وأصل متى، من يقدرون لأنهم الصدر، لملة متى ليالي 
عليهحرم الفتح، نل مكة من هاجر من أن الحديثإ معنى النووي• مال الورد• 
فراغهمبعل يقيموا أن غيرهما أو عمرة أو لحج أتوها إذا لهم أبيح ثم بها، الإقامة 

المسافرأن على العلماء استدل الحدين، و؛هن-ا الثلاثة، على يزيا.وا ولا أيام، ثلاثة 
الترخصله حاز الخروج ويوم الدخول يوم غين أيام ثلاثة بلد في الإمامة نوى إذا 

صاحبهال الإقامة حكم لها ليي أنه عر يدل الثلاثة في فالإذن فر، البرخص 
مالخصا(.انتهى الأربعة، بخلاف المسافر حكم في 

اثادفالنياس أف عنر، ابن عن م( )خ -  ١٦٦٠
له.هأذل سقايته، أجل من مص ليالي، بمكه يمكث، أل . اممه رسول 

مناسكمن وأنه بمنى، المبيت، وحوب، على دليل الحد،يحإ في حجرت ابن )همال 
للعلةونع الإذن وأن عزيمة، مقابلها أن يقتضى بالرحمة التعبير لأن الحج، 

قالوبالوحوب، الإذن، يحمل لم معناها في ما أو هي توحد لم ؤإذا المذكورة، 
فيلحل عذر لغير تركه ومن عليه، شيء فلا لعذر تركه ومن انتهى، الجمهور، 

دما(.الفرائص بعد مما تركه أو نكه من شيئا ني من هماس: ابن نول 

نثنخبمكم أنى uل! م، ابن عن رخ( -  ١٦٦١
والصفا؛الست، طاف، الحج عن أحد.كم حبسز إل و.-' الله رسول 

أوليهدي، قابلا، عاما بحج حتمح، مع،؛، كئ من حد ثم والمروة، 
هديآ.يجد لم إل يصوم 



حْقعجيؤ؛ييه 
مالكوأحرج عي، وال، يالطوافإلا يتحلل لا ونحوم بمرض المحمر أن )فيه 

محيعىبالت يطوف حض بحل لا بمرض المحضر نال؛ أنه عص ابن ءن والمهقي 
أومنها له بد لا التي الثياب من ثيء لم إلى اخطر فإذا والمروة المعا بين 

المصابيح(.مرعاة في المباركفوري قاله وافتدى، ذلك صغ الدواء 

عنزحسزا هق( ك قط طب ن ت د ى مي حم رش - ١ ٦ ٦ ٢ 
صعزغ أو ثممز من .قال: المي أن الأنصاري، عنرو بن الحجاج 

عكرنه:قال أحرى(. خجة وعليه رواية: )وفي مابل من الحج وعليه حل، 
وصلءاْءقال، عما هريرة وأبا عباسي ابى النتج فدلك، يقول معته ق

إليهذمت، ما هو بالدليل رجحانه ل( يظهر الذي الشنقيطي؛ قال المباركفوري؛ )قال 
قوله:ش بالإحصار الراد أن عنه الروايتض أشهر نى وأحمد والناقص مالك 
يحللا نحوه أو مرض أصابه من وأن العل.و إحمار انثة،ه بى آنغثز فا ^o؛ 

هأمشم ^^؛٢ تعالى: قوله عاليه ودل الأية فيه نزلت، الذي هر هذا لأن بعمرة، إلا 
حجة؛به تتتهض فلا هريرة وأبي ماس وابن عمرو بن الحجاج حديث وأما الأية، 
أنهعباس وابن عاتشة لحدي.ثإ الإحرام عنلؤ ذللثؤ اشترط إذا ما على حمله لتعين 

منيفهم كما شرط دون حائرا التحلل كان ولو وانترطي، حجي لضاعة: قال 
عباسوابن عاننة وحل.يث، فاناوة، للاشتراط كان لما عمرو، بن الحجاج حدبمثؤ 

أمكن،إذا واحت، الأدلة بين والجمع عمرو بن الحجاج حدين، من أصح بالاشتراط 
ذلالثؤاشترط إذا ما على عمرو بن الحجاج حديثا يحمل الحديتين في ممكن وهو 

حجةوعاليه : هناوقوله الصحيح، في الثابتين الحديثين مع فيتفق الإحرام في 
أوأحرى بحجة البدل وجوب لأن الإسلام، حجة عليه كانننح إذا فيما محله أحرى، 

صدهمالتي عمرتهم يمموا أن أصحابه د. النبي لأمر يلزم كان لو أحرى عمرة 
المحمرعلى ليس قال: من بابا في صحيحه في البخاري قال المشركون، عنها 
ولاكان، موضع أي في ؤيحلق هديه ينحر • وغيرْ ماللئا وقال نصه: ما بدل، 
شيءكل من وحالوا وحلقوا نحروا بالحديبية وأصحابه النبي لأن عليه، قضاء 

أحداأمر هت البي أن نذكر لم نم البيت، إلى الهدي يمل أن وقبل الطواف،، قبل 
الحرم(.من حادج والحدمحة له، يعودوا ولا شيئا يمموا أن 

الله.رسول احمر فال: اس، عجابن عن )خ( -  ١٦٦٣
يايلأ.عاما اعتنز حتى نساءه، وحاْع هل.يه، ونحر رامه، لحلى 



هدمحين الحديبية ء_ان ذلك وكان الحرام، البيت وصول من متع )احمر! 
الهديالعمرة أو الحج في بالإحمار تحلل من وعلى ندامة! ابن نال المشركون، 

مذأنقنز فا ئ>صريم ؤ؛ذ تعالى! اف لقول العلم، أهل أكثر يول في 
هاف رسول مع حزجنا ئاوت عنر، ابن عن )خ( -  ١٦٦٤

بدنه. اف ون رم د؛ءحن البيت، يوف يرئس كمار حال ف ،
•رأسه وخلى 

أيوبأبا أف بمار، بن ميمان عن رصحيحا )لك( -  ١٦٦٥
أصلمكة طريق من بالثانية كان إذا حتى حاجا، حرخ الأنصاري 

له،ذلك، فذكر الحر، يوم الخطاب بن عمر على فدم ؤإنه رواحله، 
الحجأدركلث، فإذا حلك،، قد ثم المعتمر، نصع ما اصع عمر■ فقال 
بىمار أف ت رواية( روقي الهدي من اسثنجر ما واهي فاحجج، قابلا 

أميريا فقال؛ هديه، ينحر الخقناب بن وعمر الحر يوم جاء الأسود 
فمالعرفة، يوم الهوم هدا أن نرى كثا العدة، أحظأنا المؤمنين، 

كانإن هديا وانحروا معك،، ومي أنت، وئلم، مكة، إلى اذهب، عمر؛ 
فحجواقابلا عاما كان فإذا وارجعوا، قصروا أو احلموا ثم معكم، 

ر-ءع.إذا وسبعة المج في أيام ثالثة فصيام يجد لم فمن وأهدوا، 
إلىوهى والدية، مكة ين ثرة عين الياء! مخففة العجمة والراء بالنون )النانية، 

قدثم المعتمر بمغ ما اصنع قوله! الوءلا! نرح فى الباجى قال أقرب، الدينة 
فاتهإن مالالث<! قال ولدلااثح بها يتحلل كاملة بعمرة ياتي أنه أعلم والله يريل حللته. 

و١لشافرى(.حنيفة أبو قال وبه وسعيا، حلوافا لها تاث، يبعمرة يتحلل الحج 

عمر،أرع اعتمر اممه رسول أف أنى، عن، م( )خ -  ١٦٦٦
أو— الحديبية من عمّرة حجته! مع التي إلا المعدة، ذي في كلهن 
ذيفي المقبل المام من وعمره القعدة، ذي في - الحديبية زمن 

القعدة،ذي فى حنين ءنائلم نمم حيث جعرانه، من وعمرة المعدة، 
حجته.ع وعمرة 



عمروابن أنا كث قال: الزبير، بن عروة عن م( رخ -  ١٦٦٧
٠فقل*تا تى، توال بالصربها لنسمع ؤإئا عاثه حجرة إلى ثنيين م

فنلتنعم، محال: ر-ب؟ في ه النبي اهمئمر شدالرحمن، أبا يا 
وماقالت: عبدالرحمن؟ أبو يمول ما تسممن ألا أمتاه: أى لعائنة 
اشننفر قفاك؛ رجب، فى ه النبي اعثمر يقول: قالت،؛ يقول؟ 

عمرةمن اعتمز وما رجس،، فى اءثمن ما لعمري عبدالرحمن، لأبى 
يعم،ولا: لا، قال؛ ما ينمع، عمر وابن قال؛ لمعه، ؤإثه إلا 

المجد،وعروة أنا لحلنا قال؛ جبر( بن مجاهد رواية )وفى نكثح 
فينصلوو أنائ ؤإذا عائثة، قجزة ي إلى خالز ثر ائن فإذا 

يدعه،فقال؛ صائنهم؟ عن ئالناه قال؛ المحى، صلاة المجد 
قال؛الله رمحود اعتمن كم الرحمن، عبد أبا يا عروة؛ له فقال 
ونمعناقال؛ عليه، مد أن فكرهنا رب، في إحداهن عنر، أنآغ 

المؤمنين،أم يا عروة؛ فقال الحجرة، في المؤمنين أم عاينه انتناف 
يقول؛قال؛ يقول؟ وما ؛ قالت،عبدالرحمن؟ أبو يقول ما سمعين ألا 
فقالت،؛رجم-،، في إحداهن ءمناُت،، أنتع اءتمز . اف رسول إو 

اعتمروما معه، وهو إلا عمرة اعتمر ما عبدالرحمن، أبا الله يرحم 
ث.زجت محي 

اللهغير تعظيم من لأنه مالك وكرهه لعمري الإنان قول جواز فيه الروي- )قال 
المسجدفي إظهارها أن مراده أن على وغيره القاصي حمله ا يدعة وقوله! تعالى، 

بدعة(.الضحى صلاة أصل أن لا الدعة هو لها والاجتماع 

Mالنس رجل أنك، ءالت عاص، ابن عن م( رخ -  ١٦٦٨
لوالنبي فقال مانتج؟ ؤإنها نحج، أ0 يدرث، أختي إ0 فقال؛ 

أحيفهو اممه قض ما قال؛ نعم، قال؛ ماصته؟ أكنت، دين عليها كان 
.السمح، إلى حاءيتح جهينة من امرأه أف عنه؛ رواية( )وفي بالقضاء 



عنها؟أفاحج مانث، حش ئحج فلم ثحج، أف ندون أمي إل فقالت؛ 
قاصته؟أكب دنى أمك على كان لو أرأيت عنها، حجي قال؛ 

بالوياء.أحي أ\ض اف، اقضوا قال! نعم، قالت؛ 
حثعم،من امحرأْ جاءت هماس، ابن عن م( )خ -  ١٦٦٩

أبيأئركت٠ الحج في عبادة على اش يريقه إل الله رمول يا ءالن،؛ 
ه؛قال عنه؟ أمأحح الراجلة، على ييث، أن ثهليع يلا كبيرا شيخا 
الوداع.حجة في وذك نعم، 

أبيعن رصحيحا كا طب حب« خز ن ت ى رحم -  ١٦٧٠
كثر،ثيح أبي إل اش رسول يا فقال الني. أتى أته العملي، رزين 

له؛قال وأعتمر؟ عنه أفأحج الظعى ولا العمرة ولا الحج تهليع يلا 
واعتمر.أبيك عن خج 

بنمحط واسمه القاف، ونح العين بضم والععيلي الزاي' وكر الراء بفتح )رنين 
ساكن'أي دنين' ورجل نيء' كل من الثقيل والرنين؛ ه' صبرة بن عامر 

قيلحل، إلا حاج عير ولا حاج بالهت، يْلود، لا هماسر 
إنظآ ه•' اش فول من قال؛ ذللث،؟ يقود أنى مى لعطاة؛ 

عئامحىابن كان فقال؛ ف،؟ المم بعد ذلك؛ فإن قيل؛ ، آؤسب 
غاممه رسول أم س ذللث، ياحد وكان ومله، الممفج، بعد هو يقول؛ 

رحلله قال قال؛ رواية( )وفي الوداع حجة في بجلوا أف أمرهم حين 
بالناس؛- تثعلث، أو - سعمن، التي الئتيا هده ما الهجيم؛ بني من 
)وفيرغمتم ؤان . نبيكم سثه فقال؛ حل؟ فقد بالببج، ءلاف-، مى أف 

طافت،من بالناس: تمثغ قد الأم هدا إف همامن؛ لابن قيل أحرى(؛ 
رغمتم.ؤإن نسكم. مسه فقال؛ عمره! الهلوافل حن، فقد ؛الثيت، 



>حآز(
رؤيتتشعبت، بها. وشغفوا بقلوبهم علقت بالناس؛ تنعمت عرفة. شهرد ؛ ف، لمحت ر١ 

بينهمالخلاف وأوقعت الناس مذاهب فرقتا أنها المهملة ومعنى والعجمة بالمهملة 
هداالنووي؛ نال وظهر. انتشر الأمر؛ تفئغ أنمهم. عليهم حلطّتا المعجمة ومعنى 
و١لخالفالف، المن الجمهور طهّآا حالآف< وهو مذهبه هو عباس ابن ذكره الذي 

طوافبمجرد تحلل لا الحاج أن عباس ابن محوي كافة العلماء عليه الذي فإن 
ابناحتجاج دأما يبملوف، ؤيحلق )ij_ بمف'ت يقف حتى يتحلل لا بل اكدوم 
المعنا، ه أنيق اثتت ءال ؤمح1هآ تعالى؛ قوله لأن فيها له دلالة فلا بالأية هماس 

منللتحلل موض فثه ولما اص مح، إلا ئحر 

هه

اصبقذكر فى باب 

أنتني ألم : لهاقال النئ. أن عائشة، عن م( رخ -  ١٦٧٢
ياقفلت؛ إبراهيم، نواعد عن ائتمروا الكعبه، تثوا حين نومك 
لولااممه: رسول فقال إبراهيم؟ قواعد على تتدها ألا اممه، رسول 
عهدحديثو قومالئ، أن لولا رواية(؛ )وفى لفعالث، يالكفر قوملث، حديان 

ولجعاوت!ااممه سبيل فى الكمة كنز لأنغمتح - بكفر قال؛ أو - بجاهلية 
عانشه،يا أحرى(: )وفى الحجر من فيها ولأدحك بالأرض، بابها 
بالأرض،فالزمتها الكبه، لهدمّتا بئرك عهد حديثو قومكؤ أن لولا 

منأذيع سننة فيها وذدت دبنا، وبابا ثرقنا، بابا لها وجعلت، 
الكعبة.ن؛؛، حيث، انصرتها قريشا فإن الحجر، 

الميتأمن الجدر: عن المص. ّأك قاك: أحرى( )وفى 
قوملث،إن قال: الست،؟ في يدخلوه لم لهم فما قلت،: نعم، قال: هو؟ 

ذللث،فعل قال: مريفعا؟ بابه شأن فما قلمت؛،: النممه، بهم ءمت>ته 
قوملث،أل ولولا اووا، تسمن ؤيمتعوا ثاووا، من لنيحلوا يومالثؤ 



قيالجدر ادخل أن قلوبهم تنكن أن فأخاف بالجاهلة، عهدهم حديث 
قومكأن لولا أخرى(: )وفي الأرض في بابه ألمق وأن البيت، 

أخرجما فيه فأدحلغ فهدم، بالبيت، لأمرين، بجاهالية، عهدهم حديتؤ 
غربيا،وبابا شرقيا، بابا بابين: له وجعلت، بالأرض، وألزقته منه، 

هداسمعت، عائشة كانح، لئن عمر: ابن فقال إبراهيم. أمحاص به فثلغتإ 
اللدينالثكنين استلأم ترق اض رسول أن أرى ما ه اض رمحول من 

إبراهيم.قواعد على يمم لم اليث، أف إلا الجير يليان 
حت،أن ب، الييمغني ني هشام ابن وذكر بنتها، حين ت أي الكعبة، بمن، )حيث، 

الممالحأهم لتقديم دليل فيه التروي؛ نالي الرواية، هذْ في كما للزمان تأتي محي 
فىمصالحها عن الفاصلة وتدورها الكعبة كن.ز إنفاق جواز ومحٍه جبدها، تعذر عند 

اممه(.سبيل 

الميت،. المي، دخل قال: عياس، ابن عن، )خ( -  ١٦٧٣
سمعوافقد هم، أما فقال: مريم، وصورة إبراهيم، صورة فيه فوحد 

بالهفما مصورأ، إبراهيم هدا صورة، فيه بيتا تدخل لا الملائكة أن 
لمالينن، في الصور رأى لما ه السي أن ت رواية، )وفي بشم؟ 

أتىفدم لما المن. أ0 أخرى(: )وفي شبمت بها أمر حتمح، يدخل 
صورهفأ-حزحوا ئاحرحتؤ، بها فأمن الألهه، وفيه البيت، يدحل أ0 

ه■'المجي فقال الأزلام، أيديهما وفي ؤإمحماعيل، إبراهيم 
فدخلمهل، بها ننثمبلما لم أنهما علموا لقد واغ، أما اممه، قائلهم 
فيه.يصل ولم نواحيه، في فكبر البيحح، 

وهيونعالها، ريشها تركيب، نبل المرية هام الأعواد وهي زلم، جمع )الأزلام: 
وعاءفي أحدهم يضعها تمعل، لا أوت امحعل، نهي• أو أمر عليها مكتوب القداح، 

•يفعل لم النهي حرج يان فعل، الأمر حرج فإن للما، منها أحرج أمرأ أياد فإذا 
له(.ومحدر له، اممه محلجه ما معرفة ظلمؤ ت ام والانتق

البث،. افه رّون خل ئ. قال: عنن، ابن عن، م( )خ -  ١٦٧٤



تقنعجإبمي_ه 
فلماعليهم، فأعلموا طلحث، بن وعثمان وبلاد، ريي، بن امه وأمهو 

فيهصلى هل مألته) بلألأ، فلقيث، ولج، مى أود كنث، فتحوا، 
رواية:)وفي اليماشن العمودين بيد نعم، قال: اش. رسول 

فسألت،أحرى(! روقي صلى؟ كم أسأله؛ أف عني قدهنا الممدي،(، 
بمتنه،عن عمودا جعل قال؛ . المي صغ ما -؛ حرج حض - بلالا 

ستةعلى يومئذ الب4ئا وكان - وراءه أعمدة وثلاثه اره، يعن وعمودأ 
احرتماآرومح، بينه عن عمودين جعل أحرى(؛ روقي صلمح، ثم - أعمدة 

بينركعتين نعم، مال: الكمة؟ في M النبي صلى هل فقلم،: 
الكمةرجه في يصلى حرج ثم يحلم،، إذا ارك نعن اريتين ال

ركعتتن•

أنامةمردث وهو القح، عام و. الني أمحل محال: أ-مى( )وفي 
قالثم الست،، عند أناح حتى وعثمان، بلاد ومعه المصواء، على 

فيحلالبابا، له ففتح بالمفتاح، فجاءه بالمفتاح، لبِنا لعثمان: 
فمكث،الابc، عليهم أغلقوا ثم وعثمان، وبلاد امه وأمو. الني 
فوجدتد1نمتهلم، الدخول، الماس محايتدو حرج، ثم طوياد، نهارأ 
فقال:ه المص صلى أين له: فقلتج المابج، وراء من قائما بلألأ 
أعمدهستة على الينت، وكان المقدمين، العمودين دلملثؤ بين صلى 

الست،بان، وجعل المقدم، الثثلر من العمودين بين صلى - ننلرين 
وبيلببمه المنن، ثلج حين لمقتلك الذي بوجهه واستقبل ظهره، حلم، 

صلىالأي المكان وعند صلى؟ كإ أساله! أف ونسستا محال! الجدار. 
حمراء.مرمرة فيه 

علىالفتح عام ه افه رسول أقبل قال! لمسلم( أحرى )وفكب 
فقال!طلحه، بن ءث٠ال دعا ثم الاكع؛ة، بفناء أناح حى لأسامه، ناقة 



لتعطينيهواش فقال! ينهلنه. أن فأبت أمه، إلى فاوهس، بالمفتاح، إيتني 
إلىبه فجاء إثاه، فاععلئه صلبى، من المم، هذا ل1ئنجن او 

نحوه.ذكر ثم - الباب، ففتح إليه فدفعه الّمح، 
حدينافي البيتا بقبل المراد وهو بابها، عند أي' الكعبة، وجه في فصلى ت )فوله 

المهارتطوع أن الجمهور Jدما دليل فيه ينمن، صلى وقوله الأتي، هماس ابن 
النووي(.قاله مثنى، يكون أن يستحب 

زيد:بن أسامه أخبرني قال: عباس، ابن عن م( رخ -  ١٦٧٠
حتمح،فيه يًنزا ولم كلها، نواحيه في دعا البنت يحل؛ لما الني. أل 

)وفىالمله هده وقال: ركعتين، اليت، مل في ركع حنخ فلما حنج، 
كلعند فقام نوار، ستا وفيها الكعبة يحل النبي. أف رواية(: 
يصل.ولم ، فدعا ماؤية، 

الكعبةيحز إذا عمر ابن كاف قاوت نافع، عن )خ( -  ١٦٧٦
حتمح،ويمشي، ءمْ، بمد الاب، ؤيجعد يدحي، حين وجهه، بمل نشى 

أدئ،ئلامحثخ من ب، قريوجهه قبل الذي الجدار وبين بينه يكون 
فيه،صلى اش. رسول أن بلاد أحبره الل.ى المكان يثوحى مصلي، 

شاء.البيت، نواحي أي في يصلي أل بأس أحد على وليس قال؛ 
اءالماتخذسم، ما أود قال: عباس، ابن عن زخ^ -  ١٦٧٧

سارة،على أثرها لتعمئ منثلقا اتخذيت، إسماعيل، أم قتل س المنثلق 
عندوصعهما حتى ترصعه وهي إسماعيل، ويابنها إبراهيم بها حاء ثم 

يومثذبمكة ولين الجد، أعلى في رمزم فوؤ، دوحة عند البيت،، 
تمر،فيه جرابا عندهما ووصع هناك، فوصعهما ماء، بها وليس أحد، 

:فمالت،إسماعيل، أم فتبعته منعللقا، إبراهيم ممى ثم ماء، فيه وسناء 
ولاأنيس، فيه ليس الدي الوادي بهيا وتتركنا تذهب، أين إبراهيم، يا 

آضله: فقالحط إليها، يلتفت، لا وجعل مرارأ، ذللت، له فمالت، شيء؟ 



ذانطالقجث، ر ثم يضبما، لا إذن قالت! نعم، ت قال بهيا؟ أمرك 
بوجههاستقبل يرونه لا حيث الثنية عند كان إذا حتى ، هه؛ إبراهيم 
أسكتإؤآ >ؤرثآ فقال؛ يديه، ُرني الدعوات، بهولأ؛ دعا ثم البيت، 

أموجعلن، ءأؤثؤإ0ه ت لغ بحتى ه ريع ذكا عز يوال دربفا ثن 
مانفد إذا حتى الماء، ذللث، من وتثرب، إسماعيل، يرصع إسماعيل 

أو- يتنوى، إليه ننظر وجعلت، ابنها، وعطش عطنت،، الماء في 
أقربالصفا فوجدت إليه، تنظر أن كراهيه ذانطاشت، - يتلبهل قال؛ 
هلتنظر الوادي امتقبلتؤ نم عليه، فقامت، يليها، الأرض في جبل 
الواديبلغت، إذا حتى الصفا، من فهبْلث، أحدأ، تر فلم أحدأ؟ ترى 

جاوزتحتى المجهود، الإنسان سعئ نعلم، نم درعها، طرفا رقعنا 
فلمأحدأ؟ ترى هل فنظرت عليها، فقامت، المروة، أتنح ثم الوادي، 

ه:المبي همال عباس• ابن ئال مرات، سح ذلك ففعلت، أحدأ، تر 
صوتا،محمعنؤ المروة على أشرمن، فلما  ٠١بينهماالناس معي 

قدفقالتط! أيضا، معت، قسميت، ثم - ها نفتريد - صه ت فقالت، 
زمزم،موصع عند بالملكؤ هي فإذا عوامث،، عندك كان إن أسمعت، 

تحوصه،فجعلت، الماء، ظهر حتى - بجناحه قالت أو - بعقبه بصتا 
يفوروهو مقائها، فى الماء من نعرى وجعلت، هكذا، بيدها وتقول 
قالعباس! ابن قال نعرف( ما بقدر • رواية روذي، ، يعرفبعدما 

لملو قال: أو - زمزم تركتؤ لو إسما'ءيل، أم اغ ه■' النبي 
كانتركته لو رواية(• )وفي معينا عينا زمزم لكانت، — الماء من تغرم، 
الالمللثج: لها فقال ولدها، وأرصعتج فشربن، قال: ظاهرأاا الماء 

اللهؤإن وأبوه، الغلام هذا يبنيه الله، بينا هاهنا فإن الضيعة، تخافوا 
السيول،تأتيه كالئا؛ية، الأرض من مرتفعا الثبت، وكان أهله، يضيع لا 

منرفقه بهم مرتؤ حتى كدللثج، فكانت، وشماله، يمينه، عن فتأحد 



جيؤ|كسيه
فيفزلوا كداء، طربق من مصلين - زتم من بيت آهل او - جرهم 
علىليدور الطائر هذا إو I فقالوا عائقا، طائرأ فرأوا مكة، أمقل 

فإذاجرسن، أو جرتا فأرسلوا ماء، فيه وما الوادي بهذا لعهدنا ماء، 
-الماء عند إسماعيل وأم - فأقبلوا فأخبروهم، فرجعوا بالماء، هم 

فيلكم حق لا ولكن نعم، قالت،: عذك؟ نزد أن لنا ذاذنين : فقالوا
أمذلك، لفي ارقأ البي قال عباس: ابن قال نعم. : قالواالماء، 

فنزلواأهليهم، إلى وأرسلوا فنزلوا الأنس" تحب وهي إسماعجل 
ونعلمالغلام، وثي، منهم، أبيات أهل بها كان إذا حتى معهم، 
امرأةزوجوه أدرك فلما ثب، حين وأعجبهم وأنمهم منهم، المربية 
إسماعيلتزوج بعدما إبراهيم، فجاء إمحماعيل، ام وماتت، منهم، 

يبتغيحرج : فقالتاعنه؟ امرأئه فأل إسماعيل يجد فلم ثركته، يهلالع 
فقالت،:وهيئتهم؟ عيشهم عن سألها ثم يصدو( ذهي، رواية: روقي لنا• 

زوجكجاء فإذا قال: إليه، وثكنؤ ومدة، صيق فى نحن يفر، نحن 
إسماعيلجاء فلما بابه، عقبة يعير له• ومولي لام، العليه فامحرئي 

شيخجاءنا نعم، : قالتؤأحد؟ من جاءكم هل فقال: شيئا، انس كأنه 
أئافأخبرته: عيشنا؟ كيم، فسألني• فأخبرته، ءنك<، فألنا وكذا، كذا 
أنأمرني نعم، قالت،: بشيء؟ أومحاك فهل قال: وشدة، جهد في 

وقدأبي، ذاك قال: ;ابك، ئ غير : للت،ؤيقود الملام، عللاه أقرأ 
فلمناأخرى، منهم وتزوج فهلئقها ؛أهلك،، الحقي أفارللن،، أن أ٠رذيا 
فدخليجده، فلم بعد، ؛ ٠٥٧١ئم يلمث،، أن افه شاء ما إ؛راهيث؛ عنهم 
أنتم؟كيم، قال: لما، يبتغي حرج فالخف: عنه؟ أل فامرأته، على 

وأنت،ونعة، بخير نحن فقالمؤ: وهيئتهم، عيثهم عن ألها وس
طعامكم؟ما فقال: وتترب، فتطعث؛ تنزل ألا فقاك: هث، اممه على 

باركاللهم قال: الماة، قاك: شرابكم؟ لما قال: اللحم، قالت: 



دآآآح(ه بمسي 
حئ،يومئذ لهم يكن ررولم المي قال والماء، اللحم في لهم 
مآكةبغير أحد عليهما يخلو لا فهما ت مال فيه® لهم دعا لهم كان ولو 
إبراهيمبدعوق اربركه القاسم.ت أبو نال ث رواية )وفي يوافئاْ لم إلا 

عليهفاثرئي زوجك حاء فإذا إبراهيم،،( دعوه بركه لمقل(! زوقي 
أتاكمهل قال! إسماعيل، جاء فلما بابه، عثبه نثإ ومريه لام، ال

أليف- عليه وأست - الهئة حنن شخ أتانا نعم، قالت! أحد؟ من 
قال!بخير، أيا فاحبرته عيننا؟ كيم، فالمى، فأحبرته، عنك؟ 

ينبثأن ؤيامرك لام، العليك يقرأ نعم، قاك! بنيء؟ فأوصاك 
لمن،ثم ، أمسكلث، أن أمرني العتبه، وأنن، أبتم،، ذال4 همال• بابك، عب 

تحت،له ننلأ يبري ؤإمماعيل ذلك، بعد حاء ثم الله، شاء ما عنهم 
الوالديصنع كما فصنعا إليه، قام رآه فلما زمزم، من قريبا دوحة 

بأمر،أمنني اض إن إسماعيل، يا قال! ثم بالوالد، والولد بالولد، 
قال!قال! ويعينني؟ قال! ربلأ<، أمرك ما فاصنع نال! 

ماعلى مرتفعة أكمة إلى وأشار — هاهنا بيتا أبني أن أمرني الأة فإن 
باتيإسماعيل فجعل البنت، من القواعد رفعا ذللث، فعند - حوب 

الحجربهذا جاء البناة ارتفع إذا حتى ببني، ؤإبراهيم بالحجارة، 
وهماالحجارة، يناوله ؤإسماعيل يبني، وهو عليه فقام له، فوصحه 

حتىيثنيان، فجعلا آلتلزه آلثميع آنت إثق، ينآ ثمل ءاؤرإنا يقولان! 
الثمغأنت ادلث، منآ ثمن ؛^^١ يقولان! وهما الهت،، حول يدورا 

منعليه لترغ العمل عند ومهلك به تدلت ما كل أوله؛ بكر والنذلاق )المنظق، 
٠لانرأالعض• ترام ءلاهرأ العين• وكر الجم بقح معينا ماء - فيهاتعثر كيلا ثيابم، 
والوكيل(.الرسول الولي؛ بوزن الجري الماء- حول يحوم حائما عائقا؛ 

 □□□□□□



جعؤإإي؛يه

هظس

الهخرةباب 

وهماإلا قظ أبزي أعقل U؛ قالت: عائشة، عن رخ( -  ١٦٧٨
ظرييالله ود رم فيه بانينا إلا يوم علينا يمر ولم الليث، يدينان 

مهاحرآبكر أبو حرج لمون، المابتلي فلما وعشته، بكره النهار، 
وهو- الدغنة ابن لمه العماد، برك بلغ إذا حتى الحبشة، أرض نحو 
أحرجنيبكر: أبو فمال بكر؟ أبا يا تريد أين فقال؛ - القارة ميد 

فإنالدغنة: ابن فقال ربي، فاعبد الأرض في أسح أن وأريد قومي، 
وملالمعدوم، يكبن، إنك يخرج، ولا يخرج لا بكر أبا يا مثلك 

فأناالحق، نوائب، عالي ولعين الضيف، ومري الكل، وتحمل الرحم، 
الدغنة،ابن معه وارتحل فرحع، ببلدك، ربلث، فاعبد فار-ح جار، للث< 

أباإن لهم: فقال قريش، كفار أشراف في غشيه الدغنة ابن فهناف 
المعدوم،يكسبا رجلا أيخرجوف يخزج، ولا مثله يخرج لا بكر 

نواباعر ؤيعين الضيف، محيمري الكلأ، ؤيحمل الرحم، ؤيصل 
فأنقذن• رواية وفي ~ الدغثة ابن بجوار قريس ثكدبج فلم الحق؟ 

أبامر ت الدغنة لابن وقالوا بكر، أبا وآمنوا - الدغنة ابن جوار قريس 



ولاشاء، ما وليقرأ فيها، وليصل داره، في ربه يليعبد بكر 
ذلكفقال وأبتاءنا، ساءنا يقتن أن نخشى فإنا به، ننثعبيئر ولا بذلك، 

ولاداره، في ربه نعبد بذلك بكر أبو فلث بكر، لأبي الدبمو ابن 
فابشبكر، لأبي بذا ثم داره، غير في يقرأ ولا بصلاته، ينتعلن 

اءنعليه بهصم، القرآن، ؤيقرأ فيه بملي وكان داره، بفناء دأ جم 
بكرأبو وكان إليه، وينظرون منه، يعجبون وهم وأبناؤهم المشركين 

قريشأثراى ذللث، فاقنع القرآن، قرأ إذا عينيه يملك لا دكاء، ريلا 
كناإيا : فقالواعليهم، فعدم الدغنة، ابن إلى فأرسلوا المشركين، من 

ذلك،جاوز فقد داره، فى ربه يعبد أن على بجوارك بكر أبا أجرنا 
حشناقد ؤإيا فيه، والقراءة بالصلاة فأعلن داره، بفناء جدأ م فابتنى 

ربهيعبد أن على يقتصر أن أحن؛ فإن فاقته، وأبناءنا، نساءنا يقتن أن 
ذمتلث،،إليك يرد أن ننله ؛ذللث،، يعلن أن إلا أبى ؤإن فعل، داره في 
ابنفاني الامتعلأف، بكر لأبي مقرين ولننا يخفزك، أن كرهنا قد فانا 

قاماعليه، للأخ ءاiذثإ الذي غبمت، قد فقال: باكر، أبى إلى الدغنة 
أنأجئ، لا ذإني ، إلينرجع أن ؤإما ذللث،، على تقتصر أن 

لهفقال له، عفدلم، رجل في ذمتي أحفزت قد أني العرب، تسمع 
اف.بجوار وأرض جوارك، إللث، أرد فإني بكرت أبو 

فيخؤإني للمسلمين: النبي. فقال بمكة، يومئذ والس. 
فهاجر- الحرئان وهما - لابثين بين نئل ذاث، ننخة هجزيكم، دار 
إلىالحبشة بأرض كان من عامه ورجع المدينة، مثل هاجر من 

على•' اممه ود رم فقال المدينة، نبل بكر أبو ونجهر المدينة، 
بأبيذلك ترجو وهل بكر: أبو فقال لي، يودف أن أرجو فإني رملك 
ليمحثه،ه اش رسول على ثمنه بكر أبو فحتس نعم، قال: أنت،؟ 

أشهر.أربعة - الختهل وهو - السمر ورق من عنده كانتا راجلثين وعلفنؤ 



فيجلوس يومأ نحن فبثغا عايثة' محاك ت عروة محال ت سهاب ابن محال 
هدابكر: لأبي قائل نال الظهيرة، نحر في بكر أبى بيت 
بكرتأبو فقال فيها، يأتينا بكن لم ساعة في متمنعا، اش رسول 

فجاءأمر، إلا الساعت هذه في به جاء ما واف وأمي، أبي له فدى 
بكرتلأبي ه الّص فقال فيحل، له، فأذن فامتادن، ه اف رسول 
ياأنت بأبي أهلك، هم إنما بكرت أبو فقال عندك، مس أحرج 
•بكر أبو قال الخروج، في لي أذ0 فد فاني فال! اف، رسول 

قالنعم، . اف رسول فقال اش، رسول يا أنث بأبي الصحابة، 
فقالهاتين، راحلتي إحدى اش رسول يا أنت بابي محخد بكر؛ أبو 

ووضعناالجهاز، أحئ فجهزناهما ت قالت بالثمن، ؛ اف رسول 
نطاقها،من قثلعة بكر أبى بنت أسماء فقثلمث جزاب، فى سئزة لهما 

ثمت قالت، ال1طاقين، ذاق، مشث، فبدلك، الجرامت،، هم على به يزبثللم، 
نلأيث،فيه فكمنا ثور، جبل في يغار بكر وأبو ه اش رسول لجي 
لقن،ثففج شاب غلام وهو بكر، أبي، بن عبداف عندهما يبيت ليال، 
يسمعفلا تج، كبانبمكة قريش مع فيصبح بنحر، عندهما من يدلج 
الظلام،يختلهل حين ذلك، بخبر يأسهما حتى وعاه، إلا به يكادان أمرأ 

عنم،من منحه - بكر أبي مولى - تحرم بن عامر عيهما ويرء5، 
وهو_ رمل في فيبيتان ، العناء من ساعة ندهب، حين عليهما فيريحها 

يفعلبفلس، رة بن عامر بها ينعق حتى - ورصمهما منحتهما لبل 
هاف رموث، واستأجر النلايثح، الليالي تلك من ليلة كل في ذللث، 
بالهدايةالماهر والخنيت،أ - جريتا هاديا الديل بي مى رجالا بكر وأبو 

دينعلى وهو الئهمي، وائل بن العاص آل قمح، جلفا عنسى د ق- 
ثلايث،بعد )ور غار وواعداه راحلتيهما إليه فدفعا فامناه، قريس، كمار 



ابنمعهما وانطلق فارتحاد ثلاث، صبح فأتاهما براحلتيهما، ليال 
•الساحل طريق وهو مكة أممل بهم فاخذ الليلي، والدليل فهيرْ، 

وهو- الندلجئ مالك بن عبدالرحنن فاخبرني ثهاب<: ابن قال 
جعثمبن سزافة سمع أنه أخبرهI أباه أن - حنتم بن سراقة أخي ابن 

بكروأبي الأة رسول في، يجعلون قربس كفار رسل جاءنا ت يقول 
مجالسفى جالز أنا فبينا أسنه، أو قتله لمن منهما واحد كل دية 

جلوس،ونحن علينا قام حتى منهم رجل أفل ندلح، بني قومي 
محمدأأراها بالناحل، أسوده آنفا رأيت، قد إني سزاقة، يا ت فقال 

بهم،لموا إنهم له؛ فقلت هم، أنهم فعرث مراقة؛ قال وأصحابه، 
لبثت،ثم لهم، صاله يبتغون عيننا، يا انطلقوا وفائنا فائنا رأين، ولكنك 

مخرجأن جاريتي فأمرت فدخلت،، محمت ثم ساعة، المجلس في 
فخرجترمحي، وأحل-ت علي، فتحينها أكنة، وراء ص وهن بغرمي 

حتىعالنه، وخممت، الأرض، بزجه فحقلملتخ البيت،، ظهر من به 
بيفغتزت، مهم، دنولم، حتى بي لإب فرفعتها فركتها، فرمي أنين؛، 

فاستخرجت،كنانتي إلى بيدي فأهويت، فقمت، عنها، هحزرت فرسي، 
أكره،الذي فخرج لا؟ أم أصزهم ؛ بهامتؤ فامتقالأزلام، منها 

فراءهمعحح س إذا حتى بي،، تقرب ~ الأزلام وعصت — فرّي فركبت، 
يداساحت، الالتفات، يكثر بكر وأبو يلتفت،، لا وهو اض رسول 
رجرنهاثم عنها، فخررت الرتجض، بلغتا حتى الأرض، في فرسي 

يديهالأثر إدا قائمة استوت فلما يديها، تخرج تكد فلم يثهصتؤ، 
فخرجبالأزلام، فاستفسهست، الدخان، مثل ماء الفي ساطع عنان 
جئتهم،حتى فرسي ت، فركبفوقفوا، بالأمان، فناديتهم أكره الذي 
نيفلهنأن - عنهم الحيس مل لقجغ ما لمت، حين، - ي، نففي، ووقع 

الديه،فيك جعلوا قد قوملئ، إ0 له؛ فقلحؤ اممه رسول أمر 



والمتاع،الزاد عليهم وغرصث، بهم، الناص يريد ما أحبار وأخريهم 
اسهلعت،،ما عنا أحف ت قال أن إلا يسألاني، ولم ، شيتآ يرزآني فلم 

فىلى فكتب فهيرة، بن عامر فأمر أهن، كتاب لى يكتف، أن فسألته 
ه.اض رسول مضى ثم أديم، من رقعة 

هاممه رسر3< أو الزبير؛ بن عروه ذأحبرذي نهاب؛ ابن نال 
فكساالشام، من ناقلي تجارأ كانوا لمين الممن ريب، في الزبم نقي 

بالمدينةالملمون وسمع بياصى، ثياب بكر وأبا افُ رسول الزبير 
ةالحث إلى عداة كل يعدون فكانوا مكة، من اف. رمول بمخزج 

أطالوابعدما يوما فانقلبوا الهلهيره، حث يردهم حتى فينتفلرونه، 
منأثلم على بهوي من رجو أولى بيوتهم إلى أووا فلما انتظارهم، 

يزودمتثضنن، وأصحابه ه الله برسول محبصر إليه، ينظر لأمر آطامهم 
معشريا صونه! باعالى فال أن اليهودي يمللث، فلم السراب، بهم 

لاح،الإلى الملمون فنار تنتغلرون، الذي حدكم هذا الرب، 
نزلحتى اليمين، ذات بهم قعدل الحن،، بغلهر و. اممه رمول قتلموا 

الأول،ربيع نهر من الاثنين يوم وذللن، عوفإ، بن عمرو بني في بهم 
منجاء مذ فهلفى صامتا، ه الله رسول وجلس للناس، بكر أبو فقام 

الشصأصابت حتى بكر أبا يحش ه الله رسول نز لم ممن الأنصار 
الناسقعرن بردائه، عليه هنلل حتى بكر أبو فأقبل الله رسول 
عوفبن عمرو بني في . الله رسول قلبث، ذلك، عند . الله رسول 

فيهوصلى التقوى، على أمحس الذي المجذ وأسس ليلة، عره بقع 
بزكث،حتى الناس، معه يمشي از فراحلته ركفا ثم ه اينه رسول 

منرجاد يومئذ فيه يصلى وهو ؛المدينة، . الرسول مجد عند 
حجرفي يتيمين غلامين - وسهيل لنهل للتمر، مربدأ وكان لمين، الم

إنهذا I راحلته بنكتا حين الله رسول فمال - ررارة بن أسند 



بالمربداومهما قالغائمين، اض رمود دعا ثم المنزل، اض ماء 
.افه رمود فأبى اش، رمحود يا لك نهبه بل فقالا! مجدأ، لتخاز0 

وطفقجدا، مبناه يم متهما ابتاعه حتى هله متهما يقبانه أن 
الني،؛ينقل وهو ليقول بنيانه، في اللص معهم ينقل 1. اممه رسول 
ؤيقول!وأطهر ا رئتأبث هذا حننن حماد لا الحمال هدا 

جرهوالمها الأنصار فارحم الأحرْ أجن الأجر إل لهم ال
شهاب:!بن قال لي. تسلم لم ١^١جرين، من رجل بثنر فتمثل 

غيرتام معر ببيت تمثل ه النه رسول أف الأحاديث في يبلغنا ولم 
الثيت؛.هذا 

الملمين،من نفر الحبشة إلى هاجز ؛ قالنن،رواية( )وفى 
أنأرجو فإني رسلك، على المي فقال مهاجرا، بكر أبو وتجهز 

أبوفحبس نعم، قال؛ أنت؟ بابي ترجوه أو بكر؛ أبو فقال لي، يؤدن 
ظهرآ،يوم ذات ه اض رسول فأتاه اش. رسول على ه نفبكر 

ابنتاي،هما إنما بكر: أبو قال عندك، مى أحرج له• فنال فناداه 
"اممهرسول يا فقال: الخروج؟ في لي أذف فد أنه أثنزت فقال: 

ناقتان،عندي اض رسول يا فقال: الصحبة، : الّيفقال الصحبة، 
فركجاإحداهما، ه المني فأءْلمح، للخروج، أعيينهما كنت قد 

بنعامر وكان فيه، فنواريا - بثور وهو - الغار أتيا حتى فانطالقا، 
وكانتلأمها، عانثة أحو نخرة، بن الثلميل بن لعبداض غلاما يهيرة 
إليهما،فيدلج محيمح عليهم، ؤيغدو بها فكان منحه، بكر لأبي 

معهماحرج حرجا فلما الئءاء، من أحد له يفطن فلا زج، ينم 
قالمعونة. بئر يوم فهيرة بن عامر فقتل المدينة، قدما حتى يعقبانه، 
بنعمرو وأسر معونة، ببئر الذين قتل لما قال: أبي فأخبرني هشام: 



-قتل ار وأثار - هذا؟ من الطفل: ن عال له قال الفنري، أمة 
مابعد رأيته لفد فقال؛ فهيرة، بن عامر هذا أميةI بن عمرو له فقال 

الأرض،وبين سه ماء الإلى لأنفلر إني حتى ماء، الإلى ريع لتل 
قدأصحابكم إف فقال! قنعاهم، حبرهم ه النبي فاني وصع، ئم 

بماإخواننا عنا أخمر ربنا ت فمالوا ربهم، مالوا قد ؤإنهم ، أصيبوا
ء يومئذفيهم وأصيب عنهم، فاخبرهم عنا، ورصيث، عنك، رصينا 

بهسمى عمرو بن ومنذر ، يه عروة فمي الصلت، بن أسماء بن عروة 

والغينالدال يضم ومحيل النون، وفتح المعجمة الغين وكسر الدال بفتح ت )الدعنة 
خمصمكة وبين بينه ٌوصع الغمادت برك القح* في الحافظ قاله النون، وتشديد 

سرعلقي• محطنء حاذق ت ثقف ازدحموا. • الناس علته تقصف البحر• يلي مما ليال 
وهوالمرصوف، اللبن الرصيف؛ رصيفهما، السحر. محّير الدلجة! يدلج؛ الفهم. 

ليذهباللبن محي تهلرح محماة حجارة وهي رصفة، جمع الرصف، فيه ًلرح الذي 
وعاليةعاليته، ؤب jjوالسنان أسمله، محي تركب التي الحديدة الرمح* رج وخمه• 
تعدويي؛ تقرب السبر. بها أسرعت ! فرقمهامنه. السنان بملي ما أو رأسه الرمح؛ 

الذيالمجد حظكم. حدكم. بيفى. محب نيا عليهم مبيضين. الإسراع. دون عدوا 
تمرمن منها يحمل ما الحاء؛ بكسر خيبر حمال قباء. مسجد التقوى؛ على أمس 

أنوالمراد بالنصب، هكذ.ا منيرا، محوله؛ بموتهم. أخبر أي* قنعاهم، ونحوه• 
الساعدي،أصيد أبي ابن هو منيرا، المسمى ومحيل باسميهما، ولديه ّمى الزبير 

يدرياعقبيا وكان أبيه عم الساعدي عمرو بن ومنال.ر الأسماء، باب قي سيأتي كما 
أجمعين(.عنهم الله رصي المحاية، أكابر من 

إربم ابو جا. : JU،انب، بن البرا، ،ن م( رخ -  ١١٧٩
ابنكمعي ابعث لعازب! فقال رحلأ، منه فاشترى منزله، في أبي 

معهأبي وحرج فحملته، احمله أبي: لي فقال منزلي، إلى معي يحمله 
محريثليلة صنعتما كيف حدثنى بكر أبا يا أبى: له فقال ثمنه، ينتقد 

قائمقام حتى كلها، ليالتنا أمرينا نعم، قال! هؤ اض رمول مع 



لهاطويلة صخرة لنا زيت أحد، فيه يمث محلا الطريق وحلا الغلهيرة، 
محيهينام مكانا بيدي ومحوين عنده، فنزلنا المن، عليه نالت، لم ظل 

وأنااممه، رسول يا نم ت وiاJتا محروم، عليه طن، بثم . اممه رمول 
يراعأنا فإذا حوله، ما أنمض وحرجتا فنام، حولك،، ما للث، أنفض 

ياأنت، لمن ت فقلتا أردنا، الذي منها يريد الصخرة، إلى بغنمه مقبل 
فال:لس؟ غنملث، أفي فشلت،: الدينة، أهل من لرحل فقال: غلام؟ 

القمعامض فقالت،: شاة، فأحد نعم محال: لي؟ أفتحلب، قلن،: نعم، 
ومعيلبن، من محه همنب مي فحلب والقذى، والتراب الشعر من 

فاتيته.ؤيترصأ، بشرب منها، برتوى ه للنبي حملنها إداوة 
الماءمن اللبن على فهببت، استيقغل حين فوافقنه أوقظه أن فكرهت، 

فشرباللبن، هدا ْبن اثريب، الله، رسول يا فقلت،: أسفله، برئ حتى 
و.الله رسول عهلس ومد براع، مرونا مال،؛ ت رواية روقي وصيغ حتى 
كثبهه الله لرسول فيه فحلست، قدحا فأحدمحت، الصديق: بكر أبو قال 
للرحيل؟يان ألم فال: نم رصنت،( حتى فشرب، بها، فأتيته لبن، من 

ماللثؤ،ن سراقة وابننا الشمس، زالننؤ ما بعد فارتحلنا بلى، قلتج: 
عليهفدعا معنا، اممه إن تحزن لا فقال: اتينا، اممه، رسول يا قفلت،: 
دعوتماقد أراكما إني فقال: بهلنها إلى ه فرّفارتهلمح، اممه. رسول 
لهفدعا الهللب، عنكما أرد أن لكما والله لى، فادعزا على، 
هاهنا،ما كفيتم قال: إلا أحدأ يلفى لا فرجع فنجا، س اممه رسول 

سهمافخذ كنانتي، هذه وقال: لما، ووقى رده، إلا أحدأ يلقى فلا 
منهافخذ وكذا، كذا بمكان وغلماني إبلي على ستمر فإنلث، منها، 

:فتنازعواليلا، المدينة فقدمنا إيللث،، فى لى حاجة لا قال: حاجتلث،، 
عبدأحوال الجار بني على أنزل فقال: ه اممه رسول عليه ينزل أيهم 

وتفرقالبيويتج، فوق اء والمالرجال فصعد يذللثج، أكرمهم المهلل_ج، 



محمديا اف، رسول يا محمد يا ينالونI الطرق، في والخدم الغلمان 
البراءتنال اممه.( رسول محمد حاء روايةI روذي ادلأُ رسول يا 

قدممطميُه، ابنته عايشه فإذا أهاله، على كر أبي مع فدخلت، 
بثت؟يا أنن، كيف • ؤيقول حدها، يمل أباها فرأيت، حمى، أصابتها 

غامحت(.>احت،! اللبن من القليل المحبة؛ الكود• وهو البعير، سرج • رالرحل 

إلىنظرت كر: أبو قال قال: أنى، عن م( )خ -  ١٦٨٠
اش،رسول يا فقالت،: رؤؤسنا، على الغار في ونحن المشركين أقدام 

بكر،أبا يا فقال: قدميه، تحت، أبصرنا قدميه إلى نظر أحدهم أن لو 
فيس الّكا ْع كت قال• )وللبخاري( ثالثهما؟ اف باثنين ظنلث، ما 

أنلو اض، نبي يا فقالت،: القوم، باقدام أنا فإذا رأسي فرفعت الغار، 
ثالثهما.الiه اثنان بكر، أبا يا اّكتإ قال: رآنا، يمنة ءلاءل^ بعضهم 

المدينةإلى ه اض رسول أقبل قال: أنس، عن رخ( -  ١٦٨١
الساب، ؤه اض ورسول ،، يحرفشيح بكر وأبو بكر، أبا مردث وهو 

الرحلهذا من باكر، أبا يا فيقول: بكر، أبا الرجل فلقى .ئتو'ت 
فيحييباليل، بهل<ينى الرجل هذا فيقول: نذيلئ،؟ بين الد-ي 

أبوفالفح، الخير، سبيل به يعني ؤإنما الطريق،، به يعني أنما الحاسب، 
قدفارسي ^ا الله، رسول يا فقال: لحقهم، قد بمارس هو فإذا بكر، 

ثممسه، فصرعته اصرعه، اللهم فقال: ه اممه ني فالتمثؤ لحقنا، 
يقمؤقال: سنح،، بما مرني اش، نبي يا فقال: يحمحم، نامت، 

علىحاهدأ النهار أود فكان بنا، يلحى أحدأ تتركى لا مكانلث،، 
يزكحاني، الله. رسول فتزل له، منلحه وآحزه الله. رسول 

لمواقبكر، وأبي ه اض ني إلى فجأزوا الأنصار، إلى ؛عث، ثم 
كر،وأبو ه اش نص فركب، مطاعين، آمنين اركا ؛ وقالواعليهما، 



جاءاض، نبي جاء المدينة! في فقيل بالسلاح، دويهما وحموا 
حتمح،بجير فأنل اف نص جاء ؤيقولون: ينظرون، وأثرفوا اممه، نص 
بهممع إذ أهله، لتحديثج فإنه الأنصاري أيوب، أبي دار جاننؤ نزل 

يضعأن فعجل - لهم يخترق لأهله نخل في وهو س سلام بن عبداف 
ثمه اف نص من مع فمعه، وهي فجاء مها لهم نخترق الذي 
أبوفقال أقرب؟ أهلنا بيومتؤ أي ) اممهرموز فقال أهله، إلى رحع 

فهيئفانطلى، I قال بابي، وهذا داري، هذْ اف، نبي يا أنا أيوب! 
اض.بركة على قوي قال: نقلا، لما 

سفرني عليهم لمروره المدية أهل يعرفه وكال شعره، ثاب ند أي• يعرف، )شخ 
فياكبج، انتثار عدم حيث من أي• يعرف، لا ثاب اممه ورسول، ونوله• التجارة، 

لعدمالمدية أهل يعرفه لا أي: يعرف، ولا بكر، أبي من أسى فهو ؤإلأ ه رأسه 
والحمحمةمالك، بن سرانة هو ت بفارس بهم، التقانه وسم مكة من خروجه 

له(،حارما مراقبا له! لحة مالفرس. صوت 

يومابناث، يوم كان ! نالت،عسائشة، عن رخ( —  ١٦٨٢
وقتك، نلؤِ امحتزق ومحي . الله رسول فقدم . لرسوبه الله قدمه 

الإسلام.في دخولهم في ه رسوله الله فقدنه و-محوا، 
ملوالخزرج الأوس بين ونعة به ت، كانالمدينة، من ملين على موضع )تعاث؛ 
جمعراة والالين، بفتح صراه، جع صاداتهم، نرواتهم؛ سين. بخص الهجرة 

اليد(.وهو ّري 

مبعثمن ع1.وا ما قال؛ سعد، بن سبل عن زخ( -  ١٦٨٣
المدية.نقد>مه من إلا عدوا ما وفاته، من ولا النح، 

منلا ه المحم، مم؛ من إلا ال—ارخ بمد'وا لم أي؛ التاريخ، باب في )أحرجه 
ه(.ووفاته مّعئه حش الأحداث من غيرها 

أصحابمن علنا يدم من أود قال: البراء، عن رخ( -  ١٦٨٤
بقرآننافجعلا نكنوم، أم وابن عمير، يس محعس، . اممه رسول 



ج__وقؤإييإ؛ه)تئهتت* 
فيالخطاب بن عمر حاء مم وسعد، وبلال عمار حاء لم القرآن، 
أهلرأث فما س المي مدم ثم ه الله رسول أصحاب من عشرين 
تيقولون والمسال الولائد رأيت حتى به، بشيء يرحوا المدينة 

رقأنر ءؤ>أإج ت فرأت حتى حاء فما حاء، قد الله رمحود هدا 
الفصل.من مثلها نور في 

عمنابس سمعث، قال: الهدي، عثمان أبي عن رخ( -  ١٦٨٥
أنايدمن، عمر: ابن قال أبيه، قبل هاجر إمه له: ميل إذا يعض، 

المنزل،إلى فرحعنا قائلا، ناه فوجل. المدينة، ه المبي على وعمر 
امحتيقفل،قد فوجدته امحتيقفل؟ هل فانفلر اذهب، فمال: عمر، فأرسلني 

بايعته.ثم فايعه، نهرول، فجثنا عمر، إلى انطالفث، ثم فبايعته، 
النهار(.منتصف القيلولة وثت المتريح رالقاJلت 

قال:الأشعري، مومحى أبي عن بردة، أبي عن م( )خ -  ١٦٨٦
أناإليه، مهاجرين مخرجنا بالمن، ونحن ه الله رسول مخنج بلعنا 

إما- رهم أبو والأحر بردة، أبو أحدهما أصغرهم، أنا لي، وأحوان 
وحميناثنين أو وحمين، ثلاثة فى قال: ؤإما بفنة فى قال: 
الجاني،إلى، سفينتنا فالمتنا سفينة، فركبنا قال: - قومي من رجلا 

إلجعفر: فقال عنده، وأصحابه طالب، آبير بنر جعفز فواقمنا بالحبثة، 
معهفأقمنا معنا، فأقيموا بالإقامة وأمرنا هاهنا، بعثنا افه رسول 

لمافأسهم حيبر، افتتح حين، الله رسول قوافينا جميعا، قدمنا حتؤر 
منه-اخيبن فتح عن غاب لأحد قسم وما - منها فأءهلانا قال: و أ- 

وأصحابه،جعفر مع سفينتنا لأصحاب إلا معه، سهن. لمن، إلا شينا 
لأهليعني - لما يقولون الاّر، من، ناس، فكان معهم، لهم قنم 

ممن،وهي — عمك، ينتج أسماء فدحلن، بالهجرة، سبقناكم —٠ فينة ال



إلىهاجرت كانت وقد زائرة، . الني زوج حممه على - معنا لدم 
عندها،وأسماء حفحة، على عمر فيحل إليه، هاجر فيمن الجاني 

عمنى،بتت ء أمما قاك هذه؟ من أسماء؛ رأى حين عمر فقال 
فقالنعم، أسماء؛ فقالت، هذه؟ ألبحرية هده؟ آلحبشيه عمر؛ فقال 
فغضت،،منكم، افه برسول أحي فنحن بالهجره، سقناكم عمر؛ 

يهلعمانله رمول مع كنتم واممه، كلأ عمر، يا كدبث، كلمة؛ وهالت، 
البمفاءالنعداء - أرض أو - دار في وكنا جاهلكم، ؤيعمل جائغكم، 

طعاما،أطنز لا اف وائم رسوله، وُي، النه في وذلك الحبشة، في 
نوديكنا ونحن اف، لرسول ثلث، ما أذكر حتى مرابا أمربح ولا 

أكدبحلا وواض اله، وأساممه لرسول لثح ذلاذكر وسمومخافح، 
؛نالح، ه سمي تالجاء فلما لئ،، ذلعلى أزيد ولا أزيغ، ولا 

قلتطقالت،؛ له؟ قلمح فما قال؛ وكدا؟ كذا قال عم إن اش، نئ يا 
ولهمنكم، بي احى بليس ه•' افه رمحود فقال وكذا، كذا له؛ 

؛قالمثن، هجرنان، - فينة الأهل - أنتم ولكم واحدة، هجره ولأصحايه 
عنألونى يالأ أرّيأتوني فينة الوأصحاب، موسى أبا رأي؛؛، فلقد 
همأنففي \عظإإ ولا أفرح به هم شيء الدنيا مى ما الحدبشا، هذا 
رأين،فلقد ؛ أسماء لي فقالت، بردة؛ أبو قال اف، رسول لهم قال مما 

مز.الحديث، هازا ليستعيد ؤإئه مومحى أبا 
إلىفيها لنصل أي محفينة فرتمنا ت قوله قومهم، بلاد من أي؛ باليمن، ونحن )قوله؛ 
أمرهمملكوا فما عليهم هاجت، الريح كأن النجاشي، إلى سفينتنا فالقتنا ت قوله مكة، 
أي؛كذبت،، ؛ فولهاالنووي؛ ونال حجر، ابن فاله الحبشة، بلاد أوصلتهم حتى 

العلماءنال البغفاء، ؛ العاناء وقولها ، اح3لا بمعنى كذبح استعملوا وقد أحعلأ>>ت، 
بإسلامهتخفى يوكان المجاصى إلا كفار لأنهم الدين ش البغضاء بح النفى البعداء 

أفواجا(.أي؛ الهمزة، بفتح أرسالأ لهم. ؤيوري نومه عن 

أتىالدومحئ عمرو بن الْلفيل أن جابر، عن )م( -  ١٦٨٧



ومنعة؟حمين حمن في لك هل الله، رسول يا فقال! النبي 
لأذىالأبي. ذك فأبى الجاهالأة، في لأوس كان حض فال: 
إلههاجز المدينة، إلى ه افه رسول هاجز فلما للأنصار، الله لحز 

المدينة،فاحثووا قومه، من رجل معه وهاجر عمرو، بن الهلننل 
براجمه،بها فقطع منافص، فأخذ شديدأ، جزعا قجنع يمرص 

هيئةفير منامه فى عمرو بن الطفيل فرآه مات، حتى يدا0 دثسخذت، 
ليغفر فقال: ربلثإ؟ بلث، صنع ما له: فقال يديه، معئليا ورآه حنة، 

لنر• قتل قال؛ يديك؟ مغعليا أراك لى ما ت فمال سه، إلى بهجرتى 
ه:فقال . اممه رسول على الطفيل شثها دت، أفما مناف، ملح 
فامح•نلديه اللهم 

وهرالجوى من مزاجه، له فتغثر ٍلبعه، يوافق فالم اسوحمه البلد; )اجثوي 
عرضهم الهو أو عرض، نضل وهو كمنبر، مئفص جمع مناقص: المرض• 
الأصاع(.ظاهر ني الش النقد الراجم: الخل. 

بنعنرو بن ءثا-ارله عن رحسن( هق( ك ص، ن )حم .  ١٦٨٨
أنقال: أقفل؟ الهجرة أي اممه، رسول يا رجل: فال قال: العاص، 

هجرههجرتان: الهجرة الله رسول وقال ربلنف، كره ما نهجر 
إذاؤيطع دعي، إذا فيجسي، البائي، فأما البادي، وهجرة الحاصر، 

أجرأ.وأعظمهما بلثه أعظمهما فهو المحاصر، وأما أمز، 
الهجرةمن هذا عدا وما الله، بكرهه ما هجر الهجرة أقمل أي التندي: )نال 

الجهادحضوره مع اJاددة مكن إذا أي: البائية، ماكن هو والبادي هجرتان، 
فهوورصوله ف المدينة ومكن وطنه ترك من وأما مهاجر، فهو ورموله فه وطاعته 
أكل(.

اممه،رسول يا قال: أعرابيا أن سعيد، أبي عن م( رخ -  ١٦٨٩
فهلشديد، الهجرة شأن إن ؤيحلثج، ه: قال الهجرة، عن أحبرنى 

قال:نعم، قال: صدقتها؟ تودي فهل قال: نعم، قال: إل؟ من لث 



تحقتت(جعوؤ1يسيه< 
نعم،قال؛ وردها؟ يوم فتحلثها ت يال نعم، ت قال منها؟ ئمثح فهل 
شيثا.عملك من يترف لن الثه فإل البحار، وراء من فاعمل فال! 
هالّك، ْع المدينة ملازمة هي عنها سأل التي الهجرة العلماء نال المؤوي! )نال 
ينكصوأن بحقوقها يقوم ولا عليها يقوى لا أن . الني فخاف ووطنه أهله وترق 
القرىمي توانمرب القرى هنا يالبحار والمراد نالوا ذلك، له فقال عقبيه على 

فيمبالغة البحار، وراء من اعمل قوله حجر؛ ابن وقال البميرة، والقرية البحار 
لنالراء! وفتح الماء بكر يترك، لن كان. موضع أي في يضح لا عمله بأن اعادمه 

ينقحك(>

بأخيهحاء إنه ت قال عود، مبن مجاشع عن ،؛ا رخ .  ١٦٩٠
علىيباينلئ، مجالي، هذا ت فقال ه النبي إلى عود مبن مجالي 

علىأبايعه ولكن مكة، فتح بعد هجرة لا ه! المبي فقال الهجرة، 
أناه النبي أتيث قال! رواية( )وفي والجهاد والإيمان الإسلام 
لأهلها،الهجزه مضت، . فقال الهجرة. على بايعنا I فقلت، وأحي، 

تفال أحرى( روقي، والجهاد الإمادم على قال؛ يبايعنا؟ علام ؛ فقلت، 
مضت،قد الهجرة إف فقال الهجرة، على أبايعه . النبي أنسن، 

والخير•والجهاد الإسلام على ولكن لأهلها، 
يومقال . الله رسول أة عباس، ابن عن م( رخ -  ١٦٩١

فانفروا.اسنفزتم ؤإذا ونبه، جهاد ولكن الفتح، بعد هجرة لا القح! 
فيفرضا الهجرة ت، كانوغيره الخطابي قال مكة. فتح أي! الفتح، بعد هجرة )لا 

فلماالاجتماع إلى وحاجتهم بالمدينة الملمّين لقلة الم أسمن على الإسلام أول 
وبقيالمدينة إلى الهجرة فرض قلل فأفواجا اممه دين في الماس لحل مكة الله فتح 

دارس الهجرة القرطي! وقال عدو، به نزل أو به قام من على والية الجهاد فرض 
هيبالفح انقْلعتح والي، القيامة، يوم إلى مقروصة باقية الإسلام، دار إلى الحرب 
أنلأحد يحل لا مالك،! فقال البدعق، أرض أس كان، حيتؤ . المبى إلى القه.د 

أدضفي، بالمعاصي عمل إذا حمير: بن سعيد وقال لفح، الفيها ينث، بأرض يقيم 
ونية،جهاد ولكن؛ قوله! غه• لإا:آردأ ومنه أقي أدم، ظأ وء وتلا: منها، فاخرج 



دآقت؛ا
واليةبالجهاد تحصيله يمكن الهجرة انقطاع انقطع الذي الخير أن يريد المؤوي نال 

فاجبموا،•للجهاد الممر منكم نلبب إذا أي: فانفروا، انئثفنJم إذا وقوله؛ المالحة، 

مععاسة رزن قال: رباح، أيي بن عطاء عن م( )خ -  ١٦٩٢
الفقالت- الهجرة؟ عن فالناها بيير، مجاورة وهي عمير، بن عبيد 

ؤإلىتعالى الله إلى بدينه ١^٥٢ يغث المؤمنون كان اليوم؛ هجرة 
الإسلام،اممه أظهر ففد اليوم فأما عنه، يفتن أن مخافة رسوله 

■ؤفة جهاد دلكن ّلاء، حنث ربه ينبد فالمؤمن 
لمون،المنحه ند بلد من الهجرة تجب، لا المفاسح: مرعا؛ في المباركفوري )قال 

دينهإظهار يمكنه لا الهجرة، على قادر ثلاثة: أحد فيه لم فالمنمحه نل أما 
الثالث،:نحبة، م لهجرته دينه، إفلهار يمكنه قادر الثاني: واجبة، عاليه فالهجرة 

مختتمرأ(.انتهى أجر، وهاجر ه نفعلى حمل فإن الإقامة له فتجوز عاجز 
أنأريد عمر؛ لابن ن، قلقال؛ مجاهد، عن )خ( -  ١٦٩١"
بعدنال-؛ أو - الفتح بعد هجرة لا فقال؛ الشام، إلى أهاجر 
وحدث،فإن نمك، فاعرص فانطالؤ ؤث، جهاد ولكن . الله رسول 

رجعث،.ؤإلأ شيثا 

اتجهادفضل باب 

اممه،رسول يا قال؛ رجال أن هريرة، أبى عن ي زخ -  ١٦٩٤
تستطيعهل قال؛ ثم أجده، لا قال؛ الجهاد، يعدل عمل على دلك، 

ولاوتصوم تفتر، ولا فتقوم مجدك، ثدحل أن المجاهد حرج إذا 
قال؛لم( )ولمالبخاري( رواية رهذه ذللثؤ؟ يتطح ومي فقال؛ مطر؟ 
القال؛ اممه؟ سيل في الجهاد ئعاو-ل ما اممه، رسول يا نيل؛ 



البقول! ذلك كل؛ ثلاثا، أو مرتين، عليه عادوا فأ تطسعونه، ت
القانتالصائم كمثل اوو4، مسل في المجاهد مثل ت قال يم تستهليعونه، 

فيالمجاهد يرجع حتى صلاة، ولا صيام من نمتر لا اض، بايات 

اضتمنن نال: ه المي أن ميرْ، أبي عن م( )خ -  ١٦٩٠
بي،ؤإبمال سيلي، في جهاد إلا يخرجه لا بتله، في -مج لمن 

إلىأرجعه أو الجنة، ألحانه أل صامن علي فهو برنلي، وتمديق 
صوالدي غنيمة، أو أجر من نال ما نائلا منه، حرج الذي مكنه 
القيامةيوم جاء إلا اممه، مسل في يكلم كلم مى ما بيده، محمد 

محمدنفى والذي لئ،، مريح ويبمته دم، لول لويه كلم، حين كهيثته 
فىتغزو مرية خالفنا دعلرّتا ما الملمين على يسئ أن لولا بيده، 

منةيجدون ولا فأحملهم، منة أجد لا ولكي أبدأ، اممه سبيل 
بيده،محمد نمى والذي عني، يتخلفوا أن عليهم ؤنئل فيئعوني، 

فاقتلأعزو نم فاقتل، أغزو نم فاقتل، اممه، بيل في أغزو أن لوددت 
بيتهمن يخرجه لا سيله، في جاهد لمن اممه تكمل قال؛ رواية( روقي 

يردهأو الجنه، يدخله أن بكلماته، وتصديق الله سيل في الجهاد إلا 
أنلولا بيده، نفي والذي غنيمة، أو أجر من نال بما مكنه إلى 

تخلمثؤ،ما أحمالهم، ما أحد ولا بعدي، يتخلفوا أن يكرهون رحالأ 
أقتل،ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا نم اش، ميل في أفتل أئي لودذت 

فياصم ثكلنة كلم كل قال: أخرى( )وفي أنملا ثم أمحيا نم 
لوناللون دما، يفجر يننإ، إذ كهيئتها القيامة يوم يكون اممه سيل 
فيأحد نكلم لا أخرى(: )وفي البم، >ف والنزث الدم، 
القيامةيوم حاء إلا - سبيله في يكلم بمن أعلم وافه - افه ببل 

^٧٠٠١١.١ريح والريح الدم، لون اللوق يتعبا، و-محه 



>تثيئتوهقمحء
شحيتعب، جرحه الراثحة. فسكون؛ بقح الغرف، الجرح. فكون؛ بقح )الكلم، 
يجرى('أي انمن، 

اصنن نال: M البذ أن ص، أبى ص )خ( -  ١٦٩٦
اما ت رواية( )وفي النار على اف حزمه اممه، سبيل في يدناه 

صنهاممه، سيل في عبد فدما 
الجمعة(.صلاة باب الصلاة كتاب ني الحديث )سق 

لغابقال: اف. رسول أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٦٩٧
أولعدوه وقال: وتغرب، الشص عليه تطاغ مما حير الجنت في قوس 
رواية،؛روقي وتغرب الئص عليه طلع مما حير اللب ميل في روحه 

فثها•وما الدنيا س حير 
والمرادالزوال إلى النهار أول من أوله بفتح الغدوة قوس• فدر أي مس، رناب 

اللثل،•إل الشمس زوال ين ما والروحة الهار، أول سر هنا بها 

رصيس قال؛ و. اف رسول أن سعيد، أبي عن )م( -  ١٦٩٨
فعجبالجنة، له وجبت رسولأ، ويمحمد دينا، وبالإسلام ربا، باق 
ثمعليه، فأعادها الله، رسول يا علي أعدها فقال: سعيد، أبو لها 

كلبين ما الجنة، في درجة منه العبد بها الله يرلع وأحرى قال؛ 
قال:افه؟ رسول يا هي وما قال: والأرصر. ماء البين كما درجتين 
اطه.سيل في الجهاد اطه، سيل في الجهاد 

باطهآمن نن قال: البي. أن هريرة، أبي عن رخ( -  ١٦٩٩
يدخلهأن افه على حما كان رمضال، وصام الصلاة، وأقام ورسوله، 
فيها،ولد التي أرصه في جلس أو اطه، سبيل في جاهد الجنة، 

درجة،مته الجنة في إن قال: الماس؟ يبشر أفلا اطه رمول يا : فقالوا
ماءالبين كما الدرجتين بين ما افه، سبيل في للمجاهدين افّ أعدها 



وأعلىالجنة أومهل فانه الفندوس، فاسألوه اممه سألتم فإذا لأرض، وا 
الجنة.أنهار مجر ومنه الرحمن، عرش وفوقه الجنة، 
ونممها(.الجة ذكر باب ني الحديث آحر رصاتي 

قال:الأشعري، موسى أبي بن بكر أبي عن )م( -  ١٧٠٠
أبوابإن ت اللهرسول قال يقول• النذو بحفره وهو أبئر سمعتا 
أبايا فقال! الهيئة، رث رحل فقام الثيوف،. خللال ئحت< الجنة 

إلىفرجع نعم، ت قال هذا؟ يقول و. الله رسول سمعتا آنتا موسى، 
ثمفألقاه، سيفه جئن كنر ثم لام، العليكم أقرأ فقالت أصحابه، 

قتل.حتى به فضرب العدو، إلى يمه بمنى 
نجيحأبى عن )حسن( هق( لث، حب، لزن رحم -  ١٧٠١

حمنالله نبي مع حاصرنا ت قال السلمي، عبنة بن عمرو 
لهفهو الله سيل في بنهم بلغ من ت يقول . المى معتا قه، الهلائغ
وممعتقال! نهما. عثر سنة يومئذ فبلغت، الجنة، في درجة 
منررد عل• له فهو اض، ميل في، بنهم رمك، من( يقول؛ . المبي 
محزرة.رقبة ل عل. ! رواية( )وفى 

اف،سل في هم بتنديدها رواية وفي اللام بتخفيف بلغ، من المرقاة؛ في )نال، 
ولمبه رمى أي: الد، ميل في هم برمى ومن جسيم، في لكفر إلى أوصله أي؛ 

عبدثواب مثل أي! وفتحها، المتن بكسر محررا ^"j، له فهو لكفر، إلى يومحمله 
فيتكوو وقد يرم، لم ؤإن هم، بملتا الخزو مكان بلغ من معناه ونيل؛ معثق،، 

المثل(.بممى وهما والقح، بالكر والخيل، الخ-دل ذكر الحدبن، 

أنهريرة، أبى عن )حسن( إ هب، ك ن ت ه رحم - ١ ٧ ٠ ٢ 
ايذيعوذ ص افه، حية من بكك، رجل النار بلج لا قال؛ ه النك، 

جهنم.ولحان الله سيل في همار همد، على يجتمع ولا الصؤع، فى 

الانمان قال: m ض أن أبي عن )م( -  ١٧٠٣



ياهم من قيل• الأحر، أحدهما يضئ اجتماعا النار في يجتمعان 
يجتمعلا رواية(: )وفي نيئ ثم كافتا قتل مرمى قال: الله؟ رسول 

أيدأ.المار في وقاتله كافر 
وقاربوا(.سددوا حديث; في كما الطرقة، على استقام )نيئ; 

قال:ه اممه رسول أن معد، بن هل معن م( )خ .  ١٧٠٤
نزمحلوموصع عليها، وما الدنيا من حير الله سبيل في يوم رباثل 

فيالعبد يروحها والئوحة عليها، وما الدنيا من خر الجة من أحدكم 
عليها.وما الدنيا من حير الغدوة، أو الله، سيل 

و.اممه رسول ّمعث، قال،: الفارسي، ّالمان عن زينا  ١٧٠٥
جرىمات ؤإن وقبابه، مهر صيام من حير وليلة يوم رباثل يقول: 

الفتاو.وأمن رزقه، عليه وأجري يعمله، كان الذي عمله عليه 
الهمزةبفتح أمن أحدهما: بوجهين؛ أمن ضطوا الزوي: نال اكان، أمن )نوله: 
فقالالفتان وأما وبواو. الهمزة بفم أومن والثاني: واو، غير من الميم وكسر 

روايةوني باكح، الطبري ورواية فاتن جمع الفاء يقم الأكثرين رواية القاصي: 
الشر(.قتاني من أومن ته: في داود أبي 

قشالهعن زحسنا هب،( ل؛، ْاب، حب بر ت د رحم ~  ١٧٠٦
إلاعمله، على يختم ميت كذث قالط: ه اممه رسول( أن عبند، ابن 

القيامة،يوم إلى عمله ينمو فإنه الله، ميل في مرابهلآ ماتر الذي 
القبر.فتة من ؤنأنن 

فنزلت،: لما قال،: عازب، بن البراء عن حزا رخ ■  ١٧٠٧
بمحب،فجاء زيدا، . الله رنوي دعا ألنؤين؛ثه يى آأثودو0 مثوى 

مىآلثعدوث مثبى ولا فنزلت،: صرارنه، مكتوم أم ابن وشكا فكتبها، 
مثوىولا نزلت،: ما لقال،: رواية( )وفي أؤل عر ألثويتن 
ومعهفجاءه، للأنا، ادعوا ه: افه رسول هال، من ألأثءدوق 



منالقاعدون نوى ي؛^لأ اكتب I فقال الكتف، أو واللوح الدواة 
أمابس و. النس وحلت الله4 سبيل ش والمجاهدون المؤمنين 

تتؤى^لأ ملكنها فزك صربر، أنا الله، رسول يا فنال! مكتوم، 
^^٠سل ذ وألمجنهدة ألئرو أزل عر بن آثدعدوث 

نسخجميع في هو هكذا ت النووي قال الأعمى، ت والضرض عما© أي• )صرارته، 
الضاد(.بقح صرارته لأدنا 

ماتمن قال: ه اف وسود أن هريرة، أبي عن رم( -  ١٧٠٨
ابنقال النفاق، من ثنية على مات نمه، به يحدت ولم يغز، ولم 

اللهرسول عهد على كان ذللث، أف فنرى المارك؛ 
عام(.إنه غيره هال، وقد محتمل، المارك ابن قاله الذي هذا الووي■ رنال، 

فىالنامي عمن بعث، قال: خثة، بن جينر عن )خ( -  ١٧٠٩
إنيقال: الهنمزاJ، فأسلم المشركين، يناتلو0 الأمصار، أفناء 

الناس،من فيها من ومثل مفلها نٌم' قال• هده، مغاني في مستشيرك 
رحلان،وله جناحان، وله رأس، له ؤنائر مثل الخلين: عدو من 
كيزفال والرأس، Jجناح الرجلان نهضن، الجناحين، أحد كسن فإل 

ذمت،الرأس، سدح ؤإن والرأس، الرجلان نهضت، الاحز، الجناح 
يمن،والجناح: كنى، فالرأس: والرأس، محان والجنا الرجلان 
قالرى، كإلى ينفنوا أف الملمين محمر فارس، الأحر: والجناح 

إذاحتى مقنل، بن الثعمال علينا واستعمل عمر، فنيتنا حيه« بن جبير 
فقامألفا، أربعين في كرى عامل علينا حرج العدو، بازصن كنا 

مئن،،عما صل المعيره: فقال منكم، رجل لتكلمي فقال: دنجمال، 
وبلاءمديد سقاء في كنا العرين،، من ناس نحن قال: أنتم؟ ما فقال• 

ونحبدوالئعن، الوبر ونلبس الجؤع، من والثوى الجلل نمص شني، 
وربؤالوات، رث، ؛عث، إي كدللث،، نحن محبينا والحجز، الشجر 



أباهئعرث أمسنا، من سا إلينا - عظمته وجلى ذكن0 يعار - الأرصن 
وحده،الله تعبدوا حش نقاتلكم أن ربنا رسول نيا، مرنا فا وأمه، 

مناقتل من أنه ! ربتارسالة عن يبينا وأخبرنا الجنيه، نودوا أو 
رقاتكم.مالك، متا نقي ومي قهل، مثله يز لم نعيم في الجنة، إر صار 
الأمار،أفناء ت نخة وفي الكبار، البلاد مجمؤع الأممار: أفاء حجرت ابن )محال 

أفاءمن ورجل فسكون، بكسر فنو جمع الأ■حالآط-، ت ممدود والنون بالفاء والأقاء 
وقولهI قال العفليمة، المدينة والممر هو، قبيلة أي من بدري لا ت أي القبائل 

بينهكثير قال بعد كان الهرمزان إسلام لأن كثير احممار الساق في الهرمزان فاسلم 
فأصر0عمر حكم على يرل لم فارس، عقلهاء من وكان تستر بمدينة لمين الموبن 

يقربهعمر ار قمفأسلم، أنى مع عمر إلى به وأرسل الأشعري موسى أبو 
أباواؤنا بانه اتهمه الخهلادثc بن عمر ابن بالتصغير عبيدالثه أل اتفق ثم ، ويستشير٥ 

عمر(.قل يمد فقتله الهرمزان على فعدا عمر قل على ^^٠ 

بن،ض بن عداش عن )حسن( بغ( هق ك د )حم -  ٠١٧١
رواية(؛)وفي كعزوة اممه سيل في قمله قال! . النبي أن العاص، 

كغززة.قفلة 
يثابكما ورجوعه، بقفوله الغاري يثاب المعنى القاري■ قال الرجؤع، ت )القفول 
حكمه،في فتكون الغرو نواح من القفول حرلكت لأن ؛ وغروْ العدو إلى بتوجهه 

هدا(.على المعول وقال التفسيرات من عددأ وذكر 

.اش رسول أن الجهني، حالي بن زيد عن م( )خ -  ١١٧١
أهلهفي غانيا حلم، ومن غرا، فقد اغ سل في غانيا جهز من قال؛ 
غزا.فقد بخير 

للمسلمينمصلحة فعل من إلى الإحسان على الحث، الحديث، هل.ا قي النووي• )قال 
مهماتهم(.ْن بأمر قام أو 

ولاأثي سيل ف، ؤوٌد[ اليمان، بن حذيفة عن )خ( —  ١٧١٢
لنفقة.1 في نزلتؤ I قال آلبثكي'ه إز ُأيدتؤ لأفو\ 



)نلق
تتركوالا ت والمعنى المضاف، يحيف النفقة، ترك في أي• النفقة، في نزلن، ت )فوله 

والترمذيداود أبو ورام كما الهلاك، إلى باكم ذلل؛، فيود.ي اممه سيل في الإنفاق، 
الإقامةاكهلكة فكانت، هال،: الأنصاري أيوب أبي عن الأية في وغيرهم حبان وابن 

الغزو(.ؤإصلاحها أموالنا في 

أنعنرو، بن عبداف عن )حسن( بغ( هق د رحم .  ١٧١٣
الغازي.وأجر أجره وللجاعل أجره، للعازمحا ت قال ه الله رسول 

هذافي المّس: معالم في الخهلا؛ي ذال، غانيا، جهز الذي المجهز )الجاعل: 
وأحرأحر0 وللجاعل ت نوله ت القاري ومحال له، للمجعول ورخصة عل للجا ترغيب 

حنتستة من من كقوله؛ ا أجرته دسبج يغزو الذي وأجر نفقته أجر أي• الغازي، 
فاعله(•أجر نل فله خر على ذل من وقوله: بها، عمل س وأجر أجرها فله 

الغزوأريد إني، ت قال أسلم ?rI، قش أل أسم،، عن )م( -  ١٧١٤
فلأنا،ائن، ؛ لهقال به، أثجهز ماد معي وليس افه، ومحول يا 

يمرئالئ،.ؤ اممه رسول إن ت فقال فاتاه، ينرمحز، ثجهز قد كان فإنه 
-لأهله - يلأنه يا ت فقال به، نجهزُت، الدي أعطني ؤيفود! لام ال

ئحسسيلا فوالله منه، شيئا عنه ثحبسي ولا به، تجهزت، الذي أعطمه 
فيه.للث، فيبارل— سبثا منه 

هاممه رسول رجل أتى قال: سعيد، أبي عن م( )خ -  ١٧١٠
فيوماله ه بنفيجاهد مؤمن قال: أفضل؟ الناس أي فقال; 
الشعاب،،من شني، في رجل يم قال; من؟ ثم قال؛ اممه، سبل 

سرْ•ْز، الناس محندغ اف، يمٍ، رواية؛ رومح، اف يمد 

حيرمن قال: ه اممه رسول أن هريرة، أبي عن، رم( -  ١٧١٦
علىيْلير الله، سل قمح، فرسه بعنان ممبث رجل لهم: الناس معاش 
أوالقتل يبتغي متنه على طار محرعة، أو هينة، محمع كلما متنه، 

بملنأو الئعاف، هذه من ثعفة فى عنيمة فى رجل أو مظانه، الموت 



^٥^^٤٠>تثآئت( 
يأتيهحش ربه ؤيمد الزكام، ؤيوتي الصلاة يقيم الأودية، هده من واد 

حتر•في إلا الناس س ليس الفن، 
كلوشنفة الجبل، رأس العين• بفتح الئعفة، ٠ للفنع الصارخ صوت ت )الهيعة 

غبطواما الناس عن المنقهلعون العابدون الرعاة الحديث هدا ثمن ولو أعلاه، شي؛ 
الدنيا(,من شيء عر أحدأ 

فيكرفيهم، قام اف. رسول أن قادة، أبي عن )م( -  ١٧١٧
فقامالأعمال، أفضل باق والإيمان اف، سيل في الجهاد أو لهم 

عنيأثكمر اممه، سيل في ثتك إن أرأيث، اض، رسول يا ت ل ففا رحل 
وأنثاف سبيل في محتلث إن نعم و.•' اممه رسول له فقال خطاياي؟ 

هالث،؟كيم، .ت اف رمحوثر قال ثم مدير، غير مقبل ، محثسب، صابر 
فقالخطاياي؟ عني أتكمر اممه، بيل حمفي يتك إن أرأيث، ت قال 

محتسب،صابر وأنن، الله سبيل في قلن، إن نعم، ه! افه رسول 
ذلك.لي قال ء جريل فان الذين، إلا مدبر، > تقبل 
حقوقإلا كلها حطاياه تكفير وص للمجاهد العفلمة الفضيلة هده فيه الووي' )قال 

محتسباصابرا يقتل ان وهو المذكورة الشروط بهده تكفيرها يكون ؤإنما ، دميين الا 
هووالمحتسب والاحلاصى بالنية إلا تنفع لا الأعمال أن وفيه مدبر غير مقبلا 

ولاالثواب هذا له فليس نحوها أو لغنيمة أو لعصبية قاتل فاذ تعار، ض المخلص 
والشهادةالجهاد وأن الأدميين حقوق حمح عر تنبيه فيه الدين، إلا قوله• غيره 

تعار(.اض حقوق يكفر ؤإنما الأدمتتن حقوق يكفر لا البر أعمال من وغيرهما 

عبدتعس قال: ه النبئ أن هريرة، أبي عن )خ( -  ١٧١٨
ؤإنرصي، أعطي إن والحميمة، والممليفة، الدرهم، وعبد الدينار، 

الدرهم،وعبد الدينار، عبد تعز رواية(: زوقي يرض لم يعظ لم 
ئعزسخنل، ينهل لم ؤإن رصي، أعهلئ إن الحميمة، وعبد 

فيفرسه بعنان آخد لعبد طوبى انتفش، فلا سيلث، ؤإذا وانتكس، 
فىكان الحراسة فى كان إن نمماه، معتزة رأسه، أئحن، اممه، سبيل 



>حآز(هبمسي 
ئو>أ0لم امتادن إن الساقة، في كان الساقة في كان ؤإن الحراسة، 

يثشر.لم شفع ؤإن له، 
قالحجرت ابن قال المرح. الكساء والخبممبمة حمل له الذي الثوب هي )القمليفة 

علىانكب تعس إذا لأنه عليه الدعاء في الترقي فيه وانتكس نص نوله في المحي 
الحثوالنكس الوجه على الحث التعس وقيل رأسه على انقلب انتكس فإذا وجهه، 

بالمنقاش.يحرجها من يجد لم شوكة فيه يحشى إذا أي* شيك، وإذا الرأس على 
المعاونةمن يتصور ما أسهل لأنه بالذكر الشوكة انتقاش خص ؤإنما ٠ العليثي فال 
وقيلالمة، هي مل طوبى: الأولى. بطريق فوئه ما انتفى الأسهل ذلك انتفى فإذا 

كقادةسائق، جمع السانة؛ عيشه. طاب، أي: الطيب من هي ونيل الجنة في شجرة 
لهيؤذن لم استأذن إن فوله يحفنلونه، ورائه من ؤيكونون الجيش يسوقون وقائد، 

والتواضع(.الخمول وقفل والثهرة الرياسة حب ترك فيه ينقع، لم شفع ؤإن 

ه. . 

وآدابهأحكامه باب 

أمنث،قال؛ ه اممه رمول أن عمر، ابن عن م( )خ -  ١٧١٩
محمداوأن اممه، إلا إله لا أن يشهدوا حتى اس نالأقاتل أن 

عصمواذبك همعلوا فإذا الزكاة، ويؤتوا المائة، ؤيقيموا افه، رسول 
اطه.على وحاثهم الإسلام، بحق إلا وأموالهم، دما٤هلم مني 

أوقصاصي من والأموال الدماء في الشرعية الحقوق يعني الإسادم، بحق إلا )قوله- 
كانإن _ت القادم الحديث في — حجر ابن قال ذلك. ونحو متلف غرامة أو حد 

اتفقولذلك تناوله الإسلام حق من أنه ثبت فمهما للأسادم بحقه قوله في الضمير 
الكافرأن على دليل فيه الخطابي؛ وقال الزكاة، جحد من قتال على الصحابة 
العلماء(.أكثر قول وهو الإسلام ظاهره كان إذا له يتعرض لا بكفره المستسئ 

أمن١ثجقال: ه افه رسول أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٧٢٠
إلهلا قال: فمن اث، إلا إله لا : تقولواحئى الثاس أقاتل أ0 





حؤ(بمسي__ه 
ذممكمدخمنوا أو فإثكم أصحاباك، وذمة ذمتك لهم اجعل ولكن 
ؤإذارسوله، وذمه الله ذمه تخمروا أل مص أهون أصحابكم وذمم 

سرلهممحلا الله، حكم على سزلهم أن وأرادوك جض، أهل حاصرت 
أميب،I تدري َلأ محانلث، حكمك، على ائزلهم ولكن اف، حكم على 
لا؟أم الله، خكم فهم 
ءملم منح حميع في هر هكذا ت النووي نال الإسلام، إلى ادعهم ئم ت )نوله 

عاليجاء وند ثم، بإمقاط ادعهم الرواية* صواب ' عثاض القاصى نال ادعهمء 
لتالماوري: وقال وغيرهما، داود أيي ّس وفى عيد أبى كتاب في الصواب 

أموالمجن لل،سامين يحصل ما الفيء: الكادم. لأستفتاح يحلن بل زائدة، هنا نم 
الوفاءوترك نقضها : ؤإحفارهاوالأمان، العهد الذمة: قتال. بغير وديارهم الكفار 

بها(•

نافعإلى ي ءال: عون، بن عبداه عن م( )خ -  ١٧٢٣
أووفي ذلك، كان إنما إلئ:  CSSiiالقتال، فبل الأعاء عن أساله 

عاروف،وهم المضثللق بني على ه اش ون رم أغار وفد الإسلام، 
وأصابذراLهم، ونلي مقاتلتهم، شل الماء، على تنمى وأنعامهم 

الج؛ش•ذللق، ش وكان عمر، بن عدالله به حدثتي جويرية• يوميي 
علىغافلون، غارونت نالهم. نل للإسلام الكفار دعوة أراد القتال: نل )الدعاء 

فيالإفلثه حديث وكان ا حمس سنة المريمح غزوة هي المصطلق بني وغزوة غرة، 
الذينالكمار على الإغارة جواز الحديث هذا ومحي ت النووي نال منها، رجوعهم 

حكاهامذاهبج ثلاثة المألة هذه وفي بالإغارة■ إنذار غير من الدعوة بلغنهم 
يجبلا والثاني• صعيف، وهذا مطلقا الإنذار يجب أحدها؛ والقاصي، الخازري 

يجبولا الدعوة تبلغهم لم إن يجب والثالث: باحلل، أو منه أصعق وهذا مطالقا 
نفلاهرتوقد الجمهور، قال وبه الصحيح هو وهذا يستحب لكن بلغنهم إن 

الأسرف،بن كعب محتل وحديث الحديث هذا فمنها معناه على الصححة الأحاديث 
بنيلأن الُرب استرقاق جواز الحديث هذا وفي النقيق أبي ابن فز وحديث 

الملمام(.جمهور محول وهذا حزاعة يجن عرب الخصْللق 



أفالأنصاري، الضفم، بزيد بن عبداش عن )خ( -  ١٧٢٤
والنثلة.اليهتة عن نهى . الله رسول 

نة.معشرة سع ابن وهمو الحديبية سهد • الأثير ابن قال، فسكون، بفتح )الحنلمي، 
بالفتيل،التمثيل والملة: نهرأ. جهرأ الأحان والنهب،؛ المنهوب،، المال النهبة؛ 
بريدةحدين، في كقوله وهذا أؤلرابه، من شيء أو أدنه أو انفه بجلخ جلض، وتشويه 

يمثلوا(.ولا السابق: 

فينئتولة امراة نجذُت، قال: عنر، ابن عن م( )خ -  ١٧٢٥
النساءقتل عن . اش رسول ئنهى ه اش رسول مغاني بعض 

والقيان.

>قال: خئاْة بن الشغب أن بس ابن عن م( )خ -  ١٧٢٦
منالدار أهل عن ونبل - بوداف أو - الأبول بالله. رسول 

منهمهم قال؛ ودراريهم، بائهم مى فيصاب يبيئول، المشركين 
اليل،من أغارت، خيلا أن لو له: قيل ه المي أن )ولملم(: 

آبائهم.من هم قال: المنركن؟ أبناء من قاصابمتن، 
هدهني حكمهم في أي منهم، هم ونوله؛ غفلة، على ليلا بالغارة يطرقون ليب~ونت 
فيكما ذك، عن نهى قد بل إليهم، نمدأ والدرية الماء قتل يجير أنه لا الحال، 
السابق(,عمر ابن حديث 

ضه الله ود رم بعشنا ةالت هريرة، أبي عن )خ( -  ١٧٢٧
-نماهما قريش من لرجالين - وفلان فائنا وجا.دم إن فقال: يعن،، 

إنيالخروج: أرق.نا حين اف. رسول قال ثم بالنار، فاخريوهما 
فانالله، إلا بها يعد.ب لا النار وإ0 وفلانا، فلأنا تحرقوا أن أمرتكم 

ّفاقتتلوهما وحل.نموهما 

نحلو. اغ رسول حرق قال؛ عمن، ان عن م( )خ -  ١٧٢٨
أزل-ثمح مح، محلنثر اش: فانزل النويرْ، وهي وقثلع، النضير بمي 



جت(
هاولقال: وثثزى \ؤ ئإدن لملها عق ذبئث مثفنمها 

بالبويرةُميق • • • بني نراه على وهال ثابت: بن حسان يقول 
نخطتن.

بأنهمنريشأ يعير وحان معروف، مكان هنا وهي الحفرة وهي بؤرة مصغر ^>^,؛ ١١
للحاجةالشجر ذْلع جواز الحديث دفي، وعدوهم، كما النضير بني ينصروا لم 

يجوزلا ; فقالواالعالماء بعض ^^، في وحالف، العدو، في نكاية أو والمملحة 
أنعلى أو المثمر غير على ذللث، من ورد ما وحملوا أصلا، المثمر الشجر نطع 

القتال(.موضع قي كان النضير بني قمة غي قطع اليتم، الشجر 

أراده النبي أن جابر، عن، رحسن( هق( ك د )حم -  ١٧٢٩
قوماإحوانآكم من إن والأنصار، المهاحرين معشر يا فقال: الغزو، 

الثالثة،أو الئ-جالين إليه أحدكم فليضم عشيرة، ولا مال لهم ليس 
جابر:قال أحدهم، كعمة ■تمهبه إلا حمله ظهر من لأحدنا فما قال: 

حنلي.من أحدهم كثمبة عميه إلا لي ما ثلاثة، أو اثنين إلي ضمت، 
نحنت تقول يتناوبون، أتم،• يتعاقبون، مثل ؤيعتقبون النوبة، فكون: بضم )العقبة، 

ض؛(.صاحبك ؤيركبه مرة، تركبه كنن، إذا • بعيرأ نعقب 

ثعلبةأبي عن زحسزا هق( ك، طب، حب، ن ل، رحم -  ١٧٣٠
رواية:)وفي منزلا . اممه رمول نزل إذا الناس كان قال: الحثني، 

فمالوالأودية، الشعاب، في نغئءوا منزلا( نزلوا إذا الناص كان 
منذلكم إنما والأودية، الئعايت، هذه في تمنيكم إن ه: اض رسول 

بعض،إلى بعضهم ايفم إلا منزلا ذلك بعد ينزلوا فلم الشيطان، 
لعئهم.ثوبه عليهم ببنل لو يقال: حتى 

إذايغير إنما هو اف رسول كان قال: أنس، عن رم^ —  ١٧٣١
أغان،ؤإلأ أنك، أذانا ممع فإن الأذان، شمخ يوكان القين، هللغ 

علىه؛ الله رمول فقال أكبر، الله أكبر، النه يقود: رحلا مع ف



اش،إلا إله لا أن أشهد اف، إلا إله لا أن أشهد قال: ثم الفئلرة، 
معزى.واعي هو فإذا دظنوا الثار، من حزجث، ه.' الله رسول فقال 
الخل(.عليهم دفع القوم: على وأغار أسزغ، أي الفرس، وأغار الرجل رآغاد 

معالقتال شهدت فال: مهنن، بن العمان عن رخ( -  ١٧٣٢
نهبحتى ايثفلز النهار، أول، في يقاتل لم إذا كان ه اممه رسول 

الصلاة.وئحضز الأرواح، 
وتحمرنوله؛ كمحرأ• رياح وعلى قليلا، أيياح على وتجمع ;يح، جمع )الأرواح؛ 

الصلوات،البخاري؛ مطبؤع نى والعبارة الأثير، وابن الحميا.ى عند هكذا الصلاة، 
بقوله:البخاري عليه وبوب، مسام، وهو الثمس وتنون، شيبة؛ أبي ابن رواية وفي 
الثمى(.تزول حتى القتال( أحر النهار أول يقال لم إذا ه النص كان باب، 

اممه،عبيد بن عنر مولى نالم النصر أبي عن م( )خ -  ١٧٣٣
نازحين فقرأته أش، أبي بن همدالله إJه ي فال: له، كانا وكان 

لقي،التي، أيامه بعقم، ر الله. رسول أل يخرْت ١^^، إلك، 
أيهايا فقال: فيهم قام الشص، مالمت، إذا حتى اسهلز الع.او.و فيها 

لقيتمومفإذا العافية، الله واسألوا العدو، لقاء تتمنوا لا الماس، 
اللهمه•' قال ثم السيوف،، محللأل تحث، الجنة أن واعلموا فاصبروا، 

وائمننااهزمهم الأحزاب،، وهازم المحاب،، ومجري الكتاب،، منزل 
فقال:الأحزاب،، على ه اممه رسول دعا قال: رواية( )وفي عليهم 
اهزمهماللهم الأحزاب،، اهزم الجناتحح، سريع الكتائب،، منزل اللهم 

ونلزم•
كانقال: أنس، عن رحسزإ ضرآ حب بز ت د زحم -  ١٧٣٤

أحول،يلث، وضيري، عضدي أنت، الله.لم قاد: عزا إذا اممه رسول 
أقاتل.وبلث، أصوث،، وبلن، 



والتفريق،والمنع والحركة الحيلة الحول؛ أحول، بك والمعين. الناصر ؛ )العقد 
أحاول،وبلث، ؤيروى؛ والباطل، الحق بين وأفرق وأمنع وأتحرك أحتال بلئ، أي: 
الوسة(.والصولة؛ وأقهر، انئلو أي؛ أصول، أهلال_،. أي؛ 

مرث: JU mالحي أن ماس، ابن ص م( )خ -  ١٧٣'
بالدبور.عاد وأهالك.تإ بالصبا، 
بفتحوالدبور الشرقية، الريح هي مقصور الموحل،؛ ، وتخفيفالمهمالة بفتح )الصبا، 

مرعا؛في المباركفوي قال الغربية، الريح هي المضمومة؛ ة الموحال وتخفيف أوله 
المدينةحاصروا حين الأحزاب،، غزوة في ن؛ذ كانبالصبا . نمرته المفاتيح؛ 

قتال(،غير من فانهزموا عليهم الله فأرملها 

?>،حرج مى قال؛ M اض أن هريرة، أبي عن )م( -  ١٧٣٦
ئحث،قاتل رمى ج،اهلية، ميتة ماث، ^('^،، الجماعة وفارق الaلاعة 

محل،عصبة يتحر أو عصية، إلى يدعو أو لعصبة، يعضتح عمئة، راية 
ولاومحاجنها، بثها نضرب، أمتي على حزخ ومن جاهالثه، محقئله 

منهولنلم، مني، قليس عهده، عهد لدي يفي ولا مؤمنها، مى يتحاشى 
منه؛ الني قال قال: البجلى، عبداممه بن حندب، عن رواية( )وفي 

جاهلبة.محقتلة عصيه، ينمر أو عصبيه، ندعو عمية راية تحنتط قتل 
الأعمىالأٌر هي الياء؛ وتثل.يا■ .دة المثا.الميم ويكر وكرها العين بفم رعمية، 

هوام(.أو لقومه عصية يقاتل إنما معناْ لعمحّبة؛ وجهه، يشين لا 

زادابن كان لثا قال: ازاحي، المهال أبي عن )خ( .  ١٧٣٧
الهراءوونم، بمكه، الزبير ابن وون، بالشام، ومروان بالمصرة 
لحلناحتى معه وذمت، الأملمتي برزه أبي إلى أبي انهللق بالبصرة، 

إليه،محجلننا قصب،، من له عئثة ظل محي حالز وهو داره، محي عاليه 
فيهوقع ما ترى ألا برزه، أبا يا فقال: الحديث، تهلعمه يأبي فاننأ 

أنيالله عند احننست، إني يه: تكلم سمنته شيء فأول الناس؟ 
علىكئم الُرب"، معثر يا إنكم قريش، أحياء على ماحئا أصبحثا 



جعيخ|كدهلجت(
)وفيأنقدكم اش و|ن والقائلة، والقلة الدلة س عينم الذي الحاو 
وهذه، تروو ما بكم بلغ حتى ه وبمحمد بالإسلام نعشكم( ت رواية 
إلايقاتل إذ والله بالشام، الذي ذاك إذ بينكم، أفسدثح التي الدنيا 

علىإلا يقاتلوذ إن واللب أظهركم، بين الذين هولا■؛ ؤإن الدنيا، على 
الدنيا.على إلا يقاتل إن واللب بذكة الذي ذاك ؤإن الدنيا، 

.علالي( وجمعها أكثر والكر وتفتح عينها تكر حرثة، بوزن القرفة ت )العلثة 

ابنفتنة في رحادن أتاه عمن ابن أن نافع، عن رخ( -  ١٧٣٨
وصاحبعمر، ابن وأنن، ترى، ما صنعوا الناس إن I لا فقا الزبير، 
عليحرم الله أن يمنعني ت فقال، تخرج؟ أن يمنعالث، فما الله رسول، 

الحئ ^اؤوثنلونا ت تعالى اممه يفل ألم ت فالا لم، المأحي دم 
قاتلناقد عمرت ابن فقال، ,^٤٠؟ 3=قلمأ الدبذ ولهتظو0 فتنئ ظزى 

حتىتقاتلوا أن تريدون وأنتم فه، الدين وكان فتنة، تكن لم حتى 
«اطه لغير الدين ؤيكوذ فتنة، تكوذ 

أبايا : فقال،عمر، ابن أتى رجلا أن رواية(: )وفي 
وتترثعاما، وئعتمر عاما، ئحج أن على حملك، ما عبدالوحمن، 

ابنيا قال،: فيه؟ افه رع_، ما علمث وند افه، جيل ّفي الجهاد 
والملأةورسوله، اطه بإيمان حمى: على لإسلأم ا بني أحي، 

أبايا فقال،: البيت،، وحج الزكاة، وأدا؛ رمضان، وصيام الخمس، 
ثلن،( j^U»بإل كتابه: في اطه ذكر ما تسمع ألا عبدالرحمن، 

الحئ : وقال،١^٤٠، آمر ءق مجآة ءؤ-من( - قوله إلى - آئثتلوأه 
قليلا،الإسلام وكان . اطه رسول( عهن. على يعلنا قال،: ه فننه 

كترحنى عدبوه، ؤإما فتالوه، إما دينه، في يفتن الرجل فكان 
فماقال،: يريد، فيما يوافقه لا أنه رأى فلما بمه، تكن فلم الإسلام، 



)^ZUC^ؤأ؛يه 
وأمامحه، عفا الله فاكال عثمان: أما محال: وعثمان؟ عالي في قولك 

وحتنهالله. رمول عم فابن علي• وأما عنه، يعفو أن فكرهتم أنتم 
دروJا•حيث بيته هذا فقال: — بيده أمار و— 

ألاعبدالرحمن أبا يا فقال: جاءه، رجلا أف أحرى(: )وفي 
آثتلرأهألمؤملث من هء جئأن كتابه؟ في هق ايله ذكر ما مع ت

كتابه،في هق افد ذكر كما تقاتل أن يمنعك فما الأية، آخر إلى 
ولاالأية، بهذه _ أعين نسخة: وفي - أعتر أخي، ابن يا فقال: 
ينملووش هق: افه يقول التي بالأية أعثر أن من إلي أحب أقائل، 

قال:جبير( بن معيد عن رواية )وفي آخرها إلى ممنداه ا ثويث
فبادرناحنا، حديثا يحدثنا أن فنحونا عمر، ين ءبا.اف، علينا حرج 

القتالعن حدسا عبدالرحمن، أبا يا فقال: حكم، له: يقال رجل إليه 
وهلقال: قؤ0 لا ثئ تعالى: قوله وعن الفتنة في 

المشركين،يقاتل محمد كان ائما أمك؟ الفتنه ما تدرى 
النلك،.على كقتاعم وليس فتنة، دينهم في الدخول وكان 

الذيالإمام حالف من قتال يرى السائل أن والحاصل ت المرقاة محي القاري )قال 
كماحمه، في بالملك يتعلق محيما القتال ترك يرى عمر ابن وكان طاعثه، هو يعتقد 

هذا،مثل عن أنهاك كنت لقد مقتولأ به مئ حين الزبير لابن قوله عليه يدل 
الفتن(.محاب في وسأتي 

عن. افد رسول نتل قال: موسى، أبي عن م( رخ -  ١٧٣٩
فيذللا، أي رياء ويقاتل حمئة، ؤيقاتئ شجاعة، يقاتئ الزجل 

يثايلالرجت فقال؛ . المي إلى رجل جاء ت رواية( )وفى الله؟ سيل 
ذس،أئ: نكانئ، ثنى :قائ زالئخز؛ /، iuقاذإ؛ والئيل شتم، 

فيفهو العلميا هي افد كلمه لتكو0 محاتل من فقال افد؟ سبيل في 
اش•ّميل 



^^خيسقِسهلج؛( 
يال:مب، ابن بملي عن )حسن( بغ( هق ك د زحم -  ١٧٤٠

ءالتم1ثحائم، لي ليس كبير، شيح وأنا بالغزو، ه اض رمحود آذف 
الرحيلدنا قلما رجلا، فوجدت نهمه، له واجري ناكفيني، أجيرأ 
شيثا،لئ مم نهمي؟ سابمر وما الثهمال؟ ما أدوي ما ءقال،ت أتاني، 

عيينتهحضزت فلما دنانير، ثلاثه له متن هكن، لم أو اوسهلم كان 
ذذكرت<ه النبي فجئت، الJنانين، فذكرت نهنه، له أجري أن أردت، 

إلاوالأجرة الدنيا في هده عزوته في له أجد ما فمال: أنزه، له 
سمى.الض دنانيره 

أمت ونل أمه، ت مكون بضم ومثن أبوْ، أب: أب، بن يعلى هو مثة: ابن )يعلى 
الدوابوحففن للعمل الأجير ني اختلفوا الغوي: قال مهم، جمع النهمان: أبيه. 

عملهأجرة له إنما يقاتل لم أو ئاتل له سهم لا شل له؟ يسهم هل الوائعة يحضر 
يإنله هم بوأحمل ماللئ، وقال الشافعي، قولي وأحد ؤإمححاق الأوزاعي نول وهو 

والهم(•الأجرة بض يخير وقيل القتال عند الناس •ع كان إذا يقاتل لم 

الليثي،الهاد بن شداد عن )صحيح( هق( ك، ملم، زن .  ١٧٤١
قال:ثم واسعة، به فامن ه المبي إلى جاء الأعرار_، من رجلا أن 

عزاه،كانت، فلما أصحايه، بعض ه النبي به فأوصى معالث،، أهاجر 
له،ئننر ما أصحابه فأعثلى له، وقنم ئمنم محنيا، المبي. عنم 

بنإ: قالواهذا؟ ما فقال: إليه، دقثوه جاء فلئا ،ةن>>وا؟.أ وو°م وكان 
هذا؟ما فقال: البئ. إلى به فجاء فآخدة، ه المبئ لف، قنب 
أفعلى اتبمتلث، ووكن اتبمئلثه، هذا عر ما فال: لك، مئة قال: 
فقالالجنه، فآدحز فاموتؤ، بنهم - حلفه إلى وأثار - هنا ها ارمى 

فينهضوا نم فليلا، فلبثوا تصل.ثاك،، الله ثتندق إن : اممهرمحول 
أثار،حيث، نهم أصابه فد يحمز الّجي. به ِي الغدو، قتال 
نمقضا«قه، اش صدق نال: نعم، : قالواهو؟ أهو النبي.ؤ• فقال 



مىظهر مما فكاف عليه، يصلى قدمه ثم جبيه، في . النبي كمنه 
أناسهيدأ، مميل سيلك، في مهاجرأ حرغ عبدك هذا اللهم ت صلاته 

دللث،.على شبيد 

المعايرجمع في هكذا ذلك، على شهيد أنا فوله: إبلهم. يرعى هلهزهم; 
شهيد(.عليه وأنا ت هال ت عبدارزاق مصنف في إلا واو، بلا 

نغئع^ ه اكث أس نال: ابء، ص م( رخ -  ١٧٤٢
قاتل،ثم أسلم قال؛ أسلم؟ أو أقاتل اش، رمول، يا فقاوت بالحديد، 

كثيرأوأجر قليلا عمل ه! اش رسول فقال ممتل، قاتل ثم فأسلم 
قبيلالمبيت بني من رجل جاء • قال لم( )ولمالبخاري( رواية )هده 

وأيكاض، إلا إله لا أن أشهد ت فقال . افه رمحول إلى الأنصار من 
عملس؛ اممه رمود فقال محيل، حتى فقاتل تقدم ثم ورسوله، عبده 
كثيرأ.وأجز ييرأ هدا 

وهىبيضة رأصه على الذي هو * وقيل بالسلاح، المثغهلى هو ت بالحديد )مفي 
القناع(.موصع ارأس لأن الخوذة؛ 

بدر،قبل ه الله رسول حرخ قالن،ت عائشة، عن رم( -  ١٧٤٣
،وئجل.ْ جرأة منه يذكر كان قد رجل أدركه الوبرة بحز؛ كان فلما 

اللهرسول يا ت قال أدركه، فلما رأو0، حين . النبي أصحاب ففرح 
باممهئرمن ه؛ افه رمحود له فقال معك، لأصيب، أنثنك جشت، 

حتىمضى، يم بمشرك، أستعين فلن فارُح قال. لا، قال. ورسوله؟ 
لهممال منة، أول قال كما له فقال الزجل، أدركه بالشجرة كان إذا 

فقالبالنداء، فأدركه رجع، ثم فمضى، منة، أول قال كما . المح، 
لهفقال نعم، قال؛ ورسوله؟ يافه نومن منة! أول قال كما له 

فانثللق.المى.: 



خغ|]سةه
خاصهو ت ومحيل يكامحر، الغرر محي الاسعاتة كراهة باب بقولهت ملم عاليه )بوب 
مشركوهو الّكا ٌع حبآ أمنة ثن صفوان بشهري منسوخ هو ومحيل الومحت بذلك 

؛مكنهاويعضهم الياء، بنتح الوبرة، حرة هذه- غير بأوجه محنهما الجمع ش وأجيب 
المدينة(.من أعيال أربعة نحو عر موصع 

ال>بالخ ض نال: م.س؛، أي ص رخ،٠( -  ١٧٤،
حدعة.محال! اف رمود أف رواية(• روقي حان>عة 

ولمنيهم،الرجال تخلع الحرب أن ومعناْ حداعة، أي! فتح، ئم بضم )حاو.ءة، 
الدميري؛قال الخداع، من الواحلأ0 المرة هي فسكون! يمتح وحدعه لهم، تفي ولا 
•ففتح( بضم وخدعة فكون، بضم وحدعة نكون، يمتح حدعة لغات! ثلاث فيها 

هاممه رسول لكن : Jliمالك،، بن كب عن م( )خ .  ١٧٤٠
سوك،غزوة لكنت، حتى بغيرها، وري إلا يغزوها غزوة يريد قلما 

وممازأ،بعيدأ مفرأ واستمل ثديي، حر فى الله رسول فغزاها 
عدوجم،أهبه ليتاهبوا أمرهم للمسلمين يجلى كثيرأ، غدوأ واستقبل 
يريد.الذي بوجهه وأخيزهم 

غيرهاأوهم أي* ا بغيرها وري والسير• المغازي باب في بْلوله الحديث )محاني 
ظهره(.وراء البيان جعل كأنه وراء من وأصله 

إلىنعثا بعث، الله. رسول أف سعيد، أبي عن رم( ٠  ١٧٤٦
والأجرأحدهما، رجلين كل من لبخعغ فقال: هد-يل، مث شاو بني 

للفاعد:قال ثم رجل، رجلثن كل من ل4مج رواية،؛ )وفي سهما 
أجريصف، مثل له لكن بخنر، وماله أهله في الغابج حلت، أيكم 

الحايج.
ماعلى محمول بينهما، الأحر محوله؛ أشهر. والكمسر وفتحها اللام بكسر )لحيان؛ 

وفيالأحرى الرواية في به صرح كما بخير أهله في الغازئ المفم حلف إذا 
أحرى(.أحاديث 

يومقال . اممه رسول أن محي، ن مهل عن م( رخ -  ١٧٤٧



ينجح^جعمحء؛ي؛يه 
اممهيحب يديه، على اش يفتح زجلا غدأ الراية لأعطيى حسر: 

أيهمليلتهم! يدوكون الناس ف1ت، قال! ورسوله، الله ويحثه ورسوله، 
أنيرجو كنهم . اش رمول على عدوا الناس أصح لما ف ،
الل4رسول يا هو ت فقيل طال_،؟ أبي بن عالئ أين ت فمال، ، يعظاها 

له،ودعا عيننه، في فمق به نأيي إليه، فارسلوا ت محال، عته، يشتكي 
يات عالئ فقال الراية، ذاءهلاْ وجع، به يكن لم كأن حنى فبزأ 

حتىرسللثه، على ايمد ت قال مثلنا؟ يكونوا حتى أقاتلهم اممه رسول 
منعليهم يجب بما وأخبرهم الإسادم، إلى ادعهم م ساحتهم، تزد 
حمرمن لك خير واحدأ رجلا بك اممه يهدي لأن فوافه فيه، الله حق 

•النعم 
بعفىوفي ذلك في ويتحدثون يخرصون أي• وبالواو، المهملة الدال بضم )يدوكون 

وهيالحمر الإبل هي ت النعم حمر وبالراء• المعجمة الدال بإسكان يدكرون المخ 
مته(،أعظم هناك ليس وانه الشيء نفاسه في المثل بها يضربون العرب أموال أنفس 

حيبر:يوم قال اممه. رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ١٧٤٨
قاليديه، على الله يفتح ورسوله، الله يحب ريلا الرايه هدْ 

لهااورت فتت قال يؤمني، إلا الإمارة أحين، ما الخمناب; بى عس 
ذأءهلاْطالب،، أبي بن عالئ ه اممه رسول فدعا لها، أدعى أن رجاء 

ارفقال! ، ، U_lpالله يفتح حتى تالتفتؤ ولا امش، وقال! إياها، 
ماذاعلى الله، رسول يا محصرخ! يلتقي،، ولم وقم، ثم سيئا، علي 

وأ0اممه، إلا إله لا أن يشهدوا حتى قاتلهم □ل! الماس؟ أقاتل 
وأموالهمدماءهم منلث، منعوا فقد ذللث، فعلوا فإذا الله، رسول محمدأ 

الله.على وحاثهم بحئها، إلا 
الأحرى،الرواية في صرح كما لها تطاولت، معناه النووي؛ قال لها، اورت )ن

ليتدكرني(.وجهى وأظهرت علها حرصتا أي: 



وغإوؤ|1س؛ه
ياقلت: يال: الأسود، بن المقداد ص م( رخ .  ١٧٤٩

إحدىيثرب يامحتتلنا، الكماو من رجلا لفيت إن أرأيت، اش، رسول 
)وفيف أسلمت، فقال: بشجرة، مني لأي ثم فقهلعها، يمؤ باليدي 

افرسول يا أأiتله اممه( إلا إله لا قال: لمثله، أهويث يلما رواية: 
اممه،رمحود يا فقال: تقتله، لا ' اممهرسول فقال قالها؟ أن بعد 

ال•' اف رسول، فقال قطعها، بعدما ذللث، قال تم يدي، إحدى 
يقولأن قبل بمنزلته ؤإنلن، تقتله، أن قبل بمتزلتلث، فإئه قتلته فان قتاله، 
قال.التي كلمته 

الدممصان صار أسلم فإذا بحكم الدم مباح الكافر أن معناه الخaلابي )نال 
بحقكالكافر الثماص حق مباحا دمه صار ذلك بعد اللم ناله فإن كالملم، 

بالكسرة،الملم تكفير من الخوارج تقوله كما الكفر في إلحافه الراد وليس الدين 
انممصون في مثلك أنه فالأول الماحي احتلاف مع المزلتين اتحاد وحامله 

احر(.وجوها وذكر حجر ابن ذكره الهدر، في مثله أنلث، والثاني 

إلىبعنإ أنه المجلي، عبدالله بن يندس عن رعنا -  ١٧٥٠
مننمرأ لي اجمع فقال: الزبير، ابن فتنة زمن سلامه بن عنص 
جندبجاء اجتمعوا فلما إليهم، رمحولأ فثعت، أحدثهم، حتى إحوانالث، 

دارحتى به، تتحدثون كنتم بما تحدثوا فقال: أصفر، بزنس وعاليه 
إنيفقال: رأسه، عن النزنس حنر إليه: الحديث، دار فلما الحديث،، 
هاممه رسول إن . نبنكم عن إلا أحدثكم أن أريد ولا أتيتكم، 

فكانالثموا، ؤإنهم المركين، من قوم إلى لمين الممن بعا ج يع
لهقضي الملمين من رجل إلى يقصد أن ثاء إذا المشركين من رجل 

أنهنتحديثح: وكنا قال: عملته، قضي الملمين من رجلا ؤإن فقتاله، 
فقتله،اض، إلا إله لا قال: الميمؤ، عليه رفع فلما _ زيد بن أسامه 

الرجل:حبر أحيرْ حتى وأحبرء أله فالله رسول إلى البشير فجاء 



جامءالسفو

اف،رسول يا فقال.■ قتك؟ لم ؛ JLa؛فاله، فدعاْ، صنع، كيف 
ؤإني- نفرأ له وسمى - وفلانا فلأنا وقتل لمين، المفي أوجع 

قالاش، إلا إله لا فال! يت، الرأى فلما عليه، حمث 
إله®لا _ ؛تمنع فكيف قال! نعم، نال؛ أفتلته؟ ه•' اض رسول 

قال!لي، استغفر اممه رمحود يا قال! القيامة؟ يوم جاءت إذا اض® إلا 
الفجعل قال! القيامة؟ يوم جاءت إذا اض® إلا إله ارلا ئ تصنع وكيف 
يومجاءت إذا اض® إلا إله ®لا ئ مضغ فكيف يقول! أن على يزيده 

القيامة؟

كلالثزمس; ولوازمه. الإسلام تعريف باب في أسامة عن للحدث رواية )سبقت 
الرأس(,على تومحع كالهلربوش حلويلة قلنوة هو وقل! به، ملتزق منه رأسه ثوب 

لثاقال! جابر، عن )صحيح( ن( ت د ه مي )حم ~  ١٧٥١
مناديفنائي مقابرنا، في لتيقنه بابي عمتي جاءت أحد يوم كان 

حمالناكنا رواية(؛ )وفي مضاجعهم إلى القتلى ردوا ه! اممه رسول 
إنفقال! ه اممه رسول منادي فجاء لتيقنهم، احل- يوم القتلى 

)وفيفرددناهم مضاجعهم، في القتلى تدينوا أن يأمركم . اف رسول 
وكانوامصارعهم، إلى يلدوا أن احد بقتلى أمر ه الّثي أن أجرتمءا' 

مصارعهم.في القتلى ادفنوا قال! أحرى( روقي المدينة إلى نقلوا 
حديثفعلى القتلى أما أحمدت الإمام نال يلد إلى بلد من الميت نقل في راحتلف 

الميتينقل فلا غيرهم فأما مصارعهم، فى القتلى ادفنوا نال: ه الني أن جابر 
صح؛ح(يملغرض إلا آخر بلد إلى بلده من 

حلماءثقيثئ، كانت قال! حصين، بن عمران عن رم( -  ١٧٥٢

وأسره اف رسول أصحاب من رجلين ثقيف فامحمزلمج عميل، لبنى 
العمياء،معه وأصابوا عمل، بني من رجلا . افه رسول أصحاب 

فأتاه،محمد، يا فقال! الوناق، في وهو . اض رسول عليه فأتى 



يعني- الحاج؟ سائقة وأحدث أحدتني بنر فقال! شائك؟ ما فقال! 
عنه،انصرف ثم ثقّف، حلماتك، بجريرة أحديك ت ففال - المضاء 

رقيقارحيما الله رسول وكان محمد، يا محمل، يا ت فقال فناداه، 
وأنتقلتها لو ت قال مسولم، إني قال; سألك؟ ما فقال; إليه، فرجع 
محمد،يا فناداه; عنه، انصرف ثم الفلاح، كل أفلحث أمزك تملك 

وظمالافأطعمني، جائع إني فقال؛ ثايلئ،؟ ما فقال; فاتاه محمد، يا 
بالرحلين.ممدي حاجتك، هذه قال; فأمحقني، 

تكنولم الأذن، المشنوق هي والعصاء ه اه رسول ناقة امحم )العفباء; 
قلتلو معناه أمرك، تملك وأث قلتها لو ت قوله لها• امحما هذا كان إنما عضباء، 

والملأمت،بالإسلام ذون، ص، أرك، بمع لأنه أفلحت الأم فبل الإسلام كلمة 
ابنقال والفدا،، وآلمن ترقاق الأ٠بين الخيار ؤيبقى نهل فيالأسر بعد وأما 

ضرأنه  pUلأنه الإسادم، كلمة إظهار بعد اسر دار إلى ردْ ؤإنما الأنير: 
.(.اض لرسول حاص وهذا رهبة، أو لرغبة ذللثح وأن صادق، 

معنغزو كثا لقد قالت; ^، بنت الإنيا عن )خ( .  ١٧٥٣
إلىوالجرحى القتلى ونند ونخدمهم، القوم فئ لنه الله رمول 

المدينة.

.اطه رسول مع عزوت قالت; عطية، أم عن زيرا ء  ١٧٥٤
واداويالطعام لهتر ناصنع وح\ذهز.ا في أحلمه_لم عزوالت،، نبع 

المرصكط*علك، وأقوم ايجرحمح،، 
بأميغزو و. الق رسول كان قال: أنس، ءس )م( -  ١٧٥٥

ؤيداؤينالماء، قين فيغزا، إذا معه الأنصار من وة ؤيسالنم 
الجرحى-

والمداواةالمشي في بهز والانتفاع الغزو في اء المخروج لمه ت النووي )قال 
لغيرهممنها كان وما وأزواجهن لمحارمهن المداواة وهذه ا عليه مجمع وهو ونحوهما 

مداواةتجوز حجر! ابن وقال الحاجة، مرصع في إلا بثرة ص فيه يكون لا 



دلك(>وغير باليد والجس بالفلر يتعلق خيما يقدرها وتقدر الضرورة عنا الأجانب 

أيامحنجرآ اتخذت أمه نلثم أم أن أنس، عن رم( -  ١٧٥٦
أمهذه الله رسول يا فقال! طيحأ، أبو قرأها معها، فكان حنين، 

تقالتإ الخئجر؟ هذا ما . الله رموئ لها فقال حنجر؟ معها نلتم 
فجعلبطنه، بقرت المثرين من أحد مني ا دنإل انخذيه 

منثنينا من اقتل الله، رسول يا ذقالث،ت يضحك، . الله رسول 
وأحس•كفى قل• اممه إن ئليم، أم يا فقال ،، i،jانهزموا الهللماء 

الذينهم الهللقاء صوانا، من أي تعدنا من وفتحها، الخاء بكر )الخنجر، 
وكانوأطلقهم عليهم س ه الني لأن بدللث، صموا القح يوم مكة أهل من أمطلموا 

؛انهزامهمالقتل استحقوا وأنهم منافقون أنهم سليم أم فاعتقيلت، حديثا إسلامهم 
ومحْا

بنحالب• مع افه. رمود بعثتا قال: الراء، عن رخ( -  ١٧٥٧
مىحالي: أصحابه من فقال: مكانه، ذللثح بعد علتا بث ثم الوليد، 

فيمنفكنت، ئلثمبل، ماء ومن يليعمن،، معلن، يعمن، أن منهم ماء 
عدد.ذواسم، أوافئ يعيمص، قال: معه، عمتؤ 

مضيءفِ، فليرجع أي؛ فليم-،، الودلع- حجة نبل اليمن إلى بعثهما )كان. 
بعتقبونومنه ة واحل• منة في أحرى بعل- غزوة المجاهد بغزو أن والتعقيب صاحبه 

ؤيتعاقبون(.

آلةمن نيئا أو مكة ورأى قال: امامة، أبي عن رخ( —  ١٧٥٨
إلاقوم بيت هذا نل-حل لا إ يقول النبي. سمعت، فقال: الحرمثؤ، 

اليد.اممه أيحله 
علىمحمول، بالحريث، الانتعال من والتممير الأرض، بها تحرث التي الحديدة )النكة: 

عمارةعلى والحض والزرع الغرس فضل بيان تقدم وند الدين، أمر عن يشغل ما 
الصدقة(.في الترغيِخ باب في غرسا.. يغرس لم مس ما ! حدين،عند الأرض 

الناسأود إن قال: ه المي أن هريرة، أبى عن رم( ٠  ١٧٥٩



^CUii جخ؛قؤأإي؛؛ه
هعرفها،نعمه ٠^٥،< يه، فأتي استشهد، رجل عليه القيامة يوم يمضى 
فقال؛استئؤدت، حتى فيك قاتلثا ثال! فيها؟ عمك فما قال! 

به،امن ثم نيل، ففد جريء، I يقاد لأن ناتلث ولكنك كديك، 
وعثنة،٣ ورحل النار. في القي حتى وجهه، على ينجب 

فيها؟عمك فما قال: يعريها، نعمه فه فم به، محاتئ 1^0، وقرأ 
كاوبث،قال؛ القرآذ، فيلث، وقرات وعلمته، الع1ولم ئعئمث قال؛ 

قارئ،هو ليقال؛ القرآن وقرأت عالم، ليقال؛ العلم تعلمت، ولكنك 
ورجلالنار، في أم حش وجهه، على دم< به، أبر لم قتل، ففد 

نعمه،قإفن ئه كئه، المال أصناف من وأءنلا0 عليه، الله وئع 
أذتجب سبيل من Jركث، ما قال؛ فيها؟ عملت فما قال؛ فعرفها، 

هولتفال؛ فعل؛؛، ولكلث، كديت، قال؛ لك، فيها أنفقت إلا فيها ينمق 
النار•في ام ثم وجهه على ينجب به ابر تم قل، فقد جواد، 

بنعمر كتاب أتانا قال؛ علية، بن نجاله عن رخ( . ١٧٦٠
ولمالمجوس، من نغنم ذي كل بين ^^١ بسنة؛ موته قبل الخطاب، 

عوف؛بن همدالرحمن شهد حتى الجوس من الجزية أحد عمر يكن 
هجن.مجوس من أحل،ها . الله رسول أو 

وءنا-همالنار، ب المجوس؛ محرم• ذلي زوجين كل أي؛ محرم، ذي ركل 
جمهورتيمية: ابن الإسلام شيخ قال البحرين، ني س مجر: المحارم. س الزواج 

وندوالة، الكتاب، ذلك على دل الكفار عموم س الجزية قبول على العلماء 
عنولا سنة ولا كتاب، ني لا وحدمحتج فما المالة هدْ في أمكنني ما محمعنتح 
وغيرهم(.الكتاب، أهل محض الجزية أحد في الفرق الراشدين الخلفاء 

بنعمر أو ، ٣١عن نافع، عن )صحيح( هق( )ك -  ١٧٦١
أهلوعلى دنانير، أربعة الدهك، أهل على الجزية صرب الخهلاب 

أيام.ثلاثة وصيافه الملمين أرزاق ذلكر ْع درهما، أربعين الورق، 



دآج(^ج;جإءء؛ييه 
أتوانلذلك يضم وععنا0 ذلك، و»ع نخة! في أرزاق ذلك مع ت )نوله 

الأتتّايت،،من عندهم العادة به حرت ما تدر على المسامين أجناد من عندهم من 
نقالهكما السنة شرح وني الباجي، قاله والحسان، النساء على الجزية تفرب ولا 

صافةعليهم يشترؤل وأن دينار، من أكثر على الذمة أهل يصالح أن يجوز القارى 
الرجالمن الضيفان عدد ؤيبين الجزية، أصل على نيادة المسلمين من بهم يمر من 

بينؤيفاوت دوابهم وعلف أهلعمتهم جنس محسين الضيافة، أيام وعدد والفرسان، 
الأؤنممة(.جني دون القدر في والومعل الغض 

الحريري؛عاص بن، نجده أن هرص، بن يزيد عن )م( -  ١٧٦٢
لولاعباس: ابن فقال خصال؟ حمس عن نسأله عباس ابن إلى كتب 

فأ-وننى:بعد، أما نيدة: إليه كب إليه، كشت، ما علما أم أن 
بنهم؟لهن مربح كان وهل بالنساء؟ نغزو ه اش ون رم كان هل 

الحس؛وعن اليتيم؟ يئم ينففك، ومتك، الحبيان؟ نقتل كان وهل 
كانهل تسألمي: كب، عباس: ابن إليه فكبح هو؟ لمن 

الجرحىقيداؤيث بءس، يعرو كان يند اء؟ بالتينرو اف. رسول 
ؤإفنهن، بضرب فلم سهم؟ وأما الغنيمة، مث ؤيح-دبن، 

)وفيالصبيان، يمثل فلا الصبياذ، تمثل بكن لم ه اف رسول 
منالحضن علم ما تعلم تكون أن إلا الصبيان، ئئثل فلا رواية؛ 
دتدغالكافر، فتقتل الكافر، من المومى وثمير فتل، الذي الصمم، 

الرجلإل فلعمري، اليتيم؟ يئم ينمخمح، متكط نالك،؛ وكتبن، المؤمن( 
فادامنها، العهئاء ، صعيفه، لنمالأخذ لضعيف ؤإنه لحيئه، لتنبث، 
وكتبث،النئم، عنه ذهب، فمد الناس يأحذ ما صالح من لنفسه أحد 

قومناعلننا فابى لنا، هو مون: ؤإئا هو؟ لمن، النمس عن تسألني، 
ذاك.

يسألهعباس ان إلى الحروري عامر ن نجدة كتب، فال؛ رواية( )وفي، 
باقيوذكر _ ليما يقسم هل المنثم: يحضران والمرأة المثد عن 



جعقؤ؛ييه
أنفلولا إليه، اكب ،• ٢٠٠٢٠بن ليزيل" عباس ابن فقال - نحوه المائل 

والمرأةالعبد عن ألمي تكتلت إليه، كتمت ما احموثة محي بقع 
أنإلا شيء لهما لمس ؤإنه شيء، لهما م يقهل المغنم، تحضران 

يبلغ،حتى اليتم، امحم عنه ينمطع لا إيه المتمم؛ في وفال يحييا، 
عنأرده أن ولولا أحرى،• روقي نحوه والباقي الزند، منه ؤيوص 

همن.نمة ولا إله، كث ما فيه، يقع نتن 
مىونيعنلين يحيين؛ الخوارج• من لكونه لمدمحه نجدة جواب هماس ابن )كرْ 
همالتحقان يولا الرصخ تحفان يوالعبد المرأة أن وفيه الزصخ العطية تلك 

نإذافوله؛ يقاتلوا. أن إلا والمبيان النساء قتل تحريم وب الجمهور، ثال وبهيا 
يعلوولا اللؤخ بمجرد ينقطع لا المم حكم أن فيه اليتم، همه ذهب ه لنفأ-محل 

أماالعلماء جماهير نال ويه وماله، دينه في الرشد منه يظهر أن بد لا بل المن 
وجوبالجمهور نمدهب، سديره ءيِأ إذا الكبير وأما يالبلؤغ، فينقطع اليتم نفس 

الذ.يالغنيمة حمس حمس معناه الخمس، عن تسألني ت وقوله عليه، الحجر 
أنهماس ابن فول مثل على فالأكثرون فيه احتلم، ونل القربى لن-وي اف جعله 

وسوهاشم بنو هميهم وهم الهم؛ى لدوي والخيمة الفيء من الخمس حمس 
بلإلما صرفه يتعين لا أنه رأوا أي: ذاك، قومنا عالما أبى ونوله: المطالما، 

عين،ثمة ولا قوله أمية، بني من الأمر ولاة بقومه وأراد المصالح في يصرفونه 
نرحس ملخصا انتهى عينه، ثز لا أي؛ عين، مسرة معناه وفتحها النون بفم 

النووي(•

إاتجهاد من أنواع باب 
■رى كإلى كتب ه الله رسول أن أس، عن )م( -  ١٧٦٣

اض■إلمحا يدعوهم عنيد جار كل در المجام، ثالى محمر، ؤإلى 
•اممه رسول عليه صر الذي بالمجاسل وليس 



يعنقححقعء 
بكتابهبعث اف ود رم أف عباس، ابن عن )خ( —  ١٧٦٤

عفليمإلى يدفعه أن فأمره الثهمي، حداثة بن عبداف مع كسزى، إلى 
فلماكسرى، إلى الممين عغليم يدمحعه( ت رواية )وفي فدلعه البحرين، 

عليهمفدعا قال. ج المنيابن أن فحسبت، ، مرقه رى كقرأه 
ممزق.كل يمزقوا أن ت س اض رسول 
الزهري(.شهاب ابن هو ' إلح • • المسيب- ابن أن نحبت، ت )القائل 

جابر،عن رص.حيحا ص،ا ك ن ت د م مي حم رش -  ١٧٦٥
فيرواية• روقي بالمونف—، ه نفيحرض ه اف رمود كان ت نال، 

أنمنعوني قرينا فإن قومه؟ إلى يحملني رحل ألا فيقول• الموسم( 
ربي•كلام أبلغ 

الجاهلة(.في يحجون كانوا فإنهم ايج؛ موسم )الموسم! 

عنرحسن( ك،هقبغض( ميدنعحد،رحم -  ١٧٦٦
وأنمكمبأموالكم المشركين جاهدوا ت قال فه الله رسول أ0 أنس، 

وأنمكمبألسنتكم المشركين جاهدوا رواية(. روقي وألمتكم 
وأيديكم.وأموالكم 

أننهاب بن طارق عن رحسن( ض( هب، ن رحم -  ١٧٦٧
أفضل؟الجهاد أي ١^^؛ في رجله وصع وقي• ه المي سأل رجلا 
جائر.الهلان >ا•sX حق كلمة قال! 

وقيلندمه، الراكب، فيه يضع ما وهر العير• لرحل والغرز الفرس رج لرالنكاب 
هماوقيل الجلد، من إلا يكون لا والغرز ب، والخثالحدين. من يكون الركاب 

كانالعدو جاهد من لأن الجهاد؛ أفضل ذلك صار وإنما الخهلا؛ي؛ قال، مترادفان، 
إذالطان الوصاحب، تغالب،؟ أو نغلب،، هل يدرى لا والخوف، الرجاء بين مترددأ 

الجهاد(.أنواع أيلم، ذللث، فصار ط للتلف تعرصى فقد الحق، قال، 

غزوةمن رجع و. الله رسول أل أنم،، عن )خ( -  ١٧٦٨



،يرا مبرتم ما أقواما، بالمدينة إف فقال؛ المدينة، من فدنا تبوك، 
بالمدينة؟وهم الله، رمو3( يا ! قالوامعكم. كانوا إلا واديا قطعثم ولا 

نءحو0.جابر، عن )ولملم( العذ.ر حلمهم بالمدينة، وهم قال! 

ءأوءآو ألو 

إالفهادة فضل اب ب ر
ندحلأحد ما ناوت . المي أل أنس، عن م( )خ -  ١٧٦٩

إلاشيء، من الأرض على ما وله الدنيا إلى يرجع أن يح1، الجنة 
منيرى لما مرات، عشر ممتو الدنيا إلى ؛رجع أن يتمنى الشهيد، 
الشهادة.فضل من يرى لما رواية،! )ومحي الكرامة 

عنعود مبن عبداف سالما قال! روق، معن رم( ""  ١٧٧٠
ريهمبمني ئنياء بل آموئا ه سعبل ؤ فظوأ ألن ءس-يرا ^^٠ لأية! ا هدم 

فقال!ه اض رسول ذلك عن ألنا حمقد إما أما فقال! ردمن؟بم 
منتنزح بالخرش، ئنلثة قناديل لها حصر، نلير جوف في أروانهم 

ربهمإليهم فاثللع القناديل، تللث، إلى ناوي نم ماءت، حيث، الجنة 
ونحننشتهي شيء أي ؛ قالوانيئا؟ ئنتهون هل فقال! ائللاعة، 

رأوافلما مرايتح، ثلاث، بهم ذللث، ففعل شئنا؟ حيث، الجنة من ننرح 
عليناثري أن ثريد رب، يا ! نالواألوا، يأن من يتزكوا لن أنهم 

أنرأى فلما أحرى، مرة سبيللث، في ثمثل حتى أجادنا في أرواحنا 

أحد؟من ئثقدون هل لأصحابه! فقال علميه، اش فافاء له، مغزى 



حنقحجيؤ|كسيه 
أحد؟من  jjj_jهل ،! JL؛ثم ونلأنأ، وذلأذآ ^٧ نعم، I قالوا 
أحد؟من ثمقدون هل نال! ثم وفلانا، وفلانا فلأنا نعم، ت قالوا 
فى^جد فقلب، فاظلبوْ، محا، أيمد لكني قال: لا، : قالوا

وهالنبي فأتى قتلوه، ثم قتلهم قد ننعة جنب إلى فوجدوه القتلى، 
هذامنه، وأنا مني، هذا قتلوه، ثم سبعة قتل قال: ثم عليه، فوقف 

ساعداإلا مرير له ليس ساعديه، على فوصعه منه، وأنا مني 
عنلأ.يذكر ولم نره، في ورصع له فحفر قال؛ ه، الني 

ه(.الأنصاري، عبد بن جليسب، وهو جاناُب، مغير )■جليب،، 

أبيعن )حسن( بغ( هق حب، ن ت ه مي زحم -  ١٧٧٢
كماإلا القتل مز من الشهيد يجد ما قال: ه الله رمود أن هريرة، 

الهزصة,من أحدكم يجد 
منرجل عن سعد، بن راشد عن رحسن( رن( -  ١٧٧٣

المؤمنينباد ما اض، رمول يا قال: رجلا أن ه•' النبي أصحاب 
رأسهعلى ، الثيوفببارقة كمي قال: الشهيد؟ إلا قبورهم في يمتنون 

يتنه.

علىدليلا وبرويها السيوف لمعان تحن، شاتهم كفى أي! لمناثها، السيوف! )باوقة 
إيمانهم(.

ض،نن اض رسول قال قال: أنس، عن )م( -  ١٧٧٤
يصبه.لم ولو أعطها، صادقا الشهادة 

منقال: ه اممه رمود أن حنيف، ن مهل عن رم( -  ١٧٧٠
فراشهعلى ماينج ؤإن الشهداء منازل افر بلغن مدق، الشهادة اف محاد 

مد.ق.يذكر: ولم مثله، رواية( روقي 

إلك،رجل جاء قال؛ هريرة، أبك، عن زم( -  ١٧٧٦



وق؛(
أحذيريد رجل جاء إ0 أراث الله، رسول يا ت ففال الله رمول 
قابمة،قال: قاض؟ إن أرأيث قال: ماJك، نمله ^ قال: مالى؟ 

Jii : ،فتيي؟ !ن أرأيثJU : قيئ؟إف أرأبث، قال: شهيد، فأنث
المار.ثى هو قال: 
أوقليلا المال، كان مواء حق بغير المال لأحاو القاصد ثتل جواز فيه النوومح،• ريال 

خلاف،بلا هواجبة الحريم عن الل.افعت وأما الخالخاء. جماهير قول وهدا كثيرآ، 
وأماواجب، ضّ جائزة المال عن والمدافة حلاف بالقتل النفس عن المياسة وني 
ويديجازى وند ذلك تحق يسأنه فمعناه المار في هو فتل إذا المائل في ه نوله 

واللهعنه يعفى ولا يكنر فإنه تأؤيل بغير لألك؛ نحلا ميكون أن إلا عنه يحفى 
pa؛(.؛

بنسعين. عن رحسن( ض( هق حم، ن ت د رحم -  ١٧٧٧
فهوماله دول لتل مى يقول: . الله رسول سمعنت، قال: زيد، 

شهيد،فهو دبمه دون قتل ومن شهيد، فهو ذمه دول قتل ونن شهيد، 
شهيد.فهو أقله ذول ثمل ومن 

هةأ أ. 

الرميباب 

هاممه رسول نن، ٌمعقال: عامر، بن عقبة عن رم( -  ١٧٧٨
إفألا لإؤه، ين أسقلنثر ثا لهم ءؤرآءا؛ورأ يمول: المنبر على وهو 
١^.اءا إف ألا ١^، إن ألا ^، ١ه 

Mاممه رسول مئ قال: الأكوع، بن ّلة عن رخ( -  ١٧٧٩
إسماعيل،بني ارموا ه: فقال بالسوق، يضلول أسنلم من نمر على 

الفريقينآحد لث، فأمفلأن، بني مع وأنا ارموا راميا، كان أباكم فإن 



جع؛قؤ؛يي.
نرمىكيف : فقالواترمون؟ لا م ما ه■' اش رمول فقال بأيديهم، 

كلكم.معكم وأنا ارموا فقال.ت معهم؟ وأنت 
الرمي،نى يتسابقون ت ينتقلون المشهورة. القبيلة هي • التفضيل أفعل بوزن راّلم 

محه(.وحاجج ى رار إذا فلأن، عن يناضل وفلان يغلب، أيهم 
اش.رسول ممعئ، نال: عامر، بن عقبة عن )م( -  ١٧٨٠

أنأحاو>كم تنجز فلا الله، ؤيكفيكم أرقون، عليكم سمثح يقول: 
انهمه.نلهو 
الرمي(.إلى الندب، معناه الووى! )فال، 

عامر:بن لعقبة قلث، قال: اللحمي، يقيم عن )م( -  ١٧٨١
لولاعقيه: فقال ،_.،؟ نشى كبير وأنن، العنصلن، هذين ين ثحتلم، 

نال:ذاك؟ ومجا : قلت،أعانه، لم ه اممه رسول من سمعته كلام 
عمى.قد - أو - منا فليس ترى ثم ١^ ض من يقول: سمث 

وملأيتم(.مقاماته الثيء; ومعاناة الهدف،. • )الغرض 

يوم. الحم، ًال قال■ الساعدي، أنيد اي عن )خ( -  ١٧٨٢
فازنوئب،- غثوكم يعني: - أكثثوكم إذا لمريش: صممنا حين بدر، 

نحم.زا.ظوا 
ب•'ؤعن ت أي نحج، عن يقال،ث مهامكم، نملهم حيث، محنكم قربوا )أنحوكم؛ 

الأرض(.ني مهامكم ذن.هبح تعد، عن ترموهم لا أي؛ بلكم؛ استقوا 

هه

ا1هنملرباط باب 

ئالخيل قال: ه المي أن مريرة، أش م م( )خ -  ١٧٨٣
رجلوعلى ستر، ولرجل أجر، لرجل همم، لثلاثة( الخيل رواية؛ 



JJJ • الإسلاملأهل الله سبيل في ربطها فرحل أجر، له الذي فامأ
النرجمن ذلك هلقبها في أصابت فما ررصة، أو منج في لها فاطال 

أونزفا فاستنش ، ط1اوها ام3ني أنه ولو نات، ح له كانت، التوصة أو 
بنهر،مرت أنها ولو له، نان، حوأرواثها آثارها كانت، س-نمين، 
رواية،•)وش له حنات، ذلك، كان قيها، يأن يرد للم مّه لقربتا 

ماعدد له كتب، إلا شيء من الثوصة أو المتج ذللث، من أكلت، فما 
خلؤحولا نات، ح وأبوالها أروابها عدد له وكتبح ، حسنائي، أكلتؤ 
حنانؤ،آثارها عدد له اممه كتب، إلا شزقين أو نزفا فامتنت، ، ؤلولها 

إلايشها أن يريد ولا منه، فشربت، نهر على صاحبها بها مر ولا 
وأماأجر• الرجل لذللثج فهي ناتؤ، ح ثربتؤ ما عدد له اممه ب، كت

حىيننى ولا ، وئجملأ ذكوو\ يتحدها فالرحل سترت له هي الن-ي 
ثثئآربملها ورجل ؛ رواية، )وفى ؤيرها عنرها فى ، وبطونها ظهورها 

لذللث،فهي، ظهورها، ولا رقابها فك، اش حى بس لم ثم ونشا، 
،وبثلرأ أنرآ يتحدها قاليي وزرث عليه هي الذي وأما مثر• الرجل 
ربطهاورجل ت رواية، رومح، وزر عليه الذي فذلك النام، ورثاء وبدحآ 

فهيالإسلام( أهل على لمغل: )وفي الإسلام لأهل ؤنواة ورياء محخرأ 
علياممه أنزل، ما فقال،ث الغمر؟ عن ه وسئل فالط: ورر• ذللثط على 

حتإدرآ خثثاJ يسل بتنا ت الماد0 الجامعه الأيه هذه إلا شيثا فيها 
يرمره.شرا درز خمثاد يمثل ومن ٠ برم 

فيءلرفه يند فتح، نم بم والئلنل ١^١، مي ييلويل، بملي لبطها ؛ لهارأطال، 
أونزفا امش، الوامع. المرعى المرج: الفرس. ند الأحر وطرفه ونحوم وبد 

أيمناوأة، بواءت الناس. عن استغناء ئغنيا: نوهلين. أو شوطا عدت مرقين؛ 
معاداة(.

منقالات . اممه رمود أن هريرة، أبي، عن )خ( -  ١٧٨٤







قال:رواية( )وقي نلبه فنملي فقتلته، فاقتلوه. انللتوه المي فقال 
و.الله رمول مع نتمحى نحن فبينا هوازل، ه الله رمول مع عرونا 

فمدحمه، من ئللقا ائتنع ثم فأناحه، أحمن، حمل على رجل جاء إل 
ورئةصنفة، وفينا ينظر، وجعل القوم، مع فتغدى تقدم ثم الجمل به 

نممد.ه، ^_؛ liجمله فأتى يشتد، حرج إل مشاة، ولعقنا الظهر، من 
ناقةعلى رجل قائبعه الجمل، به فاشتد فائاره، عليه، قعد ثم أناحه، 
تقدمن،يم الناقة، ورك عند فكنت، أشتد، وحرجت، سلمةI قال ورقاء، 

الجمل،أد0ذ\م أحديت، حتى تقدمتؤ ثم الجمل، ورك عند كنث، حتى 
رأسفضربلم، سيفي، احترطلم، الأرض في ركبته وضع فلما محأنخته، 

تقبالنيفا>الإوسلاحه، رحله عليه أقوده بالجمل جئت، >م قثدر، الرجل 
ابن: قالواالرحل؟ قتل من فقال: معه، والناس . اممه رسول 

أجمخ.نيه له قال: الأكوع، 
مننصبى على ليادة أي نملا لى ف جعل نف؛ نملنى انصرف• رانمتل؛ 
بفتحظلقا الضحى. اثملة نأكل نشحى؛ القتيل. من مف ما ت لب، والالغنيمة، 

بفتحصعقة، البعير، بعلن محوحر على يند حبل بفتحتينI الحمبه، قيا-أ. الآلم؛ 
وفىمححيف، جمع المن بفتح ء-ردي دهتءال صعق حالة أي العين ؤإمكان الضاد 
ابنهال، بذنب، عن طار ت وأنه نذر يعدو• يشتد؛ الهاء• ف لحن• صنم، النسخ بعض 

المع.اهاّوأما باتفاق،. وهو الكافر الحربي الجاسوس قتل فيه النووي قال حجر؛ 
لوأما حلاف الشافعية وعنان باز١،!،، ءهد0 ينتقض والأوزاعي؛ ماللث، فمالط والل-موا 

للقاتلكله الق، إن هال، لمن حجة وفيه اتفاقا فينتقض ءهل-ْ فى ذلك عليه ط رث 
علىيدل ما الحديث، فى ليس أنه الإمام بقول الأ ذلك تحق يلا نال من وأجاب 

لهما(.محتمل هو ل الأمرين أحل 

نظرتحنين يوم كان قال: قتادة، أبي عن م( )خ -  ١٧٩٣
منوآخر المشركين،، من رجلا بقاتل المسلمين من رجل إلك، 

يدهقرير يختله، الذي إلى فامرعت، ليقتله، ورائه من يختله المشركين 
حتىسدياوأ صما فضمني أحيني ثم فقهلحتها، يده، وأرب، ليضربني، 



وانهزمتالملمون وانهزم قتلته، ثم ودفعته فتحلل، ترك نم تخوفت، 
الناس؟ثان ما له! ففث الناس، في الخطاب بن بعمر فإذا معهم، 
فقال،. افه رسول( إلى الماس تراجع نم اممه، أمر قال(ت 
لألتمزفقمت نلثه، فاله قتله قتيل على ثة أقام من اممه رسوث، 

فذكرت،لى بدا ثم فجلت،، لى، يشهد أحدأ أر فلم قتيلي، على بينة 
الأىالقتيل هذا سلاح حلماته! من رجل فقال، .ؤ افه لرسول أمره 

منأصيئ ينعلمه لا كلأ، بكر! أبو فقال منه، فأرصه عندي، يذكر 
فقامقال! ورسوله، الن4 عن يقاتل اممه انسد من أسدأ ؤييغ قريش، 

ئايلتهمال، أود فكان خرافا، منه فاثترست، إلي، فأداه ه اش رسوث، 
نلته،فله بتنة عليه له قتيلا قتل من قال! رواية( روقي الإسلام في 

فقمت،ذللث،، بمثل قال ثم حلسئ،، ثم لي؟ ينهر من ! فقلن،وقمتؤ 
فقالففنؤ، الخالق، ذللث، قال ثم حلمئ،، ثم لي؟ يشهد ض فقلن: 
رحلفقال القصة، عليه قهضتلمت، قتادة؟ أبا يا لك، ما ! ^^ اممه رموث، 

منقارصه عندي، القتيل ذللنؤ سلن، اممه، رسول يا صدق القوم! مذ 
منأند إلى يعمي لا إذا، اممه لاها الصديق! بكر أبو فقال حمه، 
!اممهرسوث، فقال سلبه، فتعتلكؤ ورسوله، اممه عن يقاتل اممه أند 

فيمخزفا وايتعئ، ١^^٤، معئؤ فاعطاني، قال! إياه، فاعتله صدق، 
الإسلام.في تاثلته مال لأوث، فإنه سلمه، بتي 

نقيضالحل من تفعل، وص إليه، صنه ترك قواه انحلت، لما أي! فتحلل، )ترك 
هذافي لم مكتاب رواه اختلف القاصي نال أصسغ، فوله ؛ النووي نال الشد. 

والغينالمهملة بالصاد أصيمغ السمرقدي رواية ؛ أحدهماوجهين؛ على الحرف 
تال؛المهملة. والخين الخعجمة بالضاد أضيع الرواة سائر رواية والثاني* • المعجمة 
كأنهقياس غير على ضع تصغير هو الثاني فعلى البخاري رواة فيه اختلف وكيلك 

الوجهعلى وأما افتراسها لضعف بالضع هذا سبه أسل بأنه قتادة أبا وصف لما 
اللهلاها قوله؛ والضعف. بالمهانة وصمه وقيل لونه بسواد وذمه حقر0 فقيل الأول 





ج|يسةه
صريتقوله وأتباعهم، مواليهم بانضمام والثاني الأحرار، الأول بالعدد المراد يكون 

وثمانينواحدا ك-انوا قوله يغاير هذا الداوديت قال سهم بمثة للمهاجرش بدر يوم 
يكونأن ؤيحتمل العدد في شك لحله فلعله الزبير لكلم من سهم بمئة قوله كان فإن 
معهموكان وثمانين أربعه التحرير على كانوا ؤإنما عنه، الراوي قول من 

أمرهبعض في أرسلهم كان لرجال وصرب سهمين سهمين لها يأسهم أفراس 
قالهالذي هذا - حجر اين القائل - قلت الاعتبار بهذا مئة كانت أنها نمح سهامهم 

عزلأنه وذلك الخمس باعتبار هو إنما المئة إحللاق أن ظهر لكن به بأس لا أحيرآ 
شهدهاس عدد سيمأ ثمانين على الغانمين على عداه ما م قثم الغنيمة حمس 

أءلم(«والله سهم مئة حساب س ذلك كان الخمس إليه أصيف فإذا بهم ألحق وس 

ينفلكان . الله رسول أ0 عثر، ابن عن م( رخ -  ١٧٩٧
،لجيسرإ ا عامه قم سوى خاصة، لأنفسهم السرايا من يبعِا من بعفر 

هافه رسول نملنا ت محال رواية( روقي واجب كلق ذلك في والحنس 
تمحال أخرى، )وفى شارفت، فأصابني الحمس، من نمسنا سوى نملا، 
عشنأخذ نهماسا فيلعن نجد، محبل سرثة في اممه رسول بعثنا 

روقيبمرأ بمرأ . الله رسول ونملنا بعيرا، عشر اثني أو بعيرا، 
فاصبمات أحرى( روقي . الني يغيره فلم بعترأ، بمرأ وأئلوا رواية(• 

ويقلنا، بعيرا عسر افني ، بصرا عشر افني سهمانتا فبلغت ، وغنما أبلا 
بعيرأ.بعيرا س الله رسول 

النسخ؛أكثر وفي سهمُ جمع ؛ السين بفم السهمان، الإبل. من المسس )السارق؛ 
أوبعيرا عشر ائتي محوله الألم،. المشي يلزم س لغة على عشر، اثنا سهماننا فبلغت 

بغيربعيرا عثر اثني ُاني أصحاب مائر قال عبدالبر* ابن قال ، بعترا عشر أحد 
أي؛يغيره، فلم بعيرا بعيرأ ويئلوأ قوله* ماللث،• س إلا فيه الشلث، ثقع لم بك 

هكذابعترأ، عشر ائتي بعيرا، عشر اثني ت قوله ه' المي يغيره فلم أميرهم، نملهم 
مننصيبه على الغازي يزادها نيادة والنقل الحيل، لبيان مكررا النسخ جمع في 

شيئافغنموا قهلحة منه انفرد إذا الجيش أن الحديث وفى النووي؛ قال الغنيمة، 
حرجإذا ت أي ذلك، في الفقهاء يختلف لا عبدالثر؛ ابن قال للجمع. الغنيمة كانت 

الإمادمبلاد محي القاعد الجيش المراد وليس قطعة، منه انفردت ثم حميعه الجيش 
اختلفوقد اكفيل مشروعية وفيه العدو، يالأد إلى الخارج الجيش يشارك لا فإنه 



ثوروأبو وأحمد الأوراعى قال ألخمس، من أو الغنيمة أصل من هو هل العلماء 
يدلالأحبار من روى ما أكثر •' الخطاش وقال الغنيمة* أصل من الفل وغيرهم 

الخمس(،من إلا نفل لا وطائقة مالك وقال الغنتمة، أصل من النقل أن عر 

اديموبالمجويرية أبي عن )حسن( هق( د حم رش -  ١٧٩٨
معاوية،إمرة في دئانير، فيها حمراء جئ؛ الروم بأرض أصبت ت قال 

بنننن له: ثقال نشم بني من اش رسول أصحاب من رط وعلينا 
رجلاأعطى ما مثن وأعطاني لمين، الميص قسمها بها، فاتيه يزيد، 
بعدإلا ئثل لا : يقوث،ه اش رمحود ممعن أر لولا قال: ثم متهم، 

قلت:عليه، فأبيت صيبه من علي يحرض أحد ثم لأعطيتك، الخمس 
منك.به يأحى أنا ما 

أنعلى يدل الحديث أن يريد إلخ، سمعت أني لولا قوله• المعبودت عون في )قال 
الودود،فتح في قاله بغنيمة ليس وهاذا الخمس محل لأنها الغنيمة ْن يكون النمل 
بخمسليس ههنا وما الخمس بعد إلا نمل لا قوله الدهلوي عبلءالحق الشيخ وقال 

نملفاد الخمس فيه وليس فيء بل عنوة أحدت غنيمة يكن لم المال ا هن• لأن 
•الخال( في يكون إنما أيما والفل 

العنلمعانينا في نصيب كنا قال: عمن، ابن عن رخ( -  ١٧٩٩
نرفعه.ولا فناكله، والعثس، 

أنؤيحتمل الادخار سيل على نحمله لا ت أي نرفعه، ولا قوله حجر! ابن رقال 
اكتفاءأكله، في تاذنه نولا ه الحم، إلى أد الغنيمة أم متولي إلى نرفعه ولا يريل- 

الإذن(.من منه مبق بما 

اكنقال: النوني، ننئل بن عبداض عن م( رخ -  ٠١٨٠
لآحد.0،قنزوت ، ثحم فيه يجزات، ان إنفرمى خيبن، قضز محاصرين 

جراباأص.تن، قال: )وللم( منه قانتنسننج الّبي. فإذا فالتفئ، 
هذامن أحدا اليوم أعطي لا وقلت،: فالتزمته خيبن، يوم شحم من 

متيما.س الله رمحود فاذ؛ فالفت، شيئا، 



وثنت،نروت؛ جلد• من وياء الجراب؛ المنة، أصحاب من مغئل بن )عبداش 
أجمعالقاصي؛ نال الحرب، دار في الغنيمة طعام أكل إباحة هذا في النووي• قال، 

تفيأكلون الحرب دار في الملمون دام ما الحربيين طعام أكل جواز على العلماء 
أنيجوز لا أنه على وجمهورهم إذنه، وبغم الإمام بإذن ؤبمجوز حاجاتهم قيئ 

المغنم،إلى رده لرمه أحرجه فإن الإسلام دار عمارة إلى شيئا منه معه يخرج 
منه؛؛ع فإن غيرها ولا الحرب دار في منه ثيء بيع يجوز لا أنه على وأجمعوا 

ؤيتعملنابهم وتلمس دوابهم تركب، أن ؤيجوز غنمته ؛د-له كان الغانمين لغير شيء 
الحاوين،هدا وفي الإمام، إذن إلى يغتفر ولا بالإجماع الحرب حال في سلاحهم 

مذهبوهو عليهم محرمة شحومها نا كانؤإن اليهود ذباتح شحوم أكل لجواز دليل 
العلماء(.وجماعير والشافعي حنيفة وأبي مالك 

ئريةأيما ت قال . اف رمول أن هريرة، أبي عن رم( -  ١٨٠١
ورسوله،الله عصتا قرية وأيما فتها، فسهمكم فيها، واقمتم ، أُيتتموها 

لكم.هي ثم ولرسوله، فه حمنّها فإن 
الملونيرحف لم الذي الفيء بالأولى المراد يكون أن يحتمل القاصي؛ )قال 
فيها،سهمهم فيكون عليه، صالحوا أو أهاله عنه حلا بل ركاب ولا بخيل عليه 
عنوةأحن• ما بالثانية الراد ؤيكون الفيء، فج يمن كما الطان من حفهم أي• 

أيلكم هي نم قوله معنى وهو للعالمين وباقيه الخمس منه يخرج غنيمة فيكولج 
الحدين،بهذا الفيء في الخمس يوجبا لم من يحتج وند المؤوي نال، بانيها، 
إلاالغنيمة في الخمس يجبا ؤإنحا الفيء في حمى لا يقولون انملماء وجبر 

فبلأحدأ نعلم لا المنذر؛ ابن قال الفيء، في الخمس يجب، قال؛ الشافعي 
الفيء(.في بالخمس قال الشافعي 

مالك،،بن عوفج عن رصحيح( ك( حب، د حم رش ■ ١٨٠٢
الأهلفاعثلى يومه، في فسمه الفيء أتاه إذا . اممه ود رم كان ت قال 

أهل،لئ وكان حظنن، ، yLlaplsفدعيتح حظ، النزبا وأغش حظين، 
واحدأ.حظا ئاعطي ياسر، بن عمار بعلءى دعي نم 

لهالذي الأهل؛ نال. بغير وديارهم ا3كفار أموال من للمسلمين يحمل ما )الفيء؛ 
الفيءماللثج؛ نقال الفيء مصرف في اللماء احتلفج حجر؛ ابن قال زوجة. 

تابح. الك، أقاربا الإمام ؤبٌُلمح، الخال نتا بيفي يجعلان مواء، والخمس 



موضعالخمس : صالواالفيء وبين الغنيمة حمى بين الجمهور وُرق اجتهاده، 
يعيىلا الأنفال سورة من الخمس آية في المئين الأصناف من فه اض عيثه فيما 

بحبالإمام رأى إلى مصرفه في النظر يرمع الذي فهو الفيء وأما غرهم، إلى به 
إلاحق فيه له إلأ لمين الممن أحد يبق لم الخناب: بن عمر وفال المصلحة، 

حتىحعه لم مكز ليأتين اللي ثاء إن عشت ؤإن أرمانكم من تملكون من بعمى 
ينتلأو ءؤوآؤ؛ى بالأية فهته واحتج حمينه، فه يعرق ام جنير بنرو ارايي بآتي 

مواضع،عدة وهي باليمن منازلهم حميرت نرو الحموي؛ ياقوت نال بمد٠٣^، 
غلظعن وانحدر السيل مجرى عن ارتفع ما العرو؛ بوزن الجل من والثري 
الشف(.متل الجبل، 

عانل(رواية: )وفي أغثر قال: ئنن، ابن عن م( )خ -  ١٨٠٣
بمطيفكان زنع، أو ر من منها يحرج ما بننلر حتبر  Wjاف رسول 

شعير،من وعشرين تمر، من ونقا ثمانين ونق؛ مئة ث كئ أرواجه 
أزواجحير اليهود، منها أجنى حيذ سمر ينم عمر دلى للما 
كلالأوساق لهن يفنن أو والماء، الأرض لهى يخطع أن ه النبي 
احتارمن ومهن والماء، الأرض اختار من فمنهن فاختلفن، عام، 

الأرضاختارتا ممن وحنحة عائشة، فكاست، عام، كل الأوساق 
والماء.

 Iالمزارعةأحاز من ءمل-ة هو الحديث، هذا حجرت ابن فال صاعا. ستون )الوصق
الشجرجمح في المساقاة جواز على به واستدل لل.للثح . النم، لتقرير والمخابرة 

الجمهور،نال وبه الثمرة من للعامل يجعل معلوم بجزء يثمر أن شأنه من الذي 
عنهاأهلها بجلأء أو صلحأ أو عنوة فتحت، هل حيثر ض احتلموا ث القاصي ونال 

الأقوال(.أصح وهذا نال عنوة وبعضها صلحا بعضها أو ننال، بغير 

خالدإلى عليا ه النص بعث قال؛ بربدة، عن )خ( -  ١٨٠٤
ألالخالد: اغتل، وقد علنا، أبغض وكنث، النثس، ليخبص 

يافقال: له، ذلائإ ذكرلم، ه الثص على قدمنا فلما هذا؟ إلى ترى 



الخمسفي له فإن سغمه لا ت فال نعم، فلغ؛ عليا؟ أتبغض بريدة، 
ذلك.من أكثز 
أحملوعند مختصرا، - البخاري يعني - عنده ول هكذا ت الفتح في المحافظ )قال 
لمفريش من رحلا وأحست أحدأ أبغضه لم بغفا عليا أبغضت قال؛ بريدة عن 

إلناابعث و. الض إر الرجل أي فكب ب فأصنا عليأ، بغضه على إلا أحثه 
وقنمفخمس السبي، أفضل هي وصيفة بي الوفي عليا إلينا فبعث ه، تخممن 

فاتهاالوصيفة إلى تر ألم ت فقال هدا؟ ها الحسن أبا يا ت فقلت يقطر، ورأسه فحرج 
بها،فوقعت علي آل في صارت ثم محمد آل في صارت نم الخص في صارت 

ؤإنتبغضه لا أحمدت رواية فى ذلك، من أكثر الخمس فى ل فإن تبغضه لا قوله 
أفضلالخمس في علي آل لنصيب بنده محمد نفس فوالدي حيا له فاردد تحيه كنت 

استشكلوقد عالي، مجن إلي أحب الناس من أحد كان فما قال وزاد وصيفة• من 
فمحمولالأول فأما لنفسه. قسمته وكيلك استبراء بغير المحاؤية على علي وقؤع 
منغيره إليه صار كما يستبرأ لا مثلها أن ورأى بالغ عير بكرآ كانت أنها على 

القسمةوأما طهرت، ئم له صيرورتها عقب حاضت تكون أن ؤيجوز الصحابة 
وهوالرعية بين قم إذا كالإمام يقسمه فيما شريك هو ممن ذلك مثل في فجائرة 

هالله رسول بنت على التسري جواز الحديث وفي الإمام نصبه من فكذلك منهم 
النكاح(.كتاب في وسيأني المور حديث في وح لما عليها التزوج بخالق 

Mاض رسول منا قام قال: هريرة، أش عن م( )خ -  ١٨٠٥
ألمصلا ت قال ثم أنزه، وء_هللم ينهلنه العلوي، هدكن يوم، ذات 

يات يقول رغاء، له بعير رقينه عالي القيامة بوم يجيء أحدكم 
ألمىلا ، أنلعثك، قد شيئآ، لك، ، liLo؟لا ت فأقول أغثني، الله، رمحود 

يافيقول: حنحنه، له ءنس رقيته على القيامة يوم يجيء أحدكم 
ألفينلا انئتك، قد شيئا لك أس لا فأقول: أغشي، اش، رسول 

يايقول: ثناء، لها شاة رقيته على القيامة بوم يجيء أحدكم 
ألئلا أيلغئك،، قد شيئا، لك أس لا فأقول: أغشي، اش، رسول 

يات فيقول صياح، لها نص رميه على القيامة يوم يجي،ء أحدكم 
ألظلا قد شيئا للث، أْالث، لا فأقول: أغثني، الل4، رسول 



يافيقول: تغبى، وقاع رميه على القيامة يوم يجيء أحدكم 
ألمنلا أبلغتلش، قد شيئا، لك أملك، لا فأقول: أغشي، اض، رسول 

الله،رسول يا فيقول: صامت، رهبته على القيامة يوم يجيء أحدكم 
أبلغك.قد ثبئا، لك أنلك لا فاقول، أض، 
تصياح لها نفس الغنيمت. في بالخيانة اختصاصه غلب ثم مطلقا، الخيانة ت )الئلول 

تقعقعأي ت تخفق رقاع صبي. أو امرأة من الرقيق من يمله ما ثالض أراد كانه 
ابنقاله الثياب بها والمراد نفع معناه وقيل حفانة، راية يمال كما وتضهلرب 

الرئاع.محي الكتوبة الحقوق من عليه ما بها ألراد الحميدي ومحال الجوزي 
هوالحديث فى والمذكور الحيوان، المال؛ من والناطق والفضة، الذهب الصامت! 

آلمتموه(.يوم عر مما يأت بملل رؤوس ٠ تعار اممه قول في ما 

نملعلى كان قال: غنرو، بن عبداممه عن رخ( -  ١٨٠٦
فيهو ).•' اغ رمود فقال فمان،، كنكز0، له: يمال رجل ه النبي 

علها.هد عباءة فوجدوا إليه، يئظرول هدهبوا النار، 
وسكونوكرهما الكافين بقح •' وكركرة وحثمه، المسافر متاع بفتحتين! )الثقل، 

الأول(•الراء 

هاش رسول ْع حرجنا ت قال هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٨٠٧
المتاع،غتننا ورقا، ولا ذهبا خنلإ فلم علينا، اض ففتح حيبر، إلى 

وخ, المنى وادي مي: الوادي. إلى انثلكا م واقاث، والثلنام 
فلئاالقباب، بني أحد له أهداه بذضأ■! له: يقاد عد ه اش رمول 

حممه،فيه فكان عابر، سهم جاءه إي رحله، يحل قام الوادي نزلنا 
نمسوالدي كلأ، : اممهرسول فقال القهادْ، له هنيئا : هملثا

يومالغنائم من أحدها نارأ، عليه لتلتهل، الئمله إل بيده، محمد 
أويشراك، رجل فجاء الناس، فقنع المقاسم. يصبها لم حننر، 

منشراق افه ود رم فقال حنبر، يوم أصنته فقال: شراكنن، 
نار.س ثراكان أو نار، 



ظهرعلى المعل سر الشراك: رماْ. من :درى لا المهملة: المن عائت، )مهب 
.الغلول( أمر تعظم الحديث وفي القدم، 

لكنلما قال; عمن حدسي محال; عباس، ابن عن رمإ .  ١٨٠٨
وفلانشهيد، فلأن ! فقالواه الني صحابة من نثر أمل حسر يوم 

فقالشهيد، فلاو I فقالوا رجل على مروا حتى شهيد، 
-عباءة أو - علها بردة في النار في رأيته إيي كلأ، ه؛ اش ون رم 
أثهالماس! في فناي ادم، الخطايت،، ائن يا اش رسول ال قم 
ألا،دست،! فنا ، فخرجت، قال! _ ثلاثا _ المؤمنون إلا الجنة لا 
ثلاثا.المومتوف، إلا الجنة يدحن؛ لا إنه 

.النبي ٌغ كنا قال• حل-يج، بن رافع عن م( )خ -  ١٨٠٩
بهافأعلوا القوم فنجل ؤإبلأ، غنما فأصلنا تهامة، من الحليمة بذي 

بعيراوطل بينهم وقنم ، فكفلمت، بها فأمر ه النبي فجاء المدور، 
بجرور•الغنم من عثرأ عدل ثم ت رواية( )وفي شياة بعثر 

قالفيها، ما وأئيق تج محلبأك،* كفئتج، الأطعمة، كتاب في ن، الخدي)ساتي 
منالأكل يجوز لا حيث الإسلام دار وصلوا لأنهم ؛إراقتها أمر إنما المؤوي: 

تقوله الحرب، دار في يباح إنما القسمة قبل الغنائم من الأكل فإن المثنركة الغنيمة 
،حينثن، والإبل الغنم هذه قيمة كونها على محمول هذا بمجزور، الغنم من عشرا عدل 

هوهذا لأن شياه سبع عن العير أن الأضحية في  ٤٠٣٧١قاعدة هذا بخالق ولا 
منذكرنا ما فيها فاتفق القسمة هزه وأما المعتدلة والإبل الشياه قيمة في الغالب 

مخصرأكانتهى الغنم، دون الإبل ماسة 

معسير هو بينما أنه مهلعم، بن جبير عن )خ( -  ٠١٨١
حتىيسألونه؟ الأعرايح فعلمه حشن، من نممله الناس ومعه . الّثي 

أعطونيفقال: ه النبي فوقم، رداءه، فخهلمئ، سمنة، إلى اصطثو0 
اليم بينكم، مته لقنعما ، العطا٠ هده عدد لن لكن فلو ردائي، 

جبانا.ولا ولا بخيلا ئجدونى 



 _pL( ،مرواللكلهللح شوك، له عظم شجر كل العما0ت لزموه. ت أي الأعراب
أمره الله ومحول وكان عماقه، واحدته ت ونيل بالتاء، عمة واحدته لم، وال

ذيحاس في الجعرانة وصل الْلائفا من رجع فلما بالجنرانة، حنين غنائم بحبس 
منمحيأتي كما لموا ي أن رجاء ليلة عشرة بضع الغنائم مة قأجر وقد القعدة 
مننفس آلاف، ستة وكانوا الولاة، على يجب ما باب في ومروان المسور حدينا 
ابنقاله شاة، ألف، أربعين والغنم ألفا وعشرين أربعة الإبل وكانت، والأمحلفال النساء 
منالمئة قلوبهم المؤلمة من كثيرأ . مأعش بأسمائهم، المعنلين وذكر حجر 

منوقيل الواقعة، ؛تللث، خاصا فيكون الغنيمة رأس من أءaلاهم قيل الإبل، 
•الخمس( 

.اض رسول أعطى ذالت حديج، بن رافع عن )م( -  ١٨١١
حضن،بن وشينه أنثه، بن وصفواف حنن، يوم حرب بن سفيان أبا 

الإل،من مئة منهم ان إنم علايه: بن وعشه حابس، بن والأهمغ 
مرداستبى ماس فقال ذلك، دون موداس بن ماس وأعطى 

والأيئمحنه بمس د الر ونهب نهجي أمحل 
نجمعفي منداس يئوقان حاس ولا بذر اف كفما 

بولعلا اليوم ئمحضب، وس منهما امرى؛ دون كنت وٌا 
ض. الله رسول له ف1تلم قال: 

السلمي(.مرداس بن الماس فرس اسم ١لموحدةت الباء وفتح المن بضم رالميد، 

أمايقول! عمر سمع أثه عمر، مولى أملم عن )خ( "  ١٨١٢
شيء،من لهم ليس بثانا، الناس ض أدرك أن أولا يدة، والدي 

ولكنيخيبن، الله. رسول قسم كما قنممتهأ، إلا فريه علي هيحئ، ما 
ماالملمين، آخن لولا رواية(: )وفي يشمونها لهم حرانة أئركها 
خبن.ه المل P كما سها، إلا قرية عليهم نمئ، 

ببان،وعلى واحد. شيء أي• واحد، ببان هم ويقال المعدم، الفقير رالبثازت 
فياؤين متلهم شيء لا معدمين فقراء أتركهم أي: واحدة، ؤلريقة على أي؛ واحد 



٧٣٢

ومنالغنيمة يحضر لم من بقي الغانمين على المفتوحة البلاد نم إذا لأنه الفقر 
ونوله؛جمعهم• بجنهم ككون تركها فلذلك منها، شيء بغير الملمين من بعد يجيء 
وةت(«كل فيها ما يقتسمون كالخزانة أي• لهم، حرانة 

ه. . 

اثلجباب 

بننقم عن رصحيح( هق( حب ن ت د حم )_ -  ١٨١٣
بلائهمنحو يسير ولكن عهد، الروم وبين معاؤية بين لكن قال؛ عامر، 

أو- فرس على رحل فجاء عزاهم، النهد انمصى إذا حتى لنمزب، 
عدر،لا وفاء عدر، لا وفاء أكبر، اممه أكبر، اغ يقول؛ وهو - بردون 

فقال؛أله؟ فمعاؤية إليه فأرمل الثانمي، عننة بن عمرو هو فإذا 
يندفلا عهد قوم وبين بينه كان مى يقود! اف رسول سمعت 

فرجعسواء، عز إليهم ينبد أو أمدها، ينقضي حتى يحلها ولا عقدة 
يمضيحتى ينديه ولا ، عهدايحلن فلا الترمذي(! رواية روقي معاؤية 

بالناس.معاؤية قرح مواء، على إليهم ينبذ أو أميم 
أنيربد وأنه ا;ذْع فد بينهم الن.ي الملح أن يعلمهم أي: مواء، على إليهم )بنبي 

بأنالهدنة أهل نفض إن وأما العهد، سبي العالم ني مراء الفريقان فيكون يغزوهم 
الأولى:الرواية في وقوله منهم، غفلة على إليهم ير يأن فله خيانة منهم فلهرت 
•آ الترمذي رواية فى إلا المصادر جم-ح فى بالتآنيث، هكزا أمدها، 

اممهقال قال: ه بي نالأن هريرة، أبي عن زخ( ء  ١٨١٤
غدر،ثم بي أعطى رحل القيامة: يوم حممهم أنا ثلاثة تعالى: 
سهواستوفى أحيرأ استأجر ورحل ثمنه، أكل ثم حرآ باع ورجل 
أجرم•يعطه ولم العمل، 



أنهدأف منعني ما هاوت القمان، بن حذيفة عن رم( -  ١٨١٥
:فقالوامحريس، كمار فأحدنا وأبي، أنا حرجث، أيي إلا بدرأ 
فأحذواالمدينة، إلا نريد ما نريده، ما : فقلنامحمدا، تريدون إيكم 

فأتينامعه، ماتل ولا المدينة، إلى لننفرس وميناقه: اف عهد منا 
بعهدهم،نفي امرقا، فقال: الخبر، فأخبرنا٠ ه اش رمحود 

عليهم.الله ونسمى 
رافع،أبي عن رصحيحا هق( ك طم، حم، ن د رحم -  ١٨١٦

ألقيi. افّ رمحود رأت فلما ؤه اتنه رمحول إلى قريش بخني قال• 
أبدأ،إليهم أرجع لا الله، رمحول يا فنلث،: الإمحلأم، فلبي في 

فإناوجع، ولكن البرد، أحبس ولا العهد، أجيم، لا إني، و.•' فقال 
أتيت،ثم ، فدهثت، قال: فار-؟ع، لأن ا نفك في الذي شلث، في كان 

قنطتا.راغ أبو وكان داود: أبو قال فاسلمث،. اممه. رمحود 
توالمراد بريد، جمع بضمتين؛ البرد، أخرنه• ولا أنمقه لا بالعهد* أخير رلأ 

معيرعى كما الكافر مع يرعى العقد أن الفقه من وفيه الخطابي• نالا الرنل• 
تغتالهلا وأن نومنه أن عليك وجبه فقل أمان عقد له عفدت إذا الكافر وأن لم الم
لهممرط التكب المدة في هن-ا كان داود: أبو نال، منفعة، ولا مال، ولا دم في 

يصلحفلا اليوم وأما لما مكان ؤإن منهم جاء من إليهم برد أن اش. رمحول 
ألاآخ حكم فلهم الرمل وأما الشرط، مع يكون إنما لما مجاء من وردم هذا، 

فالا(.ما وجهه في له نالا وفد مسيلمة لرسولي يتعرض لم تراه 

عود،مبن نمم عن رحسزا هق( ك طب د زحم -  ١٨١٧
-إليه مننلمه كتاب، قرأ حين - قال ه اممه رسول سمعت، قال: 

فقالقال، كما نقول قالا: ا؟ أنتم—تقولان فما لرمحولين: ل
أعناقكما.لمزتف شو لا ١^^ أف لولا والله، أنا اممه رسول 

بأنهمسيلمة قال، كما أمح،■ نال،، كما نقول، قولهما المعبود؛ عون في )نال، 
مافيهما هال، ولدللث، جق اف رمول، حضرة فى منهما وارتل،اد كفر وهو النه، رسول، 



بكلمةتكلموا ؤإن الكفار من الواصلين الرسل كل تحريم على دليل وفيه فال، 
الإمام(.حضرة في الكفر 

يات ثلث I قالت طالب، أبي بتت هانئ أم عن رخ -  ١٨١٨
بنفلاق - أجريه قد رحلا قاتل أنه علي• أس ابن وعم افّ، رمول 
هانئ.أم يا ١^١٠؛، من أجزنا قد ه؛ اممه رمون فقاد - هترة 

ئجتنوالم إذا أنتم كبم، قال: هريرة، أبي عن رخ( . ١٨١٩
قال:هريرة؟ أبا يا كائنا ذلك ثرى وكيف، له: فقيل دينارأ؟ ولا درهما 

عم: قالواالممدوق، الصادق عن بيده، هريرة أبي نص والنءي إي 
الدئة،أهل هلوب، اف مشد رسوله، وذمه اف ذمه سهلأ، قال: نلالث،؟ 

أتا-يءم•في ما فيمتعول 
احدوالم أي: الجباية، من : تجتبوالم غدر. ثم ءاس من إثم باب الجهاد في )أحرجه 

حللماالن١مة أهل من ؤيوحد سمتباح أي. القه، ذمة تنتهك شينا. والخراج الجزية محن 
الجزية،أداء من يمتنعون أي. أيديهم، في ما فيمنعون أحد0، يحل لا ما وجورا 

وهووففيزها، درهمها العراق منعّنؤ هريرة: أبي يثق حل.السّاعة أشّراءل في وسيأتي 
الز،مةلأهل بالوناء والتوصية النبوة أعلام من علم وفيه حجرت ابن نال، يمعناه، 
شيثا(.منهم الملمون يجتب، فلم العهد نمقوا وغ متى وأنه ظلمهم من والتحدير 

القال: m اطه رسول أن ممم، بن محير عن رم( .  ١٨٢٠
إلاالإسلام نزذة لم الجاهلة في كان حنق، وأيا الإسلام، في حك، 
بدة*

الحقونهئزة الخير على أما منه، الثميع مع ما على • اتم، الإسلام، في حلف )لا 
الأتي(•أنس حديث، وش الحديث،، ^ا آخر في المراد فهو 

قالت،قال: الأحول، سليمان بن عاصم عن م( رخ -  ١٨٢١
فقال:الإسلام؟ في حلمؤ لا قال: اش. رسول أف أبلعلقؤ لأنن: 

دارى•في والأنصار قريش محن الد. ود رم حالت قد 



نمرمحن الجاسة في يعتبرونه كانوا محا المنفي بأن الجمع ليمكن حجر؛ ابن )نال 
ومنمنها واحد نتل سبب المثيلة من النار أحذ ومن ظالما كان ولو الخليق 
الدينأمر في والقيام المغللوم نمر من ذلك عدا ما والميت ذلك. ونحو التوارث 

الشرعية(.المستحات من ذلك ونحو 

أنهريرة، أبي عن )حسن( هق( ك قط حب د رحم -  ١٨٢٢
أ-صتصلحا إلا المسن المبين حائز الصلح قال؛ . الله رسول 
حلألأ.حرم أو حراما، 

إامحوارج ذم في اب ب إ
منمرنا- يالجنراب رجل أتى ^ ١٠٠جابر، عن رم( -  ١٨٢٣

ؤيعطيمنها يقبض ه اف ورسول قفة، بلال ثوب وفي - حنين من 
لمإذا يعدل ومن ؤيالك، ت ل فما اعدل، محمد يا ذئالث الناس، 
الخطاب!بن عمر فقال أعدل، أكن لم إن وحسرت، حبنا لقد أعدل؟ 
يتحدثأن الله معاذ فقال! المنافق، هدا فأقتل اممه رسول يا دعني 

الالقرآن يقرؤون وأصحابه هذا إن أصحابه، يقتل محمدأ أن الناس 
)هده١^؛^ من النهم يمرق، كما الدين من يمرقون حناجرهم، يجاوز 
.ؤالله رسول بينما مختمرا(! البخاري رواية روقي لم( مرواية 

إنثقبت، . لقالفقال! اعدل، رجل! له فال إذ بالجنرانة عنيمة م يق
أعدل.لم 

الغمومعنى أشهر، والقح وبضمها، فيهما التاء بفتح ُّومح، • وحسرت حث )لقل. 
ومقتدياتابعا لكونك أعد.ل؛ أكن لم إن التتاع أيها أنت حبتآ الفتح! وتقدير ظاهر 

يعدل(.لا بمن 



خؤ|يسا؛ه

أباأتنا أنهما يسار، بن وعطاء ملمة أبي عن م( )خ -  ١٨٢٤
اممهرسول سمعث هل الحنورية، عن ألاه فالخيري، معيد 

ساغ رسول سمعت، ولكني الحروؤيه؟ من أدري لا ت فال يذكرها؟ 
صلاثكمثحفرول قوم، - منها ت يقل ولم - الأمة هذه في يخرج يقول! 

-حناجرهم أو - حلولهم يجاور لا القرآن، يقرؤون صلاتهم، مع 
إلىسهمه، إلى الرامي فنفلر الرمية، من النهم مروق الدين من يمرهول 
شيء؟.الدم من بها علق هل المزنه: في فيتمارى رصافه، إلى مله، 

عندنحن بينما إ فال الخيري سعيد أبا أن رواية(: روقي 
منرجل وهو - الحويمرة ذو أناه لنما، يصمم وهو النه رسول 

ؤيللث،،• اغ رمحود فقال اعدل، اف، رسول يا فقال: - ئميم بني 
لمإن وحسزُت، جنن، قد رواية: في )زاد أعدد؟ لم إذا يندد ومن 

فقالعنقه، يأصرب، فيه لى ائذن الخطاب: بن عمر فقال أعدد( 
معصلائه أحدكم يحقر أصحابا له فان دعه، : افرسول 

الالقرآن يقرؤون رواية: في )زاد صيامهم مع وصيامه حملاتهم، 
الرمية،من هم اليمرق كما الإسلام من يمرقون تراقيهم(، يجاوز 

فلارصافه إلى ينظر ثم شيء، فيه يوحد فلا نصله إلى أحدهم ينظر 
-القدح وهو - ثيء فيه يوحد فلا نمنه إلى ينخلر نم ثيء، فيه يوجد 

آيتهم:والدم، المنُث، سبق شيء، هميه بوجد فلا قذنْ إلى ينغلر لم 
البقعةمثل يديه( إحدى ت رواية )وفى عضديه إحدى أمحول، رجل 

فأشهدسعيد: أبو قال الناس، من محرقة حين على يخرجون ئدرذر، 
طالباأبى بن على أن وأشهد ه اف رسول من هذا محمعتج أنى 

حتىبه فاني فوجد، فالتمز الرحل، بذللقؤ فأمر معه، وأنا قاتلهم 
قالالأثير: ابن محال ، نعث، الذي الله رسول نعت، على إليه نهلرمت، 

الزيادة.من ينا فيما إلا متقاربة، الزهري عن الرواة ألفاظ الحميدي: 



باليمنوهو - ه - علي بعث سعيدت أبو قال أحرى(؛ )وفي 
حابسبن الأهمخ أربعة؛ محن لقسمها ربتها، في بدهيبة المي. إلى 

وبينالمزاري، بدر بن عيبمه وبين مجانع، ض أحد ثم الحنظلي، 
الخيلزيد وبين كلاب، بني أحد ثم العامري، علانه بن علقمة 
يعف! فقالواوالأنصار، قرص فتغصبن، نبهان، بتي أحد ثم الطائي، 
فاملأتألمهم، انما ! اضرموز قال ؤيدعنا؟ نجد أهل صناديد 

الوحنشن،مثري اللب، كل اتجين ناتئ العينض، غائر دجل 
إذااف، يهلح فمن فقالت اف، اتق محمد، يا فقال؛ الراس، محلوق 

منرحل أل فنأمنوني؟ ولا الأرض، أهل على أفتيامنني عمش؟ 
منإن قال؛ ولى، فلما فمنعه، - الوليد بن حالي أراه - قتله القوم 

منيمرقون حناجرهم، يجاوز لا القرآن، يفرزون قوما هذا صئضيء 
أهلؤيدعون الإسلام، أهل يقتلون الرميه، من هم المروق الإسلام 
عاد.قثل لأقتلثهم أدركثهم لئن الأوثان، 

لمممرومحل، أديم في بدهيبة وفيها،• ألفافل، بزيادة نحوه لم )ولم
بنعامر ؤإما عادثة، بن علقمة إما I والراح - وفيها - ترابها من يحصل 
الماءجر اتيني الماء، في مى أمين وأنا تامنوني ألا - وفيها - الهلفيل 

ؤيالك!ففال الله، اتق افه، رسول يا ففال — وفيها - اء ومحا صبا 

فقالالرحل، ولى ثم قال؛ اطه؟ يتقي أن الأرض أهل أحق أولت، 
يكوفأن لعله لا، فقال: عفه؟ أصرب ألا افه; رسول يا ؛ الوليل-بن حالي 

فقالقلبه، في ليس ما بلسانه يقول مصل من وكم حالي؛ قال يصلي، 
أشقولا ناس، القلوب عن أنفن، أن أومن لم إني .؛ افه رمول 

هؤلاءصئضي من يخرج إله فقال؛ مثف، وهو إليه نفلر ثم قال؛ بعلونهم، 
كماالدين من يمرقون حناجرهم، يجاوز لا رئلبا، اطه كتاب يتلون قوم 

ثمود.قتل لأقتلنهم أدركتهم لثن قال؛ أظنه قال؛ الزمة، من الشهم يمرق 



بملسة__ه

الله،رسول يا فقال! الخطاب بن عمر إليه فقام رواية(• لوفي 
يافقال! افه، سيف حالي إليه فقام لا، فال! عنقه؟ أصرب ألا 

لا.قال! محقه؟ أصرب ألا اممه، رسول 

يخرجيقول! . اتله رسول سمعت فال! أنه )وللبخاري(! 
صيامهم،مع وصيامكم صلاتهم، مع صلانكم تخفرون قوم فيكم 

يمرقونحناجرهم، يجاوز لا القرآن، ؤيفروون عملهم، مع وعملكم 
شيئا،يرى فلا النمل في يفلر ادمة، من المهم بمرق كما الدين من 

شيئا،يرى فلا الريش في ؤينفلر نيئا، يرى فلا القدح في ؤينفلر 
العوق•ش ؤيتمارى 

ناسيخرج ت قال . النبي أن ت وفيه( منه طرف )وللبخارى 
منيمنئون تراقيهم، يجاوز لا القرآن، يفرزون المشرق قبل من 

بعودحتى فيه يعودون لا ثم الرمية، من هم اليمرق كما الدين 
أو- المحليق ميماهم قال! ميماهم؟ ما قيل! فوقه، إلى هم ال

اف:بياو.قال! 

أمته،في كونون قوما ذكر . المؤ أن أحرى(! في )ولملم 
-الخلق ثر هم قال! التحالق، ميماهم الناس، من فرقة في يخرجون 

صربقال! الحق، إلى الطائفتين أدنى يقتلهم - الخلق أثن من أو 
U)،;او الإث. ارحل ُولأ.  JUأر ثلأ. لهم ه الهي 

kSy-يلأ المرق م لنم بمءة،  ijjiنلأ النمل م بنم - الغرض 
العراق.أهل يا قتلتموهم وأنتم معيد! أبو قال نصيزة، 

فرقةمي. مارقة تمرق قال! . اممه رسول أن أحرى(! في )وله 
يالحق.الهنائفتين أولى يقتلها الملمين، من 



تلوىغمه وهي رصفة، جمع • الرصاف • رصافه رأسه. في التي حدبدته • هم الرمل 
الرصيل ت متنه • النيم مي • ميه نرصوف. نهم ت بماذ النمل، مدخل على وسد 

ثلاثمهم وللآذانه، دددْ; ثدحأ. كال إذا ينحت أن مل السهم هو • وبيل والنمل؛ 
الذيالحز وهو هم، المن الوتر موصع ونونته؛ النهم ونوق ندْ، أذن؛ كل آذان، 

أثرمه هل هم المن الوتر مدخل م، الراٌمح، ينك الْوق؛ هم، يتمارى الوتر• ب يجمل 
بهبعنق لم منها وخرج الرمية في سريعا نر أي؛ والدم؛ الفرث مق لا. أم الصبي من 

معمنه، ء بثي يعلقوا ولم الدين من خروجهم به سه لسرعته؛ لمحها ولا فرنها من شيء 
من; هذائضئ حممن الكرش. غي ما اسم الهنث؛ وقراءتهم. وصيامهم صلاتهم كثرة 

جواُت،أعظم ماء الفي من أمين وأنا تأمنوني ألا ت ونوله ترجرج، ليندر؛ وعضه. له ن
نحن؟!نامنه ولا وعلا جل النه بأمنه كيف إذ ه صنته من شيء في شك لمن مكت، 

لامتبمار،وا الحجة ت المسرة نميرة، يرى فلا قوله .٠ وأمهاينا آباؤنا له قيئ 
المسلمينعلماء أجمع الخطاي ثال الرعية. إصابة عر حجة يرى لا أي الدم، والمبرة؛ 

ذبائحهموأكل متاكحتهم وأجازوا الملمين فرفا من فرقة ضلالتهم مع الخوارج أن عر 
والقولالمفهم ني الفرطبي ونال الإسلام، بأصل متمسكين داموا ما يكفرون لا وأنهم 

أموالهموتى ؤيقتلون يقاتلون بتكفيرهم القول فعر قال؛ الحدين،٠ في أظهر بتكفيرهم 
لكيتكفيرهم بعادم القول وعلى الخوارج أموال في الحدين، أهل من طائفة قول وهو 
فإذاببدعة منهم استسر من فأما الحربح، ونمبوا العصا شقوا إذا الغي أهل لك، مبهم 
بحبحفيه احتلف ، upJuرد في يجتهاد بل يقتل لا أو الاستتابة بعد يقتل هل عليه ظهر 

نيئا(.بالسلامة نمول ولا خهلر بابح التكفير وبابح قال تكفيرهم، في الاختلاف، 

إذاه: علإ قال قال: غفلا، بن نوني عن م( )خ -  ١٨٢٥
أحبماء، المن أحر لأل فوالله حديثا، . الله رمول عن 

ؤإذاتمل( لم ما عليه أمول أف من رواية؛ روقي عليه أكذ>ب من إلإ 
النلإسمعن، ؤإنى •فذغة، الحرب، فان وبينكم، بيني فيما حيلكم 

الأحلام،نمهاء الأسان، حدثاء الزمان آخر في قوم سيخرج ت يقول 
إيمانهميجاوز لا القرآن، بقروون البرية، حبر فول من يمولون 

فأينماا١^٠^<، من هم اليمرق كما الدين من يمرقون حناحزهم، 
يومالله عند قتلهم لمن اجرأ قتلهم في فإن فاقتلوهم، لئيخنموهم 

القامة.



الجيشفي كان أنه الجهني، وهب بن نيد عن رم( -  ١٨٢٦
فشالالخوارج. إلى مساروا الدين علي مع نوا ئ الذين 

قوميخرج ت يقول . الله رسول ممعت إني الناس، أيها ه.' علي 
ولاض؛، قراءتهم إلى قراءتكم ليس المراق، بقروون أمتي من 

بشي،؛،صابهم إلى صامكم ولا بشي؛، صالتهم إلى صالتكم 
صلائهمتجاور لا عليهم، وهو لهم أنه يحبون القرآيا، يفروون 

يعلملو ١^٥^، من الثهم يمرق كما الإسلام من يمرقون تراقيهم، 
لامحلواه نسهم لسان على لهم تحي ما يصيبونهم، الذي الجيس 

عصي،له رجلا فيهم أف ذلك وآيه العمل، عن لنكلوا( ت لمقل )وفي 
شعراتعليه الثدي، حلمة مثل؛ عضده رأس على ذراع، له وليس 
فييخلفونكم هؤلاء وتتركون الشام وأهل معاؤيه إلى فتذهبون بيص، 

فإنهمالقوم، هؤلاء يكونوا أن لأرجو إني والله، وأموالكم، ذراريكم 
علىفيروا الناس، مرح في وأغاروا الحرام، الدم منكوا قد 

حتىمنزلا، منرلأ وهب ن زيد فنزلني كهيرت بئ سلمه قال الله. اسم 
بسعبدالله يومئذ الخوارج وعلى الثمنا فلما قطرة، على مزرنا قال؛ 

جفونهامن ميويكم وملوا الئماح، ألقوا لهم؛ فقال الراميي، وهسا 
فوحشوافرجعوا حروراء. يوم نامدوكم كما ينامدوكم أن أحاف فإني 

يعصهموقيل برماحهم، الناس وشجرهم يوف، الوسلوا برماحهم، 
ه؛علي فقال رجادن، إلا يومئذ الناس ص أصيب وما بعض، على 

هبنمحهي عالي فقام يجدوه. فلم فالتنوه المحدج، فيهم التموا 
فوجا.و0أحروهم، قال؛ بعض، على بعضهم محتل قد ناما أتى حتى 
إليهطام رسوله. وبشر الله، صل%ق قال؛ ئم فكبر، لأرنحز، ا يلي مما 

هو،إلا إله لا الذي آلله المؤمنين، أمير يا فقال؛ الئلمانث، عبيده 
الالذ.ي والله إي، فقال؛ اش رسول من الحديث هذا معت، ل



)ثجتع^^جاوؤ|11س؛ه، 
عبيدةعن رواية )وفى له يحلف وهو ثلاثا استحلمه حتى هو، إلا إله 

تبئلرواأن لولا اليد، محدج رحل فيهم ت قال علي( عن لماني، ال
قال*محمد لسان على يقتلونهم الدين الله وعد يما لحدثتكم 

Ji-ii ،الكعبة ورب إي، قال؛ ه محمل من هدا سمعث، أنث، ! ؛-
ثلاثاقالها 

بلغحتى منزلأ منزلأ بالجيش مراحلهم لي ذكر أي: مزلأ، مزلأ فنزلني )نوله: 
المخدج،بعيدا. بها رموا أي برماحهم فوحشوا عندها. القتال كان التي القنطرة 

اليد(.ناقص ت أي الدال وفح المعجمة الخاء ومكون الميم بفم 

و.الله رسول مولى رافع، أش بن الله لجيد عن )م( -  ١٨٢٧
ال: قالواه، طالب أبى بن عبئ على حرجت لما \ذةو/رئث أف 

هالله رسول إف باطل، بها أؤيد حى كلمه علي؛ قال لله، إلا حكم 
بالسهمالص يقولون هؤلاء، في صفتهم لأعرفح إني ناما، وصم، 

إلهه،الله حلق أبغض من - حلقه إلى وأشار - مهم هذا يجوز لا 
قتلهمفلما ثدي، حلمة أو اة، شطبي يديه إحدى أمول، منهم 
ارجعوا،محقال؛ شيئا، يجدوا فلم فنظروا انهلروا. قال; >ةهبم علي 

حربة،في وحدوه ثم ثلاثا أو مرين كدين،، ولا كدبن، ما فوالله 
منذللث، حاصر وأنا الله! عبيد قال يديه■ بين وصعوه حتى به فأتوا 

فيهم•علي وقود أمرهم، 
في■ حرنة في باع- والللكلبة وأصله مجاز، فيها وهو صرمها، المراد شاة: )ظني 
الأرض،•حرومح، من دق، 

قالقال: در، أبي عن الصامت، بن عبدافه عن رم^ -  ١٨٢٨
يجاوزلا القرآن يقرؤون قوم، أمتي من بعدي سيكون ه■' اغ رسول 

الثم الرمية، من هم اليخرج كما الدين من يخرجون حلاقيمهم، 
فلقيت،: الصامت،ابن قال والحليقة. الحلق ثر هم فيه، يعودون 



^^►__جيؤإإيإ؛ه
كداذر؛ أيي من سمعته حديث ما قلت؛ الغفاري، عمرو بن رافع 

•النه رسول من سمعته وأنا فقال؛ الحديث، هذا له فذكرمت، وكذا؟ 

بنهل لت، نلقال: ض، ثن شر عن م( رخ -  ١٨٢٩
سمعتهقال؛ شيئا؟ الخوارج في يقول الّكا سمحت هل حسفإ؛ 
الالقرآن، يقرؤون قوم منه يخرج العراق؛ قبل بيده وأهوى يقول، 
روفي،الرث من الهم مروق الإسلام من يمرقون تراقيهم، يجاوز 
رؤور٠هم.محلقه المشرق، تل قوم شه قال؛ رواية( 

ثعمنىقد كنث، قال؛ الفقير، صهيب، بن يريد عن رم( —  ١٨١٣٠
أننريد - عدد ذوي عصابة في فخرحنا الخوارج، رأي من رأي 

بنجابر فإذا المدينة، على فمررنا الناس، على نخرج ثم - نحج 
ذكرقد هو ؤإذا .ؤ الله رسول عن يحدث سانية إلى جالس عبدالله 

تحدثوننا؟الذي هذا ما الله رسول صاحب، يا فقلت،؛ الجهنمين، 
أنأيإدوأ و>؛ؤى  ٠٤أحزيته.ممد آلثار س إدك جر؟ يقول؛ وارله 

القرآن؟أتقرأ قال؛ تقولون؟ الذي هذا فما فبماه ابمدؤأ H؛،؛ بم؟مأ 
قالت،؛فيه؟ الله سعنه الذي محمد بمقام سمعت، فهل قال؛ نعم، قلت،؛ 
منبه الله يخرج الذي المحمود محمد مقام فإنه قال؛ نعم، 

وأخاف،قال؛ عليه، الناس وص الصراط، وضع شتإ ئم قال؛ يخرج، 
منيخرجون قوما أن زعم قد أنه غير قال؛ ذاك، أحففل أكون لا أن 

عيدالكأنهم فيخرجون - يعني ِ قال فيها، يكونوا أن يعد النار 
فيه،لون فيغتالجنة، أنهار من نهرأ فيدخلون قال؛ الئماسم، 

الشيخهذا أترون ؤيحكم ؛ قلنافرجعنا، القراطيز، كأنهم فيخرجون 
واحلرجل غين خرج ما والله فلا فرجعتا، . الله رسول على يكذبإ 

نعيم.أبو قال كما و أ- 



حضمنه الم فكان ظهر، ففار في أصيب لأنه الفقير له فيل صيب؛ بن ب
وفيلغلافه، وهو فالي شغاف وصل ومعاه: العجمة الغي روى شغفني، ينمي• 

متقارب،ومعناهما المهملة بالعين وروي ومؤيداوه، القلب، حبة ت الشغاف 
أصحابأن هو الخوارج ورأي يجدها. لذ«ة مع القلب، الحب، إحراق والثيخف،ت 

منيخرحون قوم الجهنميون: لحلها. من منها يخرج ولا المار في يخلدون الكبائر 
فيذكرهم وسيأتي الجهنمتين ئون يالجنه فندحلون اه. رسول بثفاعة المار 
الإمامنال ت المؤوي قال كثيرة. جماعة عددت ذوي عصابة والحساب. الحشر باب 

قلعت،إذا تراها وعيدانه محيمّسم، حمع السم.ا'..مت ت ُمةلبمج الأمحير ابن عادايت، الأبو 
المارمن يخرحون الذين هؤلاء فشبه محترفه، كأنها دقاقا مودآ حبها ليوحي وتركت، 

حئبوهو الئانم عيدان كانت، وربما محرفة اللفثلة تكون أن أشبه وما قال بها، 
بياضهم.لنية أي: القراهليس كأنهم قوله عادايتخ. الأبي كلام هذ.ا كالأبنوس أسود 

الحجاج(.بن لم مشخ شيح دكين بن القفل هو تحيم: أبو 

lH  ..

I والسير المعاني اب بI

أرقم،ن د يزلقيت قالا يزيد، بن همداض عن م( )خ -  ١٨٣١
كمفهالث،: غزوة، عشزة تسع قال؛ افه.؟ رمحود غزا كم ت له فقلت، 

عزاةأود فما ،: ؛lLغزوة، عشزة سبع ،؛ JUمعه؟ أنث، غزويث، 
؛لتجر.محادة: فال الئثي. أو - الشر ذات، فال: ضائ؟ 

مععزولم، قال: ا.الأه، عببن جابر عن )م( -  ١٨٣٢
منعنيأحدأ، ولا يدرأ، أمحسهذ لم غزوة، عشرة تع اطه رمحول 

افهرمحول عن أتخثف، لم أحل يوم ءبل..افص قل فلما أبي،، 

عثدةست، M المس مع غزا أنه بريدة، عن م( )خ -  ١٨٣٣



فيقاتل عزوة، عشرة نسع غزا . اش رمود أف ت )ولملم( عروة 
منهن.ثمان 

معغزوت قادت عازب، بن جراء العن رخ( -  ١٨٣٤
غزوة.ءشنة حص . اض رسول 

الأكوع،بن سلمة عن محي، أبي بن يزيد عن م( )خ -  ١٨٣٠
والحديية،حيبر، فذكر عروات، مع الله رسول مع غزوت ت ثال 

أنهرواية(؛ روقي بقيتها ونسيت ,زيد: قال ؛_، ؤيوم محن، ؤيوم 
وحرجثاعزوات، سبع الله رسول مع غزوت يقول! ٌمعه 

عليناومرة بكر، أبو عليتا مرة عزوات، نع البعوث من يبعث فيما 
امة.أس

نه(.يخرج ولا . الني يبث الذي الجيش وهر بمج، جمع )العوثت 

ونحنافه. رسول بعننا قال; جابر، عن م( رخ -  ١٨٣٦
لقريش،عيرأ نرصد ١^^^، بن عبيدة أبو وأميرنا راكب، نلاثمئة 

الحبثل،أكلنا حتى سديد، جؤع وأصابنا سهر، نصم، بالساحل فأقمنا 
فأكانماالض، : لهايقال داثة، الثحن يا فألقى الخط، حبش نثني 

فأحدقال: أجسامنا، ثانثج حتى ودكها، من والقنا مهر، نمق منها 
فيرحل أمحلول إلى نفلر ثم فنعجه، أصلاعه من صلعا عبيدة أبو 

تحته.فمر عليه فحماله حمل، وأمحلول الجيش 

نتلقىعبيدة، أبا عالينا وأمر اممه رمول يعثنا قال: لم( )ولم
أبووكان غيره، لنا يجد لم تمر، من جرابا وزودنا لقريش، عيرأ 

تصنعونكنتم كيف، فقالت،: الزبير: أبو قال تمرة، تمرة يحهلينا عبيدة 
الماء،من عاليها نثربح نم المسي، يمص كما نمصها قال: بها؟ 

بالماءنبله ئم الخلثل، بعصثنا نضرب وكنا الليل، إلى يومنا فتكفينا 





فأنفدة،فطعنت مهم رحل إلى أومروا إذ ه المص عن يحدثهم 
يمورأسه، وجهه على ينفحه هكذا، يالدم ونال أكبر، الله I ل فقا 

إلافقتلوهم أصحايه بقية على مالوا ثم الكعبة، ورب يزن ت قال 
قدأنهم الني. اللام عليه جبريل فآخن الحل، صعد أعرج رجلا 

لتلواالذيل في أئرد ت أس قال وأرضاهم، عنهم فرضي ربهم، لقوا 
لقيناند أيا ثومنا، بلعوا أن بعدت نبح نم ئرأناه، قرآن ممونه ببئر 

عنه(.ورضينا لنقل! )وفي وأرصانا عنا فرضي ربنا، 
يقاللحاجة، رجلا سعين ه الني بعث ت قال أحرى( )وفي 

بئرعند ودكوان، رعل سليم؛ من حيان لهم فعرض المراء، لهم• 
نحنإنما أردنا، إياكم ما واض القوم! فقال معونة، بئر ؛ لهايقال 

صالةفي شهرآ و. الني فدعا فقتلوهم، النبي حاجة فى مجازون 
رأيتفما أنس؛ قال نقنك، كنا وما القنوت، بدء وذلك الغداة، 

منه.أمد ق3ل حرنا خرل . اف رسول 
معونة،يثر يوم ت الحادثة هذ0 ونمى الصلاة، صفة ياب في للحديث رواية )سبقت 

دالمد؛؛نةا•مكة محن مما ننم بمي أرض في لص المن، وصم الميم شح 
وعليناثزارة، عزونا قال؛ الأكؤع، بن سالمة عن رم( .  ١٨٣٨

أبو\ننن\ ساعة الماء وبين بيننا كان فلما هؤ اممه رسول اثره بكر، أبو 
منوسبى عليه، فل من فمثل الماء فورد الغارء، ثى يم ، هما1منا بكر 

يسبقونيأن فخثيش الدراري، فيهم الناس من عنق إلى وأنهلر سبى، 
وقفوا،١^؛ نأوا فلما الجبل، وبين بينهم بمهم مم4لم، الحل، إلى 

-أذم من هئع عليها منارة، بني من امرأة ومهم أنومهم، بهم فجننا 
حتىفنمنهم العرب، أحن من لها ابنة معها - النثلع المنع؛ قال؛ 
كثفئ،وما المدينة، منا همي. ابنتها، بكر أبو فنملني يكر أبا بهم أتت 

لىهن، سلمه، يا فقال؛ السوق، في اض رسول فلقيني ثوبا، لها 



ثمثوبا، لها كثفث وما أعجبمي، لفد اش، رسول يا ت فقلث المرام، 
ليهب سلمه، يا فقال! الموق، في الغد من . اش رسول لقبني 

لهاكشفت ما فوالده الله، رمول يا لك هى إ فقلت أبولث، لله المرأة، 
منناسا بها ففدى م، أهل إر ه اف نمث ببا فمثح نوبا، 

•بمكه أمروا كاثوا الملمين 
أي:الماس، س عثق ناحية. كل في لإقها الغارة: ثن الليل. أنم المزول )المعرس 

نالالجماع، صوم عن كناية توبأ؛ لها كثفت، ما والصبيان الماء الذرارى؛ حماية. 
البالغوولدها الأم بين المفريق وجواز الكافرات اء بالمالرجال فداء فيه المؤوي؛ 

المسلمين(.مصالح في ليصرفه غنموه ما بعض جئنه أهل الإمام اسيهات وجراز 
عنرحسزا بغ( هق ك، طل، حب، ن د م حم رش -  ١٨٣٩

نامافغزونا نكر أبا علمنا ه الله رسول أمر مال؛ الأمع بن سلمة 
أبترأمش الليلة• تلل—، شعارنا وكان متلهم فبيتناهم المشركيى من 

بيديفقتلت، سلمه! قاد أمن،( منص يا أمن،، متصور يا رواية؛ روقي 
المنركن.من أيان أهل منة اللملة طلث، 

المقاولوالمراد الأثير: ابن نال منصور، ترخيم منص، يا بالإماتة، أمر )أمت،؛ 
بهيعرف لهم شعارأ اللفظ ^ا جعلوا لأنهم بالشعار، الغرض حصول هع بالممر، 
الليل(.فللمة في بعفا بعضهم 

إقبالبلغه حين شاور . اممه رسول أن أنى، عن زم( -  ١٨٤٠
عمر،تكلم يم عنه، فاعرصم بكر، أبو فتكلم فال! صفيان، أبي 

الله؟رسول يا تريد إيانا فنال! عبادة، بن معد فقام عنه، فاعرصى 
أمرتناولو لأحصناها، البحر يخيفها أن أمرتنا لو يده، نفي والن'ي 

الناسه اش رموث، فندب لفعلنا، الغماد ك بن إلى امحادها مربف أن 
غلاموفيهم قريش، روايا علمهم ووردت بئرا، نزلوا حض فانطلقوا، 

عنالونه يه المبي أصحاب فكان فأحدوه، الحجاج، لمني أسود 
هداولكن سفيان، بابي علم لي ما فيقول! وأصحابه؟ سفيان، أبي 



ذلكقال فإذا الماس، ش خلف بن وأب وشب، ونمة، جهل، أبو 
قالوهتركوه فإذا سفيان، أبو هذا أخبركم، أنا تعم ت فقال ضربوه، 

وشيبه،وعته، جهل، أبو هذا ولكن علم، سفيان بأبي، لي، ما قال؛ 
،صربوه أيما هدا فال فإذا الناس، في حلف بن وانثة 
والذيت وقال انصرف، ذلك رأى ذدص\ ملي، قائم و. اممه ورسول 
لفما ، كدبكسه، إذا وتنركوه ، صدئكم إذا لثممربوْ ، بيده نفسي 
هاهنا،- الأرض على يده ؤيضع - فلأن مشنع هذا ه؛ اف رسول 

افهرسول يد مرصع عن أحدهم ماظ فما وهاهنا، 
الغينبكسر والعماد المشهور هو هدا الراء وسكون الباء بفتح برك، الغمادت ربرك 

الغنادبرق الحربي• إبراهيم ونال وأشهر، أفصح والكسر وصمها المعجمة 
التيالجمال ت والمراد راوية، جمع ٠ روايا تباعد" فيما يقال كناية هجر ونعمات 

بادالنون بحذف النسخ في هكذا وتتركوه، لشربوه أبعد. ما ماحل! ما الماء. تحمل 
لغة(.وهي جازم، ولا ناصب 

الخطاببن عمن حدثى قال: هماس، ابن؛ عن، )م( -  ١٨٤١
ألفح،وهم المنركن إلى . اممه رسول نفلن بدر يوم كان لما قال: 

ثمالمنة، اف نبئ فاستقبل رجلا، عثر عه وتثلاثمئة وأصحابه 
اللهموعدتني، ما لي أنجز اللهم يقول: بربه نهتم، فجعل يديه، مد 

الالإسلام أهل من، العصابه هذه يهلك، إن اللهم وعدتني، ما آبمي، 
حتىالهبالة، منتقبل يديه مادأ بربه يهتفح زال فما الأرض، فير تعبد 

علهمرفألقاه رداءه، فاخذ بكر، أبو فأتاه منكبيه، عن، رداؤه منهل 
مناثدتالثحكفاك افر، نثير يا وقال: ورائه، من فأخذه المزمه يم منكبيه، 

رقؤ؛ممنون ءؤ,إد هك: اض فأنزل وطك، ما للث، نينجز فإنه ربلث،، 
اللهفأمده مَ(قؤمىه آلمككة تذ يأنن، ميدي أن يظم ،أسكجابا 

فيريشتد يومئذ الملمين من رجل بينما عباس: ا؛زر قال بالملأتكة. 
وصوث<فوقه، بالسومحل صربة سمع إي أمامه، المشركين من، رجل أقر 



منتلخأ،فحئ أمامه المشرك إلى نغلر إذ حنزوم، أقدم يقول؛ الفارس 
فاحفئالثوؤل، كضربة وجهه، وئى أنمه حطم قد هو فإذا إليه، فنفلر 
فقال;. اممه ود رم بذلك فحدث الأنصاري، فجاء أجمع، ذلك، 

وأصرواسبعين، يومئد فمتلوا الثالثة، الماء ندد من ذلك صدنث،، 
معين-

لأبىاض. رمود قال الأنارى، أمروا فلما هماس: ابن قال 
يابكر: أبو فقال ارى؟ الأٌهؤلاء في ثرون ما وعمر: بكر 

فتاكونفدية، منهم تاحد أن أرى والعشيرة، العم بنو هم الله، رسول 
فقالالامادم. إلى يهديهم أن اممه ي فعالكفار، على قوة لنا 

ياواممه، لا ئلتج: قال: الخمناب؟ اس يا نرى ما النه رسول 
ئماكنا،أن أرى ولكني بكر، أبو رأى الذي أرى ما افه، رسول 

سوتمكني محقه، فيقرب عقيل س عليا فتمكن أعناقهم، فنضرب 
وصناديدها،الكفر أئمة هؤلاء فإن عقه، فاضرب — لعمر نيبا — فلأن 

سكان فلما ؛،، Jiما يهو ولم بكر، أبو قال ما ه افه رسول فهوي 
يافقلت،: يبكيان، قاعدين بكر وأبو الله رسول فإذا جشنن،، الغد 

وحدتفإن ومحاحثك؟ أنت، ئكي سيء أي س أ■تحرني: الله، رمول 
أباكيفقال لآكائكما، تباكي، بكاء أحد لم ؤإن نكيت،، بكاء 

عليعرض لقد الفداء، أخذهم من أصحابلئج علئ عرض للذي 
-ه الله نبئ من قريبة لشجرة - الشجرة هذه من أدنى عذابهم 

ؤريثخنى حئ أسرئ له) ي،ؤل أن ِلغن َ؛ذنث ؤءا هث: افه وأنزل 
^١١اطه فأحر ثثأي ه ٣ ِ.ثا ؤظ\ قوله: إلى امح؛4 

لهم•
كفاكت ونوله وبضمها، الفعل تاء بفتح ضبطوه العصابة، هذه يهلك إن ت رنوله 

الميالعةوالمراد أي• الأرض، في يثحن وفتحها• التاء بضم رثك، مناثديك 



عغيف1ةه
أماالغيمة، حل قبل هذا وكان أوهنه، إذا المرض أثخنه يقال؛ الكمار، قتل في 

فيالأمر أن الجمهور فيرى ، فدآء؟ا< ؤإئا بمد تتا ؤ؛إثا I تعالى افه هال ففد ذلك يعد 
الجزيةصرب بين والمسلمين للإمحلأم الأحفل هو ما يفعل الإمام إلى الكفرة أسرى 

فيهذا بعوض أو عوض بلا المن أو الاسترقاق أو القتل أو منه أخذها شؤع لن 
الكافرةلأسيره يا المفاداة ؤيجوز الأسر بنفس محيسترهون والصيان النساء وأما الرحال 

يصيروهل اتفاقا القتل زال الأسير أسلم ولو الكفار، عند مسلمة أو ملم بأسير 
للعلماءذنولان الخصال، بقية نفى أو رثيقا 

فيوهو - قال ه اممه رسول أن عاص، ابن عن )خ( -  ١٨٤٢
تعتدلا ئشا إن الئهز ووعدك، عهدك أسدق اللهم ت - ندر يوم ثبة 
ألححتالله، رسول يا حسبك، وقال؛ ، بيده بكر أبو فأحد اليوم، بعد 

لمحعبقول؛ وهو الدرع، في بث وهو فخرج ربك، على 
يأنزه.أدم ؤالثاعد معدهم ألثاعق دل ٠ ألدن ومزق 

أنألك(.)أنئدك: 

هدابدرت يوم قالط ه المي أن عباس، ابن عن )خ( -  ١٨٤٣
الحرب.أداة عليه فرسه برأس آجد حريل 

فيلواقف إني قال: عوف، بن عدالرحلمن عن م( رخ -  ١٨٤٤
منبغلامين أنا فإذا شمالي وعن يميني عن فنفلرت بدر، يوم الصث 

فغمزنيمنهما، أصاغ بين أكون أن يتمنبت، أسنانهما، حديثة الأنصار 
فمانعم، قلت،؛ جهل؟ أبا تعرف هل عم، أي فقال: أحدهما، 
اممه.رسول يل، أنه أحمريت، قال: أحي؟ ابن يا إليه حاحتلث، 

يموتحض مواده، موادي يفارق لا رأيته لئن بيده، نفي والذي 
متلها،لي فقال الأحر وغمزني لذلك،، فتعجست، قال: منا، الأعجل 

ألافقلت،: الناس، في يزول جهل أبي إلى نغلرت أن أئنب فلم 
يميهمابفابتدراه قال: عنه، تسألان الذي صاحبكما هذا تريان؟ 

فقال:فأحبراه، . اممه رسول إلى انصرفا ثم قتلاه، حتى فضرباه 



منحتناهل ت فقال قتلته، أنا ت متهماواحد كل فقال قتله؟ أيكما 
كلاكمافقال: الشقين، في اض. رسول فنظر لا، ئالأ: شمكما؟ 

الجموح،بن عمرو بن لمناذ بلبه س اف رسول وفضى ننله، 
)وفيعمراء بن ومعاذ الجموح، بن عمرو بن معاد والرجلان: 

عفراء.ابنا وهما صربا؛،، حتى الصقرين، مثل عليه نميا رواية(: 
أصلح،البخاري روايات بعض ني ووثع المخ جمع في ْو هكذا منهما، )أصلع 

يفارقلا أي: سوادْ، سوادي بفارق لا أقوى- أصلع: ومعنى المؤوي، ناله 
جمّعفي هو هكذ.ا المؤوي• نال، يرول،، قوله ألمث،• لم أنتب: لم شخصه. شخصي 

ؤيزعج،يتحرك ومحنا٠: ثيوحهم، جماهير عن القاصي رواْ وكذا بلادنا نخ 
هذاناشترك : أصحاسافقال الحديث هذا معنى في العلماء واحتلف القلق، والزوال 

الق،فاستحق أولا أنخنه الجموح بن عمرو بن معاذ لكن جراحته في الرجلان 
وفيقتله، في مناركة له ولأن الأحر لقلب نيا فتله، كلاكما المي. نال ؤإنما 

الثالثةأن على بحمل المؤوي: نال عفراء، ابنا قتاله اللذين أن الأحرى الرواية 
عودمابن جاء ثم الجموح بن عمري بن معاذ من الإثخان وكان قتله في اشتركوا 

رقبته(.فحز رمق وفته ذلك بعد 

بدرتبوم . اض رسول نال ءالل أنى، عن م( )خ -  ١٨٤٠
ابناصربه قل• فوحدْ عود مابن فانطلق جهل؟ أبو صنع ما ينغلر من 

آنت،فقال: بلحيته، فأحد برد( حتى رواية: روقي برك حتى عمراء، 
وقالقومه. قتاله قال: أو قتلتموه؟ رجل فوق وهل فقال: جهل؟ أبو 
ابنعن روللخاري( قتلني ألكر غير فلو ت جهل أبو ثال، مجلزث أبو 

منأعمد هل فقال: رمق، وبه بدر، يوم جهل أبا أتى أنه عود، م
قتلتموه.رجل 

واختارهبالكاف، بعمهم ورواه برئ، • الجمهور رواية • القاصي قال مات، )برئ: 
الاشتقاقفي صحيح وهو مات، الرجل• برد العرب• لسان وفي محققون، جماعة 

فيكقوله هو . . رحل.من أعند هل قوله الفلاح. الأكار: الروح• حرارة م عل• لأنه 
الني(.وآبم الروح بقية ت الرمق قتلتموه• رجل فوق وهل ت أنس رواية 



بنأمثه كاتبت غال: عوف، بن عبدالرحنن عن رخ( .  ١٨٤٦
صاغيتهفي وأحفظه بمكة، صاغنتي في يحفظني أن كتابات حلم، 

كاتبميالرحنن، أعرف لا قال،: الرحنن، ذكرت، فلما بالمدبمة، 
كانفلما عمرو، عبد فكاتبته: الجاهلية، فى لكؤ كان الذي باسملتؤ 

بلاله،يأبمرْ الناس، نام حين لأحروة لجف إلى حرجت بدر بوم 
معشريا ت فمال، الأنصار، مجالس من مجلس على وقف حتى فخرج 

منفريق معه فخرج أب، نجا إن نجوت، لا حلفج، بن أب الأنصار، 
لأشغلهمابنه لهم حلفت، يلحقونا أن حنبت، فلما أآثارنا، قي الأنصار 

أدركونافلما ثقيلا، رحلا أمية وكان يتبعونا، حتى أبوا ثم فقتلو0 ، به 
يوفبالفتحئلوه لأمنعه، نفى عليه ، l_ilsفبرك، ابنك، ت له قلت، 

بنإبراهيم قال بسيفه، رحلي أحدهم فأصاب، قتلوْ، حتى تحتي من 
ظهرفي الأض ، iUSيرينا عبدالرخمي وكان عوفخ: بن عبدالرحنن 

قدمه.

والمال،(.الأهل على ؤطلف، خاصته، الرحل؛ )صاغية 

أمه اه نؤ أن _، ر ص أنس، ص م( رخ -  ١٨٠٧
سظوي ني فم4ما صناديد ءن رجلا وءثسين بأريعة بدر يوم 

ثلامح؛،؛العنصة أقام قوم على ظهر إذا وكان ، مخبن، حبيمث،  jJuأمحلواء 
ثمرحلها، عليهأ لشد براحلته أمر الثالث،، اليوم ببدر كان فلما ليال، 
حتىحاجته، لبعض إلا ينهللق ترى ما ; قالواأصحابه، واسحه منى 

يا• آبائهم وأسماء بأسمائهم، يناديهم فجعل ١^^٠، شمة على قام 
ورسوله؟اض أهلعتم أنكم أيسركم فلأن، بى فلاذ ؤيا فلأن، بى فلاذ 

حنا؟ربكم وعد ما وحدتم فيل حما، ربنا وعدنا ما وحدنا قد فانا 
فماللها؟ أرواح لا أحاد من يكلم ما اش، رمحود يا عمر: فنال 
متهم.أقول لما باممع أنتم ٌا بيده، محمد نفس والدي • الني 



وجن؛(و__تيؤااي؛؛ه 
البتر،; ١^۶٠٠الحرب،. موضع هنات والمراد بناء، غير من الوامعة البقعة )العرصة؛ 

الثئة(.ويقال: الإم، ويوللث، 

ثلاثا،بدر قتلى ترك . الق رموو أة أنس، عن )م( -  ١٨٤٨
أمثهيا هشام، يى جهل أبا يا فقال! فناداهم، عليهم، فقام أتاهم، ثم 

ماوحدتم قد أليس ربيعة، بن نية يا ربيعة، بث عسه يا حلف، ابث 
بنعمر مع فحقا، ربي وعدني ما وحدت، قد فإني حقا، ربكم وعد 

أئىأو معون؟ يكيف، اف، رسول يا ! فقال(الني قول الخهلاب< 
لماباسمع أنتم ما بيده، نفى والذي قال؛ خيموا؟ وفد يجيبون، 

فنجبوا،بهم أمر نم يجيبوا، أن يقدرون لا ولكنهم منهم، أقول 
بدر.قليبؤ فى فالقوا 

نينعنه اممه رصي عمر مع كنا قال! أنس، عن رواية( روذي، 
فرأيتهالنضر، حديد رحال وكنن، الهلال، فتراءينا والمدينة، ماكة 

ئجعلتناه، أما لعمر؛ أثول تجعلمثا عتري، راه أنه يزعم أحد وليسل 
أنثاثم فزاشي، على تلق موأنا سأراه عمر! يمول فائت يرام، لا 

أهلنصابغ يرينا كان الله رمود إل فمال! بدر، أهل عن يحدثنا 
مصميعويرل.ا اش، ثاء ان غدأ فلأن مصؤع هذا يقول؛ بالأمس، يدر 

الحدودأحطووا ما بالحق بعثه فوالدي عمر؛ قال الله، ساء إن فلأن 
بعض،على بعضهم بئر في فجعلوا قال؛ و. الله ود رم حدها التي 

ؤيافادن، بث فلاق يا فقال: إليهم، انتهى حتى ه النه رسول فانطلق 
قدفإني، حقا؟ ورسوله الله وعدكم ما وحدتم هل فلأن، بن فلأن 

تكلمكيم، افه رسول يا عمر؛ فقال حقا، اطه وعدني ما وجدت 
غيرمنيم، أقول لما بأسمع أنتم ما فقال؛ فيها؟ أرواح لا ادأ أج

شيئا.على يردوا أن يتهليعون لا أنهم 
معاذبن معد عن حدث عود، مبن عبدافه عن رخ( -  ١٨٤٩



نزلالمدينة مز إذا أمثه وكان حلف، بن لأمثه صديقا كان ت قال أنه 
النيقدم فلما أمته، على نزل بمكة مر إذا سعد وكان معد، على 

انفلرت لأمية فقال بمكة، أميه على فنزل معثمرأ، سعد انهللق المدينه! 
نمقامن ثريبا به فخرج يالبست،، أطوفث، لحلى حلوة، ساعة لي 

معلث،؟هدا من صنوان، أبا يا I فقال حهل، أبو فالقيهما النهار، 
وقدآمنا، بمكة تهلوف أراك ألا ت حهل أبو له فقال معد، هذا ت فقال 
أنلث،لولا واش، أما وتعينونهم، تنصرونهم أنكم وزعمتم المنام، آؤيتم 

ورح— معد له فقال سالما، أهلك، إلى رحعت، ما صفوان أبي مع 
عليلثإأسل هو ما لأمثعنالئ، هذا متعتنى لئن واش، أما _! عليه صوئه 

علىمعد يا صوتلث، ترغ لا أمية! له فقال المدينة، على ؤلريهلقح منه! 
فواش،أمثة، يا ءنلئإ دعنا معد! فقال الوادي، أهل ّتد الحكم أيي 
القال! بمكة؟ قال! قاتلوك، إنهم يقول! . اش رسول سمعت، لقد 

قال!أهله، إلى أمية رجع فلما سديدأ، فزعا أمية لذلك، فقنع أدري، 
قال!للث،؟ قال وما قالت! معد؟ لي قال ما تني ألم صفوان، م أا 

القال! بمكة؟ له! فقلت، "قاتلي، أنهم أحبرهم! محمدأ أن زعم 
امثنمزبدر يوم كان فلما مكة، من أحرج لا واش أمية! فقال أدري، 

فاتاهيخرج، أن أمية فكره عيركم، أدركوا فقال! الناس، جهل أبو 
ثحلمتؤ،قد الناس يراك ما متى إنك صفوان، أبا يا فقال! جهل، أبو 

حتىجهل أبو به يزل فلم معك،، تخلفوا الوادي! أهل سيد وأنمت، 
أمة!قال ئم بمكة، بعير أجوذ لأثئرين فوالله غلبمتي، إذ أثا قال: 

قالما يت، نوقد صفوان، أبا يا له: فقالت، جهزيني، صفوان، أم يا 
فلماقريبا، إلا معهم أجوز أن أؤيد ما لا، قال: الثريئ؟ أحوك للث< 

حتى؛ذللئ، يزل فلم بعيره، عمل إلا منزلا ينزل لا أحذ أمية حرج 
ببدر.ه اش ^٠ 



^ؤ1كسةِه

يقولأمية فجعل بينهما، فتلاحيا ت وفيه ، نحوه رواية( )وش 
دعنات ففال معل، فغضب يمسكه، وجعل ، صوتلث، ترير لا عدت ل

محال!إياي؟ فال! قاتالل؛،، أنه يزعم محمدأ سمعت فإني منك، 
امرأته،إلى فرحعر حدث، إذا محمد يكذب ما والله، ت قال نعم، 
أنهزعم ت قال قال؟ وما قالت،ت اليثربي؟ أحي قال ما اتعلمين ت فقال 
فلمامحمد، يكدب ما فوافه، ت قالت، قاتلي، أنه يزعم محمدا ممعر 

قالما ذكرمحت، أما امرأته له قالت، الصريح، وحاء بدر إلى حرجوا 
منإنائ، ! جهل،أبو له فقال يخرج، لا أن فأراد اليثربي؟ أحوك لك، 

الله.فقتاله معهم، ار فيومين، أو يوما محسن الوادي، أثراف، 
عله(بمدأ يذما لا حتى بالعقال يديه إحدى ربهل • بمرْ رءْل 

حرخلما ال؛ قابت، ثبن نبد عن م( )خ -  ١٨٥٠
أصحابمحكان معه، حرج ممن ناس رجع أحد إلى . الله رسول 

نطهم،لا فرقة: وقالت، طهم، فرقة: قالت فرقتين، فيهم ه الني 
ئنفىثليبه إنها ه: الني وقال ,فثث؛و؛ه آثثثفت؛ر( 1، لكث وتا فنزلت، 
القصة.حنث، النار تنمي كما الحبث، 

علىه اممه ود رم جعل قال: جراء، العن )خ( -  ١٨٥١
بىءسداللة - الزماة وهم رجلا، ين حموكانوا - أحد يوم الزجالة 

حتىهدا مكانكم تبرحوا فلا الهلير ئحثلئنا رأيتمونا إن فقال: جبير، 
حتىتبرحوا فلا وأوهلاJاهم، القوم هزمنا رأيتمونا ؤإن إليكم، أرسل 
وقديث.تددل، اء المرأيت، واممه فانا قال: اممه، فهزمهم إليكم، أرمن، 

بنعبدالله أصحاب ل فقا بهي، ثنا راقعاب وأسوهمهن، حلاحننهن بدئتا 
فقالتنتفلرون؟ فما أصحابكم ؤلهر الغنيمه، قوم، أي الغنيمه، جبير: 

والله: فقالواق^؟ افه رسول لكم قال ما أنسمتم جبير: بن عبداطه 



وجوههم،صرفت أنوهم فلما الغنيمة، من فلمسن الناس لناتين 
ؤآيت'مءكم ؤ تعالى؛ نوله فذلك منهزمين، فاقبلوا 

منافأصابوا رحال، عثر الني غير ه النبي مع يبق فلم أحراعم٤بم 
أربعينبدر يوم المشركين من أصاب قد ه المي وكان بلين، 

القومأني ت سفيان أبو فقال ، بعين ومحأميرأ، سبعين ت ومنة 
أفيت قال ثم يجيبوه، أن ه النبي فنهاهم - مرات نلاث - محمد؟ 

ابنالقوم أفي قال: ثم - مرات نلاث - قحافة؟ أبي ابن القوم 
هؤلاءأما فقال: أصحابه، إلى رجع ثم - مرات ثلاث - الخثلاب؟ 

إناف، عدو يا واف كذبت، فقال: نصه، عمر مللث، فما قتلوا، فقد 

بيوميوم قال: ؤوك، يما للث، بقي وفد كلهم، لأحياء عددت الدين 
ولمبها، آمر لم مثلة القوم في ستجدون إنكم بجال، والحرب بدر، 

ألاالمي.ت فنال مل، أعل مد، اغل يرتجزت أحد ثم سوني، 
أبوقال وأجل، أعلى اف : قولواقال: نقول؟ ما : قالواله؟ تجيبوا 

تجيبواألا ه: المبي فقال لكم، عزى ولا النزى، لنا إو صميان: 
لكم.مولى ولا مولأنا، اف : قولواقال: نقول؟ ما : قالواله؟ 

المطبؤعفي والعبارة وغلبة، فهرا يرظوون جعلنام والمعنى غلبناهم )أو٠لاناهمت 
وتجمعمساق، جمع ٠ أّونهل الأثير* ابن ولا الحميلءى عند ت، وليالبخاري من 

وسميقان(.وأسوق ّوق على ساق 

أحدبوم المشركون هزم قالت،: عائشة، عن رخ( -  ١٨٥٢
أحراكم،اش، عباد أي إبليمل: فحرغ فيهم، ف يعن ية، هزيمة 

اليمان،بن حديقة فنظر وأحراهم، هي فاحثإد.تج اولاهم، فرحعت، 
حنىانحجزوا ما فواف قالحؤ: أبئر، أبمح،' فقال• بأبيه، هو فإذا 

فيزالت، ما فواف عروة: قال لكم، اف يغفر ت حديقة فقال قتلوه، 
اف.لقئ حتى حير، بقيه منها حذيفة 



؛؛؛(٥٥ّج__جاياايإا؛ه 
ئظلتمحذيفة فقال إسحاق: ابن رواية وفي أخراكم. جهة من احترزوا أى )أخراكم؛ 

فأرادلكم، اش يغفر حاويفة: فنال وصيفوا عرفناْ! ما واش ؛ قالواأبي؟ 
عثدذلك، فزاده الملمض عالي بديته حذيفة فتصدق يدنه أن اش. رسول 
خيرأ(.س اش رسول 

يوماش. لرموو رجل قال قال: جابر، عن م( )خ -  ١٨٠٣
قيكن تمرايت، محالقي الجنة، في قال؛ أنا؟ أين هتلث، إف أرأيث أحد: 
محل•حش قاثل ثم يدْ، 

من،بُة مح، أحد يوم أزد ه المحم، أن أض، عن )م( -  ١٨٠٤
ولهعنا ^٥٣ من قال: رهموه فلما قريش، من ورجلين الأنصار، 

حشفقاتل الأنصار، من رجل فتقدم - الجنة في رفيقي هو أو - الجنة؟ 
رفيقيهو أو - الجنة؟ وله عنا يردهم من فقال؛ أيضا، رهقوه ثم قتل، 

كدللئ،يزل فلم محل، حتى فقاتل الأنصار، من رجل فتقدم - الجنة في 
أصحابنا.أصثنا ما لصاحبيه؛ . اممه رسول فقال الثبعه، يتل حتى 

وأرهقه(.رهقه يقال منه، واقتربوا غنوه الهاءت بكسر )رهقوه، 

الناصص أحد يوم كان لما قال: أنس، عن م( )خ -  ١٨٠٠
حنفة،عليه نجوب ه المى يدي بين طلحة وأبو ه الني عن 

ثلاثة،أو قونين يومئد كنز النؤع، قديد راميا رجلا طلحة أبو وكان 
طلحة،لأبى ائثزها فيقول؛ اليل، من الجنبه معه يمث الرحل؛ وكان 
ياطلحه؛ أبو فيقول القوم، إلى ينثلر النبي. ؤينرف قال؛ 

القوم،مهام من مهم يصلئخ سرق لا وأمي، أنت بابي اش، نص 
لمنمزتان،ؤإنهما ناليم، وأم عانثه رأت ولقن. نحرك، دون نحري 

أفواهفي تمرغانه ثم متونهما، على القزبح تنقادن سوقهما، حدم أرى 
ولقدالقوم، أفواه في محممرغانه تجيئان ثم فتملأنها، ترجعان يم القوم، 

النعاس.س ثالثا، ؤإما مرتين، إما طلحة أبي يد من السيث وير 



جاوؤاإيإ؛ه
علىوتجمع دوقة ؤيقال الترس، مثل الحجفة، له. ساتر عليه; )مجونم، 
توضعالتي الكنانة أوله؛ بفتح الجعبة، الرمي• ثديي الننع؛ شديد ودرق. حجم، 

والسوق!الخلخال، وهي حدمة، جمع الحد<م؛ الجلود. من سخل هام، الفيها 
الفلرتعمد يذكر ولم إلهن، الفلر وتحريم ؛الحجاب، الأمر قبل وهدا ساق، جمع 

يتدمها(.ولم قشي بغير فجاة الفلرة تلك حمك إنما 

يوماف. رسول قال قال: هريرة، أبى عن م( )خ .  ١٨٥٦
اثثل•- رباعيته إلى يشير - بثبيه فعلوا قوم على اممه غضب اشتد أحد! 

)وللخاري(اممه سل فى . اممه رسول يطه رجل على الله غضن، 
نيقتله ش على الله غضن، اشتد قال: . الّي، أن عباس، ابن عن 
الله.ني وجه أدمزا قزم على اش، غضب اشتد اممه، سيل في 

يومرباعيته كبرت الله. رسول أف أنس، عن )م( -  ١٨٥٧
كيفاؤيقول: وجهه، عن الل.م نسلت فجعل رأسه، في وسج أحد، 
الق،،إلى يدعوهم وهو رباعنثة، وكسروا ننهم، شجوا قوم يملح 

؛يهم؛^^١ أد ءيم ؛>>؛؛، أد سء آلأم ثى لاك ^؟٢، هثت اممه فانزل 

ناس،أحد يوم الخمن اصثلتح قال: جابر، عن رخ( -  ١٨٥٨
ئهداء.محتلوا ثم 

احل(،يعل لكن الخمر، تحريم أن على دليل )الحديث 

قال:اضري، أث بن عمرو بن جعفر عن )خ( -  ١٨٥٩
ليقال حمص، قدمنا فلما الخيار، بن غد.ي بن الله عبيد ْع حرجتا 

وكاننعم، قلت،: حمزة؟ قتل عن نسأله وحثي في لف، هل : اف،عبيد 
قمره،ظل في ذاك هو : لمافقيل محه؟ فألما حمص، يكن وحشي 

لام،الفرد لمنا، فيرأ، يعلمه وقفنا حتى فجئنا حمنتا، كأنه 
فقالورجليه، عينيه إلا وحشي يرى ما بعمامتنه، معقجر الله وعبيد 



أنيإلا واض، لا ثم إليه، فطر أتعرفني؟ وحشي، يا  l4Jjlعبيد 
أبيبنت قتال أم • لهايقال امرأة تزوج الخيار بى عدي أن أعالم 

ذلكفحملت له، أسرصع فكنت بمكة، غلاما له فولدت العيقس، 
فكشفيدمنك، إلى نظرت فالكأني إياه، فناولتها أمه، مع الغلام 

إننعم، فال؛ حمزة؟ بقتل تخآرذا ألا قال• ثم وجهه، عن عبيداممه 
بنمحثر مولاي ر فقال بجدر، الخيار بن عدي بن محلنيمه قتل حمزة 
عننتنعام الناس حرج فلما حر، فانث بعمى حمزة قتلت إن ت مطعم 

إلىالماس مع حرجئ - واد وبينه بينه أحد، بمال حبل عينين و- 
مبارز؟من هل ت ففال صباع حرج للقتال اصهلموا أن فلما القتال، 

أممارأم ابن يا مباع، يا ت فقال المهللبا، عبد بن حمزه إليه فخرج 
كأمسفكان عليه، ند نم ورسوله؟ اش أيحاد الثظور، ممئلعة 

بحربتي،رمته متى دنا فلما صحرة، تحت، لحمرة ، وكمئالداههبؤ، 
به،العهد ذللن، فكان وركيه، بين من حرحث حتى ثنته، قى فأصعها 

الاصادم،فيها فشا حتى بمكة فأقتر معهم، رجعتر الماس ر-ءع فلما 
وقيلرناد، ه اممه رسول إلى فأرسلوا الهلمائف، إلى حرجث، ثم 

علىلدنتا حتى معهم، فخرجتا الرملر، نهيج لا إنه لي: 
أنحؤنال: نعم، فلتر: وحني؟ أتتر نال: رآني فلما اممه. رمول 

أنتستطع فهل نال: بلغكر، ما الأمر من كان قد قلت،: حمزة؟ قتلت، 
ميلمهفخرج اض. رسول يبض فلما فخرحتا، عني؟ وجهك تثيبا 

حمزة،به فأكافئ أقتله، لعلى مسيلمة إلى لأحرجى قلتؤ: الكذاُبح 
ئلمةفي قائم رحل فإذا كان، ما أمره من فكان الماس، مع فخرححا 

بينفأصعها بحربتي، فرميته الرأس، ثام أورقا، حمل كأنه جدار 
فضربهالأنصار، من رجل ووثبا كتفيه، بين من حرجتا حتى تدسه 

بنسليمان فأحبرني ت الفضل بن عبداف قال هامته، على سر يفبال



Iبيت ظهر على جارية فقالت يقول! عمر بن عبداش محمع أنه ت ار ب
•الأموي العباس قتله المؤمنين، أمير وا 

نشالأءتجار؛ و\زأب. التنس الوعا، هو ونيل كالنكة، الثمن وعاء ت )الحمث 
حبلوعينين أحد سنة عينين؛ عام الوجه• على طرفها ولد الرأس، على العمامة 
بنساع هو ساع أحد. يوم ءندْ نزلوا نريثأ لأن الته ته ونأحل■ بحي-ال 

العانمه. فى ي: فى الختان. عند الماء تنلور الثئلرر: مقئلعة الخزاعي. عبدالعزى 
أدوق،دغيرْ- الجدار فى الخلل الثلمة؛ ينغرهم• ولا يزعجهم لا الرسل؛ بهيج 

الإنسان(..في كالثنرة الإل: ألوان ني الننءة 

غيا،غثرة . المن، بمث قال: يريرة، أبي عن رخ( -  ١٨٦٠
بنعمر بن عاصم جد وهو الأنصاري، ثابت بن عاصم عليهم وأمر 

منلض، دكنوا ومكه عنماذ بين كانوا إذا حتى، فانطالقوا الخطاب،، 
فاهتموارام، مئة من بقري، مثبعوِ لحنان، بنو لهم يقال• هديل، 

من،نزودوْ تمر نوى فيه فوحدوا نزلوه، منزلا أنوا حتى، آثارهم، 
فلمالحموب، حننى آثارهم شنوا يثرب، تمر هذا ! فقالواالمدينة، 

فأحاطواالقوم، وحاء قديد، إلى، لجووا وأصحابه، عاصم بهم أحس 
منكمنفتل لا أف إلينا نزلتم إن والميثاقا، العهل• لكم ! فقالوابهم، 

عناأحبر اللهم كافر، ذمة في، أسل فلا أنا أما عاصم! فقال رحلا، 
بالننل،نفر سبعة فير عاصما يتلوا حمى يرموهم فقاتلوهم، ، رسوللث، 

واJيثايى،النهد فاعطذنأ آنم، ورحل الدثنة، ؛_، وزيد حيت، ونقي 
حلوامنهم، امتمكنوا فلما إليهم، نرلوا والميثاق العهن• أعثلوهم فلما 

أودهذ.ا معهم! الذي الثالث الرحل فقال بها، يربثلوهم بسهم أوثار 
فلمأن على وعالجوه فمنوْ بمنهم، أن فأنى الغد'ر، 
فاشترىبمكة، ؛اعوهما حتؤر وزيد، بخبيثا وانهللقوا فقتلوه، يفعل، 
الحارث،فتل هو خيِا وكان نوفل، بن عامر بن الحاريث، بنو -ميبا 

مومهم،استعار يتله، أجمعوا إذا حتمر أسيرأ، عندهم فمكث، بد>ر، يوم 



تتنقحيؤ|؛يإيه 
عىلعنك ت قالت ، فاعاريه بها، ييستحد الحارث، بنات، بعض من 

ثرعلم،رأيته فلما فخيم، على فوصعه أتاه، حش إليه يديج لي، صي 
أذأيخنيى فقال؛ الموسى، يده وفي، مني، ذللئ، عرفن، نزعة منه 

أميرأرأث، ما تقول: وكانت اممه، شاء إن ذلك لأفعل كنتؤ ما ائتله؟ 
فىعنيإ من قنلما بأكل بوما وجدته لفد والله حبسِإ، من حيرأ لثل 

إنهتقول! وكانت، ثمرة، يوْسل بمكة وما بالحديد، لموئق ؤإنه يده، 

ذعونيقال؛ ليقتلوه، الحزم من به حرجوا فلما حبيبا، الله رزقه لرزق 
واممهفقال؛ إليهم، انصرف، ثم ركعتين، فركع فتركوه ركعتين، اصلي 

الركعتيننص مص أود فكان لزدت،، جنع بي ما أف تحسبوا أن لولا 
منهمسق ولا بددأ، واقتلهم عددأ، أحصهم اللهم وقال؛ الفتل، عند 

وئل:أحدأ. 

مصرعياممه في كاو جنب، أي على منلما أكل حين أبالي نلنئ 
منىشلو أوصال على بتارك بثا ؤإن الإله، ذات، في ودللثج 

حبيب،وكان فقتله، الحارث بن عقبة مروعق، أبو إليه قام مم 
السي.يعني - وآخر الصائم، صبرأت قتل لم ملكل نس هو 

بنعاصم إلى قريش من ناس وبعث، حترهم، أصبموا يوم أصحابة 
يتلوكان يعزف، منه بشيء يوئوا أن - يتل أنه ت حدثوا حين ثابت، 
منقحنته الدبر، من الظلت مثل لعاصم الله فبعث عفلماثمم، من رجال 

شيئا.منه يقطعوا أن يقدروا فلم رسلهم، 
مرصعوالرجع للهجرة، الثاكة السنة أواخر في أحدا بعد الزجح غزوة تلك )كانت 

إالدبر وارتفاع. غالظ فيه موصع المديدت به. مستح فمنه قريبا وقعت هديل ببالي 
حمي siijjjفسمي اض بإذن منهم حمته دبرة، واحده النحل، ذكور أو الزنابير 

وهيبدة حمع الباء، بكسر يروى الأثيرت ابن نال بددآ، واقتالهم . الدبر،





لقن،
أبداا بقينا مالإملأم على محمدا ايعوا باليبن نحن 

وصه الني يقول قال؛ 

والمهاحرهالأمار في فجارف الأخر0 حيت إلا حيز لا اللهم 

ننحةيإهالؤ لهم مصنع الشعير، من كما بملء فثوثون ت قال 
ولهاالحنق، في نشنة وهي حياع، والقوم القوم، يدي بين نوصع 

منكزة.رح 
الجامد.المان.1ب الشحم ت ونيل به، يوئدم مما الألمان من شيء كل )الإهالة؛ 

•الطعم( التقريه اليابس، الحاف النثع؛ والعلعام الرائحة، المثغترة تخة؛ ال

الحندق.يوم شهدته مشهد أول ت قال عمر، ابن عن رخ( —  ١٨٦٣

فمالحديقة، عند كنا قال؛ ثريك، بن يزيد عن رم( -  ١٨٦٤
تحديفه فقال ^j1^؛s، معه قاتلتs . اممه ود رمم أدركتs لو رجل• 

الأحزاب،ليله ه اممه رسول مع رأيتنا لقد ذللث،؟ تفعل كنث، أنتج 
بخبريأتيني رحل ألا ه•' الله رسوث، فقال وم، ثديل-ة ;ح وأحيينا 

قال!ثم أحد، منا يجنه فلم فكئنا القيامة؟ يوم ْهي الله جعله القوم 
فلمفساكتنا القيامة؟ يوم معي اممه جعله القوم بخبر بأنيني رجل ألا 

معيالله جعله القوم بخبر يأتيني رجل ألا قال! نم أحد، منا بجبه 
بخرياقتنأ حذيفة يا قم فقال؛ أحد، منا يجبه فلم فكسنا القيامة؟ يوم 

اذم_ا،قال! أقوم، أن إلا باسمي دعاني إذ بدأ أجد فلم القوم، 
جعلث،ءند0 من وفيت، فلما علي، ثدعزهم ولا القوم، بخبر فانتني 
ءلهرْيصلي سفيان أبا فرأيت، أتيتهم، حتى حمام في أمشي كأنما 

قولفذكرت، أرميه، أن فأردت القوس، كبل■ في ممهما فوصعت، بالنار، 
وأنافرجعت، لأصبته، رميته ولو علي، ئدعزهم لا .! الله رممول 



ج_خيؤ|؛ي؛؛هيلمتتح 
زرت،وفرغت القوم حبر فأحبرته أتيته فالما الحمام، مثل في أمشي 

فلمفيها، بملي عليه كانت  liLfi-تمحل من و. اممه رسول فألبمي 
نومان.يا فم هاوت أصبحت، فلما أصبحّك، حتى نائما أزد 

تظهرْ بملي الرد• أصابني أي و؛ررت، الرد، ت الراء ونشريد القاف بضم )المز، 
التوم(.كثير يا •' نومان يا بالنار* يدفئه 

الخدق،يوم معد اصبن، ت قاله عائشة، عن م( رخ -  ١٨٦٥
الأكحل،في رماْ الغرقة، بن حنان له: يقال قرص، من رحل رماه 

فلماقريب، من ليعودْ المسجد، فى خيمة اض رسول عليه فضرب، 
جبريلفاتاه واغتل، السلاح وضع الخندق، من الله. رسول رجع 
ماوالله المادح؟ وصعتح قد فقال: الغمار، من رأسه ينمفس وهو 

ه■'النبي فقال إليهم، احرج وضعناه( ما واف رواية؛ روقي وضعته 
علىفنزلوا . اف رسول فأتاهم قريثلة، بثي إلى فأثار فأين؟ 

يفتلأن فيهم: أحكم فإني قال: سعد، إلى الحك_لم فرد حكمه، 
هشام:قال أموالهم. تقحز وأن والدريه، النساء بي نوأن القاتله، 
أحدليس أنه تعلم إنلث، اللهم قال: سعدأ أن عائشة عن أبي فأخبرني 

اللهموأخرجوه، رموللن، كدبوا قوم من فيلث، أجاهدهم أن إلي أحثا 
منبقي كان فإن وبينهم، بيننا الحرب، وضعث، قد أنلثه أؤلذ فإنير 

وضعثجكنثح ؤإن فيلث،، أجاهدهم حتى لهم فأبقني سيء قريش حرب 
رواية؛روقي ليه من فانفجرت، فيها، موتي واجعل فاiجنها الحرب 

الدمإلا غفار. بني من خيمة الجد وفي - ينغ-هم فلم ليلته( من 
قنلكم؟من يأتينا الذي هذا ما الخيمة، أهل يا : فقالواإليهم، يل ي

منها.فمات دما، جرحه يعدو سعد فإذا 

وكرالمهملة بفتح والغرفة الوحل.ة، وتثدياد المهملة بكسر جبان حجر• ابن رقال، 
الأكحل؛بد. ينتح الغرفة انه؛ والغرفة تيس، بن جبان واسمه ناف، نم الراء 



٠ن1لأمم( دام إذا عدوأت يغدو - المعجمة بالدال - الجرح غذا اليد' وسط فير عرق 

فيناطعآ النار إر أنظر كأني فال: أنس، ءن )خ( -  ١٨٦٦
حينجريل، موكب عنم، ض دكة في ت رواية )وش عنم بني رقاق 

قريظه-ثني إلى ه اش رسول سار 
علىفريظة أهل نزل نال: سعبد، أبي عن م( )خ -  ١٨٦٧

حمار،على فأتى سعد، إلى المي. فأرسل معاذ، بن سعد حكم 
أو- سندكم إلى قوموا للأنصار: ه البي قال المسجد من دنا فلما 

مقتلفقال: حكمك، ملى نزلوا هؤلاء فقال: - حيركم فال: 
اممه،بحكم قضين، و.-' اض رسول فقال يرائيهم، ونمى مقاتلتهم، 

اف.بحكم فيهم حكمث، لقد لم(: )ولمالملك، بحكم قال: وربما 
تالروي نال المجالس، وآداب والمحة الصحة باب في الحدين، من ؤرفا )سأتي 

عاليهالعلماء أجمع وقل العظام مهماتهم وفي المسلمين أمور في التحكيم جواز فيه 
عليهم(.الحجة وأقام التحكيم علن على أنكروا فإنهم الخوارج إلا فيه ، بخالقولم 

هالمئ سمنلم، قال: نرد، بن ننمان عن )خ( -  ١٨٦٨
نسيرنحن يغروننا، ولا نئروهم الأن ت عنه الأحزاب أجلى حيذ يقود 

إليهم•

مخرمةبن المنور عن الزبم، بن عروة عن )خ( -  ١٨٦٩
حرجفالا: س صاحبه ثؤ حديمنهما واحد كل يصدق - ومروان 

يُال اسق بمص لكترا إذا حش الغني؛ت، زنن m المذ 
ذاث،فخذوا ءلاليع.ة، لقريش خيل في يالغمتم الولبي بئ حالي إل 

فانهللقالجيش، بفترة هم إذا حتى حالي، بهم ثغر ما فوالله اليمين، 
يهبئلالتي بالثنية كال إذا حتك، و. المي وسار لقريش، نذيرأ يركص 
فالحث،،حل، حل الماس: فقال راحلته، به نزكثه منها علبهم 

حلأيتهما ه: الني فقال القصواء، حلأينؤ القصواء، لحلأب : فقالوا



قاوتثم الفيل، حائم ها حنولكن بحلق، لها ذاك وما القصواء، 
إلاالله حرما0 فيها يعظمون حثلة ألوني يلا بيده نقمي والذي 

بأقصىنزل حتى عنهم نعدد i فوزنن زجرها ثم إياها، أعهليتهم 
الناسيث، فلم ، رإض\ الناس الماء، قليل فمد على الحديبية 

منمهما فانتزع العطش، . الله رسول إلى وشكي نزحوْ، حتى 
حتىبالني لهم يجيش زال ما فواف مه، يجعلوه أن أمرهم ثم يانيه، 
نفرفي الخزاعئ ورفاة بس بديل جاة إي كذلك هم فبينا عنه، صدروا 

أهلمن . اف رسول نمح عيية وكانوا - حزاعة من قومه من 
أعياذنزلوا لزي بن وعامل لوي بى كنب تركش إني فقال؛ - تهامة 

عنوصادوك مقاتلوك، وهم المهلافيل، العود معهم الحديبية، مياه 
جئناولكنا أحد لقتال نجئ لم إنا ه! اف ود رم فقال الثبت،، 

ثاووافإن بهم، وأصئت الحرب يبكتهم ند قريثا ؤإل معتمرين، 
شاووافإن عليهم، أئلهن فإن الناس، وبين بيني ؤيحلوا مدة، ماذذيهم 

همؤإن جثوا، فقد ؤإلأ فعلوا، الناس فيه لحل فيما بدحلوا أن 
ئنمردحتى هذا، أمري على لأقانلنهم بيده نفي فوالذي أبوا، 

فانطالقتقول، ما ابلغهم ميذيل؛ فقال أمره، اش ولينفدل سالمتي، 
سمعناهوقد الرجل، هذا من جئناكم قد إنا فقال؛ قريشا، أتى حتى 
السفهاؤهم؛ فقال نعلنا، عليكم نعرصه أن شئتم فإن قولأ، يقول 

ماهايت، منهم؛ الرأي ذوو وقال بشيء، عنه لخبرنا أن لنا حاجه 
نالبما فحدثهم — وكذا كذا يقول سمعته نال؛ يقول، سمعته 

بالوالد؟أنمتم قوم، أي فقال؛ عود، مبن عروة فقام . المئ 
ئهموني؟فهل قال: بلى، ؛ قالوابالولد؟ أزكئ، قال؛ بلى، ؛ قالوا
شوافلما غكاخل، أهل انممنث أنى تعلمون ألمتم قال؛ لا، ؛ قالوا
هدافإو قال؛ بلى، ؛ قالواأءلاعني؟ ومن وولمي ؛أُلي، جثثكم علي، 



.^U؛UCبمي 
ائته،ت قالوا آته، ودعوني ائبلوها، رئي، حملة عالمكم عرض فد 

لبديل،قوله من نحوأ . الني له فقال ه الني يكلم فجعل فأتاه، 
قوملث،،أمر اساصلث، إن أرأينا محمد، أي ذلالثإ! عند عروة فقال 
الأحرى،تكن ؤإن هبلل؛،؟ أصله اجتاح اليرب، من بأحد سمعئ، هل 

أنحليما الماص، من أوشابأ لأرى ؤإني وجوها، لأزى والله فاني 
عنهئفث أنحن اللامحت،، ببئلر امصص بكر• أبو له فقال ؤتدعوف، يفروا 

بيده،نفى والذي أما فقال; بكر، أبو ت قالوا ذا؟ من ت فقال وندعه؟ 
يكلموجعل لأجيالث،، بها أخزك لم عندي للأ، كاث يد لولا 
رأسعلى قائم ئعبة ين والمغيرة بلحيته، أحذ كلمه فكلما . الني 
إلىبيده عروة أهوى فكلما المعمر، وعليه السيف،، ومعه المي 
عنيد-ك أحر ت وقال يما، البنعل يده صرب، ه النه رمول لحية 

!قالواهذا؟ من فنال! رأسه، عروة فرفع ه اض رسول لحية 
وكان- عدرتلث،؟ في أسعى ألمست، عدر أي فقال! شعبة، بن المغيرة 
جاءثم أموالهم، وأخذ فقتلهم الجاهلية، في قوما صص، المغيرة 
فيمنه فلث، الماد وأما فآقبز، الإسلام أما .! الني فقال فأسلم، 

فواضقال! بعينيه، . الّثي أصحاب يرمق جعل عروه إن ثم - شء 
بهافدللشر منهم رجل كفت، في وقعث، إلا نخامة . اض رسول ئنحم ما 

علىيقتتلون كادوا توصأ ؤإذا أمره ابتدروا أمرهم ؤإذا وجلده، وجهه 
المنلرإليه يحدون وما عنده، أصواتهم حققوا تكلم ؤإذا وصونه، 

ومحدتألقد واض قوم، أي فقال! أصحابه إلى عروة فر-بع له، تحفليما 
رأيت،إ0 واش والجاثي، وقيص كرى على ووقذلمؤ المالوك، على 
إلواض محمدأ، محمد أصحاب يحقلم ما أصحابه يعظمه يهل ملكا 
وجلده،وجهه بها  viiJjiمنهم رحل كف في وقعت، إلا مخامة ننحم 

ؤإذاوضوئه، على يقتتلون كادوا توضأ ؤإذا أمره، ابتدروا أمرهم ؤإذا 



ؤإنهله، تعفلمأ النفلر إليه يحدون وما ، عنده أصواثهم حققوا تكلم 
كنانة!بني من رحل فقال فاقبلوها، رفد حملة عليكم عنءس قد 

قالوأصحابه، التي على أشرف فلما ائته، I فقالوا آته، دعوني 
له،فابعثوها الطول، يعهلمون قوم من وهو فلأن، هذا ه؛ الله رمون 
مااف! سبحان قال! ذلك رأى فلما يلتون، الناس واستقبله له ءبعنت، 
قال!أصحابه إلى رجع فلما البيت،، عن يصدوا أن لهؤلاء ينبغي 
فقامالست،، عن يصدوا أن أرى فما وأثعزُتح، يلدلمؤ قد الليل رأيت، 
!فقالواآته، دعوني فقال; حمص، بى مكنر له! يقال منهم رجل 
وهوحفص، بن مكرر هذا ه؛ النبي قال عليهم، أشرف فلما ائته، 
بننهيل جاء إل يكلمه، هو فينا ه الني يكلم فجعل فاجر، رجل 

سهيل،حاء لما أنه عكرمة! عن أيوب فأحبرنى معمر! قال — عمرو 
فيالزهري قال معمر; قال أمركم. قدطلوكمس قالالمتي.:

كتابا،و؛ينلث، بيننا اكثن، هاُن، فقال! عمرو، بن سهيل فجاء حا.يثه! 
الرحنناممه م باكتب! .! ام فقال الكاب، و. المئ فدئ 

ولكنهو؟ ما أدرى ما فوالله الرحمن، أما سهيل! فقال الرحيم، 
الوافه لمون! المفقال تكتل،، كنت، كما اللهم، ؛امملث، اكتب،! 
باّماثهاكتل،! ه! الني فقال الرحيم، الرحمن اممه م بإلا نكتبها 
صهيل!فقال اممه، رسول محمد عاليه قاصي ما هذا قال! ثم اللهم، 

قائئناك،ولا البيتر، عن صددناك ما الن4 رسول أئلث، نعلم كثا لو وافه 
اطه،لرسول إني وافه ! الى قال عبدافه، بن محمد اكتب،! ولكن 

لقوله!وذلك، الزهري! قال عبداممه، بن محمد اكتب،! كدبتموز، ؤإن 
لهفقال إياها، أعهليتهم إلا اطه حرمامتج فيها ينهلمون حقلة يسألوني لا 

سهيل؛فقال به، قطوف البيت وبين بيننا يغلوا أن على و.■' الني 
العاممن ذللث، ولكي صنثلة، أحاذ.ئا أئا العرب نتحدلمح لا وافه 



حيج(
لكنؤإن - رجل منا يأتيك لا أو4 وعلى ت سهيل فقال فكتب، المقبل، 

يزدكيف الله! سبحان الملمون! فال إلينا، رددثه إلا - دينك على 
جندلأبو جاء إي لكلك، هم فبينا مسالما؟ جاء وقد المشركين، إلى 
حتىْكه، أسفل من حرج وقد قويم، ني برسش عمرو بن سهيل ابل 

ماأول محمد يا هذا مهيل! فقال الملمين، أظهر بين بنفسه رمى 
الكتابنمض لم إنا ^^! النبي فقال إلي، ترده أف عليه! أقاصيك 

البئفقال أبدأ، سيء على اصالحلث، لا إذأ فواف قال! بعد، 
أناما قال! فافعل، بلى قال! للث،، بمجيزه أنا ما قال! لي، فأجرْ 

جندل!أبو قال لك، أجزنا٠ قد بلى، حفص! بن مكرو قال بفاعل، 
يرويألا ملما؟ جنت وقد المشركين إلى أرد المسلمين، معشر أي 

بنعمن فقال قال! اش، فى ثديدأ عذابا عدب قد ولكن لقبلم،؟ قد ما 
بلى،قال! حما؟ اف نؤ ألث فقلت،! ه اف نؤ فأتيت، الخهلاب! 

فلزقلث،! بلى، قال! الباطل؟ على وعدننا الحي عر ألمنا قلثؤ! 
وهوأعصيه، ث، ولاف، رسول إني قال! إذأ؟ ديننا في الدنيه لعجلي 

به؟ويطوف البيت، سناتى أنا تحدننا كنث، ليس أو ! قلت،ناصري، 
آتيهفإنالثؤ قال! لا، قالت،! العام؟ نأتيه أنا فأحبرJكإ قال! بلى، قال! 

هلاأليس بكر، أبا يا ! ت،فقلبكر، أبا فاتيت، قال! به، ومثلوفتؤ 
علىوعدونا الحق، على ألنا قلت،! بلى، قال• حما؟ اف نئ 

أيهاقال! إذأ؟ ديننا في الدننه نملي فلم قلتج! بلى، قال! الباطل؟ 
فانتمسل!،ناصره، وهو ربه، يعصي وليي ه الله رسول إئه الرجل، 

سنأتيأيا ! يحدثنالكن أوليس ت،! قالالمص، على إثه فوالله ، بغرز؟ 
لا،قالتؤ! العام؟ تأتيه أنلث، أفأحيزك بلى، قال! به؟ ونثلوث البيت، 
قال!أعمالا، ؛، iJJJيعملتؤ عمر! قال به؟ ومثلوث آتيه فانلث، قال! 
قوموالأصحابه! اش رموز قال الكتاب، قضية من فؤخ فلما 



ذلكقال حتى رحل منهم قام ما قواف قال! احلموا، ثم فانحروا، 
لهافيكر نلمه، 1م على يحل أحر منهم نمر لم فلما مرات، ثلاث 

احرج،ذلك؟ أنحن، اض، نبئ يا سالمة: أم قالت، الناس، س لقي ما 
فيحلهالئ،،حالمالن، وتدعو ثدنك،، تنحر حتى كلمة منهم أحدأ تكلم ولا 

حالقهودعا بدئه، نحز ذللث،، فعل حتى منهم أحدأ يكلم فلم نخرج 
بعضا،يحلى بعضهم وجعل فنحروا، قاموا ذلكر، رأوا فلما فحلقه، 

النهفأنزل مؤمنات، نوة حاءه يم غما، بعضا يقتل يعضهم كاد حتى 
خضآمحثمس4 س أمحقق ؛آ؛ًم ٩ •'اتتا وي ه: 

الشرك،في له كانتا امرأتين يومئذ عمن فطلق أتؤامٍ_ه ؤسثم بلغ 
نمأمثه، بن صموا0 والأحرى سفيان، أبي بى معاؤيه إحداهما فتزوج 

وص- لرص ْن رجل - نصتر أبو مجاءْ المدينة، إلى  Wiالمي رجع 
لنا،جعلت، الذي العهد ! فقالوارحلنن، طلبه في فأرنلوا لم، م

يأكلونفنزلوا الحليفة، ذا بلعا حتى به، فخرحا الرحلين، إلى فدفعه 
ننمكلأرى إني واش الرحلين: لأحد بصير أبو فقال لهم، ثمر من 
حثدت<لقد لجند، إنه واف أجل، فقال: الأحر، فامتله حيدأ، هذا 
فضربهمنه، فأمكنه إليه، أنقلن أرني بصير: أبو فقال جرت، نم به، 

فقاليعدو، المجل فيحل المدينه، أتى حتى الأحر وقئ برد، حتى 
mالمذ إلى اكهى فلما ذم؛، ث رأى ك رآ•: اكتي.ءض 

يافقال: بصير، أبو فجاء لمقتول، ؤإني صاحبي، واف قتل قال: 
افأنجاني ثم إليهم، رددنني قد ذمتلث،، الله أوقى والله قد اش، نبي 

فلماأحر، له كان لو حرب، منعن امه، ويذ البي فهال، منهم، 
قال:البحر، منفنا أتى حتى فخرج إليهم، ننرده أنه عرفتا ذللثا مْع 

يخرجلا فكان بصير، بأبي فلحق مهيل بى جندل أبو منهم وينفللم، 
منهماجتمعنا حتى بصير، بابي لحق إلا أملم قد رجل قريس من 



إلاالتام، إلى لقريش حرجت، بعير معون يما نواض عصابة، 
و.الني إلى قريس فارملت أموالهم، وأحيوا فقتلوهم لها، اعترضوا 

فأرلآمن، فهو منهم أتام فمن إليهم، أرسل لما والرحم اض سائدة 
نلإ'ايديهم َكئ الء-ا ^وئن ث هك اطه فأينل إلههم، . النبي 

خمثةوآلمه بلغ حتى عثهذو ^3^ أذ بمد ئ ذكت تلن تنم 
بجرواولم اف، لهي أنه يخروا لم أئهم ت حميتهم وكانت أثلهلثن4 

الهنإ•ومحن ينهم وحالوا الرحيم، الرحمن الله م بب

عنيخبران والمسور مروان مع ّعروة أن ت رواية( )وفي 
كانيومئذ، عمرو بى نهيل كاسن، لما فال! . اف رّوو أصحاب 

علىكان ؤإن أحد منا يأتيك لا أنه . الهي على سهيل ائترمحل فيما 
ذللئ،،المؤمنون فكره وبينه، بيننا وحليث، إلهنا، رددئه إلا ديناك 

فردذلك، على . الهي فكاتبه ذللثؤ، إلا سهيل وأبى منه، وامتعضوا 
الرجالمن أحد ياتث ولم عمرو، بن سهيل أيه إلى جندل أبا يومئذ 

مهاحرايت،،المومناثج وحاء لما، مكان ؤإن المدة تلك في زده إلا 
هالله رّوو إلى حرج ممن ثعيهل أبي بن عقبة بنلم، كلثوم أم وكانت، 
إلههم،يرجعها أن . الهي ألون يأهلها فجاء عانى، وهي يومئذ 

آلثوينطجمحْ=قم وإدا فيهى؛ اش أنزل حتى إليهم، يرجنها فلم 
دنلا ئأز إق يئننن ثلأ تيثت مننيثى ؤذ ُاثإن أعءم أثه أنيرهن 

منمئة عشرة بضع في الهي. حرغ ت قالا أحرى( )وفي 
وأحرموأئنره، الهدي يند الحليفة ذا أتى فلما الني. أصحاب 

كانإذا حتى الهي. ار وٌحزاعة، من له عبما وبعنا بعمرة، منها 
وقدجموعا، للث، جمعوا قريشا إن ت فقال، عينه، تلئاه الأسaلاءل بغدير 



ومانعوك،الست، عن وصادرك مهاتلوك، وهم  vLUجمعوا 
وذراريعيالهم على أمل أل أثرون علي،، الماس أبها أشجروا ت فقال 

نداممه كان يأتونا فإن الست، عن يصدونا أن يريدون الدين هؤلاء 
يابكر. أبو قال ، محروبين تركناهم ؤإلأ المسرين، من عينا قطع 

حربولا أحد، قتال تريد لا الييت، لهذا عامدأ حرحث الله، رسول 
الله.اسم على امضوا قالت قاتلناه، عنه صدنا فمن له، قتوجه أحد، 

كلوحنئت، ، الناتة، ألحت للناقة. زجر خن* خل عبريه• الجنس• ريثرْ 
صرهموضع ت له نصح عيبة القليل. الماء الثمدت علة. غير من بركت معناه؛ ذلك 

معهااللاتي الأمهات والمaإاءيل اللبن ذات الناقة وهي عائد جمع العوذا وشه، 
ولابألبانها ليتزودوا الإبل من الألمان بذوات معهم حرجوا أنهم يريد أطفالها 
حرجواأنهم والمراد الأطفال معهن النساء عن بذلك كنى أو يمنعوه حتى يرجعوا 
أعدادالفرار. عدم إلى أدعى وليكون المقام طول لإرادة وأولادهم بنسائهم معهم 

علىويهللق النعين المجتمع الماء مثيله؛ والدال العين بكسر العذ الحديييةا مياه 
صفحةالسالفة؛ استراحوا. ؛ حمواوأنداد. ؛يد أعداد وجمعه مادته j؛_؛^ لا الذي 

والمراد؛والفتور، الإعياء البلح• أصل ؛ بلحواالموت. عن كاية وانفرادها الحنق، 
وهمسواء، والأوباش؛ والأسواب الأوساب أوشابا، فوله؛ اجابته. من امتناعهم 
فيه،يغرزها لأنه الراكب رحل موضع العرز؛ بغرزه، والرعاع• الناس همن الأخلاط 

والرنفوكسرها السين بضم يرسف، المركب في جلين للن نمنك وكل 
تعجب،كالمة امه؛ ؤيل رؤيدأ. رؤيدآ القيد في المشي هو والرسفان! والرسيف 

؛اعثهاالحرب ومعر لتستعر، النار به ثحرك ما والمسعار؛ المعر حرب، منعر 
لموقيل؛ ثابة، عاتق؛ النكاح. عقدة وهي عصمة، جمع • الكواثر عصم وموقدها■ 

المجتمعةالجماعات الأحابيش؛ الحديبية. من قريب موصع الأنطاط؛ غدير تتزوج• 
لومحن(■مهمحرومحزت ثش• اتل نص 

وفيهمه الهي صالحوا فرينا أل أنس، عن رم( -  ١٨٧٠
الرحمناض م باكتب: لعلا؛ الملأ. فقال عمرو، بن سهيل 

الرحمنالله يم ما ندري فما الله، باسم أما سهيل: نال الرحيم، 
مناكتب: فقال: اللهم، باسمك نعرف: ما اكتب، ولكن الرحيم؟ 



ولكنلاثبعناك، اض رسول أيك علمنا لو ! قالوااممه، رسول محمد 
بنمحمد من ت اكتب النبي فمال أييك، واسم اسمك اكتب 

عليكم،نرده لم منكم حاء من أل الض على فاشترطوا عبداه، 
هذا؟أنكتب اش، رسول يا ت فقالوا علينا، رددتموه منا حاءكم ومن 
منهم،حاءنا ومن اض، فأبعده إليهم منا ذم، من إنه نعم، قال•' 

ومخرجا.فرحا له اه سيجعل 

اه.رسول اغتم قال: عازب، بن الراء عن م( رخ -  ١٨٧١
قاصاهمحتى مكة، يدخل يدعوه أن مكه أهل فأبى المعدة، ذي في 

كشوافلما أيام، ثلاثة فيها يقيم - المقل الخام من يعني - يدخل أن على 
نفثلا ت قالوا اش، رسول محمد عليه قاصي ما هذا ! كتبواالكتاب،، 

عبداه،بن محمد أنت، ولكن منعناك، ما اش رسول أيلث، نعلم فلو بها، 
امحه،لعالي! قال ثم عبداه، بن محمد وأنا اش، رسول أنا فقال! 

يكتنح!بيده، اش رسول فمحاه أمحوه، بالذي أنا ما علي! فقال 
السيمؤإلا لأخ المكه يدحن؛ لا عبداه! بن محمد عليه قاصي ما هذا 
الوأن يتبعه، أن أراد إن باحد أهلها من يخرج لا وأن الفرابج، في 

الأحز؛ومضى ذحلها فلما بها، يقتم أن أراد إن أحدأ أصحابه من يمنع 
الأجل،مضى فقد عنا، اخرج لصاحبلئ،! قل ! فقالواعلتا، أئوا 

الحديبيةيوم المشركين ه المي صالح قال! رواية( )وفي . المي 
أتاهمومن إليهم، رده المشركين من أتاه من أن على أشياء! ثلاثة على 
ثلاثةبها ومحز قابل، من يدخلها أن وعلى يردوْ، لم الملمين من 

فجاء_ ونحوه والقوس يم، ال- السلاح يجلثان إلا يدحلها ولا أيام، 
إليهم*فردْ محولة، في محيل أبو 

خميحجل عليها. قاصاهم ه القّ رسول لأن القضاء؛ عمرة ت العمرة تلك )نص 
واليلثازت١^١٠^ المقيد. مشية والحجلأن الأزهري• قال يقفز، ت وكسرها الجيم 



وخ؛تيإإي؛؛ه
ونولهوأداته، وءماْ ومحوطه بجفنه، صيفه فيه الراكب يضع الجالد من الجراب محبه 

لأنهاكالرماح لا معاناة إلى إفلهارْ في يحتاج ما يريد ونحوم، والقوس ، اوسيف
كانإذ للنلم علامة ليكون ذلك اشترطوا ؤإنما بها، الأذى تعجيل يمكن ظاهرة 

صلحا(.لحولهم 

ئعتمرأ،حؤخ . اض رسول أف همنر، ابن عن )خ( -  ١٨٧٢
رأسهوحلى هد.يه، فنحر البست،، وبين بينه نريش كمار فحال 

سلاحايحمل ولا المقبل، العام يعتمن أن على وناصاهم بالحديبية، 
المقبل،المام من ذاءتمر أحثوا، ما إلا ولا سيوفا، إلا عليهم 

نخرخ،أن أمروه ثلاثآ، بها أقام أن فلما صالحهم، كان كما فيحلها 
•٤^

اعتمر-الت ءأويكط، أبي، همداش؛-j، همن )خ( -  ١٨٧٣
وأثىمعه، يثلئنا ٠لاف، مكة لحل فلما معه، واعتمرنا اض رسول 
يرميهأن ت ماكه أهل مى نستره وكنا معه، وأتيناها والمروة، الصفا 

وصلى؛الست،، ، فهنافه اممه رسول اعتمر ت قال رواية( رو٠ي، أحد 
رجزتله فقال الماس، من نستره مى ومعه ركعتين، المقام حالم، 
اعتمرلما قال! أحرى( روقي، لا قال؛ الكعبه؟ ه اممه وث، رم أيحل 

يودواأن ومنهم الخئركين ان علمسمن ترناه ماش رسول 
افه:رسول 

معالخديثيه قدمنا قال: الأكؤع، بن سلمة عن رم^ ■  ١٨٧٤
ترينها،لا شاة حمسون وعليها مئة، عثرة أرع ونحن اض رسول 
فيها،بحق ؤإما دعا، قاما \}تؤئب,أ حبا على ه اف رمود فقعد 

أصلفي للبيعة دعانا . اف رسول إن نم واسمنا، ننمنا نجاشن، 
فيكال إذا حتى وبايع، بايع ثم الماس، أول في فبايعته الشجرة، 

اضرسول يا ؛ايعتلث، قد ! قلت،سلمه، يا بايع قال؛ الماس من وسهل 



-أعزل . اش رموز رآني وند ت قال وأيفأ، ت قال الناس، أول في 
-درقة أو - حجفة . اض رسول ذأعط-اني - ملاح معه ليس ت يعني 

_؟ا بايعني ألا نال: اكس، آخر في كان إذا حتى بايع، ثم 
الناس،أومهل وفى الناس، أول في اغ رسول يا بايعئك قد قلث،: 

أو- حجمتلث، أين مالمه، يا لي: قال ثم الثالثه، فبايث وأيضا، فال: 
أعزل،عامر عمي لمني اممه، رسول يا قلت،: أعطئكإ؟ التي - درءتلث، 

اللهمالأول: قال كالذي إنلث، وقال: ه فضحك إياها، فاععليثه 
راسلوناالمشركين إل ثم نفي، من إلي أحب هو صا أبغني 

ثتيحأوكث واصهللحنا، بعض، في بعمنا مشى حتى الملح، 
محلعامه،من وآكل وأخدمه، وأحسه قزمه أسقي الله، عبيد بن لهللحه 
نحناصطلحنا فلما . ورسوله اش إلى مهاجرأ ومالي أهلي وتركن 

شوكها،هكلحق ثجرة، أتيت ببعض، بعئنا واختلعل مكة، وأهن 
مكة،أهل من المشركين من أربعة فأتاني أصلها، في فاصهلجعث، 

شجرةإلى فتحوث فأبغضتهم، ه الله رسول في يقعون فجعلوا 
منادنائي إل كدس هم فبينما واضطجعوا، سلاحهم، وعلقوا أخرى، 

ثمسيفي، فاخرطت، زثم، ابن محل للمهاجرين، نا الوادي: سفل أس 
فجعلتهسلاحهم، فأخذيتح رقود، وهم الأربعة أولئلثح على شددث، 

أحديرفع لا . محمد وجه كزم والدي قلت،: نم يدي، في ضعثا 
إلىأسوقهم بهم جنت، يم عيناه، فيه الذي ضربت، إلا رأسه، منكم 
مكزز،له: يقال العتلات من برجل عامر عمي وجاء الله. رسول 
المشركين،س سبعين في نجمف دزس على و. افه رسول إلى يقوده 
ؤثناه،المجور بدء لهم يكن دعوهم، فقال: ه اممه رسول إليهم فنغلر 

رأ؛يةلإعدم أ؛يبهلم َةئ، أهوتم، ت هك اممه وأنزل . عنهم فعفا 



م>، ثعلؤن بما أش جان أظفنهم أن ند ين عآك؛ مثلن عمم 
جللحثال بمي وبين محننا منزلا، فنزلنا المدينة، إلى راجعين حرجنا 

الليله،الجبل هدا ريي لن اممه رموئ فاستغفر المشركون، وهم 
مرتينالJLلة ، iJdjفرقين، مالخه! قال، وأصحابه، . للمي ئللمعة كأنه 

-رباح مع بثلهرْ النه ود رم فبعث، المدينه، يدمنا ثم ثلاثا، أو 
هعأنديه لهللبمؤة بفرس معه وحرجت، معه، وأنا - .y اف رموز غلام 

ظهرعلى أغار قد المزاري عبدالرحنن إذا أصبحنا فلما الهلهر، 
هذاحل رياح، يا فقلثؤ راعنه، وقتل أجمع، يانتايه ه الله رسول 

المشركينأف .y الله رسول وأخبر عبيداممه، بى طلحه فابلعه الفرس 
المدينه،فامتملث، أكنة، على قمت، نم مرحه، على أغاروا قد 

أريدالمدينة س حرجت، قال! رواية! روقي، صباحاه يا ثلاثا؛ فنادين، 
بذيثرعى هؤ اممه رسول لفاح وكانت بالأولى، يولف أف همل الغاية، 

لقاحأحدثؤ فقال! عوفج، بن لعبدالرحمن غلام فلفيني همرد، 
ثادفؤفمرخن، عثلفان، قال! أحدها؟ من فقلتؤ! . اممه رسول 

فيحرجت، ثم المدينة( لابمير بين ما فأممعتؤ صباحاه، يا صزحاُتؤ! 
أقول:وأزتجز، بالنل، أرميهم القوم آثار 

الرصعوم بوم يواليع الأكابن ا أن
نضلحنص حض نحله، في سهما فأصلثؤ منهم، رجلا فالحث 

قلغ:كتفه، إلى المهم 

الدصعوم بوم يوالوع الأكابى ا وأنا خذه
أتينفارم، إلي رجع فإذا بهم، وأعمر أرميهم زلغ ما فواض، 

الجبل،ئصايق إذا حتى قعفرته، رميته يم أصلها، في فجلمثإ سجره، 



هالسنة جامغ و
زلتفما ،الحجارة، أرديهم فجعث الجبل، علومتح مايقه في فيحلوا 
إلا. اممه وو رم ظهر من بعير من اف حلق ما حتى أينهم، كدللث، 
ألمواحتى أرمهم، ابنتهم ثم وينه، يني لحلوا ؤلهري، وراء حلمته 

إلاشيئا يطرحون ولا ينتخمون، رمحا، وثلاثين بردة ثادثتن من أكثر 
حتىوأصحابه، الله رسول يعريها الحجارة من آراما عليه حعللم، 

النزاري،تدر بن فلاذ أتاهم فد هم فإذا ثيثة، مجن مثصايهأ أتوا 
فالقرن، رأس على وحالتا - يتغدول I يعنى - ينفحون وا فجل

ماوافه ال؛-نخ، هدا من لمينا ! قالواأرى؟ الذي هذا ما المراري! 
فليممقال! أيدينا، من شيء كل؛ ايثنع حتى يرمينا علس، مند فارقنا 

أمكنونيفلما الجبل، في أربعة منهم إلي مصعد أربعة، منكم تفر إليه 
أناI قلت، أنت،؟ ومن لا، ! قالواتعرفوني؟ هل فلت،! الكلام، من 

منكمرجلا أطلن، لا ه محمد وجه م كث والدي الأكؤع، بس سلمه 
أظى،أنا أحدهم! قال فيدركني، منكم رجل ولا أدركته، إلا 

يتحللون. اطه رسول قوارس رأيتط حتى مكاني برحت فما فرجعوا، 
الأنصاري،قتادة أبو إدر0 وعلى الأمدي، الأحزم أولهم فإذا الشجر، 

قولواالأحرم، بعنان فأحدث الكندي، الأسود بن المقداد إئر؛ وعلى 
بالعيحتى يمئهلنوك لا احيرهم أحرم، يا نلت،! مدبرين، 

واليومبالله نومن كنت، إن لمه سيا نال! وأصحابه، س افه رمود 
وبينبيني نحل فلا حى، والنار حى، الجنة أن وتعلم الأحر، 

محزمه،يعبدالرحمن فعمر وعثدالرحمن، هو ىلتقى فخثيته، الشهادة، 
فارس- قتادة أبو ولحق قرسه، على وثحول فقتله، عبدالرحمن وطعنه 
.محمد وجه كزم فوالدي فقتله، فهلعنه بعبدالرحمن - و. اممه رسول 

ولامحئد أصحاب، س وراثي أرى ما حتى رجلي، عر أغدو لنعتهم 
يقالماء فيه شعبا إر الشمس غروب قبل يعدلوا حتى شيئا، غبارهم 



جغإقغ|إي؛؛ه
وراءهم،أعدو إلي ذئفلروا عطاش، وهم منه ليشربوا يري، ذو له• 

ؤيخرحونقطرة، منه ذاقوا فما - عنه أجلنتهم يعني! - عنه ئحئيتهم 
ثئضفي هم بفأصكه منهم، رجلا فالص ءأءد>و فنية، في فيثتدون 

ياقال! الزصع، يوم واليوم . . الأكؤع. ابن وأنا حدها ت نالت، كتفه، 
بكرة،أكوعك نفسه عدو يا نعم ت قالت ؛أكنْ؟ أكوعه امه، فكنته 
.اممه رّوو إلى أسويهما بهما فجث ثنثة، على فرسين وأزذوا 

فتوصأتماء، فيها ونهليحة نتن من ميلة فيها بسطمحة عامر ولحقني 
عنه،حليتهم الذي الماء على وهو الله رسول أتيت يم وثربت،، 

ijiأحذ قد اممه رسول فإذا  ij ، ،منانثثمدته ثيء وكل الإبل
التيالإل س  iiu>jبلال ؤإذا و:>ئة، م وتمذ المثرين، 

كندهامن الله لرمحول يئوى هو ؤإذا القوم، من استنقذت 
رحل،مئة القوم من هاسغس، حلني الله، رسول يا ت قلت وسنامها، 

بدثؤحتى ه فضحلن، قتلته، إلا مخبر منهم يبقى فلا القوم، فأيع 
تنلن، فاعلا؟ كنت، أتراك سلمه، يا فنال! النار، محوء في نواجذه 

حملت،قد إني اممه، نبي يا قلت،؛ رواية• )وفي أكرماث، والن'ى نعم، 
الأكؤع!ايى يا فقال! الماعه، إليهم فابعلمؤ عظاش، وهم الماء القوم 

منرحل فجاء عثلمان، أرض في دذو'و0 الأن إنهم فانجح( ملكثه 
عتارأ،رأوا جلدها كثفوا فلما جرورا، فلأن لهم نحر فقال! عثلماف، 
قالأصبحنا فلما هاربين، فخرحوا القوم، أتاكم ! فمالوا
رجالتناوحيز قتادة، أبو اليوم اننا ء-نسحيز كان .! افه رمود 

الراجل،وسهم الغارس، سهز سهمين! . أعطاني ثم سلمه، 
إلىراجمي التجاء، على وراءه و. أرذلك، ثم جميعا، لمح، فجمعهما 
سدآ،ينتق لا الأنصار من رجل وكان مير، ننحن فبينما المدينة، 

نعيدفجعل ايق؟ ممى هل المدينة؟ إلى ايق مألا يقولن فجعل 



ثريفا؟ئهاب ولا كريمآ، يكرم أما ت ملغ كلامه، سمعت، فلما ذلك، 
بأبيافه، رمحود يا ت ، LJl؛افه رمحود يكو0 أف إلا لا، نادت 

إليك،اذهب نث؛ محشت،، إن قال! \ذتإوز'، فلأنابق درنى وأمي، 
أنتبقيثريين، أو شرفا عليه مربهلت، فعدوت، ةهلمنت رجلي، وست، 

إني،ثم ثرمن، أو فرفا عليه فربْلغ إدرْ، في عدوت ثم نمي، 
أناقال! واش، سئن، قد I قلن، كتفيه، بين فأصأكه ألحمه حتى ريعت، 
حرجتاحتى ليال، ثلاذ إلا ليثا ما فواف، المدينة، إلى منمته أقلن، 

بالقوم!عامر عئي فجعل اف. رسول مع حين إلى 
شاولا مدقا زلا ائثذيا ا ناف نزلا اث ئ

الامنإن الأقدام ق انثئنينا نا مضلك، عن زنغن 
اتجنة ثنكيزأنزلن 

للث،عمر مال! عامر، أنا قال! هذا؟ من ! افرسول فقال 
فنائيامحتئهد، إلا يخصه لإنسان اف رمحوز امحتعمن وما ربافؤ، 

بعامر؟متغتنا لولا اف، نبي يا له! حمل على وهو الخهلاد_v يى عمن 
يقول!بسيفه، يخْلر مرحب ملكهم حرج حتبر، قدمنا فلما 

مجنب،بعلل النلاح ثاكي منح_، أني حننر علمث، ئد 
صأقبم، ن_نون، الإذا 

ممال!عامر، عمى له وبرز 

منامنبعلل الن—لاح فاكي ءامن أني حننن تجش مد 
وذهبعامر، ترس في مرحت، ، سيففوير محربتين، فاحتلفا 

فيهاوكانت أكحله، فقهلمر ه، نفعلى يمه بفرجع له، ينمل عامر 
.اض رسول أصحاب من نفر فإذا وحرحئ،، سالمه! قال نمنه، 



خخ|]سةه

وأناالله رمود فاتيت نمه، قتل عامر، عمل نقلل ت يقولون 
فالمن ه.' يال عامر، عمل بظل اش، رسول يا ت فقلتإ أبكي، 
لهبل ذلك، قال من كدك قال: أصحابك، من ناس فلت: ذلك؟ 
الرايهلأعطثئ ت فقال - أرمد لص - علي إلك، أرسلك، ثم مرتض، أجرم 
بهفجتتخ علتا، فانست، ورسوله، الله ويحثه ورسوله، الله يجب رجلا 
مرأ،ء1نيه، فى مضى . الله رسول أست، حتى - أرمد وهو - أقويم 

فقال:منح_ا، وحرج 
مجئم-حبهلل لأج الاكي ثمرحب، أني حيبر علمت، ئد 

1^1،؛أفي، روب، حالإذا 

علي:فقال 
المنهلزهكريه غاباينؤ كاسثؤ حندرة أمي نمئنى الذي ا أن

الث1در'ةكل ال_ماع ز؛أوفؤ
يديه.على الفتح كان ثم فقتله، مرحب، رأس فقرب، 

الإغارةذكر من الحدبثج هذا في السري: قال الأثير: ابن )قال 
ما، ١^١^١٠و.■' وقوله وارتجازأ، عامر وقمة الئنح، على 

ماوالشرح الزيادة من فيه ولكن معناه، على معه البخاري اتفق قد 
فأفردناه(.لم، مأفراد س كونه يوجب 

.الله رسول مع حرجنا قال: لم( ومللبخاري رواية روقي 
ألاالأكوعت بن لعامر القوم من رحل فقال للأ، لجرنا حيبر، إلك، 

بالقوم،يحدو فنزل ثاعرآ، رحلا عامر وكان هنئهاتلثج؟ من تنمعا 
تيقول 

ضيناولا أا تثووزلا اهثل:نا نا أنث، لولا الض 



لاقبماإذ الأقدام زقت اسا نا لك فداة ناغبز 
أ:4اث صخ إذا إ؟ا نيا نكث زألمن 

واغ—زل

الأكؤع،بى عامر ت فقالوا السائق؟ هدا من هؤ.' افه ون رم فقال 
لولاالله؛ رسول يا وجنت القوم! من رجل فال الله، يرحمه فقال! 

مخمصةأصابتنا حتى فحاصرناهم، حيبز، فأتينا قال؛ بها أمتعتنا 
الذياليوم اء مالناس أمنى فلما عليهم، فتحها الله إن ثم شديدة، 

المران؟هذْ ما ه! افه رسول فقال كثيرة، نيرانا أوقدوا عليهم قتحش 
:قالوالحم؟ أي عر قال: لحم، ض : قالواتوقدون؟ شيء أي عر 
رحل:فقال واكسؤنوها، أهريقوها : الّثيفقال الإنسية، الحمر لحم 

القومئضاث فلما داك، أو فقال: ونغسلها؟ نهريمها أو اممه، رسول يا 
سيفه،لباب فرجع ليضربه، يهوديا به فتناول قفر، فيه عامر تيم، كان 
رآنيلمه: مقال يملوا، فلما منها، ضاُث، ركنئه، اب فأص

له:_Ji، ،؟ iUما قال: بيدي، آحد وهو ساكتا، شاحبا اممه ود رم 
؛،:J،iقاله؟ من قال: عمله، حبثل عامرأ أن زعموا وأمي، أبي فداك 
منكذب، ه: اممه رسول فقال حضير، بن وأنني وفلان، فلأن قاله 

عربيؤأ مجاهد، لجاهد إنه إصبعيه، بين وجمع لأجرين، له إن قاله، 
كانلما سلمه: قال )وللم( مثله بها نشا رواية(• )وفي مثله بها مشى 

تنفهعليه فارتد الله رسول مع شديدأ قتالأ أحي قائل حيبر يوم 
مامحت،رجل - فيه وشكوا - ذلك، في ه اممه رسول أصحاب فقال فقتله، 

يافقلت،: حيبز، من افه رسول فقفل لمة: سقال سلاحه، في 
فقالاطه رسول له قاذف بك،، أرجز أن لي اثدذ اطه، رسول 

فقلت،:تقول، ما اعلم الخهل-اب: بن عمر 



انطيولا مدقا زلا افثديا ا ناف لولا له وال

صدقث.اض رمحود فقال 

انيلاهإن دام الأقوست ا علنة نذكيأنزلن ف
انيلعنعوا د فوالمشركون 

تفلغ هذا؟ فال من .ت اف رمحود فال رجزي، قضيت فلما 
الله،رمحول يا فقالت! افه، يرحمه ! ^^ الله رمحود فقال أحي، ناله 
فقاليلاحه، مات رحل يقولون! عليه، الصلاة ليهابون ناصا إن وافه 

مرتين.أحره فله مجاهدأ حاهدآ مات كذبوا، ه! اممه رسول 
رامحلوناحولها. وجعل منها أحرج الذي التراب • وجاهاالجر، • الرئ الري، رجا 

ين،الإتئال.بم رائونا، ؛ بعضهاوش المراسلة، من المخ؛ أكثر في كذا الملح؛ 
'*الضغث كنسته. شوكهات كسحت حائما. ت ئسار.1 واسونا. ! يعضهاوفي بدوونا، أي' 

ثوبوهو تجفاف، عليه ت مجمف فرس فريس• س بطن ت العبلأت المجموعة، الحزمة 
تالفرس تتدية أنديه، وثانيه. ايتاداؤ0 وثناْت الفجور بدء الملاح. ليقيه الفرس؛ به يجلل 

غزوةتلك وكان الألبان، ذوات ت وقيل الحوامل، الرق؛ من اللقاح وإجراؤ٠٠ تضمتر٥ 
أرميهمبثلاث. خيبر قل ه المي لقاح على غيها أغاروا التي الغزوة وعي م؛■، ذي 

مركوبه،نلنا أي• به، غفرت يقال! خيلهم، وأءقر يالمل أرميهم أي! بهم، وأعؤر 
آراما:وتنزلهم. تشلهم الص بالحجارة أرميهم أي! بالحجارة، أرديهم راجلا• وجعلته 
نمبفتح قرن، رأس على حلت وأعناب. كعنب ارم واحدها الحجارة س أعلاما 
راضعجمع الزصع الزصع: يوم اي• الجل عن مضي( صغير جل كل هو سكون 

الشديد،والخداب الشر ت فسكون بفتح البرح، اللثام. هادنثّ يوم ٠ أي اللثجم، وهو 
بكرة؟أكوعه أعلاه. في العريض الغضروف كتفه: ئعص مبرح' وبرح بارح برح يقال؛ 
فانجح؛نعم. قال ولهذا النهار؟ هذا بكرم كنت الذي الأمع أنت أي' المن ؛٢-^ 

علىعدوآ يعني شدا، بق يلا وملكث،. فدرت فقل. الأمن، ونهل الخفو، أحسن 
حبسستت أي نمي، أستبقي سرنين أو سرنا عليه ريطت، ونت. •' طمرت الرحلين. 

بفتحنمسي أستبقي وقوله ٠ لأرخى ا من ارتفع ما والشرف الشديد، الجري عن ئمي 
بفتحله، لمثل الملاح. تام الملاح: شاكي الإعياء. من شي ينقطع لئلا ت أي الفاء. 

لغلفلهللأسد اسم حيدرة: أسفاله. من يضربه أي: الفاء وضم الين ؤإسكان الياء 



)جيتح^جخيؤ|دسيه 
لأمهحده باسم أسدأ ولادته أول سمته علي أم وكانت القوي، الغليظ ت والحائر 

واسع.ل مكنا ت الئندرة عليا، سماه قدم فلما غائبا طالب أبو وكان م هنا بن أسد 
المارريدال ا  siUفداء فاغفر ت توله ؤيستحنن. منك يسثمب ما ت وه1ثاتلثا هنيهاتك 

نديتالثحسبحانه له يقال ولا وتعالى سبحانه الباري فدى يقال لا فإنه مشكلة اللفظة هد0 
غيرمن وم هدا ولعل قال باكخمى حلوله يتوغ مكرو0 في يستعمل إنما ذس لأن 

أبدلأنى الشاعر مراد فكان يداك وترت افه قاتله يقال كما معناه حقيقة إلى ضد 
مافيه. بالإذن الشرع ورود إلى يفتقر به التجوز فإن حال كل وعلى رصاك فى نفسي 

يقتلأنه يعني؛ عاليه، بها ثرحم التي الرحمة وجبت أي• وجبت، اكتبنا. ما I تقينا تا 
فىمبالعا جاهدات به. يضزب الذي طرفه السيف؛ لباب مجاعة. ؛ مخمضة سهيدا. 

نجد(.إرآحرمجاالأمر 

يصعدمى لهم: هال ه اض رمود أف جابر، عن )م( -  ١٨٧٥
أودفكان إسرائيل، بني عن حقل ما عنه يحهل فانه المزار، ينية الثنية 

فقالالناس، تتام ثم الخزرج، بني ح1-إ؛ حجلنا، صعدها مس 
الأحمر،الجمل صاحت، إلا له، مغفور وكلكم .؛ الله رمحول 

أجدلأ0 وافه، فقال: افه، رسول للث، تغفز يئعال ! فقلنافأتيناه، 
صالهيد رحلا وكان صاحبكم، لى تعهر يأن من إلي احنا صالي 

له.صاله يتند حاة أعرابي هو ؤإذا ت رواية( )وقي له 
العاليوالطريق الجبل، ني كالعقبة ت الثنية مز. شجر ت وفتحها الميم بفم )المزار، 

امرئيلبني عن حط والذي الحديبية، مهبعل هي إسمحاق: ابن تال، الثنية، وهل.ه فيه، 
عنهاا.والسوال طلبها ونشدها! الضائعة، الصالة؛ ذنوبهم. هو 

مهلوامكه أهل من رحلا ثمانين أ0 أنى، عن رم( —  ١٨٧٦
هام غزْ يريدون متملجن، المحم جل من ه الله رسول على 

أرى• هك الله فانزل فاستحيام، سلما فأخذهم وأصحائه، 
عثهزه.أثلثزؤ أن تد ئ ذكت تلن عن؛م ئدم أنبه؛إ َكئ، 

والثانيواللام، السنن بفتح بوجهين• صبطوْ النووي• قال ٠ صلما ءفأحدهم )قوله 
القاصيقال الصلح. ومعنا0 الحميدي قال وفتحها. السين كسر مع اللام بإسكان 

أسزهم،ومعناها أظهر الأولى والرواية قال؛ الأكثرون، صعله هكذا المشارق في 



ووألموأت نعالي كقوله الاستسلام به والمراد قال الخaلابي به وجزم الأسر، ت والئلم 
لمفإنهم بمالقمة الأنبه هو هذا الأثير: ابن نال الانقياد، أي: أثيره اوقأ 

يجرلم لما أنه وهو وجه الأحر وللقول نال: نهرا، أخذوا ؤإنما صلحا يؤخذوا 
استحياهم:ذلك. عالي صولحوا قل. فكأنهم محالأمر فرخوا عجزوا يل قتال معهم 

الحدسة(.يوم ذلك، ولكن سثيلهم، وحلى احياء أيقاهم 

الأكوع،بن ملمة مرر محي أنح، بن -زيد عن م( )خ -  ١٨٧٧
الحديبية؟يوم اممه رسول بايعتم ثيء أي على لمه؛ لثلث قال؛ 
الموت.على قال؛ 
ناغوقول يفروا ألا على بايعوا أنهم الأنين الأحاديث ينافي لا الموت، على )قوله 

والهجرةالإسلام على البيعة معنى وهو واحد المعنى لأن المر، على بايعوا 
علىالثيعة لم: مصحح غر فى عمر ابن عن رواية وفى الووتما: فال والجهاد• 

نفرلا أن على فالبيعة الروايات كل مقصود تبين الرواية هده العلماء: نال الصبر، 
علىالبيعة وكذا الموت على البيعة محنى وهو ثقتل أو نفلفر حتى المبر معناها 
تشركوالا أن على ه اض رسول بايعنا عبادة بثا حل وأما فيه، والصبر إي' الجهاد 

الجهاد(.فرض وقبل الهجرة نل فذللث، الخ ترفوا•• ولا ثبئا باق 

كانواكم ياي! حابرأ ممع أنه الزبير، أبي عن رينا —  ١٨٧٨
بيدهآحاز وعمر فبايعناه، مئة، عثرة أربع كنا قال؛ الحديبية؟ يوم 

ئفئ،لا أن على بايعناه ؛ هال( فبايعناه، سمرة، وهي الشجرة، تحثا 
تحثاحتفى الأنصاري، قيس بن جد غير الموت<، على لمايعه ولم 
ولكنلا، فقال: العليمة؟ يدي . ١^، بايع هل ونئل؛ بعير؟، بمن 

بالحديبية.التي الشجرة إلا شجرة، عند يايع ولم بها، صلى 
الشجرةيوم رأيتني لقد قال: بمار، بن نعقل عن رم( -  ١٨٧٩
رأسه،عن أغصانها من عضنا رافع وأنا الناس، يبايع والسي. 

علىبايعنا٥ ولكن المولت،، على تبايعه لم قال: مئة، عشرة أربع ونحن 
نم.لا أن 

القتال(.إرادة عند الجيش الإمام مثايعة استحباب بات في )أخرجه 



يجنهيتت(
قال:صن، ابن عن ناقع، عن جزبرنة، عن )خ( -  ١٨٨٠

بايعناالتي الشجرة على اثنان منا اجتمع فما المقبل، العام من رجعنا 
أيعلى نافعا: فسألث، جويرية: قال اممه، من رحمه كانت تحتها، 

الصبر•على نابمهم لا، ت قال المؤمن،؟ على باينهم؟ شيء 
حاجا،١^^، قال: عبدالرحنن، بن طارق عن م( رخ -  ١٨٨١

حيث،الشجره، هذه : قالواالمجد؟ هذا ما قلت،: يضلون، بقوم فمررت، 
فأخبرته،المنئّتا بى معيد فأتيتا ، ١^٠^١۵بيعة م اش رسول بايع 

منحرجنا فلما قال: الشجرة، تحثا بايع همن أن كان معيد: فقال 
معيد:قال عليها، نقدر فلم علينا، لعملنا يناها نالمقبل العام 

اأعلم فأنتم أنتم؟ وعلمتموها يعلموها لم ه محمد فأصحام، 

زبدبن عداش ت عن شم، ض عباد عن م( )خ -  ١٨٨٢
نلعثداض يبايعون والناس الحرة، يوم كان لما قال: الأنماري، 

علىله: قيل الناس؟ حنفلله ان يبايع عائم نيل؛ ان قال حنفللة، 
مهدوكان اش رسول بعد أحدأ ذللثؤ على أبابع لا قال: الموت،، 

الحديبية.معه 
عبدوبايعوا يزيل بيعة المدينة أهل حلع حين وسين ثلايثا منة كان الحرة؛ )يوم 
وروىرآه ومحي . النم، تدًيا حين سين ّح له كان الئلسي؛ قال حفللة، بن الله 

غسيلعامر أبى بن حنفللة وأبوه الأنصار، فى منيما غاصاد حبرأ كان عنه، 
اJلأثكة(.

عمرابص أن يتحدثون الناس قال: نافع، عن رخ( —  ١٨٨١^
ءد،اشأرمل الحديبية عام عمر ولكي كدللث،، وليس عمر، قبل أملم 
عليه،ليقاتل به يأتي الأنصار من رجل عند له فرس إلى 

فايعهبذلك، يدري لا وعمر الشجرة، تحت يباح الله ورسول 
للقتال،تنتلشم وعمر عمر إلى به فجاء الفرس، إلى ذهب يم ، عيدافه 



جتعققحه)ع( 
حتىمعه فذهب فانطالق الشجرة، تحت يباح اممه رسول أن فاحبره 

نبلأنلم عمر ابى أن الناس يتحدث الذي فهو و. الله ود رم بايع 
معكانوا الناس أن عنر، ابن عن نافع عن ت رواية( )وفي عمر 
محيفونالناس فإذا الشجر، ظادل في تفرقوا الحديبية يوم ه الّما 

أحدقوائد الناس ان ثما انفلر اض، عبد يا فقال،: و. بالنبي 
فايع•فخرج عمر إلمح، رجع ثم فايع يثايعون، فوجدهم . اض برسول 

الأولى:الرواية آخر في قوله ، الحرب، وآلة الديع وهي لأمته، بلبس )نظم: 
عمر(.قبل باع الأثتر٠ ابن عند والمارة البخاري، مْيؤع في هكذا عمر قبل أملم 

طغزا إذا اكم. تمال نال: انس، ص م( رخ -  ١٨٨،
عنهم،كم، أذانا سمع فإن ؤينغلر، يصخ حش بنا يغزو يكن لم قوما، 

للأ،إليهم فانتهينا حيبر، إلى فخرجنا عليهم• أغار أذانا يسمع لم bن 
ؤإنطالحة، أبي حلما وركبت ركب، أذانا مع يولم أصبح فلما 

فلمااحيهم، ومبمكاتلهم إلينا فخرجوا النبي. قدم لتمس فدمي 
قال!- والخميز، محمد والله، محمد : قالواه النبي رأوا 

افهأكبر، اطه قال: ؤه اطه رسول رآهم فلما - الجيش والخميس: 
_،jb_Jlصباح اء فقوم احة بنزلنا إذا إنا خيبر، حرستن، أكبر، 
الذراري.ونبي المقاتلة، فقتل عليهم، اطه. رسول فظهر 

عندهافصلينا قال: خيبن، غزا افه رسول أن رواية،• روقي 
رديم،وأنا طالحة، أبو وركن، النيئ. فركنؤ بغلي، العداة صلاة 

لتسركض ئن - حيين رقاق فى ه الله نص فأجرى _، أئ 
.افه رسول حنن ثم رواية(: )وفي الإزار وانحنز ه اف ي نس 

فلماه اطه نبئ نخذ بياض إلى أنظر إئى حتى فخيم، عن الإزار 
قوم،بساحة نزلنا إذا إثا حيبر، حربث، أكبت، اطه قال: المرية ؛•حل 



)حيت؛(
إلىالقوم حرج وفد ت فال - مرات ثلاث فالها - المنيرين صباح اء ف

عنوة.وأصبثاها ت فال والخميس، محمد ت فقالوا أعمالهم، 
أحرىأي فأحرى، نوله؛ يف،، يالأحدها يقال؛ كما صلح، يغير نهرأ )عنوة؛ 

أنعالي أحمد عن ورواية يهدا ماللث، واستدل الطريق. أو السكة والزناق؛ مركوبه، 
الإزارأن على الحدين، ؤيحمالون عورة أنها العلماء أكثر وعند عورة، ليت، المخي 
الفخذركبته مز وظللئv فجأة إليه أنص نغلر ووغ المركوب ؤإجراء للزحمة انحسر 

الكفارننال أن فيه الخطايي; وقال ملخصا، النووي كلام انتهى اختيارهما، تر غس 
أنولو تركه يجوز لا وأنه الإسلام نعار الأذان وأن جائز، الدعوْ إحداث غير من 

عليه(.قتالهم للسلهلان كان تركه على اجتمعوا يلد أهل 

أرسلنيقال: الأشعري، موسى أبي عن م( )خ -  ١٨٨٥
جيشفي معه هم إل الحملأو، لهم أساله الله. رسول إلى أصحابي 
أرسلونيأصحابي إف اممه، ني يا فقلغ: تبوك، غزوة وهي العسرة، 

وهووواقمته سيء، على أحملكم لا والله فقاللتحملهم، إليلثح 
مخافةومن الله.ؤ رمول مع من حزينا أشعر، ولا غفبال، 

إلىيزجعت، علي، ه نففي وجذ قد اممه. رسول يكون أن 
إذموينه إلا ألسث، فلم المثي قال الذي فأخبريهم أصحابي، 

أجن،فقال: فاجنته، قيس؟ بى ءبا.الله أي ينادي: بلألأ سمعن، 
هذينحد نال: اممه رسول أتيت، فلما يد.ءوك، اممه رسول 

جمنئذابمءء>، أبعرة لستة القرسن، وهدين المرسن، وهنيز، المرسن، 
إنقال: أو - اهنه إن فمل: أصحابلثؤ، إلى بهي فايثللى سعد، من 

موسى:أبو نال فاركبوهى، ، هؤلاء على يحملكم — الله رسول 
علىيحملكم ه اممه رسول إل فقلت،: بهي، أصحابي إلى يائنللمئ، 

سْعض إلى يعفكم معمح، بمْلإوا حتمح، أذعكم لا واش، ولكن هؤلاء، 
إءءلاءْنم مرة، أول في ومنعه لكم، سألته حين اش رسول مقاله 
وارلهلى: فقالوا يمله، لم شيئا حدثتكم أنى تفلنوا لا ذللث،، ؛عي. إياي 



همحيي؛؛ )جق 
منهم،بنقر موسى أبو فانطلق أحنبش، ما ولفعلي لممدق، عندنا إنلثح 

إعطاءهممم إياهم، ومنعه الله رمحول محول سمعوا الدين أثوا حتى 
محواء.مومحى أبو حدثهم بما فحدلوهم بعد، 

يمينهنسي ما ه أنه وفتها والدور، الأيمان باب في للحديث أحرى دواية )محتأتي 
قريتان(.فهما آحر، بجمل يهمن الجمل القرين؛ ييتركها• منها يكفر ولكنه 

ْعغزونا قال؛ الساعدي، حميد أبي عن م( رخ -  ١٨٨٦
اهوكبيضاء، بغلة س للنص أيله ملك وأهدى تبوك ه النبي 
قال!لم( )ولمالبخاري( لمغل )هدا سمحرهم له ب، وكتبردأ، 

وحاءمحال! العرى، وادي فأتينا تبوك غروه الله رمحول مع حرجنا 
بكتاب،الله رسول إلى أيلة، صاحس، العلماء، ابن رسول 
وأهدىببحرهم، الله رسول إليه فكتب بيضاء، بغلة له وأهدى 

;>دأ.له 
ؤيمىالعقية اليوم مى نأيله• ئ^• الثه رمحولر ذكر كنتاب في بطوله الحديث رسق 
بماعليهم أثره أنه أي• بباليهم أي• ببحرهم* له كتب قوله؛ أيلأت. منها جرء 

الحار(,القزى تمي العرب أن تقدم وقد حجر، ابن قاله الجزية، هن التزمو© 

قائدوكان مالك، بن كنب بن اممه عبد عن م( رخ -  ١٨٨٧
حديثهيءحد'ث، مالك< يى كعب، سمُت\ قال؛ عمئ، حين بنيه من كعبا 
أتخثم،لم كمن،! قال ئبوك، عزوة محي ه افه رمحول عن ثحلمح حين 
أنيغير تبوك، غزوة في إلا قثل غزاها غزوة في ه افه رسول عن 

حرجا إنمِ، عنهاثخلمم، أحدأ يعاتب، ولم بد>ر، غزوة فير تخلفتا 
بينهمافه جمع حتى قريش، عير بريئون والمسلمون . اطه رسول 

ليلةاطه رسول مع محب؛•لت، ولقد ميعاد، غير علؤر غدوهم وبين 
بدرمشهد بها لي أن أجب، وما الإسلام، على توائمنا حين، العقبة، 

عنتخئفلم، حين حتري من وكان منها، الاّر_، في أيكن بدر كانت، محإن 



منيأبر ولا أثوى ث أكن لم أئي سوك، غزوة في ه اض رسول 
حمعمكما والله الغزوة، تلك، فى ه الله رسول عن ئخلمت، حين 

بكنولم الغزوة، يلك، في حمنتهما حتى قثل، راحلتين يبنها 
الغزوةتلك كانت، حتى بغيرها، وري إلا غزوة يريد . اف رسول 

ومفازأبعيدأ سمرأ واستقبل سديد، حر في . اطه رسول فغزاها 
غزوهم،أهبه ليتأهبوا أمرهم لمين للميجلى كثيرأ، غدوأ واستقبل 
الكير ه اش رسول مع والمسلمون يريد، الذي بوجههم وأخبرهم 
رحلفقل I كعب، نال - الديوا0 بذللاج يريد - حافظ كتاب يجمعهم 

وحيفيه ينزل لم ما نبخفى ذللثح أف حلى إلا يتفثنؤ، أن يريد 
الثمارمحنابت، حين الغزوة تللث، . اطه رسول وغزا هق، اطه من 

معه،والمسلمون اطه رسول يتجهز أصعر، إليها فأنا والظلال، 
فيوأقول شنئا، أقض ولم فأرجع معهم، أتجهز لكي أعدو وظفمث، 
حتىيي، يتمادى ذللا، يزل فلم أردين،، إذا ذللث، على قادر أنا نفي: 
معه،والمسلمون غاديا، ,هؤ افه رسول فأصح الجد، بالناس استمت 

فلمشيئا، أقض ولم فرجعت، غدوت ثم شيئا، جهازي من أقض ولم 
أرتجلأل يهممتؤ الغزو، وتفارمحل أسرعوا، حتى يي يتمادى ذلك، يزل 

حرجت،إذا يثلففت، لي، ذللئه يقدر لم نم قعلتح، ليتني فيا فأدركهم 
ليأرى لا أني بمتحرسي، - . اف رسول خروج بعد - الماس في 

سالله عذر ممن رجلا أو المماق، في عليه مغموصآ رجلا إلا اسوة، 
وهوفقال تبوك، بلغ حتى اطه. رسول يذكرني ولم الخعفاء، 

بميمن رحل فقال مالك،؟ بن كعب، فعل ما سوك؛ القوم في جالس 
لهفقال عثلمنه، فى والتقلن بزذاه، حلمه اطه، رسول يا سلمه: 

إلاعليه علمنا ما اف، رسول يا واف نلث ما بقس جبل؛ بن معاد 
مبيضآرجلا رأى ذلك على هو فبينا اف رمحه-ول فمكث حيرأ، 



حتةأبو هز ^ذا حيشمة، أبا كى ه: فقال الشراب، به نزول 
قالالمنافقون، لمزه حين التمر بصاع تصدق الذي وهو الأنصاري، 

تبوك،من فافلا تزجه قد اف رسول أن بلغني فلما ث كعسا
نغطهمن أحرج بم ت وأقول الكذب،، أتذكن فطفقن، بثي، حفرني 

إذقيل: فلما أهلي، من رأي ذي بكل ذللث، على وأتبى غدا؟ 
لنأني عرفث، حتى اJاءلل، عني زاخ قادما، أملل قد اممه. رسول 
قادما،ه اف رسول وصح صدمحه، فأحممن، أبدأ، بشيء منه أنجو 
جلىيم ركعتن، فه فرك^^ بالمجد، بدأ سمر من دي"م إدا وكان 

إليه،يعتذرون فثلفموا المحلئول، جاءه ذللث، نعل فلما للناس، 
علانيتهممنهم فمل رجلا، ولمانين بقعة وكانوا له، ؤيحلفون 

فلئاجئنؤ، حتى الله، إلى سرائرهم ووكل لهم، واستغفر وبانعهم 
حتىأمشي فجئته تعال، قال! يم ، المعصت، تبنم ثبئم ملمتط 
هلهزف؟ا؛تعث، قد تكن ألم حلملث،؟ ما • لي،فمال يديه، بين ■جلنئ، 

الدنيا،أهل من غيرك عند ن، جللو والله إني اض، رسول يا ملئ،: 
واللهولكني جدلأ، أعطيئ، لقد بثل*ر، نحطه من حرج ما ألي لرأينا 

عني،به ترصي كذُتج حديث، اليوم حدئتلث، لس علمخ، لقد 
علئلجد صد3، حديث، حدثتلثه ولثن علئ، سخهللث، أن الله ليومكن 

ليكان ما واممه اممه( عفو رواية: روقي الله عفى فيه لأرجو إني فيه، 
،tiJL^ثغلمنه حين مني أيسر ولا أثرى مف كث، ما واض عير، من 

ونارفقمن، فيلثؤ، الله تقفي حش ^٢ ٠٠صد3،، فقد هذا أما فقال 
ذنباأذنبن، علمناك ما والله لى: فقالوا فاقبعونى، سلمه بني س رجاد 

بماالله. رمول إلى أءتدرنا تكوي، لا أن في غجرث، لقد هدا، قبل 
افه.ؤرسول استغفار دسلث، كاملث، كان فقد المخلفون، إليه اعتدر 

هاطه رسول إلى أرجع أل أردت حتى يوسونني زالوا ما موافه للن،، 



!قالواأحد؟ من معي هذا لقي هل لهم■ هملت ثم يفي، قاكدب 
قيلما مثل لهما وقيل يلث، ما مثل قالا وجلان، منك نقيه نعم، 
بنوهلال العامري، ١^^ بن مرارة ت قالوا هما؟ من ت نلث، لكح، 
أنوم،فيهما ندرأ، نهدا قد صالحين رجلين لي فذكروا الوابمي، أب 

أيهاكلامنا عن . الله رموز ونهى لي، ذكروهما حين فمضيث، 
-لما تغئروا قال،1 أو - الماس محاجتبا عنه، ثغلفنح س بين س الملاثه 

اعرف،التي بالأرض هي فما الأرص، نفي في لي تنكرث، حتى 
فيوقعدا فاستكانا، صاحباي قاما ليلة، حمين ذلانإ على فلبسا 

أحرج،فكث ، وأحلدِ القوم أشب فكث أنا وأما تبكيان، بيوتهما 
وآتىأحد، يكلمني فلا الأسواق، في وأطوفثج الصلاة، فاشهد 

فيفاقوي الصلاة، بعد مجلسه في وهو عليه، فأنلم ه الله رمحود 
منه،قريبا أصلي يم لا؟ أم لام، الممرد نمتنه حرف هل نفسي• 

نحوهالتمت ؤإذا إلي، دْلر صلاتي على أملخ، فإذا النثلن، وانارهه 
منينحلميى، النجفوة من ذلك علي ثناد إذا حتى عتي،، أغرض 

الناسوأحن، عمي، ابن وهو قتادة، أبي حائط جدار سورثح حقي 
قتادة،أنا يا له: فهالث، اللام، علل 3د ما فوالله عليه، ئنثج فإلي 

فعدمحتجكت،، فورسوله؟ الله أحن، أني ئنلمى هل بافه، ايندك 
ففاصث،أعالم، ورسوله الله فقال! فناشدته، فعديتج فكث،، فناندته، 
سوقفى أمشى أنا فبينا الجدار، وريتج ئحتى وتوليت، عيناي، 
بالمدينة،يبيعه طعام قدم ممن الشام، أهل نبْل من نبطي إذا المدينة، 

إلي،له يشيرول الناس ففلقي ماللثإ؟ بن كصت، على يدل من يقول؛ 
فقرأته،كاتبا، وكنت، غسا0، مللث، من كتابا إلي فدغ حاءني، حتى 
ولمحماك، قد صاحبالث، أن بلغنا قد فإنه بحد، أما فيه! فإذا 

حينفقلنا نواملأ،، بنا فالحق مصنعة، ولا هوان بدار الله يجعلك 



حتى، فؤسجنته1 التنور، بها قتلمنت البلاء، من أيضا وهدم ت فرأيها 
رمولإذا الوحئ، وانثنسث، ين، الخممن أربعون مضث إذا 

Jl؛-،يأتيني، .y الله رمحوو  j !، ئنثزدأف بأمرق ه اممه رسول إف
فلااعتزلها ل لا، فال: أفعل؟ ماذا أم أثللمها، فقالث: امرأتك، 
الحقي،ت لامرأتي، ففث ذلك، بمثل صاحبي إلى وأرسل تمربنها، 

ULaIj ، ، امرأةفجاءت الأمر، هدا في الله نمقي حتى عندهم فكوني
امئةبن هلا3( إف افه رسول يا فقالت،! اطه. رسول أميه بن هلال 
الولكن لا، قال؛ أحدمه؟ أن تكره فهل حائم، له ليس صاغ، شح 

زالما ووالله سيء، إلى ■^3^4 به ما والله إيه فقالت: يمزبنلث،، 
أهلي:يعص لي فقال هذا، يومه إلى كان ما أمره من كان مند يبكي، 

أميهبن هلال لامرأة أذ0 ففد امرأتك،، في افه رسول استادنث، لو 
يفوزما يدؤيني وما ه افه رسول فيها أنتاذن لا : ؛، _iJئحدمه؟ أف 

عثربدلك، فلست، محايثؤ؟ رحل وأنا فيها، استأذنته إذا الله رسول 
صلستؤيم كلامنا، عن نهي حيث من ليلة وي( حملنا فكمل ليال(، 
أنافبينما بيوتنا، من ست، ئلهر على ليلة، ين حمصباح الفجر صلاه 

نمي،علي صائثؤ قد منا، س الله ذم التي الحال، على حالز 
علىأوفى صارخ صوثؤ محمعنؤ رحلت،، بما الأرض علي ومحافئا 

احدأ،مءخنرت أبثر، مالك،، بى كنب يا صوته: باعلى يقول سلع 
حينعلينا الله بتونة افص رسول وآيل( همرج، جاء قد أل وعلمتا 

صاحبئببل فيهل، يبئروننا، الناس فذهب، الفجر، صلاه صلى 
وأودبمي، أنلم من بع وسني فرسا، إلي، رحل وركفن، مئرون، 

الذيجاءني محالما الفرس، من أمحمغ المرن وكا0 الجبل، على 
واللهيبناخ، إياه ءكنولأما ثويئ، له نزعت يبشرش، صونه سمعت 

أئأمموادثللمت١ ، فازستثهما ثوبين واستامث، يومئذ، ءيزهما أملك، ما 



ؤيقولون;و\لؤ°وؤ، يهنووني محوحأ، هوجأ الناس يتلماني ه اممه رمحود 
حولهالله رمحوز فإذا المجد، لحث حش عليك، الله توبة لتهنلئ، 

واضوهنأني، صالحني حتى يهرول، الله عسي ن ظنحه فقام الناس، 
ّفث،فلما لظاس، أنساها ولا غينْ، المهاجرين من رجل قام ما 

يومبحير أبثر المرور؛ من وجهة يبرى وهو قال ه اف رسول علك، 
منأم الJه، رسول يا عندق أمن ت فقلث، أمك، ولدئلث، منذ ^، Jpمر 

وجهه،انتثار محث إذا . وكان الله، عند من بل فقال! اممه؟ عند 
يديه،بين ثؤ جل فلما ذللئج، نعرف وكنا ثمر، قئلعه وجهه كاف حتى 
اممهإلى صدقة مالي مث أئحئ أل يوبتي، من إل النه، رسول يا • قث 
للخ،،حيت فهو ماللثؤ، بنص أمسلث، ه; فقال افه، رسول ؤإلى 
اممهإن اممه، رسول يا •' وقلتم بخيبر، الذي نهمي أمسلثؤ فإني ت فقلت 
ماصدقا إلا أحدلم، لا أن توبتي من ؤإن بالصدق، أنجاني إثما 

صدقفى الله أبلأ0 لمين الممن أحدأ علمت، ما فوالله قال! بفبتؤ، 
ماوالله أبلاني، مما أحنى اممه لرسول ذللتؤ ذكزُنؤ منذ الحديثج 
ؤإنىهذا، يومي إلى اممه لزمحول ذلك تج قلمنذ كدبة ئعمديتج 

كٌ' اممه فأنزل قال: نقن، فيما اللث بمممئ أن لأزجو 
مافوالله آكندلإله< مع قوله: إلى ؤلمهتيذه< آلثي عز أثه 

نفسيفي أعثلم للإسلام، هداني إي بعد قئل، نعمة ص علي الله أنعم 
الذينئلك كما فأنللأ، ي أكول لا أو اممه. رسول صدقي من 

لأخي،قال ما ثل الزحئ أنزل حين كدبوا للذين قال اطة إف كدثوا، 
الأق وُى قزله إر اظفثن4 إدا لأًظلم إف اممه: فقال 
عن- الثالثة أنها - خئفنا كنا كعب،: قال الشثن4 ١'^ ي بجي 

فبايعهمله، حلموا حين . الأة رمحود منهم قبل الذين أولئك أمر 
فيهتعالى الله قصي حتى أمننا، ه الله رسول وأرجا لهم، واستغفر 



مماذكز الذي ولمس طيأه، أدض ^ ٥١وهز !لأئ: قال بذلك، 
حلتعمن أمننا وإرحاؤْ إيانا، ثحليمئ هو ؤإئما الغزو، عن حئمنا 

كلاميعن المي. ونهى قال: )وللبخاري( منه شو إليه واعتذر له، 
فاحشن،غيرنا، المتخلفين من أحد كلام عن ينه ولم صاحتي، وكلام 
شيءمن وما الأم، علئ طال حتى كذلمخ، ئلبثئؤ كلانثا، انّن 
بموتأو المي. علي يصلي فلا أموت، أل مى إلي أمم 

منهم،أحد يكلمني فلا النزلة، يتلك الناس من فاكوف اطه رمود 
هني على تنا ديافه فانزل قال: عالإ، تضلي ولا ح، ولا 

ملمة،أم عند س اش ورسول الليل، من الأخير الثاث بفي حين 
ه:الله رسول فقال بأنمي، معنثة ثاني في محسنة ملمة ام وكانت، 

قال:فارثرة؟ إليه وإ أ^ قاك،: ف،، على ييث نلنة، م أا 
ضلىإذا حتى اللمل، سام  ٣١سونكم اكّن، بمفز إذأ 

علينا،اف يتويه آيل الفم، صلاة الله رسول 
الجهاد.أحكام باب في وطرف الشكر، مجود باب في الحديث من طرف )مبق 

والعامريالبياصى، لأسى هو المسددة. الياء بكسمر مبيضا، رجلا أئيلُ أصحر• 
منأي غيرهما، أملك ما وافه الثوبين في نوله الأمار. من بهلنان والوانفي 

مننوعا ونوى له مال لا حلف فإدا بالية اليمين تخصبص جواز وفيه الثياب، 
يحنثلم مخصوصا كلاما ونوى نيدآ يكلم لا حلف، ولو غيره بتؤع يحيث لم المال 

والصدقةالشكر سجود استحباب وفيه المخصوص^، الكلام دلك غير في بتكليمه 
فقفيالنووي قاله ظاهرة، كربة عنه اندنمت، أو ظاهرة نعمة له حصلت لمن جميعا 

لمسلم(.شرحه في الحديث، هدا في عدها فائدة وثلاثين سع في 

غزوةغزا اف. رسول أ0 عبآس، ابن عن ،؛ا زخ -  ١٨٨٨
منرمضال في حمج المي. أل رواية(: )وفي رمضان في الفتح 

منونمم، سنيى نمان رأس على وذللثج ألاف، عشرة ومعه المدينة، 
يصوممكة، إلى الخلين من معه بمن ار فالمدينه، مقذمه 



أفثلر- ومحييي عسمان سن ماء وهو - الكديد بلغ حتى ؤيصومون، 
محيييبين الذي الماء - الكديد بلغ إذا حتى )وللبخأوي( وأفثلروا 

النهر.اسالخ حتى مفهلرأ يزل فلم أفطر، - ن وعفا 
ؤأدايه(.الصيام أحكام باب في الحديث )مبق 

را ّلما ت ال فالزبير، بن عروة عن )خ( ~  ١٨٨٩
بنسقيال أبو حرج محريشا، ذلك محبلغ الفتح، عام اض رسول 
عنالخبر يلتمسون ورقاء، بن وبدئن حزام، بس وحكيم حرب، 
همفاذا الظهران، م أئوا حتى يسمرون، محأفلوا اش رسول 

نيرانلكأنها هان.ْ؟ ما سفيان؛ أبو فقال عزيه، نيران كأنها بنيران، 
عمروسفيان؛ أبو فقال عمرو، بتي نيران ؛ ورقاء بن بديل فقال عرفه، 

فأدركوهمه اش رسول حنس من اس نفرآهم ذللث،، من أقل 
قالار حمفلما سفيان، أبو فأسلم الق، رسول بهم فأثوا فأخذوهم، 
إلىينقلن حتى الحنل، حئلم عند سفيان أبا احبس للعباس؛ 

يمره البي مع تمر القبائل فجعلب العباس، يحبمه لمين، الم
هذه؟من عباس، يا فقال؛ كتتيبة، فإث سفيان، أبي على كتيبه كيبة 
مثلفقال؛ حهينه، مريت، ثم ولغفار، لي ما قال؛ غمار، هذه فال؛ 
فقالسليم، مرينن، ثم ، ذللث، مثل فقال هذيم، بن سعد مرث، ثم ، ذللث، 
هؤلاءمحال؛ هزه؟ من قال؛ مثلها، يز لم كتيبة أقبلت، حتى ذلل؛،، مثل 

ياعبادة؛ يى سعد فقال الرايه، معه عباذة ايى سمد عليهم الأنصار، 
سفيان؛أبو فقال الكعبة، تستحل اليوم الملحمة، يوم اليوم سفيان أبا 
الكتائسخ،أق-رأ وهي كتيبة، حاءيت، ثم الدمار، يوم حئذا عباس، يا 

مرفلما الزبير، مع . النبي ورائه وأصحابه، . الله رسول فيهم 
عناية؟بن سعد قال ما تعلم ألم محال؛ سفيان، بأبي . الله رسول 

هذاووكن معد، كدن، فقال؛ وكذا، كذا قال قال؛ قال؟ ما قال؛ 



———و__جمح؛يإ؛ه
.اش رسول وأمر الكعبه، فيه ئكنى ؤيوم الكعبة، فيه اممه يعْلم يوم 
مطعمبن جبير بن نابع فأحبرني عروه؛ قال بالحجون، رايته ئركر أن 

أهاهناعبداض، أبا يا العوام! بن لالز؛ير يقول العباس سمعت قال؛ 
وأمرنال؛ نعم، نال؛ الراية؟ تركز أن . اممه رمود أمرك 
منمكة أعلى من يدحل أن الوليد بى حالي يومئذ س الله رسول 
يومئذالوليد ين خالد خيل من فقتل كدى، من . اكي ودخل كذاف، 

الفهري•جابر بن وكرو الأشعر، بن حيثن رجلان: 
•شاةبعدها الثانية في المعجمة والخاء الأولى في المهملة بالحاء الختل، )حنلم 
تورؤيت الأكثر، رواية هده بعضا بعضها يحطم حنث الخيل ازدحام أي• ا تحتية 
وهوموحدة، بعدها الثانية في والجيم الأولى في المعجمة بالخاء الجنل، حنلم 

.واحداالروايتين معنى فيكون الكها ملضيق الخيل تزدحم وعنده منه، النادر الأنف 
نحىعيا قال عددآ، أقلها أي• الكتائب، أقل وهي ت فوله حفظه، يلزملث، ما ت الدمار 

سعدولا أظهر وهي :الجم أجل للحميدي الجمع في ووقع يالفاف للجم؛ع وقع 
الخيول،القبائل. من غيرهم عدد من أثل كان المهاجرين عدد لأن الأولى صحة 
ثيثةوالمد؛ بالفتح كداء والشمال. الغرب، جهة من مكة جبلي أحد صم؛ ثم بفتح 

نالمكة، أمقل مجن ثنية والقمر بالضم وكدى المقبرة، يلي مما مكة، أعلى من 
بالفحالخاليا أن على فالأكثر وكدا كداء ضبط في اختلف، وغيرهما والقرطي عياض 
والقمر(.بالضم والقلي والد 

يرمه الله رسول مع كنا قال؛ هريرة، أبي عن )م( -  ١٨٩٠
علىالزبير وجعل اليمتمح،، المجنبة على الوليد بن حالي فجعل الفتح، 

)وفيالوادي وبئلن البياذقة على هميدة أبا وجعل رى، اليالمجنبة 
الواديبنلئ فأخذوا الحئر، على عبيدة أبا مث، وبعرواية؛ 
)وفيالأنصار لي ائع هريرة، أبا يا فقال؛ كتيبة( في ه اممه ورسول 
ووبمغدهنولون، فجاووا فدعويهم، أنصاري( إلا يأتيني لا رواية: 
كناسيء لهم كان فإن هؤلاء، نقدم ؛ فقالواوأساعها أوبانها قريس 
معشريا الله رسول فقال سيلنا، الذي أعثليثا أصيبوا ؤإن معهم، 



)؛؛؟؛UCؤيؤأ؛يإيه 
إذاانفلروا فال! نعم، I قالوا يريش؟ أوباش نروق هل الأنمار، 
علىيمسه ووصع ند؛، وأحمى حصدأ، تحصدوهم أن غدأ، لقيتموهم 

احصدوهم]لأخوى.' على إحداهما نديه، قال ثم • رواية روقي شماله 
أناموه،إلا أحد يومئد لهم أشنف فما الصفا، موعدكم وقال؛ حصدأ( 
فجاءبالصفا، فأءلافوا الأنصار، وحاءمت، الصفا، ؤه اش رمحود وصعد 

يعدقريش لا قريش، حضراء أسديت، اممه، رمحول يا فقال؛ محميان، أبو 
محميانأبي دار يحل من الله رمحول قال I محميان أبو قال اليوم، 

آبن،فهو بابه أغلق ومن آمن، فهو النلاخ ألمى ومن آمن، فهو 
فيورعنة بعشيرته، رأفة أحدئه فقد ! الرحز؛ أما الأنحار؛ فقالت 
حاءفإذا عالينا، يخفى لا الوحي جاء إذا وكان - الوحي وحاء قريته، 

فلما- الوحئ ينقضي حتى ه الله رسول إلى ءلنفه يرفع أحد فليي 
يالبيلث، ! قالواالأنصار، معتر يا ؛ اش رمحود قال الوحي قضي 

فيورغبة بعشيرته، رافة فأدركته الرجل أما قلتم؛ قال؛ اض، رمحول 
)وفىورسوله عيداممه إني كلأ قال؛ ، ذللث، كان قد ؛ قالواقريته؟ 
انعبد ثحثد أن . مرات، ئلأن، . إذأ؟ انمي فما ألا قال؛ رواية؛ 

ممالكم،والممايت، محياكم، المحيا ؤإليكم، الله إلى هاحريت، ورسوله( 
بافهالفن إلا قلنا الذي قلما ما والله ؤيقولون؛ تكون، إليه فاملوا 

ه؛الله رسول فقال ورسوله( ؛اممه ضنا إلا رواية؛ روقي وبرسوله 
أبيدار إلى الناس فأقبل ويعذرانكم، يصدقانكم، ورسوله اممه إن 

إلىأئ-إا حتى . الله رسول وأقبل أبوابهم، الناص وأعلق محقتان، 
البيتاحاستا إلى صتم على فأتى ، يالببت، حنافج )م فاستلمه، الحجر 

فلماالقوس، بينة آحذ وهو قوص، الله رسول يد وفى يعبدونه؛ كانوا 
وزهقالحق، جاء ؤيقول؛ عيه، في يئلص جعل الصنم على أتى 



إلىنظر حتى عليه قنلأ الصفا، أتى طوافه من ؛٢^٤ فلما الباطل، 
يدعو.أن ثاء ما ؤيدعو الله، يحمد فجعل يديه، ورغ البيت، 

نأحازالتي الحيل من الكتيبة هي ت النون وكسر الجيم وفح الميم يشم )المجنبة 
ولاعليه دؤع لا الذي وهو حاسر، جمع الحئر، الئجالة- الطريق• جانب 
للحصدوصفآ حافتها، أشار ت بيده أحفى شتى. قبائل من الجمؤخ الأوباش• معفر• 

صتآالميتة. والنائمة ت الفراء تال منيما، السيف سمى ومنه تتلوه، ت أناموه والقتل. 
سيهغيرنا. بك ؤيحتمحن تفارقنا أن بك شحا أي* الضاد بكر هو ورسوله، باق 

مكةيحول أول فى بالطواف الابتداء الحديث، خى I النووي قال طرفها. ت القوس 
اليومهذا ني لحلها الني. وكان محرم غير أو عمرة أو بحج محرما كان سواء 
منونوله: المقمر، رأمه على وكان المسلمين بإحماع محرم غين الفتح يوم وهو 
لشرفه(.ؤإحلهار سفيان لأيي تاليف فه سفيان، أيي دار يحل 

الفتحيوم مكة لحل . المي أن أنس، عن م( )خ -  ١٨٩١
نتعلقحثلل ابن فقال! رحل، حاء نزعه فلما المعمن، رأسه وعلى 

نالالبخاري(! )زاد اقتلوه اش رمحود فقال الكعبة، تار بأس
)ولملم(محرما يومئد أعلم والله نرى فتما . التي يكن ولم ت مالك 

فتحيرم لحل رواية؛ )وفي مكة لحل . الله رسول أن جابر، عن 
إحرام.بغير سوداء عمامة وعليه مكة( 

يلقيهأوصع أته غير الملنسّوة مثل الرأس، قدر على الدرؤع من ينسج ٌا رالجغمرُ 
مكةلحول بجواز يقول لخن دليل هدا ت النووي نال الديع' محلغ رأمه على الرجل 

أموالصياد كالحaلاب١ تتكرر لحاحت لحوله كان سواء نسكا يرد لم لمن إحرام بغير 
بغيرلحولها يجوز لا وقيل حانقا، أو آمنا كان وسواء والناثر كالتاجر تتكرر لا 

نحوالقاصي ،ونقل حائفأ أو يكون أن إلا تكرر لا حاحته كانت إن إحرام 
عنارتد قد كان لأنه قتله إنما العلمام قال اقتلوه، ت توله العلماء، أكثر عن هدا 

تينتانله وكانت، به، ؤي. الم، يهجو وكان يخدمه كان مسلما وقتل الإسلام 
والشافعيلمالك حجة الحديث، هدا وفي لمين. والمس النحم، بهجاء تغنيان 

الحنيفة؛ أبو وقال مكة. حرم في والقصاص الحدود إقامة جواز غي رموافقيهما 
له(.أبيحهتا التي الساعة في محتله أنه على الحديث، هذا وتأول يجوز، 



أبيبن سمد عن )حسن( ض( مق ك ن بز رد -  ١٨٩٢
إلاالناس . اش ود رم أئن مكة فئح يرم كان لما وغاص، 
بأستارمتعئنض وجديموهم ؤإل امحتلوهم وقال! وامرأتين، أربعة، 
صجانة،ن وبجس حثلل، ن وهمداف جهل، أبى ن عكرمة ١^<: 

متعلقوهو فأدرك حطل، بن عبداممه غأما نزح، أبي ابن وعبداض 
بقمياسر، بن وعمار حرين، بن سعيد إليه فاستبق الكعبة، بأستار 
صانه،بن ممس وأما فقتله، _ الرجلين أثب وكان - عمارأ سميد 

فركب،جهل أبي ؛_ عكرمحه وأما محمتلوة، وق الفي اواس فأدركه 
آلهتكمفإن أحلموا، الثمينة أهل فقال عاصم،، فأصابتهم البحر، 

فيينجني لم لئن وافه، عكرمه فقال هاهنا، سيئا عنكم تعني لا 
عليلك إن اللهم •^٥، الند في ينجيني لا الإخلاص، إلا البحر 
فييدي أصغ حتى محمدأ، ائ أل فيه أنا مما عافيتني أستا إن عهدأ 
فإنهنرح، أبي ابن وأما فأسلم، فجاء كريما، عموأ محلأجدنه يده، 

بهحاء اللبمة، إلى الناس .5 اض رسول دعا فلما عثمان، عند احتبأ 
فرفععبداف، بايع اف، نبي يا فقال؛ . النص على أومحقه حتى 

أقبلثم ثلاُث،، بعد فبايعه يأبى، ذللث، كل نلاثأ، إليه فنظر رأسه، 
حيمثاهدا إلى يقوم رشيد، رجل فيكم كان ما فقال! أصحابه، على 
فيما الله رسول يا ندري ما قالوا مقتنه، بيعته عن يدي كممتا رآني 

لهتكوو، أن لنثئ ينبغى لا إيه محال؛ بعينلث،؟ إلينا أومأمحث، ألا ، الث، نف
الأعنز*خائنه 

وحنأسلم نم فارند، ه للبي الوحي يكن، كان رح الأبي بن )عبداش 
المح،صلاة إثر يقبضه أن اش ودعا الغتة امحزل عثمان على ئغبوا ولما إسلاعه، 

أسلموعكرمة ه، نفتيمتا الثانية يلم ذهب فلما فان بعالصبح بالناس نملي 
والمرأتانارندا، نم فاملما خظل وابن صابة بن مئيس أما إسلامه، وحن 

هاف رسول أمر الدين تهولأء . التي بهجاء تغنيان كانتا خثلل لابن جاييتان 



إنامةمن يمنع لا الحرم أن منه ؤيعلمم الطيبي مال القتل، استحقوا ثد بقتلهم 
إليه(.والتجأ خارجه حتى من على الحدود 

لحلقال: عود، مب\شون عن م( رخ ■  ١٨٩٣
)وفينص_، وثلاثمئة ستون الكعبة وحول الفتح، يوم ه اف رسول 

وعءيقول: يد0، في بعود يثلعنها فجعل صنم( وثلايمئة ستون لفنيت 
آلنْلدوما آاس بج رهوهاه، ع0 ألظل إن اكلل ورثى أيص 

يئ4.نثا 
ينمبما وهو الأنصاب واحد هو ت ثانيه ومكون أوله وبفتح بضتين )النصب، 

العلمأيضا وهو أش_جه، قز ديح ؤوما ت تعالى نال بحانه اش دون من للعبادة 
بهما(.وفرئ >ربمنوثه ف إل و؛امم • تحالمح، قال المنصوب 

حينقال ه اممه ود رم أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٨٩٤
تقاسمواحسثإ كنانة، بني بخنم، اض شاء إن غدأ منزلنا حنينات أراد 

إذااش ماء إن منزلنا رواية(! )ومحي المحصب، يريد الكمر، على 
الكفر.على تقاسموا حيث، خ، الحتفافه فح 
حينالوداع حجة في وناله هنا، المنّكور وهو حنينا أراد حين الفتح يوم ه )قاله 
هإنه نل وما الحج كتاب في الحديث، ّبق وند مكة إلى منى من ينفر أل أراد 
قهليعتهعلى فيه نقاسمّرا الذين أعدائه على بالنلهور عليه اض نعمه ليتال،كر نزله 

المشهورة(.صحيفتهم وكتبوا ومقرته 

أيبلشحنض بوم كان لما قال! أنس، عن م( )خ -  ١٨٩٥
عثنْيومئذ ه امح، وْع وشهم، بذراريهم وغيرهم وعقلنا0 هوازل 
يومئذفنائي وحذه، بقى حنى عنه، فأدبروا الثللماء، ومعه آلأفؤ، 

معشريا فق-ال! يمينه، عن التنّثؤ شيئا، بينهما يخلهل لم نداءين، 
نمأبثر، أبثر، معلث، نحن اض، رسول يا لبيلث، ت قالوا الأنصار، 

يالثيلئ، ت قالوا الأنصار، معشر يا فقال! اره، يعن التفّتح 
فنزلبيضاء، بعلة على وهو ، محلث، نحن أبثر، أبثر، الله، رسول 



لذع؛؛(جعقؤ|إييه 
اشرسول وأصاب المشركون، فانهزم ورسوله، افه عبد أنا فقال! 
المئهقريس من رجالا بملي . اض رسول قعلفق كثيرة، غنائم يومئذ 

بمليه اممه لرسول اش يغفر الأنصار! من ناس فقاد الإبل، من 
مة،في فجمعهم ذلك،، فبلغه دمائهم؟ س مثلن وسوينا ؤيتركنا قريشا 
يافقال! فكنوا، عنكم؟ بلغني حديث ما الأنصار، معشر يا فقال! 
بمحمدوتدهبون بالدئيا الناس يذهن، أن يرصوف أما الأنصار، محشر 

لوفقال! رصينا، افه، رسول يا بلى ! قالوابيوتكم؟ إلى يحورونه 
الأنصار.سعن، لأحدلم، شعثأ، الأنصار وسلكست، واديا، الماس سللئ، 

يارأينا دوو أما ار! الأنصفقهاء له فقال رواية(! )وفي 
!فقالواأسنانهم، حديثه منا أناس وأما سيئا، يقولوا فلم اممه، رسول 
منتقثلن وسيوفنا ويتركنا قريشا يعطى ه افه لرسول افه يغفر 

بكفرعهد حديثي رجالأ أعطي فإني، • اطه رسول ففال دمائهم، 
إلىوترجعون بالأموال، الناس يذهب أن سص_وو أفاد أتألمهم، 

!قالوابه، يتقالبون مما حير به تقلمون لما فواطه اطه؟ برسول رحالكم 
أثرةبحدي ستجدون فإنكم قال! رصينا، قد اطه، رسول يا بلى 

!قالواالحوصى، على ورسوله اطه ئلممرا حنى فاصسروا شل،يدة، 
منأحد أفيكم قال! أحرى( )وفي نصبر فلم أنر! قال سئصبر، 

أخت،ابن .! اطه رسول فقال لما، أخت، ابن إلا لا، : قالواغيركم؟ 
ؤإنيومصيبة، بجاهلية عهد حديمث، قريشا إل فقال: منهم، القوم 
وأتأيهم.أخزهم أن أردث 

فجاءحنينا، عزونا إنا ئم مكة، افتتحنا أنس: قال )ولملم( 
القاتله،صمت، ئم الخيل، محصمت، رأيت،، صفوف باحن المشركون 

النعم،صمت، ثم العنم، صمت، ثم ذللئج، وراء من اء المصمت، نم 



تثقك
بنحالي حيلنا مجنبة وعلى آلاف، محته بلغنا وفد كثير، بشر ونحن 

انكشفت،أن نكث، فلم فلهورنا، حلم، ثلوي حيلنا فجعلتؤ الوليد، 
اللهرموثر فنائي الناس، س يعلم وض الأعراب،، وقرت حيلنا، 

:فلناللأنصار ا للأنصار، ا فال: ثم لننهاجرين، ا ننهاجرين، لا 
مااف، وائم ت أنى قال الله رمحود نتقدم اممه، رسول يا لميلث، 

الطاتمج،إلى اJثلLأشا نم المال، ذلالث< قمصنا اف، هزمهم حتى أتيناهم 
فجعلفنزلنا، مكة، إلى رجعنا نم ليلة، أربعين فحاصرناهم 

بنحوْ.الحديث، باقي ذكر ثم • • • المثة يعهلمح، . اممه رسول 
أسلمواالدين مكة أهل وهم سبيله، وأطلق حلي، الذمخ، وهو طليق• جمع راثلقاء 

فحالأرة اس. فانتم اذموا م لأهل يومشز تال س الني لأن القح، بعد 
أكثرغيركم تعش واJراد; به، والانفراد بالشيء الاستتار والراء: والثاء الهمزة 
عنالراوتم، من وهم آلاف ستة نوله القاصي؛ نال عليكم• غيركم ؤنمفل منكم، 
تلوذبعضها وفي، النغ أكثر في، هو هكذا ظهورنا، حلف، يلوتم، حيلنا أسء 

ظهورنا(.حلف، حيلهم يئون فرماننا جعل، أي■ صحح، وكلاهما 

معشهدت ئالن المهللتح، عبد بن العباس عن زهزإ —  ١٨٩٦
بنالحاريث، بن محميائ، وأبو أنا فلزمت، حنين، يوم . الله رسول 

لهبغلة على فه افه ورسول ثقارثه، فلم الله رسول المطيب، عجل- 
لمونالمالثمى فلما الجدامي، ثمانة بن قروة له أهداها بيضاء 

بعلقهيركص اف رسوث، قثلمق لأ؛رين، لمون المولى والكفار، 
الأن إرادة أكمها ارل4 رسول، بغلة بلجام آحذ وأنا الكفار، فبل 

.الله رسول فمال . الله رسول بركاب، آحد سفيان وأبو يؤع، 
-صننا رحلا وكان - عباس نال الئمزة، أصحاب ناد عباس، أي 

حين■غظنظإ لكأ0 فواض، الثمرة؟ أصحاب أين ت صوتي بأعلى فملئ، 
لثيالئ،،يا لثيلئج، يا ت فمالوا أولادها، على القر عئلمه صوتي سمعوا 
ياالأنصار، معشر يا يمولون؛ الأنصار، فى والدعوة والكفار، فاقتتلوا 



الخزرج،بن الحارث بني على الدعوة لصرن ثم الأنصار، معشر 
الخزرج،بن الحارث بني يا الخزرج، بن الحارث بني يا : فقالوا
ذتابهم،إلى عليها كالمنطاول بغلته على وهو المبي. فنفلر 

بهيفرمى حصنان، و. أحد ثم الوطيل، حمي حين هذا فقال 
ؤإذاأنقلن، فذهبن، هال: محمد، ورب انهزموا محال: نم الكفار وجوه 
فماخصياه، رماهم أن إلا هو ما فوالنه أرى، فيما هيئه على القتال 

أنهغير نحوه، رواية( )وفي مدبرأ وأمرهم كليلا، حدهم أرى زلت، 
انهزمواالكعبة، ورب انهزموا وقال: الجدامى، نعامة بى فروه ت ل محا 

إلىأنقلن وكاني نال: اف، هزمهم حتى : فيهاوزاد الكعبة، ورب، 
الؤه:نمحظفهمضبم

عمروابن ويمال(ت نعامة، ابن ; JLajjالفاء، وتخفيف النون بفم ماثة، بن )محزوة 
بعنانمزله وكان العرب، من يله من على الزوم ملك لقيصر عاملا كان الجدامي، 

بلغنلئا الّيضاء، بغلته له وأهدى ه الحم، إلمح، بإسلامه بث الشام، أرض من 
كمّع■برجله يقربها ت بعلته ينكص وصدو0. عنقه، صربوا نم ، رْ حبذك الروم 

حميالموت. ينح صيت،: الرضوان. وبيعة الشجرة أصحاب، النمرة; أصحاب 
الضعيف، كليل• حدهم التنور. مثل أو التنور، ت والوطيس الأمر، اشتد الوطيس; 

وهيالشهباء أحرى وفير البيضاء بغلته على لم معنل. وقع النووي; نال يقعلع، 
وأماالعود نية غير على ونع ما هو عنه المنهي الانهزام الطبري ونال واحموة، 

يومئذالبغلة ه ركوبه نى انعلماء وقال فتة، إلى كالتحيز فهو للكثرة الامتهلراد 
والثبات(.الشجاعة في المهاية على دلالة 

لمافال: عاصم، بن زيد بن عبّداض عن م( رخ -  ١٨٩٧
ملوثهمالمؤلفة في الماس في فنم خشن يوم . رسوله على اش أفاء 
أصابما يصبهم لم إل وجدوا فكأنهم شيئا، الأنصار يعمل ولم 

ألمالأنصار، معشر يا قال: ثم عليه وأثنى الله فحمد فخطبهم الماس، 
وعالةيي؟ اش فألمكم مفنءين، وكنتم بي؟ اض فهداكم صلألأ أجدكم 

ماقال: أتى، ورسوله اممه : مالواشيئا، محال كالما • بي؟ اممه فأعناكم 



لوت قال أس، ورسوله اممه ت قالوا . اممه رسول تجيبوا أن بمنعكم 
بالشاةالناس يذهب أن ئرصون ألا وكذا، كذا جئتنا ت قلتم شئتم 

منامرءأ لكنت، الهجرة لولا رحالكم؟ إلى بالنبي ويذهبون والبعير، 
الأنصاروادي لكت، لوشحبا واديا الناس مللئ، ولو الأنمار، 
ةأنر بعدى نثنمول إنكم دثار، والناس شعار، الأنصار وشعلها، 

الحوض.على تلقوز حتى فاصروا 
ضالذي الثوب والدءار: الجد، ض الذي الثوب أضار: الفقراء. )العالة: 
قلتم؛شئتم لو قوله: بعدهم والاس يلونه، الذين خاصته الأنصار أن يعني الشعار، 

وكذا،كذا تقولوا أن ثئتم لو ملم: وعند البخاري، رواية هذه وكذا، كذا جثتنا 
ابنوزاد بحففلها، لا أن نمزو زعم عدذها، لأشياء وكذا، كذا الأمر من وكان 

فاؤيناك،طريدا جئتنا : تقولواأن شئتم لو إنكم أما : ثال،ت رواية وفي، الأثير• 
الحميدي(.عند ولا الصحيحين مهلبؤع في ولسنتخ وكذا، وكذا فنصرناك، ١ ونريد 

معا عزونال؛ قالأكؤع بن لمة ّعن زم( -  ١٨٩٨
ننثة،ناعلو تقدمت،، العدو واجهنا قلما حنننا، ه اممه رمول 

مادنيثا فما عني،، فتوارى هم، بفارمه العدو، س رجل فامتقبيي 
قالتقواأحرى، ثنثة س محللعوا قد هم فإذا القوم، إلى ونفلراتأ أصنع؟ 

وعلي،منهزما فأرجع ه المي( أصحاب فور . المبر وأصحاب، هم 
إراري،اليى ئنثهلبالأحرى، ، بإحداهما متزرأ برديان، 

بغلتهعلى وهو منهزما، الله رسول على ومررت جميعا، فجمعتهما 
فها رسول عشوا فلما ، محزعا لأكؤع ا ابن رأى كد فقال؛ الشهباء، 

يهاستقبل ثم الأرض، تراب من محبصة قبض ثم بغلته، عن نزل 
ملأإلا إنسانا منهم الله حلق فما الوجوه، شاهت ومحال؛ ، وحوههم 

وفمفه، ا فهزمهم مدبرين، ئولوا القبضة، بتلك ترابا عينيه 
لمين،المبين ئمهم عنا فه ا رسول 
المنظر(.قسحه أي* شوهاء، وامرأة أشوه، رجل ومنه محبحت، الوجوه؛ )شاهت 



حج(

ابنبيد رأث ثال؛ حالي، أبي بن إمماعل عن رخ( -  ١٨٩٩
نلث:حشض، يوم النبي. مع صربمها قال: أوثى أبي 

ذلك. jjقال: حننا؟ شهدت 
ماومراده ذلك، ونل نعم ثال أحمد! رواية ني ذلك، نل نوله! حجر! ابن )نال 
الرحال،في صنم، من ذكره فيما الحديبية مشاهده وأول المشاهد من حنض نل 

الخندق(.شهل. أنه يل-ل ما على حاويثه بعض ش ووهمت، وقال! 

إلىرجل جاء ت قال البعي، إسحاق أبي عن م( رخ - ١ ٩ ٠ ٠ 
علىأشهد فقال! عمارة؟ أبا يا حنين، يوم وليتم أكنتم فقال: الجراء، 

الحيهذا إلى وحئئ الناس من أحماء ايثللق ولكنه ولى، ما الله. نبي 
جراد،من رجل لكنها م، من برفق يرموهم رماة، قوم وهم هوازن، من 

يهيقود المحاريثج ض سميال وأبو الله. رسول إلى القوم فاقبل فانكثموا، 
عبداض أنا . ١ كدم،. لا النبي أنا يقول: وهو واستنصر، ودعا فنزل بغلته، 

اخخإذا واش كثا اJراء: قال صئهم. ثم نضرك، نزد ١^؛ المْلالنإ، 
•M الشي- -يخي، به يحاذى ش منا الشجاع ؤإن به، نتقي اظّئ 

حنين؟يوم محررئم عمارة، أبا يا للثراء: رجل قال لم(: )ولم
أصحابهسبا0 حرج ولكنه . اممه رمود ولى ما وافه، لا فال: 

قومامحلموا - سلاح كثين أو - ملاح عليهم ليس حئرأ، وأحمانهم 
يرفموهم- مر وبني هوازل جمع - مهم لهم مط بيكاد لا رماة، 

هاطه رسول إلى هناك لوا فاقبيخهلئون، ياكادون ما رمما، 
لماقال: رواية( )وفي نحوه وذكر الثيفاء، بغلته على ر. اطه ورسول 

ولقدهام، بالفامتقبلونا الغنائم، على فأكيتتا انكشفوا، عليهم حنأنا 
نحوه.وذكر البيضاء، بغلته على النبئ. رأين، 

حاسر،جمع المفتوحة! ين الوسديل. الحاء بفم حئر، حفيف،. جمع )أحئاء! 
اسمبالكر الزنق نل، من برنق فرموهم قوله! درع. عليه ليس من والحاسر 

وقولهسه، الكبيرة القطعة الجراد! من والنحت واحدة، دفعة ثرنى الكثيرة للسهام 





)جححوخؤ|وسيه 

إبطيه،بياض رأيت حتى عامر، أبي لمحد اغفن اللهم وءالت يديه، رقع 
الناس،من أو حلقاك، من كثير فوق القيامة يوم اجعله اللهم قال؛ ثم 

قيسبن لعبداف اغفن اللهم فقال؛ فاستغفن، اف رمول يا رلي فقث؛ 
كريما.ماو.حلأ القيامة يوم وأدخله ذنبه، 

ولماهوازن، ديار يي حنين بوادي حنين وقعة وكانت أوطاس، غزوة هذه رض 
إلىوطائفة تجيالة إلى وطائفة العللئفا إلى منهم طائفة صارت هوازن انهزمتا 
إلىض من إلى الأشعري عامر أبو مقدمهم عسكرا  Wiالنص فأرسل اوطاس- 
مرسىأبى عم هو عامر وأبو العنانف، إلى وعاكرْ هو نوجه نم اوطاص 

مطبؤخفى ورممها الأصول،، جامع فى هكن.ا الماء، منه نثزى نوله• الأشعري• 
يقال،تالنهايةت غى الأثير ابن وهال، الماء، منه فنزا والمحميا«ي لم ومالبخاري 

رمنأنه الأشعري: عامر أبي حديثا ومنه ينقءلع، ولم جرى إذا وئزي، ذمه، يزفا 
مرمل:سرير انتهى• الحل.يأ،، في نكرر ومل• فمالتا، منه ئنزي ركنه، قمح، هم ي

بها،المنسوج الأثساء بين باعد ورماله; وأرمله السرير ورمل بالشننا، وجهه سغ 
دس،(.من وجهه فى نج ما : وكرهاالراء بفم ورماله، 

منافه رمود قال نال؛ جابر، عن م( )خ - ١ ٩ ٠ ٣ 
يامسلمه؛ بن محمد قال ورسوله، اطه آذى قد فإنه الأمرف؟ بن لكعس، 

شيئآ،أقول أن لي فأين قال؛ نعم، قال؛ أقتله؟ أن أتجن، افه، ود رم 
قدالرجل هذا إن وقال؛ بينهم، ما وذكر له، فقال فأتاْ، محل، قال؛ 
قال؛لتملنه، واض وأيضا قال؛ سمعه فلما عنانا، قد ؤإنه صدقه، مالنا 

يمينء مي أي إلى ننفلز حتى ندعه، أن ونكرم الأن، ايبعناه قد إنا 
ارهنوني،نعم قال؛ ومنين أو ونقا سلمنا أن أردنا وقد قال؛ أمر0؟ 
نساءنانرهتلئج كيم، قال؛ نساءكم، ارهنوني قال؛ تريد؟ ميء أي قال؛ 

نرهنك،كيم، قال؛ أبناءكم، فارهنوني نال؛ العرب،؟ أجمل وأنت، 
هذاتمر؟ من ونقين أو ونق في رهن فيقال؛ أحا-هم، محثننؤ أبتاءنا، 

فنعم،قال؛ - السلاح يحني؛ - اللأمة نرهنلث، ولكن علينا، عار 
منكمب، أحو وهو نائلة، أبو ومعه ليلا فجاءه يأتيه أن وواعده، 



أبوعمروت غير وقال برحالين، معه جاء دينار؛ بن عمرو قال الرصاعة، 
فيغرمفجاووا، بئر، بن وغثاد أوص، بن والحارث جبر، بن عبس 
إنمائال: الساعة؟ هذْ تخرج أين امرأته: له فقالت إليهم، فزل ليلا، 

صوتاأسمع نالت؛ رواية؛ روقي نائله أبو وأحي مسلمة بن محمد هو 
نانله(أبو ورصيعي لمة مبن محمل هو إنما فال؛ الدم، منه يقثلر كأنه 

حاءإذا إني محمد؛ قال لأجاب، بليل هنمة إلى دعئ لو الكريم إن 
نزلنزل، فلما فدويكم، منه اسمكنل فإذا رأسه، إلى يدي أمد فسوف 

فلانة،تحتي نعم، قال• اليبا؟ ييح منك نجد ؛ فقالوامثومح، وهو 
ظز•1نعم، قال؛ منه؟ أفم أن لي قاذف قال؛ العربج، ا؛ نأعثلر هي 

نال؛ثم منه، فاسمكن أعود؟ أن لي أاذن قال؛ ثم ٣، فتناول 
بشعره،قائل فإني حاء، ما إذا ؛ لهماقال رواية( )وفي فقثلوْ دونكم، 
وقال- فاضربوه فدونكم رأسه، من استمكنث، رأيتموني فإذا فأسمه، 

الثلسم،،رح منه يئمح وهو متوسحا، إليهم فزل - اسمكم ثم أسم ت مرة 
لا؟وكيف كعب؛ قال _ أحليب أي _ كاليوم رأيت، ما فقال؛ 
فأخبروه.ه النتي أوا ثم الُرب، وأجمل العرب، نساء أعهلر وعندي 

نرئسكفار عليه ؤيحرصى افه رسول يهجو وكان ثاعرأ، الأثرف ابن ركان 
افهآذى نقد هنات نال كما عليهم، ؤيحرض ؤيوذيهم لمين الماء بتؤيتشسي، 
سبمن نتل جواز الحديث وفى بذللث، عهده فانتقض عهد له وكان ورسوله، 

يمكنونال سب من أكثر لقتله حجر ابن وذكر عهد، ذا كان ولو . القّ رسول 
تجعلالعرب الأسر! ابن يال بشعره، آخد أي بشعره، قاتل الأسباب. بتعدد الجمع 
أخذ،أي بيده تال فتقول الكلام غير على وتهللقه الأفعال جمح عن عبارة القول 

قتلتاه(.أي به وقلتا أشار أي برأسه تال ؤئقولون 

.اض رسول بث ت قال عازب، بن البراء عن )خ( -  ١٩٠٤
نائموهو ليلا بيته عتيلث، بن عبداض عليه فدخل رافع، أبي إلى زهملآ 

أبيبن رافع أبي إلى اش. رسول بعث قال؛ رواية، )وفي فقتله 



عيك،بن عبداش عليهم وأمر الأنصار، من رجالأ اليهودي الحقيق 
لهحصن في وكان عليه، وبذ ه اف رسول يؤذي رافع أبو وكان 

الناسوراح الثمز ت عن ومحي منه دنوا ا فلمِالحجاز، بأرض 
منطالقمحإني مكانكم، وا احللأصحابه! عبداف نال رحهم، ب

تقنعثم الباب، من دنا حتى فاقبل ألحل، لعلي بالتراب، ومتلئلف 
باالبواب! به فهنمح الناس، يحل ومحي حاجة، يفضي كأنه بثوبه 

الباب،أغلى أن أريد فإني فادحل، ندحل أن تريد كنت، إن عبداممه 
علقثم الباب، أغلق الناس يحل فلما محيحلث، نال! 

وكانالباب، ففتحت، فاحديها، الأقاليد إلى فقمت، ويد، على الأغاليق 
نمرهأهل ى ذب فلما له، علالي في وكان عنده، ينمن رافع أبو 

قلت،!داخل، ص علي أغلقتا بابا فنحتا كلما فجعلت، إليه، صعدت 
فإذاإليه، فانتهيت، أقتله، حتى إلي يخلصوا لم بي، نذروا القوم إن 
يا! فقلت،اليح،، س هو أين أدري لا عياله، ونفل مظلم بيَيإ في هو 
ربةفأصربه ، الصوت، نحو فاهويت، هذا؟ من قال! رافع، أبا 

الثيت،،س فخرحت، وصاح، شبتا، أءننتا فما دهش، وأنا باليم،، 
أبايا الصوت، هذا ما فقلت،! إليه، لحالت، يم يعيد، غير فامكن، 

بالسيفج،محتل صربني البيت، في رجلا إ0 الويل، لأملث، فقال! رافع؟ 
فيين، الئلتة وصعتط ثم أقتله، ولم أئخنته، صربة فأضربه قال! 
الأبوابأفتح فجعالت، قتلته، أني فعزقت، ظهره، في أحد حتى طه، 

قدأني أرى وأنا رجلي فوصيت، له، درجة إلى انتهينا حتى بابا، بابا 
ساقي،فانكسرت مقمرة، ليلة فى فوقعت، الأرض، إلى انتهيت، 
الفقلت،! الباب، على جلنت، حتى انعللقنؤ ثم ؛عمامتي، فعصبتها 

علىالناعي قام س صاح فلما أقتلته؟ أطم! حتى الليلة أحرج 
إلىفانهللق_تا الحجاز، أهل ناجز رافع أبا أنعى فقال! الثور، 



هؤيؤيسق ج تتنقح 
إلىفانتهيت رافع، أبا اممه قتل محقي التجاء، محقلن،! أصحابي، 
طن،فبوجنالث،، ابنثل فقال: فبشزيه( رواية: روقي محيلته الني. 

فهز.أشتكها لم قمحها، رحلي، 

أبيإلى الأنصار من رههلا . اممه رسول بث ت رواية( )ومي 
فيفدحلت، فال: حصنهم، فيحل منهم، رحل فانطلق ليقتلوْ، رافع 

لهم،حمارا محمدوا إنهم ثم الحصن، وأغلقوا لهم، دواب مربط 
معهم،أطلمه أني أريهم حرج، فيمن فخرجث، يطلونه، فحرجوا 
ليلا،الحصن اب بفأغلقوا ودحالت،، فيحلوا الحمار، فوجدوا 
المفاتيح،أحيلت، ناموا فلما أراها، حيث كوة في المفاتيح ووضعوا 
أبيمحتل في نحوه ذكر نم . . عليه. لحالت، ثم الحصن، باب ففتحث، 

أصحابي،إلى فخرجت رجلي،، قويئش مال؛ الثلم، من ووقوعه رافع 
نعاياسمعت، حش برصتا فما الناعية، أسمع حتى يبارح أنا ما فقلتا: 

هالقي أنسا حتى ملة، يي وما شث الحجاز، أهل ناحر رافع أبي 
ه.حبرنا فأ 

المفاتيح،هي والأقاليد، الأغاليق المرعى، عن بمواشيهم رجعوا • بنرجهم )راحوا 
الأرضأو الحائط في رر ما هو! الاJال، في ؤإدغامها ومكونها التاء بكر الوتد، 

بقحدهش، الإعلام. والإنذار! بي، علموا مح،' ّروا غرف، غلالي؛ الخثبح. عن 
الثقبةالئؤء! والخلاص. رعة الالئجاء! وحده. ء؛لرفه يفه! الك متحير. فكر! 
توجعتإذا _! نهمز ولا تهمز _ موئوءة فهي قدمه ونئتح المحانط. في النافذة 

عنارأحرى رواية غي كما ، كايلت، أو انخلعت، أنها ا هنا به والمراد ، وتألمت، 
اعتيا]،جراز الحدبث، هذا في حجر! ابن نال، ألم، به ما ملمة؛ به ما البخاري• 

مالهأو بيده اف رمحول على أعان من وفتل وأصر، الدعوة بلغته الذي المشرك 
فيبالشدة والأحذ غرتهم وتظلج، المعرب أهل على المجني وجواز لمانه أو 

للكثيرالملمين من القليل وتعرض للمصلحة القول إبهام وجواز المثركتن محاربة 
المشركين(.من 

ظكان نال: البملى، س بن م.م ءن ۶( )خ -  ١١"•



الشامتة،والكعبه اليمانته، والكعه الحلمة، دو له; ثقال الجاهلية فى 
مئةض  Ij'jaIIالحلمة؟ ذي من زيغني ألا ه: النص لى فقال 

.الني فأستا عنده، وجدنا من وقتلنا فكنرناه، راكبا، وحمص 
ولأحص.لنا فدعا فاخرته، 

ذيمن ديحني ألا السى لي نال قال؛ رواية( روقي 
تلهايقال يغتد، نم، فيه ونجيله، بنننأ ياليمن بيتا وكان الحلمة؟ 

منأحس، من فارس ومنة ين حمفى فاذهلالقنإ اليمانية، الكعبه 
فذكرتالخيل، على أثبث، لا وكنث، حيل، أصحاب وكانوا قومي، 

فيأصابعه أثر رأث حتى صدري، على يدم فضرب ه للني ذلك 
فرسعن وينثإ فما مهدتا، هاديا واجعله ثبته، اللهم وقال؛ صدري، 

كاناليمن حرير فدم ولما قال! وكنرها، بالنار قها فحث فاتاها بعد، 
هاهنا،ه افه رسول رمون إن له؛ فقيل بالأزلام، ينتمسم رجل بها 

عليهوقف إي بها، يضرب هو فبينما عنفك، صزب عليك فدر فإن 
لأضربىأو اطه، إلا إله لا أف ولتئهدل ككسزدها فقال؛ جرير، 
أبايكنى؛ أحمس، من رجلا جرير بعث لم وشهد، فكسرها عنفك، 
يافال؛ س النؤ أتى فلما بذلك، ثبئزْ س الجن إلى أزمناة 
جملكأنها تركتها حتى جئت ما بالحق، بعثك والذي اطه، رسول 

مرات.حمس ورحالها أحض حل على . الني مثك أجزب، 
وفيهبالبركة، لهم دعا عليهم: بزك نجنلة. من ملة أحمد؛ وزذ ؛مهملتين )أحض 

إزالته(.في والمبالغة الباهلل باثار الكاية وغيه الدعا،، في الثلاث عدد تجاوز 



جيخ؛سيهج

اسماحمحاب 

الزواجض الهفث اب ب ر
أفالعاص، بن عنرو بن عجداغ عن )م( -  ١٩٠٦

المالحة.المرأة الدنيا متاع وحير متاع، الدنيا ت قال الله ود رم 
بنعبل.الله مع أمشي كنئ قال: علممة، عن م( رخ .  ١٩٠٧

أبايا عثمان: له فقال يحدثه، معه فقام عثمان، قلميه بمص، عود م
منمضى ما يعفى نخكرك لهالها ثاثة، حاؤيه نزوجلث، ألا عبدالرحمن، 

يااممه رسول لنا قال لمد ذللث، قلث لئن عبداممه: فقال زمانك؟ 
للممر،أعص فانه فليتزوج، الباءة منكم استهلاع من الشباب، معشر 

وجاء.له فإنه بالصوم، فعليه يستشر لم ومن للفرج، وأحصن 
الجماع،شهوة يذهّب، شان.دل.آ رصا الفحل أنثيا ترصز أن الرحاءث النكاح. ت )الباءة 
الرجاء(.يقفها كما الثّهوة يقشر الصوم أن أي■ الحفي، منزلة نشه في ؤيتنزل 

ءباستابن ر قال نال؛ جير، بن سعيد عن رخ( -  ١٩٠٨
نساء.أكتنها الأمة هدم حيز فان فتزوج قال: لا، قلمتح: تزوجنت،؟ هل، 

ممنءيرْ من اء نأكثر كان من محمد أمة حير المعنى قيل حجر! ابن رنال 
بالخيرعباس ابن مراد أن يفلهر والا-ي الفضائل من ذلك، عدا فيما معه يتساوى 



وتركالتزؤيج على الحض الحديث وفي أصحابه، أححاء ربالأمة . النبي 
الرهانية(,

ينكحث قال ه افه رمود أف هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٩٠٩
باواُت،فاظمر ولدينها، ولجمالها، ولحنبها، لمالها، لأربع! المرأة 
يداك.ثربت الدين 

أبيعن )حسن( بغ( هب ك حب ع ن ت ه )حم - ١ ٩ ١ ٠ 
المجاهدعونهم! افه على حى ثلاثة قال! ه اف رسول أن هريرة، 

يريدالأي والناكح الأداء، يريد الأي والمكاتب اش، مسل محي 
العماي،.

أنلولا قال: اص، وقأبي بن سعد عن م( )خ -  ١٩١١
)وفيلاحثصننا البل مقلعون بن عتماف على رد ه اض رسول 

لامحيا.الثقل له أحاز لو رواية(: 
الكاح(.وترك الماء عن الأمظع )اشتل: 

فلمست،امرأة تزوجت، محال: جابر، عن ما زخ -  ١٩١١٢

ثيبا؟أم بكرأ قال: نعم، قلت،: تزوجت،؟ جابر، يا فقال: ه النثي 
فأينقال: لم( )ولمؤلعابها وللعد.ارى للئ، ما فقال: ثيبا، : قلت،
يكداتزوجث، فهلا قال: رواية(: روفي، ؤلغابها؟ العذارى من أنت 

يامحلت،: )وللبخاري( وثلاعبها؟ ويلاعملث، وئضاجكها، يضاحكلث، 
بناتر،- تسع أو - سع وترك أحد، يوم قتل أبي إف الله، رسول 

نمشعلهن،امرأة ولكن مئلهن، حرقاء جاريه إليهن أجمع أن فكرهت، 
قلتح:قال: )ولملم( &lJ^، اض فبارك أصبت،، قال: علميهن، وتقوم 

وبينهن،بيني ترحل أن فخثيتا أحوارتإ، لى إل الله، رسول يا 



جخغأيسيه؛؛( aVT)؛
فعليكوجمالها، ومالها دينها على ئنكح المرأة إو إذآ، ذاك فقال: 
يداك.ثرت الدين بذات 

المخاريرواة لعض ووقع اللام بم هو ولعابها، ه•' موله المؤوي؛ )نال 
منوهو غير، لا فبالكر لم مكتاب في الرواية وأما ت المانحي نال بفمها، 
■قوله ؤيويده المعروف اللب على شرحه فى المتكلمين جمهور وحمله اللاعبة 

وفيهالريق، وهو اللعاب من يكون أن يحتمل ت بعضهم قال وتضاحكلخ،، تضاحاكها 
موالوفيه العثرة، وحسن ومضاحكتها امرأته الرحل وملاعية الأبكار، تزوج فضيلة 
مؤنثحرقاء، قوله ؤإرثادهم. أحوالهم وتمةار أمورهم عن أصحابه والكبير الإمام 

هنفبمصلحة الجاهل وقيل الممل، يحن ولا بصانع ليس الوي وهو الأحرق 
لأحرق(.تصغ أو اكبرن باب في وسيأتي وغيره، 

تأينتحنن الخلاب، بن عمر أف عنر، ابن عن )خ( -  ١٩١٣
أصحاب،من وكان التهمي، حدافة بن حثنس من حممه 

ذلمست،عمرت نال بالمدينة، توفى بدرأ، شهد قد افه رسول 
أنكحتا.ث.،سئث، إن فقيّث،ت حمصه، عليه فعرصت عفان بن عثمان 
لميني،يم لمالي قلبنت، أمرى في سانفلر ت فقال عمر، ابنة حفصة 

بكرأبا فلقيت، عمرت قال ، ُذ\ يوٌكٍ، لج أنز لا أن لمح، بدا قد فقال؛ 
أبوفهنث، عمر، ابنة حفصة أتكحتكؤ ثشت، إن فةّ.لتإ! الماد.يق، 

فلئت،عثمان، على مئي عليه أوجد فكنت، شيئا، إلي يرجع فلم بكر، 
بكر،أبو فلفيني إياْ، فأنكحتها . اممه ود رم حمليها ثم لمالي، 

إليلث،أرم فلم حفصة علي عرضتا حين علي وحييت، لعانلث، ت فمال 
عرصتخفيما إليلثؤ أرجع أن يمنعني لم فانه ^١^ نعم، ت ثلتج شيئا، 

سثلأمحثي أكن فلم ذكرها، قد ه اطه رسول أو ^، ،LJقد أني إلا 
لملتها.ه اطه رمود تركها ولو . افه رمول 



إاشاء من المجرمات لأب 
ومنسع، المب من خن، ذال: عاس، ابن عن )خ( -  ١٩١٤

الأيه.عنهظم ؤ-ممث قرأ ثم صح، الصهر 
القرآن:من أنزل فيما كان فالت: عائثة، عن رم( .  ١٩١٥

فتوقئمعلومات، بخص سخي ثم يحرس، معلومات رصعات عشن 
القرآن.من ثقرأ فيما وهن الله. رسول 

بخصالمخ أن معناْ يقرأ، فيما وهن اض. رمحول ^٠^، ٠٠؛^^-١ المروي• )مال، 
رصعاتخص يقرأ الماس وبعض نوفي إنه. حتى جدأ لذزاله تأخر رصعات 
،ذللبعل• المخ بلغهم نلما عهده، لقري، المخ يثالغه لم لكونه متلرآ قرآنا ؤيجعلها 

مات أحدهاأنواع؛ ثلاثة والمخ يتلى، لا هذا أن على وأجمعوا ذلك عن رجعوا 
كخصحكمه دون تلاوته نخت، ما والثاني؛ رصعات، كعشر وتلاوته حكمه تخ 

وبقيت،حكمه نخ ما والمالت؛ ٠ فارجموهما زنيا إذا والثيخة وكالثيخ رصعات، 
آيعن•؛،ندروق منهفم ييمرنث> ؤوأؤ/أ ت تعالى نوله ومنه الأكثر هو وهذا تلاوته 

الأية(.لآرنمهُه، نصنه 

أخبره:عبداش بن سالم أن نافع، عن رصحيح( زللث،( -  ١٩١٦
أبيبنن، كلثوم أم أختها إلى - يرصع وهو - به أرسلت، عانثة أن 

سالم:قال علي، يدخل حتى رصعات، عشن أرصعيه فقالت،: بكر، 
غيرترصعني فلم مرصئ، ثم رصعات، ثاديثح كلثوم ام فارصعثني 

 ،L،^ ،تملم كلثوم أم أن أجل من عائشة على أدخل أكن فلم مرات
رصعات.عشر لى 

الماء(.اتر دون ه النك، لأزواج خصوصية هزم الميوطي؛ )فال 

أبي١^؛^ صفية أن نافع، عن رصحيح( هق( شف، رلاث، -  ١٩١٧
بنعبداش بن بعاصم أرسلت، المؤمنين أم حفحة أل أخبرته: عبيد 



ج__ؤيؤ؛ي؛؛هدآآة^ 
رصعات،عشر ترصعه عمر، ينت، فاطمة أختها إلى مرح أبي بن صمد 
عليها.يدخل فكان ففعيت، عليها، ليدخل يرصع؛ صغير وهو 

ءاىأءراض دخل نالت: النقل، أم ص )م( -  ١٩١٨
امرأة،لي كانت، إني اض، نؤ يا فقال: سي، في وهو اض. رسول 

امرأتيأرصعت أنها الأولى امرأتي فزعمن، أخرى، عليها فتزؤحث، 
الإملاحة،تحرم لا .؛ اش نبي فقال رصعتين، أو رصعه الحديى 

صنمعة،بن عامر بني من رجلا أن ت رواية( )وفي الإملاجتان ولا 
تأخرى( )وفي لا قال: الواحدة؟ الرصعة تحرم هل اض، نبي يا قال: 
الت قال أخرى( روقي لا ت قال النصه؟ أتحرم النبي رجل سأل 

رواية(:)وفي المصتان أو المصه أو الثصعتان، أو تحرم 
أنعائشة(: عن رواية )وفي والمصتان والمتثه والثصعتان الثصعة 

والمصتان.المصة تحرم لا قال؛ ه النبي 
الثديفيأحد رصعات خص يرصع أن ؤيب بلا الرصاعة ت تيمية ابن )هال، 

واحدزمن في ذلك كان ولو يدعه ثم مرة فيشرب يأخدْ نم يدعه ثم منه فيشرب 
يحرمونل؛ الشافعي، مدب في يحرم فلا الخمس دون وأما عشائه أو غدائه مثل 

رصعات.ثلاث إلا يحرم لا وقيل ومالك، حنيفة أبي كقول والكثير، القليل 
مماكان عائشة؛ لحديث عنه أشهر الأول لكن أحمد؛ عن مرؤية الثلاثة والأقوال 

نيالموفي رصعات، بخص ذلك نخ ثم يحرمن رصعات عشر القرآن في نزل 
والرضاععليه، لتحرم رصعات؛ خمس شخصا ترصع أن امأة أص ه أنه وغيره 

الحولين(.في كان ما المءمم 

جاءالقصس، أش أحا أهئح أن عائشة، عن م( )خ -  ١٩١٩
الحجائ-،،أنزل أن بعد الرصاعة، من عمها وهو عاليها، تأذن ي

قفايأخبرته، . اممه رسول جاء فلما له، آذن أن فا؛ست، قالت،: 
زلإ\م'\ذ أنتجي ؛تا قلث،: ضج، ض، محلغ الله زنون 

أنرواية(: )وفي محك محلج ض،، إنة فاد: الآبز، ث>جي 



بيتفى يستأذن رحل صوت سمعت وأنها عندها، كان الله رسول 
تففال بيتك، في يستأذن رجل هذا اممه، رسول يا فقلت،! حفصة، 

لواممه، رسول يا ء\وشة فقالت، الرضاعة، من حفصة لعم فائنا أراه 
فقالغلئ؟ دخل - اعة الرضمن ا لعنه- حيا فادن كان 

)وفيالولادة يخرم ما يحرم الرضاعة إن نعم، الله رسول 
الني،.من يحرم ما الرضاعة من يحرم إنه أحرى،• 

هاممه رسول عالي يحل قالت،: عائشة، عن م( رخ -  ١٩٢٠
)وفيوجهه في الغضبإ ورأيثإ عليه، ذلك، فاشتد قاعد، رحل وعدى 

أحيإنه اممه، رسول يا ؛ فقالت، هدا؟( مى عائشة، يا ت فقال ت رواية 
انظرفرواية• )وفى الرضاعة من إحوثكن انظرف ت فقال الئصاءة، من 
المجاعق.من الزفاعق فإنما إحوائكن( من 

الكسّررضاع أن على وغيرهم الأربعة والأئمة العلماء جمهور تيمية؛ ابن )قال 
منالرصاعة إنما عائشة؛ بحديث واحتجوا له تأثير لا - الحولين بعد عنى ي— 

المجاعة(.

بنربيعة بن عتبة بن حذيفة أبا أن عائشة، عن رخ( —  ١٩٢١
محالمأثبنى — فه ا رسول مع بدرأ سهد ممن وكان - سمس عبد 

لامرأةمولى وهو ربيعه بن عتبة بن الوليد بنغ هند أخيه بنت وأنكحه 
فيرجلا تبمى من وكان نئدأ، ه النبي بثي كما الأنصار، من 

اطه؛أنزل حتى ميراثه، من وورت إليه، الناُس دعاه الجاهلية 

لهيعلم لم فمن آبائهم، إلى قرئوا قوله؛ إلى 'هقه 
عمروبن مهل بنت سهلة فجاءت الدين، في وأخا مولئ كان أب، 

يافقالتخ: النئ. إلى حديقة أبي امرأة وهي العامري، ثم القرشي، 
فدما فيه اطه أنزل وقد ولدأ، مسالما نرى كنا إنا اطه، رسول 
الحديث.فدكر . . . علمث 



فيالكفاءة وأما الفاوى: في تمة ابن ونال الدين، في الأكفاء باب في )اخترجه 
إحدىفى وأحمل والشافعي حنيفة أبى عند وأما ماللث، عند معتبر فالنسب الني، 

أحمدوعند جاز، كفؤ بدون رضوا فإذا والأبوين، للزوجة حق نهي عه، الريابتتن 
إليهأثار الحديث،، فذكر ت نوله أءاا-م• واف فراتها ْع النكاح بملح فلا ف حق *ي 

الأتي(.الحديث وهو الكير، رصاعة باب في مسلم ورواه يخرجه، ولم البخاري 

إلىمهيل بنت سهلة حاءيت، ! هالت،عائشة، عن رما -  ١٩٢٢
منحذيفة أبي وجه في أرى إني اف، رسول يا فقالت: ه المي 
كيف،ت قالت، أرصعيه، س! المي فقال - حليفه وهو - سالم لحول 

فتبئملغية( ذو إنه فقالت،: رواية: )وفي كير؟ رجل وهو ازصعه 
-بدرآ سهد كان وقد - كبير رجل أنه علمت، قد ونال: س الله رسول 
وأهلهحذيفة أبي مع كان حذيفة أبي مولى سالما أن أحرى(: روقي 

إنفقالت،: ه النبي - مهيل بتمتح سهلة تعني - فأتت بيتهم، في 
علينا،ليدحل ؤإنه عقلوا، ما وعمل الرجال، يجلغ ما بلغ قد سالما 

ه:المي لها فقال ميتا، ذلك من حذيفة أبي نفى في أقلن ثاني 
فرجعتؤ،حذيفة، أبي نفس في الذي ؤيذهيإ عليه، لحرمي أرضعيه، 

حذيفة.أبي نفى في الذي فذم، أرصعته، قد إني فقالت،: 

ملمةأم قالت، قالت،: سلمة( أم ت، بتويب عن أحرى روقي 
علي،يدخل أن أجئ، ما الذي الأيمع الغلام عليلثج يدخل إنه لخائثة: 

حذيفةأبي امرأة إن أسوة؟ اممه رسول في للثح أما عائشة: فقالت، 
أبينفس وفي رجل، وهو علي يدحل الما سإن الله، رسول يا قالتا: 
عليك،يدخل حتى أرضعيه ه.' الله رسول فقال ميء، منه حذيفة 
أحدأعليهن يدخلن أن س الني أزواج مار أبى تقول: ملمة أم وكانت، 

النبيأرخصها رخمة إلا هذا نرى ما لعائثة: وقلن الرضاعة، ؛تللثح 
رائينا.ولا الرضاعة بهذْ أحد علينا بداخل هو فما خاصة، لمالم 



قولهالقاصي؛ قال رصعات، خمس أرصعيه قال! الموطأ محي لمالك رواية )ش 
ومحالبشرتاهما، التقت ولا ثديها يمس أن غير من شربه ئم حلبته لعلها أرضعيه، 

واحتجوايحرم الكبير إرصاع أن إر والخلف الملف من طاتفة ذما تيمية؛ ابن 
يدخلأن أجب ما الذي لأبقع ا الغلام عليك يدخل إنه لعائشة؛ ملمة أم بقول 
حديث؛روت عائشة أن ْع أمّوة؟ الأة رسول في لك أما عائشة؛ محقالت عني، 

كانمحمض تعدية، أو رضاعة يقصد أن بين الفرق رأت لكنها المجاعة، من الرضاعة 
الناس،عامة إرضلع هو وهذا الة-هلام، محبل كان ما إلا يحرم لم الثاني المقصود 

يجوزلا ما للحاجة يجوز وقد نحرم ذا جعله إلى احتيج إن فيجوز الأول وأما 
متوجه(,محول وهدا لغيرها، 

ابنةعلى أييد المي. أن عجاص، ابن عن م( )خ -  ١٩٢٣
منلتحرم الرضاعة، من أحي ابنة إنها لي، تجلأ لا فقال،ت حمزة، 

الرجممن نحرم ما ت لمظ( روقي المسب من يحرم ما الرصاعة 
أبيبن علي عن أحرى، ش روله نحرم سلمة، أم عن لم( )ولم

وئدعظ؟قريش في ثثوق لك ما اش، رسو3 يا ت قلت ت قال طالب، 
اهرسول فقال حمزة، بنت، نعم قلت،I شيء؟ وعندكم قالت 

الرضاعة.من أخي اية إنها لي، تحو لا إنها 
بثلاثتنتوى والأصل إليه، وينزع يشتاق ت أي الشيء إلى بتوق قولهم س ت )تتوق 
عملإذا الشيء قي التنوق من بالنون تنوق • ؤيروى تخفيفا، إحداها فحدفت، ت١آتا، 

وتأتى(.تتوق يقال به، ؤإعجاب، استحسان على 

انكحاض رسول يا قلت،: : قالت،حبيبة، أم عن م( )خ -  ١٩٢٤
لت،نعم، فقلت. ذللثج؟ تحبين أو قال؛ محميان، أبي بنتط عره أحتي 

إله•' النتي فقال أختي،، خير قمح، 'ئاركمح، مى وأحب بمخلية، لك 
أبي؛نت، تنكح أن تريد أنلئج نحديئج قاما قلت،: لمح،، يحئ لا هذا 

ربيبتيتكن لم أيها لو قال: نعم، قلت،؛ سالمة؟ أم ؛نت، قال: محلمة؟ 
وأباأرضعتني الرضاعة، من أخي لابنة إنها لى، حلت ما حجرها فى 

أفرواية(؛ زوقي أخواتكن ولا بنائكن، علي ثعرص فلا يوية، سلمة 



يخا]ييه

فقالسلمة، أبي بنث درة ناكح أنلثا حدثنا قد إما قاك؛ حبيبة أم 
لي،حثت، ما سلمة أم أنكح لم لو سالمة؟ أم أعالي ! اضرموث، 

الرضاعة,من أحي أباها إن 
لهب،•لأي ٌولأة • ثوية صرائر■ دون به وتتمرد بزوجها ثخلو من )المغلة؛ 

أنهالمخزومي، الحارث بن •كقة أبي عن )خ( -  ١٩٢٥
قدإني ت،! فقالسوداء امرأة فاتته التميمي، إهام، لأبي بنتا نزوج 

أرصعتنيأنلث، أعلم ما عقبة! لها فقال تزوج، والتي عقبة أرصعن، 
أرصعن،عالمنا ما ت فقالوا إهانم،، أبي آل إلى فارسل أخترئم،، ولا 

أرصعتكما(قد ؛ ت، فقالسوداء، أمة فجاءت، رواية• )وفى صاحبتنا، 
وقدكيف • اش رمول فقال بالمدينة، اف رسول إلى فركب، 

وهمدكثف ت قال اض ونسم عنه، ت رواية( روقي مل؟ 
قك:وجهه، نل من فأتيته قال: عنه، فاعرض أخرى(ث )وفي قيل؟ 
دعهاأرضعتكما؟ قد أنها زعمت، وقد بها ، كيفقال؛ كاذبة، إنها 

غيره.زوجا فنكحنج عقبة، ففارقها ،، ii^؛

أنه اش رسول نهى قال: هريرة، أبي عن، م( )خ -  ١٩٢٦
أختهاطلا3، المرأة ناد أن أو حالتها، أو عمتها على المرأة سكح 

هالتي أن ؛ )وللم( رازقها ه الاه فإن صحفتها، في ما لثكثفى 
الخالةعلى الأخت ابنة ولا الأخ، ست، عش العمة تنكخ لا قال: 

المرأةبين الرحل يجمع أن . اض رسول نهى أحرى(ت )وفي 
قالنحوه. جابر، عن )وللبخاري( وخالتها المرأة وبين وعمتها، 
المنزلة.؛تللثخ أبيها وعمة أبيها خالة فنرتم، الزهري: 

صححة(.وكلها لثتكفئ، أحرمح، وش لتكفا، رواية؛ ش لتكض، ث )قوله 

ه.



^(aTT)^ه بمسي 

واشروطواسه الئكاح أحكام باب 

أربعةعلى لكن الجاهلة في الكاح أن ، ijUuعن )خ( -  ١٩٢٧
وليثه،الرجل إلى الرجل يخطب اليوم، الناس نكاح منها ننكاح أنحاء: 

لامرأتهيقول الرجل كان • آحر ونكاح يثكحها، ثم قمديها، ابنته، أو 
ؤيعتزلهامنه، فاسمعي فلأن إلى أرملي طمنها: من ظهرت إذا 

نمعت الذي الرجل ذلك من حملها سص حنى نمنها ملأ زوجها، 
رغبةذللث، يفعل ؤإنما أحب، إذا زوجها أصابها حملها تبين فإذا منه، 

تآخر ونكاح الامتبضاع، نكاح النكاح هذا فكان الولد، نجابة في 
يصيبها،كلهم المرأة، على فيدخلون العشرة، دون ما الرهمل يجتمع 

إليهم،أرملتا حملها، تضع أن بعد ليال ونز ووضعتا، حملتا فإذا 
قدلهم' متقول عندها، يجتمعوا حتى يمتع، أن منهم رجل يستطع ملم 

منمي ت- فادن يا ابنلثج فهو ولدت، وقد أمركم، من لكن الذي عرفتم 
ونكاحالرجل، يمتغ أن يستطع لا ولذها، به فتلحى - باسمه أحنتا 
-حاءها ممن تمتغ لا المرأة على فيدخلون الكثير، الناس يجتمع رابع• 
ممنعلما، وتكون الئايات، أبوابهن على ينمن كن - الغايا وهن 

لهاجمعوا حملها ووصعحا إحداهى حملتا فإذا عليهن، دخل أرادهن 
ودعئبه، فالتاظ يرون، بالذي ولدها ألحقوا نم الفاقة، لهم ودعوا 
نكاحهدم بالحق محمد يحث فلما ذللث،، من يمتنع لا ابنه، 

الثوم.الماس نكاح إلا كله، الجائية 
زوجتهالرجل بضع يقال؛ يجامعك، أن اطلبي منه! اسبفعي حيفها. ؛ )طمثها

جمعالفاقة؛ المباصعة. طالب، والاستماع جامعها، أي؛ مباصعة وباصعها نفحا 
به؛الثاظ بالشبه. بط المهفينبتون الأيارب،، بين الشبه يعرفون الذ.ين وهم قائم، 
اللزوق(.اللام؛ بفتح الئوط وأصل والترن،، به اشص 



٤^^٠٤}^ CatT)
نخطبلا قادت و. النبي أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ١٩٢٨

لهياذل أو رواية(: )وفي يترف أو ينكح حتى أحيه، جئلة عر الرجل 
عازالرجل بمن، لا فال: M المي أن أخرى(؛ روقي الخاطب 

عمتهاعالي المرأة تنكح ولا أحيه، سوم على موم يولا أحيه جًلبي 
صحفتها،لتكثفئ أحنها طلاق المرأه أل تولا حالتها، عالي ولا 

تأللامرأة يجل لا أحرى( روقي لها الله كتب ما لها فإنما ولتنكغ، 
لها.قدر ما لها فإنما صحفتها، لتستهمغ أختها طلاق 
ثوله:صحيحة، وكلها تكفئ، لثأحرى وفي لتكفا، رواية؛ في لتكتفي، رفوله؛ 

النووي؛فال حطبها، من المرأْ هدم لتكخ ت أي الفعل، وجزم الأمر بلام ولتثكح؛ 
صرحفد كان إذا تحريمها على وأجمعوا أحيه حعلبة على الجملية تحريم فيه 

جملتهعلى حهلّح لو أنه على والجمهور نترك، ولم يأذن ولم بالإحابة للخاءل_، 
ولمدالإ-جاوة له عرض إدا أما ا يفسح ولم النكاح وصح عصى هدم والحالة وتزوج 
جمهوروتال يحرم، لا أصحهما قولان حطبته على الخعلبة تحريم ففي بضثح 
أيضا(.الكافر حطة على الخلبة تحرم ؛ العألماء 

إلىرجل جاء قال؛ هريرة، أبي عن )م( -  ١٩٢٩
علىفأعني الأنصار من امرأة تزوجث إني فقال: اممه. رسول 

فال:لا، قال: إليها، j^^، هل افه رسول له فقال مهرها، 
قال:رواية: )وفي شيئا الأنصار أعثن في فان إليها، فانفز فاذمل 

إليها(نغلرلم، قد قال: شيئا؟ الأنصار مون في فإن إليها، ي هل 
علىه' السي قال أواق، أربع على ئالت تزوجنها؟ كم على قال؛ 
ماعندنا ما الجبل، هدا عرض من الفئة تنجتتول كائكم أواق؟ أرع 

بمافبعن، قال: منه، تصست، بمن، في نبمك، أن عى ولكن ئعهليلثف، 
معهم.فبعثه عز، بمي إر 

ذكرجواز وفيه زرقة وفيل صغر المراد فيل الأمار، أعين فى نوله الووي: )قال 
أبىمذهيا وهو تزوجها يريد من وجه إلى النْلر امتماب وفيه للنميحة، هدا مثل 



دق(ؤخؤ|إييه 
كراهتهنوم عن القاصي وحكى العلماء. وجماهير وأحمد والنافعي ومالك حنيفة 
لهيباح ؤإنما الأمة، لإجماع ومخالف الحديث هذا لحريح مخالف حطأ وهدا 
ض'زغفلتها- في ينظر أن له بل رصاها يشترط ولا فقْل، وكفيها وجهها إلى النظر 

المهر(.إكثار كراهة وفيه وناحته، جانبه ت العين بفم الشيء، 

عنزحسنا هق( ك قط طب حب ن ت ه مي )حم - ١ ٩ ٣ ٠ 
أحهلبها،امرأة له فذكرت النبي أتين، ت نال ثعبة، بن المغيرة 

امرأةفانبث، ت قال ببتكما، يولم أن أجدر فإنه إليها، فانظر اذهب، فقال؛ 
هاممه رسول بقول وأحبرتهما أبويها، إلى فخفتها الأنصار، من 

إنفقالت،! حيرها، فى وهى المرأة ذللث، فسمعت، ذللث،، كرها فكأنهما 
كأيهاأنشدك، فإني ؤإلأ فانظر، تنظر أن أمرك ه اف رمحول كان 

موافمتنها.من فذكر فتروجتها، إليها فتظرُت، قال؛ عليه، ذللث، عهلمح، 
يولمبينهما وأدم أدما، يألم بينهما الاه أدم يقال(؛ بينكما، يولف بينكما، )يولم 
وجعلهبالإدام إصلاحه وهو الطعام، ادم من ووفق، وألفا أصلح أي؛ إيداما 
إدام(.موافق وكل للطاعم، موافقا 

أنجابر، عن زحسزا هق( ك بز د حم رش -  ١٩٣١
ينفلرأن امتنaلاع فإن المرأة، أحدكم حهلتط إذا فال؛ ه اه رسول 

بك،من جالية فخطبتر قال؛ _*3، نكاحها إلى يدعوه ما إلى منها 
إلىيعانى ما منها رأيت حتى الكرب،، تت لها أحتئ فكنت، سلمة، 

•فتزوجتها نكاحها، 
تغ.هليةعالي دالة الأحاديث، وط، العراض، الغلاظ الئعف، أصول بفتحتين؛ )الكن>بج، 

كانتولو ، 'نرم، بإذن إلا إليهن، الأجانب الرجال نظر وحرمة لوجومهن، اء الم
لينظر،للخاطبج يؤذن لأن معنى ولا حاجة يكن لم إليها الرجال نفلر يجوز أو مكشوفة 

ابنوحديث الفجاة، نظرة فى جرير حديثج ومثلها ذللثح، من ليتمكن لها يختبئ أن ولا 
فالماوام_،ولهاوا إليها، ينفلر كأنه أجنبية امرأة لزوجها ، نمقأن المرأة منع في عود م

نقلكما ب،، الأجانالرجال عن وجهها المرأة تغملية وجوب، على مجمعون الأربعة 
البصر(.وغض والحجاب، الغيرة باب، في ذللث، وسيأتي واحل-، غير الإجماع 



القال: M اض رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ .  ١٩٣٢
يات قالوا تاذن، ثحتى الكر ينكح ولا تامر، محتى الأيم ينكح 
نحوه.عائثة عن )ولهما( نكت أن قال! إذنها؟ وكيف الله، رمحول 

الإذنلأن العرب• لسان يي ثال سادن، وحتى سامر حى ونوله الثيب، رالأيم• 
بالغلي(.إلا يعرف لا والأمر بالكون، يعرف 

أحذالأم قال؛ M المس أن هماس، ابن عن رم( -  ١٩٣٣
)وفيصماتها ؤإذيها ها، نففي تاذن يوالكن ولتها، من بنضها 
فيأبوها يستأذنها والباكر ولتها، من ها بنمأحي الأئ_، رواية(■- 

إقرارها.وصمتها قال! وربما صمائها، ؤإذئها ها، نف
بالإذنأو شل بالإذن أحق هي هل وليها س أحق قوله: في احتالفوا القاصي )نال 

حنيفةوأبي والزّهرتما الثعبي وعند فقط بالإذن الجمهور فعند ها؟ نفعلى والحقل. 
الووى•قال، تمامه، س بل الكاح صحة أركان من الولي وليس قالوا حميعا، بهما 

ؤيحملوغيره، عقد من شيء كل في أحق المراد أن يحتمل بنمها أحق وقوله. 
الأحاديثمن غيره مع بولي، إلا نكاح لا نوله; صح لما لكن بالرصا أحق أنها 

الثاني(.الأحمال تعين الولي انماط عر الدالة 

جعفرولد من امرأة أن محمد، بن القاسم عن زخ^ -  ١٩٣٤
منسيحين إلى فأرسلتا كارهة، وهي ولثها يزوجها أن تخوفتا 
فانئخنص، فلا فقالا؛ _ جارية ابثي ومجمع، عبدالرحمن - الأنصار 

)وفيذللث، ه الي فرد كارهة، وهي أبوها أنكحها حال.ام ضث، اء حن
عنالأنصاري حائيه بن يزبد ابني ونجنع عبدالرحنن عن رواية(: 

فكرهن،سبا، وهي زوجها أباها أن ; الأنمارية حد-ام بستا اء حن
نكاحه.هزئ ه اممه رسول فأنتج كارهة( وهي لفغل: )وفي ذلاائج 

عنرصحيح( هق( ك قط حب ع دت م مي رحم .  ١٩٣٠
بولؤل.إلا ناكاح لا قال: اممه. رسول أن الأشعري، موسى أبي 



الكمالنفي على يعضهم اوله وقد بولي، إلا النكاح نبوت نفي فه الخطابي• )نال 
جهةإلا لها ليس لأنها الغساد يوجب المعاملات في النفي لأن فاسد تأؤيل وهذا 

البغوي:وقال و5امل، ناقص جواز من جهتان لها التي كالعبادات ولت واحدة، 
العلم(.أهل عامة عند الحدث هدا على العمل 

ابنعن رحسنا مق( ك قط طب ت د ى رحم - ١  ٩٣٦
الربحبن العاص أبى عر نيب ابنته ه اف رسول رد مال؛ عباس، 

يحدثولم سنتين( بعد رواية؛ )وفي سين ث بعد الأول، بالنكاح 
صداقأ.ولا شهادة يحدث ولم رواية(؛ روقي ئبا 
عنوغيرهم والدارقفي والترمذي ماجة ابن روا0 ما يعارضها الرواية )هل.ْ 

ابنتهرّد ه اف رسول أن جدْ ■_ أبيه عن ثب بن عمو عن أدطاة بن حجاج 
يئستلا ا هن. الدارقعلي: وفال جدبد. بنكاح الربثع بن العاص أبي على نينب 

أحمد،الإمام هدا مثل ونال عباس، ابن *ليث والصواب به يحتج لا وحجاج 
علىوالعمل إستادا، أجود عباس ابن حدين، هارون؛ بن يزيد قال ت الترمذي وقال 

ثعيب،(.بن عمرو حديثا 

ه:اللي رسول محال قال؛ عامر، ن عمة عن م( رخ -  ١٩٣٧
الفروج.يه استحلكم ما يه تومحوا أن السروط- أحق 

محيو. اف ود رم تزوجني محالت،؛ عائشة، عن زم( -  ١٩٣٨
محال؛مني؟ عنيد أحظى كان ائه نفأي شوال، في بي ويحل شوال، 
•شوال محي نساءها تدخل أن سثحب عائنة وكانت 

وأناه اش رمول تزوجني قالت،؛ عائشة، عن رخ -  ١٩٣٩
المدينة،فقدمنا صتن، عع تبنت وأنا بي وبني منبثن، نين، بنن، 

-رومان ام - أمي فأتتني حميمة، فوش معري فتمرق شهرأ، فوعكئؤ 
أدريلا فاتيتها يى فصرحث، ر، صواحب، ومعي أرجوحة، لفى ؤإنى 

ؤإنيالدار، باب على أومحفتني حتى بيدي فأحل•لم، بي، تريد ما 
بهممنحخ، ماء من شيئا أحدث، ثم نمي، بعض نكى حتى لأنهج، 



البت،في الأنصار من نوة فإذا الدار، أدحلتني ثم ، ورأمي وجهي 
إليهن،فايئمب طائر، حير وعلى والمركة، الخير على يملى•■ 

لمننيفأّصحى، و. اف رسول إلا يرعني فلم ثاني، من فأصلغن 
تروجهاس السي أن رواية( )وفي سنين نع ستا يومئذ وأنا إله، 
عندهومكنغ ، نع ينت، وهي عليه وادجلث ، سنين ت بنت وهي 
سنين،سع بنت، وهي تزوجها ه النبي أن ت عتها( لم رولمتسعا 

بنناوهي عنها ومائتا معها، ولعبها سين، نح بنن، وهي، إليه ورينا 
عثرة.ثماني 

كثر.وفى: انتف. أي: بالراء، كإق دواية؛ دش تقفع، ;الزامح،؛ شعرتم، )تمرق، 
منمسه تابع إذا نهج، نهج النعر. من الكتفين بلغ ما وم جمة، تصغير حميمة؛ 
ونمّيب(.حفل حير على أي الحظ، على يطلق العنائر ءلائر، حير على العب،. 

هاف رسول جاء ت فالت، معوذ، لمتؤ ١^؛^ عن )خ( -  ١٩٤٠
لناجويريالتا فجعل( فراثك،، علمح، وجلس محك،، فيحل علي،، مح، حنن، 

إحداهن:ئالت، إذ بدر، يوم آبائهن من قتل من( ويند-بر، بالدف، يشربل، 
وهوليهدا، دعي، ه؛ اش رسول لها قال عب•، في ما يعلم محي، وفينا 

تقولين.كنت، بالذي 

الزفاف(.عن محاية بها، دخل أي: عليها، وبني بزوجته الرجل )بني 

منرجل إلك، امرأة زمثنا قالت؛ عائثة، عن )خ( -  ١٩٤١
فاي،لإئ؟ معكم كان أما عائشة، يا الله رسول فقال الأنصار، 

اللهو-يعجهم الأنصار 
والإذنحجر: ابن فال، والمزاح. الئجلث، في جاء ما بابح ش الحدين، )ميأتي 

بهن(.الشه عن الهي لعموم الرجال بهن يلتحي، فلا بالتاء خاص باللهو 

أبيعن زحسزا مق( ك حب ت د ه ص )حم -  ١٩٤٢



قال:تزوج، إذا الإئاف رمحأ إذا كان اش. رمو3( أل همريمّة، 
حير.قي بينكما وحمع عالياك،، وبارك لك،، اف بارك 
ريأمن والموافقة، الالتحام وهو بادناء له دعا أي يهمز، ولا بهمز ورداْ ردئأه 

أهلوكان روعه، مكت إذا الرحل: رنوت من أو حرنه، لأم أي: الثوب، 
المات(.من ؛:^١ فيها لأن ترفئتهم _J، والمحن، بالرفاء يقولون؛ الجاهلة 

أنهريرة، أبي عن )حسن( هق( ك د )حم -  ١٩٤٣
مثله.إلا المجلود الزاني يني لا قال،ت ه اف رمول، 

أمابالفسق، لأثتهار0 المجلود يكر إنما القرطي: نقله فيما منداد؛ حويز ابن رنال، 
الزانييرغب لا ينكح؛ لا معنى؛ أن على العلماء وأكثر فلا، بالغسق ينتهر لم من 

العاهر(.غير نكاح في ترغب لا والزالة مثله، في إلا المجلود 

المداقباب 

سالمت،نال: عبدانرحنن، بن لمة مأبي عن )م( -  ١٩٤٤
لأزواجهصدايه كان قالتج: ه؟ اممه رسول صداق كان كم عائشة: 

قالت،:لا، نلتق: النثثر؟ ما أتدري ثالمت،: ونشا، اوقية عشره ثنتي، 
درهم.مئه حمفذللث، أوقيه، نمق 
شيء(•كل س اشف مو راض؛ 

عن)حسن( هق( لث، حب، ن ت د ه مي حم )ش -  ١٩٤٥
فيثعالوا لا ألا فقال: يومأ عمر حثلن؛ا قال: الئلمي، النجماء أبي 

،الن4 عند وتقوى الدنيا في مكرمة كان لو ذللث، فإن اء، المصدفاين، 
منامرأة . اممه رسول ق أصن. ما ه ايله رسول بها أولاكم كان 



ؤإنأوقثة، عشرة ئنتئ من أكثر بناته من امرأة أصدقت ولا نسائه 
نفسه,في عداوة لها تكو0 حتى المرأة، بصدقة ليعلي الرجل 

الأوية،المهر، ؛؛ Jljjlبفم الشوقة، الجنائز. كتاب في الحديث من طرف )مبق 
أرطالJاخالآف تختلف الأن لكن درهما، أربعون الحديث في هي الأثير• ابن قال 

تنلت فإن ت القاري وقال أوقية، عشرة اثنتا ت مقادير© اختلاف مع والرطل البلاد، 
يدلالصن ^^١ ئنهلار١ه إغدمحنهن ؤوءاتج-> تعالى* لقوله مخالف المغالاة عن نهيه 
الأفضلية(.عر لا الجواز عر 

إلىامرأة جاءت نال: سمد، بن سهل عن م( )خ -  ١٩٤٦
فنفلرلك، نفي أهب جئت افه، رسول با فقالت: ه اض رسول 

الله.رسول طاظا ثم وصوبه، فيها الطر فصعد اطه. رسول إليها 
رأتفلما يردها( فلم ورقعه، البصر فيها قخمض رواية؛ روقي رأسه 

فقال:أصحابه، من رجل فقام جلنت،، شيئا فيها يمض لم أنه المرأة 
عندكفهل قال: فزوحنيها, حاجه بها لك، يكن لم إن الله، رسول يا 

أهلكإلى اذهب فقال: اممه، رسول يا واممه لا فقال: سيء؟ من 
وجدتما والله، لا فقال: رجع، ثم فذهب،، شيئا؟ تجد هل فانظر: 

ثمفذهب، حديد، من حائما ولو انملز ه: الله رسول فقال سيئا. 
هداولكن حديد، من حاثما ولا الله، رسول يا والله لا، فقال: رجع 

ماه: الله رسول فقال نصفه، فلها - رداء له ما سهل: مال - إزاري 
يكنلم لمنته ؤإن ئيء، منه عليها يكن لم لبسته إن بإزارك؟ تصنع 

lpjiفرآهقام، مجالنه حنال إذا حتى الرجل فجلس شيء، منه ، ؟
منمعل؛، ماذا قال: جاء فلما فدعي، به فأمر موليا، ه اممه رسول 

تقروهىقال: - عددها - كزا وسورة كدا، سورة محي قال: القرآن؟ 
منمعلث، بما ملكتكها فقد اذم_،، قال: نعم، قال: قلبلث،؟ خلهر عن 

القرآن.من فعلمها زوجتكها، فقد انطلى رواية(: زوُي، القرآن 



القرآن،لتعليم الاستئجار وجواز القرآن تعليم المداق كون جواز ب النووي• )نال 
برضاها(.امرأته ثوب الرجل لمس جواز ونه 

ابنةأن افع، نعن زصحيحا هق( ش شف زلك -  ١٩٤٧
ابنتحت كانت، _ الخقاب بن زيي. بتت وأمها عمر بن اف لنسي 

صداها،لها يم لم وكان ثه.نتجا، ولم عنها، فمات _ عمر بن لعبداف 
كانولو لها، صداق لا عمرت ابن لها فقال صدالها، أمها فابتعت 

ذللث،،منه تقبل أن أمها فأبتر نفللمها، ولم نمسمحه، لم صاو.اق لها 
الميراثولها لها، صد'اق لا أن فقضى! ثابت،، بى زيد بينهم فجعلوا 
•وثعتد ئرلم، صداق، لها ليس قالت شيبة( أبي )ولابن 

عمرأن المننت،، بن سعيد عن رحسنا ٥^؛^ ش رلل؛، -  ١٩٤٨
النكاحفي الثتور أرجيت إذا أنه ت الرجل تزوجها إذا المرأة في قضى 
المل.اق.وجن، 

يسالموادعت بها حلا إذا مالك عند معناه تور، الأرخيت إذا الباجي! )ثال 
يم،الممن عرا ؤإن الخلوة بنفس يجب الصداق أن يرد ولم الصداق، وجب نقد 

رقنتثيبمى آن مل، ين ءؤدإن نعالك،• نوله في، ا هن• اممه كتاب أحكم وثد 
وبهوًلاوس عود موابن عاس ابن قال و؛هذ-ا ه رقم ثا ئمئ، يمه ثن ريتز 

الصداقيكمل حنيفة؛ أبو ونال محيرين، ابن قول وهو الجا-يا- في الشافعي قال 
بنومعاذ نابنؤ بن ونيد عمر وابن وعلي عمر الصحابة من قال وبه الخلوة بنفس 
دباح،•أمح، بن دصناء الزير بن وءرءّة الزهمي التابمن ومن جل 

باب

أولم. الله رمول رأين ما قال،؛ أنى، عن فزإ رخ -  ١٩٤٩
رواية(;)وفي شاة ذبح فإنه نينب، على أوللم ما نسائه من امرأة على 



جخءي؛يهلجتك 
أولممما وأمحصل أكنن نسائه من امرأة على ه اممه رسول أولم ما 

حتىولحما حبزأ أطعمهم قال! ١^؟ J-؛؛ ثان! نال نينب، على 
ولحما.حبزأ المسالمين أوسع قال! أحرى( روقي تركوْ 

نقدمضن عثر ابن كان أنة أنس، عن م( )خ -  ١٩٠٠
.اممه رسول خدمة على يوافلبمي أمهاتي وكن قال؛ . اف رسول 

وكنثسنة، عشرين ابس وأنا و. النبي ويولي سنين، عشر يحدمته 
ناليكعب بن ابي وكان أئزد، حين الحجاب بشأن الناس أعلم 
جحش!بنت بزينب . اممه رسول مسنى قي نزل ما أود وكان عنه، 

حرجوانم الهلعام، قاصابرا القوم فدعا بها عروسا . النجي أصبح 
فخرج. الني فقام المكث،، فأطالوا . النير عند منهم رهظ وبقي 

عبحاء حش وشت،، . الني فمشى يخرحوا، لكي معه وحرجث، 
إذاحتى معه، ورجمتا فرجع حرجوا، أنهم ظن نم عائثة، حجرة 

ورجعته المي فرجع يقوموا، لم جلوس هم فإذا نينبا على لحل 
فرجعحرجوا، أنهم ظس عائشة حجرة عتبة بلغ إذا حنى معه، 

وسنهبيني ه المص فقرب حرجوا، فد هم فإذا معه، ورجعت 
الحجاب.وائزد بالستر، 

بنانئ قال! أنس، عن دينار، بن الجند رواية من )وللبخاري( 
مرإدا المص كان يقول! معته قرفاعة، بني جد مفى أنى 

المش.كان قال: ثم عليها، ملي علمها ذخد نليم أم يخنات 
هدية؟اش رسول أهدينا لو سليم! ام لي فقالت، ؛زينب،، عروسا 

فىحبمة فاتخدلم، وأنمل، وسمن ثمر إلى فعماو.لم، اهعلى، ! لهافقلت، 
مصنها، لي! فقال إليه، بها فانءلالصتإ إليه، معي بها فارّلث، برمغ، 

نال!لقست،، من لي وائع سماهم، رجالأ لي ائع فقال! أمرني، 



ؤخيؤ؛سيه«
ورأبشبآهله، غاص البيت فإذا فرجعن، أمرني، الذي ذفعلن 

جعلثم الله، ثاء يما ودكللم الحبمة، تلك على يدم وصع س الّثي 
وليأكلاممه، اسم اذكروا لهم• محئمود منه، يأكلول ، غثرْ عثرة يدعو 

وميحرج، مى فحرخ عنها، كلهم تصدعوا حتى يليه، مما رحل كل 
إزة،قي وحرجث، الحجرات، نحو المي. حرج ثم تحدثون، يم 

دفيؤإيي النتن، وأرحى اليث، فيحل فرجع دموا، قل- إنهم ت فقلن، 
أنإلا ألثى يهمث مدخلمأ لا ءامنوأ أئ؛زتثن ؤكأئ1ا يقول،• وهو الحجرة، 

ءلعنثتِ^١ ثاذ-ءلوأ دعم ^١ وؤإؤأ إننه يظيتث غثر ءلعامّ إك زثم ذتج 
س_م(ءأنى يرذى يكاث إة إادب؛آؤ مقم-اث ولأ ءاش/يإ 

اللهرمحول نزوج قال• أيضا الجند رواية من لم( )ولم
ثور،في فجعلته حنسأ، سليم أم أمي يصنعث ت فال بأهله، فيحل 

بهذا؛عشت، فقل! اممه رسول إلى بهذا ادهن، أنى، يا •' ففالت، 
فقال!قليل، مثا للت، هدا إل ت وتقول اللام، ، ^jliوهي أمي،، إليلث، 

قال!لقيتؤ، ومس وفلانا ويلانا يلانا لي فائع اذمي، قال! نم صنه، 
كانوا؟كم غذي لأنس؛ يلث، ت محال لقيت،، ومن نمى من فدعوت 

قال!التور، هات، أنس، يا .ؤ•' اممه رسول وقال يلاثمئة، رهاء قال! 
ليتحلىه•' اض رسول فقال والحجره، الصمه امتلأت، حتى فدخلوا 
بعوا،ثحتى فأكلوا يليه، مما ان إنكل وليأكل عثرة، عشرة 

يالي! فقال( كلهم، أكلوا حتى 'طانفة، ودحلتؤ طائفه، فخرجت، 
حينأم أكنز، كان وصمت، حين أدري فما فزنعخا، ارفع، أنى، 

.الله رسول ؛يت، في يتحينون متهم محلوانم، وجلى رفعتؤ؟ 
علىفثملوا الحاممل، إلى وجهها موليه وزوجته جالس، ه اممه ورسول 
فلمارمع، ثم اله نعلى فسلم . الله رسول فخرج . النب رسول 



فابتدرواعليه، ثملوا مد أنهم ظنوا رجع، قد الله رسول رأوا 
النتن،أرخى حنى . الله ون رم وحاء كنهم، يخرجوا ال-اب، 
خرجحتى يرأ، يإلا فن، فلم الحجرة، في جالز وأنا ودخل 
الناس:على وقرأص س اممه رمود نخرج الأية، هده وانرلت، علي، 

آخرإلى ثلإ4 ثؤذى ل ١^■ أثى محت نن-بجأ لا ،َاثءأ أئلخَ 
الايات،بهذه عهدأ الماس أحدث أنا أنى قال ت الجعد قال! الأية، 

الميناء وحجبن 

بخبزفأنللم بزسن<، . المى بني قال! للمخاري( أحرى )وفي 
ؤيخرحون،ءيأكلول قوم فيجيء داعيا، الطعام على فارسللم، ولحم، 

أدعو،أحدأ أجد ما حتى فدعولما ؤيخرحول، فياكلوو قوم يجيء ثم 
وبقيطعامكم، ارفعوا قال! أدعو، أحدأ أحد ما الله، نبي يا فقللم،! 

حجرةإلى فانطلق و. المص فخرج الميت،، في يتحدئوو رهْل ئلاثه 
وءاليالئvفقالت،! افه، ورحمة البت، أهز عليكم اللام فقال! عائشة، 
حجنفنيأى ، للث، الله بارف أهللث،؟ وحييت، كيمؤ افه، ورحمة المثلأم 

عانثه،قالت، كما له ؤيملى لعانشة، يفون كما لهن يقود كلهن، نسائه 
.المي وكان يتحدتول، البت، في ثلاثه رهث فإذا . المبي رجع ثم 

أو\ضر°)ه أدرى فما عائشة، حجرة نحو منهللقا فخرج الحياء، شديد 
أنكئةفي رحله وصع إذا حتى فرحع خرجوا، قد القوم أل أحبر 

آيةوأننلت، وبينه، بيني النتر أرخى خارجه، وأخرى داخله، المانم، 
الحجاب،.

بنبحبرينب بز حين . الله رسول أولم فال• له، أحرى ردفمح، 
أمهالت،حجر إلى وحرج ولحما، حنزأ الناس فأسع جحش، 

لهن،ؤيدعو عليهن قينلم بنائه، صبيحة يصنع كاف كما الثوثنز، 



جرىرجلين، رأى بينه، إلى رجع فلما له، ؤيدعون علته محسلمى 
أ0الرحلان رأى فلما بيته، عن رجع رآهما فلمأ الحديث، بههسا 
بخروجهماأخبرته أنا أدرى فما مرعين، وثبا بيته عن رمع النبي 

وأنزلتوبينة، بيني النتن وأرخى اليث، دخل حتى فرجع أحبر؟ أو 
الحجاب.آية 

غينأي إناه، ناظرين غير تفرقوا' ' 'عنهاتحدعوا النواحي. ن بفتحتين )الجنبان، 
غايته.وبلغ وأدرك حان أي يئين؛ وآد نايي الشيء أنى بقال، نصجه، منتغلرين 

ثلاثمّثة(.قرابة I ثلايمثة رهاء عتبته. ت الباب أنكمه فثبتا. ثبتا نتح تقرى* 

قلماخيبر، ه اض رمود قدم قاوت أنس، عن م( )خ -  ١٩٥١
وقد، أخثل_، بن حيى بنت صفية حماد له يكر الجصس عليه اض فتح 
فخرجه، لفالله رسول فاصطفاها عروسا، و'كاوت، زوجها، قتل 

صغير،يثلمر في حنا صغ ثم بها، فبثي الوحاء، ند بلغنا حتى بها 
يمهولتلك؛ فكانت ، حوللئ، من آذ0 •' هؤ الأله رمحود نال نم 

فرأين،المدينة، إلى خرجنا يم صفية، على الله رمحول 
فيضعبعيرْ عند يجلز ثم بعباءة، وراءه لها يحوي . الله رموز 
أقامرواية(: )وش تركب حتى ركبته على رجلها صفية فتضع ركبته، 

فدءورتخبمفثه، علنه يبنى ليال ئلأف، والمدينة خيبر بين ه النبي 
فيهاكان وما لحم، ولا حبر من فيها كان وما ولينته، إلى المسالمين 

والأثثلالتنز عليهأ فالقي شثلئ،، ؛الأنطاع بلألأ أمز أف إلا 
ملكت،مما أو المومنيى، أئهاان، إحدى المساإمول: فة.ال والسمن، 

لمؤإن المومنيى، أمهات، إحدى فهي حجبيا إ0 : فقالوايمينه؟ 
ومدحلمه، لها وءلا ارئحل فلما يمينه. مالكن، مما فهي يحجبها 

الحجانج.



خخ|1سيه

يات فقال يحنه، فجاء الثني، جمع قال; أخرى( روقي 
حارئة،يخذ اذم، ففال! الثنى، من جارئة أععلنى اض، رمحود 
بافمال: ه السي إلى رجل فجاع حني، بنت، صفية فأحد 

الوالضير، قريظة محيية حيي بنث صفيه دحيه أعطجث، الله، نبي 
إليهانظر فلما بها، فجاء بها، ادعوه قادت للثط، إلا تملح 

وتزوجها،عتمها فأ غيرها، الئبى من جارية حد ت قال الني. 
أغنمهانفسها، فال: أضيفها؟ ما حمزة، أبا يا c^،: له فقال 

منله فأهدتها نليم، ام جهزتها بالطريق كان إذا حتى - وتزوجها 
فليجئشيء عنده كان من فقال: غرومحا، ه النبي فامحبح الليل، 

ءيجمح، الرجل وجعل بالأقْل، يجي،ء الرجل فجعل نئلعا، وبمهل به، 
وليمهف،كاوتإ حنا، فحاسوا من، باليجيء الرجل وجعل بالتمر، 
و:اممه رمحول 

فاشتراهاجميلة، جاؤية لحية محهم في وقعت، قال: لم( رولم
وثهيئها،ضعها نلم أم إلك، دفعها ثم إم■' سعة اف رسول 

فجعلقال: حيي، بتت صفية وهي بيتها، في وتعتد قال: به وأح
الأرضيجمست، من، والوالأئظ التمر، وليمتها ه اممه رسول 

من،والوجيء فيها، فوصنت، بالأنطاع، وجيء أفاحيم،، 
ولد؟أم اتخذها أم أتزوجها، ندرى: لا الناس؛ وقال الناس، فشبع 

فلماولد، أم فهي يحجنها لم ؤإن امرأته، فهي حجبها إن : فقالوا
قدأنه فعرفوا البعير، غجر على فقعدمت، حجبها، يركب، أن أراد 

فعثرمحت،ودفعنا، الله.ؤ رمحمود دفع المدينة من دنوا فلما تزوجها، 
وقدترها، ففقام ، وندرئ، ه الله رمحول وندر العضباء، الناقة 

أبايا نلت،: ناست،: قال اليهودية، افه أبعد فقلن: اء، الثأثرفت، 
وع.س وافه إي قال: ه؟ اممه رمحول أوع حمزة، 



وجعلواشممه، فى لدحية صمية صارت قال! له( أحرى )وفى 
مثلها،المسي في رأينا ما ت ؤيفولون س اض رسول( عند يمدحولها 

فقال!امي، إلى دفعها ثم أراد، ما بها فأعطاْ لحية، إلى فبعث 
فيجعلها إذا حتى صر، من ه اض رّرد حرج ثم أصلممها، 

منفال؛ الله رسول أصح فلما القيه، عليها صرب يم نزل، ءلهرْ 
وثقلالتمر بفضل يجيء الرجل فجعل به، فلياينا زاد فمل عندلر كان 

ذللث،من يأكلون فجعلوا حنا، موادآ ذللثج من جعلوا حتى الئويق، 
أنس:قال ماء، الماء من حسهم إلى حياض من ؤبشربون الحيس، 

جدررأينا إذا حتى فانهللقنا عليها، الله. رسول وليمه تللث، فكانت، 
وصفيهمهلتته، ه الله رسوث، ورير مطيثا، فرقعنا إليها، هشئنا المدية 

قال:وصرعث،، هصئ الله رسول مهليه فعثرت، أردفها، قد حلمه 
إنهاه•' الله رسول فقال إليها، ولا إليه ينغلر الماس من أحد فليي 

نفت،لم فقال: فانيناه، نسترها، الله رسول قام حتى أمكم، 
بصرعتها.ؤيئمس يتراءينها نسائه جواري فخرج المدينة، فيحلنا 
باببقوله؛ لم معليه بوب وند والحجاب، الضْ باب في الحدين، آخر )سيأتي 

عليه،لتركي، البعير منام حول يعمل كساء الحرية؛ يتزوجها. ثم أمته، اعثاته خفيله 
مها(.أصعنا مطثنا؛ رفعنا بغتة• مقتل ندر؛ اجهل' ويمي 

هالمئ أولت قالت،: ه.( شيبة، ينتج صفية عن رخ( ١  ١٩٥٢
سعر•مث بمدين ابه نبعفر عر 

دعاالئاعدي أنيئ أبا أن سعد، بن سهل عن م( )خ -  ١٩٥٣
إليهمدئ؛ه ولا طعاما، لهم صغ فما لعرمحه، وأصحابه ه الله رسول 

منثور في الليل من نمرات له وأنمعّتن، قال: انياس، أم امرأته إلا 
نخعهإياه فسمته أمامته، العلعام من الله رسول ًرغ فلما حجارة، 

العروس.وهي يومئد، حادلهم المرأة فكانث، يخلل؛ج، 



محالوأذابته، بيدها مرمته ت ورباعي ثلاش ماثته ت ؤيقال أماثته، صغير. إناء ت )الثور 
ذلكمحل أن يخفى ولا ، يدعوْ ومن زوجها المرأة حدمة جواز وفيه حجر• ابن 
المتر(.من عليها يجب ما ومراعاة الفتة، أمن عند 

همدالرحمسعلى رأى النص. أل أنس، عن م( رخ -  ١٩٠٤
اللهبارك قال1 تزوجت، ت قال هذا؟ ما ت فقال صفرة، أثر عوف بن 

لمات ل قا عوف، بن عدالرحمن عن )وللبحاري( بشاة ولو أولم لك، 
فقالالريع، بن سعد وين يى . الله رسول آحى المدينة إلى قدمنا 
مالي،نصت للت، فأقسم مالأ، الأمار أكنر إني الربيع• بس سعد 

فقالتزوجتها، حلت، فإذا عنها، لك، نزث هويث، زوجتي أي وانثلن 
قال!تجارة؟ فيه سوق من هل ذللثح، في لي حاجه لا عثدالرحمن! 

تابعثم وسمن، بأيهل فأتى عبدالرحمن، إليه فغدا قينقاع، سوق 
فقالصفرة، أثر عليه عبدالرحمن جاء أن لمث، فما العد.و، 

مىامرأة قال! ومي؟ قال! نعم، قال! تزوجثح؟ ه! الله رسول 
مننواه أو ذمتح، من نواة زنه قال! سفنح؟ كم قال! الأنصار، 

بنأش عن رواية( روش بشاة ولو أولم و0•' المي له فقال ذهب، 
مثله.مالك،، 

وابن؛s؛Lل ابن ونفى الأستحباب، على معمول ١لأمر بثاة، ولو أللم • رقوله 
نالوقتها، في الملم أهل واختلف واجبة، لا ضة أنها في الخلاف، ندامة 

أجزأّر تيومهما لأقلها ولا لأكثرها حث لا أن على وأجمعوا عياض: 
دراهم،خمة وزنه لما امم النواة! الزؤج، حال قدر على أنها والمتحبا 

الحديثوفى المعروفة، النواة أراد يكون أن ويجوز وئتة، • الأربمن سموا كما 
بنلعبدالرحمن ومنقبة ذكر بما ه نفعلى إيثاره فى الربح بن لعد عفليمة منقبة 
اقعومحه صحح بقممر ذلك ترك من أن وفيه محتاجا كان ولو تمنعه في عوف، 

منه(.خيرا 

.إ1 1. 



فكانوة، نتسع ه للنص كان قاوت أنس، عن )م( -  ١٩٠٠
يجتمعنلكن نح، في إلا الأولى المرأة إلى ينتهي لا ينهى قم إذا 

فجاءتعائشة، بست، في فكان بانيها، التي بتمتإ في ليلة كل في 
يده،النبي يكم، ، نسب، هذه ت فمالت، إليها، يده قني ، زينب، 

ذللئج،على بكر أبو يمز المائة، وأقيمت، انتغئا، حتى فتقاولما 
فيواحنر الصلاة، إلى اف رمول يا احرج فقال؛ أصواتهما، مع ف

يفضيالأن عائشة: تج فقالس المبي يخرج المراب،، أفواههى 
قضىفلما ويفعل، بى فيفعل بكر أبو ^؛،٠ صلاته المي 
أتصنعينوقال: مديدآ، قولأ لها فقال بكر أبو أتاها صلاته . الّم، 

هذا؟.

روايةعن القاصى نمله وكذا الأصول، معفلم في مو يكدا النووي; قال )انتشتا، 
بالصاد،صخب، ؤمال; وارتفايها، الأصوات احتلامحل ومو الثغ—،، من الجمهور، 

.سنا حرام ذك بل الليل ني بيتها في النوبة صاحية غير بأني لا أنه وفيه نال 
مدوأما الضرورات من نحوْ أو الموت حضّرها بان لضرورة إلا - الثافعتة يعني، 

فيكان لأنه النوبة صاحبة عانثة فلنها ل عمدأ يكن لم إنه فقيل نين؟،، إلى يلْ 
عليهكان ما وفيه برضاهن، ^ا مثل كان ومحيل مصابيح البيوت في وليس الليل 
صاحبهعلى المقفول إثارة وفيه الجمع، وءالآءلفة الخلق حن من . الهي، 

دمصدحت4آ.الفاصل 

أنعائشة، عن العاو.وية، معاذه عن م( رخ -  ١٩٠٦
هاوهأنزلتح أن بعد منا، المرأة يوم في يستأذن كان ه اممه رسول 
كنت،مآ لها فقيتح دثآأه<، س إقق، ؤيي، ينثن يظ من ؤ/إو< الأية؛ 

ياأريد لا فاني إلئ ذاك كان إن أقول كنت، قاك: تقولين؟ 



لمإلي ذاك كان إن ت رواية( روقي أحدأ عاليك أوثر أن اممه، رمول 
نفسي.على أحدأ اؤثر 

الأية،مدْ تأؤيل ني العلماء اخلف التمر: في القرطٍي  Jliتوحر، )ترجي: 
هذاالعربي؛ ابن نال المم، ترك في النما. عر التوسعة فتها نيل ما وأصح 

كانه الّك، أن والمعنى عليه يعول أن ينغي الذي هو الصحيح في نبت الذي 
فخميترك• المم يترك أن ثاء ؤإن م، نيمم أن ثاء إن أزواجه، في محيرا 
ذلكيفرض أن دون ه نفقل من م يقكان لكنه إليه، الأمر جعل بأن و. النص 
ت~ض،ا•لا ما إلى تودي الي الغيرة عن لهن وصونا لنفوسهن، نطتا عليه، 

أرادإذا . اف رمرل كان قالت،: عائشة، عن م( )خ -  ١٩٥٧
ميقوكان معه، بها حؤج سهمها حرج فآيّهى ائه، نبين أثؤع مفرأ 
يومهاومتإ رمعة ت سودة أن غير وليلتها، يومها منهن امرأة لكل 

قالت،:رواية( روقي النه رسول رصي بغ>لائإ بغي لعائشة، وليلتها 
رمعة،بنتا محمودة من منلاجها فى أكول أن إلئ أحث، امرأة رأينتا ما 

هالله رسول من يومها جعلئ، كمنلئ، فلما حدْ، فيها امرأة من 
فل■الله، رسول يا قالت،: بعدي، نزوحها امرأة أود وكانمت، لعائشة، 

يومين؛لعائشة م يق. اممه رمحود فكان لعائشة، متالث، يومي حعالت.، 
نودة.ؤيوم يونها 

عيبهاترد لم ، حث•؛ فيها محي. أنا أكون أن ومعناْ الجلد، الملاخ منلاحها، )في 
•الحاء( بكر الحدة وهي القريحة وجودة النقص بقوة وصفتها ل بلءلك 

إذا. افه رسول كان قالتؤ: عائشة، عن م( رخ .  ١٩٥٨
لحفصهالمرعه ذهلاررّت، بيننا، فأقيغ نسائه، بتن أنؤغ سمرأ أراد 

،يتحا«ث< معي ار حمالليل كان إذا .ؤ اممه رمحود وكان وعايشه، 
وأنظر؟تنظرين بعيرك، وأركن، بعيري، تركين ألا حمصه: لي فمالت، 

وعليهعاتشه حمل إلى ه الله رسول فجاء ففعلنا، بلى، ت،! هال
عانشة،والثمن.ئه نزلوا، حتى ار، حمنم عليها، لم فحممه، 



و__؛يءييإ؛ه
ربيا وتقول; الإذجر، بين رجلها تجعل كانت نزلوا نلمأ فغارت، 

لهأقود أن أستملح ولا رسولك تلدعني، حية أو عقربا علي ٌلهل 
شيثآ.

أمتزوج لما . اممه رمحود أن لمة، ّأم عن )م( -  ١٩٠٩
شئتإن هزال، أهالك على بك ليس وقال! ، عندها أنام سلمة 

اش.ملسنت، للث، سنت، ؤإن للم،، مسنن 
كانتنإن غيرها على به وتقدم ثابت الزفاف حق أن فيه النووي• )هال، 
شاءتإن الخيار لها كان ثيبا كانت ؤإن تفاء، بلا بأياب ليال سح ب كان يكرا 
الجمهورمذب هدا يقضي ولا نلأثا، شاءت ؤإن الماء لثاني المع ينقضي با 
فالللزوجة. أو للزوج حق هو وهل اكأحيحة، الأحاديث هذ،ه قي لمثؤ الذي وهو 

للمرأء(,حق ذللث، أن على العلماء جمهور •' عبدالبر ابن 

إذاالمنة، من قال: أنس، عن قلأبة، أبي عن م( )خ -  ١٩٦٠
الثي_،تزوج ؤإذا م، وثسعا، عندها أنام الثيب، على البكر تزوج 
اأنإن لقلمتؤ ششث، ولو قلأبة! أبو نال م. قثم نلأثا، عندها أقام 
شئتولو - أض، عن قلأبة أبي عن رواية، رومح، . المي إلك، رفعه 

أقامالبكر تزوج إذا الئئة، قال: ولكن - النبي. قال أقول: أن 
ثلاثآ.عندها أقام الثسب، تزوج ؤإذا محبعا، ءنل-ها 

اشساءعشرة باب 

منقادت و. الله رسول أن هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٩٦١
لممحث،،أو يخير ظتكلمأ أمرآ مهد فإذا الأحر، واليوم باق يؤمن كان 

فيما أعوخ ؤإن صلع، من حلفي فإئهى حيرأ، ا•؛ بالموامحتوصوا 



أعوج،يزد لم تركته ؤإن كمرثه، تقيمه ذهسث فإن أعلاه، المنع 
كرثها،أقمتها إن كالصشر، المرأة ث رواية( روقي بالنساء فاستوصوا 

المرأةإن قال؛ )ولملم( '؟لوج وفيها بها اٌسمتمتا بها استمتعث ؤإن 
استمتعثبها استمتعث يإن طريقة، على تستقم ولن ، صي من حلثث 

طلاقها.وكسنها كرتها، ميمها ذهث ؤإن عوج، دبها بها 
بابوفى اللسان حفظ باب في بتحوه مياتي ليكت، أو بخير فليتكلم ت )قوله 

فيهالنووي; نال لغتان، ; وسكونهااللام وفتح الفال بكر القلع الجار. حفوق 
عقولهنصعق واحتمال أخلانهن عوج علك، واكبر إليهن والإحسان النساء ملاحلفة 
فيلاء، بالناستوصوا توله يامقامتها. يطّمع لا وأنه سبب بلا حللافهن وكراهة 

بهنأوصيكم والمعي الوصية، قبول الامحتماء القاصي; وقال بهن، تواصوا معناه 
ابننال عشرتهن، وأحنوا بهز وارففوا بها واعملوا نبهن وصيتي فاقبلوا حيرأ 
محيي(.الأوجه أوجه وهذا حجر 

يمرفلا ت قال ه الني رسول أف هريرة، أبي عن رم( -  ١٩٦٢
آحن.منها رصي حلقا، منها كره إن مؤمنة، مؤمن 
حبرهو نهي ليس هدا عياض: القاصي قال أبنمها، : فركهارنركها 

الأن بمبغي أي: نهي أنه المواب النووي قال لها• تام بغض منه يقع لا ت أي 
مرصيا(.حلقأ فيها وجد يكرهه حلقا غيها وجد إن لأنه يقضها 

قال:ه المي أن عائثة، عن رحسن( حب( ت رمي -  ١٩٦١٠
فدعوْ.صاحتكم مايت، ؤإذا لأهلي، حيركم وأنا لأهله، حيركم حيركم 

بخير.إلا تدكروه لا يعني: يدعوه، قوله: حاتم: أبو قال 
أهلهن فإنهم أيضا، الأجاب، بل والأقارب الزوجان، يشمل الأهل القاري؛ رقال 

منتركه فإن اؤيه مذكر اتركوا أي؛ فدعوْ، صاحبكم مات ؤإذا قوله؛ زمانه، 
والأموات(.الأحياء مع المعاملة وحن المجاملة على ه دلهم الأخلاق، محاسن 

هربرة،أبي عن رحسن( بغ( ك حب ت حم رش -  ١٩٦٤
حالقا،نهم أحإيمانا، المؤمنين أكمل اممه رسول قال قال: 

لمالهم•حيارهم وخيارهم 



)ق(■^٤^٥٤ 
محيبالنات أك كنت قالت: عائشة، عن م( )خ -  ١٩٦٥

منشعن فاكن معي، يلمن محواجبي تأض وكانت ه الني 
ض•فيس إلي سرثهئ وكان و. اض رسول 

البناتصور اتخاذ جوار على الحديث بهيا استدل حجرت ابن محال يختيئن، )يتقمعن؛ 
وبهالصور اتخاذ عن الهي عموم من ذلك وحمى بهن المات لعنا أحل من واللعب 

صغرهنمن كدد.بهن للنات اللعب يع أجازوا وأنهم الجمهور عن ونقله هماض جزم 
بطال،ابن مال محإلمه منسوخ أنه إلى بعضهم وذهب غال: وأولادهن• بيوتهن أمر على 

فيحملالصور اتخاذ عن الهى ئت ت تخريجه بعد البيهقى ومحال لداودي، ١ ورجحه 
وقالالجوزي. ابن جزم وبه الحريم تميل كات ذلك في لحائئة الرحمة أن على 

بصورةليس ما مي يفقد ؤإلأ الحريم قبل فهو كالمورة اللعب كانت إن المدري؛ 
حاز(.ؤإلأ يجر لم كالوثن صورة كانت إن ت فقال الحليمي، جرم وبهذا لعة 

منأحد على غزت ما فالت: عائشة، عن م( )خ -  ١٩٦٦
كانولكن قهل، رأيتها وما قتل، حديجة على غزت ما ه الني اء ن

فييننثها ثم أعضاء يمئلعها ئم الشاة، ذبح وربما ذكرها، يكثر 
إلاامرأة الدنيا في يكن لم كأنه ت له قلئ، وربما حديجة، صا.ائق 

رواية()وفي ولد منها لي وكان وكانتا، كانت، إنها فيقول! حديجة، 
؛ست،يبشرها أن هق الله وأمره سين، بثلاث بعدها وتزوجني ت قالت، 

منهاحالآئلها في فيهدي الشاة، ليدبح كان ؤإن الجنة، في ثضي، من 
إلىبها ارسلوا يقول؛ الشاة ذبح إذا وكان أحرى(ث )وفي ينهى ما 

فقال!عجوز، حديجة ت فقالت، يوما، عصبته فآ قالت،! حديجة، أصدقاء 
أخنف- خويلد ؛نت، هاله استاذنث، ! قالت،رواية( )وفى حثها رزئت، إني 

لدلك،،يارئاع حديجة، استئذان ؤ فعرفه الله رسول على _ حديجة 
منعجوز من تذكر ما ! فقلتؤفغرت، حويلد، ؛نت، هالة اللهم فقال؛ 

حيرأاطه أ؛دللث، قد الدهر، في هلآكت، الئاو.فير، حمراء قريش عجائز 
حديجة،على غرت ما امرأة على غزت ما I ت، قاللم( )ولممنها 



غيتيإإي؛_^ه
على. المي يتزوج لم ت وقالت محهل، رأيتها وما إياها، ذكر؟ لكثرة 

ماتت.حتى خديجة 
أحد.بب بأي: سبيآ أو أحد، عن أي: من، لمعنى •؛،لى؛ أحدت على غزت )ما 

فقاتلوفيه المهملة، بالحاء ارتاح الروايات؛ بعض في وحاء ُزع، ■ ؛الُين ارتاع، 
حرمةورعاية الود وحففل العهد لحن دلالة فيه النووي: وقال، ه؛، لخديجة عفليمة 

معارفه(.ؤإكرام وميتا حيا الصاحب 

عارأيحق، لما الخزن ابنة أن عائشة، عن رخ( .  ١٩٦٧
ءذ.ُت،لمل. ت ففال ، منلث، بالله أعوذ ث فالتر منها ودنّا الله رمول 

يأهاللث،.الحقي بعظيم، 
ابنقال المندي، الجون ابن ثراحيل بن النعمان ؛نت، أميمة • ْى الجون رابنة 

برايب،•ب في واحتلفوا الجويه، تزوج ه الني أن على أجمعوا ءبل.الن: 

معا حرجنت فال، اعيي، انيي أمأبي عن رخ( -  ١٩٦٨
إلىالثهينا حض الئزْل، له: يقال حائْل إلى انطلقنا حش ه المي 

وقدولحل، هاهنا، وا احل؛ النبي فقال بينهما، نا حالحاJذلين 
بنالعمان ث أميمه بين،، فى نخو فى ييت، فى فانرلث، بالجومحة أئ 

هيقال؛ الني. عليها لحل فلما لها حاصنه داثها ومعها ثراحيل 
يضعبيده فاهوي للئوية؟ ها ثفالملكة يهب، وهل قالت،: لي،، شسلثج 

بمعاذ،عدت ند قال: منك، بالله أعوذ فقالت،: لتسكن، عليها 
بأثهاوألحقها رازقي اكنها أميي أبا ا وقال: علينا، حرج ثم 

تزوجت نالا سعد، بن هل موعن امتد، أبي، عن رواية( )وفي، 
إليها،يدم لمثل عليه ادحالتا فلما ثراحيل، بنتر أميمه الٌجي. 

ثوبينؤيكوها يجهزها أن أمّني أيا قامر ، ذللث، كرهت، فكأيها 
3ازقن•

بالرفع.وأميمة اعل، في بالنوين هو حجرت ابن قال بينإ، في نخل في بيت، )قمح، 
طوال(.يفي كتان محن ثياب الرازث' الرعية* الناس* من الثونة 



اممه.لرسول يكر قال: سعد، بن سهل عن م( )خ -  ١٩٦٩
فقدمثإليها فأرسل إليها، يرسل أن أسند أبا قامر العرب، من امرأة 

فيحلحاءها، حتى س اممه رسول مخرج ساعية، بتي أجم في فنزلت 
قالت:اف. رسول كلمها فلما رأسها، منكسه امرأة فإذا عليها، 

منأندرين ؛ لهافمالوا مني، أءدتائ، قد ؛ لهافقال منك، باق، أعوذ 
كنئ،قالت،؛ ليسلنليi حاءك افه رسول هدا ؛ قالوالا، ؛ قالت،هدا؟ 

حلسحتى يومئد ه اش رسول فأقبل مهل؛ قال ذللث،، من أشقى أنا 
سهل،يا اسقنا قال؛ ثم وأصحابه، هو ساعية بني مشيمة في 

لنافأحرج حازم؛ أبو قال فيه، فأسقيتهم القدح، هذا لهم فأحرجّتا 
عبدالعزيز،بن عمر ذللث، بحد استوهيه ثم فيه، فشربنا القدح ذللث، سهل؛ 
له.فوهبه 

منأشقى كنتا فولها حجر! ابن قال وآناهم،. كافق آجام، وجمعه الحصن )الأجم• 
منفاه لما ب الشقاء إئايت، مرادها بل ءلاهرْ على فيه التفضيل أفعل ليس ذلك؛، 

.(.اش برسول التزوج 

اءالمذكر . النبي أن زمعة، بن، عبداش عن م( رخ -  ١٩٧٠
ولعثهالعند، حلد \>ثن\وه مجلد ، أحد^٠؛؛ يعمي قال؛ ثم فيهن، فوعفل 

جندامرأته أحدكم يجلد لا ؛ )وللبخاري( يومه آجر بس يماجنها 
أحدكميصرن، بم له(؛ أحرى )وفي اليوم آحر في يجامعها ثم العبد، 
يعايمها.لعله ثم العبد؟ أو الفحل صنب، امرأته 
وفىحجر! ابن فال الماء، صرب من نكرم ما باب بقوله• البخاري عليه )بوب 

دونالنساء صرب جواز إلى والإيماء الشديد بالقرب الرقيق تأديب، جواز الحديث، 
فليكنبد لا كان إن وأنه العاهل، من الأمرين وفؤع استبعاد سجافه وفى ذللث، 

التاديب،(.فى يثرؤل ولا الضرب في يمرط فلا اليير بالضرب التاديبظ 

عنرصحيحا ك، طم، حم، ن ت د م حم زشهؤ -  ١٩٧١
فىؤإن امرأة، لي إن افه، رسول يا ئؤ؛ قل قال؛ صبرة، ابن، لقيط 



لمانهاطول من فذكر رواية! )وفي - النداء يعني - ثسا لسانها 
ولدا،منها لي ؤإن صحبة، لها إن ت فلغ إذا، طلفها قال! وبيانها( 

كضربكظعينتك تضرب ولا فستفعل، حنر فيها تك فإن قعظها، قال! 
أمتاك.كضرك إ رواية( )وفى أميتك 
الخطابي!قال زوجتك، أى! ظعينتك، تضرب لا نوله القول. ش المحش )الذاء! 

فيهوإنما ءؤوآصيمسه قوله• في القّ أباحه فقد الحاجة عند صربهن مغ فيه وليس 
يبيحهلا المماليك بضرب وتمثيله الممالك، يضرب كما الضرب تبريح عن الهي 

نلاحا يا وأمرنا الحدود في إلا المماليك صرب عن ه نهى وند له، ذم هو بل 
الدوابصرب فأما اش، حلق تعذبوا ولا فبتعوه منهم يوافقكم لم من وقال! إليهم 

الخهل،اب(.معاني تعقل ولا بالكالآم تتأدب لا لأنها نمباح 

حكيمبن بهز عن )حسن( هق( ك طب ن د م رحم -  ١٩٧٢
أحدنازوجة حى ما اض، رمول يا ثاث قال! جده، عن أبيه عن 

ولااكتسث، إذا وتكسرها ظعمغ، إذا يطعنها أن ت قال عليه؟ 
نيإلا لفظ! )وفي البت في إلا ثهجر ولا مخ، ولا الوجه، تضرب 

نأتيوما نسائنا، حى ما الله رسول يا نث! رواية( روقي المبيحنا( 
ءلعْث،إذا وأطعمها ثث، أش ■لحزنك اب مال! ندر؟ وما منها، 

الداود! أبو قال نضرب. ولا الوجه، تفح ولا يتح، اكتإذا واكنها 
اممه.محك تقود! أن تئح، 
هجره النك، أن ثبت ٌا منه أصح المبيت! أو البيت، في إلا تهجر لا )فوله؛ 
وكذلكالإيلأء، باب في وسيأتي هرأ، ش المثلبة في وظل بيوتهن غم في ساءه 

نصوفد مبرح، غير ضربا فاضربرص عرفة! يوم فوله منه أصح تفرب؛ ولا نوله 
منصح فقد الوجه، تفرب ولا فوله! أما اء، الممن تحتاجه لن القرآن عليه 

الفللم(.تحريم باب في ومباني هريرة، أبي حدسثج 
أطالإذا نال! ه اممه رسول أن جابر، عن م( )خ -  ١٩٧٣

الله.رسول أن رواية(! )وفي ليلا أهله فلا الغية أحدكم 
ثحدتحتى أهالك، على تدخل فلا ليلا، دحيت، إذا له! نال! 



معكنا أحرى( رويي الكيس بالكيس وعليك الشعثه، وتمشثل المغسه، 
قئلوف،لي بعير على ثنجلت أقبلنا فلما غزاة، في . الله رسول 

فانطالقمعه، كاث بعنرة بعيري منخس حلفي، من راكنا فلحقني 
.ؤاممه برسول أنا فإذا محالتمت،، الإبل، من راء أنت، ما كأجود بعيري 
عهدحدين، إني اه، رمول يا قلث،؛ جابر؟ يا يعجللث، ما فقال! 

أي!ليلا، ندحل حر أمهلوا، قال! لندخل ذهبنا فلما قال؛ بعرس، 
قدمت،فإذا ؛ لم( مرزاد المغيبه ونشحد الشعته، ثمتشهل كئ عشاء، 

امحز.فاهس 
العانةحلق الأستحداد؛ طارق. بالليل آت وكل ليلا، جاءهم القوم؛ )ئلرق 

سيئيطوف؛ جمل الشعر. ثائرة الئعثة؛ روجها. الغائب المغيبه؛ بالحديدة. 
الولن.طلب الكلى وغتره البخاري ر فعياض غال الكلى، الخلوة. ضيق المثى، 
منأن وسق كيس، ولد له نلد الرجل؛ كاس ائي الكئال صحتح• وهو والسل 
حتىبقدر شيء كل حديث، عند والغلبة، والغهلنة والتومحن. الخمة الكيس؛ معاني 
ّوالكيس( العجز 

يئرقلا س افه رسول كان قال؛ أنس، ص م( )خ -  ١٩٧٤
عشثة.أو  ijJs■إلا يدخل لا كان ليلا، أهله 

ال:قالله. رمود أف هريرة، أبي عن م( رخ -  ١٩٧٠
إلاهمليه فتأمح، فراشه إلى امرأثه يدعو رحل من ما بيده، نفي والذي 

رواية()وفي عنها يوصى حتى عليها ساخهنا الماء في الذي كان 
عليها،غضباف محباث، محانث،، فناشه إلى امرأته دعا إذا قال؛ 

هاجزةالمرأة ؛ائت، إذا قال؛ أحرى( روقي تتئخ حتى الملأئكه لعنتها 
•رجع حش لفغل(؛ زوقي تمخ حش الملأيكه لعنتها زوجها فراش 

بنئللق عن رحسن( هق( طب حبر ن ت حم رش -  ١٩٧٦



ججيغ؛ييه(٤٢^)
يلثاتهلحاجته زوجته الرحل دعا إذا ت قال . الله ود رم أف علي، 
التنور.على كانت ؤإن فلتجته( رواية: )وفي 

أنلو قال: . المي أن ىاس، ابن عن م( )خ -  ١٩٧٧
الشيهلان،جنبنا اللهم اممه، م بقال! أهله يأتي أن أراد إذا أحدكم 
يضرملم ولد، ذلك في بينهما قدر ثم رزقتنا، ما اوثسهلان وجت 
عليه.يسالهل ولم أبدا، شيهلان 

قال:ه اممه رسول أن الخيري، سعيد أبي عن زما —  ١٩٧٨
فلينوصأيعاود( رواية: روقي يعود أن أراد نم أهله، أحدكم أتى إذا 

وصوءأ.بينهما 

نسائهعر يدور ه المي كان مال: أنس، عن رخ( .  ١٩٧٩
قتادة:قال عشرة، إحدى وهى والهار، الليل من الواحدة الساعة في 

ثلاثين•قوة أعهلئ أنه نتحدث كنا قال! يهليقه؟ وكان لأنس: قلت 

إذاتقود: اليهود كانت، قال: جابر، عن م( رخ -  ١٩٨٠
البخاري(رواية )هذه أحول الولد جاء ورائها من جامعها 

منامرأته الرحل أتى إذا تقود: اليهود كانت، قال: لم(: )ولم
مأوألم حزئ فنزللم،: أحول، الولد جاء محيلها فى دبرها 
شئتم4.آئ وثم 

لمالقرآو قرأ إذا م ابن كان قال: نافع، ص رخ( .  ١٩٨١
حتىالبقرة، سورة فقرأ يوما، عليه فأحذُت، منه، يفيا حتى يتكلم 
نزلت،قال: لا، قيت،! أنزلت،؟ فسلم أتدري فقال; مكان، إلى انتهى 

حريم^^١ قال: عمر ابى أف رواية(: )وفي مضى ثم وكدا، كذا في 
الفرج•في يعني الحميدي: قال . • في. ثانيها قال: أظ 



؛،٨٤٥خؤ|1سيه 
وهوالظرف بعد ما يذكر لم النسخ، جمح في رح هكذا الفتح! في الحافظ )هال 

وفدالثرفاني، ذللئ، فى وسلفه فهمه، ما وح_، الحميدي وفول قال! المجرور، 
فيالحديث هذا المخاري أورد المريدين! سراج في العربي ابس بم أبو قال 

ابنحديث، أن وبين مشهورة والمسالة بياضا، وترك • ٠ في* يأتيها ٠ فقال التفسير، 
ابنالإسلام شيح مثل وهد حجر، ابن كالم انتهى دبرها، في المرأة إتيان في عمر 

والمنة،بالكتاب حرام دبرها في الهرأة وؤدء بقوله! فاحاب ذللت، عن فقبمج تيمية 
عنت، ثبوقد المغرى، اللوطية هو بل ،، والخلف، لفالجماهير قول وهو 

وقدأدبارهن، فى الماء تأتوا لا الحق، من يستحي لا اش إن نال! أنه . الحم، 
فإنالولد، موضع هو والحرث، شئمه< آئ ئأوا لكم مُث، ءؤي-آءغأ • تعالى ؛ال، 

د!رهامن امرأته الرجل أش إذا تمول؛ اليهود وكانت والريع، الغرس محل الحرث 
جميعمن امرأته يأتي أن للرجل دأباح الأية، هذه الله فأنزل أحول، الولد جاء 

فإنجميعا، عزرا وطاوعته، الدبر في وثلتها ومن خاصة، الفرج في لكن جهاتها، 
سبحانهوالله به، يفجر ومن الفاجر الرجل بين يفرق كما بيتهما، هرق ؤإلأ ينتهيا لم 

تكونالذي بالموضع ، فكيففرجها في عارفة النجاسة أن ْع الحائض إتيان حرم 
وأصحابحنيفة أبى ومذهب، اللواط جنس من فهذا وأيضا المغلغلة النجاسة فيه 

مذهب،من الظاهر هو وهذا بينهم نزاع لا حرام ذللت، أن وأصحابه وأحمد الشافعي 
ومنهمذللث،. بخالق أخرى رواية عنهم الناس بعض حكى لكن وأصحابه؛ ماللثط 

عمرابن عن نقله أنه نافع عن نقل ما ذللث، وأصل فيها. وطعن الرواية هذه أنكر من 
غلهلأو غلط ناح يكون أن فإما ذلل؛،. في نافعا يكذب اممه عيد بن سالم كان وفد 
الكتابحلاف ؤخ يمما هد.ا يكن لم غلهلة الناس بعفر غلهل فإذا فوقه. هو من 
تحريمعلى الأئمة واتفق بالدرهمين الدرهم إباحة في غلْلوا طائفة أن كما نة وال

أعلم(.والله الصحيحة الأحايين، س ذللثح في جاء لما نللثإ 

معحرجنا قال! الخيري، سعيد أبمب عن م( )خ —  ١٩٨٢
الربح،مى من محبيا فأصبنا المضثللق، بني غزوة فى ه اض رسول 

أنفأردنا الخزل، وأحسنا النزنة، علنأ واشتدت، اء، المفاشتهينا 
ألنا٠فنسأله؟ أن قبل أظهرنا بين . اش ورسول نعزل ت وقلنا نعزل، 

يومإلى كائنة سمة ْن ما تفعلوا، لا أن عليكم ما فمال! ذللثؤ، عن 
إنهمالمصهللق بتي غزوة في قال: رواية( )وفي كائنة وهي إلا القيامة 



.الني قالوا ولا بهن يتمتعوا أن فأرادوا سايا، أصابوا 
يومإلى حالق هو من كب قد اف فإن تفعلوا، لا أن عليكم ما فقال! 

القيامة.

الله،ود رم يا ت فقال(الأنصار من رجل جاء ت قال )وللبخاري( 
فقالالنزل؟ فى نرى ، كيفالمال، ونحنج نبنا ب، نميإنا 

فانهتفعلوا، لا أن عليكم لا ، ذللث، لتفعلون إنكم أو ت ه الله رسول 
القال: لم( )ولمكاظ هي إلأ نخنخ أن ١^ كن، ة شث 
القيامةيوم إلى كائنة هي ننمة حلى اممه كسب، ما تفعلوا، لا أن عليكم 

العزل؟عن . اض رسول سئل ت قال له( أحرى )وفى سكول إلا 
يمنعهلم شيء حلى اممه أراد ؤإذا الولد، يكون الماء كز من ما فقال! 
ومافقال: ه النص عند العزل يكر قال: له( أحرى )وفي شء 

أنؤيكره منها فيحيبؤ ترصع، المرأة له تكون الرحل ؛ قالواذاكم؟ 
تحملأن ؤيكره منها فيصسب، الأمة، له تكون والرحل منه، تحمل 

ابنقال القدر. هو فإنما ذاكم، تفحلوا لا أن عليكم فلا قال: مه، 
زجر.^ا لكال والله فقال: الحسّن، به فحدنن، عون: 

الفرج(.حادج الجماع عند الماء نذق العزل؛ الأزواج. فقد • رالثربه 

٠اض مهد ض نغزل قا قال: جاي، ص م( )خ .  ١٩٨٣
فبلغه اممه رسول عهد على نعزل كنا ت قال لم( )ولمينزل والقرأن 

أتىرجلا أن له(: أحرى )وفي ينهنا فلم ه افه رسول ذللث، 
النخل،في ومحانيتنا خادمنا، وهي حاريه لي إل فقال: اممه رسول 

ثئت،،إن عنها اعزل له: فقال نحمل، أن وأكره عليها، أمحلوفه وأنا 
إنفنال: أتاه ثم اممه شاء ما الرحل فلبث، لها، قدر ما محياتيها فإنه 

)وفيلها قدر ما سيأتيها أئه أحبرتالئط قل. فقال: حمانث،، قل. الجارية 



أناتال! حنالخا، الله، رسول يا نال! لما وفيه! نحوه أخرى( 
•ورسوله الله عبد 

بهشبهها النخل؛ يسمي الذي البعير المانية؛ والأنثى، الذكر فيه يستوي )الخادم؛ 
ذلك(.في 

إلىجاء رجال أن زبد، بن أسامة عن )م( -  ١٩٨٤
لمه•' اممه رمول فقال امرأتي؟ عن أعزل إني فقال؛ ه اف رسول 

فقال- أولادها على أو - ولدها على أشفق الرجل: فقال ذللن،؟ تفعل 
رواية(؛روقي والروم فارس صر صارا ذللث، كان لو اغ.؛ رسول 

الروم.ولا فارس ذلك صار ما فاد، لذلك كان إن 

حضرتنالت؛ الأمدية، وه_، بئب جذامه عن رم( —  ١٩٨٠
الغنلة،عن أنهى أن هممت لقد يقول؛ وهو أناس في اش رسول 

يفرفلا أولادهم، يغيلوذ هم فاذا وفارس، الروم في فنفلرت 
الوادذللأ، ه؛ فقال العزل، عن مألوه ثم شط، نللث، أولادهم 
الم•
لأنهمحصن بن عكاشة أخت، وهي المهملة، الدال وفح الجيم بفم )جدامة، 

بالغيلةالمراد ش واختلف العزل، وكراهة الغيلة حوار باب بقوله' عليه ملم وبوب 
حامل،وهى المرأة ترصع أن وقيل مرصع وهى امرأته يجامع أن هي شل هنا، 
كراهةعلى محمول الهى بأن - العزل فى ;عى - الروايات ين يجمع الووي: نال 

الكراهة(.نفى لا الحرمة نفى على محمول والإذن التنزيه 

أنعثر، بن عبداف عن رصحيحا بغ( هق شف، رلك -  ١٩٨٦
تأتينيلا يعزلونهى؟ ئم ولائيهم، يعلوون رجال بال ما قال؛ عمر 

فاعزلواولدها، به ألحمت، إلا بها، ألم فد أنه منيها يحترف، وليدة 
أمسكوا.أو يعد فأرملوهى ؛ رواية، )وفى اتركوا أو بعد، 
إلامنه به نيثبت فلا مولاها من الأمة ولدت إذا الهنام! ابن قال المرقاة! في )قال 

وهارون،والشعبي والبصري الثوري قول وهو بوطثها، اعترف ؤإن به، يعترف أن 



جعوخ؛سيه
يثبتوأحميت والنافعي مالك وفال العزل، ْع ثابت، بن ونيد ممر عن المروى وهو 

رواية؛وفي للفراش، الولد ؛ حدين، ودليلهم عنها، عزل ؤإن بوملتها أفر إذا 
الن_ا(.فى باب، فى وسيأتي المجر، وللعاهر الفراش لصاحبا 

تنال و. الله رسول أف الخيري، معيد أبي عن )م( -  ١٩٨٧
امرأتهإلى ينفي الثحل القيامة يوم اممه عند الأمانة أعفلم من إف 

افعند الناس أنر من إن رواية(• روش برها ينئر ثم إليه، وتمضي 
ينشرثم إليه، ومضي امرأته إلى بمضي الرجل القيامة يوم منزله 

صاحبه.مر أحدهما 
امرأته؛إلى يمضي الأمانة. حيانة اعفلم أي؛ مضاف، حدفح على الأمانة؛ )أعهلم 

الحديثهذا وفي النووي■ قال إليه، الوصول هو شيء، إلى والإفضاء يجامعها، 
ذكرمجرد قاما نللث،، تفاصيل ووصم، الاستمتاع س بينهما يجرى ما إفشاء تحريم 

كماكراهة، فلا العجز عليه تدعي كأن لخاحة كان فإن حاجة لغير فيكرم الجماع 
الليلة؟(.أعرصتم طلخة؛ لأبي ق؛ وقال وهده، أنا لأفعله إني . نال 

والانثساظالكلام نئقي كنا ثال: غمر، ابن عن )خ( .  ١٩٨٨
فلماشيء، فينا ينزل أن هيبه الله رمول عهد على نسائنا إلى 

فانيسعلنا.ثكلمنا ه تويي 

نلقال؛ هر.مْ، أبي، عن رحسن( هق( ك ن )حم -  ١٩٨٩
إذاوتطيئه نم، إذا تنإْ التي قال: خر؟ الماء أي ه: اممه لرسول 

فيرواية(؛ )وض نكرة بما مالها ولا ننسها في تخالمه ولا أمز، 
وماله.نمها 
يدها(.الن.ي ماله أي؛ وماله، )قوله؛ 

يجللا نادت ه المي أن هريرة، أبي، همن م( رخ -  ١٩٩٠
)زادبيته في تاذف ولا بإذنه، إلا ماهل• وزوجها تصوم أن للمرأة 

فلمهأمره غير من كنسه من أنفقت، وما بإذنه، إلا شاهد( وهو لم: م
شنلزه.إليه ثؤدىا فانه )وللبخاري(: أجره نصم، 



ينهيحجخغ؛سيه 
ؤإلأالغالب مخرج حرجت شاهد، وهو لم؛ منيادة حجرت ابن الحاففل )ثال 
المغيبةعلى الدخول عن النهى لشوت المنع حينها يتأكد بل الإباحة تقتفي لا شته 
،نمقوالمراد نصفه أي؛ ثهلنْ إليه يودى I البخاري ورواية ، زوجها غاب التي 

نصففالها داود؛ أبى رواية وفى ابقة، السالرواية فى واضحا حاء كما الأحر 
المنمق(.المال على ثءلت0 إليه يودى فوله فحمل الخءلابى وأغرب أحر0، 

إنيقال: الله. رسول أن ماس، ابن عن م( )خ -  ١٩٩١
الدنيا،بقيت ما منه لأكلتتم أصبته ولو عنمودأ، فتئاولت، الجنة، رأست، 

أهالهاأكشر ورأيت، أيقلع، فثل كاليوم مثهلرأ أر فلم التار، وفيت 
باش؟قيل: بكفرهن، قال: اغ؟ رسول يا بم : قالواالنساء، 

إحداهنإلى أحنت، لو الإحسان، ؤيكفرن العشير، يكفرن قال: 
قثل.حيرأ «ii؛، رأيت، ما قالت،: سيئا، منلث، رأيت، ثم كله، الدهن 

ورأينافوله؛ غيره، أو زوج من يعاشرها من كل به أراد وقيل الزوج، )المثير؛ 
لهمن منزلة الجنة أهل أدنى أن هريرة؛ أبي حديت، مع امتثكل التاء، أهلها أكثر 

أبىحديث، حمل واجيت، الجنة، أهل أكثر اء النأن ومقتفا0 الدنيا، من زوحتان 
الناسبعض أن على دلل ء؛ه المووتما؛ قال الدار، من خروجهن بعد ما على ،y./؛ 
الإحسان(.جحود س والتحذير المعم شكر وجوب وفيه جهنم، في هعل.ب اليوم 

عتبة،بشتح هند -؟،١۶^، قالت،: عائشة، عن م( )خ -  ١٩٩٢
حباءأهل من الأرض نلهر على كان ما اش، رسول يا واش فقالت،: 

محلهرعلى اليوم أصبح ما ئم حثائلئ،، أهل من يذلوا أن إلي أحب 
قالحبائالثح، أهل من يعزوا أن إلي أحم1، اء حبأهل الأرض 
اش،رسول يا قالت،: ثم بيده، نفي والذي وأيضا اش رسول 

لهالذي ثس أطعم أن حرج علي فهل متنلث،، رجل سفيان أبا إن 
رواية()وفي بالمعروف، تطعميهم أن عليّلث، حرج لا قال: عيالنا؟ 

يكفينيما النفقة من يعطيني لا شحيح؛ رحن؛ سفيان أبا إن قالت،: 
صذللث، في علل فهل علبه، بغير ماله س أحدث، ما إلا بني، ؤيكفكب 



عخ|]1سيه

ؤيكفييكفيك ما بالمعروف، ماله من خذي النبي فقال جناح؟ 
ننك.

فزيدقالباك، في الإيمان يتمكن محيمحا ذلك من وسزيدين أي: •وأيضا، )فوله: 
الميمبكر ، ومنيالث، ومعنى، وزنا بخيل مسيلا،: وأصحابه. اش. لرصول حبك 

وجوبالحدث وفي ؛الوجهين، وروي الخل، ني المالغ مثيلة: مكسورة والض 
محنعاجز وهو حق غبره على له من أن وفيه النووي: نال والأولاد، الزوجة نفقة 

يعنى- ماومنا وهذا إذنه بغير حقه فدر ماله من ياحن. أن له يجوز اسيفاله 
ه(اوماللأ، حيمة أبو ذللا، ومغ - الثّافعية 

تزوجني،قالت؛ بكر، أبي، بنن، أساء ء>، م( رخ -  ١٩٩٣
ناصحغين شيء، ولا مملولثؤ، ولا مال من الأرض في له وما الزيت، 

القوىوأد١و، وأمومحه منونته وأكغيه مزنه أعلم، فكنت، فرسه، وغير 
أكنولم واعجتر، عريه، وأحرر الماء، وأنتفي فاعلمه، لناصحه 

،صن3، وه نوكن الأنصار، من حارالت، لي يخبر فكان أخبر، أخبن 
علىه اض رسول التي الزبير أرض من النوى أنفل وكنث، 

رأس،على والقوى بوما فجئن، ئرنخ، يلثي، ءل5، وهي، رأسي،، 
إئخ ئح، وقال■ فدعانير، أصحابه من نفر ومعه . اممه رمود فلقيث، 

وغيزئهالرير وذكرمحتنج الرحال، مع أسير أن فاستحييت، خلمه، ليحملني 
فمضى،استحييت،، قد أني . الله رسول فعرف - الناس أعير كان و- 

ومعهالنوى، رأسي وعلى اف رسول لبجي، • فقللم، الربير، فجئت، 
،عنزثلث، وعرف، منه، فامتحييتتح لأركن، فاناخ أصحابه، من نفر 

معه،ركو؛ك، من علي أسد راملث، على القوى لحملك، واممه فقال؛ 
سياسةفكفتني بخادم، ذللث، بعد بكر أبو إلي أرمل حض قالتح؛ 

أعتقني.فكأنما الفزس، 

لهوكان البيح،، خا.مة الزبير أخدم كنح، نالت،؛ لم( )ولم



حعهينع
سياسةمن على أشد شيء الخدمة من يكن فلم أسوسه، وكنت فرمى، 

إنهاثم I نالت وأمسوسه، عليه، وأقوم له، أحتس كنت المرمى، 
كفتنيقالت: حادمأ، فاعطاها نبي، ه النبي جاء حادمآ، أصابت 
أميا ذقالث رحل، فجاءني موونثه، عني فألقت الفرس، صيامه 

إلإني قالت• داه، بمل ش أبخ أن أردت ُقير، رجل إنمح، ش اب 
فجاءشاهد، والزبير إلي فاطلب فتعال، الزبير، ذللثه أبى لك رحمت 

دارك،ظل في أبع أن أردلم، فقير، رحل إني عبداف، أم يا فقال،: 
أنللث، U : ٧١لها فقال دارتم،؟ قلل إلا بالدينة لك U فقالت: 
الجاؤية،فبعته كنن،، أن إلى يبيع فكان سع؟ فقيرأ رجلا تمعي، 
إنيفقلت: لي، ميها فقال: حجرتم،، في وثمنها الزبيت، علي فيحل 

أقطعالله رسول إ0 عروة: عن البخاري: قال بها. تحدين، قد 
النضير•بني أموال من أرصا الزبير 

جوازالحارث وفي العظيمة، الدلو العرب؛ الماء. عليه تقى يالبعير )الناصح؛ 
فياكرغيب باب في مفملأ تقدم وند زوجها، إذن بغير مالها في المرأة تمرق 

الصدفة(.

علىوالإنفاق، الصدفة في اكرغيبط باب في تقدم كما الجمهور، مذهب وهو دء 
عليهاينكر فلم ه الك، تستأذن ولم جاينتها اعتقن إذ متمرنة حدبن، عند الأقارب 

للأفضل(.وخهها ولكن 

تيهامن ح أه؛ قالن،: عانثة، عن م( رخ -  ١٩٩٤
منها،تكثر يلا الرحل عند تكون المرأة في ت، نزلإعناصا؛؛< أو ئثورا 

ثمتهللم؛ي، لا كني، أمله: فتقول غيرها، ؤيت؛زوج طالقيا فيريد 
قالت،:لي، مة والقعلى النفقة من حل في وأنحنج غيري، تزلج 

ثألق،لخئلظ :تتبمآ بمالخا ئ ي -كثاغ >اؤفلأ قوله: فذللثح 
أوكترآ - يعجبه لا ما امرأته من يرتم، الرحل هو قالتإ: رواية( روقي، 
قالت،:منت؛،، ما لي م واقأمكني، فتقول: فراقها، فيريد — عيره 



خخ|1سفه

عندتكون المرأة في نزلت ئالت؛ لم( رولمتراصنا إذا بأس فلا 
أنفتكره وولد، صحبة لها وتكوف منها، يستكثر لا أن فلعله الرحل، 
شأني•من جل مح، أنت له؛ ذفول يفارقها، 
ومثلمتواترة، سعية وكلاهما نضلحا، ت وقرئ الزوجان، ت أي يتصالحا، )يصالحات 
وليلتهايومها وهت إذ ه نردة المؤمنين أم نعالت ما الحديث في المذكور 

ابنقال المم، بايؤ في قريا تقدم كما رمول( رصي بذللثج تبتغي لعائشة، 
فيه(.أرلتؤ لأية ١ إن ؤيقال، ذللث، نحو له جرى حدج ين راغ وكذللث، تيمية* 

امرأة،عئزة إحدى حلل محالت،: عائشة، عن م( رخ -  ١٩٩٥
شنتا.أزواجهن أحبار س يكثمن لا أن وتعاقدذ فتعاهدو 

الجبل، رأس علك، عث، جمل لحم زوجي، الأولك،؛ قالت 
فيتمي.رواية(: )وفي مممإُ نمين ولا ء؛نميى، مهل 

إنأذره، لا أف ، أحافإني حننه، أبث، لا زوجي الثانية: محالتح 
وبمنه.غيره أذم أذكزة 

أمكنؤإن أطلؤ،، ١^١، إن المثلمى، زوجي الثالثة: ت، مال
؛^3،.

مخافه،ولا م، ولا حر، لا تهامه، كليل زوجي الرابعة: قالتج 
نأمه.ولأ 

ولاأسد، حرج ؤإن مهد، لحز إن زوجي ة: الخاممالت، 
عهد.عما نأل 

ؤإناثتمج، شرب ؤإن لم،، أكل إن زوجي المادّمة: مالت، 
النث،.ليعلم الكمؤ، يولج ولا التمج، اصهلجع 

لهداء كل حلناماة، - عياياء أو - عياياء زوجي المائعة: مالت، 
^،.iJكلأ خنع أو هئلئ،، أو ثجلن، داء، 



أرب.مز والمز زونب، ريح ازيح زوجي، الثامنة: قالت 
عفلي_لمالنجاد، طويل العماد، رفيع زوجي الماسعت! قالت، 

الناي.من المن، قربج، الرماد، 

ذللث،،من حير مالك، مالاانا، وما مالك،، زوجي العاثرة: قالت 
المزهرصوث، نمعن إذا المسارح، قليلامث، المارك، كثيرالم، إبل له 

هوالك•ألهى أيس 
منأناّز زرع؟ أبو فما زنع، أبو زوجي عشرة: الحادية قاك 

نمي،إلي فجحنإ وبجحني عصيي، نحم من وملأ أدني، حبي، 
ويائسوأفل، صهيل أهل في تجبيا ببذ، محنة أهل، مح، يجدني، 
)قالفأتقنح وأشرب، فأتصح، وأرثي اثثح، فلا أقولت، فعندْ ومنق، 

زؤع،أبي أم أصح(. وهذا بالمم فاتقئح بعضهم: وقال، البخاري: 
ابنفما زيع، أبي ابن مناح، ومحتها رداح، عكومها زيع؟ أبي أم فما 
ريع'أمحا بثت الجمر؛، ذراع ؤيثبحه ثعلبة، كننل مضجعه زؤع؟ أبي 
وعنهلائها، كومزة أمها، ونلؤع أبثها، ظؤغ زيع؟ أبي، بنتخ فما 

تبميثا،حديثنا بث، لا زيع؟ أبي جامنة فما زرع، أبي جانية جارتها، 
رهمعأبو حؤج ٠ قالت يعسما، بيتنا تملأ ولا ثنقيا، مرتنا ، تنقولا 

منيلعبان كالمهدين، لها ولدان معها امرأة فاةئ يمحقن، والأوطالمؤ 
نريا،رجلا بعده ينكحلمخ ونكحها، فطلقني يرماتنين، حمرها نمت، 
كلمن وأعطاني ثرتا، نعما علي وأراح حقنا، وأحد ثريا، ركبا 

كزحمغلما فلو أهلكؤ، ومري زيع، أم كلي وذالا: زوجا، رائحة 
ليقال، عاتشة! قالت، زتئ، أبئر آنية أصغر بلغ ما أء-هلانيه شيء 

زنع•لأم زيع كابي للث، كنث، افه رسول 
يقيه،بتخرج I ينتقى أو يختار، )ينتقى( ينقل، )ينتمل( الهزال ثديي )غن،( 

الكامنةوأسراره الظاهرة عيوبه وبجره( )عجره المح فسكون• بكمر والنفي، 



جخإقء؛يإيهلنقح 
)النوم كثير أنه نعتي كالفهد، )فهد( المذموم الطويل أو الخلق اليئ )العشنق( 

)اثطت(ثيئأ يقي لا بمصث الأكل من أكثر )لت( شجاعة كالأسد أي أمد( 
يهتديلا )غياياء( يعاشرها فلا عنها وتنحى يثويه )التت( الإناء فى ما استقصى 
أحمق)طاياء( اء التإتيان نطح يلا عنين )عياياء( لمصالحه يسلكه لخسلك 

حللجو )شجك( لديه موجود العيوب ْن الناص في تفرق ما داء( له داء )كل 
والجرحالشج لك( كلأ )جمع بدنك من جزء أي في جرحك )فلك( رأصك في 

والترفالرفعة عن كناية العماد( )رفيع الرائحة هليب نبت هو زرنب( )ريح 
)صوتالكرم عن كناية الرماد( )عظيم فامنه طول عن كناية النجاد( )طويل 

من)أناصر مذبوحات )هوالك( القيمان مجيرء عند يفرب الذي الدف المزهر( 
)بجحني(ينوص، حلنا ملأهما أي! متدن، كل ُزإ الحركة النوص! أذئي( حلي 

نفسي(إلي )نجحث به يفاحر أي! بكيا يتبجح فلأن يقال! وفرحني عنلمني 
الخيلصوت )صهيل( موصع هو وفيل عيش، وضيق مشقة )بشق( عندي ءْلخت< 
منيه يخلط ما ؤيزيل ينب )منق( الزيع قدوس )داض( الإبل صرت رأطيط( 

الممح؛)فأتقنح( تخدم أنها تمنى المباح، حتى أنام فأتصح( )أرني ونحو0 قشر 
جهع)عكومها( ريا الشرب ترك أي بالميم* فتقثح وشرب الري، فرف الشرب 

١^٥^^نئلتة( )كننل كبيرة )رياح، الأمتعة ب تجمع الذي الرعاء وهو عكم 
أنهأرادت وقيل؛ اللحم، قليل أنه أي ننمه، وهو النخل جربي من نق ما 

)غيفلأشهر أربعة بلغت إذا المعز مجن الأنثى )الجمرة( غمده من نل كالسيف 
ال)تعشيشا( طعامنا )ميرتنا( د تف)تنفش( وأدبها لحسنها صرتها تغيغل جارتها( 

فسكون،بفتح وحلب جمع )الأوطاب( المليور كأعشاش البيت في الهمامة تترك 
تحتمن فيل )برثاننين، الزبد لاستخراج تحرك )تمخض( اللين وعاء وهو 

ورجحهحسنين، صلجربن ثديين لها أن المراد ونبل راقدة، وهي خمرها 
)شرنا(شريفا )سريا( درعها تحت ومن صدرها تحت من ت روي قد لأنه القاصي 

هيلأنها أعطالي تريد مراحها، إلى إبله رد )أراح( رمجحا )حئليا( جيدأ فرما 
مماأعطاني زوجا( رائحة كل من )وأعطاني كثيرة إبلا ريا( )شأ ماشيته مراح 
عليهموأوسعي صلبهم أهلك( )متري وصنفا نصتبأ المال أصناف مجن علته يروح 

وشرحلم معلى النووي وشرح الأصول جامع من ملخصأ انتهى الطعام. من 
البخاري.صحح على البغا مصطفى 

وودك 



)حهيح

الإنلأءاث 

اءونيوما، أصبحنا قال! عباس، ابن عن )خ( -  ١٩٩٦
المسجد،إلى نخرحت أطها، مهن امرأة م عذ بجن، . المي 

إلىفصعد الحطاب، بن عمر فجاء الناس، من ملأن هو محإدا 
فلمسلم، ثم أحد، يجنه فلم فلم، له، في وهو ه النبي 
قال؛ساءك؟ أءلثمثا فقال! و. المي على قذحل فناداه، أحد، يجه 

علىلحل ثم وعشرين، تسعا فمكن، شهرا• منهن آلمخ، ولكن لا، 
ائه.ن

المرادلمس أنه على واتفقوا شهرأ، علمهن ثدحل لا حلف ومعناه حلث، )آلئ،؛ 
مخممسالفقهاء عرف ني فالذي الفقهاء، عرف في الذي الإيلأء منهن بإبلائه 

هإيادنه ب في واحتلف ومساتي، الزوجة وؤدء من الامتناع على يالعحلمف 
فيسق كما علمهن غضبه ندة من اعتزلهن وأنه العسل أنه الصحيحين في والن-ى 
.(•افه رصول، ذكر كتاب 

لمائهمن ه اممه رمحود آلي قال! ألمس، عن )خ( -  ١٩٩٧
فمال!عمر، فجاء له، علثة في ئجلز فدمه، انمكئ١ وكانت، شهرا، 

بننافمكث، ش_هتا، منهي آلسلم، ول،كن لا، قال! نساءك؟ 
الله،رسول يا ! فمالوانمائه، محانر على فيحل نزل، لم وعشرين، 

وعشرين.سنا يكون الئهز إن قال! شهرا؟ آلمتط 
يدحللا حلمج! و. النبي أف محملمة، أم عن م( رخ -  ١٩٩٨

أوعليهم عدا يوما وعشرون عه تمضى فلما شهرا، أهله بعفى على 
فقال!شهرا؟ علهى ندحل لا أن حلمث، اف، نبي يا له! فقيل راح، 

•وعرين تعا يكون هر الإن 

أننمالخ. ان نال: ١^٠ شهاب ا؛ن ص رم( -  ١٩٩٩



عنعروة ذأ"مرني ت الزهري قال شهرا، أزواجه على ندحل لا أن 
عليلحل أعدهن، ليله وعشرون تسع مضى لما ت قالت عائشة 
أنسمتإنك اف، رسول يا فقث! بى، بدأ ثاك؛ اف رسول 

أعدص،وعشرين نع من يحلن، ؤإنك شهرأ، علينا ثدحل لا أنك 
وعشرون.تع النهر إن ئال! 

عنغاب من أن وب لها، نيانه ظهر إذا يمتنه الحالف تذكير فه حجرت ابن )تال 
يقئأن ولا ببغ حس، من سدأ أن يلزمه ولا منهن ثاء بمن يبدأ حضر نم أزواجه 

يومها(.وافق لكونه يعاتشة بدأ أنه ويحتمل ثيل كدا 

٢٠ أربعهمصغ إذا محال: عنر ابن أن نافع، عن رخ( -  ٠٠
يعنييطلق، حتى الطلاق، عله تقع ولا يطلق، حتى يوهم، أشهر، 

الدرداء،وأبي وعلي، عثمان، عن ذلك ؤيذكت هال؛ المولي. 
أفرواية(؛ )وفي المك،. أصحاب من رحلا عشن واسي وعائشة، 

لأحديجل لا • هلث اش ثى الذي الإيلأ■؛ في يقود كان عمر ابن 
كماالطلاق، يعزم أو بالمعروف،، يمسك أن إلا الأجل، بعل، 
ممار.اللئ أ> 

اممهفول في المذكور وهو زوجته، يطأ ألا على الزوج يحلفؤ أن هو )الإبلاء 
عياض•القاصي نال النووي؛ نال أثيره أنبمء ربمث، بميم ثن بقزذ ؤؤبئذ؛ث تعار" 

منالمولي بعدهم؛ ومن والتابعين الصحابة معظم فقال مدته، تقدير في واحتلفوا 
حلافولا بمول، فليس أربعة على حلف فإن أشهر أربعة من أكثر على حلف 
انقضاءقبل جامع لو أنه حلاف ولا أشهر أربعة تبل طلاق عليه يقع لا أنه بينهم 
الكوفيون:فقال أشهر أربعة انقضت حتى يجامع لم إذا فأما الإيلأء، سقتل المدة 

الظاهروأهل الحديث أصحاب وفقهاء ومصر الحجاز عالماء وقال الطلاق يقع 
عليه(.القاصي طلق امنع فإن تطلق أن ؤإما تجامع أن إما للزوج يقال كلهم• 



القلعباب 

بنميس بن ثابب امرأْ أل بس، ابن عن )خ( - ٢٠٠١
حلقفى ثابت على أعتب ما له؛ فقالت ه اش ود رم أثث نماص 

البخاري:عبداممه أبو قال - الإسلام في الكمن أكرة ولكني دين، ولا 
نعم،قالت: حديقته؟ عليه ألردين •' ه الله رمود قال - ثغفه ئعني 

ئظليمة.ومحللمها يقه، الحد اقبل و.•' اممه رسول له قال 
؛ناييماالإسلام ني نفي على أحاف المعنى الئلمي نال، الإسلام، في الكم أمْ )نولها 
كرهتإذا يشؤع النلع أن وفيه لزوجها، المغفه من يتوقع مما وغير؛ وفنك نشوز من حكمه 
أوعينا المرآة الرجل اعش بما إلا تكون لا الفدية أن على به واسيل، الرجل، عثرة المرأة 
أنأسمع أزل، لم ت مالك ونال، وغيرهم، وأحمد حنيفة أبي قول، وهمو عليه يربد ولا بقدره 

ونال،يبءه، أقيئ ؤا عثؤما ■؟-؛٤ ^،5 تعالى: لقوله منه وبأكثر بالصداق نجوز الفدية 
شيئا(.لها لييع أعطاها ما منها يأحد أن أحب ما المسيب بن سعيد 

أنها، ع٠ناء بن شذذ بنن، ١^ عن )حسن( طب( ن ت زم - ٢ ٠ ٠ ٢ 
تعتدأن - أمزيئج أو - ه النبي فأمرها س الله رمول عهد على احتلمت، 

قالته;عثمان، حنلم، ثم زوجي، من احتلمتا ت قالتا رواية( روممحب بحيفة 
به،عهد حديثه تكوني أن إلا عليلثج، عدة لا قال؛ العدة؟ من علي ماذا 

هالله رمول قفاء ذللث، في متع ؤإني قال: فتمكثيصسسممة، 
منه.فاحتالعثا ؛نثماس، قيسي بن ثابت، تحت، كانت، المعالثة مريم في 

فقهاءموهب تيمية: ابن قال، لفادقها، موصأ لزوجها ازوجة بذل، أن )الاحتلاع: 
وفرقةللنكاح فخ الحلع أن وغيرهم حزيمة وابن ؤإسحاثا أحمد كالإمام الحديث، 

عنالثابت هو وهذا الثلاث، من بحت، ولا بطلاقا وليس الزوجين بين باتنة 
ليسالمختلعة أن وغيرهما عباس وابن عفان بن عثمان عن نبتا وكدللئ، الصحابة 

يقولون.■العلم أهل وأكثر بحيفة، تعتد أن عليها ؤإنما قروء، بثلاثة تعتد أن عليها 
الأنصار(.من قبيلة مغالى، يني إلى ية نت لغالثة ١ المعللقة. عدة المختلحة ءد.ة 



ج1تي|1سيهاجتتثتيح 
ننن:ثلاث نريزة في لكن قالت: عائشة، عن ،؛ا زخ - ٢ ٠  ٠٣

لمنالولاء فيها . الله رسول وقال زوجها، فى أعتمت 
منوأدم نجز إليه فمرب تموو، والبرمه ه الله رسول ودخل أعثق، 

لحمذلك ولم بالى، : قالواتفور؟ ئننة أز ألم فقال: الست، أذم 
صدقة،عليها قال: الصدقة، تأكل لا وأنث، بربره، على به تصدق 

هديةلما منها وهو صدقة، عاليها هو قال: رواية( )وفى هدية ولما 
.اممه رسوث، فخئنها ، ت، وعتققالت،: وفيه: نحوه، لم( )ولم

نخيرهاعبدا، ا زوجهوكان رواية(: )وفى نصها فاحتارت، 
يخيرها.لم حزأ لكن ولو ها، نففاحتارت . اينه رسول 

محولهإلى بعده وما والرقيق، العتق باب، محي بطوله سيأتي أعتق، لمن الولاء )محوله 
بفمتينالألم، القدر. البرمة! الصدقة. عليهم ئحرم من باب، محي سبق هدية، ولنا 
جامدا(.أو كاذ< سائاد الخبز ْع يوكل ما وهو إدام، جمع الدال• تكن وقل 

أمول،عبدا نريرة زوج كان قال؛ عبام، ابن، عن رخ( - ٢ ٠ ٠ ٤ 
فيوراءها ، يهلوفإليه أنفلر كأز فلأن، لبني عبدا مغبن,،، له: يقال 

الممي.فقال عليها، يبكي، لحيته على سيل ودموعه المدية سكك 
،مح.ومن بريرْ، مغثث حب من( تعجب ألا ءباس،، يا للعباي 

ياقالت،: ولدك؟. أبو فإنه راجعتته لو المي فقال • أ مغيثا؟ بريرْ 
فيه.لي حاجة فاد قالت،: أشمع، إنما قال: تامرني؟ افه، رسول 

تمال ه الني أن هريرة، أبي، عن رصحيح( هق( لث، حم، ن ي، رحم - ٢ ٠ ٠ ٠ 
نجبمن ت رواية( ثْ)وفي على عدأ أو زوجها، علؤر امرأة نجب من منا ليس 

منا.فليس زوجها عر امرأة أفسد ومن ، منا فليس أهلها على خادما 
أوامرأته عند الزوج مساوئ يذكر بان القاري• قال وأفسدها، خدعها ت )حببها
محسدها(.على والجاريق امرأته على الزوج إفساد معناهما وفي عندها، أجني محاسن 



اثلاق؛اب 

فالحائض، وهى امرأته طلق أنه عتر، ابن عن م( )خ - ٢ ٠  ٠٦
منْاممه رسول فقال ذلك، عن . افه رمحود الخطاب بن عمر 

ثاءإن ثم نطهر، نم تءمثس نم تطهر، حتى لتمسكها ثم ذلثراحعها، 
أناطه أمر التي العدة فتلك يس، أن قبل طلق ء محا ؤإن بعد، أمك 
فتغيله ليبي عم ذلك فدكر قال: )ولسالم( المساء لها تلأق 
تملةمأحرى حيضة تحيض حتى جعها فلترا مز0 قال: ثم ه اطه رسول 
منطاهرأ فلطلقها يهللمها، أن له بدا فإن فيها، طلقها الي حيفتها محوي 

عبداطهوكان اطه، أمر كما للعدة الطلاق فدلك يمنها، أن قبل حيضتها 
أمرهكما عبدافه وراجعها طالقها، من فحسنك واحدة، تهلليمة طلقها 
بطليقة.علي حمنك عمر؛ ابن قال )وللبخاري(؛ اطه. رمحول 

.. واحدة. تطليقه حائض، وهي له امرأة طلق أنه )ولملم(: 
قالذلك؟ عن محتل إذا عبداطه وكان آخره: فى وقال ذحو0، وذكر 

هالأه رسول فإن مرتين، أو منة امرأتك، طلمث، أنث، أما لأحدهم: 
تنآكخحتى ءليلئv حرمئ، فقد ثلاثا؛ طلقتها كنن، ؤإن بهذا، أمرني 
قالامرأتك،، طلاق من به أمرك فيما اطه وءميثv غي-زك، نوحا 

عنله( أحرى روقي واحدة تطليقه قوله: في الليث، جود لم: م
فقال:طلق، التي امرأته عن عمر ابن سالت قال: محيرين، بن أنى 

مرهفقال: ر. للجي فيكرم لعمر، ذللئؤ فدكر حائض، وهي طلقتها 
طلقتهاثم فراجعتها، لثلهرها، فليهللقها طهزيتؤ فإذا فليراجعها، 

حائض؟وهي ظلقثؤ المي المعلليقة ؛تلك، فاعتددثؤ : قلت،لئلهرها، 
واستحمفت،.عجزلتا كنث، ؤإن بها، أعتد لا لى ما قال: 



تقت(
أن؛محنونل وثلثها أن بعد طلقها أو الحيض في طلقها إن تيمية: ابن )فال 

والسنةبالكتاب حرام وهو البدعة طلاق مى ؤيمحزم الطلاق فهدا : حمالها
نلأثا؟أو واحدة كانت مراء يف؛؟ لا أو يمع؟ هل المأمم الطلاق وهدا والإجماع، 

والخلف(.لللف معروفان قولان فيه 

إلئتخثلث، احت لي كانت قال: نار، بن تجل عن رخ( . ٢ ٠  ٠٧
مافاصطحبا إياه فانكتثها لي عإ ابن فاناني الناس، من وأمنعها 

ثلماعديها، انمفت، حتى تركها ثم رجعة، له محللاقا محلئمها نم اف، ثاء 
لمنعتهاإلي له; فقلت، الحثلار>تح، مع يحطبها أثاني إلي حهلبت 
تركهاتم ز-بمة، للث، محللاقا طمحها نم مززيتكها، بقا، الناس، 

الوافه الخهلاد_،؟ ْعا تخطها أتيتني إلي حهلست< فلما عدتها، انقضت، حتى 
أجآلهنثلس آلسآء ؤوإه،قمُ ت ١لأية هده نزلمت، قفي  ijl؛أبدأ، أئكحتكها 

إياْوأJكحتها يميني، عن قك1نُت، الأية، أرو.ثهثه يكنى آن سثلوض ملأ 
عنهاحلى ت وقال أنفا ذللث، من تجل قحمئ ت وفيها نحوه، رواية( روقي، 
لأية،ا هذه افه فأنزل وبينها، بينه فحال يحطبها، ثم عليها، يقدر وهو 

اطه.لأمر وامتقاد الحمثه، قتزق عليه، فقرأ . الني فدعاْ 
فتركآحرأ: فال، كما الأنفة، وهى الحمثة من حمئ؛ تمنعوص. لا تعملوهىI )لا 

طالقإذا الحر أن على أجمعوا وقد حجر؛ ابن نال وامتثل، انقاد امتقاد؛ الحمية. 
ولوالعدة في دامنؤ ما برجعتيا أحق فهو تطاليقتن أو تمحلليقة بها الدحول بعد الحرة 

بنكاحإلا له تحل فلا أجنبية صارت ١ة العالانففتؤ حتى يرايع لم فإن المرأة كرهن، 
ذللث،وجاء راجمها فقد جامعها إذا الأوزاعي: فقال الرجعة، تكون بم واحتلفوا جديد، 

الكوفيونوفال الرجعة. به ينوتم، أن بئرمحلُ ؤإصحاق مالالث٠ نال وبه التابعين، بعض عن 
بالكلام(.إلا الرجعة تكون لا الشافعي وقال بشهرة، لمها ولو وزادوا كالأوزار 

زوجته،رجل طلق قالتج: عائشة، عن م( )خ -  ٢٠ ٠٨
إلىمنه تصل فلم الهائبة، مثل معه وكان فطلقها، غيره زوجا فتزوجت، 

يافقالت،! ه النبي فأتت، طلقها، أن تلسن، فلم تريده، شيء 
مح،،فيحل غيرْ، زوجا تزوجتا وإن5، محشي، زوجمح، إن اض، رسول 



)حق—
يمللم واحدة هنه إلا مزبني فلم الهدية، هده مثل إلا معه يكن فلم 
تحلصلا ه: اف رسول فقال الأول؟ لروجي أقاحل شيء، إلى مني 

ئنبمه.وتدوقي غطفلث، الأم يدوى حض الأول لزوجك 
و.المي إلى المزفلي رفاعة امرأة جاءت ت قالت رواية( )وش 

رواية:)وفي ظلاقي فث فطلمني، المرظي رفاعة عند كنت ت فقالت 
يامعه وما الزبير، ين عبدالرحمن فتزوجت، تطليقاj؛k( ثلايث، آجر طلقها 
بكروأبو - جلبابها من أحدتها لهدنة - الهيبة هده مثل إلا الله رسول 
له،يؤدن أن ينتفلر بالباب العاصي بن معيد بن وحالي عنده، جالس 
ومااممه رسول عند به تجهر عما هده تزجر ألا بكر، أبا يا فقال! 

رفاعة؟إلى ترجعي أن أتريدين فقال: التبسم على ه اممه رسول يزيد 
طلقرجلا أن ت أحرى( روفمح، عسيلثك ؤيدوق عسبمه تذوقي حتى لا، 

ذللئ،؟عن . افه رسول فسئل طلقها، ثم رجز فتزوجها ثلاثا، امرأته 
الأول.ذاق ما عنيلتها من الأحر يذوق حتى لا، ت فقال 
منتحيا يعما بها يكض كلمة يتنديدها: وروي النون، وتخفيف الهاء بفتح )هنه، 
tعسي أبو قال واحدة• مرة ومعناها المسددة الموحدة بالياء هبة • ورؤيت ذكريا 

العالماءحمهور وقال علا، تس-تلد0 شيء كل سمي والعرب الجماع لذة العسيلة 
المجاسمة(.عن كناية النسيلة ذوق 

ألمماس: لأبن ُال الضاء أبا أن طارس، ءس رم( . •٢ ٩• 
قدت فقال واحدة؟ بكر وأبي . اللص رسول عهد على الثلأيث، طلاق يكن 
عليهمفأحازه العللاق في الماس ثتايع عمر عهد في كان فلما ذللثح، كان 

عهدعلى العللاق كان فال: اس عبابى أف عنه(: رواية )وفي 
واحدة،الثلامث، طلاق عمر: حلافة من وسنتين بكر وأبي الله. رسول 

فيهلهم كانتا أمر في استعجالوا قد الماس إن الخهلاب: ين عمر فقال 
الصهباءأبا أن أحرى(؛ )وقمح، عليهم فامصا٥ عليهم؟ أمصنناه فلو أناه، 



ج^جيؤ|؛ي؛؛هُتآآتح 
عهدعلى واحده يجعل الثالث كاسي أنما أتعلم ت عباس لابن قال 

نعم.عاس: ابن فقال عمر؟ إنارة من وثلاثا بكر وأبي س اش رسول 
واحد،بمعنى وهما تتاع الموحدة يانماء يعضهم وصطه الجمهور رواية هده بالهاء، )تتاع، 

طلقهاؤإن ت الفتاوى مجمؤع خي تيمية ابن الإسلام شتخ نال باكر، خاصة الأولى لكن 
لألقأنت أو ثلاثآ، طالق أنت يقول؛ أن مثل كلمات أو واحدة يكلمة واحد طهر في ثلاثا 

ثمطلق أنت يقول؛ نم شلق أتت ت أويقول طلق٠ نم ظلق ثم طلق أوأنت وطلق٠ وظلق 
ونحوطلقة أوألف طلقة أومتة طلقات عشر أو ثلاثا طلق أنت ت أويقول طالق- أنت •' يقول 
مدخولأكات سواء أنوال ثلاثة فيه والخلف اللف من للعلماء فهذا انمارات: من ذك 

مباحثلآق أنه أحدها؛ وغيرها، بها المدحول بين نرق من ومنهم بها، مدحول غير أو بها 
لازم،محرم طلاق أنه ت الثاني عنه، القديمة الرواية في وأحمد الشافعي محول وهو لازم، 
وهذاأصحايه أكثر واختارها عنه المتأخرة الرواية في وأحمل حنيفة وأبي مالك محول وهو 

بعضهم.عن منقول قبله والدي والتابعين. اكحاية من لف، المن كثير عن منقول القول 
السلفمن قJفة عن منقول القول وهدا واحدة، طلقه إلا منه يلزم ولا محرم أنه * الثاك 

محفروىعوف، بن ين١لماموعبدالرجمن الزبير مثل س اض رسول أصحاب من والخلف 
وهوبعدهم، ونن التابعين من كثير محول وهو القولان؛ عباس وابن معود وابن علي عن 

قال؛ثم وأحمد، ومالك حنيفة أبي أصحاب محول وهو أصحابه وأكثر داود محول 
عهدعلى طلق أحدأ أن نعرف ولا وانمنة، الكتاب عليه يدل الذي هو الثالث والقول 

حديثذك في روي ولا بالثلاث، ه السمي فالرمه واحدة بكلمة ثلاثا امرأته ه النبي 
بلالحديث علماء باتفاق ضعيفة كلها أحاديث دلك في رؤيت بل حسن، ولا صحيح 

هذا،حديثنا وذكر . ..ت نال أنه عباس ابن عن وعيره ملم صحح في الذي بل موصوعة؛ 
فيئلألأ امرأته يزيد عبد بن ركانة طلق ت قال أنه عباس ابن عن أحمد الإمام وروى وزاد' 

طلقتهّات قال طلقتها؟ كيف •' هؤ اش رّرل فأله ثديدآ؛ حزنا عليها مححرن واحد مجلس 
قالنثن، إن فارجعها واحدة تللثا فإنما ت قال نعم- محال؛ واحد؟ مجلس قي * فقال نلأتا، 

صحيحس أصح هو الذي المختارة كتابه في المقدسي عبداض أبو أخرجه وقد فرجعها، 
هءدفي(.وأئل ذك في وضل الحاكم، 

امرأتيحنرت أنالي ما قال: روق، معن م( )خ - ٢ ٠ ١ ٠ 
عايشه،سألتؤ ولقد تختارني، أن يعد ألما، أو منة، أو واحدة، 

قالت،!رواية( )وفى طلاقا؟ ذللث، أفكان اممه ون رم حيرئا ؛ فمالت، 
شيثا.علينا ذللiا يعد فلم فاحترئاه، ه اش رسول حيرنا 



والتابعينالصحابة جمهور يقول المذكور عائشة وبقول حجرت ابن الحاففل )قال 
لكنطالق بذلك عاليه بقع لا غاحتارته زوجته حير من أن وهو الأمصار وفقهاء 
ثلاثا،يقع أو بائنا أو رجعية واحدة هللقة يقع هل نفها اختارت إذا فيما اختلفوا 

ذلالثv(.فصل نم 

كانأنه زيد، بن خارجة عن رصحيحا هقرا شف رللن، - ٢ ٠ ١ ١ 
تدمعان،وعنناه عتيق أبى بن محمد فأتاه ثا؛تا، بن نيد عند آ حال

فقالقمارهتنتى، أمنها، امرأتي ملكث، فقال؛ شأيلثح؟ ما نيئ؛ له فقال 
زيد!فقال المدر، له! فقال ذللث،؟ على حمللثج ما ثابت،؛ بن نيئ له 

بها.أملك، وأستا واحدة، هي فإنما ، شئث، إن فارئجعها 
فليسامرأته خإم ض فال؛ ماس، ابن عن م( )خ -  ٢٠١٢

^٠^١،يمين فهي امرأته الرحل حزم إذا ت نال رواية( )وفي بشيء 
ابنعن أحرى( زوقي، ئسقه أسرة اث رسيل j( لؤم َ؛اث وفال؛ 

يكهمها.يمين الحزام؛ في يقول كان أنه عباس، 
حرام،علي اللحم كقوله؛ له، يحل ما ه نفعلى حرم إذا أكا• الحرام، في رثوله؛ 

كماوقع الطلاق نوى فإن العللاق ينو لم إذا وهذا حرام، علي زوجتي نال أو 
حرامعلي ت، أنلزوجته نال إذا فيما العلماء اختلف، وقد • النوومحا قال نوكا، 

ؤإنخلهارا، كان الفلهار نوى ؤإن طلاقا كان طلاقها نوي، إن أنه الشافعي فمذهب، 
بنولم b؛، يمض، كفارة اللففل بنفس لرمه ظهار ولا طلاق بغر عينها تحريم نومحا 
فته،ثيء لا لغر أنه والثاني يمين، كفارة يلزمه أصحهما للشافعي قولان ففيه شبتا 

طلقات(.ئلامث، به يع أنه ماللث، مذهب من والمشهور 

ابنعن رحسزا هق( لت، طي، حب، ن ت ه رحم - ٢ ٠ ١ ٣ 
لي؛فقال يكرهها، عمر وكان أحبها، امرأة ئحنتي كاست، قال؛ عنز، 

ليفقال له، ذللث، فالكر . افه رسول عمت فأتى فأسلم،، ثللمها، 
أباك.أؤلمر قال؛ رواية،؛ )وفي ظلمها ه؛ اطه رسول 

يطّعهأن فعليه الوك مصلحة من رآْ لما بالهللاق ابنه أمر إذا المالح الأُب، أن رفيه 
وغيره(.أحمد الإمام عن يمية ابن حكاه 



لتتيح
،الدرداء أيي عن زحسزا بغا ك حب ت ه حم )_ - ٢ ٠ ١ ٤ 

لهفقال بطلاقها، تأمرني أمي ؤإن امرأه، لي إن فقال؛ أتام، رجلا أل 
الجنة،أبواب أوسط الوالد I يقول افه رسول سمعت ! الدرداء أبو 
أمزئهرحالآ أن ؛ رواية( )وفي احمظه أو الباب؛ ذللث، فأصع شئت، فإن 
فأتىمحار، مته عليه فجعل امرأته، يهللق أن كلاهما، أو أبوه أو أمه 
الظهربين ما وصلى يطيلها، الضحى يملي هو فإذا الدرداء، أبا 

إنيوالديلثخ، و؛ئ نذرك، أوف، ؛ الدرداء أبو له فقال أله، فوالعمر، 
علىفحافثل الجنة، باب أومهل الوالد I يقول اش رسول ّممتإ 

١^٠أو ١^١^ 
المعنىت القاري وثال، وأعلاها، حيرها ت أي ت القاصي ثال الجنة، أبواب )أومعل 

ومراعاةالوالد مهلاوعة العالية ودرجاتها الجنة لحول إلى يه يتول ما أحن أن 
ولهدارثبة، مئة يعتق أن طلقها إن ندر أي• محرر، مئة عاليه جعل فوله• جانبه• 

ومالهمحرر مئة أو محرر ألم، فجعل ت الحاكم عند والرواية نذرك، أوف؛ له نال 
نغل(.إن ندا 

إوالإخداد اثمدة اب ب إ
علىيحلن، ؛ قالت، ملمة، أبى بنت، زينسح عن مإ رخ ء  ٢٠١٠

فدعتحرب، بى مضياف أبو أبوها يوقث حين . المي زوج جميبه ام 
نمحاؤية، منه يدهتت، - غيره أو حلوق - ة صمن فيه بءلي_إ حبيبه م ا 

أنيغير حاجة، من ؛الئليب، لي ما واض، قالته؛ ثم - بنارصها مئت، 
باضنومن لامرأة نجل لا المنبر؛ على يقول . اش رسول مميت، 
زوج•على إلا لنال، ئلأيث، فوق ميت على ئجل أن الأحر واليوم 



جحشبنت زينب على دخلت ثم ت نينب قالك وعثرا، أمهر أربعة 
ماوالله، أما ت قالت، ثم منه، فمشت، بطب فدعتإ أحوها، توقي حين 

علىيقول .ؤ الله رمود سمعت، أنى غير حاجة، من بالئلسسح لي 
فوقمئت، على حد أن الأجر واليوم باق تؤٌن لامرأة يجل؛ لا المسرت 
عننثب، عن )وللبخاري( وعشرأ ألهِ أربعه زوج على إلا ثلاث، 
مثلهوذكر . لامرأة..نجئ لا قال؛ ه النبي أن سلمة، أم أمها 
نحوه.عائثة وعن مثله، حفصة عن لم( )ولم
لباسس كلها الزينة من زوجها عنها المتوفى المرأة امتناع الإحداد ؛ءلال; ابن )قال 

ئجدأن للمرأة الثاؤع وأباح الجماع. دواعي من كان ما ويوإ وغيرهما، ولجبا 
لاتفاقهمواجبا ذلك وليس والوجد الحرن من ب، يغللما أيام ثادنة زوجها غير على 
الحدين،ودلالة الحال، نالك في منعه لها يحل لم بالجماع ٠لالبها لو الزوج أن على 

أجنبيا(.أو قرسا كان مواء الزوج غير مت كل يعم أنه 

علىنجل أن ننهي كنا ءالت،ت عملية، أم عن م( )خ -  ٢٠١٦
ولانكتحل، ولا وعئرأ، أمهر أربعة زوج على إلا ثاديثح، فوق ميت، 

عنن•كا رحمي وقد عصي،، ئون، إلا مصبوغا، ثوبا نلبس ولا نتهي،، 
أفلقاركنت، من ننده في محيضها، من إحدانا لت، اغتإذا الهلهر 

واليومبافه تنمن لامرأة نجئ لا البئ قال قالت،: رواية( روقي 
نلنيولا تكتحل، لا فإنها زوج، على إلا نلايثج، فوق نجد الأحر 

نندهؤلهريتج: إذا إلا بمبا ئص ولا ، غصب، ثوب إلا مصبوغا، ثوبا 
كانفلما غيث، لأم ابن ص قال: روللخاري( أخلفار أو نمد من 

أكثرنحد أن يهينا وقالت،: به، فتمثح.تا يمفرة، يشح، الثالث، اليوم 
بزوج•إلا ثلاث من 

عصسا،ثوب واحد. بمعنى وأحيت المرأة حدت يقال؛ الزينة، عن نمتغ )نحدت 
نموثشّدا يجمع أي؛ غزله يعضب البرودا من نؤع ١لم١ريت قال فسكون، بفتح 

والنهيصبع، يأحده لم أبيض منه عصب ما لبقاء موسا قياني ينسج ثم يصبغ، 



ؤيقال*الكت، علماثا. من الشراح بعض قاله كدا النسج، بعد يصغ عما للمعتدة 
ابنقال واحد. ثيء هما ت ونيل الأظفار، وكيلك به، نحر معروف طيب المنط، 
السببية(.سمى والكل لزوج، إلا دواية؛ ؛ي بزوج، إلا تولها؛ حجر؛ 

سلمة،أبي ست زينب عن نافع، بن حنند عن م( )خ -  ٢٠١٧
هالنبي إلى امرأة جاءت تمول! سلمه أم أمي سمعت قالت! 
اثنكشوقد زوجها، عنها توقئ ابنتي إن اف، رسمود يا ت فقالت 
كل- ئلائا أو مرتين - لا د..' اممه رسول فقال أينكحلها؟ عينها، 

وعشر،أشهر أربعة هي إنما •' هؤ اف رسول قال ثم لا، ت يقول ذللث، 
قالالحول، رأسى عر باليمن؛ تنمي الجاهلة في إحداكن كانت وقد 

تفقالت الحول؟ رأسس على يالبخرة نرمي وما لزيب؛ فقلت حميد! 
ثيابها،ثز ولبنت، حمنا، دخلت زوجها عنها توفى إذا المرأة كانت 

أوحمار - بدابة نوش ثم سنة، بها تمن حتى شيثآ ولا طيبا نمى ولم 
تخرجثم مات، إلا بشيء تفتقر ا دقأم-به، يثمثفر — طائر أو شاة 

غيره.أو محليب من شاءت ما بعد تراجع ثم بها، فترمي بخرة، فتعثلى 
عنهاتوقئ امرأة أن رواية( روقي جلدها به ئمح I ئمتص ماللث،! قال 

الكحل،في فاستاذنوه ه الني فانوا عينيها، على فخشوا زوجها، 
>أو - أخلاسها شن في تجلى إحداكن كانت قد تكخل، لا فقال: 

أربعهتمضئ حتى فلا، ببخرة، رمث كلب ممر خول كان فإذا - بيتها 
وعنت.أشهر 

أي!والفال، بالفاء فتفتفن المسخ حمح في هر هكذا الووي! نال به، رفتفتفى 
حانإذا يجوز فقيل المجدة اكتحال في العالماء احتالف وقال؛ ءدل-تها، يه تكر 

طيب،فيه كان ؤإن الحاجة عند بعضهم وجوزه فيه، طيب لا بكحل عينها على 
جمعافيه، طبب لا بما الحاجة عند ليلا يجوز ونيل المتزيه على هنا التهي وحملوا 

بالليلاجعليه ملمة أم حديثإ من وغيره الموطأ في جاء وما الخديثا هدا بين 
يجعلرقيق كساء وهو حلى، جمع الأحلأس؛ ملخصا. انتهى بالمهار، وامحيه 

ثيابها(.ثر والمراد الدواب، ظهرر على 



)مج(ججيغ|كسيه 

سالمة،أم عن رحسزا هق( طب حب ع ن د )٣ -  ٢٠١٨
منالننضم زوجها عنها المتوقي نلنز لا المي قال قالت: 

تكتحل.ولا تخضب، ولا الحلي، ولا الممشقه، ولا الثياب، 
المصبوغةالممئتة: الزعفران. أو افر'فم,( وهو بالعصفر، المصؤخ )المغصنر: 

به(.يصخ أحمر طين وهو الشين ومكون وكرها المتم بفتح يالمشق 

هقلث، طي، حب ن ت د م مي حم شف زلي - ٢ ٠ ١ ٩ 
سعيدأبى تحمتا وكانتا عجوة، بن كعب بنت زينب عن رحسن( 

جاءتأنها أحبرتها سنان، بن مالك، بنت، أحثه أ0 الخيري، 
فإنحل>زة، بمي في أهلها إلى ترجع أن ناله ه افه رمول إلى 

القدوميهللف، كانوا إذا حتى أبقوا، له أعبد طلب في حرج زوجها 
فيأهلي إلى أرّثخ أن . الله رسول فاث قالت،ث فقتلوه، لحقهم، 

فقادنفقة، ولا يملكه مكن في يتركني لم زوجي فإن حيره، بمي 
الحجرةفي كنث، إذا حتى فانصرفت، ت قالت، نعم، ه: اض رسول 
فرددث،قالت،؟ كيف، فقال; - هنوديث، بي أمر أو ه اممه رمود ذاداذي، 

قالتؤ!أجله، الكتاب يإخ حتى بييلب م، امكثي، فقال؛ القمة، عليه 
عفان،بن عثمان كان فلمِا فالت،! وعثرأ، أشهر أربعه فيه فاعتددت 

به.وقفى فابمعه فأحبرته، ذللئ،؟ عن فسألني إلى، أرمل 

فقتلوه،له، ليعملوا علوجا تكارى زوجها أف • رواية، روقي، 
ولاله، مكن في ت، لإني I وفالت، و. اف، لرسول ذللث، فن.كرتا 

قال:عليهم؟ وأقوم ؤيقاماي أهلى، إلى أفايتقز رزق، منه على يجري 
حيث،اعتدي فقال: قولها، عليه فاعادت قلت،؟ كتف قال؛ ثم افعلير، 
له،أعلاج طل_، في حرج زوجها أن أحرى(: )وفي الخبن بلغك 

اش.رسول إلى أحواها ومعها فجاءت قاصية، دار في وكانت، 



جخيء؛يإ؛هلنقح 
فياجلسي فقال: دعاها، رجعت إذا حتى لها، فرحص له، فذكروا 

أجله.الكتاب نتلإ حتى بيتك 
علىموصع ت ومثيله مخففة الدال وضم القاف بفتح ا القدوم هربوا' * رأبفوا 

ركاراهالمستأجر، أجر • والكراء الكاف، بتثليث الكنو0 الخلJنة. من أميال ستة 
الJاليذل،الثديي الرجل ت العلج استاجرم أي• واحد، يممتى وتكاراه واسكراه 
الخلة،تنتهي حتى أي• أجله، الكتاب يبالغ حتى دعأوج٠ أعلاج والجمع 
فياحتلفوا البغوي؛ فال فرصها أي' كتبها، لأه ا لأن كتابا الخدة وصسمست، 
وبهالمكن لها الأصح فُلى قولان؛ فيه وللشافري الوفاة، عن للمعتدة المكنى 

للئزسةه إذنه ! وقالواعود، مبن وعبداف عمر بن وعبداف وعثمان عمر نال 
لهامكن لا أن الثاني والقول الخ، بنتك في امكص بقوله• متسوحا صار أولا 

أذنالض لأن وعاتثة، عباس وابن علي، قول وهو شاءت، حيث تعتد بل 
أمربيتاك،، في امكثي ! آخرالها ونوله أهالها، إلى ترجع أن للئريعة 

اصتحباب(.

ثجدأن فأرادت حالتي، ثلثفت قال! جابر، عن )م( -  ٢٠٢٠
فجديبلى، ممال: الني. فأتت تخرج، أن رجل فرجرها نخلها، 
معروفا.تفعلى أو ثتتدش أن عسى فانك ثخلك، 

النووي•قال ا لمرتها ثْلما وهو اكحل، صرام وكسرها؛ الجيم بقح النخل، )جداد 
وأحمدوالثافعي مالالث٠ ومذهب للحاجة، الباتن المعتدة لخروج دليل الحدين، هذا 

أبوووافقهم الوفاة، عدة في وكذللئ، للحاجة النهار في خروجها جواز وآخرين 
والهديةجداله عند التمِر من الصدقة استحباب وفيه الوفاة، عدة في حنيفة 

والبر(.المعروف، ومم.كير بنعل التمر حب، لما التعريض واستحباب 

سعدتحت كانت، أنها الممحاريثخ، بنت مسعة عن زم( ~  ٢٠٢١
وهم،الوداع حجة م، عنها قتوقي بدرأ، شهد ممن وكان حولة، ابن 

منئنلتج فلما وفاته، بعد حملها وصعئ.، أن ئتنس، فلم حامل، 
رجل- تعكالئ، بن نابل الأبو عليها فيحل للحقاب،، جملث، نفاسها 

نزدحبىلعللث، متجملة؟ أراك لي ما •' لها فمال - الدار عبد بني من 
وعثر،أمهر أريحه عليكه يمر حتى بناكح أب ما واش إنك النكاح؟ 



أمض،حين ثيابي علي جمث ذللث، لي قال يلما سبيعة: محاك 
حينحللئ، ند باني فأفتاني ذلك؟ عن فاله اف. رسول وأتيئؤ 

أرىولا ت شهاب ابن قال لي• ندا إن بالتزوج وأمرني حملي، وصغئ 
يقربهالا أيه غين دمها، في كانت، ؤإن وصعث، حين تتروج أن باسا 

نتبمةأو سلمة: أم عن وملم( البخاري )وأحرجه نطهن حض زوجها 
مخزمة،بن المنور عن )وللبخاري( مخممرأ نحوه وذكر • • الأسلمية. 

هالني فجاءت بليال، زوجها وفاة بعد دمستا الأسالخية نبيمة أن 
ءسكحتؤ.لها، محأذن ثنؤح، أن وا>سأذوته 

أي؛ئعالت، ويروى؛ وسلمت، نلهزت ؛ نماسهامن ثنئث تلتث. لم تنثب؛ )لم 
ولدثمعنسان؛ ولها وفتحها، الون مم مع الفاء بكر نمسن،، وظهزت. ارمعث 

الأول،(.هنا والمراد حاصست، أو 

مجلسإلى ث، جلمحال: سرين، بن محمد عن )خ( .  ٢٠٢٢
أصحابهوكان ليلى، أمح، ;>، ءجدالرحمز، وفيهم الأنصار، من عءلث؛ فيه 

سبيعهشان في عود مبن عتبة بن عبداف حديث، فذكررتإ يعظمونه، 
ذللث،،يقول لا كان عمه لكن عبدالرحمن: فقال الحارُثخ، ينت، 

يعني:- اوكوفة جاو_، في رجل على كذبثؤ إل لجريء إني فقلتا: 
بنماللثج محلميثإ حرجث، نم قال: صوته، ورفع - عتبة بن عبّداف 
عنهاالمتومحى في عود مبن عبدالله قول كان كيم، فقلت،: عامر، 
التعليثل،ءليه-ا أتجعلون عود: مابن محال فقال: حامل؟ وهم، زوجها 

الثلولى:بحد المضني اء الممورم لمزك الرخصة؟ لها تجعلون ولا 
انضنس.الآئافيصنؤ;إولث 

منهم(•كيرة حماية مكون؛ بفم الأنصار، من )عثلتر 

أنينار، بن مليمان عن زمدحأحا ^ا ٣٥نف^ زلي ء  ٢٠٢٣
الحيغةمن الدم في امرأته دخلمثج حين بالشام، ، iLij،الأحوص 



)تقق<
بننيئ إلى سفيان أبي بن معاؤيه فكتب طلمها، كان وقد الثالثة، 

منالدم في دحلت، إذا أنها نيئ! إليه فكب ذلك،؟ عن يسأله ثابت، 
)وفىترثه ولا يرنها لا منها، وبرئ منه، ؛رست، ففد الثالثة، الحيفة 

نيد.قال ما مثن •تنر: ابن عن رواية( 
متاف(•همد بن شص همد بن أمية بن همي■ بن الأحوص ص رالأحو"صت 

كانتنر ابن أن نافع، عن رم،حيحا هق( )يك -  ٢٠٢٤
وهوI ماللثا نال حيضه. محسدها عنها توفي إدا الولد أم عدة يقول! 
أشهر.ثلاثه فعديها تحيض ممن تكن لم ؤإن عندنا، الأمر 

بنتفاطمة عن ب-الرحمن، بن سلمة أبي عن )م( -  ٢٠٢٠
إليهافأرمل غائك، وهو ألبئه طلمها حفممى بى عمرو أبا أن قس، 
فجاءرتؤشيء، من علينا ، iUما وافه فقال: يسخثلته، بشعير، وكيله 

روقينفقة عليه للخ، ليس فقال: له، ذللثج فذكرائإ و. افه ود رم 
لهات، ليقال: أحرى لوءي، نكني( ولا لك، نممة لا قال: ت رواية 
تلك،قال: نم نريلت،، أم بيتر فى تعتد أن فأمرها العدة( وعليها نفقة، 
أعمى،رجل فإنه مكتوم، أم ابن عند اعثدي أصحابى، نعشاها امرأة 

أنله: ذكرث، حللت، فلما هالت،: قآذسي، حللت، فإذا ثتايلث،، شين 
أما: افهرسول فقال حثلبانى، جهم وأبا سفيان، أبي، بن معاؤيه 

له،ماد لا قصنلوك معاؤيه وأما عاتقه، عن عصاه يضع فلا جهم أبو 
محنكنثه،أسامة، انكحى قال: ثم فكرهته، ليد، بى أسامه انكحى 

وأبومعاؤيه، فخهلبها رواية: )وفى به واعتثئلتإ حيرآ، فيه اطه فجعل 
ثربح،فرجل معاؤيه أما ه: افه رسول فقال ليد، بن امه وأيجهم، 

أسامة،ولكي للنساء، ص_ثاد_إ فرجل جهم: أبو وأما له، مال لا 
:اطهرسول لها فقال امة؟ أمامة، أس: هكذابيدها فقالت، 



فأُىفاعتتهث( فتزوجته، ت قالت لك، حير رموله وطاعه الله، طاعه 
بيتها.من المطلقة حروج في يميله أن مروان 

عنبمالها ينب بن ميمه ننوال إليها فأرمل رواية(؛ )وفي 
منإلا الحدبمث، هذا نسمع لم • مروان فمال به، فحدثئه الحديث،؟ 

حينس فاحلمة فقالت، عليها، الناس وحدنا التي بالعصمة سنأحذ امرأة، 
منعفيوئى و ه: افه قال القرأو، وبينكم يني - مروال قول يلنها 

بثديرش آلة ندود وغث، وته يثجثه ( Sutiأن، او هوخ؛ ولا يويهن 
Iئال_تاماه دلك، بمد بمندث آثه أتل ثدرتم، لا مسن ْلأم مثل ألله حدود 
فكيمفالثلايثح؟ بعد بمحدُث، أمر فاي مراحعة، له نؤ كانلمن هدا 

أحرى(روقي ونها؟ تحبنملأم حاملا؟ تكن لم إذا لها نفقه لا تقولون؛ 
أهملتم،•ُد، أعتد أن الني. لي فأذن ثلاثا، بملتم، ًللقتم، قالت،؛ 

وهوالمغيرة ان نكحت، قالت،I عنها، الشعبي، عن أحرى( روقي 
معاد الجهأول في احب، فيومئد، قريش بادّح ثحيار من 

مننمر ض عوفج بن عبدالرحنن خطبني تأيمثإ فلما الله. رسول، 
نيد،ن أسامه مولاه على ه الله رمموث، وحطبني ه محمد أصحاب، 

أسامه،فلتحتؤ أحثني من فال؛ ؤه اممه رسول أف حدست، قد وكنت، 
منت،،مى فانكحني بيدك أمري قلت،؛ اممه. رسولت، كلمني فلما 

عفليمةالأنصار، من غنثة امرأة ثريلث، وأم - سريلث، أم إلى انتقلي فقال؛ 
القال؛ سأفعل، ت،؛ فقال- القيمان عليها ينزل اممه، ميل في المفقة 

حمارك،عنلبه يمهل أن أكنه فإني الضيفان، كثيرة مريلن، أم إو تفعلي، 
تكرهين،ما بحفس منلثؤ القوم فيرى ساءيلثأ، عن الثوب، ينكثف، أو 

رحلوهو مكتوم، أم ن عمرو ن عبداممه عنلثح ان إلى انتقلي ولكن 
منه•هي، الذي الهض، من - قرص فهر - فهر بك، من، 



جتعققهتآقت( 
آجاليزيد بن الأسود ْع كث قال؛ إمحاق( أيي رواية روقي 

فاطمةبحديث النعي فمحيث الثعيي، ومعنا ، الأعظ٠ المجد في 
فاحدنفقة، ولا مكنى، لها يجعل لم . اض رمود أن ت قيس بنت 

هذا؟بمثل تحديث، ويااالثج، وقال؛ به، يحصه حصى، من كقآ الأسود 
لعلهاندري لا امرأة، لقول نبينا ومنه اش كتان، نترف لا عمر؛ قال 

>ؤلأه: اممه قال والفقه، كش، اللها سيئ،؟ أو حفهللم،، 
متره•يقجثة يأتتن أن إلا ءد>بمر، ولا .بونهن ين 

ترىألم لعائشة: قال أنه الزبير، بن عروة عن م( رخ .  ٢٠٢٦
مابثس فهالت،؛ فخرجث،، الته زوجها طلمها الحكم، ينتج فلانة إلى 

حيرلا إنه أما فقالت،؛ فاطمة؟ قول إلى تسمعي ألم فقال؛ صنلم،. 
فاطمةعلى ذللثح أنكزت عائشة أن لهما( رواية )وفى ذاك ذكر فى لها 

بثالعاص بن سعيد بى يحيى تزوج نال؛ عروة، عن )وللخارى( 
ذللث،فعاب، عنده، من فأحرجها فهللمها، الحكم، بن عبدالرحمن 

فاتستحعروة؛ قال حرجن،. قد فاطمة إن ؛ فقالواعروة، عليهم 
هذاتذكر أن فى حير لفاطمة ما ت،؛ فقالينللئ٠، فاحبرتها عائشة 

الحدين،.

محمد،بن القاسم عن سعيد، بن يحيى عن له( أحرى )وفي 
العاصيبن سعيد بن يحيى أن ين.كران سمعهما أنه يسار؛ بن وسليمال 

عائشةفارملت، عبدالرحنن، فاسملها الحكم، بن عبدالرحنن ينتج طلق 
بيتها.إلى وارددها اف اتق المدينة؛ أمير وهو مروان إلى المؤمنين أم 

حدين،في وقال غالبني. عبدارحمن إن سليمان؛ حديثؤ في مروان قال 
الأن يضرك لا قالت،؛ قيس؟ بنت، فاطمة ماف نلعلن، ما أو القاسم؛ 

بينما فحبلث، سر بلث، كان إن مروان؛ فقال فاطمة. حديث، تذكر 



العيب،أثد ذلك ءائث< عابت قال! رواية( فى )زاد الثر من هدين 
فلذلكناحيتها، على مخف وحش مكان فى كاث فامحلمة إن وقالت! 
Mص ب ص 

وقدومها عليها الخوف من ذكر ما الانتقال يي استئذانها سبب حجر! ابن )قال 
أحدعلى الجواز مرتب نمنها في ورد ما مجموع من الترجمة البخاري أحد 

منفحش مطلقها أهل على منها يقع أن ؤإما عليها الاقتحام حنية إما الأمرين 
السكنىإسقاط ترين كنب إن معناه شر، بك كان إن لعاننة مروان ونول القول، 
منلزوجها الحكم ت بين ما فحسبك زوجها، وأهل فاهلمة بين الشر لوجود 
المهللقةنفقة في السالم، واحتلم، حجر؛ ابن نال الحكم، ت عر ومروان الشر، 
الكنىلإنات واحتجوا السكنى ولها لها نفقة لا الجمهور: فقال وسكاها، البائن 
قولهبمفهوم النفقة ولإسقاط ، نننكئد تق من تعالى: بقوله 

غمرأن مفهومه فإن خمالهزه بمص حئ ش؛ ئاجموأ •تل أؤك X؛ ؤيأن تعالى: 
محكنىولا لها نفقة لا أته إلى ثور وأبو ؤإمحاق أحمد وذهب ، لها نفقة لا الحامل 

تتعالى بقوله المراد أن عر فاطمة وافق وقد تيس، بتت فاطمة حديث ظاهر على 
الطبريأحرجه والضحاك والثدي والحسن قتادة المراجعت، آتثإه ؤلك بتد 

ملخصا(.انمهى خلانه، غيرهم عن نحك ولم عهم 

بعضفي ند ه اش رسول أن الدرداء، أبي عن رم( .  ٢٠٢٧
أمةهذه ! فقالواعنها؟ فال دسطاط، بباب، مجح امرأة إلى أنفاره 
اض،رسول يا نعم ! فقالوابها؟. ٣ أن يريد لعله فقال! لفادن، 

الوهو يوريه كيفا ، نرْ معه يدحل لعنا ألعنه أن هممت، لقد فقال! 
.له؟ بمحل لا وهو يستخدمه كيف له؟ بمحل 

الخيمةعلماؤل: الفولادتها. ودك فاملت، ت، حملإذا مجح; فهي المرأة )أجحن، 
وتطهر•تضع حتى جماعها يجل لا متبيه حاملا وكانت، يطوها : يهايلر الكبيرة. 

لمأشهر لستة وصعها تأحر لو كما ولذم كان إن أي: له؟ يحل لا وهو كيف قوله: 
توييثه(.له يحل لم ءٍرْ ولن كان ؤإن استرقاقه، له يحل 

بوم. اممه رسول أف الخيري، سعيد أبي عن )م( ٠  ٢٠٢٨
فظهروافقاتلوهم، عدزأ، فلقوا أوطاس، إلى جيط سث حنين 



وعخ|وسقه

هاش وو رم أصحاب من ناسا فكاءو منايا، لهم وأصابوا عليهم، 
قكاف فآنزل المشركين، من أزواجهن أجل من غثيانهن من تغزجوا 

فهسأي: آثنحظإه، نلكن ت\ إلا آوء بن ذلك; في 
عدتهن.انقضت، إذا حلال لكم 

هنابالمحمنات والمراد ت النووي فال الإثم، وهو الحرج خافوا تحرجوا )معنى 
فإنهبالى، ملكتم ما إلا أزواجهن غير على حرام والمزوحات ومعنا، المروحات، 

إذابقوله والمراد اسبراوها، انقضى إذا لكم وتحل الكانر زوحها نكاح ينفخ 
منوبحيضة الحامل عن الحمل بوضع وهي امتبراوهن أي: عدتهن، انقض، 

نالومن الشافعي مدم، أن واعلم قال؛ المححة الأحاديث، به جاءت، كما الحاتل 
بملكوطؤها يحل لا لهم كتاب، لا الذين الكفار من المبية أن العلماء من بقوله 

فتزولالأوثان •مئة العرب منركي من كن المسات، وهؤلاء تنبم، حض اليمين 
أملمن(.أنهن عر وشبهه الحديث، هدا 

.ه 1ةو 

ااءفص1نغاث 

هالمس حرج ذال؛ عازب، بن الراء عن م( رخ -  ٢٠٢٩
عم،يا عم، يا تنائي• حمره ابنه شعته - القضاء عمرة يعد مكة ن مء 

عملئح،ست، دونلث، لمامحلمة! وفال بيدها، فاخذ علئ، فتناولها 
وهيأخذيها أنا •كلئ؛ قال وجعفر، ونيد علئ فيها فاختصم فحملتها، 

بثنيد'• ومال تحتكب، وخالتها عمي، ينتح جعفر: وقال عني، بتت، 
وقالالأم، بمنزلة الخاله وقال: لخالتها، الص. بها فقضى أخي، 
وحلقي،حلقيء أشبهن، لجعفر'. وقال منلث،، وأنا مني، أنن، ت لعلي 
ومولأنا.أخونا أنت، لزيدت وقال 

اهمبرْ،أبي عن رصحبح( هق( يزك، م حم رش -  ٢٠٣٠



يق(ؤعقي؛يإيه
-اخذأن فأرادت زوجها، طالمها فد ه المي إلى امراة جاءت فال: 

عليه(.اسثهما رواية: )وفي فيه اسثهما اش رسول فقال ولدها، 
للابن؛اش. رسول فقال ابني؟ ومحن بيني يحول من الرحل: فمال 
هذاقال؛ رواية( روقي به فذهبنا أمه، فاختار ثنت،، أيهما اختر 
به.ءانهلiمث، امي، بيد فاخذ سث، أيهما بيد فخذ أمك، وهذ0 أبوك، 

كذلكلكن ؤإذا الحضانة عن واستغص عقل ند الذي الغلام في هذا الخطابي )نال 
تساويعند إليه يرجع شرعي طريق القرعة أن الحديث وفي والديه، بين حنر 

والشعارالقس نكاح تخريم باب 

معنغزو كنا قال: عود، مبن مداغ عن م( زخ ء  ٢٠٣١
،ذللئ، عن فنهانا نختصي؟ ألا : فقلنااء، نمعنا ليس اض. رسول 

أجل،إلى بالترب المرأة ينكح أحل.نا فكان نتمح، أن لما رحص ثم 
ولاثكم أهه تل مآ كبتت محزموأ لأ ءامتوأ ١^؛؛.، ءبداش: قرأ ثم 

الثشن4.بجي لا اضَ ١;^ 

كناقالا: بزعبداف، وجابر بزالأكوع، ملمة عن م( _)خ  ٢٠٣٢
أنلكم أذف قد إنه فقال؛ ه اض رسول رمود فأتانا جيش، في 

لمافأذن أتانا اممه. رسول أن رواية(: النساء)وفي متعة يعني تمتعوا، ت
منسوخ.أنه الني. عن علي، ونته البخاري؛ عبدالله أبو قال المتعة، في 

Mاض رسول رخص قال: الأكوع، بن الة ّعن )م( .  ٢٠٣٣
عنها•نهى ثم ثلاثا، المتعة في أوطاس عام 



خقءيس؛_هيسنح 
بالطائف(.واد وأوطاص! واحد، شيء مكة فح محثوم أوطاس أيوم 

لناأذذ ت قال الجهني، معتد بن ننزة عن رم^ -  ٢٠٣٤
عامر،بني من امرأة إلى ورحل أنا فأنطلنئ بالمتعة، ه اض ود رم 

تفقلت تعطى؟ ما ت فقالت نا، أنفعليها فعرصنا عيهناء، نكرة كأنها 
ردائي،من أجود صاحي رداء وكان ردائي، هامي■' وثال ردائي، 
نظرتؤإذا أعجبها، صاحبى رداء إلى نفلرت فإذا منه، أشث، وكنلم، 

ثمثالثا، معها فمكثت، يكفينى، ورداوك أنت قالت! ثم أعجلتها، إلى 
يتميالتي النساء هذه من سيء عنده كان من قال! الله رسول إل 

ثمثلاثا، معنا فكن آخره؛ في وقال نحوه، رواية( )وفي سيلها قلثحل 
فياستمتمت، كث، قد قال! أحرى( )وفي بفراقهن ه الله رسول أمرنا 
نهاناثم عامر، بني من امرأة أحمرين .إو°ذض . افه رسول عهد 

أيهايا قال! ه النبي أن أحرى(! )وفي المتعة عن . اممه رسول 
قداممه ؤإن اء، الممن الامتْتاع في لكم أذنت كنت قد إني الماس 

بيله،ممحليحل سيء منهن عنده كان فمن القيامة، يوم إلى ذلك حرم 
هاممه رسول أمرنا قال! أحرى( )وفي شيئا آتيتموص مما تأحدوا ولا 

نهاناحتى منها نخرج لم ثم مكة، لحلنا حين الفتح، عام بالمتعة 
عها.

مثلهاُملبمل يثمع "التي ت قوله قوام• وحن اعتدال في العنق الطويلة ت )البناء 
والإباحةالتحريم قال؛ ثم النووي قاله بها، يتمتع أي' النسخ، جمح في هو هكذا 

مكةفتح يوم ألحت نم حيبر، يوم حرمت نم خبر، قل حائلا فكانت مرتين، كانا 
موبدآ(.تحريما أيام ثالثة يعد يومئذ حرمت ثم لاتصالهما، أوطاس يوم وهو 

الممرمن بالئبضة تمتع نكنا قال! حابر، عن ريوا —  ٢٠٣٠
عنهنهى حض بكر، وأبي . افه رسول عهد على الأيام والدقيق، 

حربنا•بن عمرو شأن في عمر 



تمتع،تكنا قوله النووي؛ نال عليه. قيضت ما ؛ وفتحهاالقاف بضم )القبضة 
عنهنهى حتى وقوله المخ، سلغه لم بم أبى عهد فى استمتع من أن على محمول 

إنماالبيهقي؛ نال للممداق. فدر أنل الحديث وفي الخ، بلغه حين يعني عمر، 
نالكما وهو حجر: ابن نال الصداق قدر عن لا أحل إلى الكاح ين عمر نهى 
الحديد(.يخاتم النكاح لجواز للجمهور دليل وفيه 

لأبنقال علمأ أن الحنفية، ابن سد عن م( )خ .  ٢٠٣٦
أكلوعن حسو، يوم النساء منة عن نهى جأ اف رسول إل ءجاست 

شيلين عاص ابن سمع أنه علي،، عن لم( )ولمالإنثسة الحمر لحوم 
عنهانهى .ؤ اممه رمول فان عباس، ابن يا مهلا فقال! الماء، متعة 

الإنسة.الحمر لحوم وعن نصر، يوم 

بمكة،قام عبداممه أحاه أن الزبير! بن عروة عن رم( -  ٢٠٣٧
بالمتعةيمتنون أيمارهم، أعمى كما قلوبهم، اض أعمى ناما إن فقال! 

لقدفلعمري، حاف،، لجلمؤ إنلثا فقال! فناداه، _ برجل عرض ي- 
هاممه رسول به يرث. - المتقين إمام عهد على معل المتعة كانت، 
لأرجمنلئ،فعلتها لئن فواض بنمسالث،، يجنب، اpبير: ابن له فقال 

لمنالإسلام أول في رخصة كانت، عمرة! أبي ابن قال بأحجارك. 
ونهىالدين، النه أحكم ثم الخنزير، ولحم والدم كالميتة إليها، اصثلئ 
عنها.

هوالجيم بكر ، والجلفماس، بابن بعرض النووي؛ نال برحل، ض )بعن 
عبدهو عمرة أبى وابن والأدب، الفهم قليل الطع غلينل هر والجافي الجافي، 
صحابيوأبوْ اكابعين ثقات من المدينة قاضي محقن بن عنرو بن الرحمن 
نجاري(.أنماري 

عننهك، . اممه رسول أن، عمر، ابن عن م( )خ -  ٢٠٣٨
يزوجهأن علممر الرجل، أحثه أو ابنثه الرجل يروج أن وهو النقار، 

القال! . النك، أن ؛ لم( )ولمصا-اق بينهما وليس أخته، أو ابنته 



.;ؤإقء|إييه
نهىت هريرة أبي وعن جابر، عن )ولملم( الإسلام محي شنار 
أنوالئغار نمر: ابن زاد رواية(؛ )ومحي الشعار عن و. النه رمحول 

أحثلث،زوجني أو ابنتي، وأزوجلثإ ابنتك زوجني للرجو؛ الرجو يقول 
أحتى•وأزوجلثإ 

ؤؤ.أ. 



يسح

والرقفقاسق محاب 

أياض، رسول L قلت: قال: م، أبي عن م( رخ .  ٢٠٣٩
أهالها.محي وأمنها نما، أعادها قال: أقفل؟ الرقاب 

رواقه*في ثمنا، أغلاها قوله؛ الأذى. وكف المحبر باب في يطوله الحديث )سسأتي 
ثمنا(.أكثرها ت رواية وفي المهملة، بالعين أ-كادها 

رجلأنما قال: ه المئ أن هريرة، أبي عن م( )خ .  ٢٠٤٠
)وفيالنار من منه عفوأ منه عفو بكل الله استنقذ مسلما امرءأ أمحق 

منمنه عفوأ منه عفو بكل اممه أمحق لمة، مرقبة أعتق من • روايةآ 
•بفرجه محرجه حتى النار، 

قال:أبيه، عن بردة أبو حا.وني قال: اشمي، عن رخ ء  ٢٠٤١
أحرهميؤتون ثلاثة رواية: )ومحي أجران لهم ثلاثة اممه رمول قال 

رواية؛)ومحي بمحمد. وآمن بنبته آنن الكتاب أهل من رجل مرتين(: 
كانتورجل مواليه، وحق الله حى أدى إذا المملوك والعبد بي( وآمي 
ثمتعليمها، فأحسن وعلمها تاءديبها، حن فا قالبها يقلوها، أمه محيه 

قالثم أجران، فله أصديها( ثم أعتقها رواية: )وفي فتزوجها أعتقها 
المدينة.إلى دونها فيما يركب كان وقد شيء، بغير أعقليناكها الثمي: 

•جديد( بمهر نزوجها يض؛ أصدفها، ثم أغممها )قوله: 



أعتقمن قال: ه النبي أن هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٠٤٢
محوممال له يكن لم فإن ماله، محي حلاصه فعليه مملوك، من شفصا 

ثمرواية(• روقي علته مشقوق غير استسهي ثم عدل، محيمة المملوك 
•عليه مسقوق همّر يعتق، لم الذي نصسب محي سمتسعى 

هوؤإنما ه المي نول من ليس الامتسعاء ذكر أن واحد غير عن حجر ابن )نقل 
المدألزم استسهىت كثيرا. أو كان  Sljljالتصبب، قتادة. قول من 

الرق،*من رقبته بقية فتقك الأحر، الشريك نصيب قيمة ليكسب بالعمل؛ 

منقال؛ اض. رسول أف عمن، ابن عن م( رخ -  ٢٠٤٣
وكس،لا عدل، قيمة ماله في عليه قوم آخر، وبين بينه عبدأ أعتق 

منرواية(؛ )وفي موسرأكان إن ماله في عليه عتق ثم شثلهل، ولا 
روقييعتق ثم عليه، لوم نوسرأ كان فإن اثنين، بين عيدا أعتق 

العبد،ثمن يبلغ مال له فكان عبد، في له سركا أعتق من أحرى(؛ 
عليهوعنق حممهم، سركاءه فاعثلى عدل، قيمه عاليه العبد قوم 

أنهعمر، ابن عن أحرى() روقي عئق ما منه عثق فقد ؤإلأ العبد، 
نميبهأحدهم فيعتق ثركاء، بين يكون الأمة أو العبد في يفتي كان 
المالمن أعتق لليي كان إذا كله، عتقه عليه وجس، قد يقول! منه، 

الشركاءإلى ؤيديع العدل، قيمه ماله من عاليه يقوم ينلغ، ما 
•Wiالني عن عمر ابن ؛دللث، يخبر المعتق، سبيل ؤيحلى أئصناؤهم، 

القنم^الشرك: مال. له الذي الزادة. والئثلهل: النتمان، )الزمحس: 

منرجلا أن . المبئ بلغ قال؛ جابر، عن م( رخ -  ٢٠٤٤
بثمانمئةفباعه غيره، مال له يكن لم دبر، عن له غلاما أعثق أصحابه 
عيرهبتي من رجل أعتق قال؛ لم( رولمإليه بثمنه أرسل ثم درهم، 

قال:غيره؟ ماد أللث، فقال؛ س المبي ذلك فبلغ دبر، عن له عثدأ 
بثمانمئةالعد.وي، عيداض بن نعتم فاشتراه مني؟ يشتريه من فقال؛ لا، 



،. ينفكابمأ ت قال نم إليه، قدفعها ه اش رسول إلى بها فجاء درهم، 
شيءأهلك عن فصل فإن ، شيءهصل فإل عليها، فتصدق 

تيقول وهكذا، فهكذا صيء قرابتك ذي عن فصل فإن قرابتك، محلذي 
مسمالل.وعن ، يمينلت وتمن ، محديف فسن 

نمقأن معناه دبرا عن أعتقه ت نوله المدثر• يح جواز باب بقوله" ملم عليه )بوب 
نمأهله نم نفه الرجل كفاية أن الحديث وفي يموت، ت أي سده، يدير بعدما 
أعتقتحض لميمونة "كقوله وهو وراءهم، من على الصدفة على مقدمة قرابته 

فيالإمام نفلر وفيه النووىت نال لأجرك، أعظم كان أحوالك أععلتها لو ت ولمدتها
•كرفاتهم( من بمرهم ما ؤإبطاله رعيته مصالح 

بنعمر أف م، ابن عن )صحيح( بغ( هق زلك -  ٢٠٤٥
نهثها،ولا تبينها، لا مائه ستدها من وثدث ولذة أئنا ت قال الخطاب 

حرة•فهي مات فإذا بها، بمثمع وص نوريها، ولا 
ذكرما لأن مالكه؛ عن إحراحها يمح لا أنه يريد ت الموطأ نرح يي الباجي )قال 

لغرمانهعليها سيل ولا يد، الملك عن الرفق يها يخرج التي الوجوم عظم مص 
ابقاومحاإلا له يكن لم غيرْ ولا سع »دى عن إحراجها يمح لم فإذا إفلاس، في 

الأمصار(.فقهاء هذا وعلى عممها تعجيل أو ملكه، على 

ذبرعنر ابن أن نافع، عن رصحيح( هق( رلد -  ٢٠٤٦
بنيحيى عن مالك، تال، مدبرتان، وهما يطوهما فكان له، حاؤيتين 

لهفإن جاريته الرحل دبر إذا يقول كان المنن، بن معيد إن معيد 
بمنزكها.وولد.ُا يهنها، ولا يبيعها أن له وليس ها يطأ أن 

لهفوله الباجي! قال تميم، كما سياوه مات، إذا يعتق بأن دبر، عن أعتقه ت ءبدْ )دبر 
هبته،ولا بيعه له يجوز ولا وقوله والشافعي، حنيفة وأبى ماللئ، تول هو ، يهنأها أن 

فعل(.ولا بقول إبهل-اله له فليس لرمه  ٠٧التدبير حكم أن يريد 

جابر،عن رصحيحا هق( ك قط حم، ن ئ، م زحم - ٢ ٠  ٤٧
الحي، فينا هؤ والنك، أولادنا، أمهاسم، نراؤينا نبح كنا إنا ت قال<



CaaT)

عهدعلى الأولاد أمهات بننا نال؛ رواية( روُى بأسا بذلك يرى 
ءاوته1نا.نهانا عمر كان فلما بكر، وأبي اممه رسول 

يكونولا إياها، ببيعهم يشعر لم ه أنه يحتمل النمئي؛ ثال ت المرقاة في )قال 
نهىنم الأمر، أول ذللث، يكون أن ويحتمل عليه، وأقرهم به علم إذا إلا حجة 
يلغهلما عمر عنه نهى نم حلاقته، مدة لقصر بكر أبو به يعلم ولم عنه .ؤ ألنبى 

والدقيقالتمر من بالقبضه نتمغ كنا ت جابر حديث، فى قيل كما عنه، النبي نهى 
عمر(.نهانا حتى بكر، وأبى . اممه رسول عهد على الأيام 

كمااقصرا قال: علي، عن الئلمانى، عبيدة عن )خ( -  ٢٠٤٨
أوحماعه للناس يكوف حتى الاحتلأي،، أكنه فإيي يفضوف، كنتم 

عنيروول ما عامة يرى سيرين ابن فكان أصحابي. ماُث، كما أموث، 
كذبا•علذ 

أنهنوعمر هو يرى وكان الولد، أم يع فى على قول ذلك ست، حجرت ابن )قال 
عمرورأى رأيلث، ت له ت، فقالت عبيدة قال يبعذ. أن فرأى ذللث،، عن ورجمي ا يبس لا 

قال(.ما على فقال الفرقة. فى وحدك رأيلث، من إلى أحب الجماعت في 

فقالت،:بريرة، جاءتني نالت،: عائشة، عن رخ —  ٢٠٤٩
لهافقالت، عينيتي، فا أوقية، عام كل في أواق؛ بع على أهلي كابت، 

ؤيكوفكتابتلئ، عنلثه أفقس أن أحبوا فإن أهلك، إلى ارجعي عائشه: 
إن: ونالوافانزا، لأهلها، بريرة ذللث، فعلت،، لي ولاوك 
ذللئ،فذكرت ولاوك، لنا ؤيكون فلتممل، عليلئج تحب، أن شاءت 
الولاءفانحا وأعتقي، ابتاعي اش رموث، لها فمال اممه. لرسول 

عليه،وأتمنى الله فحمذ الماس، في الله. ود رم قام ثم أعتق، لمن 
كانما اممه؟ كتاب، في ليأستج شروطا يشترطون أقوام بان ما قال: تم 

شرط،منه كان ؤإن اطل، بفهو الله، كتاب في ليي شرط من 
أعتق.لمن الولاء ؤإنما أوثق، اممه وثرمحل أحي، اممه قفاء 



دسآ(جع1تي|1سيه 
المعتق،مآت فإذا التاء، بفتح العتق من التاء بكسر المعتق محيراث حق ز )الولاء 

منكان كالمب الولاء كان لما الخهلاييت قال ووثه، محعتقه سوى وارثا يخلف ولم 
ينتقللم غيره إر نيب خلو به، نله مت ولد له ؤلد كمن الولاء له تبت أعنق 

ينتقل(.لم محله عن ولائه نقل أراد إذا وكدا والده، عن نسبه 

تزرنن قال: . اض رسول أن علي، عن م( رخ -  ٢٠٥٠
الأجمعين، والناس والملأنكة اف لعنة فعليه مواليه، إذن بغير قوما 
ادعىمن ت لم( )ولالبخاري( رواية )هذه عدد ولا صنف، منه يقبل 

)وللم(الحديث وذكر • • • مواليه• غير إلى انتمى أو أبيه، غير إلى 
الأولى.الرواية مثل هريرة، أبى عن 

حراموهذا معتقه غير ولاء إلى الختيق ينتمي أن معناه ت النووي قال نومأ، رترلى 
النسب،تضيع يحرم كما تضيعه بحرم كالمب الولاء لأن علته المنعم حق لتفويته 

مواليهبإذن التولي جوار على قوم به احتج فمد مواليه، إذن بغير • فوله واما 
إلىالانتساب يجوز لا كما أذنوا ؤإن يجور لا أنه الجمهور عليه الذي والصجح 

منهيقبل لا ت قوله الغالب. على الحديث محي التقييد وحمطلوا أبوه أذن ؤإن أبيه غير 
والخيلاكافلت الصرف وقيل: الفدية، والخيل التوبة الصرف قيل عدل، ولا صرف 

الصرفت وقيل عكسه، الجمهور وعن البصري، الحز عن ذلك نقل المريقة 
منتثرة(.أحرى أنوال وفيها الفعل في الصرف الخيل وقيل الفدية والخيل الحيلة 

مالض■( •رد نال: النم. أد أنس، ص رخ( - •" ٠١
أمسهم.

للخنالوكقال: . اف رسول أن هريرة، أبى عن رم( -  ٢٠٠٢
يهليق.ما إلا العمل س يكلفج ولا وكونه، طعامه 

كناقال: ننزة، أبي بن عبدالرحنن ن خيثمة عن زم( -  ٢٠٥٣
فقال:فدخل، له، ما0 نهن حاءه إذ عمرو، بن عبدالله مع جلوسا 

فإنفأعطهم، ئاينللق قال: لا، قال: يوئهم؟ الرقيق أءهلستإ 
هوئه.يمللئ، عمن يحبس أن إثما بالمرء كفى • قال افه رمود 



^^ء|إيي__ه
والإماء.العبيد يجمع اسم • الريتق الإنسان' بحواثح القاتم الخازن )المهرماز؛ 

الغداء(.ت القوت 

ذرأبا رأث نال؛ نريد، بن ^ ٣١عن م( )خ -  ٢٠٥٤
نابأنه فذكر ذلك؟ عن اله فمثلها، غلامه وعلى حلة، وعليه 
فيكر. المي الرجل فاني بآمه، فعثره . الله رسول عهد على رجلا 
علىقلت.' جاهلية، فيك \ز'ذ إنك ه: المبئ له فقال له، ذلك 

وحولكم،إحوايكم هم نعم، قال! المس؟ كنر من هذه ساعتي 
ممافلتئلممه يده تحت أحوه كان فمن أيديكم، تحت، الله جعلهم 

كلفتموهمفان يغلبهم، ما Jكأموهم ولا يلنل، مما ولثنبه يأكز، 
-كلام إحواني، من رجل وبين بيني كان ت قال لم( )ولمفاعينوهم 

فلقسثجه النبي إلى فتكاني بأمه، هنئنته - أعجمية أمه وكانتج 
يات هلت، جاهلية، فيك، امرؤ إنالثج ذر، أبا يا ت فمال النبي 
إنلث،ذر، أبا يا قال! وامه، أباه نبوا الرجال نسئ، من اف، رسول 
.. . أيديكم. تحت، اف جعلهم إحوايكم، هم جاهلية، فيلثا امرؤ 

وذكره.

وهوالتخويل، من وأنبائه الرحل حنم ; الحزل،واحد. حض من ثوبان )الحلة; 
عود;مابن كقول الرءاية، من ونيل; ه -ملتكم ما تعالى; كقوله التمليك 

واحتقاروالشتم ج، الذم في المبالغة وفيه يتعاهدنا، أي• بالموعظة، يتخوننا كان 
يصوليلبى مما ؤإلباسهم اليد ياكل مما بإطعامهم والأمر النووي- قال الملم، 

اليدعلى يجب ؤإنما الملمين، بإحماع وهدا الإيجاُب، على لا الاتحثاب، على 
حضمن كان مواء والأثخاصى الباليان بحبؤ ، ؛المعروفوكونهالمملوك نفقة 
أحدفقد ذر أبو أما ه، نفعلى مقترا اليد كان لو فوتها أو دونها أو اليد نفقة 

ه(.والأكمل بالأففل 

فال:الصامت،، بن عباده بن الوليد بن عبادة عن رم( .  ٢٠٠٠
النسرأبي وعلى له، غلام ومعه . الله رسول صاحن، الننر أيا لقيتا 



^(AAV)^جخيؤ1ك؛؛ه 
لوء_لم، يا له! فقالت ومعافري، برئه غلامه وعلى ونعافري، بندة 
وأعطيتهمعافريه واخدت معاقر،ك، وأعطيته غلامك بردة أحدت أنك 

اللهموقال! رأسي، قمح حله؟ وعليه حله، عليكح فكانت بردثك، 
ووعاْهاتن، أذني ونمع هاتين، عبمي تجر أحي، ابن يا فته، بارك 

يقول!وهو الاه رمحود — قليه نياحل إلى وأمار — هدا قلبي 
منأعطيته أف وكان ون، ئنبمما وألبوهم تأكلون، مما أطعموهم 

القيامة.يوم حناز من ياحد أن من علي أهويا الدنيا متاع 
ورئاء.إزار ثوبان الحالة؛ باليمن. موصع وهو نعاقر، إلى ب ينثوب رالمعافري! 

بالواو،وأطت المخ حمع ش هو هكذا معانريه، وأحدث يوله؛ النووي؛ مال، 
أويقرل، أن وصوابه الكلام روحه والروايات النسخ جمتع عن القاصي نقله وكذا 

نعافريان.الأخر وعلى بريتان أحدهما على يكون أن ود المقم لأن باو؛ أحن.ت 
يالقلم،(.معلق عرقا هو قلبه* مناحل المخ؛ بعضي وفي إ قله نياحل 

إذاالعيد I قال، ه اممه رمحود أن عمر، ابن عن م( )خ - ٢ ٠  ٠٦
أبيعن روا-كخاري مرتين أجره له كان ربه، عيادة وأحس يده، لنمح 

ربه،عيادة يحن الذي المملوك .! افه رمحول قال قال! موسى(، 
أجران.له والطاعة والصيحة الحي من عليه له الذي محييه إلى ؤيودي 

قال؛ه اممه رمحود أن هربرة، أبي عن م( )خ -  ٢٠٠٧
بياوههريرة أبي نص فوالدي أجران، له المملح المملوك العثل- 

أمويث،أن لأحننت، ، ممح، دبر والحج، الله، محثيل في الجهاد لولا 
لصحنتهاامه، ماتت، حتى هريرة أبو يحج يكن ولم مملوك، وأنا 

لهكان مواليه، وحق الله حى العبد أدى إذا قال؛ رواية( روُي، 
ؤينمحربه، عبادة يحس لأحدهم؛ ما يجز أحرى(: )وفي أجران 

النهعبادة يحن يتومحى، أن للم؛لول نعما محال. لم( )ولم.ه ا؛ل
له.نعما محييه، وصحابه 



عبدأيا محال: ه المئ أن عبداف، بن جرير عن )م( -  ٢٠٥٨
أتىعبد أيا رواية(: )ومحي إليهم يرمخ حتى كفر، فقد مواله من أنى 
صلاة.له تقبل لم العبد، أبى إذا رواية(: روش الدمه منه برث محقي 
أقوالفيه كفر: فمد نوله عن الووى قال آبق، فهو مولأْ، من هرب العبد: )أبق 

والتاك:الكفر. إلى يودي أنه والثاني: الكفار، أعمال من أنه معنا0 أن أصحها 
مثالهفي المعروفة الأوجه وعي المستحل، في ذللئ، أن رّاارا;ع• • العمة كفر أنه 

تحريمت،ناليفل والمراد بعض، رناب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعوا لا كقوله: 
عمرو:أبو النخ قال له ذمة لا معناه الأمان، منه بريت، وقوله: كفرأ، الخما٥ طْ 

لهقوله: في جاء ما قبيل من تكون أن ليجوز الحرمة تكون أن يجوز هنا الأمة 
ورعايته(,وأمانته صمانه أي: رموله وذمة تعار النه ذمة 

.المص عر ندمث لما ت قال هريرة، أبي، عن، )خ( -  ٢٠٠٩
الطريق؛مح، قلت 

نجتالكفر دارة من أنها على ا وعنانهثلولها من، ليله يا 

هالحم، عر مدنثا فلما الطربق،، في، غلامي، مي، وأبمح، قال؛ 
أبايا : اللهرمود ل محقا الغلام، طلع إذ عنده أنا فبينا بايعته، 

رواية(:)وفى فأعتقته الله، لوجه حر هو فقلت،: ءلأماثح، هذا هريرة 
عنمنهما واحد كل صل غلامه، ومعه الإسلام يريد أمحيل لما أنه 

فقالالله رسول ْع جالس هريرة وأبو ذللن،، بعد فاقبل صاحبه، 
أنهدكإني أما قال: أناك. قد علامالئ، هذا هريرة أبا يا المر 

لله.أنه أمهدك إني أما قال: أحرى( )وفي حر أنه 

هالقامم أبا سمعت، قال: هريرة، أبي عن م( )خ - ٢ ٠ ٦ ٠ 
يومالحد ءاليه يقام قال، مما بريء وهو مملوكه ليف، من يقول: 

)وفيقال كما يكون أن إلا القيامة( يوم جلد رواية: ردذي، القيامة؟ 



أنإلا القيامة، يوم الحد عاليه يقام بالونا، مملوكه مدق من أحرى(• 
ثال،.كما يكون 

عليه،افترى إذا للعد يجلل- لا الحر أل على الياء أجمع القرطي: الإمام )نال 
واستواءالمس، لارتفاع الاحرْ غي ذلك كان ؤإنما الخلماءت مال مرتبتهما لجاين 

يعفوأن إلا حبه لما واحد كل من ميقنص والعبد، والحر والوضيع الشريف 
مخممرأ(.انتهى الخفللوم، 

غلاماأصرب، كنت، قال،! اليدري، عود مأمح، عن، )م( "  ٢٠٦١
أفهمفلم عود، مأبا اعلم حلفي• من صوتا معتا قبالسوحل، لي 

هوفادا الله رمول هو إدا منى، دنا فلما العقب، من المويتؤ 
يديمن السمومحل فألقسن، عود، مأبا اعلم عود، مأبا اعلم يمول• 

عودمأبا اعلم فقال: هيبته( من الئوئل يدي من قعل فت رواية )وفي 
مملوكاأصربج لا فقيت،: الغلام، هل-ا على منلث، عليلفر أمدر اممه أن 

اللهلوحه حث هو الله، رسول يا فقللم،: أحرى( )وفي أبدأ بعده 
)وفيالمان لمنئاث، - أو - الار لشئث، تفعل لم لو أنا فقال: نمار، 

فجعلبالله، أعوذ يقول: فجعل له، غلاما يفرب كان أنه أحرى(• 
والله،: اممهرسول فقال فتركه، اممه، برسول أعوذ فقال: يقربه، 

فاعتمته.قال: عليه، منلث، عيك أقدر لله 
معينم لعاله العلماء نال النووي) قال فتركه، اق برمول أعوذ فقال )قوله؛ 

استعاذلما أنه أو النبي نداء مع يلم كما غضبه لشدة الأولى استعاذته 
لمكانه(.تنبه اممه برسول 

مملوكاأعتق وقد عمر ابى أتيت، قال: راداف، عن رم( ~  ٢٠٦٢
الأحرمن فيه لي ما وقال: - شيئا أو - عودأ الأرض من فاخذ له، 

أومملوكه لعلم من • يقول j. الله رسول ممعنا إني هن-ا، وى يما 
لهبغلام دعا عمر، ابن أن رواية(: روقي يعتقه أن فكفارته صربه، 

عتيق،قانت، قال: لا، قال: أوححتلئ،؟ له: فقال أثرأ، بغلهره فرأى 



هدا،نزن ما الأحر من فيه لي ما ت ففال الأرض، من شيئا أحد ثم 
ياته،لم حدأ له علاما صرب من I يقول اغ رسول سمعت إني 
يعتمه.أن كفارته فان لثلمه، أو 

التابعين،مشاهير من الكرمحي، مولاهم الكندي عمر أبر هو بمعجمات، ت )زاذان 
العلماءمن صار حتى ولازمه عود مابن يد على فتاب الموت حن مغنيا كان 

الكار(.

مولىلهلمث، قال; مفئن، بن سويد بن معاؤية عن رم( -  ٢٠٦٣
ودعاني، ٥١٠٠١^أبي، حلفا فمين، الغلهر، ميل حشتا نم فهربت،، لنا 
عهدعلى ممرن بني كنا فال! ثم محننا، منه، امتثن نال! نم 

ذللث،فبلغ أحدنا، محالثلمها واحدة، حائم إلا لنا ليس . اض رسول 
قال:ها، غين حائم لهم ليس : فقالواأعتموها. فقال: اض. رمود 

عنرواية روقي سبيلها محالتخلوا عنها استغنوا فإذا تخد.موها، فلي
بنسويد له فقال له، حائما محلهلم شح، عجل محال: ساف،( بن هلال 

بنيمن بية ابع رأيتني لفد وجهها؟ حر إلا عليك عجز مقرن؛ 
اغ.رسول فامرنأ أصغرنا، لثلمها واحدة إلا حائم لنا ما مقنن، 

بنسويد دار في الثت بيع كثا هلال: قال أحرى( روقي يعتقها أن 
كلمةمنا لرحل فقالتا جارية، فخرجت، مقنن، بن النعمان أحي مقرن 

عنرواية روقي قبله ما نحو ذكر ثم . . سويد. فغضب، فلمثلمها، 
أنعالمت، أما سويد: له محقال إنان، لطمها له حاؤية أن سويد(: 
معلي، إحوة لسابع يإنم، رأبمثنمح، لفد وهال؛ محرمة؟ الصورة 

فأمرفالثلمه، أحدنا فنمي واحد، غين حائم لنا وما اف. رسول 
نعتقه.أن اغ رسول 
محمولوهذا النووي• ئال بك، فُل ما مثل يه افعل أو قصاصا عاتبه منه؛ رامتثز 

ونحوهااللطمان في القصاص يجب، فلا ؤإلأ المضروب، المولى نفر تهليس_ه على 
زىوما صفحته الوجه; حز فيها. القصاص من فامكنه ؛؛ jJلكنه التعزير واجه ؤانما 



فيها محرمة ألصورة أن عالمت أما ت قوله وأرفعه. أفضله شيء كل وحر شرته من 
تحريمباب قى وساتى الوجه، حت|وب أحاه أحدكم صرب إذا ت حديث إلى إثارة 

الفللم(.

□□□□□□



وامرائص١^٥٠١٧ كثاب 

حىما قاوت ه الله رمود أف عمن، ابن عن م( رخ -  ٢٠٦٤
يوصيأن يريد شيء له رواية؛ )وفي بهيوصي شيء له لم مامرئ 

عنده.مكتوبه ووصيته إلا ليال( ثلاث ت رواية ليلتين)وفى يبثت أن يه( 
ذلكيقول اممه رسول ممعن، منذ ليله علئ مرت ما عمرت ابن قال 
مكتوبة.وصيتي وعندي إلا 

بنعبداممه ّألتا فال: ئصنف، بن طلحة عن م( رخ -  ٢٠٦٠
كتن،كيف فقلت،؛ لا، قال! ه؟ اممه رسول أوصى هل ت أوقى أبي 

أوصىقال: يوص؟ ولم ا هبأمروا أو الوصه؟ اس نالعلى 
هث*الله بكتاب 

دينارأاتنه رسول ترك ما قالت،: عائشة، عن رم^ —  ٢٠٦٦
بثيء.أوصى ولا بعيرا، ولا شاه، ولا درهما، ولا 

فيه(.يوصى شيء له ليس لمن الوصية ترك باب ملم: علمه )بوب 

عائشة:عند ذكروا قال: يزيد، بن الأسود عن م( رخ -  ٢٠٦٧
منند.وهكنت، وقد إليه أوصى متى فة.التخ: وصتا، كان ها علنا أن 

\ذخ1ذفلقد ّتج، بالثلنسفدعا حجرى؟ في _: قالت، أو - صدرى إلى 
إليه؟.أوصى فمتى ماُتج، أنه سعرين، فما حجري، فى 



أنفى أحاديث وصما قد الشيمة كاس ت القرطى قال الخلافة، على أي )وصتا، 
بعدهم،من وكذا الصحابة من جماعة عليهم فرد لعلي بالخلافة أوصى س الخم، 

يعدولا لنفسه دللثا ييخ لم عليا أن ذلك ومن هتا، عائشة يه استدلت ما ذلك فمن 
أولهبفتح الأسان، حجر المشقة، يوم الصحابة من أحد ذكره ولا الخلافة ولي أن 

^^(٠وسمْل مال أنه أرادت والانكسار، الانثناء الأنختاثت حضنه, ت وكسره 

الأنصارمن رحلا أن حصين، بن عمران عن )م( -  ٢٠٦٨
فأعتقموته عند أوصى •' رواية روقي موته عند له مملوكين محته أعتق 

فجزأهم. الله رسول فدعاهم غيرهم، ماد له يكن لم مملوكين( محته 
قولأله وفال أربعة، وأرق اثنين، وأعتق بينهم، أيؤع نم أثلاثا، 
شديدأ.

كراهيةثديدآ قولأ شأنه في قال، معناه ت النووي قال ثدييا، قولأ له )قال 
ماعلمنا لو قال; الثديي القول هدا يت نفأحرى رواية فى جاء وقد عليه. وiعليذلا 

وزجراتغاليظا عليه الصلاة يترك كان وحده أنه على محمول وهذا عليه، صلينا 
الصحابةبعض من وجودها من بد فاد عاليه الصلاة أصل وأما فعله، مثل على لغتره 
إئياتفي والجمهور وأحمل. والشافعي ماللثج لملهب، دلالة الخديثح هذا وفي قال* 

ولابعتقهم أوصى أو موته مرض في مدأ أعتق إذا وأنه ونحوم، العتق في القرعة 
باؤللةالقرعة ت حنيفة أبر وقال بالمرعن. ئلثهم فيعتق بينهم أقنع الثلث من بخرجون 

الحدثبهيا مردود وهذا الماقي في ؤيعى قظه واحد كل من يعنف، بل 
والحسن(.وئريح والحعي الثمي حنيفة أبي يقول قال وقد الصحيح. 

جاءنيال: قوناص، أبي بن سمد عن م( )خ -  ٢٠٦٩
وكانبي، اشتد وجع من الوداع حجة عام يعودني . الله رسول 

عفراء،ان الله يرحم قال: منها، هاجر التي بالأرض يموت، أن يكره 
ذووأنا ترى، ما الوجع من بي بلغ قد إني الله، رسول يا فقلتا: 

قلّت،:لا، قال: مالي؟ بثلثي أفأتمدق لمح،، ابنه إلا بر-ث؛د، دلا مال، 
واكلثا\ض قال: فاكلث،؟ قلخ،: لا، فقال: اممه؟ رمحول يا uلئثلت 

عالهئدرهم أن من حير أغنياء ورثتك ثدر أن إنلث، - كبير أو — كثير 



أجرتإلا افه وجه بها تبتغى نفقه تنفق لن ؤإنك الناس، يسكممول 
أحلثاطه، رسول يا ت امرأتك، في في تجعز ما حتى بها، 
اطه،وجه يه تبتغى عملا فتعمل يحلمج لن إنلث، ت قال(أصحابي؟ يعد 
أقوامبلث، ينتفع حتى يخلفج أن ولعانالاج وريعة، درجه به زدمثؤ إلا 

على ٢٠٧ولا ^^٠٢، لأصحابي أمض اللهم آخرون، بك ؤبمئ 
ماتأف ه اطه رسول له يرثي حولة، بن معد البائس لكن أعقابهم 

لا،ت قال، كله؟ بمالي أوصي افه، رسول يا ت قلتج رواية( )وفي بمكة 
كثيروالثالثإ فالثلث،، قال: الثلث،، قل: لا، قال: فانملر، قلت،: 

ماقال: فبكى، بمكة يعوده سحي على لحل ه الّكا أن • لم( )ولم
كمامنها، هاجزت التي بالأرض أموت، أن حثست، قد فقال: ييكيالثج؟ 

اللهمسعدأ، اسم، اللهم : اطهرمود فمال حولة، بن سعد مايت، 
معدأ.امم، اللهم معدأ، امم، 

الجؤع"عنهم يكمط ما ألون يأو ياكمهم، الناس ألون يأتم،• الناس، )يتكمفون 
هجرته.أجر يعص عليه فيقوئ، بمكة يموت أن حاف أصحابي، نعد أحثم، فوله؛ 
باليةيزداد الواجب، أجر أن وفيه الأجر، لحصول شرؤل الثه وجه بها تبتغى فوله؛ 

الواريثج،برضا إلا الثلث، على زاد ما الوصية س يشذ لا أنه على العلماء وأجمع 
وجوزهاالجمهور، عند الثلث، على زاد فيما وصيته تصح فلا وارثا له يكن لم ومن 
أثرعليه الل،ى هو البائس؛ عنه. الروايتين إحدى في وأحمل. ؤإمحاق حنيفة أبو 

بابفيا ذكره سق كما الأملمية مبيعة زوج هو حولة بن ومعد والقلة، البؤس 
بنسعد قصة في واحتلفوا المؤوي؛ قال عفراء، ابن هو وقيل والاحياد، العد.ة 
إلىعاد نم بدرأ وشهد هاجر ونيل؛ بها، مات محي مكة من يهاجر لم فقيل حولة 
أوبمكة وموته مختارأ لرجوعه هجرته صقوئل بومه سث.با فيكون بها ومات مكة 

فولرئينا عياض• القاصي، نال هجرته• أم من، نقص لتا احتياره يغير ولو رسمءه 
اممه.رمرث، له يرني، ونوله• صحيح، وكلاهما وكسرها، الهمزة بفتح تد*ر'ا ءأن 
الزهري(.كلام س ونيل وقاص أبي بن محي كلام من هدا 

منغفوا الناس أن لو قال: عباس، ابن عن م( )خ -  ٢٠٧٠



ح؛؛؛؛(
أو- كثير والثلث الثلث، ت قال ه اممه رسول فان الربع؟ إلى الثلث 

—ير 

وتسا۶^١ كان >ؤوش قوله: في عائشة، عن م( )خ -  ٢٠٧١
أناوِتمم والي في أنزلت ت قالتا ألءعغلأه، متا"؛j ؤغا 'كاث، وش 

رواية)وفى بالمعروف ماله بمدر محتاجا كان إذا ماله من يصيب 
ؤيصلحه،عليه يقوم الذي اليتيم مال والي في أنزلت قالت؛ لهما(. 

إذااليتيم والي في نزلن، )وللخاري(: منه يأكل أن محتاجا كان إذا 
بمعروف.عليه قيامه مكادا منه يأكل أنه فقيرأ، كان 

أمثاله(.أجرة قدر ت )بالمعروف 

حمر^^١ تعالى؛ قوله في ماس، ابن عن )خ( -  ٢٠٧٢
هيقال؛ آرزءوب وآدس^ان وأدقرن ألفرن أولوأ 'ألتسمه 

هذهأن يزعمون ناسا إن قال؛ رواية( )وفى بمنوحة مت، وليمحكمه، 
lCJxما واممه ولا نسخت،، الأية   j بها،الناس تهاون مما ولكنها
وذلك،يرث، لا ووال تروق، الذي وذللث، يرث، وال واليان؛ هما 
أعهليك،.أن للأ، أملك، لا ؤيقول؛ بالمعروف، يقول الذي 
حضرمن يعطي ت ترزق أمرها. والمتوليان التركة في المتصرفان أي؛ واليان،، )هما 
قاليعطه، ولم منهم حضر ممن بالهلف يعتن.ر •' بالمعروف يقول الأية. في ذكر ممن 

صعيمهأوجه من روايات عنه وجاءت عباس ابن عن المعتمد هو هذا حجرت ابن 
قولوهو الخسيب، بن صعيد عن ذلك وصح الميراث آية نسختها مشعوحه أنها 

واختلفوأصحابهم، الأربعة الأئمة محال وبه واحد وعير وعكرمة محمد بن القاسم 
اخرونومحال الوجوب• على هو طائفة محقالت الوجوب أو الندب على محيه الأمر هل 

محيمشاركة لامحتضى الوجوب على كان لو لأنه المعتمد وهو الاستحباب على 
مجهولة(.بجهة الميراث 

يومالزبير وقف لما قال،ت الزبير، بن همداش عن رخ( -  ٢٠٧٣
إلااليوم بمل لا إيه بني، يا فقال؛ جسه، إلى ففث دعاني، الجمل 



أضمن و\ئ مظلوها، اليوم ماءث3 إلا أراني لا ؤإني مظلوم، أو ظالم 
بعبثي، يا ؛ قال،ثم شيئا؟ مالتا من يقي دينا أفترى لديني، همي 
-عبداممه لبني يعني - لبنيه ويليه بالثلث، وأوصى ديني(، واقض مالتا 

الدين،قضاء يعد مالتا من شي،ء مصل فإن قال! الثلمث،، ثالث يقول 
بنييعص وازى قد عثداض، ولد بعض وكان هشام: قال - لولدك فثلثه 

قال- ينات وتع ينين تسعة يومئذ وله وعثاد، حنلب، الزبير، 
عخزتإن ينئ، يا ؤيقول: ذينه، يوصيتي فجعل الزبير؛ بن، عبداممه 

ياقلئ،؛ حتى أراد، ما دريت ما فوالله بمولاي، فاستعن منه ثيء عن 
إلايلنه من كربة في ومحث ما فواف ، 4JJ1قال: نولاك؟ نن أن 

ولمالزئير، شل قال: فيقصه، ذثه عنه اقض الزبير، مولى يا قلت،: 
دارأعثرة ؤإحدى الغاية، : منهاأرصين، إلا درهما ولا ديتارأ ييع 

كانؤإنما بممر، ودارأ يالكوفة، ودارأ بالبصره، ودارين بالمدينة، 
فيقولإياه، فيستودعه يالمال ياتيه كان الرجل أف عليه• كان الذي دينه 

ولي،وما الصنعة، عليه أحشى فإني، نلقح، هو ولكن لا، الزبير: 
مععزو في، يكون أن إلا شيئا، ولا خراج، جباية ولا قفل، إمارة 

ينعبدالنه قال >ه، وعثمان وعمر بكر أبي، مع أو الله رسول 
ألفا،ومئتي، ألغط، أش، فوجدته الدين، من عاليه ما فحننت، الزبير: 

كمأحي ابن يا فقال: الزبير، بن، عبدافه جزام بن خكيم فلقي قال: 
ماوافه حكيم: فقال ألف، مئه فقال: فكتنه، الدئن؟ من أحي على 
ألم،ألفي، كانت، إن أرأيثلث، عبداطه: فقال هذ0، سع أموالكم أرى 

منهنيرء عن عجزتم فإن هدا، تهليقون أراكم ما قال: ألم،؟ ومئتي 
فياعهاألقط، ومثة ثعين يالغاية اشترى قد الزبير وكان يى، فاستعينوا 

الزبيرعلير له كان من فقال: قام نم ألمؤ، وستمئة ألقط بألم، عبدافه 



الزبيرعلى له وكان جعفر، بن عبداش فاتاْ بالغابة، فلثوافنا شيء 
لا،عبداف! قال لكم، تركتها شئتم إن فقال ألف، أربعمئة 

لا،I عبداممه فقال أحرتم، إن توغرون فيما جعلتموها شئتم فإن قال! 
فباعهاهنا، إلى هاهنا من لك، ت عبداض فقال قئلعة، لي فاقهلعوا قال; 

ونمم،،أسهم أربعة منها وبقي وأوفاه، دينه فقضى منها، عبداف 
وابلالزبير، بن والمنذر عثمان، بن عمرو وعنده معاوية على مقدم 

ألف،مئه سهم كئ قال! الغابة؟ قومت، كم معاوية; له فقال زمعة، 
بنالمنذر فقال ونحف،، أسهم أربعة قالت منها؟ بقي كم قال! 

قدت عثمان بن عمرو وقال ، ألف، بمئة مهما منها أخدن قد الزبير. 
ألفج،بمئة سهما أخذت قد ت رمعة ابن وقال ألغج، بمئة سهما أخذت 

بخمسينأخن.ته قد قال؛ ونصف، سهم قال؛ بقي؟ كم معاؤية؛ فقال 
فلماألفج، تمثة يمعاوية من نميته جعفر بن عبداف وباع ألف، ومئة 
ميراثنا،بيننا امم الزبير؛ بنو قال دينه، قضاء من الزبير ابن فيغ 

ننألا سين؛ أربع بالموسم انادي حش بينكم أةسلم لا والله لا قال؛ 
فيينادى سنة كن؛ فجعل يلنمضه، يلناينا دين الزبير على له كان 

للزبيروكان الئالث،، وري بينهم، م قسين أربع مضى فلما الموسم، 
فجميعقال؛ ألمج، ومئثا ألمؤ ألمج امرأة كن قاصايبج نسوة، أربع 
JU ، ألف.نمقا ألف،، ألف، خننوف

الموسم;الأمر. وولاة . الهي ْع وميأ حثا ماله في، الغازمح، بركة باب قمح، )أخرجه 
منالكثيرة الأموال، جمع كرْ من على رد فيه الجوزي; ابن مال لمكة، الحجيج مقدم 
تكر0لا الامتدانة وأن والأرض، العقار بركة وفيه حجرن ابن ومال المنزهدين، جهلة 

والخدم(.الزوجات من الامثكئار في كراهة لا وأن الوفاء، على مادرأ كان لمن 

انيفانمرصمثج، قال؛ جابر، عن ،؛ا رخ -  ٢٠٧٤
علي،أعمي فوجداتي ماشيان وهما بكر، وأبو بمودني . اض رسول 



ج_جإتي؛يإ؛ه
فقلغ:ه المئ فإذا فأقمغ، علي، وصوءه صب ثم هؤ الني فتوصأ 

هلممالي؟ في أقضي كيف مالي؟ في أصنع كيف افه، رّود يا 
ؤادهتي^^ىم آش فل >اؤينتمتؤثك الميراث؛ ايه لزلت حتى سيء يجبنى 

-عليه صبوا ت نال أو - علي فحب فتوصأ رواية(• )وفي ألككلاه 
آيةفنزلت الميراث؟ فكيف كلالة، إلا يرثنى لا ؛ فمالت(لعملت(، 
الفرائض.

بجللا وبن;٣ >ةأه ماس، ابن ص خ( ر- 
تآتنين كومزأ مئمحئن وث* ألوآئ'وة رم؛ آن ومحأ 

ثاءإن بامرأته، أحي أولياؤه كان الرحل، ماث( إذا كانوا نال؛ 
فهميزوجوها، لم شاءوا ؤإن زوجوها، شاءوا ؤإن تزوجها، بعئهم 

ذللث(.في الأيه هذ.ه فنزلت( أهلها، من بها أجي 

نال:مووه •قلقا ؤو.لخئل ت ماس ابن عن )خ( -  ٢٠٧٦
ينهJuJاقدموا لما المهاجرون كان عايديئ، وأؤ/؛ وريه، 
آخىالتي للاحوة رحمه، دوى دوو الأنصاري، المهاجري يرُثح 

ختهاتمجوزاه، جعلكا ءؤو.ؤ٩كل ؛ نزلمت، فلما بينهم، ه الله رمول 
ن_ص_رالمن قام>دلم آب»£تحظلم •مائدئ( ؤو\ؤئ قال؛ ثم 

له،ؤيوصئ الميراث، لهب وقد والنصيحة، والرفادة 

تركمن، ت نال . اض أن هريرة، أبك، عن م( رخ -  ٢٠٧٧
ؤلنثهكلأ ترك ومن رواية( )وفي فإلينا كلأ ترك ومن يلورثته، مالأ 

ماتفمن هم، أنفمن بالمؤمنين أولى أنا .؛ قال )وللبخاري( 
هلورثتهمالأ ترك ومن قفاوه، فعلينا وفاء، يترك ولم دين،، وعلبه 

أودينا نزك ما فائكم اممه، كتاب( في بالمؤمنين أولى أنا لم(؛ )ولم



تركما وأيكم وليه، فأنا فادعوني، صياعا( أو ت لمظ )وفي صيعة 
لكن.من عصته بماله فاليوز مالأ، 
والغرضالرهن باب في وساتي الإيمان، فمل باب في روايات للحديث )بق 

صائعونجون محتا عيال والمراد الضاد، بقح والصيعة الصياع الروي• قال واللم. 
ثالالكاف مفتح الكل وأما للضياع. يعرض ما لكل اسما جعل مصدر والضياع 
صوىيرثه، من ت الميت عضة الثقل. وأصله العثال هنا به المراد ت وغيره الخطابي 

وفاءيترلئّ لم بمن القضاء تخصيص فيه وفاء، ترك ولم قوله: مقدر. فرض له من 
ابننال بعده؟ الأمر ولاة على بمثب أو ه حمانحه من ذللئ، كان وهل لدينه 

ابنونقل المحالح. مال من هو إنما الوفاء وجوب لكن الاستمرار الراجح حجرن 
وعلىبعده، من على بجب لا هدا وعلى بدلك بسرع ه كان أنه وغيره بطال 
لحولعن يحبس لم المال بيت من عنه الإمام يعْل لم فإن بهنال ابن نال الأول 
الةار.رمن أكثر دينه يكن لم ما المال بت في عليه الذي القدر تحق يلأنه الجنة 
اوال(اس، في له الذي 

وكانتلأولي، اط كان قال: عباس، ابن عن رخ( -  ٢٠٧٨
حظ.مثل لليكر فجعل أحمئ،، ما ذللثؤ من الله قنخ للوالدين، الوصيه 

وجعل، والثلث، دس المنهما واحد لكل للأبوين وجعل الأنثيين، 
والرع•الئئلر وللزوج؛ والربع، المح، للمرأة 

٠^١٠ه النه رمول، أن ماس، ابن عن م( رخ -  ٢٠٧٩
رواية،؛)وفي ذكر رجل لأك.لى فهو نقي، فما بأهلها، المراتصر( ألجموا 
الفرائضتركت، فما اممه، لكتاب على الفرائض أهل بين الماد اقسموا 
م•رجل ملأون، 

الخهلاب،بن عمل سمعث، قال: عنز، ابن عن م( رخ -  ٢٠٨٠
أفيته ودي. الناس، أيها ثلايث، يقول: الله رمول منبر على 
واللكدله،الجد، إليه: ئتهى عهدا فيهن إلنا عهد لكن غ الله رسول 

الربا-أبواب ص وأبواب 



يؤ|وسقه
الميراث،في الأخ نحجب وهل يرث، ما قادر في الجد في هأ الصحابة )احتلف 

المن أنه على والجمهور الكادلة تفسير فى واختلف يقاسبمه؟ أو به، يحجب أو 
المت(,مع الأحّك ترث هل وأخت بتت في واختلف والد ولا له ولد 

أبيبن ننداف عن )م( ئدانة بن جوبرية عن )خ( -  ٢٠٨١
هاممه ثبي فيكر الجمعة يوم حثلب الخطاب بن عمن أف ظلحة، 

منعندي أثم سيئا بندى أثع لا إني ثم قال! ثم بكر، أبا وذكر 
التكلألة،محي راجعته ما شيء في . اتله ود رم راجعت ما الكلالة، 

ضبإصعه ظني حنى مه، لي أعنظ ما شي؛ محي لي اعلهل وما 
محورةآخر محي التي الصيف، آية تكفيك ألا عمر، يا وقال! صدري، 
الفراق،يقرأ نن بها نفضى بعضثة فيها أص أعش إذ ؤإنى النسا؛؟ 

أحرىجمعه إلا كانت، قنا ت حريرية( حديث، )وفي القرآن يةنأ لا ومن 
عمر•يلعن حش 

الكوفةأهل كتب محاد! متكه، أبي بن عبداممه عن زخا .  ٢٠٨٢
لواضو: قالرمحود الذي أنا فقال! اليد، في الزبير ابن إلى 

بكرأبا يحنى أبا، فانزله لأJخدته، حاليلأ الأمة هده من متخذأ كنث، 
ه!اش رمحود فيه قال الدي أما قال! عبامحي، ابن عن رواية( روقي 

الامحادمحله ولكن لايخذثه، خليلا الأمة هذه من متخذأ كنث، لو 
أبايعني أبا، قفاه قال! أو أبا، أنزله فانه - خير قال! أو - أفضل 
اراللجلالزبير! وابن عباس وابن بكر أبو ومحال البخاري! قال بكر، 

وأصحابزمانه، في بكر ا أب، خالفأحدأ أن يدكر ولم لا أب 
مسعود،وابن وعلي، عمر، عن محيذكر مثواذتون، و. افه رمول 
مختلفة.أقاويل وزيد، 

جلبن معاذ أتانا قال؛ يزيد، بن الأموي عن )خ( -  ٢٠٨٣



وأحتآ؟ابنة وترك نومحي رجل عن ألما٥ فوأميرأ، معلما باليمن 
حي•اض ورمود الصف، وللأحت، المم، للأبنة أن ت ممصى 

عن،موسى أبو سئل سرحثيل، بن هزيل عن، )خ( -  ٢٠٨٤
الصم،،وللأخت، ؤ، المفللأينة وأحن،؟ ابن، وابنة ابنة، 

أبيبقول وأخر عود، مابن فسئل فسثتابعنى، حول، مابن والتا 
فيهاأقضي المهتدين، من أنا وما إذأ، صاللمت، لقد فقال: موسى، 
تكملهالمسدس، الابن ولابنة الصم،، للأبنة افه. رسول ؛قضاء 

ابنبقول فأخرناe مومحى أبا فأتينا ، فللأخن، بقى وما الثلثين، 
فيكم.الحتن ^ا دام ما سألوني لا فقال! عود، م

تحسبابن عمرو عن رحسزا هؤرا د ه حم زش —  ٢٠٨٠

أمسهم بن سعيد بن حذ-يفة !>، رئاب تزوج ت قال جدْ، عن أبيه عن 
فورثهاأمهم، فتوفين، ثلاثة، له فولدت الجمحية، معمر ابنه وائل 
الشام،إلى العاص بن عمرو بهم فخرج مواليها، وولأء رباعها بنوها 

فلماعمنثهم، وكان عمرو، فورثهم عمواس، حناعون في فماتوا 
بنعمر إلى أحيهم ولاء في فخامحموم نحنر، بنو حاء ءمتو رجع 

.اض رسول من سمعت، يما بينكم أقضي عمرت فقال الخهلاد_،، 
لعصبيهفهو الوالد أو الولد أحزز ما I يقول .ؤ اش رسول سمعن، 

نهايةفيه كتابا، به لما وكب به، لنا فقضى كال، من 
وآحر.ثابتا ن وزيد عوف ن عبدالرحنن 

فخاصمهمولاها ومال المرأة بني مال غمزو ورث المعنى ت المعبود عون ني )نال 
يووث،•لا الولاء أن على دلل والميت نال: أختهم، ولاء في إخوتها 

الادم الإيأهل إذ ال! قعود، مابن عن رخا -  ٢٠٨٦
سيول.كانوا الجاهلثة أهل ؤإن يبوف، ي



خإقؤ؛ي؛__ه
لأحدولاء لا أنه على العبد يعتقون يبون؛ يالسائبة، ميراث باب فى )أحرجه 

بينالجمع في الحميدى قال الملمين، مال لبيت وقيل لمعقه ميراثه فقيل عاليه؛ 
تلكمن طوله البرقاني دأ-مجه هذا، على يزد للم البخاري احممر0 الصحيحين: 

وجعلتهر همدأ أعتمتا إني فقال: عبدافه إلى رحل حاء قال: هزيل عن الثلريق 
بيبون،لا الإسلام أهل إن عبدافه: فقال وارثا، ينع ولم مالأ وترك فمات ساتبة، 
اوئايم، فإن ميزانه، فالك، نعمته، ولئ وأنت يبون، يالجاهلية أهل كان ؤإئنا 

المال(.نيتا ى ونجعاله نقباله فنحن فيء فى تحرجث 

القال: ه اه رسول أن زِنل،، بن أسامة عن م( )خ .  ٢٠٨٧
قال:رواية( )وهمي لم المالكافن برث ولا ال١كاiز، المساللم يرث 

تركوهل فقال: بم،كه؟ دارك في غدأ، تنزل أين اض رسول يا ت،: قال
وطاو_ا،هو طالب، أبا ورُثج عقيل وكان دور؟ أو رباع من عميل لنا 

عميلوكان لمين، مكانا لأنهما سيئا، علي ولا جعفر يريه ولم 
-غدأ؟ تنزل أين اممه، رسول يا قالمت،ن أحرى( )ومحي كافزين وطالب، 

عميللما ترك وهل فمال: - ماكة من يئونا حين حجته، في وذللت، 
حيث،المحصب،، كنانة بني ؛خيف، غدأ نازلون نحن قال: ثم منزلأ؟ 

علىثريشا حالمت، كنانة بئي أن وذللث،: الكفر، على قريس تماسمتن، 
الوادي'الخنف• الزهري• همال يزووهم• ولا يبايعوهم، ألا هائم بني 

عدةعلى المشتملة المحلة وهو وحبال، كحتل ر؛ع، جمع أوله؛ بكر )الدباع 
عندهريرة أبى حديثج من سبق كنانة، بني ، ؛خيفغدانازلون نحن قوله بيوت. 

الجهاد(.وكتاب، الحج كتاب في الشيخين 

٥٥٥٥٥٥



خيي؛يه

الاسقكتان 

واحكامهالطعام اداب باب 

افرمول عاب ما ت قال هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٠٨٨
رأثما لم( )ولمتركه كرهه ؤإن أكله، انثهاة إن قثل، طعاما 
يئثههلم ؤإن أكله، اثتهاه إذا كان قهل، طعاما عاب اممه. رسول، 
محكتؤ.

الملحغليل مالح كقوله الطعام وعيب المتأكدة العلعام أداب من هدا النووي؛ )ثال 
منفليس الضب أكل ترك حدث وأما ذك. ونحو ناضج غير غليظ رقيق حامض 

أشتهيه(.لا الخاص الشام هدا بأن إحبار هو إنما الشام عيب 

ه:اض رسول قال قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٠٨٩
الأربعة.كافي الثلاثة وطعام الثلاثة، كافي الأنين طعام 

يقول:ه الله رسول ممعت، قال: جابر، عن رينا -  ٢٠٩٠
وطعامالأربعة، يكفي الاثسن وطعام الاثنين، يكفك، الواحد طعام 

وطعامرجلين، يكفي رجل طعام ت رواية، )وفي الثمانية يكفي الأربعة 
ثمانية.يكفي أرتعة وطعام أربعة، يكْمح، رجلين 

إذاه: اش رسول قال قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٠٩١



أولقمة للتناول معه، ه يجللم فإن بطعامه، خادمه أحدكم أتى 
رواية)هذه وعلاجه حرم ولي فإنه اكلتض، أو أكلة أو لقمتمن، 
وقدبه حاء ثم طعاما، خادمه لأحدكم صغ إذا ت لم( )ولمالبخاري( 

مشموطالطعام كان فإن فليأكل، معه فلتمعده ولحانه، حره دلي 
لقمتين.أو لقمة، يعي داويت فال أكلتض، أو اكلة منه يده في فليضع 

الحثالحديث وفى قليلا صار حتى عليه كثرت الشفاه لأن القليل هو )المثفوه 
بهوتعلقت صنعه من حق لي محيما لا الطعام في والمواساة الأخلاق مكارم على 

الووى(.قاله الاستحباب، على محمول كله وطا ه نف

منيوما حرج ه اف رسول أن هماس، ابن عن )م( -  ٢٠٩٢
إنماقال: بزصوء؟ نأيلث، ألا : فقالواطعام، إله فقدم الخلاء، 

اصلئأن اريد فقال: رواية( )وفى الصلاة إلى قمت، إذا بالوصوء 
أنأخرى(: روقي فأتوصأ؟ أأصلى لغ؟ أخرى(: روقي فأنوصأ؟ 

نصولم فأكل طعام، إليه فهم'-ح الخلاء من حاجته قضى و. المي 
ماء.

نالنال: الثزائي، سة أبي عن )خ( -  ٢٠٩٣
هام محي كنت، قال: رواية( )وفي نبجا آكل لا اض رسول 

ئئكئ.ول آكل لا محدْ: لرحل فقال 
علىللأكل الجلوس في يتمكن أن فقيل الأتلكء صمة في احثلف حجرت ابن )نال 

مناليسرى يده على يعتمد أن وقيل شميه أحد على يميل أن ونيل كان صمة أي 
وليسشميه أحد على الأكل هو المتكئ أن العامة تحب الخطابي قال الأرض 

.تحته( الذي الوطاء على المعتمد هو بل كيلك 

بمطهفجعل بمر، و. المي أمح، قال: أنس، عن )م( -  ٢٠٩٤
نال:حثيثا( أكلا رواية: )وفي يميعا أكلا منه يأكل محئفز وهو 

ثمرأ.يأكل ممعيا جالسا اض. رسول ورأيت 



نجحججيخ|1سيه 
مممآ!القيام. يريد من كهيئة جلوسه، في متمكن غير منثوفز ئنتعجل ت )محثمز 

ماقيه(.ناصا ألتيه، على جالسا 

ءشه اه ويود بأكل لم نال; م، ص خ( ر- 
قال•رواية( )وفى مات حتى مرئقا حبزأ أكل وما مات، حتى جوان 

فثل،مزئق له حبز ولا فثل، نكث-حة على أكل ه النبئ علمث، ما 
علىقال: يأكلون؟ كانوا فعلام لقتادة: قيل قتل، جوان على أكل ولا 

\ثو.
نثاأي: عياص؛ ثال مرققا، خزأ الطعام. عف يوصع مرتفع كير طق )الخوان؛ 

حجر:ابن قال الموسع، الرقيق المرقق يكون وند مناحو عندهم يكن ولم محننا 
نكئ->ة،الخفيض. مو الجوزي ابن وقال الأنير ابن جرم وبه التعارف هو وُن-ا 
القيلالشيء فيه يوكل صغير إناء رمزذة: بوزن منددة، وراء والكاف ين البفم 

الأرضعلى يفرش ما • ء-هم، نقرة، جمع • النمر ونحوها؟ كالمثهيات، الأذم من 
الطعام(.عليه ليوصع 

هالمئ مع خفرنا إذا لما قال: حذيفة، عن )م( -  ٢٠٩٦
ؤإمايده، ليقع الله رسول يبدأ حتى أيدينا نضع لم طعاما، 

يدهالتقع فذمث، ئدقع، كأيها حاؤيه فجاءت طعاما مرة معه حصرنا 
ثديع،كأنما أعرابي جاء ثم بيدها، . الله رسول فأحد الطعام، في 

إنه: اض رسول فقال بجده، فأخي الطعام، في يدْ ليضع فذهب، 
بهذهحاء ؤإنه عليه، ينه ا اسم يد.كر لا أن الطعام؛ يثحل ن الشيهلآ 
به،تحل؛ ليالأعرابي بهذا فجاء بيدها، ت قاحل بها تجن ليالجارية 
ذكرثم يدها، مع يدي ش يدْ إن بيده، نفي والذي بندم، فأخذت 

وأكل.اممه اسم 
وكن.اعليه، مجمع وهذا الفسام ابتداء في مية التاسحباب، غيه النووي: )قال 

فيالتسمية ترك ولو بال، ذي أمر كل أول في ل الشراب، أول ش التسمية تتحب، 
أناشحب، أكله أثناء في منها تمكن ثم آحر لعارض أو ناسيا أو عامدأ الهلعام أول 

قال:فان الله م ببقوله التمية وتحصل ، ^■^٠ أوله الثه م بؤيقول: مي ي



نقنت؛
تلأصول ا معفلم في هو هكذا ت ٠ يدها ررْع قوله حنا• كان الرحيم الرحمن اش م ب

يدهما(.ت بعصها وفي ا، رائدها 

فيعلامآ كث قال: نلمة، أبي بن عتر عن م( )خ -  ٢٠٩٧
ليفقال الفحمة، في تهلسثز يدي وكانت س اف رسول حجر 
يليك،مما وكل بيمينك، وكل النه، نم غلام، يا ه: الله رسول 

معيوما أكلت قال: رواية( )وفي بعد طعمني تلك زالث فما 
ليفقال الصحمة، نواحي من آكل فجعلت، طعاما، ه اممه رسول 
يليك.مما كل ه: افه رمول 

متة،اسم ت الطاء يكر الئلنمة الطعام. فيه يكون مما والمحن كالقمعة ت )الشحمة 
الأكل(•في وءلر,ض هثى أي؛ طغض، ونيله؛ 

أكلإذا قال: اش. رسول أن ئد، ابن عن )م( -  ٢٠٩٨
ياكلالشيطان فان بيمينه، فليشرب سرب ؤإذا بيمينه، فليأكل أحدكم 

يأكلنلا قال: النبي. أن رواية(: روقي بشمال ؤيئرب بشماله، 
بشماله،ياكل الشيطان فان بها، يثربي ولا بشماله، منكم أحد 

بها-يطمح، ولا بها، يأحد ولا ' سمايريد ناقع ولكن بها، ؤيشرب 
زادومحل، بالشمال، وكراهتهما باليمين والشرب الأكل استحباب فيه ت النووي )محال 
فلااليمين من بمنع عزر كان فإن عزر بكن لم إذا وهدا والإعهلاء الأخذ نافع 

الشمال(.في كراهة 

عندأكل رجلا أن الأكؤع، بن نلمة عن رم( -  ٢٠٩٩
القال: أستنهلح، لا قال: بيمينكؤ، كز فقال: بشماله، اممه رسول 

فيه.إلى رفعها فما قال: الكتن، إلا منعه ما استطحث،، 
مشهور،صحابي وهو الأثجعي العم داعي ابن بمر هو ارِجل هذا ادوومح(• لنال، 
بصحيحفليس منافقا كان أنه على يدل الكبر إلا منعه ما قوله إن القاصي نول وأما 
أمرالأمر كان إن معصية لكنه والكفر النفاق يقتضى لا والمخالفة الكبر مجرد فإن 

وفيهعذر باد الشرعي الحكم حالف من على الل.ءاء جواز الحد.يث هذا وفي إيجاب 



واسعابالأكل حال في حتى حال كل في المنكر عن والهي يالمعروف الأمر 
سق(.الوي ملمة أّي بن عمر حدث في كما خالفها إذا الأكل آداب الأم تعلم 

قال:بمر، بن عبداض عن رحسن( ض( هق د زه -  ٠٢١ ٠ 

هدهاطبخوا لأهله: فقال قليل، يومئذ والطعام شاه للبي. أهببّن 
وكانقال: عاليه، واثردوا فاحبزوه الل«قيق هذا إلى وانفلروا الشاة 
أصبحوافلما رحال أربعه يحملها ^١■؛< ١١لها يقال قصعة . للنبي( 

جثاكثروا، فلما عليها، فالتئوا القصعة بتللث، أتن الضحى وتنحوا 
اف.Iرمول فقال الجلة؟ هذه ما •' أءرائ،له فقال ه اف رمول 

قالثم عنيدأ، حثارأ يجعلني ولم كريما، عبدأ جعلني اض إن 
فوالديكلوا قال؛ ثم فيها، بمادق ذزويها ودعوا جوالمها، من كلوا 
الطعامكثز حتم، والروم فارس أرص عليكم لممثءص تيدْ محمي نفس 

عليه.اممه اج يذكز فلا 
الهثمالثري: عليه، وانردوا قوله: مفاريه. في كما وفتحها اياء بفم : )اطبخوا
إذايجثو؛ جثا ثريد• وغترْ؛ اكدر بماء محتل الخن من يهشم لما فيل ومنه والفت؛ 

دكبته،•عر جلس 

عمر،ابن( سمعت، قال: محتم، بن جبلة عن م( رخ -  ٢١٠١
تستأذنحتى التمرتين، بين الرجل يفرن أن ه اض رسول نهمح( يقول؛ 

كانوقاد التمر، بررقنا الزبير ابن كان قال؛ رواية( روقي أصحابه 
ونحنعمر ابن( علينا فيمر نأكل وكنا جهد، يومئن. الناس أصاب 
أنإلا الإقران، عن نهى ه اش رسول فإن تقارنوا لا فيقول: نأكل، 

ابنكلمة س إلا الكلمة هذه أرى لا محبة: قال أخاه، الرجل يستاذن 
الاستئذان.يعنمح، عمر، 

والمعروفلم، مأصول في هكل.ا الإقران: حليفة. كان لما سلينا٥ التمر: )يرزقنا 
النهيهل واحتلفوا : النووي،قال تقرنوا، لا البخاري(: ورواية المران، اللغة في 

غيرهموص للتحريم أنه الفلاهر أهل ص عياص القاصي فقل لدكراهة، أو للتحريم 



خخ|1سيه
إلاحرام فالقران بينهم مشتركأ الطعام كان يان التفصيل والصواب للكرامة أنه 

أنتحب ؤيوحده وصام اشترط لأحدهم أو لغيرهم الطعام كان ؤإن برصاهم، 
علهبحرم فلا به صيفهم وند لممه الطعام كان ؤإن دجّا ولا معه الأكلين يستأذن 
بأسنلأ كثيرأ كان ؤإن اؤيهم لتدن ألا فحن قالة الطعام في كان إن نم اكران 

تعجادميكون أن إلا الئرْ وترك الأكل في التأدب مهللفا الأدب لكن بقرانه، 
سق(.كما آحر لثغل لإمحراع ١ ويريد 

الثسهلانإن ت نال ه اممه رمحول أن جابر، عن زمإ _ ٢ ١ ٠ ٢ 
فإذاطعامه، عند يحفزه حتى شانه، من شيء كل عند يحفر 

،ولناكلها أذى من بها كان ما فليمئل ، أحن.كم لقنه سقثلنؤ 
يلعقها،أو يلعمها حتى بالمنديل  oJuيمح ولا للشيطان، يدعها ولا 

أنزه المي أف ت رواية( )وقمم، البركة طعامه أي في يدري لا فانه 
طعامكمأي فى ئدرون لا إنكم وقالت والشحنة، الأصابع 

الزكة.

مسحيعد السافهلة اللقمة وأكل والقصعة، الأصاع لعق اسحبان، لواحقه وفي )فيه 
الإمامعليها بوب وبهذا نممها، فبل اليد محح وكراهه أذى، من يصيبها محا 
وحاوية(•كزوحة ذللث، يفد.ر لا ممن غيره يلعقها أك،؛ يلجمها، وقوله ، لم م

أكلإذا ئ. اض رسول كان قال: أنس، عن رم( -  ٢١٠٣
يليمعلأحدكم لقمة سقطت، إذا وقال: الثلأيثؤ، أصابعه لعؤ، طعاما 

القصعة،سلت، أن وأمرنا للشيهنان، يدعها ولا وليأكلها، الأذى عنها 
البركة.طعامكم أي في تدرون لا فإنكم وقال: 
ونحوها(.بالإصع ونمسحها العلعام، س فيها بقي ما نتتح القصحة! )سلمت، 

.اممه رمول رأيت قال: ماللئ،، بن كعسبج عن زم( - ٢ ١ ٠ ٤ 
فإذارواية(: روفمم، يمحها أن قبل يده وينعي أصابع، بئلايثج يأكل 
لعقها.مخ 



يآعتعجع|ٍؤ|كي. 

أتملاذا نال; التجث. أن ب، أبي ص رم( -  ٠٢١• 
البركة.أيتهى قي لايدري فانه أصابعه، فليلعق أحدكم 

عنرحأسنا بغ( مق ك ْدب حب ن ت ى زحم - ٢ ١ ٠ ٦ 
ملأما ت يقول اض رسول سمعت قال! كرب، معد.ي بن المقدام 

ترواية )وفي أكلات آدم ابن جمب بظن، من ثرأ وعاء آدم ابن 
وJالثلعلنامه، يثيث، محالة، لا كان فان صلته، يقمى لمنات( 

لقسه.وثالث، لثرائه، 
ومعزكلفظأ كلئمة اكلة، جمع ؛ يضسن )اكلأت 

فال:. اممه رسول أن مريرة، أبي عن م( رخ -  ٢١٠٧
أمعاءسبعة في يأكل والكافل واحد، معي في يأكل لم الم

أكلااكل ماز فأسلم، كثيرا، اكل كان رحلا أن )وللبخاري(: 
لميفي يأكل المزمن إن فقال: ه افه لرسول ذلخ، فدكر قاليلأ، 
أمعاء.سعة في ياكل الكافر ؤإن واحد، 
الأمعاء(.واحد وكإلى؛ كالثني، )النني، 

حتىاكل لا لمر ابن كان قال: نافع، عن م( زخ -  ٢١ ٠٨
كثيرأ،فأكل معه، يأكل رجال إليه فأدحلت، معه، يأكل بمكين يوئى 

يقول:الله رمول مممعن، علي، هذا ندخل لا نالمر، يا فقال: 
أمعاءسعة في يأكل المافق أو والكافر واط، مني في يأكل الملم 

إنلمر: ابن له فقال أكولا، رحلا تيالث، أبو كان فال: )وللخاري( 
اومنفانا قال: أمعاء، سبعة في يأكل الكافر إن قال: ه اممه رسول 

يديه،بين يضع يجعل مسكينا، عمر ابن رأى لم(: رولمورسوله بالله 
هذايدحلى لا فقال: كثيرأ، اكاد ياكل وجعل قال: يديه، بين ؤيضع 
الحديث،.وذكر علئ، 



باشأومن فأنا قوله حجر• ابن قال وبالكاف. الهاء وتمر النون بفتح ت نهيك )أبو 
أءلهقثم ومن إلخ، باش أومن أنا الرجل؛ فقال الحميدي رواية في ورسوله، 

الدنيافي المؤمن زهد المراد فقيل؛ ظاهره، غير على الحديث، حمل على العلماء 
سبيللا عبدالبر؛ ابن قال بعينه، كافر في ورد الحديث، وقيل فيها، الكافر ورغبة 

مؤمن،من أكلا أقل يكون كافر فكم تدفعه المشاهدة لأن العموم على حمله إلى 
هدايكون أن والأوحه الأئير؛ ابن وقال أكله، مقدار يتغير فلم أسالم كافر وكم 

الأكل(.قلة عر للمزمن تغفيفا 

الأنصاري،أيوبإ أبي عن رصحيحا طبا( حبا ن )د -  ٢١ ٠٩
الذيه انمد قال: ثرب،، أو أكل إذا اش. رسول كان هال: 
مخرجا.له وجعل ونوعه ونمى، أطعم 
الحلق(.في بسوغ هنيئا طيبا مهلا أي سائغا، جعله ت )سوعه 

أنهعبدافه، بن جابر عن الحاريثج، بن سعيد عن زخ( -  ١٢١ ٠ 
اكؤ.زمان كا قد لا، فقال: ^ ٧١ش، ١^٠ عن انه 

لمايكن لم وجدناه نحن فإذا ، إلاالملعام من ذللئ، مثل نج،و لا 
نتوضأ.ولا يصلي ثم وأقدامنا، وسواعدنا أكمنا إلا مادين 
المنديل(.باب الأطعمة، كتاب في )أحرجه 

يجؤغلا افه رسول قال قالت،: عائشة، عن رم( ب  ٢١١١
أوأهله. جياع فيه تمر لا نيئا رواية(: )وفي الممن عندهم ست، أهل 
ثلاثا.أو مرتين قالها - أهله جاع 
عليه(.والحث، للعيال الادحار وجواز التمر فضيلة فيه المؤوي! )فال 

.اش رسول نزد قال: بنر، بن عبداف عن رم( ء  ٢١١٢
فكانبتمر، أتئ ثم منها، فأكل وومحلته، طعاما إليه ههمب-نا أبؤى، على 

أتئثم والونثلى، الشابة ؤيجمع أصبعيه، بين النوى ؤتلقي يأكله، 
دابته:بلجام وأحد أبي، فقال يمينه، عن الذي ناوله ثم فشربه، بئراب، 



دآآآحججيؤ؛سيه 
لهمواعبر رويتهم، فيما لهم بارك اللهم • فقال لنا، اش ائع 

وازخنهم•
ؤإسكانالمفتوحة بالواو وظبة لأكثرين ا رواية هكذا ووُلة، قوله النووي• رمال 
شعةعن الحدث هذا راوي ئميل بن النفر رواه وهكذا موحد، باء وبعدها الهناء 

ال1ننيالتمر يجمع الحنز ت الوئلبة فقال الضر وممره اللغة أئمة من إمام والضر 
وفيالعناء، وفتح مضمومة براء رنلبة المسخ! بعض وفي والسمن، المدقوق والأقعل 
كالحس{.طعام وهي همزة، وبعدها العناء وكر الواو بفتح وطئة بعضها! 

رأيتنال: جعفر، بن عبداش عن م( )خ -  ٢١١٣
بالرثلب•القثاء كل يا . اض رسول 
منه(,صرب الخيار أو المعروف، الخيار هو وصمهات القاف بكسر )القثاء، 

قالا:الثلمشن، بمر ابني عن )صحيح( هب،( د -زم ٢١١٤
الزيديحبم، وكان وتمرأ، نبدأ إليه فقدمنا ، افرسول علينا ؛•حل 

والتمر.
وأختهماوأمهما ولأبيهما لهما المارنيان، الثلميان وعيداش عقلية هما يسر، رابنا 

أجمعين(.عنهم اش رصي صحبة الصماء 

رأيتقال: أنس، عن رصتيح( حب( ع ن تقن رحم -  ٢١١٠
والجربز•الرًلب محن يجمع اممه. رسول 

أكلجواز الأحاديث، هذه وفي النووي! قال الأصفر، البطثخ من صنمه رالجربر! 
حائفولا الطاعم في الموسع جواز منه ؤيوحن- معا العلعام أو الفاكهة من نوعين 

ذللث،(.في العلماء ين 

:فقالواالأيام؟ أهله اد . المؤ أن جابر، عن رم( -  ٢١١٦
الأيامإ>ولم ويقول: به، يأكل فجعل به، فدعا الح.رأ، إلا عندنا ما 

هاش رسول أحد جابر: قال رواية(ت )وفي الخل الإدام يعم ؛، ٣١
منما فقال: خبز، من قلى إليه فاحرخ منزله، إلى يوم ذات بيدي 
قالالأم، نعم الخل فان قال: خل، من ٧ إلا لا، : فقالواأذم؟ 



نال.• اض سي من سمعتها منذ الخل أجب زث فما ت جابر 
)وفيجابر من محمعنها مند الخل أحب ومازلت نافع• بن طلحة 

فاناراش رسول بي يمر دارى، في جالسا كنث ت قال أحرى( 
انه،نحجر بعفى أتى حتى فانطالقنا بيدي، فأحد إليه، فقمت، إلي، 

عداء؟من هل فقال; عاليها، الحجاب فدحالت، لي، أذو ثم فيحل، 
فأحذنبي، على فوصعى شعير من أقرصة بثلاثة نايي نعم، ت قالوا 

بينقوقعه آحر هرصأ وأحد يديه، بين فوصعه ص\'، 'ؤاف. رسول 
ونمنهيديه، بين نصفه فجعل باثنين، فكنره الثالث،، أحد ثم يدي، 

قال:حل، من ة شي إلا لا، : قالواإدام؟ من هل قال: ثم يدي، بين 
تعمقال: . الّك، أن عانثة، عن رولمسلم( هو الإدام بم ثهاثوْ، 

الخد.الأيام 
شيءأي الخبز مع و4 يوتدم ما ت ثانيه وسكون أوله يقم والأدم، بالكسر، )الأيام، 

وأتفال.كقفل آدام الادم وجمع وكتب، ككتاب بفمين أدم الأيام وجمع كان، 
مندداثبي، ؛شرتها. رأى أته فيه وليس مكانها إلى دخلت أي ت عليها الحجاب يحلن، 

موحدةباء يم مفتوحة بنون الأصول، أكثر ش هو هكذا النووي' قال مهموز، غير 
تني الأثير! ابن وفال خوص، من بمائدة وفسروه منددة تحت ة متنا ياء ثم مكسورة 

كثيرعن عياض القاصي ونقل الارتفاع، أي؛ والنبوة، النباوة، من المرتفع، الشيء 
ياءنم مشيئة مكسورة فوق مثناة نم مفتوحة موحدة بباء تئن أنه الأكثرين أو الرواة من 

هداعليه وضع منديل فالعاله صوف أو وبر مجن كساء والتف مثيلة تحت من مجثناة 
القاصيقال مشددة، مكسورة نون وبعدها الباء بفم بعضهم ورواه نال! الطعام 

تالكسرة، أي• فلقة، جمع ثالمحا خوص• من طبق وهو الصواب هو هدا الكتاني! 
للأكلين(.تأنيا الأكل على الحديث استحباب وفيه النووي• 

موس،أبي عند كنا قال: الخنمي، نهدم عن م( )خ ١  ٢١١٧
بنيمن رجل القوم وفي دجاج، لخم طعامه قي وقدم طعانه، فعدم 

فإنيادن موس: أبو له فقال يد.ن، فلم مولى، كأنه أحمر اف، ثيم 
منه.يأكل ه اممه رسول رأيت 



الظهران،نن أنفينا قال: أنس، عن م( رخ -  ٢١١٨
طلحة،أبا بها فأتيتج أدركتها حتى نت ق، القوم منى 
فمله،ه اممه رسول( إلى - فحييها ءا3،ث أو - بوركيها فبث فذبحها 

منه.وأكل قال(! منه؟ وأكل قلت! أنس؛ بن زيد ن هشام قال 
وزنأنموا، ؛ لغوامكة. قرب موضع الظهران! من لصدها. أثرناها أرنبا؛ )أنفجنا 

وفطلبه في والند.و الصيد استثارة جواز الحديث وفي حجر؛ ابن نال ومعنى، 
الصبيولي أن وفيه بدلك الرضا حاله من علم إذا القدر لكبر بر البالني، إهداء 

بالمصلحة(.الحبي يملكه غيما يتصرف 

مععزونا قال: أوفى، أبى بن عداش عن، م( )خ -  ٢١١٩
الجزاد.معه نأكل وكنا - مثا أو - عزوات سع . الله رسول 

الناسيفال يم إباحته، على لمون الموأحمع الجراد إباحة فيه النووي! )قال 
مجومحسأو مسلم باصطياد أو لذكاة مات سواء يحل والجماهير وأحمد حنيفة وأبو 

المثهورفي ماللث، وقال سبب فيه أحدت أو بعضه قْني سواء أنفه حتف مات أو 
فييلقى أو بعضه يمهلع ان بسبب، مات إذا إلا يحل لا رواية! في وأحمد عنه 

يحل(.لم وعاء في أو أنفه حتف مات فإن يشوى أو حيا الار 

الغنرلحوم عن نهى ه المى أن حام، عن( م( )خ -  ٢١٢٠
الخيل،حيبر نمس أكلنا قال؛ لم( )ولمالخنل فى وأذن الأهلية، 

الأهلئ.الحمار عن ه الني ونهانا الوحش، وحئر 
)وفىنحرنا قالت،؛ بكر، أبى بنت أسماء عن م( رخ —  ٢١٢١

يالماJينة،ونحن فرما، اش رمحول ء-ه—د على ذبحنا( رواية؛ 
فاكلناْ.

ؤيجوزذبحوها ومرة نحروها فمرة هضيتان بأنهما الروايتين بين يجمع النووي• رئال 
دثحجوار وفته الأول، والصحتح ٌجارآ اللففلين أحد ويكون واحدة قضية تكون أن 

والفرسالأفضل مخالفا فاعله كان ؤإن عليه مجمع وهو المذبوح ونحر المئحور 
حنمهأي! نحرأ البعير نحر يقال الشن، والنحرت انتهى، والأنش، الذكر على يهللق 

فقدثى ما وكل الشق، والذبح! الصرر، أعلى من الحلقوم يبدو حيث منحره في 



والنصلالنصل، عند باطن من الحلقوم قطع أي" ذبحآ الشاة ذبح • يقال،لبح 
الحلق(.من الذبح موضع وم اللحتض تحت والرأس انمق بتن ما نفصل 

فأرةض نجل س الله رسول أن ميمونة، عن رخ( -  ٢١٢٢
تثغأ.وكلوا فاطنحو0، حولها وما ألهوها فقال! نمن، في ونمت، 

أحرجن،إن تكون حاله ت حالتان له الفأرة فيه ونمن، ما التفسير; فى القرطى )نال، 
ينجىفاته مائعا يكون حالة حالتان; فلله فيه ماتت، ؤإن طاهر، فهو حية الفأرة 

بماؤيننضر حولها، وما فتهنرح جاورها، ما ينجس غإنه جمدأ يكون وحالة جميعه، 
عنالروايمحن لإحدى الحدث بهيا واستدل حجرت ابن ونال طهارته، عر وهو بقي 

البخاري،اختيار وهو بالتغير إلا ينجس لا النجاسة فيه حلت، إذا الماع أن أحمد 
العين(.طاهرة الفأرة أن عر به واستدل 

أكلض نال: . ٥١يسدل أن جام، ص م( رخ -  ٢١٢٣
ؤإنهبيته، فى ول1هند - مجدنا لئنتزد أو - يلنعتزكا ملأ أو ئومآ 
،لها فوحد بقول، من ^١^٠ ٠٥-؛?فيه يقدو( لم! )ولمندر أتي 

بعمىإلى فقث؛وها دن؛وها، فقال! البقول، من فيها بما فاحبر ال، ف
المن اناحي فإني كل، قال؛ أكلها، كرة رآه فلما معه، كان أصحابه 
فيهبقدر وهب،: ابن عن عفنر، ابن وقال البخاري: قال يناجي، 

فلاوالكئاث، والثوم البمل أكل من قال: رواية( روفي، حضرايتح 
)وفيآدم سو صه ينادى منا نثادى الملائكة فإن جدنا، منفزبن 

معلنتناوالكزايثح، البصل أكل عن س اش رسول نهى قال: أحرى( 
فلاالخبيثة الشجرة هذه من أكل من فقال: منها، فأكلنا الحاحه، 

لأش.ا منه ساذى مما تتأذى الملائكة فان مجدنا، مزبن 
البخاريور بقدر، كلها• مسلم سح ر هو هكذا بقدر، ت قوله ت النووي )تال 
هوهذا العالماء تال ا موحدتين بيانين ببدر ت المعتمدة الكتب، من وغيرهما داود وأبي 

لاستدارتهيدرأ سمي نالوا بالطبق البدر والغرم، اللغة وأهل الرواة ومر الصواب 
العلماء!تال مكروه. كل العرب! كلام ر الخسث، الخبيثة، قوله! البدر، كاستدارة 

المسجدلحول من ريحه يكره مما ونحوم الثوم آكل مع عر دليل الحديث ذا هر 



الأحاديث(.ولعموم الملائكة محل لأنه حاليا كان ؤإن 

غزوةفي قال . اش رسول أن عمر، ابن عن م( رخ -  ٢١٢٤
الماجن.ياتى فاد — الوم يعني، — الشجرة هد0 من اكل من حيير. 
يذهبحتى مساجا،نا يمزبن محاد الئلة، هذه أكل من رواية(• روقي 

•الثوم يخي؛ ريحها، 

اممهرمول ال فقال؛ هريرة، أبي عن زم( -  ٢١٢٠
الثوم■برح يوزخا دلا مجدنا، يفربل فلا الشجرة، هدم من أكل من 

مر. اش رسول أن الخيري، معيد أبي عن رم( -  ٢١٢٦
ولممنه، فأكلوا منهم ناس فنزل وأصحابه، هو بصل، مزرعة على 

وأحرالبصل، يأكلوا لم الذين فدعا إليه، مزحنا آحرون، يأكل 
أننني لم معيد: أبو فال رواية( روقي ريحها ذهبإ حتى الاحرين 

الثوم،الملة: تللث، في محمد. أصحاب، موثعنا حيبر، محيحمتا 
فوحدالمجد، إلى رحنا ثم مديدا، أكلا منها فأكلنا جياع، والناس 
شيئاالحميئة الشجرة هذه من أكل من فةّالث الزيخ، اش. رسول 

ذلك،فلغ حرمت،، حتمتإ، الناس.' فقال المجد، في يمزبنا فلا 
ولكنهالي، اه أعو' ما تحريم ي ليس الناس، أيها ت فقال، النبي. 

ييحها•أكره مجرة 

اسإيبن قزة عن رحسن( مق( طي، ن د )حم -  ٢١٢٧
منوقال؛ الميتتين، الشجرتين هاتين عن نهى ه الني أن المزني، 
فأميتوهماآكليهما بث. لا كنتم إن وفال مسجدنا، يقريس فلا أكلهما 
والثوم.البصل يعني، قال؛ محلبخا، 

المامن،أئها إنكم قاد: أنه الخلماب، بن عم عن )م( .  ٢١٢٨
رأيت،لقد والثوم، البصل هذا خبيثتين: إلا أراهما لا شجرتين تأكلون 



بهأنر المجد، ض الرحل من ريخهما وحد إذا ه الله رسول 
حليخآ.فللمتهما أكلهما قمن البقع، إلى فاحرخ 

كانه اف رمول، أن الأنصاري، أيوب أبي عن )م( -  ٢١٢٩
العلو،في أبوب وأبو الثمل، في ه الله رسول، فنزل، عليه، نزل، 

يثنحوا،الله رسول رأس فوق نمشي فقال! ليلة، أيوب أبو فاسبه 
اللهرسول له فمال . اممه لرسول نال ثم حاب، في فباثوا 

فتحولتحثها، أنت سمنة أعلو لا فقال! بي، أرفق الثمل 
بمنعفكان الثقل، في أيوب وأبو العلو، في الله رسول 

أصابعه،موضع عن محال إليه به جيء فإذا طعاما . الله لرمول 
عنسأل إليه رد فلما ثوم، فيه طعاما له فضغ أصابعه، موصع متثع 

أحرامفقال! إليه، وصعد قشنع يأكل، لم له• فقيل أصابعه؟ موصع 
وكانقال! تكرم، ما أكنه فاني قال! أكرهه، ولكني لا، فقال! هو؟ 

أتيإذا ه اممه رسول كان قال! رواية( )وفي يؤتى . افه رمول 
يأكللم مملة يوما إلي بعثؤ ؤإنه إلي، بفصله وبعثؤ منه أكل بطعام 
منأكرهه ولكني لا، قال! هو؟ أحرام الته! قثوما، فيها لأن منها؛ 
كرهن،.ما أكرم فإني قال! ؤيجه، أحل 

أي؛يوش، ه انته رسول وكان قوله؛ لغتان. وصمه أولهما بكسر والعلو، )الثمل 
والوحي(.الملائكة تأته 

فيبتمرة نئ الله. رّو3، أل أش، عن م( )خ -  ٢١٣٠
لأكلتها.الصدقة س تكو0 أن أخاف أني لولا فقال! الطريق 

لكنالاحتمال بمجرد تحرم لا التمرة هد0 لأن الولع استعمال فيه النووي• رقال 
يباحبل تعريفها يجسا لا الأموال محمرات من ونحوها التمرة أن وفيه ا تركها الوؤغ 
الالصدئة مجن تكون أن حشية تركها إنما ه لأنه الحال فى فيها والتصرف أكلها 

عاليه،.متفق وهذا لفطة لكونها 



لهثخرغ علام بكر لأبي لكن قاك: عائشة، عن )خ( -  ٢١٣١
ووافقبشيء، يوما فجاء حراجه، من بأكل بكر أبو وكان الحراج، 

لهفقال ايعنه، يأن قبل لقمة منه فأكل جوعا، بكر أبي من 
ئكهثكث  ijL؛هو؟ وما بكرت أبو فقال هذا؟ ما تدري ت الغلام 

فلمينىحدعته، أنى إلا الكهانة، أحسس وما الجاهلية، في لإنسان 
قيه،في إصعه بكر أبو فادخل منه، أكلث، الذي فهذا ، ٠٧١^فأعطاني 

بطنه•في شيء كذ فقاء 
به(.كمن له يحضره مال من عبده على اليد مريم ما ^^• ١١

حوب'ه اف رسول أن النني، ثنيه أنح، م، م( )خ -  ٢١٣٢
الأهلية.الحمر لحوم 

حيبويوم نهى . الله رسول أن عمر، ض عن م( )خ -  ٢١٣٣
احتاجواالناس ولكن قال.' لم( )ولمالأهلية الحمر لحوم أكل عن 
•إلها

يالئمجاعة أصايا قال: أوفى، أبي ابن عن م( )خ -  ٢١٣٤
فلماتاها، فاسم الأهلية، الحمر في وقعنا حيبر يوم لكن فلما حيبر، 
ولاالمدور، اكمووا أن ه؛ الله رسول منادي نائي المدور بها علت، 

لملأنها عنها، نهى إنما ناس• فقال شيئا، الحمر لحم من تأكلوا 
لميالأّزاهر عن )وللبخاري( الثة عنها نهى وقال'آخرون؛ تحص، 

بلحومالقدور تحن، لأوقد إني قال: - الشجرة نهد ممن كان و- 
عنينهاكم ه اض رسول إن الله رسول منادي نائي إل الحمر، 

الحمر.لحوم 

خيبن،ه الته رمود فتح لما قال: أنس، عن م( )خ -  ٢١٣٥
يافقال: حاء فجاءه منها، فطبحنا القرية، من خارجا حمرا أصنا 



I أفنيتالله رسول يا فقال! آحر حاء ثم الغمر، أكلت اض ود رم 
ورسولهالله إف فنائي! طيحة أبا الله رسول فأمر النمر، 
بماالمدون فاكفقت، جز، أو رجز فانها الننر؛ لحوم عن بمهيانكم 

نيئةلأمليه ا الحمر لنوم يلقئ أن خيبر غزوة في الله رسول 
المؤ.مع غزونا قال: أحرى( )وفي بأكلها يأمننا لم ثم ونفيجة، 

قالأحرى( )وفي المدور أكفئوا •' افه رسول فقال حمرأ، فأصابوا 
الأهلة.انمر لحوم عن نهينا الزاء: 

الضميربهاء رواية في ووقع فيهما باكرين ونضجة سه قوله: حجر؛ ابن )نال 
القدور،اكمووا النضج. صد همزة؛ ثم سماكنة ياء ^٠١ النون يكسر واشء فيهما. 

ومعناهثلاثي كفأت من الفاء وفتح الوصل بألف صطناه القاضي قال النووي؛ مال 
لغتان(.وهء،ا رباعي أكفأت من الفاء وكر الألف قطع ؤبمح نال نلمت،، 

تأنيى س■■ لا نال: ماس، اس ص ء( )خ -  ٢١٣٧
تدمي،أن فكره ناسي، الحمولة كان أنه أحل من اممه رسول 

الأهلية.اطر لحوم يعني: حيبر؟ يوم في حرمه أو حنولتهم، 
منها(.الأحمال محي وبضمها عليها، يحمل التي الدواب الحاء؛ يفتح )الحمولة، 

دتيزبن لجابر نلت ٧^•' دينار؛ بن عدو عن )خ( -  ٢١٣٨
يمولكان قد قال! الأهلية، الحمر عن نهى افه رسول أن يزعمون 

ابزالبحر ذللث، أبى ولكن بالمرة، عندنا الغفاري عمرو بن الحكم ذللت، 
محزتاه.إئ أدكآ مآ j< أجد لا ^٥١< تعالى! الله قول وقرأ عاص، 

فيهات لم فيما تم إث للحل الأية ؛هازْ الاستدلال حجر؛ ابن الحافنل )Uل 
الن.ياتجر من أصح التردد وط! التحريم علة في ترددْ صاس ابن عن وتقدم نص، 
أنسحدين، الاحتمالأيت، هال0 أزال ونل. نال؛ المذكورة، بالعلة بالهرم عنه حاء 

وهداالقرطبي؛ قال سلمة حديث، في الإناء بغل الأمر وكدا رحى فإنها وفيه؛ 



حنتحخيؤ؛ي؛؛ه و_
خشيةالتعليل وأما خارج، لمعنى لا لعينها أكلها تحريم منه متفاد المتنجس حكم 

الحمولةلأجل الملة كانت فلو بالخيل بالمعارصة الطعحاوى •كنه غأجاب الفلهر نلة 
بالخع(.أولى الختل لكانت 

منديبن المقدام عن )حسن( هق( قط هف ص د زحم ■ ٢ ١  ٣٩
إنيألا معه، ومثله الكتاب أونت إني ألا فال! . المبى أن كرب، 
أؤيكته،على ثنعال ينثني رجل يوشك ألا معه، ومثله الئرآل أونسن، 
فيهوحدئم وما ذاحإو0، حلال من فيه وجديم فا بالئرآن، عليكم يقولن 

ذيكل ولا الأهلي، الجمار لحم لخم يجل لا ألا دحنموْ، حرام من 
ومنصاحثها، عنها يستعنتي أ0 إلا معاهد، لمثله ولا السباع، مى ناب 
فناه.بمثل ينمهم أن فله مروة؛ لم فإن بمروْ، أن فعليهم بقوم نزد 

الذميالمحاغد والمنة، بالكتاب الاعممام باب في للحدسث، أ رواية )سقن، 
الياء؛بفتح ، نفروْ الأولى• بءل;ّ.بو، اللم لمهلة في الحكم ويثبنؤ والمتآمن، 

عوضامنهم يأخذ فراه؛ بمثل يعقبهم الضيف،. حلمام القاف،؛ بكر والقرى يضيفوْ 
عقبىمنهم أخذ أي وأعقبهم ومخففا، مشددأ عميهم بقا)،؛ القرى، من حرموه عما 

دليلالحديثح في المباركفورى؛ وفال الأثير، ابن ناله فاته، عما بدلأ أى عقبة، أو 
لكنالندب، على الثلاثة الأئمة وحمله أحمد، ذهب، ؤإليه القرى، وجوبه على 

بحملهبالدب القاتلون وأجاب واجب،، غير في تكون لا نراه بمثل عقوبتهم إباحة 
أخرى(.ويإحابارّتح المضعلر على 

.اممه رمول أن الخثني، ثعلبة أبي عن م( زخ - ٢ ١ ٤ ٠ 
كلعن ض ووب'ا■' روقي النباع من ناب ذي كل أكل عن نهك، 
نهىت قال )وللبخاري( الأكل يذم ولم السباع، من ناب ذي 

وزادالخاري: فال الثيع، هن ناب ذي كل أكل عن ه المن 
أونتوصا، هل ت ومسألته قال1 شهاب ابن عن يونس حدتني اللسن،! 
كانقد قال: الإ؛ل؟ أماد أو الئيع، نزازة أو الأنن، ألبان نشرب 

فقدالأثن، ألتال قاما بأما، بذللثج يزوق فلا بها، يثداووف المسلمون 
أمرألبانها عن يثلئنا ولم لحومها، عن نهى و. اممه رسول أن ت بلغنا 



إدييسأبو أخرني ت شهاب ابن فقال ت السبع مرارة وأما نهي، ولا 
عننهى ه اض رسول أن حدثه؛ الحثني ثعلبة أبا أن الحولأني: 

باع.المن ناب ي ذم 
أبيرواية في ورغ حالية الجمالة هازه نتوصأا هل رمحألته نوله حجر• ابن رنال 

لنذوذمحه بجب فلم الوضوء ص جوابه *ي الزهري وأعرض الزهري، ّتل صمرة؛ 
والحل.باللض الوضوء أجاز من إلى الإثارة الطهارة في تقدمت وند به القول 
العمارةفيها تنحب بالكبد ملتصقة قناة المزارة؛ الحمارة. وهي أتان، جمع الأتن؛ 

الأتنألبان في احتلف حجر! ابن وفال الزهري، هو شهاب وابن المنراء، 
لحمها(.أكل بحل القول من حلها في نول المالكية وعند التحريم، على فالجمهور 

نابذي كئ قال: ه المبي أن هريرة، أبي عن )م( -  ٢١٤١
حرام.فأكله التباع من 

كلعن ه الله رسول نهى مال: عاس، ابن عن رم( -  ٢١٤٢
الطتر•ْن بحلب ذي كل وعن النباع، من ناب ذي 

البعضهم وعن العلم أهل أكثر عند هدا على العمل الترمذي نال حجر؛ ابن رقال 
وقالالكراهة، عنه المشهور العربي: ابن وفال كالجمهور مالك عن وحكي يحرم 

زئمحر لا" وش آية بعموم واحتجوا عباس وابن عائشة على غيه اخلف عبدالبر ابن 
واختلسالهجرة، بعد التحريم وحديث مكية أنها والجواب ءثزتا؟ه إئ وجآ أآ 

غيرهعلى ويصول به يتقوى مأ إنه مميل ناب له بما المراد في بالتحريم القائلون 
يعدولا ما وأما والعقاب، والصقر والمهد كالأسد غالبا بيعه ويُدو ويصهلاد 
فيورد وفد W تبعهما ومن والليث الشافعي ذهب هدا ؤإلى فلا والثعلب كالضع 

بنخريمة حديث تحريمه في فورد الثعلب وأما ، بها بأس لا أحادينا الضع جل 
ضعيف(.سده ولكن ماجة وابن الترمذي عند جر؛ 

إذاقاد: اللب.؛ يسرد أن فر، ابن محن م( )خ -  ٢١٤٣
إذاالدعوة هذه أجيبوا ت أخرى( روقي ه فليا وليمة إلى أحدكم دعئ 

المسوغير العرس في الدعوة يأتي، عبداض وكان ُانيُ قال ، دجئتم 
نأجييواكزاع إلى دعيتم إذا رواية(: )وفي صائم وهو ؤبأتيها 



حآزآ<
)وقيثحوه أو لكف عرسا فلتجب، أحاة، أحدكم دعا إذا رولمالم(ت 

فليجب.نحوه أو عرس إر دعي س له(: أحرى 
حلافلا النووي: تال اللحم. س العاري س مندى والخم: القر س رالمحراع 

عرالأااماء اتفاق القاصي نقل تدب؟ أو إيجاب أمر هو هل ولكن يه مامور ته أر 
الالجمهورث يقال سواها، ثيما واحثالفوا تال العرس، وليمة قي الإجابة وجوب 

دبهدغترْ عرس س دعوة م إلى الإجابة تجب الفلاهر: أعل وقال الإجابة، تجب، 
أنفمنها وندتها الإجابة وجوب بها يمهل التي الأعذار وأما • لف، اليعفى تال 

معهبحضوره يتأذى س هناك يكو0 أو الأغنياء بها يخص أو ثبهة الهلعام في يكون 
عاليليعاونه أو جاهه ني ل3ل«ع أو شر0 لخوف يادعوه أو ته مجالبه تليى لا أو 

غير"موان صول اد حرير ثرص أو لهو أو حمر من منكر عناك يكوف أد باطل، 
أنالأعذار ومن الإجابة ترك في أعاوار مذ0 فكل قفة، أو ذهب آنيه أو مفروشة 

الأكلأما الأصح، على إجابته تجب، لم ذ*ي لعام ولو فيتركه، الداعي إلى يعتن>ر 
محيأتي(.كما يلزم فلا 

دعيإذا ئأل: اطه. ود رم أف هريرة، أبي عن )م( -  ٢١٤٤
)وشثل1ئلعلم مقهلرأ كاف ؤإف فليضنأ، صائما كاف فإف فئثجم!،، أحدكم 
صائم•إني ت فليقل صائم وهو طعام إلى أحدكم دعي إذا ت رواية( 
الصلاةافراد ونيل اسام، لأهل فلبمغ معناْ: الجمهور: قال فلمز، )قوله: 

النووي(.ذكر0 ولهم، له بركتها لتحصيل ومجودها ؛ركوعها ايشروعة 

دعيإذا اطه رسول نال نال: جابر، عن رم^ -  ٢١٤٠
رك.شاء ؤإن قلعم، شاء فإف نالثجمئ،، هلعام إلى أحدكم 

لوقال: الله. رسول أف هريرة، أبي عن )خ( -  ٢١٤٦
كراعأو ذراع إلي أهدي ولو لأجبت، كراع أو ذراع إلى دعيت 
لقلث،.

العلمامشث قال: m اشذ أن هريرة، أبي عن )م( -  ٢١٤٧
لمومن يأباها، نن إليها ؤندعى يأتيها، من يمنعها الوليمة، طعام 



الأعرج،عن ؛ وللبخاري( )وله ورسوله اللأّ عصى فقد الدعو٠ يجب 
الأغنياء،لها يدعى الوليمة، محلمام الطعام ثث يهول،! كان هريرة أبا أن 

ورسوله.افه عصى فقل. الل.ءوة ترك ومن الفقراء، ؤيترك 

رجلكان ءالا: الأنصاري، عود مأبي عن م( رخ -  ٢١٤٨
)وفيلحام غلام له وكان ئننب، أبو له! يقال، الأنمار، من 

فقالطالجؤع، وجهه في دمف1، . الله رسول فرأتمء يصاب( • رواية 
أدعوأن أريد فإُي، نفر، ة لخمطعاما لنا اصسغ ؤيحك، لغلامه! 

خامسفدعاه . النبي أتى ثم فمنع حمسة، حامز . النبي 
هذاإن .! النبي فال، الباب، بالغ فلما رجل، فائبعهم حنة، 

ياله آذن بل ! قال،ر-ني، ثنن، ؤإن له ئاذف أن ثنت، فإن اثعنا، 
الله.رسول، 

صاحبدعا، من غير تبعه إذا الفيش يفعل ما باب •' بقوله لم معلته ربوب 
منوالقصاب اللحم، باع اللحام! لالتاع. الهلعام هاى إذن واسماب الهلعام 
والكبيرالإمام إجابة وفيه عضوأ، مموأ نهلعتها أتم،• فصبا، الشاة نصبت نولهم 
فيهابوش من فدر يضع لا ونحوها الجزارة حرفة تعاطي وأن دونهم، من دعوه 

تكره(.ما 

لهلعام. اف رسول، دعا حثاطا أل أنس، عن م( )خ -  ٢١٤٩
إلىفقثب العلعام، ذلالث، إلى . معه فذهبت، أنس! قال، صنعه، 
فرأيتودي'يد، دباء فيه ومزقا ثعير من خبزأ ه افه رمول، 
الدباءاجب، أزن( فلم الصحمة، حوالي من الد-باء يتتبع . افه رسول 

حئاحل،علام على . الّك، ٌع دخث قال• ردللبخارتم،( يومنذ من 
الغلاميعني - عمله على وأمل دباء، وعليه زيد، فيها قصعة إليه ممدم 

بينوأصعه أستعه فجعلت، أس! قال الدباء، يتتبع ه الُجي جُل ف~ 
أطعمهولا إليه ألقيه جعلتؤ ذللئ،، رأيت، فلما قال! لم( )ولميديه 



طعاملي صنع فما يقول! أنسا معت قثان قال رواية(! في )وزاد 
صغ.إلا دثاء فيه يصع أن على أقدر بعد 

الشمس(.في المجفف الملوح المقيئ اللحم ت القديد الهمع. ت )الدثاء 

كاننارستا . اش لرسول حارآ أن أنس، عن زم^ ء  ٢١٥٠
فقال:يدعوْ، جاء نم طعامّأ، ه الله لرسول فضغ النزق، طيبا 

يدعوه،فعاد لا، الله رسول فقال لا، فقال: لعائشة، وهذ0؟ 

نملا، ض ا رسول قال لا، قال: وهده؟ ه: اممه رسول فقال 
فقاماالثالثة، في نعم قال: وهذه؟ ه: اممه رسول فقال يدعوه، عاذ 

منزله•إلك، يتدافعان 
فأرادفليلا اسام لكون أولا ءاتشة يدع لم إنما الفارس لخل فالو! الووى: )نال 

والطيبات(.الرق أكل جواز الحدين، وفي اممه. رسول على توفيره 

اضلرسول س قوما إن قالت: عانثة، عن )خ( -  ٢١٥١
قال:لا؟ أم عليه، افه اسم أذكر ندري لا باللحم، انوننا قوما إن 

بالكفر.ءهد■ حل.ي؛ي وكانوا قالت،: وكلوه، أنتم عليه نموا 
منماللئ، رواية وفي الأءراب، من ناسا إن ت اتئ النعند الحا-يث حجر؛ ابن )نال 

الالن.بيحة على السمية أن في أصل الحديث.، هدا الهلّءؤ قال بلحم، يأتوننا اليائية 
التسميةأن على أجمعوا وقل حال، كل على لأسرك واجبة كانت لو إذ نجم، 
لأل،سنة أنها على دل الن.بح على التمية عن نابت فلما فرصا ت,، ليالأكل على 

نملثةوأبي غدي حدبث، في الأمر أن على هذا ودل الفرض، عن تنوبج لا المنة 
فعلمهماالجاهلية مذهب على يميدان كانا أنهما أجل من التنزيه على محمول 

بأكملوليأحذا ذلك، من شبهة يوافعا لئلا ومندويه نزصه والذبح الصيد أمز ه الّمح، 
الأكلعند هنا بالتسمية يراد أن يحتمل التين؛ ابن ونال تقبلان، يفيما الأمور 
محمولالملمين أسواقي فى يوجد ما كل أن منه تفاد ؤيالنووي، جزم ربذلل—، 

الملين(.أعراب ذبحه ما وكذا الصحة على 



عؤ|إي؛يه

هلالرأيتم إذا قال: المئ. أن سالمة، أم عن رم( .  ٢١٥٢
وأظفار؛ثنر0 عن نلتمساك ح يخخمأ أو أحدكم وأراد الحجة، ذي 

فلاالمحجة ذي هلال أهل فإذا تدتحه، ذبح له كاذ ْس رواية(• روقي 
يضحى.حتى شيثا أظفاره مى ولا شعره من يأحدل 

بمعنىكحمل مفعول بمعنى فعل ذبحه، يريد حيوان أي• الدال، بكسر )ذبح، 
فقالضص أن وأراد الحجة ذي عشر عليه دحاJث، فيمن العلماء واختلف محمول، 

واحلفارهشمره من شيء أخذ عليه يحرم • ؤإسحاق وأحمد وربيعة المسبك، بن سعيد 
تنزيهكراهة مكروه هر وأصحابه الشافعي ونال الحديث،. بهيا واحتجوا يضحى حس 

هديفلأني أفتل كنت، ت الحج كتاب في ابق السسعائشة بحدينؤ واحتجوا 
هديه.ينحر حتى اف أحله شيء عليه بحرم ولا به ؤيحث يقلده ثم ه اشّ رسول 

وقاليحرم، لا أنه على فدل التضحية إرادة من أكثر بالهدي البعث، ت الشافعي تال 
يكره(.لا حنيفة أبو 

رصحيحاهق( ك حب حز ن ت د م مي حم رلك  ٠٢١٥٣
قمح،تجوو لا أربع قاوت اض. أن عازب، بن الراء عن 

والمحاءمرصها، اليثى والمريضه •عزرها، النتن الغوراء ت الأضاحي 
سقي.لا ١^؛ والنجهاء ظننها، النص 

ؤإسكانالنون بكر قش، ذا صار إذا أش من تئقي، لا دالض الهزيلة، ؛ )العجفاء 
النووي؛نال، الهزال،، شدة من مح لها بقى ما اش فالمعنى؛ *غ، ذا أي• القاف،، 

كانما وكدا ، بها التضحية تجزئ لا المذكورة الأربعة الترب أن على وأجمعوا 
والحديناالباركفوري! ونال وشبهه، الرجل وقهلمر كالعمى منها أنح أو معناها في 

منه(.معفو الضحايا فى الخفي العبّ_، أن على يدل 

ال! قال،اض رسو3( أن عبدافه، بن جابر عن رم( —  ٢١٥٤
الضان.من جدعه فتيبحوا عليكم يعر أن إلا مسنة، إلا ئدبحوا 



تتْآآحو_أيفيي؛؛ه 
والخموالبقر الإبل من شيء كل من الثنية هي المنة الخلماء محال ت النووي )محال 

أماعليه، مجمع وهذا الضأن غير من الجنخ يجور لا بأنه تصريح وهذا فوقها لما 
وحمللا، أم غيره وجد سواء يجرى أنه كافة الخلخاء فمذهب الضأن من الجنع 

فإنمسنة إلا تذبحوا لا أن لكم يستحب أي• الأفضل على الحديث هذا الجمهور 
يجوزونالجمهور لأن خناهره على ليس أنه الأمة أجمعتا ومحي ضأن فجذعة عجزتم 
الضحيةتجزى لا أنه على العلماء وأجمع وعدمه، غيره وجود ْع الضأن من الجيع 

عندالأصح هو هذا تامة سنة له ما الضأن من والجنع والغنم، والبقر الإبل بغير 
ومحيل؛أسهر، ستة له مجا ومحيل! وغيرهم، اللغة أهل عند الأشهر وهو أصحابنا 

ثمالبينة الأنواع أفضل أن الجمهور ومذهب عشرة، ت وقيل ثمانية، ت وفيل سعة، 
وظيها(.نمينها استحباب على العلماء وأجمع المعز نم الضأن نم المرة 

كليب،بن عاصم عن )صحيح( هق( ك ن د م زحم -  ٢١٥٠
مناالرجل لجعل الأضحى، فحفر نفر، في كنا ت فال أبيه، عن 

كنامنينه; بني من رجل لتا فقال والثالآدة. بالجدمحن الثنه يشتري 
يطالبالرجز فجعل اليوم، هذا فحضر محقر، في . اش رمحول مع 
ممايوفي الجنع إ0 • الله رمحود فقال والثلاثة، بالجذممن نة الم

.الله رسول، أصحاب من رحل خ كنا رواية(: )وفي امحق منه يوفي 
نحوه.وذكر العث!إ، فعزت نلم، بني من مجاثع ت له يقال 

م

.الأتي - البراء حدث بدليل الضان في هر إنما هذا الممهيد: في •محدالر ابن )قال 
إنهاالمعز: من وهي اشاق في له قال ه اف ومحول أن نيار بن بردة أبي قصة في 
بعدك(.أحد عن نجزئ لن 

غنمأأغطاة ه المئ أن عامر، بن عقبة عن م( رخ -  ٢١٠٦
فقال!ظنمأ فذكره جدي، أو عتوي، فبقي صحابتنه، على يقسمها 

أصحابهبين ه اه رسول م حمت قال رواية( )وفي أنت به صح 
جنع،أصابني الله، رسول يا I فقالت جدعة، لعقته قصارث ضحايا، 

به.صح فقال؛ 



يستكمللم ما وقيل الحول، عليه أتى ما وهو خاصة المعز أولاد من )النتود 
كانكما عامر بن لشة رخصة هذه كانت ت وغيره اليهقي نال ت الووى قال الحول، 

الأتي(.البراء حديث في المذكور نار بن بردة لأيي رحمة مثلها 

بومM المي حرج ئالت عازب، بن الجراء عن م( )خ -  ٢١٠٧
وقال:وخطب، بوجهه علينا أتل ثم ركشن، فصلى البقع، إلى أصحى 

فعلفمن فشم، نر■؛خ ثم صلي، أن ت هدا يومنا في به نبدأ ما أود إف 
عجلهلحم هو فإنما يصلى، أن محيل لبح ومص نشنا، أصاب فقد ذلك 

يافقادت نيار، بن بردة أبو حالي فقام شيء، في السثك من ليس لأهله، 
مسنة،من خير جدعه وعندي أصلي، أن قبل ذبحت أنا اض، رمول 
نعيقأحد عن جزيء ولن اذبحها، فائت أو مكانها، اجعلها فمال! 
لهفقال الصلاة، فبل - يرذة أبو ت له لي-يقال حاد صغى • رواية( روقي 

داجناعندي إن اش، رسول يا فقال! لحم، ذاْ ذ\وإذ .ت اغ رسول 
قبلذبح نن قال: ثم لغيرك، ئطخ اذبحها'ولا قال: المم؟ من خدعة 

وأصابننكه، ثم فمد الصلاة بعد ذبح وُن ه، لنمذبح فإنما الملام 
وسكرصلاتنا، صلى من قال؛ س أنه ت أخرى( روم، لمين المنئه 

لي؟ابن عن نثآكت، هد خالي،؛ فقال يملئ، حتى يذبح فلا • سكثا 
مانين؟من خير فاه عندي إن هال! لأهللثج، عجلته شيء ذللئج ت فقال 

لبنعناؤ، عندي إن ت محال آ لم رولمثيسكتيك، خير فإنها يها، صح ٠ محال 
عنجدعه تجزي ولا نييكتيلثا، خير هي فقال: لحم، ثاني من خير هي 

بنحوه.أنس( عن رولهما يعدك أحد 
نسك(.والصيام نسالثا والصلاة نسك فالذيح نساك عيادة وكل الذبيحة، )الميكة٠ 

الأصحىمهدلم، ت محال عبداض، بن جنيين، عن م( زخ ء  ٢١٠٨
صلاتهمن ونثغ صلى، أن يند فلم اش. رسول مع النحر يوم 

صلاته،من يقنع أن فبل ديحتؤ فد أصاحي لحم يرى هو فإذا وملم، 



أحرى،مكانها يلندح - ملي أو - يملي أن قبل ذح كان من فقال; 
٠

اض.يامم فليدح يدح لم ومن 
عيدسمي وبها وأرطاة؛ كأرطى الأضحية، في لغة وهي أصحاة، جمع ت )الأضحى 

ن،وفالمفاتيحت مرعا؛ في المجاركفوري فال الأضاحي، عجي أي؛ الأضحى، 
وماللث،حنيفة أبو أحد وبهيا يعده، ؤيومان اليد يوم فقط أيام ثلاثة الأضاحي 

واحدغير فول وهو التشريق أيام ثاني بغروب الذبح وقت، ينتهي ؛ وقالواوأحمد، 
أحرالثمي غروب إلى الأضحية ونت يمتد ؛ وغيرْ الشافعي وقال المحابة، من 

الراجحوالفول قال؛ الحر، يرم بعد أيام ثلاثة عندهم فالأضحى التشريق، أيام 
ذكرناها(.الخي للأحاديث، الناقص إليه ذم، ما هو عندي 

بوم. اف" رمحود بنا صلى قال؛ جابر، عن رم( -  ٢١٥٩
نحن،فد ه المي أف يظنوا ينحروا، رحال، فتقدم بالمدينة، النحر 

حتىينحنوا ولا آحر، بنحر ثعيد أف قبله نغن كان نن . البؤ؛ محانن 
الممم،:ثم 

يذبحه ف ا رسول، كان ت نال عمن، ابن عن رخ( -  ٢١٦٠
بالنمش.ؤينغت 

محنM  ٢١نمض قال: أنس، عن م( )خ -  ٢١٦١
علىندمه واصعا ورأيته بيده، يذبحهما ورأيته أئنثين، أملحين 

أكبرواش اض، باسم I ؤيقول I )وللم( ركبن ومحئى صفاحهما، 
أضحيوأن محن، ثشغي ه اص كان أنس: قال )وللخارى( 

٢٩•
ولهواي،بياض فيه الذي أنه أصحها المرافئ؛ قال أقوال؛ الأملح معنى )في 

وسمىقوله؛ ■ المادكفوري قال حسنان• قرنان له الذي الأقرن؛ اممنر، والبياض 
السميةمشروعية وفيه الذح، قبل السمية فإن الجمع، لمطلق الأولى الواو وكبر، 

عندواليان هو بالوتسقط الإ،كر، مع الذبح صحة في شرط وهي الذبح، عند 
أنهاأحمد؛ وعن أحمد، منهب، من المشهور وهو حنيفة، وأبي والاوري مالائح 

إليهذمبإ ما هو عندنا الراجح والقول الثانمي. قال وبه واجبة غير حبة ت م



جيؤ؛ي؛يه)تيآآت؛ا 
الصلاةوكر0 أنه على الجمهور يم الجمع. عند مستحب فهو التكبير وأما الجمهور• 

عندناوالراجح نحب، يإنه ت وقال الشاقمحي وحالفهم الذبح، عند ه النبي على 
لحمهلأن الأنثى؛ من أفضل الأضحية في الدكر أن الحالس وفي الجمهور، قول 

ولونا(.صفة الأضحية استحسان ومشروعية بالأترن الضحية استحباب وفيه أءلست، 

أقرن،بكبش أمر اش رسول أن عائنة، عن زما —  ٢١٦٢
لينحيبه ثاني سواث، في محينظر نوال، محي محيبرف مواد، محي نطا 
يحجر،ائحذيها قال! يم المدية، هالمى عائشة، يا ت لهافقال به، 

قال!ثم ينحه، تإ محأصجعه، وأحد أخذها ثم شالت،، 
نممحمد، أمة ومس محمد، وآل محمد من يقبل اللهم اف، سم 

صحى.

حدها(.به يتخرج مما وغيره بالمس حددها ت ونحيها السكين. )الم1.يةت 

.اممه رسول مع نتمتع كنا فال! جابر، عن زم^ ٠  ٢١٦١٠
نحرناقالت رواية( )وفي فيها نشترك سعة، عن البقرة محئذتح بالعمرة، 

سبعةعن والبقرة سبعة، عن البينة الحديبتة! عام اه رسول مع 
محامرنابالحج، مهلين ه ال،ة رسول مع ا حرجنأحرى(ت )وفي 
بينةفي منا سعة كل والبقر، الإل في نشترك أن ه: اش رسول 

مح،معغ لك؛ والعمرة، الحج في الهي. ْع اشتركنا أحرى(: )وفي 
المجزور؟محي نشترك نا الهدنة في أشرك لغاير: رجل فقال بينة، 
يومشلنحرنا فقسال: الحد.يبنة، جابر وحضر بينة، إلا هي ما قال: 

ندثة.في سعؤ كل ! افتركنابدئه، نبعيذ 
لأنوالجزور البينة بين هنا وفرق القاصي• قال البعير• الجيم' بفتح رالجزور، 

لينحرذلك بعد اشتري ما والجزور الإحرام، عند إهداؤ0 ابتري ما والهدي البينة 
لماالجزور ت جوابه في فمال الاشتراك في أحق هذا أن السائل فتوهم مكانها، 
النسخفي هكذا الجرورأ، في بمترك وما •' وقوله كالبدن حكمها صار للنسك اشترذ\ 

ذلكجاء وفد من بمعنى ما وتكون صحيح وهو الراء، وكر الياء بفتح نشترك ما 
•الجزور( في لاشتراك كا اشتراكآ أي• تكون أن ؤيجور وعتره، القرآن فى 



فيائه بص . اف رسول نحر قال؛ جابر، عن )م( -  ٢١٦٤
يومبقرة عائشة عن ه الله رسول نحر قال؛ رواية( روقي بمرة حجته 
النحر.

عنزحسزا هق ك طب حب حو ن ت ه رحم ~  ٢١٦٠
الأصحى،يحشز نفر، في ه الله رسول ْع كنا قال؛ عباس، ابن 

عثرة.البعير وفي معه، البمرة في فافتركنا 
العملت قال سعة، عن والقرة سعة عن البينة ابقت الجابر حدث بعد الترمذي )قال 
يجزئإسحاق; وقال بعدهم، ومن النك، أصحاب من العلم أهل عند هدا على 
الذيالغتح; في الحاففل وقال ^ا، عبامحي ابن واحتج؛حديث< عشرة، عن البعير أبقا 

ونحوها(.نفاسة من عارض يعرض لم ها بسبعة العير أن هذا، في يتحرر 

ننقال؛ . المي أن الأكوع، بن سلمة عن م( )خ -  ٢١٦٦
العامكان فلما شيء، منه بينته وفي ثالثة بعد يقبحى فلا منكم صحى 

قال؛الماصي؟ العام يعلنا كما اممه، رسول يا ؛ قالواالمشز 
أنفأردت جهد بالناس كان العّام ذللث، فإن وادخروا، وأمحلعموا كلوا 

فيهم.يئشو أن فأردثر ؛ لم( م)ورواية فتها نعينوا 
السنةمن أو الجهد من المفهومة للمشقة فيها، تعينوا في• الضمير عياض• ريال 
المحاجين^الناس في أي فيهم، يفشو ت في والضمير الجهد، سب لأنها 

لحومأكل عن نهى M المص أف جابر، عن رم( -  ٢١٦٧
وادخروا.وثرودوا كلوا بعد؛ قال ثم ثلاث، بعد الضحايا 

زيارةعن نهيتكم قال؛ و. القي أن بريدة، عن رم( -  ٢١٦٨
فأمساكواثالث، فوق الأصاحي لحوم عن وثهيتكم فروروها، القبور، 

لأمشّةا في فاسربوا مشاء، في إلا لنيضذ ا عن ونهشكم لكم، بدا ما 
سرأ.تشربوا ولا كلها، 



جخ؛قءإإي؛؛هيتثثح 
لمما حلال وهر يفور، حتى الوعاء في ؤيترك الماء في ينقع زيب أو تمر )الميذت 
•بنيء( يخلط لم الذي وهو المراح، الماء وعكه حرم، أمكر فإذا يكر، 

الاش رمود نال هال؛ عيد، سأبي عن رم^ -  ٢١٦٩
أله* اف رسول إلى فشكوا ثلاث، فوق الأضاحي لحوم تأكلوا 

قال!أو - واذ-؛موا وأنلعموا كلوا فقال: وحدما، وحشما عيالأ لهم 
منندم الخيري، سعيد أبا أن I )وللخاري( الراوي ثالث، - وا واحب

باكلهأنا ما فقال: الأضحى، لحوم من لحما أماله إليه فقدم ممر، 
العمان،بن قتادة يدريا، وكان لأمه، أحثه إلى فانطالق أمأل، حتى 

أكلمن عنه ينهون كانوا لما مص أمر، بعدك حدث إنه فقال! فسأله 
أيام.ثلاثة يعد لأضحى ا لحوم 
•جترة( أو أهل أو هميد من له يغضون الذين حاصته ت الشين بفتح الرجل )حنم 

أنهىلعائشة: قلن، قال: ربيعة، بن عابس عن م( رخ -  ٢١٧٠
إلاسلة ما قالت،: ثلاث؟ فوق الأسحي لغوم أن؛>كل البي. 

لنزمحعكنا ؤإن الفقيز، الغني يهلعم أن فأراد فيه، الماص جاع عام في 
إليه؟اصدلئكم وما قلت: ليلة، عثرة حمو ثعذ فأكلمه الكزاع 

حتىأيام، ثلاثة نأدوم جمر من محمد آل ثح ما وقالت،: هصحكت، 
مختمرأ.لم معند وهو البخاري(، لفغل )هذا تعالى باق لحى 
كان(.ما الخز *ع يوكل ما وهو به يوتدم ما إليه مضاف، أى؛ مادوم، )خز 

ثمصحثته، . اف رسول ذبح قال: ثوبال، عن )م( -  ٢١٧١
ندمحتى منها أطعمه أزل فلم هذه، لحم أصالح ثوبان، يا قال: 

الوداع:حجة في الله. رسول لي قال رواية( )وفي المدينة 
بلغحتى منه يأكل يزل فلم فاصلحته، قال: اللحم، هزا أصالح 

المدينة.

مينتحسقال: الفتي، عامر بن لمان معن رخ( -  ٢١٧٢



وأميطوادما، عنه فاهريقوا عقيمة، الغلام مع ت يقول اف رمحول 
الأذى.محه 

وملالولادة، محي رأسه على يكون الذي الشعر الأذى: مل الأذى، محه )أمهلوا 
عقيمة،الغلام مع نوله حجرت ابن قال الختان، مد تقشر التي الذكر ئلمة الأذى: 
الجارية،عن يني ولا المبى عن يني فقالا: وقتادة العن بمفهومه نمك 

المصرحةالأحاديث، وحجتهم أيضا الجاؤية عن يص : فقالواالجمهور، وحالفهم 
بدعة،هي أحدهما قال رحلان العميقة في أفرحل الشافعي: ونال الجارية. بذكر 
واجبة(.الأحر ونال 

بننرة عن رصحيحا و،ا طب، ن ت، د م حم زش .  ٢١٧٣
عنهتذبح بعميمته، رهينة غائم كل ثال! اض رسول أن جندب،، 

محيمك،•رأنه، ؤيحلث السابع، يوم 
إليهذهب ما فيه، نيل ما أحول الخطابيت محال ، بها مرتهن ت أي بعقيقته، )رهينة 
تمحوله والديه• محي يشنع لم ، ء1نالآ فمات عنه يني لم إذا أنه ت حنبل بن أحمد 

وقيل:العقيقة، برم يلثلخ أي: يدثى، ومل يني شل لنقلها في اختلف بني، 
.ميته نمنها فأصح ؛السابع ميته نتحديد أما ذبحها، عند النه اسم يذكر معناه 

أبيابن وعبداممه الأشعري موصى أبي ابن إبراهم وتسميته مولده ليلة في إبراهم ابنه 
مولدهما(.يوم في طلحه 

بغ(هق لث، طب حب ن ت د ه مي حم رش -  ٢١٧٤
عن. اممه رسول ألتؤ مقالت،: الخزاعية، ز كن أم عن رحسنا 
الثاة، الجا٧؛< وعن مكافئتان، شاتان الغلام عن فقال: العقيقة؟ 
١^.أم كن كرانا ذم 

أي:كافأه من الفاء، بكر وهو متقاربتان، أي* السن في اؤيتان مت)مكافئتان: 
الغلامبين اختلفوا أنهم إلا أكثرهم، قول وهو ثة العقيقة الخهنابي: قال ماواه، 

شاتانالغلام عن الحديثح: هذا بذلاهر ؤإمحاق والشافعي أحمد فقال والجارية، 
وكانمواء، ة واحل. شاة والجا٧^ الغلام ماللئ،: وقال شاة، وعن مكافئتان 
ؤإنعق ثاء إن الرأي اصحابح وقال عقيفة، الجارية عن يريان لا وقتادة الحسن 

يعي(.لم شاء 



أحدكن لم عد ابن أن ناغع، عن )صحيح( رك( -  ٢١٧٥
شاة،بشاة ولد0 عن نص وكان إياها، أعطاه إلا عقيقة ياله أهله من 

أباهأن عروة؛ بن هشام عن رواية( )وفي اث والإنالذكور عن 
شاة،بناة والإناث، الذكور بنيه عن يص كان الزبثر، بن عروة 

.ة| ؤ. 

نشتللا ومأ نمقن وما واثصد اذبح اب ب إ
تنال ه الله رمود أن أومي، بن مداد عن زم( -  ٢١٧٦

وإِذاالقتلة، فاحسنوا نلتم دإِذا شيء، م عر اذ الإحكب اللات إو 
ذبيحته.وليرح شمرته، أحدكم وليحد الديح، فاحسنوا ذبحتم 
كيرفي الدح، فاحنوا ونوله؛ القتل، ؤلريقة أي؛ الهيثة، هي القاف بكر )القلة 

وبالهاءالدال بكر الوبحة بعضها وفي ها؛ بغير الذال بفتح أكثرها أو النخ من 
وحددهاالمكين أحد مال! الياء بفم ولثجد، أيضا. والحالة الهيئة وهي كالغتلة 

العريفئ(.المكين والنمره! حادة، حعلها أي؛ واحد، بمعى واستحيها 

باُك: : JUخدبح، بن رافع ءن م( )خ -  ٢١٧٧
بالقصب؟أفنذيح مدى، معنا وليست غدا، العدو لامحو إيا الله، رسول 

والظئن،الس ليس فكلوه، عليه اش ١^ ودكن الدم أيهر ما س؛ محال 
الحبثة.هئدى الظئر وأما ، التس أما ذلك! عن خدقكم ونا 
الس.إلا ؛ الس، ليس النهر• بجريان سهه بكثرة، وصبه أساله الwمت )انهر 
بكلالذبح بجواز تصريح الحدي٠ثv هذا في النووي• قال سكاكينهم، • الحبشة مدى 

والنجسالئام وغيرْ الادمى سئ السن في ؤيدحل والظفر، المن إلا يقطع محدد 
منهاالمتصل الحيوان كل من العفنام سائر به نيلحق ، والمنمصل والمتصل 
ظفرالظفر في ؤيدحل منه، بشيء الذكاة تجوز لا فكله والنجس الط-اهر والمفصل 

الفكله والنجس الطام والمفصل المصل وسواء الحيوانات كل من وغيره الادمي 



(٦٣٥وخغ؛؛ييه 
يجوزلا وصاحباه! حنيفة أبو وثال العلماء. جمهور غال وبهذا به، الذكاة تجوز 
علىالعالماء أجمع المنذر ابن وثال بالنفملين، ؤيجوز المتصلن والمظم بالمن 

واحتالفوائال الذكاة حصّلت اك، وأسال والوذجين والمريء الحلقوم نطع إذا أنه 
بعضها(.نطع ني 

ترعىكانت لهم جاريه أو مالك، بن كعب عن )خ( -  ٢١٧٨
شاة(فأصست رواية؛ روقي موتا غنمها من بثاة فأبصرت سالمر، غنما 

هالني ش حتى تأكلوا لا لأهله! فقال به، فذبحتها حجرا فكمرت 
بعثأو - . الهي فأتى - يسأله من إليه ارسل حتى أو - فأساله 

بأكلها.فأمنهم - إليه 

أتىعمر ابى رأبت قال؛ جبتر، بن زياد عن م( )خ -  ٢١٧٩
سهفهذه ممدة، قياما ابعتها ت فقال ، شحرها بينته أناخ همد ريل على 

.٠محمد 

أييسنن محي صح التسري الند معقولة قائمه وهي ألإبل نحر يستحب النووي• رقال 
علىثائمة اليسرى معقولة البينة ينحرون كانوا وأصحايه هؤ الني أن جابر عن داود 

الأيسرجنبها على مضجعة تذبح أن فيستحب والغنم البقر أما قوائمها، من بقي ما 
وأحمدومالك النانعي مذهب وهذا الثلاث فرانمها وتشد اليمنى رحالها وتترك 

الفضيلة(.فى وباركة قاتمة نحرها يستوي والثوري• حنيفة أبو وقال والجمهور، 

معا كنال: قحديج، بن رافع عن م( رخ -  ٢١٨٠
حؤع،الماس فأصاب تهامة، من الحاسمة، بذي اممه رمحول 

يعجلواالقوم، أحزتات في ه المي وكان وفما، إبلا فأصابوا 
مسم،ثم فاكفشت،، يالماو.ور، النبي. فأمر المدور، ونصبوا وذبحوا، 

وكانفأعياهم، فهللبوه، نعير، منها مند بتحير، الغنم من عشرة فعدل 
فقالالله، ه فحبلمهم، رحل فأهوى يسيرة، حنل القوم في 

منهاغالباكم فما الوحش، كأوابي. أوابد البهائم لهذه إف النبي.؛ 
هكذا.به فاصنعوا 



أوابد؛غنموها. إبلا؛ أصابوا الغنائم. قمة باب في الحديث من طرف )سق 
أنهاعلى محمول هل.ا حجرت ابن فال ونفرت. نوحثت البهائم؛ وتآJا٠ت توافر، 
أنالأضاحي في القاعدة ذلك يخالف ولا عين، واقعة وأنها حينثد الخم قيمة كانت 
يعرضلم ما بسبع المم أن هل.ا، في يتحرر والذي تسام، سع عن يجزئ المعير 

الواردةالأحبار تجتمع وبهن.ا ذللث، ح_، الحكم فيتغير ونحوها، نفاسة من عارض 
ؤإنإذن غير من المثتركة الأموال في التصرف تحريم الحديث، وفي ذلك، في 

عقروجوار وبالعكس المتوحش حكم يعتلى المستأنس من توحش ما وأن فلنا، 
أما•نذنط، أجزائه جمع ؤيكون البري كالصيار ذبحه عن عجز لن الماد الحيوان 
إجماعا(.الحر أو بالديح إلا يباح فلا عليه المقدور 

قال;الهد.لي، نمشه عن )حسن( يزك( ه رحم -  ٢١٨١
رجب،قي الجاهلية في عتيرة ينير كنا إنا اش، رسول يا رجل! نائي 

وأنلعموا،الله، وثروا كان، شهر أي في لله اذبحوا قال! تأمرنا؟ فما 
سائمةكز في قال! تأمرنا؟ فما I الجاهلية في قرعا نهمع كنا إنا قال! 
فالبلحمه، دتصث.و.تا ذبحته، استحمل إذا حتى ماثيتلث،، واإد.وه قنع 

مئة.قال: الأنمة؟ كم قلأبة: لأبي قيل خيت، ذلك، 
بفتحالهمع، الث-مئة• مى ونرجب، في يذبحونها أي؛ يعيرونها، كانوا )المتيرة: 

يخ؛حونهالجاهاJية أهل كان شيء الهمع الخافعي فال البهيمة، نتاج أول الراء؛ 
خيماالبركة رجاء شاته أو ناقته بكر يذثح أجدهم فكائن، أموالهم في البركة به يطلبون 

وأمرهمفيه عليهم كراهة لا أنه فأعلمهم حكمها عن . الّك، فسألوا بعده بأني 
ياطل،،لمس أكا؛ حل، ونوله؛ اف، مجل في علمه يحمل حم يتركوه أن امتجابا 

"لاهميرْت أمح، حديث، وبين بينه مخالفة ولا المائل جواب على حرج كلام وهو 
الشافعيجمع وبهذا واجبة، غتيرة ولا واجب همع لا معناه فإن غتيرة،؛ ولا همع 
الأيحيء، ^٤ ٥١١٠وحديمن، الأتي، هريرة أبي وحديث ^ا، نبينة حديث، بين 

سل ٠١تعي—،؛ بن عمرو عن والحاكم الي والمداود وأبو أحمد أحرجه 
ابنأو مخاض ب؛؛، يكون حتى همكه وأن حى الهمج قال؛ الهمع عن ه اش يمول 

بوبرة*لحمه يلضقا تذبحه أن من حير أرملة تعتليه أو افه محبيل في عليه فتحمل لبون 
وأطاقه(.الحمل على قوي اسحنلت ،،. Ibtjولا ترعى اش المائمة! 

القال؛ ه اممه رسول أن مريرة، أبي عن م( )خ -  ٢١٨٢



والمحرملطواغتتهم، يذبحونه كانوا النتاج، أود والمؤغ محرم• ولا همغ 
وجب•قى 

إلىمرفوعأ وليس الزمِى، كلام من هدا الخ •• النتاج• أدل والفرع ١^^■' 
كلمها فيعتر مئة بلغت أو سام ما إبله بلغت إذا ؤيعتر نقنع من ومنهم النص، 
كانوات قال الخيرة؟ ما ت شعيب بن عمرو وسل أهله، ولا هو يذوقه ولا عتيرة عام 

ؤيهلخون(,ؤتأكلون تطثخون شاة رجب فى يذبحون 

مالتال: فحاتم، بن عدي عن م( )خ -  ٢١٨٣
اكأرمحإذا فقال! الكلاب؟ بهدم نتصئد قوم إئا ؛ فقلن،. اض رمحول 

أحدقاف ؛ vilJipامنكن مما يكل افه، اسم وذكرت المنلنه، كلأنلث، 
يكونأن أحاف فإني -ام، فلا اوكلي، أن؛1كو إلا ذكاة، الكلب، 

فإنماتأكل، فلا غيرها ْبن كلب حالثلها فإن نمه، على لث، أمإنما 
فإنلث،رواية؛ )وفي غيره علك، ٧•^،، ولم كلبك،، على اممه اسم ذكرثؤ 

إذافقال؛ المنراض؟ صد عن والئئ قال؛ يتل( أئها تدري لا 
تاكزفلا وقيد، فإنه محمتز، ، أصث،فإذا يكل، بحده أصن، 

ؤإنتأكل( فلا أصاب وما حزق، ما كل قال؛ رواية؛ روقي 
محهملثؤ،أثر إلا به ليس يومين، أو يوم بعد فوجدته الصيد رمبثا 
أوقتله آلماء تدري، لا فإنلث، تأكل. فلا الماء ض وير ؤإن لكل، 

اليومينأره فيمتفى الصيد، يرمى أحدنا قلت؛،؛ أحرى( )وفى، سهملث، 
شاء.إن يأكله ه؛ قال سهمه؟ وفيه ميتا يجده ثم والثلاثة، 

ولابيس بلا به يرمى نهم المعراض؛ ذبحتها. أب، الشاة، وذكيت، الدبح، )الدكاة؛ 
محددبغير يقتل الذ.ى، الوتين.ت الومحهل. غليظ الهلرفين دفيؤ، عيدان، من وهو مل، 

وفىحجرت ابن نال دمها، صال حتى الرمية في، نفذ ت الهم حزق والحجر. كالما 
احتلفواأنهم إلا مشروعيتها على احمعوا وقد الصيت.، عند التسمية اشتراحل الحديث، 

وأحمي.مالك عن رواية وهي وطائفة الشافعي، •فن.هّ_، الأكل حل فى ثّرطا كونها فى 
فىأحمسد وذهسسمط لأكل، ا حل فى يفلح لم محهوآ أو عماّآ تركها فمن نة مأنها 

وماللث،حنيفة أبو وذهب، ثمرطا، لجعلها واحية أنها إلى، وطائفة ثور وأبو عنه الراجح 



عناختلف لكن عمدأ، لا سهوأ يركها لمن الجواز إلى الخلماء وجماهير والثوري 
ثلاثةالعمد في الشانمة وعند تحرم، الحنفية وعند تكره، أو تحرم هل المالكية 

الأكلح.( ولا بالترك 1ثم ومل الأور خلاف ومل أكلها يكرم : أصحهاأوجه؛ 
القولهزا إر الدبيحة في فذهب والدييحة الصيد بين التفرقة أحمد عن والمشهور 

الثالث(.

أبال؛ نالخنني، ثعلة أبي عن م( )خ -  ٢١٨٤
نأكلكتاب، أهل قوم بأرصن إنا اف، رسول يا ت فقلتا هؤ أش رسول 

والذيالمعلم، بكلي وأصيد بقوسي، أصيد صيد، وأرخى انيتهم، في 
ذكرتما أما ت فقال ذلك؟ من لنا يحل الذي ما فأخنني معلما، ليس 
لمؤإن فيها، اكلوا فلا غيرها وحدتم فإن الكتاب، أهل آنية من 

صيد،بارصن أنلث، ذكرت ما وأما فيها، كلوا لم فاغسلوها تجدوا، 
بكلبكصدت وما فكل، عليه اممه اسم فذكرت، بموسلث، صدت، فما 

المعلمغير بكلبك صدت، وما يكل، عليه افه اسم فلكرت، المعلم 
يكز.ذكاته فأدركن، 

لأنهبه الصيد يجل لا ونالا الأسود ب، الكلؤإسحاق احمد استثتى حجر؛ ابن )نال 
ذلك(.نحو وتادة ؤإبرامم الحسن عن ونقل شيطان، 

إذانال: ه الض أن الست، ممآ ايي ص )م( -  ٢١٨٠
في- وقال يلمتى، لم ما فكله فأدركته، عنك فغاب يسهملث، رمين، 
الكال_،تفي وقال ينتن، لم ما فكنه يلان، بعد صيده يدرك الذي 

فدعه.يتتن أن إلا ثلامحت،، بعد كله 

بحجرطيرين رمت قال: نافع، عن رصحبح( )٣ -  ٢١٨٦
عمر،ابن فطرحه فمات أحدهما فأما فأصبتهما، - بالجنف_، أنا و- 

يدكنه،أن قبل فمان، ؛عاو.وم، يذكيه عمر ابى فذم-، الأحر وأما 
أيضا.فطرحه 



يحناش التجار آلة ; وتنديدهاالدال تخفيف القدوم، بالمدية. موضع )الجرف: 
ابنفعله لما له؛ حد لا مما الحجر أن الأظهر الموطأ؛ ثرح في الباحي نال بها. 
تلكلكانت، وجرح، بحدْ وأصاب، حد له مما كان ولو دكانهما يدرك لم حض همم 
دكانهما(.ثدرك لم ؤإن أكلهما نيح ذكاة 

رحسزاهؤاح( ك قط حب حز ع ن ت د ه مي حم رش - ٢ ١  ٨٧
نعم،؛1]،; هي؟ أصيد الذع، لجابرت نلنا قاوت عمار، أبي ابن عن 

قال!.؟ اممه رسول من هذا أسمعنه I نلت، نعم، قال؛ آكلها؟ قلته! 
هوفقال! الصح؟ عن ه اف رسول محالته جابر• قال رواية، ردفي، ذ*م 

المحرم.صائم إذا كبما فيه وجعل صد، 

منناس معه كان . النص أن عنر، ابن عن م( )خ - ٢  ١٨٨
اءنمن امرأة ننادتح صب،، بلحم وأثوا سعد، فيهم أصحابه، 

حلال،فانه كلوا، ه! اف رسول فقال صسسه، لحم إنه النص 
الضن،؟عن نبل ه اف رسول أن روللخاري،• طعامي من ليم، ولكنه 
عه.أش ولا آكله لا قال: )وقلم( أخرئه ولا آكله لا فقال: 

أحبره:الوليد، بن خالد أن عباس، ابن عن م( )خ -  ٢١٨٩
خالتهوهي - ه الني، ;.وج ميمونة على . اش رسول مع دخل أنه 

حميدةأحثها يه ءد.مئؤ محنوذأ، صنا عندها فوحل- - عباس ابن وخالة 
يلماوكان — الله لرسول الصنؤ فقدمن، نجد، من الحاريث، بنته 

فأهوى- له ونمى عنه نحيت، حتى العلعام يديه بين يقدم 
الغفور:المرة من امرأة فقالت، الف1ا، إلى بيده ه الله رسول 
اممه،رسول يا المسن، هو يلذ: له، همدمس بما . الله رمحول أحبرل 

ياالذسئإ أحزام الوليد: بن خالد فقال ، يد0 ه اممه رسول فرفع 
أعايه،فأحدني قومي، بأرض يكن لم ولكنه لا، قال: اممه؟ رسول 

)وفيينهني فلم ينفلر، هؤ اممه ورسول فأكلته، فاحتزرته خالا: قال 



رء(
وأبطأسننأ . اش رسول إلى حمد ام حالتي أئذت ت تال رواية(• 
علىواكل ثمدرأ، الصب وترك والأقعل، الثمن من فأكل واصبا، 
ائدةمعلى أكل ما حراما كان ولو اف رمحول مائدة 
ه.اف رمحول 

ؤيقالالنشوي، المحنوذ اش رمحول ذكر كتاب فى الحديث من طرف بق )مح
-مده.سنفي ءثآ» ق لق ^^١ تعالى؛ اف نال حنيذ، 

أتىأء_زاب_؛_آ أن الخيري، سعيد أبي عن رم^ —  ٢١٩٠
فلمأهالي؟ نلعام عامه ؤإنه مصة، غائهل ني إني فقال،؛ ه اض رسول 

اداهننم - ثلاثا - يجنه فلم فناوده، عاوده، ت ا نقفليجنه، 
-ي أو لض. اف إن أعرابي، يا فقال: الخاكة، في ه اض رسول 
هملاالأرض، في يدبوف دواب، فننحهم إمرائل، بني، من، ببط عر 

سعيد:أبو قال عنها. أئهى ولا اكلها، فلسستن، منها، هذا لعن؛ أدرى• 
لفلنامؤإنه واحد، غين به لينسر اش إف عمر: همال ذلك؛ بعد كان فلما 
اللهرمول عافه إنما لنلعمته، عندي كان ولو التءاء، هذه عامة 

الئساب،كثيرة ومعناها؛ وJفتءدهما، الماد، ر وكالميم بفم روى )مضئة، 
وصاح—،(.كمحاب راع، جمع • الرعا؛ الأرض• من المنخفض والغاممل! 

منحمس نال: اض. رسول أن عائشة، عن ،؛ا زخ ء  ٢١٩١
والحدأة،العراب، والحرم: الجل في يقتلى فواسق كلهن الدواب، 

أمننالت،: )ولملم( العثور والكل—، والناره، والعقرب، 
في)وله وذكره والحرم.. الحل في فواسق حمس بقتل ه اممه رسول 

العقرب.بدل والحثه الأبع، والغراب أحرى(: 
فيمثيلاتها حال عن حرجتا الخص هد، فكأن مد.م، كما المحروج، اللغة في )الفسق 
فيكذا غمور، نبع كخ الكل—،؛ العروس؛ ناج في نال لضررها. بقتلها فآذن الأذى 

احتالم،النووي؛ وقال النابح. على وغلب الرب، ولمان والمحكم، الصحاح، 
الياء؛حمهور وقال المعروف،. الكلم، هو فقيل المقور بالكلم، الراد في الخلماء 



ءتج؛ر(ججيؤ|]سيه 
تالأيسر الغراب ونحوها. والمهد والذئب والنمر كالشع غالبآ مفترس عاد كل المراد 

أكلعن عائشة وسئلت أقع، فهو وياض سواد فيه شيء وكل وياض، سواد فيه الذي 
بشيقهاذأكلها تحريم أراد الخطاJيت قال فاسق، قوله بعد يأكله ومن ت فقالت الغراب 

زوجحفصة قالت قال: عمر، ابن عن م( )خ -  ٢١٩٢
الفاسق كلها الدواب من حمس اممه.ت رسول قال ه■' النبي 
والكلبوالفأرة، والحدأة، والغراب، العقرب، خضأ.' من على حرج 

منحنمز قال: س افة رسول أن عنر، ابن عن رواية( )وفي العقور 
جناخلا رواية: )وفي جناح قئلهى ش المحرم على ليس الدواب، 

والعقرب،والجدأْ، العراب،، والإحرام،: الحرم في قتنهئ من على 
ماعمر: ابن سأل رحلا أن أحرى( )وفي العمور والتكلث، والغارم، 

أنهه: الّثي وأ نإحدى حدثتني فقال: الدواب؟ من المحرم يقتل 
والحديا،والعقرب، والنارة، العقور، الكلب، بقتل يأمر كان 

أيضا.الصلاة وفي قال: والحية، والغراب، 
فخيطههنا الحرم صبهل في احتلموا ت النووي نال والإحرام® الحرم ارفي )قوله 

مكة،حرم وهو المشهور الحزم أي• والراء الحاء بقح المحقمن من جماعة 
محاله -جرم ^^٠٢ تعالى* اش قال كما حرام جمع وهو والراء، الحاء بضم والثالي• 
أعلم(.وافه أظهر والقح محال؛ المحرمة، المواضع به والمراد 

معنحن بننا قال: معود، ابن عن م( )خ -  ٢١٩٣
فانهءِ،هاه عاليه: نزلت إذ يمنئ، عار في . اممه رسول 

^-^١وب، اذ بها، لزمحلتا هاه ؤإن فيه، من لنئلماها ؤإئا ليتلوها، 
هلمتنا،لتقتلها، فابتدرناها اقتلوها، اض رموئ، فقال حية، 
اممهومحاها رواية(: )وفي نزها وقيتم كما سركم، ومحسن، فقال 

بقتلثخرما م المي. أن )ولمسلم(: شأل وقاكم كما ^^؛، 
ولمالحرم، من منى أن بهذا أردنا ؤإثما البخاري: قال يمنى• حثة 
بأسا.الحثة بقتل يروا 



خخ|]سيهتجنح 
علىبمهث M المي ّمغ أنه عتر، ابن عن م( رخ -  ٢١٩٤

ثمانهاوالأبمر، الثلمحن ذا واقتلوا الخثات، اقلوا يقول: الض 
همالالحبل• فْلان تويالبصر، ازآ يلتم٠ روايه )وهمى ان يهلم

)وفيتقتلها لا لنابه: أبو ناداني أطها، حثة أطارد أنا همبنا عبداش: 
بنونيد لا؛ة أبو أحرى؛ )وفي الخهلاب( بن زيد أو لبابة أبو رواية: 

نهىإيه محقال: الحثايت،، بقتل أمر . اض رسول إف فقلتق: الخطاب( 
العوامر.وهى البيوت، ذوات عن ذلك يعد 

همرأىله، هدم عند يوما عمر بن عبداف كان محالت لم( )ولم
إنيلتابة: أبو فقال فاقتلوه، الجاف هدا ايبحوا فقال! جان، وميص 
إلاالتوت، في تكون الي الجنان قتل عن نهى . اش رسول سمعث، 
فيما ؤيتتثعان الثمن، يخثلمان اللدان فإنهما الثلمتنن، وذا الأبتر، 
بقتله اش رسول أمر يالت،: عائشة، عن )ولهما( اء التبعلون 

عنها،رواية( )وفي الحبل ويذ.هب المن، يصيب إنه وقال: الأبتر، 
)وفيالحبل ؤيصب المر، يالتس فإنه الهلمتين، ذا اقتلوا قال: 

القلفيتين.وذا الأبز أحرى(: 
منصف هو نمل; بن الشر وقال الذب، قصير الأبتر; بظهره. حظان )الثلميتان; 

نقطانيقوله; بطها. في ما ألمت، إلا حامل إليه تنظر لا الندِ، مقطؤع أورق الحيات، 
يلتمسانغاليا. الحمل أش؛لت، وحافت، إليهما نفلرت، إذا الحامل المرأة أن معناه الحز، 
ويءلمسانهالبصر يخثلفان أنهما هما أحل. وآخرون الخطابي ذكرهما تاؤيادن فيه البصر 
الإنسان،بصر على ول إذا بصريهما محي تعالى اف حعلها لخاصة إليه نفلرهما بمجرد 
والنهشباللسع البصر يقصدان أنهما والثاني; البصر، يخظفان لم مرواية هذا ؤيويد 

حياتحاذت جمع الجنان؛ المهدوم. الثناء بالتحربم،; الهد.م، وأنهر. أصح والأول 
الخلقبدء كتامث، في ومحياني بريقه، حان; وييئس تؤذي. ولا البيوت، في تكون دقيقة 

قتلتإ(اؤإلأ ذهيت، فان عليها ؤيحئج أيام ثلاثة تؤذن أنها المخلوقات وصفات، 

همتلنن قال: اف. رسول أن هريرة، أش عن زم( -  ٢١٩٠



ينك(
القربةفي قتلها ومن حننه، وكذا كذا فله صربة أول في روعة 

١لقربةفي قتلها ؤإن الأولى، لدون حننة، وكذا كذا فله الثانية، 
ورغاقتل س ت رواية( )وفي الثانثة لدون حنثه، وكذا كذا فله الثالثة 

الثالثةوفي ذللث،، دون الثانية وفي حنته، مئه له كتب صربة أول في 
حنثه.معين صربة أول في ت أ-؛مى( روقي ذلك دون 

أبرص،■نام له• ؤيقال المؤذية، الزاحفة الحشرات من دؤيثة • رالونغ 

للونخ؛قال . افه رسول أن عائشة، عن ،؛ا زخ -  ٢١٩٦
ينسعد وزعم I قالت، البخاري( )زاد بقتله أمر أسمعه ولم المويق، 

وقاص،أبي بن معد عن )ولملم( بقتله أمر الني. أن وقاص أبي 
قوسما.وسماه الوؤغ، بقتل أمر . الله رسول أن 

بقتلأمن ه افه رسول أن عمر، ابن عن م( رخ -  ٢١٩٧
بقتليأمر كان رواية(؛ )وفي مثل أن المدينة أقهنار في فأرسل الكلاب، 
إناحتى قتلناه، إلا كلبا نالع فلا وأؤلرافها المدينة في محتنمث، الكلاب 

بقتلأمز أنه أحرى(: )وفي شعها المادية أهل من المرية كلك، لنقتل 
أباإن غز: لأبن فقيل ماشية، أو محم، لكلب أو صيد، كلم، إلا الخلاب 

ووعا'هريرة لأبي إن عمر؛ ابن فقال، رزع، كلكا أو ت يقول، هريرة 
وتمولوهمزة، بألف امرأة تقول؛ والعرب مزيأة، والأصل المرأة تصغير 

قالزرعا، هريرة لأبي إن عمر ابن قول ت النووي قال همزة. ولا ألف بلا مرة 
اعتنىرؤع صاحب كان لما أنه معناه بل هريرة أبي لرواية توهينآ هذا ليس ت العلماء 

بنمحميان رواية ومن مغفل ابن رواية مجن الزيادة هده مسالم ذكر وقد وحفظه بدلك 
تحققهالما عمر ابن أن محتمل عمر ابن عن أيضا وذكرها المي. عن زهير أبي 
ماباب في والأحريان قريا مغفل ابن رواية وستأتي انتهى رواها، ه المي عن 
الهائم(.في حاء 

يقتله افه رسول ا أمننقال؛ جابر، عن )م( -  ٢١٩٨



بعدنهى ثم فنقتله، البائية من كلبها تقدم المرأة إن حتى الكلاب، 
شيطان.فإنه الضلتين، ذي التهنم بالأسود عليكم وقاوت فتلها، عن 

وأيفسبهيم، امود يةالأت آحر، لون يخالطه لا الذي الخالص الألوان: من رالبهيم 
وأحمربهيم، 

%اض رسول أ> فال: النغم، بن همداض عن )م( .  ٢١٩٩
كلب،في رحص تم الكلاب؟ وناث، بالهم ما قال: تم الكلاب، بقتل 

والصيل.،الغنم، كلب، في ورحص رواية(: روقي الغنم وكلم-، الصيد 
والررع•

قيواحتلفوا العقور والكاف الكلب الكلب نتل على العلمام أجمع النووي؛ )نال 
الأسود،إلا قتلها عن نهى ثم جميعها بقتل أنز القاصى! قال فيه صرر لا ما قتل 
عمادجوازه أصحهما وجهان ففيه ونحوها والدروب الدور لحففل اقتناؤها وأما 

بكسرالكلب والكلب ملحصأ، انتهى الحاجة، وهى الأحاديث من المفهومة بالعلة 
الماسفيعص الجنون شبه فيأخذه  ٢١٧١بقح الكلب أصابه الدي هو الثانية في اللام 

المعض-وءض(.كلب إنانا عفي فإذا 

ماس،ابن عن رصحيح( هق( حم، د م مي )حم -  ٠٢٢٠
والنحلة،النملة، الدواب: من أربع قتل عن نهى اش. رسول أن 

والصزد.والهدهد، 

وهوحاص منه نوع يي النمل ينل يي جاء إنما النهي إن ثقال الخهلابي؛ ١نال 
نتلعن ونهى والضرر الأذى نليلة أنها وذلك الطوال الأرجل ذوات مها الكبار 
تحريمعلى يدل نالهما عن نهيه والقني الهدهد قاعا المضة، من فيها لما الحلة 

فيهلضرر ولا لحرمته ذلك يكن ولم قله عن نهي إذا الحيوان أن وذلك لحومهما، 
لحمه(.لمحريم ذللثج كان 

بنهمدالرحنن عن رحسن( هق( حمميد،نك رش - ٢٢٠١
وذكردواء، اض رسول عند محلبسبح ذكر قال: التيمى، عنمان 

)وفيالصقيع قتل عن الله. رسول فنهى فيه، بجعل الصقيع 



——____^___رثمآو(

دواء؟قي صقيع عن الله رسول سال ؤليبا أن رواية،• 
•قتلها عن ه الني ءنهاْ 
مافي داخل غير وأنه الأكل محرم الصقيع أن على دليل هن-ا ني ت الخطابي أنال 
إماأمرين لأحد م فإنما الحيوان من فتله عن منهي فكل الماء، دواب من ابيح 

كانؤإذا ونحومحما، والهدهد كالصزد لحمه لتحريم ؤإما كالأدمي، ه نففي لحرمته 
الأحر(.الوجه إلى منصرفا فيه النهي كان كالأدمي بمحترم ليس الصقيع 

□□□□□□



اكسةجامغ 

الاشربةممقاث 

TT'T  . )ه المي أن قتادة، أبى ص رخJU : نربإذا
بيمينه،ذكزه يمس فلا الغلاء أتى ؤإذا الإناء، في يتنمسنر فلا أحوكم 

■ينحوه عنه، آ لم زولمبمنه سثح ولا 
تبقوله بعده والذي الحديث هذا على الم عوبوب الهلهارة، كتاب في الحديث )سق 
ابنوفال الإناء، حارج نلأثا التنفس واستحباب الإناء نمى في التنفس كراهة باب 

التنفس(.من أشد والفخ أحاديث عدة الإناء في النفخ عن الهمح، ش وجاء حجر• 

إذانئثص كان ه الله رسول، أن أنس، عن م( )خ -  ٢٢٠٣
وأمرا.وأبرا أروى إنه ت ؤيقول( لم( م)زاد ثلاثا شرب 

نربثا،هنيثا يقال: انساغا، أمهل أنرأ: إبراة. أكثر انرأ: ارواة. أكثر )أزوى: 
النعدة،عر يثقل لم إذا وائرأني، الطعام نرأني يقال: بمرئ، الذي والتسيئ: 

حليا(.عنها وانحدر 

الشربعن نهك، . اض رسول أن ى، أنعن )م( -  ٢٢٠٤
شأقال،: أو أشد، ذللث، قال: لأنس: قلما قادة: قال قائما، 

وأحبثج.

القال: ه الله رسول أن هريرة، أبي عن )م( -  ٢٢٠٠
قليسثنحء.ئسي محمن قائما، منكم أحد 

تعمدا(.الجوف قي  ١٠٠استخراج هو والأستقاءت بالاستقاء، أمر ت )فليستقئ 



منM المس س قال: ماس، ابن عن م( )خ -  ٢٢٠٦
زمزمص نرب  Wiالنبي أن ت رواية( )وفي محائم وهو فشرب رمرم، 

هائم.وهو مها لو ذس 

أنهه؛ علي عن يحدث ؛،، rr-بن النزال عن رخ( -  ٢٢٠٧
حتىالكوفة، رحنة هي الماس حوائج في قعد ثم الفلهر، صلى 

ويديه،وجهه وغنل فشرب بماء، أتئ ثم العمر، صلاة حضنت 
ناماإن ت فال نم قائم، وهو قصاه فشرب، هام ثم ورجليه، رأمه وذكر 

)وفيصنعن، ما مثل صنع . النبي ؤإن هياما، الشرب يكرهون 
رأبت،إني وقال! هائما، فثرب الثحنة باب علي أتى قال؛ رواية( 
فعلت،.رأيتموني كما فعل ه الله رسول 

المج،وورحنه المتبع، المكان ت المهملة كون بوالنحب، بفنعات )الثحنة 
إمكال،تعالى اغ بحمد الأحايين، هذه في ليس ت الووكط قال ساحته، ؛ ؛التحريلث، 

هنوله وأما للجوار، بيان قاثمأ . وشربه التنزيه كراهة على محمول فيها فالنهي 
يتماهأن قاتما نرب لمن تحت، فيالاستحباب على فمحمول فلسستقئ، ني فمن 
علىحمل الوجوب على حماله تعذر إذا الأمر فإن الصريح الصحيح ينا الحل. لهذا 

الناسيوذكر متعماد.آ أو ناسيا قائما شرب لمن الأستقاءة وتستحب، الاستحباب، 
فيالجمهور مذب على سئما ولا واضح، وهذا الأولى يق بطّ غيره على يه لد~يه 

رمزهنمر حملقا مهنا ثل ت تعالى قوله وأن الكفارة تلزمه ءمل-أ القاتل أن 
وذكرنوله: حجر؛ ابن ونال أعلم، وافه للتنبيه بل العامد على وجوبها يمنع لا 

كمامنه فأحذ والإسماعيلي: والملئالي ائي النرواية وفي منا كذا ورجليه، رأسه 
رأسهعلى ومح الأصل في أنه منه ؤيوحذ ورحليه، ورأسه وذراعيه وجهه قمح 
ملخصا(.انتهى ورجليه، رأسه وذكر ؛قو_له فمر سياقه في ترقغ، آدم وأن ورجليه 

و.:اممه رموز قال قالمتؤ: طمة، أم عن م( رخ -  ٢٢٠٨
جهنمنار بعلمنه في يجرجر إئما المصة، إناء في يثرب الأي 

فييجرجر قائما قفة، أو ذهّح من إناء في ثرب من )ولملم(؛ 
آنيةفي ويثرب يأكل الأي إل له(: أحرى )وفي جهنم من نارا بطنه 



^جر_غإقؤإإيإ؛ه
وزادملم؛ قال ثم جهنم. نار بطنه في يجرجر اثما والذهب، الفضة 

فييثرب أو يأكل الذي أن اش، هميد عن ننهر، بن علي حديث في 
والذهبالأكل، ذكت متهم أحد حديث، في وليس والذم.،، الفضة آنية 
منهر•ابن حدبث في إلا 

فيالبعير يرددْ موت والجرجرة الجوف، في الماء وفهمع صوت ت )الجرجرة 
يجرجرمن الثانية الجيم، كر على العلماء اتفق ت النووي قال، هاج، إذا حنجرته 

مشهورانوهما والرفع النم—، فيها فنقلوا الأولى الرواية في النار راء في واحتلفوا 
أوانياستعمال تحريم الحديث، غي وغيره القرطي وقال الصحيح، هو والنمسا 

التْليبامثل معناهما في ما يهما ؤيلحق والثرمبح، الأكل في والقفة الذهب، 
فالوبهذا والمرأة الرجل التحريم في توى ؤيالأستعمالأت وجوه وماير والتكحل 

علىالتحريم قمر من ومنهم مهللقا ذللث، فاياحّن، ثذت حلائفة وأغرت، الجمهور، 
والثرب(.الأكل 

عندكانوا أنهم ليل5،، أنح، نح، عبدالرحنن عن م( )خ -  ٢٢٠٩
فلماقفة، من إناء فى مجومى فسقاه قى، فامتبالمدائن، حذيفة 
ولامرة غير نهيته أني لولا وقال؛ به، رماه يده في القيح وصح 
اليقول! ه الثني سمعت ولكني( هذا، أفعل لم ت يقول كأنه ، مريين، 

ولاوالقصة، الدم_إ آنية في تشربوا ولا الديباج، ولا الحرير وا تلب 
الأحرة.في ولكم الدنيا، في لهم فإنها صحافها، في اكلوا 

لعثمان.مم لعمر عليها عاملا حديقة وكان بعيال، قرب ، كرى صمة ع، )المدائن 
تشعتليها القصعة ثم الحفنة، القصاع أعظم الكسائي! قال صحفة، جمع ؛ صحافها 
الخمسة(.تشح الصحفة نم الحشرة، 

وقعإذا قال! . اش رسول أل( هريرة، أبي عن )خ( -  ٠٢٢١
أحل.في فان ليهلرحه، ثم كله، فالبسمِنه أحدكم إناء في الاباب 
داء.الأحر وفى ثماء جناحيه 

مافيه وقع إذا ينجس لا القليل الماء أن( على الحن.ين، بهاوا استدل حجرت ابن )فال 
أصحهو كما بالمويتج تنجس أنها على لينزعه ثم بقوله واستدل سائلة، نفس له ليس 



تكلمالخطابي وقال تنجس، لا أنها حنيفة أبي كقول الأحر والقول للشافعي القولين 
متجاهل(.أو جاهل له حلاق لا من الحديث، هذا على 

عنه التو رسول ضى قال؛ سعيد، أثى عن م( )خ -  ٢٢١١
منهيئزب ثم رأنها يظب أن واختنايا ت محال الأنقثه، احتناث 

منها.ضرب أفواهها تكسر أن يعتي قال! رواية( روقي 
القريةوقيل كالفنJة، جلد، من كان إذا الماء وعاء وهو محماء، جمع )الأصفية! 

الحديثمحي فسره الاحتناث صغيرأ. إلا يكون لا والسقاء صغيرة وتكون كبيرة تكون 
قالمخنثا بالنساء المتشه الرجل سمى ومنه والأنهلواء التكسر الكلمة هد0 وأصل 

تحريم(.لا نزيه نهي امحاثها عن الهي أن على واتفقوا ١لوويت 

عنالتو. رسول نهى قال: هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٢١٢
النقاء.أو القربة ثم من الشريتؤ 
فقال:. الله رمود خثلنا : JUقتادة، ر عن )م( -  ٢٢١١"

ثمغدأ... الله ثاء إن الماء وتأتون وليلتكم، عشثتكم سيرون إنكم 
بصب. الله رسول فجعل آحرْ: في وقال الحديث،، محاق 

صبثم ه النو رسول وغير غيرى بقي ما حتى وأسميهم، 
ياتنرب، حتى أثرب، لا فقللم،: اثربح، لي• فقال ه التو رسول 
وشرب،فثربت،، ئربا، آخرهم القوم ساقي إف قال: الله، رسول 
ه.الله رسول 

^^(٠افه رسول ذكر كتاب في بطوله الحديث )مبق 

لما،ثرب الله. رسول أو هماس، ابن عن م( )خ -  ٢٢١٤
ينما.له إل ت ومحال فتمضنمش، بماء دعا ثم 

غير0وكيلك العالماء. قال اللبن، شرب من المصممة استتحياب فيه ' ألووي رقال 
اليدغل استحباب في واختلفوا المضمضة، له تستحب والمشروب المأكول من 

ابنوقال اليد، نثلافة من يتيقن أن إلا أولا اسحسابه والأظهر وبعده العلعام قبل 
عنحسن باصناد داود أبو رواه ما للاستحباب فيه الأمر أن على والدليل حجرت 



يتوصأ(.ولم يتمفمفس فلم لبنا ثرب ه الخم، أن أض 

ليلةأتي الله. رسول أن هريرة، أيي عن م( )خ -  ٢٢١٠
فقالاللبن، أخذ ثم إليهما، قفلن ولنن، خمر من بفيض به أسري 
الخمنخدث، أ ولو للمهلن؛، هداك الذي لله الحمد اللام: عليه حبريل 
أمتك>غوت 

تعاباما أجمعض عليهم وسلم اف صلى الأسياء كتاب فى بطوله الحديث )سباتي 
والهار(.الليل 

منرجل على لحل ث. الله رسول أن جابر، عن رخ( -  ٢٢١٦
الرجلفرد وصاحبه النبي. لم فله، صاحب ومعه الأنصار، 

فقالحارة، عه ا موهى وأمي، أث بابي الله رسول يا فقال: 
كنفاؤإلأ ثئة، ش " ٧١هدم باث  t\Aعثرك كان إن المى 

سنة،في بات ماء عندي قال: - حائهله في الماء يحول الرحل و- 
ياجنمن عليه حلب ثم قدح، في لنكب العريش، إلى بهما فانثللق 

معه.حاء الذي الرحل فشرب أعاد، ثم ه الله رسول فشرب له، 
الداجن:كف. ولا ، U1دون بالفم اكاء ناول \ص: القربة الئثة: وص 
منالبون بألف ما كل على ؤيقع دواجن، وجنعها المنزل، في تعلف الشاة 

انهالبايت الماء محللب ش الحكمة المهلب فال حجر: ابن فال والثلير، الحيوان 
الحار(.اليوم في البارئ الماء بترب باس لا أنه وفيه وأصفى، أبرئ يكون 

دارنافي . اض رسول أتانا قال: أنس، عن م( رخ -  ٢٢١٧
فاعقليته،هذه بئرنا ماء من ثنته ئم شاة، له فحلبنا فاستسقى، هذه، 
قالفؤغ فلما يمينه، عن وأعرابي جاهه، وعمر اره، يعن بكر وأبو 

الأيمنون،قال: ثم فمنه، الأعرايي فاعطي بكر، أبو هذا عمرت 
فهيأنس: قال فالأيمن( الأيمن رواية: )وفى فبموا ألا الأيمنون، 

المدينةالنبي. قدم قال: رواية( روقي سنة فهكب سنة، فهي سنة، 



علىبمشي أئهاتي وكي عثدبى، ابئ وأنا ومات عي ابن وأنا 
مثله.وذكر • • داجن.ثاة من فحلبتا دارنا، علينا فيحل خدمته، 

اتياض. رمول، أن سمد، بن هل معن م( )خ -  ٢٢١٨
ارهيو'ءن القوم، أصعر هو غلام يمينه وعن منه، فثرب بشراب 

وافت الغلام فقال هؤلاء؟ اعهلي أن لي أتأدف ت للغالآم فقال الأشياح، 
فياف رسول فنله أحدأ، منك بنصيبي اوبر لا اف، رسول يا 

يده.

عنونحوهما واللض الماء إدارة اسحباب باب ■' بقوله الحديثين على لم مأبوب 
فىتثن قواني. عشر من أكثر الأسدان هذا في النووي وذكر المبتدئ، يمين 
أرصا،وألقاه طرحه أو صرعه أيضا وثئه تللته، فقد ألقيته شيء وكل فيها، ألقاه 
'■تعالى اش قول ومنه 

صيفاه اف ود رم أصافت، ت قال هريرة، أبي عن رم( ء  ٢٢١٩
ثمحلأنها، نرين فحليت.،، بناة، ه اف رسول له فأمر كافرأ، 
إنهثم شياه، سع حلاب، سرب حتى فشربه أحرى نم فشربه، أحرى 
أحرى،ثم حلابها، فشرب بشاة ه اف رسول له قامر فاسلم، أصح 

واحد،معي في يشرب المؤمن إن ه• اف رمول فقال ينتتمه، فلم 
أمعاء.سعة فى يثرب والكافر 
معي،الأول. هنا والمراد فيه، يحلب، الذي والإناء ، يحنج، الذي اللن ت )الجالب 

تقيل القاصي قال لغتان، مغمورة; ألف نم فتح ثم وبكّر ياء، نم مكون نم بفتح 
قالت النووي نال يمتحد، المؤمن أن المراد ت وقيل بعينه، رحل في هذا إن 

فيوتقدم فيها، الزهاد على والحث، الدنيا مآن التقليل الحديث، ومقصود العلماء! 
ظاهره،غير على الحديث، حما على أطبقوا العلماء أن الأطعمة كتاب فى نفليره 
فيها(اتكافر ورغبة الدنيا في المزمن زهد المراد فقيل؛ 

فسألتهاعائشة، لقيت، قال: حزن، بن لمامة عن )م( -  ٢٢٢٠
كانت،فإنها هذ.ه، نز فقالت،؛ حبثه، جاريه عائشة فدعته النبيذ؟ عن 



عخ|]ييه

فىاض لرسول أنبذ كنت الحبشية! فقالت اممه لرسول ئنبذ 
رواية(روقي منه ثرب أصبح فإذا واعلمه، فاوكته الليل من سماء 

نسيهعزلأء وله أعلاه، يوكى سقاء قي اض لرسول ننبذ كنا محاك! 
•قالت أثًرى( )وفى عدوة فيشربه عشيا، وننبذه يا، عفيشربه غدوة، 

لفظ(:)وفي والمزقت والنقير والحنثم الدباء عن اممه. رسول نهى 
•المزين، موصع الممر، 

وتركهالماء عليه محقاء أو وعاء في طرحه ت أي زبيبا، أو تمرأ ونبذ الطرح، )النبذ؛ 
كانومحواء خرم، أمحكر فإذا حلال كر يلم ما وهو كرآ، مفيصير يغور حتى 

القح؛ المهلب، قال حجر؛ ابن محال ونقح، نبيذ له يقال فانه مكر غير أو مكرا 
نال؛بالزبد. ف يقن. أن الحنفيه ظ وثن خرم. وعلى اشتد فإذا يشتد لم محا حلال 

وهوبالوكاء أثيم اوكنه؛ يشتد. لم بالعكس أو النهار ومرب الليل من نقع ؤإذا 
فييكون الذ.ي الثقب هي فكون يفتح عرلأء، القرية' رأس به يشد الذي الخيهل 
والقربة(.الرادة أمقل 

لهط ه الله رمود كاو قاد: ءباس، ١^، عن رم( .  ٢٢٢١
والغد،تجيء، الض والفلة ذك، يونه أصبح إذا فيشرثه اللل، ألد 

أوالخادم، سقاه ثيء نقي فإن العصر، إلى والغيب الأحرى، والليلة 
ليلةمن سعبة: قال مشاء، فى له ينبذ رواية(: )وفى فصب، به أمر 

شيءمنه قفل فإن الحصر، إلى والثلاثاء الاثنين، يوم فيشربه الاثنين، 
اق.لرسول ننمع كنا قال: أحرى( )وقي صبه أو الخادم سقاه 

بهيأمر نم الثالثة، اء مإلى الغد وبعد والغي. اليوم فيشربه الربيب، 
يهراق•أو يق5(، 

يشربعانشة ذكرتها التي المدة في الشراب ت المنذر ابن قال حجرت ابن )قال 
منوالعيان، الشدة إلى سهي ففد عاس ابن ذكرئ الض الصفة وأما . حالوا

ؤيخملمه، نرب ولكن ذلك يبلغ لم ك على بشربه الخادم أمر من ورد ما يحمل 
يشتدولم التغير بهمفى حلممه قي بدا كان إن أي* للتنوح، الخبر في أو تكون أن 

وبهياأراقه اشتد كان ؤإن تنزها هو وتركه المال إصاعة من يكون لثلأ الخادم سقاه 



)حجنع^جِج1وخ؛سيه 
يومهفي يثرب الذي محمل زمان أو حال باخلاف يكون أن ؤيحتمل النووي جزم 
عصيرأن عالي أجمعوا المازري، قال الحر، شدة يي أو نليلأ، كان إذا ما على 

وكبره،غالياله خرم بالزبد وثيق وغلى اشتد إذا أنه وعر حلال يشتد أن نل العنب 
جابر;حدين، محن حبان ابن وصححه والنسائي داود أبي نمد بهذا التصريح تا وثب

حرام(.ءقاJاله كيره أسكر ما ).■' النه رسول قال 

ابنيوم سأل قال: النغعي، عمن أبي نحيى عن )م( -  ٢٢٢٢
أنتم؟أمنالمون فقال! فيها. والتجارة وشرائها الخمر بح عن عباس 

التجارهولا شراؤها، ولا نتنها، تصئح لا فإنه نعم، ت قالوا 
نمر،ني .ؤ اف رسول جرج ت فمال النبيذ؟ عن الوه قمحال! فيها، 

بهفأمر ودثاء ونفير حناتم في أصحابه من ناس ثبد وند رجع ثم 
اللتل،من لجبل وماء، زيب فيه لجعل بثناء أمر ثم ناهرس، 

حشالنر ومن المثسلة، وليلثه ، ذللث، يومه منه فشرب صبح فا 
فآهريق.منه بقي بما أمر أصح فلما وسقى، فشرب أمي، 

وسكونالباء بقح النهنايتي الكوفي عبيد بن يحيى هو الئحعي،ت عمر أبو ربحيى 
الهاء(,

.اض رمول مع ا كنقال؛ جابر، عن م( )خ ~  ٢٢٢٣
بلى،قال؛ نبيذأ؟ أسقيالث، ألا افه، رسول يا رجل؛ فقال قى، فامت

حئرثه،ألا س؛ اطه رسول فقال نبيي، فيه بقدح فجاء عي، يفخرج 
فشرب.فال؛ عودأ عليه ئعرض ولو 

هالنبي أسن، قال؛ اعدي، انحميد أبي عن زينا -  ٢٢٢٤
نعرضأن ولو حمرئه ألا فقال؛ مخمنا، ليس النقيع محن لبن بمدح 
توكأأن بآلأسقية أمرنا إنما حميد؛ أبو قال شرب. ثم ءودا؟ عليه 
للأ.ئغلق أن وبالأ؛واب ليلا، 

تحفبض،، حرفاللام بتشديد ألا، النعم. لرعي حمي، الُق؛و، بوادي موضع • رالنجع 
وضمأوله بفتح ئعرض قوله الوجه، عتناء الخمار؛ ومنه غثليته، حمرته؛ محلا. أي• 



^}٤^٤٠يمم( 
تمد،ومعنا0 الراء كر عبيد أبو وأجاز الجمهور. رواية وهو الأصمعي ناله الراء 
ؤإيكاءالإناء تخمير امتحباب فيه التوري؛ تال الطول، خلاف، أي• ا عرضا عليه 

الذيوهذا قال كله، يغطيه ما عدم عند العود على يقتصر إنما أنه وظاهر ثاء ال
عندوالمختار عليه يدل ما اللفثل فى ليس بالليل تخميمهما من حميد أبو قاله 

ءيز0يلزم ولا بحجة ليس اللففل ظاهر حلاف كان إذا الصحابي ير نفأن الأكثرين 
•المجتهدين( من 

الاض رسول قال غاوت قتادة، أبي عن م( رخ -  ٢٢٢٥
حميعا،والزسس، الثءوسا تشووا ولا جميعا، والثهJنا الزهو تنتبدوا 
الربيبثنتبدوا ولا ت رواية( )وفى حدبه على واحد م اشئ.وا ولكن 
واليم.الزهو خليط عن نهى أخرى(: روقي جميعا والثم 

بحمرةلون إذا البنر وصمهات الزاي يفتح الزهو، نبيذا' اتنلء أي* انتبده، ريقال 
يحمرأن محال؛ وهو0؟ ما سل؛ حين الأحر الحديث في أنس تال كما صفرة، أو 
مم(.أو 

أن. افه رسول نهى قال: هريرة، أبي عن رم( -  ٢٢٢٦
منهماواحد كل اشاو.وا وقال: والتمر، والبر والزبست،، البمر يخلفل 

حدته•على 

أنه الله رسول نهانا نال: سعبو، أبي عن رم( -  ٢٢٢٧
مربحمن وقال: ر، ببزبيبا أو بتمر، ربيبا أو بثمر، برأ نحلثل 

ءندأ.بنرأ أو مدأ، تمرأ أو مدأ، زسآ فلينزبه منكم ^■ ١١

التمربنبي أن نهى . السك، أن جابر، ء>، م( )خ -  ٢٢٢٨
أننهى رواية(: )وفى جميعا والبنر الثط1< ينبل- وأن جميعا، والرسب، 
نهىأحرى(: )وقمح، والتمر ر والبوالتمر، الزبيب بخنعل 

والرطب•والبر والتمر، الزبيحب، عن . اش رسول 



٢٦٥٥ؤ__جمح؛س؛؛ه 
الزهويخلهل أن نهى . اش رسول أن أنس، عن )م( -  ٢٢٢٩

الخمر.حرمت حين خمورهم عامة كان ذلك ؤإل يشرب، ثم والتمر 
إليه|ورع الإمكار أن الخليطين انتباذ ني الآكراهة سب العلماء نال الروي؛ )غال 

ومذهبمكر، وهو يكر لا انه الشارب فيظن طعمه يتغير أن قبل الخلهل ب، بب
حرام،هو المالكية بعفر وهال، بكر، لم ما للتحريم لا للكراهة الهي أن الجمهور 

لصاحبمنابدئ ؛ ونالواالجمهور، علبه وأنكر فيه؛ كراهة لا حنيفة؛ أبو وقال 
كالحراما يكن لم فإن عنه الهي، في، الصريحة الصحيحة الأحاديث نتت، ففد النرع 

مكروها(.

أتواالقبس عبد زند أف هماس، ابن عن م( رخ -  ٢٢٣٠
:غالوا_؟ القوم من أو - الوفد؟ من ].•' الله رمول فقال و. النبي 

ندامى.ولا حزايا، غيز بالوفد، أو بالقوم، مرحبا ت قال رسعه، 
هذاوبينلنف بيننا ؤإن بعيدة، شمة من j؟_U.، إنا اممه، رسول يا ت فمالوا 
الحرام،الشهر في إلا نأتبم، أن تطح نلا ؤإنا مصر، كفار من المحي 
فأمرهمالج؛ة، به وند وراءنا، مى به لخبر فمل، بأمر فنننا 

هلفال! وط0، باق بالإيمان أمنهم أربع، عن ونهاهم بأربع، 
إلهلا أن شهادة قال! أعالم. ورمحوله افه ! قالواالإيمان؟ ما تل.رون 

وصومالزكاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقام اممه، رمحود محمدا وأف اممه، إلا 
والغنثم،الدباء عن ونهاهم المغنم، من حمنا يودوا وأن رمضان، 

احففلوهوقال! - الممر قال! وربما شعبة! نال - والنقير والمزيتؤ، 

فينني عما أنهاكم قال! نحوه( رواية )وفكب وراءكم من، به وأخبروا 
والمزمت،.والغنتم، والنقير الدبا؛ 
ندامىالمهان. الدليل ونل المنحى وهو وخيران، كحيارتما حزيان، جمع ؛ )حزايا
تالدناء المدة. المسافة ت والكسر بالفم الثمة نادم. ر لغة وهو ندمان، جمع 

فيهايحزنون كانوا حضر جرار وهي حنثمة جمع المحنتم' دئاءة. ت احدها و <
أصلت النقير الخمر. وكذلك داخل، من بالزفت المطلي الوعاء ت المزئغ الخمن. 

وتحدثالشراب، في يالئدة تسرع الأوعية وهذه نخلة، أصل ت وفيل ، ثنقر خشبة 



الإسلام،صدر في كان الظروف هذه في الاشاذ وتحريم عاجلا، المسكرة القوة ب
مسأني(.كما نح، ثم 

عبدالقيسمن ناما أن الخيري، معيد أبي عن رم^ -  ٢٢٣١
وبينتاربيعه، من حي إيا اش، نى يا ؛ فقالوا. اض رسول على فدموا 

بأمرفنرنا ^٠٢، ١١الأشهر في إلا ، iJlJLPثمدر ولا مصر، كمار وبينلث، 
فمالبه، أحدنا نحن إذا الجنة به وندحل وراءنا، من به نأمر 

ولاالله، اعبدوا ت أربع عن وأنهاكم بأربع، آمركم ه؛ اف رسول 
رمضان،وصوموا الزكاة، وآتوا الصلاة، وأقيموا شبتا، به يثركوا 
والحنثم،الدباء، عن أريع: عن وأنهاكم الغنائم، من الحنس وأعهلوا 

بلى،ت نال بالنفير؟ علملئج ما اممه، نبي يا ! قالواوالنقير. ، والمزئت، 
صنوفنم - التمر من قال! أو - المثليناء من فيه فتالموف ينقرونه جلخ 

أو- أحدكم إن حتى ثربتموه، غلنانه مكي إذا حتى الماء، من فيه 
جراحةأصابته رحل القوم وفي قال• بالسيف عمه ابى لمرب، - أحدهم 
يانثرب ففيم فقلت،! ادقه، رسول من حياء أحبوها وكنتؤ قال! كذأللث،، 
يا! قالواأفواهها، على يلألم، التي لأدم ا أمقية في قال! اممه؟ رسول 
فقالالأدم، أمقنه بها ئبمى ولا الجرذان كثيرة أرصنا إن اممه، رمول 
أكلتهاؤإن الجرذان، أكلنها ؤإن الجرذان، أكلئها ؤإن .! الثي 

ولاالدباء، في ولا النقير، في تشربوا لا قال! رواية(! روقي الجرذاف 
فيه.ثنتبد أن الم عن نهى أحرى(: روقي بالنوكى وعليكم الحشة في 

جمعالأصقية، تدرك. أن قبل البمر هو ت وقيل صغار، التمر من نؤع ت )المظنعاء 
؛وبضمهما وثانيه أوله بفتح الألم حلد• من كانت إذا الماء ظروف ت وهي مثاء 
أيبالوكاء رأسه المشدود ت والموكى ا ؤيربهل تلقف ت ثلاث الجلد، وهو أديم جمع 

اشتدؤإذا اكخمير، إليها ص فلا الهواء، تخللها لأنها فيها أذن ؤإتما الرباط. 
الصلة،الأوعية بخلاف تغيره ف فيم رقيق جلد لأنها وانشمت، تقطعت الشراب، فيها 

•الجر يسكر. مالم وعاء، أي في الشرب، ؤإباحة التخصءيصرر، هذا نسخ وسيأتي 



ابنوتال ندهوئا، منه كان ما هو وقيل• كالقخار، خزف من إناء وص جرة، جمع 
النهيأراد الأثير؛ ابن وتال الطين، مجن اتخذ ما انه العرب عند لمعروف ا ت

والتخميرذالشدة في أسؤخ لأنها المدهونة الجرار عن 

عنئ. اف رسول نهى قاد•' عنر، ابن عن )م( -  ٢٢٣٢
وهوالنزئت، وعن ^٧، ٢٥١١وهي الدثاء، وعن الم0، وهي الحنثم، 
أنوأمر ، نمرا وتئمر نمحا ضح النخلة وهي الثقير، دعن النمير، 

وابنعمر ابن على أشهد ت جير ابن ىل< رواية( روقي الأمقثة في ينبئ 
والحنم١لدئاء عن نهى . اف ود رم أن نهدا أنهما ماس؛ 

الجر؟نيذ عن عمر ابن سالت ت قال أحرى( روقي والتحير والمرمحت 
ألاI نقالت عباس. ابن فأب الجن، نبيي و. افه رسول حرم قال 

نبيد. اض رمود حرم قال ت قلت يقول• وما قال؛ عمر؟ ابن مع ت
قالت!الجر نيل• ه الاه ود رم حرم عمر، ابن صدق قال؛ الجر، 

المذر•من يصع شيء كل ت نال الجر؟ نذ شيء وأي 
ثممثر، أي■ النسخ، معظم قي هو هكذا مهملتين، حاء نم سين تم بنون )نسح، 

المتحجر(.الْلتن ت الدر نقيرا• نمير تقر 

ال.؛ اممه رسول قال قال؛ هريرة، أبي عن )م( -  ٢٢٣٣
واجتنبوات هريرة أبو يقول يم المرين،، في ولا الدباء، في ثنتبدوا 
لأبينيل والنقير، والحنتم، المزمتح، عن نهى رواية(؛ )وفي الحنايم 
.الني أن أحرى(؛ روُي، النضر الجرار قال؛ المحنتم؟ ما هريرة؛ 

والمقثروالنفير والحنثم الدباء، عن أنهاكم القيس! عبد لوفد فال 
وأوكه.سقاJكا فى اشرمب، ولكن الجبوبة، والمراد؛ 

-أسفلها من نمب، أي - عزلأء لها وليس رأسها ثهلع التي هي الخجوبة؛ )المزادة 
فيها(,التراب، يتغير ثد لأنه الشراب،؛ منه يتنفس 

بنعبدافه ممعن، قال الثيتانى إسحاق أبى عن )خ( —  ٢٢٣٤



أتشربقلت؛ الأخضر، المم نبيذ عن ه النص نهى قال؛ أرقى أبى 
لا.قال: لأبيض؟ از 

هىنلما قال: عنرو، بن عبداض عن )م( -  ٢٢٣٥
-يجد الناس كل ليس : قالواالأوعية، فى النبيذ عن اف رسول 
النزت.غير الم قي لهم فازحص - سقاة يعني: 

عناض رسول نهى قالا جابر، عن )خ( -  ٢٢٣٦
إذأ.قلا قال: مها، لما د لا الأنصار فقالت، ؤ، الغلروف

إذأ،فلا علمهم. دون يتخمر ند لأنه فيها؛ الأنتباذ عن والهي الأوعية، )الغلروف: 
الهيبطال ابن نال حجر؛ ابن نال إليها، تحتاجون دمتم ما عنها، نهي فلا أي؛ 
وكلانتيذوا قال: مها، ن بد لا : نالوافلما لادرمة نطعا كان إنما الأوعية عن 

قطبفإنه ءثرْ إلى الظر بماس عنه نهن شء كل في الحكم وهكذا حرام• مكر 
نال؛منها، لنا بد لا ! نالوافلما الهلرنان،، في الجلوس عن كالمهي للضرورة 

أولأكان إنما الهي أن إلى الجمهور ذهب الخع؛-ابي• وقال حفها، الْلريق فاعملوا 
والأولباق الأوعية هاوْ في الأنتباذ عن النهي أن إلى جماعة وذهب، نح نم 

أصح(.

نهيثكمكنن، قال: الله. رسول أن بريدة، عن رم( .  ٢٢٣٧
الأن غير وعاء، كل في فاشربوا الأذم، ، ظروففي الأدبة عن 

فاشربواسماء، في إلا النبيذ عن نهيتكم رواية(• )وفي مكرأ تشربوا 
سميتكمقال: أنه أحرى(: )وفي كرأ م تثريوا ولا كلها، الأسقية في 
تحذئه،ولا شيئا نحل لا - محنرفا أو ِ الظروف، ؤإن الفلروف،، عن 

تمام.مكِ وكل 
نالحميعا والمنسوخ بالناسخ فيه صرح مما الحديث هذا النووي؛ الإمام )نال 

آخرككان الصحابي بإخبار وتارة كهذا بنصي تارة الحديث نسخ يعرف ت العلماء 
تعذرإذا بالتاريخ وتارة النار، ْت مما الوصوء ترق ه الله رسول من الأمرين 

ينسخلا والإجماع الرابعة المرة في الخمر شارب فل كترك بالإجماع وتارة الجمع 
ناسخ(.وجود على يدل لكن 



الصةجاقخ ج

هىننال: جابر، عن الزب، أبي عن رم( -  ٢٢٣٨
ينتبده افه رمود وكان والثقير، والمرقب الجر عن اطه. رسول 

فقالحجارة، من ثور في له نني سقاء، يجدوا لم فإذا سقاء، في له 
برام•من قال• برام؟ من، ١^؛ لأمح، القوم بعفن، 

تارةيتخذ كالقدر كبير قدح وص حجاوة من قول بمعتى هو برام، من • الووتما رقال، 
فيهحجارة من تور يى له ينبذ كان وقوله وغيره، النحاس من وتارة الحجارة من 

لأنوالفير، والخم كالدباء الكثيفة الأوعية ني الأنتاذ عن النهي بنسخ الممريح 
دلفيه له انتبذ أنه. س فلما بالتهي وأولى كلها هذه محن أكثف الحجارة تور 

ليكانت قال: عليا أن علي، بن الحين عن م( رخ -  ٢٢٣٩
أعطاني. افه رسول وكان بدر، يوم المعتم من نصيبي من سارفثؤ 
ينت،بغامحلمه أبتنى أن أردُت، فلما يومئذ النص من مارقا 
فتأتيمعي، يريح}؛ قينقاع بني من صواغا رجلا واعدلم، و. اطه رسول 

عرسي،وليمة فى به فاصتعيى الصواغين، من أبيعه أن أردت بإذجر، 
وثارفايوالحبال، والغرائر الأقتاب، من متاعا لثاريي أجمع أنا فبينما 

ماحمعن، حين أثباللم، الأنصار، من رجل حجرة جنب إلى متاحتان 
وأحدحواصرهما، وبقرت أسنمتهما، جيث قد سارقاي فإذا جمعنا، 

فقلن،:منهما، المنغلز ذلك رأيت حين عيني أملك فلم أكبادهما، من 
منب سن فى البيت، هذا فى وهو حمزة، فعله : قالواهذا؟ فعل من 

حمنيا ألا : غنائهافي ت، فقالوأصحابه، منه عثته الأنصار، 
وأخذصنهما حوا وبقر أسنمتهما فاجئث، يفإ الإلى حمزة فونسإ النواء. 

وعندههؤ افه رصول على ألخز حتى فانهللقت، علي• قال أكبادهما• من 
مافقال: لقست،، الذي وجهي في . اض رسول فعزف حارثة، ن زيد 

ناقتيعلى حمزة عدا يئل، كاليوم رأيت، ما اطه، رسول يا : قلت،للث،؟ 
سربج،معه بستا في ذا هو وها خواصرهما، وبقر أسنمتهما، فاجنث، 



أناواينته، يمشي، انطلق ثم فارتدى، بردائه اض رسول فدعا 
له،فأذن فاستأذن، حمزة، فيه الذي السث، حاء حتى حارثة، بن ونيل 

حمرهفإذا فعل، فيما حمزة يلوم الله رسول فطفق نرب، هم فإذا 
ثمركتثيه إلى الطر فمعد . اممة رسول إلى فنظر عيناه، محمزة ثمل 

تحمزة قال ثم وجهه، إلى فنظر الطر صعد ئم مإته، إلى المفلر صعد 
فنكصثمل، أنه . افه رسول فعرف لأبى؟ عبيد إلا أنتم وهل 

ترواية( )وفي معه وحرجنا وحرج، المهمرى، عقيه على ه الله رسول 
الخمر.تحريم قبل ونلائ، 

بعضوفي لم منح جمع في هو هكذا النووي: قال الصواغين، من أبيعه )قوله 
هينفمتعد فالفعل من، حذف، والفصيح المواغين، من البخاري: من الأبواب، 

أمثالهاوصاني انتهى العرب، كلام في كثر وقد صحح هدا في من اصتعمال ولكن 
نارية،جمع: اللمان: \]و\ء: السنة اناآ الشارف: البيوع. تحاب في 

النونبفتح اشي، مني وجياع، جاغ مئل صمان، أي* يراء وجمال ناو جمل يقال 
ينضج.لم الذي اللحم هو وبهمزه بكسرها والنيء بكسرها والنيب الشحم، وهو 

وثانيه:أوله بفتح الثمل ثمل، وراكب. كزكتؤ شارب جمع: فكون: بفتح صرب، 
فتغير،الخمر منه أحذيت، إذا الميم بكسر قمل، محهو قملا، يثمل قمل الناكر، 

الثمالة،حتى مرب يقال: إناء، وأي حوض أي في القليلة الماء بقية والثمالة: 
شيئا(.يبق لم أي: 

محمت،سال! فالخيري، سعيد أبي عن )م( ~  ٢٢٤٠
سينزلاممه ولحل بالخمر، يعرض تعالى افه إن يمول: اطه ود رم 

لئافما قال! به. ولسثلإر ياكعه شيء منها عنده كان فمن، أمرأ، فيها 
أدركتهفمن، الخمر، حرم أفه إن • اطه رسول قال حتى يسيرأ، إلا 
بها،ينتفع ولا يبنها ولا يشربها فلا سيء، منها وعنده الأيه ه هن. 

فسمكوها.المدينة طرق منها عندهم كان بما الناس فاستقبل 
قولهبالأية والمراد وبلغته، حنا أدركته أي الأية، ط، أدركه فمن )قوله 
سمكه(.تثكم ة.بمثذو، ألسلى قم تى ؤنتث، ؛^ ^١١٤ذا/محاب واليسز أقر • تعالمح، 



حآهآن؛<
بنعبيدة أبا أسقى كنت قال: أنس، عن م( )خ -  ٢٢٤١

ونم،وهو يضخ من شرابا كعب بن وأبي طلحة، وأبا الجراح، 
قإأنى يا طالحة: أبو فقال حرمت، محي الخمر إن فقال: آت، فاتاهم 

حشبأسمله فقربتها لنا، مهراس إلى فقمت فاكسرها، الجرة هده إلى 
فقال:المقبح، عن مالك بن أنى سألوا محال: رواية( )وفى تكثرن 

لقائمإني الفضح، تسمونه الذي هذا محضيخكم غيز حمر لنا كانت، ما 
فىالله ومحول أصحاب من ورجالا أيوب وأيا طلحة أبا أسقيها 

فإنقال لا، : قالواالخبن؟ بلغكم هل فقال: رحل، حاء إذ بيتنا، 
قال:القلأل، هذه أرق أنس، يا طلحة أبو فقال حرمت، قد الخمر 

•الرجل حبر بعد عنها سألوا ولا راجعوها فما 

وأنالهم محضيخ من عمومتي أمحقي كنت، قال: أحرى( روقي 
:فقالواالخمر، حرمت، قد إئها فقال: رحل، فجاء محنا، أصعرهم 

ورطبر بقال: هو؟ ما لأنس: قلت، قال: فكماثها، أنس، يا أكفئها 
بىونهين لجانه، وأبا طلحة، أبا لأسفي إني ت قال أحرى( روقي 

حدثفقال: داحل فيحل وتمر، ر بحليئل فيها مزادة من بيضاء، 
حرمت،قال: )وللبخاري( يومئذ ها فاكفانا الخمر، تحريم نزل حبر، 

حمرناوعامه قليلا، إلا الأعنامحت، حمر محجد وما حرمت،، حين الخمر 
يومئذوالخمر حنمأن،، الخمر إن قال: أحرى( في روله والنم البنر 
فيهاحرم التي الأية هذه اممه أنزل لقد قال: لم( رولموالتمر البر 

بعفىفقال لهما(: رواية روقي تمر من إلا محراب بالمدينة وما الخمر، 
أدمثقئ اممه فأنزل بعلونهم، في وهي محوم محتل قد القوم: 

وءامنؤأه.اقعوأ ما إدا طمموأ مما جنبح أثيحنت، وعبؤإ ءامنوأ 
منيتخذ شراب القض؛خت النزول، وأسباب التفسير باب في الأخيرة الرواية )سبقت 

حجرالمهراس؛ احمر. أو اصفر إذا ت الرطب ت الزهو مثدوخ. ت أي مفضوخ، سر 



تأكغثها مريبا. سع راوية وهي ئلة، جمع الغلال؛ به. يدي أي؛ به، يهرس 
قوله:الثاوية، المزادة: فيه. لغة أكمأته وكذلك رأسه، على كببته إذا الإناء: كفأت، 
قويةحجة هو حجر؛ ابن قال الرجل، حبر بعد راجمها ولا عنها الوا ما فواف 

ولوورسوله، اش لأمر ثه الصحابة امتثال سرعة وفيه الواحد، حبر قبول فى 
هنفمن طلحة أبو فعله فإنما الخمر جرء كر وأما ومحبوباتهم، أهواءهم حالف، 

كتابش الخمر أواني حكم وسياتي المي بأمر لا 

ضعلك، قال عمر أن عمن، ابن عن م( )خ -  ٢٢٤٢
منوهي الخمر، تحريم نزل فإنه الناس، أيها يعد أما الله رسول 

منوهي نزل يوم تحريمها نزل الخمر ؤإن ألا ت رواية روش خمسة 
والتسعير،والحنملة، والعنل، والتمر العنسح، من أشياء؛( حمة 

العقل.حامر ما والخمر• 
تمنعكونها حال في الخمر تحريم نزل أي؛ حالبة جمالة حمسة، من وهي )قوله 

أيةعمر وأراد أظهر، والأول معطوفة أو استثنافية تكون أن ويجوز ة حمهن 
أنعلى التنبيه به أراد العقل، حامر ما والخمر وقوله؛ والمزه أقر إث١ »اثنوأ آون 

وقدغيرها، يتناول بل الضب، من بالتحذ حاصا ليس الأية هذء في بالخمر الراد 
مسكركل عن أنهى المابق؛ موسى أبي حدبن، في صريحا . النبي عن هدا حاء 
حرامم كل قوله بمطلق واثآل حجر؛ ان نال حرام، مكر كل رواية؛ وفي 
وفل•• لغيرها الحثيثة ذلك غي حل فيل سرابا بكن لم ولو بكر ما تحريم على 
لأنهامكابرة وهو مخن.رة بأنها أحرون وجزم كرة، م بأنها وغيره النووي جزم 

والانهماكعلبها والمداومة والمشوه الطرب من الخمر يحدن، ما ؛الشاسة تحديث، 
كرمكل عن النهي، داود أمح، قمح، نت ففد كرة مت، ليأنها تسليم وعلى فيها 

بالهاء(.وهو ومقتر 

الخمرتحريب نزل قال: م، ابن عن رخ( -  ٢٢٤٣
رواية(؛)وقى العتب شراب فيها ما أشريه، لحمه يومئذ بالمدينة ؤإف 

شيء.منها بالمدينة وما الخمر حرمت 

بالمدينةوما ومحوله؛ العبا، بماء يختص لا الخمر أن ؛ذلك يريد حجر! ابن )قال 
كمامحلتها محي المبالغة أراد أو علم، ما بمقتمس ذلك نفى أنه يحتمل شيء، منها 



()٢٦٦جج1وخ|وفيه 
حمرنجد وما الماب فى المذكور أس قول ؤيويده مبالغة بشيء ليس فادن يقال 

إليها(.يجانب ما لا بها يعمر شيء مراده أو قليلا، إلا الأعناب 

الخمرعن سئل ه اممه رسول أن أنى، عن )م( -  ٢٢٤٤
لا.قال: خلا؟ أقخد 
دليلهذا النووي: قال الخمر، تخليل تحريم باب بقوله؛ لم معليه )بوب 

أوبحل أو بخبر حللها إذا بالتحليل تْلهر ولا الخمر تخليل يجوز لا أنه الجمهور 
فيهاألقي ما ؤينجس نجاستها، على بانية فهي فيها يلقى مما ذللئح غير أو خميرة 

هابقانقلت إذا أنها وأجمعوا بغيره، ولا بغل لا أبدأ بعده الخل هذا يطهر ولا 
ءلهرت(احلا 

ثربمن ه المي أن عمر، ابن عن م( )خ -  ٢٢٤٠
قال؛)ولملم( الأجرة في حرمها منها، يتب، لم ثم الدنيا، في الخمر 

ومات،الدنيا في الخمر شرب ومن حرام، مكر وكل حمر مكر كل 
منله(: رواية )وفي الأجرة في يثرنها لم منها، ئن، لم بدمنها وهو 

يتوب،.أن إلا الأجرة في يشريها لم الدنيا، في الخمر شرب 
ياقلت: نال: الأشعري، موسى أبي عن م( )خ -  ٢٢٤٦

منوهو البح، بالثمن• يمنعهما كثا ثرانثن، في ألتنا الله، رمول 
حتىينيل. والخير الدرة من وهو والمرر، ينثث.، حتى يسد ١لخمل 
بخواتمه،الكلم جوامع أعطي فل. اض رموز وكان قال: يشتد، 
أمكرما كل لنقل: )وفي الصلاة عن أمكر منكر كل عن أنهى فقال: 

حرام.منم كل قال: رواية(: )وفي حرام( فهو الصلاة عن 
جداالكثيرة المعاني تناوله مع اللفغل إيجاز أي بخواتمه، الكلم جوامع )أعطي 

فلاالمير اللففل تضمنها ام الكمحرة المعاني على يختم كانه أي بخواتمه، • وئوله 
طالبه(.عن شيء منها يخرج 

وجيشان- جنثساذ من همدم رجلا أن جابر، عن رم( —  ٢٢٤٧
منبأرصهم يشربونه ثراب عن الله. رسول أل ف- اليمن من 



خؤ|1ذ؛يه

تقال هو؟ منكز أو .I اف رسول فمال المزر؟ له؛ يقال الدرة، 
المسكررب يلمن عهدا اض على ؤإن حرام، مكر كل قال. نعم، 

الخبال؟طينه وما اف، رسول يا ؛ نالواالغتال، طيثة من يقيه أن 
المار.أهل نمارة أو المار، أهل >ئ قال؛ 

البادق؟عن عباس ابن سألت، قال الجزنرنة، أبي عن )خ( -  ٢٢٤٨
الشرابعليك نال! حرام، فهر أسكر فما الباذق، محمد سق فقال 

الخبيث.الحرام إلا اشب، الحلال يعد ليس فال; الثليب، الحلال 
وربماتكرا حتى طخ إذا العنب عصير ت وكسرها المعجمة، الذال بفتح )الباذق، 

سبقأي' الياذق، محمد سبق وقوله' بالفارسية، الخمر وهى داذْ، من مموأ كان 
الفتاوىفي تيمية ابن تال أسماءها، غيروا مهما حرام، أمكر ما أن ت حكمه 

كمااسمها بغير يسمونها أنهم به بمي الخمر استحلالهم يكون أن يشبه الكبرى* 
حمرأ(.يسمونها ولا المحرمة الأنيذة فيشريون الحديثا، حاء 

أصحابمن زيل عن تجربز، ابن عن ن( )حم -  ٢٢٤٩
عنرحسن( الأشعري ماللث، أبي عن هق( طب، حب، د رم اليق. 
اسمها.بغير ينونها الخمز أمي س نامن ليئرتن يقول؛ المؤ. 

٥٥٥٥٥٥



>جآآآ(

اساسكتان 

والريمادياس باب 

بنض بن همداش عن رحسن( ك( ن م حم )_ -  ٢٢٥٠
وثحدقوا،واشربوا، كلوا ه! الله رمول نال قال! العاص، 
تجنالة.ولا ف إمرا غير في واتوا، 
والكير(.والعجب الاحتيال المخيلة؛ معلقأ. البخاري رواه )الحديث 

نقالةبن مالك، عن رصحيحا هب( طب يزن زحم ء  ٢٢٠١
ألك،ت لي فقال يوف، ثوب وعلي . الله رسول أبت قال؛ الجثمي، 

قدالمال كث من : قلمئ،المال؟ أي من قال: نعم، قلت،: مال؟ 
فإذاقال: والرقيق، والخيل، والغنم، والمر الإبل من افه: أعطاني 

وكرامته.، ^JUاممه يلمة و فلثز مالأ اه آتاك 

ابنعن زحمس( ك( طب حب ن ت د م حم رش -  ٢٢٥٢
)وفيالبياص ثيايكم من الينوا قال: اممه. رمول أن عباس، 

منؤإن نوتاكم، فيها وكئنوا ثيابكم، خير من فإنها البيص( رواية: 
أفوزعم الئعز، ؤينست، البصز يجلو الإثمي، أكحالكم حير 



هذهفي ثلاثا ت ليلة كل منها يكتحل مكحلة له كائث . الله رسول 
هاو0.فى وثالثا 

أبيض )حسن( هق( طب حب ن ت د حم زش .  ٢٢٥٣
فيهانيرة، ذو هو فإذا ه النبي نحو أبي مع انطلشغ قال؛ رمثة، 

بالحناء.لحيته لفلخ قد وكان أحضران، ثوبان وعليه جئاء، ولع 
وفيتمم، من الرباب ثم من التميمي ويقال التبمي يثربي بن رفاعة هر؛ رمئة )أبو 

والجمةوالوفرة الأدن، شحمة حاوز إذا الرأس تعر ؛ الوم؛ كثير. حائف اسمه 
تحدبدفي اختلاف على الأذن، وشحمة بين كان إذا له أوصاف والئمة: 

بالمنكبين.ألئت التي وهي اللثة ثم الجثة ثم الوفرة أدناها أن والمشهور ذلك، 
الأبيضكان ؤإن الأخضر الثوب لبى جواز وفيه الحناء، من وأثر نئلخ حناء؛ رئع 

شرفا(.وغ،لك وكفى الجنة لباس من الخضر الثياب بطال؛ ابن قال أقفل، 

إلىأّغلن كالى قال: غرنث، نن ض ص رم( .  ٢٢٠؛
طرفيهاأرخى قد ، سودؤاء امة عمِوعليه المنبر، على الله رسول 

كممته•محن 
أقفلالأبيض كان ؤإن وغيرها الخطبة في الأموي لباس جواز فيه المؤوي؛ )قال 
وغيرهابلادنا نخ جميع في هو ،وكذا المؤوي؛ قال كتفيه، بين طرفيها قوله؛ منه. 

عياضالقاصي وذكر للحميدي، الصحيحين بين الجمع في هو وكدا بالمثتية طرفيها 
واليتم،انتهى باكية، طرفيها رواْ بعقمهم وأن بالإفراد طرفها المعروف الصواب أن 

أطم(.واه بالإفراد >هها الأنير: ابن محي 

عائنه،على ئ، دحالقال؛ بردة، أبي عن م( رخ -  ٢٢٥٥
غلتفلآؤإزارأ الملبدة، يسمولها التيأ من ملبدأ، اء كإلينا فأخرجت، 

فيه الله رمول روح قيص لقد بالله وأقسمن، باليمن، يشنع مما 
الثومحن•اُذيز، 

بنأنس على راث التميمي، ليمان سعن رخ( -  ٢٢٥٦
خز.من أٍي ؛نلاّ زلك 



لكنلراعه يه، مالتزق منه رأمحه ثوب كل ت الراء ومكون والنون الياء بفم )البرنس، 
صوفمن تنج ثياب أولا المعروف الغز الأئير؛ ابن نال جبة، أو ممثلرأ أو 

هالبوقد أكثر، فيها الحرير ولا حالما، حريرأ ليست لأنها مباحة؛ وهي وحرير، 
نهيأي؛ المترفن، وزى بالعجم الشبه لأجل عنيا الهكب فيكون والتابعون الصحابة 

حرامفهو الأن، المعروف وهو الأحر، النؤع بالغر أربد ؤإن قال؛ تنزيه، كراهة 
الحرير(.من معمول كله لأنه 

أبيعن )حسن( هق( طب حب، خز د ه )ضم -  ٢٢٥٧
فابدؤوانوصاتم، أو لستئم إذا •' افه ود رم قال قال! هريرة، 

يميامنكم.

افهينظر لا قال؛ ه المى أن عنر، ابن عن م( رخ -  ٢٢٠٨
لمخيلاء، يؤبه م من قال: )وللبخاري( ء حيلا ثوبه جث مى إلى 

إزاريإف اطه، رسول يا بكر! أبو فقاد القيامة، يوم إلبه افه ينظر 
يفعلهممن لت، إئلثؤ ه! اممه رسول فقال أتعاهده، أن إلا تنرخي، ي

ماثال1 إزاره؟ أذكر دثار• بن لمحارب، قلت، I سعبة قال خيلاء، 
إزاره،يجر رجلا رأى عمر ابن أن لم(: )ولمغيره ولا إزارأ حص 

ابنفعزيه لسث،، بني من رجل فإذا له، ب، فانتأنت،؟ ممن فقال؛ 
حزمس يقول! - هاتين بايني ه اطه رسول سممتط فقال! عمر، 
القيامةيوم إليه ينفلر لا افه فان المخيلة، إلا يذلك، يريد لا إزاره، 

الأعلى،النصف بستر ثوب والرداء! الأسفل، البدن نصف يستتر ثوب )الإزار؛ 
أوقميصر من لباس؛ كل على يطالق والثوب كله، باليين يحيط ثوب والقميصى! 

عمامة(.أو رداء أو إزار 

قال؛. افه رسول أف هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٢٠٩
قال!لم( )ولبطرا إزازة حث نن إلى القيامة يوم افه يقلن لا 

إزاره،يجر رجلا ورأى - يقول هريرة أبا سمعت، زياد! بن محمد 
قالله: فقال - الحرين على أميت وهو برحله، الأرض يضرب وجعل 



وعخ||سيه

بطرأ•إزارْ جر من إلى القيائ يوم ينظر لا اف إل •' اف رمحود 
هريرةأبو كان رواية! )وفي هريرة أبا تخلف بمروان وكان نال؛ 

السوق،فيشق فلهره على الحطب يحزمة فيأتي المدينة( على تخلف ي
نواظن ؤيفول! رواية( )وفي الأمير حاء الأمير، حاء يمول؛ وهو 

إليه.الناس ينظر حتى للأمير 
إذاطريقا، ظرق يقال؛ العروس؛ تاج في نال ، له اجعلوا للأمير؛ )^^١ 

•بم~يرهما الناس ًلرثه حس سهله 

.اض رسول أف عائشة، وعن هريرة، أبي عن رخ( -  ٢٢٦٠
المار-ففي الإزار س الكمن من أمقل ما قال: 
لغيروأما كبيرة، للخيلأء الإزار إمحبال أن الأحاديث هذه في حجرت ابن رنال 

دمأن على بالخيلأء بالتقسل استدل لكن أيضا تحريمه الأحاديث فظاهر الخيلاء 
ابنفال الخيلاء، من سالم إذا يحرم فلا المقيد على محمول المطنق الإسبال 
وغيرهالقميص حر أن إلا الوعيد يلحقه لا الخيلاء لغير الجر أن مفهومه عبدالبر؛ 

للخيلأءالكعبين تحت الإسال ت النووي وقال حال، كل على مذموم الثياب من 
يتجهوقد حجرت ابن قال الشافعي، نص وهكذا مكروه فهو لغيرها كان فإن محرم 
جهةمن أو التحريم، إلى منتهي اء بالتالتشه جهة س أو الإسراف جهة من المع 
ليقولكمه بثوبه يجاوز أن للرجل يجوز لا الربي؛ ابن تال الخيلاء• مظنة كونه 

تلكلأن امتثاله لا يقول؛ أن يجوز ولا  ٧٠٥١تناوله فد النهي لأن حيلأء؛ أجره لا 
ملخمأ(.انتهى تنكره على دليل إسباله بل لمة مغير دعوى فإنها فيه؛ ليست العلة 

اممه.رسول على مزرلم، قال؛ عمر، ابن عن )م( -  ٢٢٦١
ثمفرفعتته، إزارف، ارفع عبداممه، يا فقال؛ استرحاء، إزاري وفي 
إلىالقوم؛ بعض فقال بعد، أتحئاها زلتتذ فما فزدت،، زد، نال؛ 
ازقين.أنفاق إلى قال؛ أين؟ 

أبيعن رحسمن( بغ( هق حب ن د ى حم رلك -  ٢٢٦٢
ولاالساق، ، نمقإلى الموس إررة ؛ افرسول قال فال؛ سعيد، 



فيفهو ذلك من أّمل كان ما الكعبين، وبين سه فيما عليه حنخ 
القيامة.يوم إليه اش يفلر لم نثلرأ إزاره جر ونى النار، 

نوله؛للإزار• لسه وكيفية اثتزارْ أي؛ الهيثة، اسم الهمزة، بكر المؤمن، )إزرة 
ثلاثذللث، نال، والبغوى؛ مالك بعدها زاد اJار، في فهو ذلك من أمحمل كان ما 

بطرأ،•إزاره جر ٌن إلى اف بمفلر لا ؛ نلأثا يقول، ماجة؛ ابن وزاد مرايتتح، 

أنعمر، ابن عن زصحيحا ا طب ع ن ت م حم زش -  ٢٢٦٣
القيامة،يوم إليه اش ينغلر لم خيلاء، ثوبه جر مى اهه^دالث رمحود 
فقالتشبرأ، يرحين ت قال بذيولهن؟ اء المتصغ ، فكيفمحملمه؛ أم فقالت 

عليه.يردو، لا ذراعا، فيرحين ت قال أقدامهن، تنكثت إذأ ت مسلمة أم 
بالإزاريقتصر أن وهو استحبابه حاد حالين للرجال أن الحاصل حجرت ابن )ثال، 
حال،حالان؛ اء للنوكذللث، الكعبين. إلى وهر جواز وحاد الماق، نمق، على 

بقدرجواز وحال الشبر بقدر للرجال جائز هو ما على يريد ما وهو استحباب، 
الزجرفي المهللقة الأحاديئؤ إن قال من عر التعم، هذا من ؤيستفاد مال: ذراع، 

كذللئ،كان غلو حيلاء، فعله بمن المصرحة الأحرى ؛الأحاديث، مقيدةالإسبال عن 
كانمحواء مطلقا الإمحبال عن الزجر فهمتت، بل معنى محالة أم استفسار في كان لما 
منالإسبال إلى لاحتياجهن ذلث، في المساء حكم عن ألت، فلا، أم مخيلة عن 

عنخارج ذللث، في حكمهن أن لها قبض عورة، ندمها جميع لأن العورة محتر أجل 
الإسبالمع أن على الإجماع عياض نقل وقد ضل، المعنى ^ا في الرجال حكم 

أحدفيبدو عاتقه على ثوبه يجنو أن وهو الشماء، اشتماو لبمتنن! 
واللبمهالصلاة، في يديه على يشتمل أن أو يوب، عليه ليس شميه 

)ولهما(شيء منه فرحه على ليس جالز وهو بثوبه احتباود الأحرى: 
مثله.الخيري، سعيد أيى عن 

محايبقى فلا جيم به يجلل حتى بالثوب يشتمل أن • اللغوض، عند الصماء )اشتمال 
غيرأو الهوام ينع محن حاجة له تعرض لتلا الاشتمال يكره وعليه يده، منه يخرج 

نمغيره علته ليس بثوب يشتمل أن هو ت الفقهاء وعند الضرر، فاإحق4 فيعجز ذلك 



همحيي؛؛ ( ٦٦٥
بعضبه انكئف إن يحرم هذا وعلى منكسه أحد على فيضعه جانصه أحد من يرفعه 

إلىؤيندهما ساقيه ؤينمحب أليتيه على يقعد أن والاحتساءت فيكر0، ؤإلأ العورة 
•حرام( فهو عورته من شيء معه انكشف فإن بيديه أو بثوب ظهره 

ذهبالكعبه بنيت لما محال; جابر، عن ،؛ا زخ ء  ٢٢٦٠
.Iللنبي العباس فقال الحجارة، ينملأن والعباس ه اممه ود رم 

يمكرمتك على رواية: )وفي الحجارة من عاتقك على إزارك اجعل 
الأرض،إلى نغز - يبث أن قبل وذلك، - ففعل الحجارة( من 

فقال،:عليه( مغشتا فثل فرواية: )وفى ماء الإلى عيناه وطمحث، 
عريانا.ُعل> روي فما عليه، فشده إزاري، إزاري، 
ثبلذلك لكن حجرت ابن قال ارتقنت، طنحت! والعنق. المنكب بين ما )الخانق؛ 

أوه النبي من سمعه يكون أن فإما الصحابة مراسل من ل جابر فرواية البعثة 
الخلماءالنووي؛ وقال الخباص، أنه يظهر والذي الصحابة من حضره مجن بعض من 
مصونالكن أنه وفيه الصحابي، بمرمل الاحتجاج على متفقون الطوائف من 
أنالصحيحين غير محي رواية محي وحاء النووي• قال وبعدها البعثة قبل سشح عما 

الناس(.بحضرة التعري عن النهي وفيه إزارْ، عليه فشل نزل الملك 

أحملهبحجر أييلت قاد! ٠^^^ بن المنور عن رم^ .  ٢٢٦٦
أنأمتطغ لم الحجز، ومعي إزاري فانحل؛ حث، إزار وعلي ثقيل، 
إلىارض ه■' الله رسول فقال( موصعه، إلى به ، L_L1jحتى أصنه 
عراه.تمشوا ولا يحده، ثويلئ، 

تحريم(.نهي هو عراة، تمشوا ولا ه؛ محوله الووي: )قال 

الرجزتطر لا ئل،: m المي أن معيد، أبي عن )م( .  ٢٢٦٧
إلمح،الرجل( يفضي، ولا المرأة، عورة إلى المرأة ولا الرجل، عورة \ر 

)وفيواحد ثوب في المرأة إلى المرأة ولا واحد، ثوب في الرجل 
عورة(.مكار^ عرية، رواية! 



الراء،كون بعرية، الوصول. الإغفاء وأصل بجسيم، حال.0 ألصق إليه؛ )أفضى 
ونقالهالنووي نال الياء، وسديد الراء وفتح العين وبضم وكرها، العين صم مع 

المرأةعورة إلى والمرأة الرحل عورة إلى الرجل نفلر تحريم مه حجر؛ ابن عنه 
بشرتيملاقاة تحريم الحديثإ وفي الزوجان، تثنى ؤيبالإجماع، حرام وهذا 

فيعثيمين ابن وقال المصافحة، ؤيسشى ضرورة عند إلا حائل بغير الرحلين 
بينما ت أي الرحل مع الرجل كعورة المرأة، مع المرأة عورة الفتاوى؛ مجمؤع 

ترتلا تصيرة نابا الماء أمام يالمن الماء أن بمي لا هذا ولكن والوكية، المرة 
ذلكبض ولكن الخلمم، أهل من أحد يقوله لا هدا فإن والرلمة المرة بين ما إلا 
شيءحرج أن لها حصل لم طويلة فضماصة وامعة ناب عليها كان إذا المرأة أن 
وقالا إثم فيه ليس هدا فإن الأحرى أمام ذلك أشبه مجا أو نحرها من أو ساقها من 
فقدالنظر فأما شيء، اللباس وأن شيء النظر أن نعرف أن يجب • آحر مجوصع في 

إلايستر لا لباسا تلبس أن للمرأة يجوز فلا اللباس وأما الحديث،، مآن حكمه علم 
الماءإلى تخرج أن للمرأة يبح أحدأ أظن ولا والركة، المرة بين ما وهي الخورة 
تيطبمةتيمية ابن الإسلام شيح يكر وقد وساقها، المرة فوق وبطنها صدرها كاشفة 

نم،إلى اليد( )كف، الكف من كان ه البي عهد في اء الملماس أن 
الرجل(•

ابنقال رحيممزا هقا ك طب ن ت ث، ى حم رش -  ٢٢٦٨
عنأيه عن حكم، بن بهر حدثنا هارون، بن يزيد حدثنا شيبة؛ أبي 

نذر؟وما منها نأتي ما عورامنا! اف، رمود يا ثلته؛ قال؛ حده، 
يانلته! يمينلث،، مالكته ما أو زوجتلئج، من إلا عورئلثح حفظ ا قال؛ 

الأن امطعث، إن قال؛ بعمى؟ في يعفهم القوم كان إذا اممه، رسول 
أحقاممه قال؛ خاليا؟ أحدنا كان ذا ث قلته! يرينها، فلا أحد يراها 

منه.ينتحيا أن 
يءلا بحيحح الخلوة حال فى عورته الرحل كشمح وأما المؤوي؛ )نال 
ر.ط وتحريمه كراهته فى حلاف ففيه حا>ة لعير كان وإن جاز، لحاجة كان 

كانفإذا تيمية؛ ابن قال منه، يستحيا أن أحق الله قوله؛ حرام، أنه عندنا 
سبحانه،لمناحاته الزينة فتوحد منه يستحيا أن أحق الصلاة في فهو الصلاة حارج 
الناسا،لى حرجن لو أرأبمن، ؛ حاسرايصلي رآه لما ناع لغادمجه عمر ابن قال ولهذا 



مح؛ي؛__ه
له(.نتجمل من أحق فاش قاوت لا. ثاوت مكن.ا؟ تخرج كنت 

صنمانس! افه رسول قال قال! هريرة، أبي عن رم( -  ٢٢٦٩
بهاتضربون البقر، كأذناب سامحل معهم قوم ت أرهما لم النار، أهل من 

سنمةكأ رووسهى مائلأت، مميلامحتج ، عاليامح—، كاسبامحتج اء ونالناص، 
ويحه\ؤإن ريحها، يجد0 ولا الجنة، يدحنى لا المائلة، ال1شت، 

١وك^.ا كذبا رة ممن لوجد 
الإسلامشيخ نال، i ء\وو\ت كاسيات ت قوله الجور. أئمة بات في الحديث )سيأتي 

فيدْي كاسبة فهي ترها بلا ما نكتي بأن الفتاوى: مجموع غي تيمية ابن 
الفيقالثوب أو بنرتها، يصف الن.ي الرقيق الثوب نكتي محن مثل عارية، الحقيقة 

ماالمرأة كوة ؤإنما ذلك، ونحو وساعدها عجيزتها مثل حلقها تقاطح يبدي الذي 
صربوالثنت.،: واسعا، كثيفا لكونه أعفائها حجم ولا حسمها يبدي ولا سترها ي

والعمائمالحمر بالما ويعئلمنها رزوسين يكبرن أي• الأسنمة؛ عفنام الإبل من 
أواء التأمام ولو ة النينالك ت، ليمن يشمل الحديث في والوعيد ونحوها، 
المحارمعنلء لا يجوز لا المرأة مفاتن يبين الذي الضيق عثيمين٠ ابن قال، المحارم، 

اء(.التمحي ولا 

Mالمئ إلى أهدي قادت عامر، بن عمة م، م( رخ -  ٢٢٧٠
شديدأنزعا فنزعه انحرف ثم فيه، صلى يم فلبسه حرير، يروج 

للمقين.هذا ينبض لا وقال: له، كاللكرْ 
وكانوراء، من منفرج لأنه فثوحا؛ وسمي المباء، مى ؤيتعريفه تقدم )المزوج؛ 

فيالمذكور واللبس النووي؛ ئال، دومة، صاحب ءيد.الملك بن أكيدر له أهدا0 الذي 
كانوالتحريم النهي أول، ولعل الرجال،، على الحرير تحريم نبل كان الحديث هذا 

ثمدبماج ناء في صر حض لم معند جابر حدث في قأ نال، ولهذا نزعه حنن 
حجروابن تيمية ابن ونال التحريم، أول هذا فتكون • جريل عنم نهاني نال■ نزعه، 
أنوعلى تتناولهن لا اللفنل لأن اء التحروج على دل للمتقين، وقوله؛ مثله، 

جوازالجمهور ومجدهب، بالتقوى يوصفون لا لأنهم ه لبعليهم يحرم لا الصبيان 
العيد(.نحو في ذلك إلباسهم 

منماء ه اطه رسول لبز قال؛ جابر، عن رم( -  ٢٢٧١



ءتتآ؛آح^__لإقء؛يإ؛ه 
بنعمر إلى به فأرمل نزعه، أن أوفك ثم له، اهدي دساج 

نهانيفقال! اش، رسول يا نرعثه ما أوسلن، قد له! فقيل الخهلاب، 
أمرأأكرهت، الله، رسول يا فقال! يبكي، عمر فجاء جبريل، عنه 

نيئة،أغثوئ ١^١ لثك، أغطكئ لم إني فقال: لي؟ فما وأغظبمه، 
دنهم.بألفي قاعي 

والأيناك:السرعن، والوثاكة: الشين، مكون عع وصمها الواو بفتح )الوشك، 
أي؛نزعته، ما أوشك فد بنزعه. أمنع أي• نزعه، أن أوشلثج السير• في الإسراع 

إواْ(.نزعلخ، أممغ غد 

.افه رمول أ0 مرمى، أبى عن )صحيح( ؟ما؟؟-)حمنهق( 
ذكورها.على وئترم أشي، لإناك، والخرير الدم، احل قال! 

بكلثوم ام >، رأى أنه أس، ص )خ( -  ٢٢٧٣
سيراء•حرم ثري . الله رسول 

سراء:به. يلتحف كساء والتند٥؛ محلومحل، فيه ثوب، التند؛ العرب؛ لمان في )فال 
الصاغي،الحرير النيراء؛ وقيل كالنثور، حرير محلوحل فيه البرود من نوع هو 

خالص(.حرير برد ومعناء 

ساعإسنرق من حلة عتر وجد قال؛ عمر، ابن عن م( )خ -  ٢٢٧٤
انيرهدءالله، رسول يا فقال! الله رسول بها فآتى فأخذها، بالمرق، 
المى لباس بىذ6 إنما ه! اممه رسول فقال والوفد، للعسد بها فتجمل 

بجبةالله رسول إليه أرسل ثم الله، ماء ما عثر فلبث، قال: له، خلاق 
الله،رسول يا فقال: الله رسول بها أتى حتى عمر، بها فأقبل ديباج، 
له،خلاق لا من هده يلبى أوإنماله، لاخلاق من لباس إنماهده قلن،: 

حاجتكبها وتصسسؤ تبيعها : اممهرسول له فقال إلئ؛هد0؟ أرملت، تم 
بهافأرسل تكنزها، أو تبيثها ولكن لثلبمها، أعهلكها لم إني رواية( )وفي 
لملم.أن قبل مكة أهل من له أخ إلى عمر 



حلهبالسوق يف-لم التسمي ■ةط\وة\ عمن رأى قال: الم( )ولم
ياعمر: فقال منهم. ؤيصيب الملوك يغشى رجال وكان سراء، 

اشتريتهافلو سراء، حلة السوق في يقيم عهناردا رأيت، إني الله رسول 
لهفقال الجمعة، يوم ولبتها عليك قدموا إذا العرنم، لوفود فلبتها 
فيله حائق لا من الع.ذيا فى الحرين يلبمز إنما ه•' الله رسول 

فبعث،سراء، بحلل . الله رسول أتئ ذلك، بعد كان فلما الآحرة، 
أمح،بن على وأعْن، بحلي، 3يد بن أسامة إلى وبعث بحئة، عمن إلى 

بحثتهعمر فجاء ائلثإ، نس._بين حمرا سممها وقال: حله، محلللب، 
ضلأمس يا قلث، وقد بهن.ه؟ إلي ؛عشث، الله رسول يا فقال: يحملها، 

ولكنيلتلينها، إليلث، بها أ؛ملم، لم إني فقال: هلخ،، ما عطارد حلة 
بمكة،مشركا له أخا كمر اها فكتكوها، أو لتسعها إليلث، بها بحشت، 

هالله رسول إليه فنفلر حلته، في فراح أسامه وأما سلم، أن قبل 
اللهرسول يا فقال: صنع، ما أنكر قد الله رسول أف عرف نذلتا 

إلجلث،بها أبعث، لم إني فقال: بها؟ إلي ؛حشث، ت، فأنإلي تنقلن ما 
ه٠نمايلبين حمرا لتمقها إلل بها يعشتا ولكتى لتليسها، 

بكسروالسمراء، ورداء، إزار والحلة: للبيع، يعرصها • أقا وقا، بالحلة )يفمم 
الصافي،الحرير هي وقيل يور، كالحرير حهلوٍل فيه برد والمد: الياء وفح الين 

محض،حرير من كانت، المذكورة الحلة أن على الحدين، هلرق دلت، بهلمال: ابن قال 
الرحالعلى يحرم فلا وغيره حرير من المختلعل أما الرحال، دون اء للنحاز لذلك، 

الكفارالأقارب وصلة الكافر إلى الهدية جواز وفيه أكثر، فيه الحرير يكون أن إلا 
عزانة(.أبي صحيح في كما لأمه عمر أحا كان الرحل لأن 

حئة. اممه رسول اني كقال: علي، عن م( )خ -  ٢٢٧٥
ائينبين فشمئتها وجهه، فى الغضمن، فرأيمت، بها، فخرحنتإ سراء، 

إلي،بها فبحث، سراء، حله . افه لرسول ، I.j_lقال: لم(: )ولم
إليلث،بها أ؛عثإ لم إني فقال: وجهه، في الغضب، فعرمت، فلبتها، 



أنت له( أحرى )وفى التاء بين حمرأ لتثملها بها بعثت إنما لتلبسها، 
توفال عالثا، ذأءطاْ حرير، ثوب ه النبي إلى أهدى يومه اكيدر 
الفواطم.بين حمرأ ثممة 

جزيرةبشمال مدينة وهى الجندل دومة صاحب الملك عبد بن أكبير هو • )أكيدر 
حمزة(.بنت أسماء ام وغاءل٠ئ وأعه، زوجته ت والمراد فاطمة، جمع الفواطم؛ العرب• 

إلبماكتب قال: المهدي، عثمان أبي عن م( )خ -  ٢٢٧٦
والمثمإياكم • مريد بن عتبة مع بأذربيجال ونحن الخطاب، بن عمر 
رّراعن، نهك، اف. رسول فإل الحرير، ولبوم، الشرك، أهل وزى 

ثابةالإصبعيه اممه رسول لنا ورفع هكذا، إلا فال! الحرير، 
وصمهما.والومهلى، 

بالجابية،حي، عمر أف عملة، بن نوبي عن رم( -  ٢٢٧٧
أوأصعين،، موصع إلا الحرير، لبس عن . الله رسول نهى 

أرح.أو ثلاث، 
قالحوران، شمالي في دمشق أعمال من قرية الجابية• ت ألحموي ياقوت )قال 

أدععلى برد لم إذا الثوب في، الحرير من، العلم إباحة الرواية هدم وفي، النووك،؛ 
الجمهور(.مذهب، وهدا أصاح 

للزبيره اف رسول رحص قالا أنس،، همن، م( )خ -  ٢٢٧٨
رواية،رومح، يهما كانت لحكة الحرير، لس قمح، عوف بن وهمدالرحمن 

الحريرلمص في لهما فرحمر القمل، }. اف رسول إلك، شكوا قال؛ 
لهما.غزاة في 

القهعانانا الجرب من نؤع •' المقترحة الكاف يد ونشل الحاء بكر )الحكة، 
فيهالطبري نال القمل، أثر من نشأت الحكة وكأن ت الفتح في قال والمسلمين، 

لمسيخففها علة به كانت من فيه يدخل لا الحرير لس عن النهي أن علكب دلالة 
يوجدلا حيث البرد أو الحر من يقي ما بدس ويكص حجرت ابن قال الحرير، 

صعيفا(.وهو بالمقر بعضعهم وخصه ، عيره 



محينشرب أن . النبي ^-١^١ قاوت حذيفة، عن زخ( -  ٢٢٧٩
وأنوالديباج، الحرير لبس وعن فتها، نأكل وأن والقفة، الذهب آنية 

٠عله نم^لر، 
منبمنع الذي حجر: ابن نال، الحرير، على الجلوس منع إلى الجمهور )ذما 

بالحرض كان أو صرف حرير من صغ ما لهو ب من مع ما هو عله الجلوس 
تقريره(.مبق كما غيره من أزيد 

قال:بكر، أبي سن، أسماء مولى عبداض عن رم( -  ٢٢٨٠
أشياءتحرب أنالث، بلغني فمالت،: عمر، بن عبداش إلى أمماء أرسلتني 

محقال:ئه؟ رجب وصوم الأرجوان، وميثرة الثوب، في العلم ثلاثة: 
منذكريتح ما وأما الأبد؟ يصوم بمن فكيفح رجب، من ذكرن، ما أما 

سمعن،يقول: الخهناب بن عمر سمعتا ُإنيا الثوب، في العلم 
أنفخمت، له، حلاق لا من الحرين يئتز إنحا يقول: ه اش ود رم 

هيفإذا ءثاJاش، ميثنْ فهده الأرجوان، ميثرْ وأما منه، العلم يكون 
جثههلْ ت،: فقالا، فأخبريهأسماء إلى فزجعتج أرجوال، 

ديباج،لينه لها كنزوانثة جثة إلى فأخرجتؤ . اف رسول 
حتىعائشة عند هذه كانت، فقالت،: بالديباج، مكفوفين وينجيها 
فنحنيلينها، . اف رسول وكان قبمثها، ماست، فلما محممستح، 

بها.تشمى يللمرضى، نغسلها 
منصغير فراش ت والميثرة الحمراء، المٍثرة ت أي بالإصافة، الأرجوان، )مئن0 
جبةيإصافة ظنالثة; جثئ الحمرة. الشديد والأرجوان; الراكب،، تحن، يجعل حرير، 

هيالباء; ومكون اللام بكر لينة، لها كرى، إلى سوبة منكرواتية؛ لءليالسة، 
ومرجيهاموله؛ البنيقة• مى ونالأزرار، تقم والجبة، القميص جيب ُي، رذ*ة 

وهي،، الكافبضم كمة، له جعل ما والمكفوف; المخ، جمح ني كذا • مجكفوفن 
والمزجينوالكئين الجيب، مكفوفة داود: أبي رواية ومي جوانبها، به يكم، ما 

ماأو الحرير، من المتمحص الثوييح به يراد الحرير عن الهي، أن ومنه بالدبباج• 
جوايب،أما النووي; قال، حرام، وكثبره فقالياله ، والغ.٥٢الخمر بخلاف حرير، أكثره 



لجنت(وخغ|وسفيه 
رحبيصوم بأنه ؤإخبار تحريمه من عنه بلغها لما فإنكار رحب صوم ني صر ابن 
مذهبهوهذا والتشريق الميدين أيام سرى ما لأبد يا والمراد الأبد يصوم وأنه كلمه 

وغيرهالشافعي ومذهب الأمة ملف من وغيرهم طالحة وأبي وعائشة أبيه ومذهب 
منحونا عنه تولع أنه فأّحبر الملم كراهة وأما الدهر، صوم يكرم لا أته اللماء من 

أرجوانوهي مثثرتي هدْ شال المتثرة وأما الحرير عن الهي صوم في لحوله 
وتكونحرير من تكون الميثرة أن مبق وند حرير مجن وليت حمراء أنها والمراد 

حبةء أمما إحراج وأما الحريرا من بالخمحضة خاص عنها الهي وأن صوف من 
الثوبأن العلماء عند الحكم وهكذا محرما ليس هذا أن بيان يه فقصدت الني 

أرععلى يرد لم ما جاز بالحرير الطرف مكفوف كان إذا ونحوها والعمامة والحبة 
المتقدم(.صر لحديث حرام فهو زاد فإن أصاع 

بىنن  ٥١يسرد ُ،ل نال: أنس، ص م( رخ -  ٢٢٨١
مثله.أمامة، أبي عن لم( )ولمالآ-خرة في نكه لم الدنيا، في الحرين 

ابىسمعت قال! كعب بن حليفة دييان أبي عن م( )خ -  ٢٢٨٢
سمعتفإني الحرير، اءكم نئلسنوا لا ويقول! ، يخئلس، الزبير 

فانهالحرير، وا يلتلا •' اش رسول قال يقول! الخهلاب، بن عمر 
الأجرة.في يلبمه لم الدنيا في ه لبمن 

؛عد0وأجمعوا الزبير، ابن *ذب هدا النووتم،؛ مال، وكرها. ( ١^١١بضم )ذبيان! 
الرجال،،لس في هو إنما به احتج الذي الحديث وهدا للنساء، الحرير إباحة على 

للنساء(.إ؛احتبم فى صريحة الصحيحة والأحاديث 

لسهمن ه الله رسول نهى قال: علئ، عن )م( -  ٢٢٨٣
والمضمر.الفني 
تله يقال، عمر غي بموضع تعمل إنها ونيل! بحرير، مخلاله كتان ثياب ت )الفني 

اختلفالنووي؛ نال، به. يمخ أصفر نبت وهو بالعمفر، المصبؤخ المعصفر: القز. 
ئال،دبه والتابعين، الصحابة من العلماء جمهور فأباحها المعصفرة الثياب في العلماء 

النهيمنهم جماعة وحمل منها أفضل غيرها ؛ هال،ولكنه ومالل؛،، حنيفة وأبو التتهافحي 
وفالبالصفرة، صغ وأنه حمراء، حلة لبى الني. أن بت، لأنه ال؛كراهة على عنها 

بالأتباع(.أولى والسنة جماعة فيه ورخص لف، البحصى المعصنر كره البيهقي؛ 



جخاتي|إييهلقنك 
رأىقال: العاص، بن عنرو بن عبداممه عن )م( .  ٢٢٨٤

تقلئ، بهذا؟ ١^^؛، ، ilil؛فقال: .( ثوبينعلث ه اض رسول 
الكفار؛ثياب من هذه إل أحرمحهما، بل قال: اض؟ رسول يا أعسالهما 

ئكها.محاد 
وأماونيهن اء الملباس من هدا أن معناه بهذا، أمرناك، ^٠ ٥١١قوله المؤوي- )قال، 
ءيرْ،•وزجر لزم" وتغلغل عقوبة هو فقيل بإحراقهما الأم 

نحاتما اصهتع . افه رسول أف عنن، ان عن م( رخ -  ٢٢٨٠
لبه،إذا كمه باطن في مصه يجعل فكان اليمنى، يده في وجعله ذهب، 

ألسكنت، إني وقال: فنزعه، المنبر، على جلس إنه ثم الماس، فصنع 
ألبنهلا والله قال: ثم به، فرمى داخل، من مصه وأجعل الخاتم، هذا 

حاتمااثحد افه رسول أل )وللبخاري( خواتيمهم الماس فنبي أبدأ، 
الله،رسول محمد فيه: ونقش كمه، بطن يلي مما فصه وجعل هب، ذن 

ألمنهلا وقال: به، رمى ائخذوها، قد رآهم فلما مثله، الماس فايخد 
انقال القفة، خواتيم الماس فايخذ قصة، من خاتما احد ثم أبدأ، 
عثمان،ثم عمر، يم بكر، أبو الله رسول بعد الخاتم فلمس عمر: 
اتخدقال: له( أخرى )وفي أرص بشر في عتمال من وقع حتى 
بكر،أبي يد في كان ثم يده، في فكان ورق، من خاتما اللص. رمحود 

أرص،بئر في وقع حتى عثمان، يد في كان نم عمر، يد في كان ثم 
،ذهن، ن خاتما المي اثحد مال: لم( )ولماممه رسول محمد نقشه: 

وقال:اينه، رسول محمد فيه: ونقش ورن(، ن خاتما اتخذ ثم ألقاه، ثم 
يليمما مصه جعل ه لبإذا وكان هذا، خاتمي ئمش على أحد ينقش لا 

أريس•بثر فى معمحب من، سقط الن-ي وهو كمه، بطن 
لم. النبي أن فيه بكر، أبي يد في كان نم يدم في فكان محوله ت النووي )محال 

ونحوهاوالسلاح والقدح الخاتم كان بل ورئته إلى الخاتم لدؤع ورث لو إذ يورث 



المصالح،من رأى حيث الأمر والي يصرفها للمسيين صدقة الضرورية آناره من 
باروجعل يمنعه، لم به التبرك أراد ومن لخدمته له إكراما أنس عند القدح نجنل 

لها،النثي اتخذْ التي، للحاجة عنده الخاتم واتخذ معروفن، ناس عند الأثاث 
علىلمون المأجمع وند الثالث،، نم الثاني نم بعده الخليفة فى موجودة فإنها 
أنت أنس حديثح اض رسول ذكر كتاب في وسبق للرجال، القفة حاتم جواز 

عثمانإلى سقوحله ية نأن على يدل وهذا حجرت ابن نال عثمان، من سقعل الخاتم 
وهويده فى واستمر شيثا به فختم معيقي-؟، من طلّه عثمان وأن بالعكس أو مجانية 

الموافقهو والأول منه نهل نإليه رد0 أو البئر خى فّّمهل به يعبن، سيء فى مفكر 
تعثمان يد رفي ؛ آحر0 فى ونال لحربن، ا هذا ائي النأخزج وقد أنس لحديث 

فخرجبه يختم فكان الأنصار من رجل إلى دفعه عليه كثرمته فلما عمله من سنين 
حاتمعلى معيقيب وكان يوجد، فلم فالتمس فّفهل لعثمان قلبب، إلى الأنصاري 

والناش(.داود أبي عتر كما عليه، أمينا كان بمي و. اليي 

عننهى و. الله رسرد أن هربرة، أبي عن م( رخ -  ٢٢٨٦
الذهب.حاتم 
الأحرى(.الأحاديث بينته كما للرحال أي• الذهب، حاتم عن )نهى 

منحاتمأ رأى . افه رمحود أى عباس، ابن عن رينا -  ٢٢٨٧
منجمرة إلى أحدكم نعمد وقادت وطرحه،  4C^■رحل، يد في ذهب، 

حد.؛ اممه رسول ذه_ح ما يعل. للرحل فقيل يده؟ في فيطرحها نار 
طرحهوقد أبدأ أحل.ه لا واف لا قال: به، ائتمع حاتمالث، 

افرمحول 
عنالهي بأن تصريح وفيه ^،-؛، قدر لمن باليد المكر إزالة فيه المؤوي■ رنال 

هاممه رسول طرحه وثد أبدأ آحن.ْ لا واممه الرحل وفول للتحريم، الذم، حاتم 
لأنهعليه يحرم لم أحذه ولو ه الد رسول أمر امتثال في ه الصحابة مبالغة فيه 

الانتفاع(.وجوه محن غيره عن لا فقط ه لبعن نهاه 

أجعلأن ه. الل رسول نهاز قال: غئ، عن رم( .  ٢٢٨٨
قال:- الثنتين أي في عاصم يدر لم - تليها الي أو هلْ، في حانمي 
وعنالمس، لين عن ونهاني - نلهأ والتي الوطى إلى وأوما 



منبها يرثى نفلعه فثياب المس؛ قاما ت فال المنام. على جلوس 
علىلعولتهن النساء تجعله كانت فشيء المياثرت وأما والشام، ممن 

وأشارI وفيه عنه والترمذي( أحمل> )ورواه الأرجوان كالقهلاف الرحل 
والوسطى•المثابة إلى 

أحمر،صنع والأرجوان• ئدب، له اء كت وهى لطيفة، جمع )القطاث; 
أرجوانوثوب ارجواف ثوب يقال،ت الحمرة، والثديد مطلقا، الأحمر والأرجوازت 

كالقطافت أي الأرجوان، كالقطاف أحمر، ئوب أي؛ إمحافة، وبغير بالاصانة 
نال،أكثر، نيه الحرير كان، أو حالما حريرأ كان عما النهى أن وتقدم الحمر، 
المرأةوأما الخنمر يي الرجل حاتم جعل المنة أن على لمون المأجمع الووي؛ 

لهداتليها والض الوصلى يى جعله للرحل ويكرْ كلها، الأصاع فى اسم فلمها 
حديثانفيه حاء فشد اليمرى أو اليمنى في التحتم وأما تنزيه كراهة وهى الحديث 

منهماواحدة في كراهة ولا والمسرى، اليمنى في حواز0 على وأجمعوا صححان، 
اليسار(.»ى وكثيرون اليمين فى لف المن كيرون فتختم أقفل أبتهما واختلفوا 

محلىالزبير ّسف كان هال: الزبير، بن عروة عن )خ( -  ٢٢٨٩
بفضة.محلى عروة محميف، وكان هشام: فال بقفة. 

سمعتقال: المحاريئ، حبيس، بن ليمان معن رخ( ~  ٢٢٩٠
الدهن،سيوفهم حليه كانثؤ ما محوم، القثوح فح لقد يقود' امامة أبا 

والحدد.والانكح الخلأيئ جلثم كانت، إئا الفضة، زلا 
منيكون ما أمس وهى انمق عمن، هى الخطابي ومال، علياء، جمع رالعلابي؛ 

تمرطبا، وهو ميوفها أغلفة على ب، العهنذللثه ئثد العرمه ت، كانالبحير، عمسؤ 
الخالص،الرصاص أو الثصاص الترن: وصم بالمد الآJلث،، كالقد. فيصير يجف، 

علىلحلنا وهو؛ س—، بن.لائح أمامة أبى لتحريث، ماجة ابن عند ونع حجرت ابن قال، 
أنوفيه فيكرم، . . وقال،. فغض، قمة حلية من شيئا محيوفنا فى فرأى أمامة أبى 

منوأجاب أولى والدم، الفضة بغير الحرب آلام—، من وغيرها يوف التحلية 
ذلكعن ه اش رمول لأءحا>ب، وكان العدو لإرهاب، شرعت، إنما بأنها أباحها 

إيمانهم(.وقوة هم أنففى لشاّتهم غنية 



غزوةفي . افه رموئ لنا قال قال؛ جابر، عن رم( -  ٢٢٩١
اسنل.ما راكبا يزال لا الرجل فإل النعال، من استكثروا ت غزوناها 

إليهيحتاج مما وغيرها بالتعال السفر في الأسمتغلهار استحباب فيه النووي• )قال 
إذلاك{ّأصحابه الأمير وصية واستحباب المسافر 

إذانال؛ . اطه رسول أف هريرة، أبي عن م( )خ -  ٢٢٩٢
اليمنىولتمحن بالشمال، فليبدا حلع ؤإذا باليمنى، فليدأ أحدكم انتعل 

واحدة،ثعل في أحدكم نمش لا ت وقال سئ. وآحزهما سعل، أولهما 
)ولمسلم(جميعا لتنعئهما أو جميعا، لنخلمعهما( لمقل! )وفي ليحفهما 

علىفضرب يوا هريرة أبو إلينا حرج قال: الثقيلي، رنين أبي عن 
اطه.رسول على أكدب أني دحدثول إنكم ألا فقال: بيده جبهته 

إذايقول: اطه رسول لمعغ أسهد ؤإني ألا وأصن؛، لتهتدوا 
بملحها.حش الأحرى في يمش فلا أحدكم شنع انقطع 

انقهلعإذا قال: س افه رسول أن جابر، عن زم( -  ٢٢٩١٢"
انقطعمن أو يصلحها، حتى الأحرى في يمش فلا أحدكم، مسع 
يمشولا شننه، بملح حتى واحدة، نعل في يمش فلا نمله، شح 

ولاالواحد، بالثوب يحتبى ولا بشماله، يأكل ولا واحد، حم، فى 
الرجلبأكل أن ه افه رمحول نهى رواية(؛ روقي المحماء يلتحف 
تملياو واحدة، نعل في يمئ أو ماله، ليسرثب أو سماله، 
إحدىيرغ وأل فرجه، عن كاشفا واحد ثوب في يحتبي أو الصماء، 

بتلقلا أحرى(؛ روقي ءلهرْ على مستلق وهو الأحرى على رجليه 
الأحرى.على رجليه إحدى يضع ثم أحدكم، 

المجالس.وآداب والمحبة الصحبة باب في الحاويث من الأحيرتان الروايتان )متاني 
فيالن.ى الثقب في الأصبعين بين بدحل الذي وهو النعل، سيور أحد الئسع: 

قالاللمسع، فيه يعقد الذي الئنر ت والزمام الزمام، في المشدود النعل صدر 
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