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 دمةــــاملق

 
أصحاابه بارك على نبينا حممد وعلى آله و  هلل رب العاملني, وصلى هللا و سلم و احلمد

 أما بعد: .ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين
مسححم مقححالع فوعابححا فبلاهححا  مححا مسعهححا فححرب مبلحح   ر هللا امححرأ  ض حح: ) ن فيقححوا النحح  
وتبليح  الححدين    ,  الرسححال يحلباحلححع علحى تب وقحد احاع عححن رسحوا هللا  ,أوعحى محن سححامم  

ذلححن نصححوري  مححات م ححواترت مس نيضحح , ومححن أاححهر ذلححن مححا اححاع   الصححاياني و ا ححا أن 
وبحاا لليحع علحى أن ة حات العلحم الحبأن, و أنحه   ححد   ,لحو آيح   : ) بلاحوا عحو و قحاا  النح  

مححن العلححم ولححو يسححا ا مححن آيحح  أو  ئ ان اححيا إذا ملححن اسنسححاو  نصححاب للعلححم ححح, ي  ححى, و إ حح
حديع؛ فإن ة اته أن يبلاه ملن حي اج إليحه, وبحاا محن ارمحور امل , حدت, وعنحد ايهحع فهح  محن 

نحح ا علححى ارمحح  النححا و ححالن ال حححرور إ  تعححاىل   ي  وذلححن أن هللا سححباانه و  ارمححور الواابحح ؛
 ححان العلححم مواححول ا م ححوفر ا فححإن هللا سححباانه وتعححاىل  عححع   برفححم العلححم وقححبم العلمححاع, وأمححا إذا

ذلححن أن هللا سححباانه ال ححرور, و يض ححا آمنحح  مححن النححا و مرحومحح  اححاا العلححم, و أمحح  أ ارمحح  أمحح   
لححح  محححن و   عحححن النححح احححاع تعحححاىل قحححد بحححني    ولححح  محححن املوالحححم     ابحححه, و حححالن أيض حححاو 

ألن هححا بحححو بواحححول اعهحححا و اا مأن أمححان ارمححح  و  حححالن عحححن الصححااب  فيهحححا بيحححان ارحاليححع, و 
  صايح مسلم من حديع أيب موسى قحاا عليحه  العلم و تدارسه بينهم وهلاا يقوا الن  

أنححا أمنحح  ببححا النأححوم أتححى السححماع مححا توعححد و لسححماع فححإذا ذللصححأت والسححأم: ) النأححوم أمنحح  ا
أتحى أصحاايب مع فحإذا ذبح  أصاايب أمن  رأصاايب ما يوعدون و  أتىإذا ذببا رصاايب ف

فحإذا  ,علحى محا أمحر هللا احع و عحأ ا ا محا و املرال بارمان بو ا سح قرار و   أمع ما يوعدون
الع أمر هللا ع  واحع  خ ع ذلن النظام فهو أمارت على اخ أا رسال  البأن الرسال  احملمدي ا

 .ببأ ها
 
ببأ حه  رسحوله و عحأ أمرنحا هللا احع و  س   محع احيئ ا  حاحنن بإذن هللا   باه اجملالو  

 ااهلحوبيانه أن تبل  ايئ ا من ارلل , وأن تنظر فيها و أن تقرأبا و  ع ذلن من أمور ال عبحد و 
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علححى   حح أوت القححرآن  مححا نحح     :يعححو «إن السححن  وححح  ي لححى»يقححوا  ححا واحححد مححن العلمححاع : 
ابم من أئم  اسسحأم أن  و على ذلن ابن ح م ارندلس   ن   و  , ذلن اسمام ال افع 

و يقيم ما اس طا  من حروفها و  ,أن اسنسان ينظر فيها ؛تأوهتا   ذلنو  ,ح  ي لىالسن  و 
بالبأن و لحو   يحم اسنسحان   و قد أمر الن   .ح, ي اصع له من ذلن ارار ,حدولبا

حا و ًييح  ا حا و إلرا    بلغح  فهم 
َبل  أو محن امل

 
جمحالس بحإذن هللا عح  حنحن   عحدت و  .املعىن فرمبا  ان امل
 . ر على ويعها بإذن هللا تعاىل من ارحاليع من سنن ابن مااه و ع  ا  لىواع ن كلم ع

 
من املصننات امل هورت من لواوين اسسأم   ال من اروا  بو   اب سنن ابن مااه

و مححن أئمحح  النقحححد نوعحح  و مصححنن  بححعنايحح  م  -تعححاىل علححيهم ر حح  هللا–وقححد اع ححىن بححه ارئمحح  
 .محح  السححن  لرايحح  و روايحح ئوبححو مححن أ -عليححه ر حح  هللا–مااححه  ايألحح  وبححو حممححد بححن ي يححد بححنو 

حا عمح و  ,ى منهج أبحع السحن  و ايماعح وعقيدته عل ا يكحال  حد اسنسحان لحه محن ذلحن خروا 
اين و  سححائر أبححع القححرون املالححي  مححن القححرن المحح ,ال ححابعني ححان عليححه ارسححأل مححن الصححااب  و 

خراححوا عححن مححرال هللا اححع و عححأ إىل  قححد المالححع و  ححالن مححن بعححدبم إ  النحح ر اليسححا الححاين
ا ع من ال بهات و مم  ون باا اسمام ن ,   ا ع من البلدان الع تعد بعيدت عن مناةا 

قد ن ح,   و  .وب  مواولت   بأل فارس وب  إيران اليوم ,الوح  فهو ق ويو من بلدت ق وين
قحد ارلحع إىل باحدال و  ,مسحا  السحن و  ,مث سحار و ارلحع إىل ولح  محن البلحدان لطلح  العلحمذلن 

أخححا عححن  مححا مححن أاححرافها و أ ححرال و  ,ارلححع  ححالن إىل مكحح  و املدينحح  البصححرت و الكوفحح  وو 
الن أيض حححا   سحححرله هلحححاه و  ححح ,تنحححو  فقحححه بحححاا اسمحححام   تراوحححهو علمائهححا الحححاين نهحححر أنحححوا  

 .ارحاليع
 
بو أحد مصننات باا  -عليه ر   هللا–ا الك اب أو   اب السنن  بن مااه با

له   اب  الن   و  .ا ي علق بال اريخ   تاريخ ق وينما منهوله ول  من املصننات  ,اسمام
ول  من اآلثار  -ر ه هللا–وبو   اب حافع وم فيه املصنف  ,وبو ليس بالصاا ,ال نسا

عليهم –. و يروي بعم ارئم    أنه من الك   املندثرت قدمي ا نسا إاملرفوعات   ال  النو 
 .ين ااؤوا بعدهامن  ريق ابن مااه ايئ ا من ذلن من ارئم  املسندين ال -ر هم هللا تعاىل



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 3

 

 
ول  من و فيه  اله بو من ارسانيد العالي من اه  علو اسن -ر ه هللا–ابن مااه و 

ب  من  ريق ابارت بن املالس يرويه عن  ما و  أسانيد ثأثي , وفيه مخس  ,مأثي السانيد ار
 ,و ويم ارسانيد المأثي  ب  من باا الطريق  مالن عن رسوا هللام عن أنس بن يبن سل

عليه -وذلن لضعف ايخ ابن مااه  ,ذلن لضعف روات باا اخلربو  ؛ب  أسانيد معلول و 
و  ,ارحاليع الع يرويها يوافق فيها ارئم   الب او  ,رباعي   الن أيض ا  له أسانيدو  .-ر   هللا

وما يننرل فيه من  ,املسائع إ  ايئ ا ليس بالكما  يننرل ب  ع من أصوا ارحكام و أعأم 
وما يننرل فيه عند  -هللا  ر عليهم  –ارحكام جند أن أصوله عند ارئم  أمور املعاين و 

ببعم   الن  يننرلو / 2/ يننرل بارحاليع . 1على نوعني :  -عليهم ر   هللا–ئم  ار
 الروات .

 
ئم  امل قدمني   أبواب    علون ابن مااه من ار -عليهم ر   هللا-بعم ارئم  و 

 الن ارحاليع الضعين  املطروح      ابه السنن و  ,ذلن لكمرت الروات املرتو نيو  ؛النقد
  يقاا  إ  أن تنرلات ابن مااه  نابربو وباا مواول و  ,مقارن  لبقي  الك   الس  
 .بضعنها على اس أق

نرل به ابن مااه أنه  على أن ما ي -عليهم ر   هللا–  قد ن   ا واحد من ارئمو  
-العلم  ابن تيمي   قد تكلم  ا واحد من أبعو  .على باا قد ن   و  .معلوا أو لعيف

 .اعواع  من العلم على ذلن ف بعهم -عليه ر   هللا–ي  الن أبو احلأاج امل   و  -ر ه هللا
بؤ ع يكونون   و  ,نرل ببعم الروات أنه ي .نرلات بو من الروات النو  الماين من الو 

له أحاليع ي نرل  ا نظر و ذلن أن اسمام ابن مااه و  أ ارمرين فيه .لائرت الضعف
 .  مولعها بإذن هللا  ي,يت الكأم عليهاو  ,وب  صايا  اا

 
 و قد تنرل بالن ,لن فإنه ي نرل ببعم الروات     ابه السنن وبم من المقات او  

وبم من  ,  خيراهم أحد من أصااب الك   الس     ا ما مولم عن بعم الروات و 
 , الن أ د بن منصورو  ,سعيد القطانحيىي بن بن حممد بن , وذلن  , د الروات المقات
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وبم  ,وات الاين يروي عنهم ابن مااه     ابه السنن ابم من الر و  ,و الن أ د بن ثابا
 .  يوافقهم على اسخراج هلم  اه من أصااب الك   الس  و  ,من الروات المقات

 
. تنرل عن الك   الس   جبمل  نرل اا و ب  صايا  أيض ا أحاليع ي  الن  لهو  

و من ثأمثائ  على حن ,منها الصايحو  ,ب  ليسا بالقليل  منها الضعيف من ارحاليع
 ,ي يدو  حنو النصف من ارحاليع ي نرل اا ابن مااه ألف ألف وأ مر من ثأمثائ  و و 

إما تقبع على  ؛ت ا ح أاجلائر   وما عدا ذلن فه  لاخل   ,ب  من ارحاليع الضعين 
لائرت بني الضعف ال ديد  ماعدا ذلن  و  ,واد هلا مع ضد ذاأو ا ع ضال إ ,ننرالسبيع ا 

 .لطرحو ا
 ع يسا عن ابن مااه  وبو ا ,ليع ما بو مولو  الن أيض ا من ارحاو 

 علونه م ,خر ا بالنسب  هلاه  -ر هم هللا–و هلاا العلماع  ؛لع اوبو أ مر السنن ارربم و 
 .الك   الس  
 
ه من املصننات ا على   مقدو  .تبويبه ترتيبه, و الن أيض ا قد اا هر و ق دم يأل و  
رال باه ال قدم منه  سنن الدارم  و  الن أيض ا صايح ابن خ مي  و أ بأحرى  الع ب 

من اخلصائ  الع ام اة اا  أيض ا الن و  ,إىل ول  من ال روط نظرناالك   إ  أننا إذا 
    ابه  -عليه ر   هللا– ابر القيسراين ذلن ابن قد قدمه   و  .فإنه يقدم ,ك ابال باا

واع  من العلماع  ابن  , وارى على بااا قدمه  ا واحد  ن تبعه الن أيض  و  ,ار رال
 ,  لن  ارارال ي ذلن واع   امل    ىتبعه علو  ,أ رال السنن ارربم عسا ر  

و ارى على باا  ,ف   أبواب الراااتبعه على ذلن من ااع بعده  ن صن  أيض ا  الن و 
عليه ر   – يمث امل    ,    ابه الكماا -هللا عليه ر  – املقدس  واع  من ارئم   أيض ا 
و ارى على ذلن  الكماا. هتاي   هتاي    ي  الكماا مث ابن حأر  هتا -هللا

 .ئم   اخل را      ابه اخلأص من ااع بعدبم من ار
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 ابم من ارئم  ب قدمي واع   ن سبقهم  الاب  و  بااو الن أيض ا ذب  إىل  
 .اراياع الع ينبه عليها العلماعمم واول باه  ؛هابن مااه على  ا 

 
الع وصع إلينا منها ب  و  ,املعرول منها أربع و  ,له ول  من الروايات ابن مااه 

 ,امل داول وب  الرواي  امل هورت  ,يم القطانب  رواي  أيب احلسن عل  بن إبرابو  ,اهرالرواي  ار
ينبا  ال نبه أن نعلم أن  هإ  أن ؛تباين فيهال و سخ الع بني أيدينا على اخ أو عليها الن
 ,يالات     ابه السننوبو الاي يروي عن ابن مااه له ا ع من ال   -ر ه هللا–القطان 

ب  من اه  و  .باه ال يالات منمورت   بعم املوالمو  .باه ال يالات     ابه السننو 
  ارصع إ  أهنا مم تناقع    تكنو  ,ارصع   نسخ  أيب احلسن مدون  على احلواا 

ميي با من ذلن و  ,ختلأ  هلا   اربوابو  ,ان ذلن اندراا ا هلاه ارحاليعالنساخ للروايات  
من ذلن بو راوي  فإن املرالاحلسن  ومن يقوا أب أن أنه ي عرل :منها ,ول  من الوسائع

  .-عليه ر   هللا–السنن عن ابن مااه 
 الن و  ,و  الن رواي  أيب بكر اربوري ,لمان بن ي يدمن باه الروايات رواي  سو 

املواول و    هورت عن ابن مااهباه الروايات ارربم امل ,رواي  أيب اعنر حممد بن عيسى
 .سن على ما تقدم اساارت عليهو امل وفر بني أيدينا ب  رواي  أي احل

 
يابا ةيالات بعم يندرج   ثنا   ال  العلم إىل أن بعم     السن ينبا  أن ي نبه

فنيه  -عليه ر   هللا–السنن  بن مااه  :منها ؛وباا معرول   بعم املصننات ,الروات
بعم أيض ا  الن أيض ا فإن مث  و  ,ب  ت يد على أربعني حديم او  ,ع ال ائدتول  من ارحالي

مااه   على ابن -عليه ر   هللا–اات و اسعأ ت الع تكون من أيب احلسن القطان نسال 
حاليع املدرا  بعضها فله تعليأت لبعم ار -عليه ر   هللا–الاب   ن ما ذ ر ذل
 ي  ذلن اسنسان   مولعه أوفيم ,بعضها يكون   نابره منسوب ا  بن مااهو  ,ينس  إليه
 ببعم القرائن .رمبا أيض ا 
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 ,ن حبي ومن باه املصننات أيض ا ما ي,يت   مسند الطيالس  فإنه يرويه يونس ب
ت  الن أيَضا ال يالا  ,رواي  أيض ا املسند عنه له ةيالات     ابهو  ,وبو تلميا الطياليس 
يب عل  الصوال يرويه عنه ب ر بن موسى عن احلميدي مث  ةيالات ر ,على مسند احلميدي

قعا له بعم ارسانيد بعلو  و  ,وله ةيالات عليه ,فهو تلميا تلمياه ,صاح  املسند
 .مث بعد ذلن اندراا   أصع احلديعاحلااي  فضمنها   
 

ومن ذلن أيض ا ال يالات الع ي يدبا عبدهللا بن أ د بن حنبع على أبيه     ابه 
ةيالات أيب بكر القطيع     أيض ا  النو  ,    ابه فضائع الصااب  أيض ا  النو  ,املسند

ليسا   يالاتيها ول  من اله املصننات فبا ,-عليه ر   هللا-ةيالته على اسمام أ د 
لكنها تعرل مبوالعها منها ما ين  عليه و منها ما  ؛الك   باه لألئم  املصننني أصااب

 الن و  , الن بعلو اسسنالو  ,ب أمياهتمأيض ا  الن و  ,عرل بالقرائن بالنظر   ال يوخي
 . إىل النسخ الع يق    باا الباب أو الراو  عند اساكاا ,أيض ا ن وله

  تقدم ةمنه إ  أن اسمام النسائ مم له مصننات  مات اد ا وبو  ابن مااه 
    ابه   ذلن ل دت لري اسمام النسائ و  ,من ت,خر النسائ  عن ابن مااه ,أوىل منه

 .و  الن   ارحاليع الع يورلبا     ابه السنن ,السنن من أبواب الروات
 
ة الع ترام إىل و لسائر ارئم  من املصننني بالرم -عليهم ر   هللا–و يرم  ارئم   
و الن الرتماي  ,   مسه اروا بالح) م  الن أيض ا  فالبخاري بالح) خ   و مسلم ؛ألقاام

وب  بلدته الع ولد  ,وذلن لق وين ؛ق   لكن ابن مااه يرم ون له بالح ) , الن النسائ و 
 ين س  إليها .و  ,فيها

 
فهو وم على  ؛أيدينا قد اح وى ول  من املنابج   اسيرالباا الك اب الاي بني و 

من  ول    ذلن أورلو  ,هلاا صدربا بك اب السن و  , ريق  ارئم  اروائع ارحكام
مث بعد ذلن  ,ادي الن   أيض ا ا ب داعارحاليع من ال مسن بالسن  وا ع صام اا و 

الطريق  الع  ب  باهو  ؛ذلن بارحكامبعد   وار  ,لعقائدار  ببعم ما ي علق مبسائع ا
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فه  الطريق  السائدت عند ارئم   ,   ال  مصنناهتم -عليهم ر   هللا–ها ارئم  علي ري 
الدين إىل ما ي علق   الن أيض ا مسائعو  ,اروائع خبأل امل ,خرين الاين قسموا ارحاليع

 علق باحلأا واحلرام, صن نا ما يمسائع ارحكام و و  ,مسائع العقائدب  و  صوامبسائع ار
ننرال   مسائع العقائد اعلا على سبيع ا ننرال و ا علا على سبيع ا أحاليع ارحكام و 

 .س قل مصننات م
على أهنا ب   علون ويقررون مسائع الديان   -عليهم ر   هللا–وارئم  اروائع  

 . ثناياباو الن أيض ا   ,لاخلها فصلوا   ذلن   لوو  ,لى منهج واحدع
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 كتاب املقدمة
  باب: اتباع سنة رسول هللا 

عحن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو معاوي  وو يم عن ارعمش عحن أيب صحا   -1
  هللا, ومححن عصححاين مححن أ ححاعو فقححد أ ححا ):   , قححاا: قححاا رسححوا هللا أيب بريححرت

 . فقد عصى هللا
خبحأل السحن     ع ما ااع عحن النح   :بو   إذا ااعت بالنصوري املرال بالنالسن  
أن ن باع بححار و  ححالن اححرى عليهححا ارصححوليو  ,صححطأحي  الححع اححرى عليهححا النقهححاعا 

ا  ححالن أيض ححو  ,الوااحح  واحملححرم : انححا قسححيم ا لألحكححام ال كلينيحح  مححن مححا بحح  السححن 
مححا اححاع عححن  أيض ححا الن ححو  . ححأم السححلف   بحح  عنححد اس ححأق و  ,املكححروهاملنححدوب و 

    اخلحأل   السحن   : حالن أيض حاو ,  ما ااع عحن النح  :بو املرال بالن  الن 
فقحححد يحححرال بحححالن  ؛ خحححأل محححا احححاع عحححن النححح  :أيض حححا املحححرال   ذلحححن بحححو ,ذلحححن

 .قد يكون   ذلن املس ا و  ,الواا 
من ارحكحام  ااع عنه من ول   وما   إاارت إىل أن الن  أيضا   باه ارحاليعو  

 أن مححن عصححى رسححوا هللاو  ,بحح  موصححوف  بححالوح   م الححع تححرل عححن النحح أن ارحكححا
 عحححأ  اعححح  نبيحححههللا احححع و  و قحححد قحححرن -احححع وعحححأ– فقحححد عصحححى هللا   بطاع حححه

 . سباانه وتعاىل
 
ممحححع البيضحححاع, تر نحححا وهللا علحححى : » : صحححدق وهللا رسحححوا هللا  قحححاا أبحححو الحححدرلاع -2

 .«ليلها وهناربا سواع
إ حا قوامهحا و  ,أن قوام ارمحم و أمنهحا محن اهح  احلقيقح  لحيس باملحاا باا فيه إاارت إىلو 

أنحححه   بحححن مسحححعولعبحححدهللا احححاع عحححن  هلحححااو  ,ا ع صحححام بحححالوح و  ,با س مسحححاكبحححو 
  أقوا عام أمطر من عام  و   أما خا من أما و   عام أخص  من عام »: قاا

 .ب العلماعذبابو الن برن العربت  ؛«مكم ذباب علمائكو لكن ذباب
و تضحححيق بحححه إذا  حححان صحححاح   ,أن اررض ت سحححم بصحححاحبها إذا  حححان صحححاح  علحححمو 

حْن )أََفَأ يَحَرْوَن أَنَّا نَْ,يتغ اْرَْرَض نَحنحْق   :و هلاا يقوا هللا اع و عأ     ابه ؛اهع ص حَها مغ
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املححرال بنقصححان اررض  : أن اححاع عححن جمابححد بححن اححرب و عطححاع بححن ربححاحقححد  , َأْ رَافغَهححا
 .: ذباب العلماعبو رال بالنامل
 .جم مع , وب  انا فيها العلماع فه  أم  مرحوم ارم  إذا   : إنهلاا نقواو 
 ححالن أيض ححا أن ي خححول مححا و  , ححالن أيض ححا ينباحح  للمسححلم أن   يعلححق ننسححه باملححالتو 

عليححه أن يسححعى بحح,عظم ارسححباب   ذلححن مححا و  ,قححد قححدر لححه الححرةق فححإن هللا  ؛يحح,يت
 علحىو  ,علحم فهحو علحى أمحانال حان معحه   ذافإن اسنسحان إ ؛بو العلممان و اري اقق به 
 ,ذلحن أن العلحم حيحرس اسنسحانو  ؛للماا فإنه ي يحد اسنسحان قلق حاأما بالنسب   , م,نين 

 لما    ؛خبأل العلم ,املاا حيرسه اسنسان حيرسه صاحبه في لال قلق ا  لما  مر حرسهو 
 .ثبات ا مر ةال أمان ا و 

لكححن   يبيححدبا بنقححر و   باع بححار أن هللا ؛علححى أم ححه النقححر  ححى  خي  نحح هلححاا الو 
ذ ححر أنححه   آخححر ال مححان    ححاه أن النحح هلححاا مححا اححاع   الصححايح و و  ,يبيححدبا جبهححع

إ  محم اهلحرج   يظهحر ا و النحو   و يكمحر اهلحرج  تقوم الساع  ح, تظهر النا : )قاا
 .م أةم  فه    ما ورل عن الن , ورول ايهع

 ,اححححد   ذلححححن الق ححححع و ا لححححطرابأن الاححححىن إن واححححد   ارمحححح   و  ينباحححح  أن نعلححححمو 
فالقناعح  أنهحر محن اهح  النقحر أ محر  ,لعف القناع و  ,ي ناحرون ملاذا ؟ ل دت الطمم

و  لمححا اةلال ذلححن أن الاححو  ,هلححاا النقححا لديححه قناعحح  أ مححر مححن الاححوو  ؛منهححا   الاححىن
, باا معرول حح, عنحد العحربو  ,ان إذا اةلال فقر ا اةلال قناع اسنس ىن اةلال اراب  و 

إذا  ححان و  ,ترا ححا فيمححا بينهححاننسححها و     ةمححن فقححر ان ححالا  اإذا  انحح أن العححرب
   ةمن  ىن اق  لوا .  

 
حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا ايراح بن مليح قاا: ححدثنا بكحر بحن ةرعح , قحاا:  -3

قححاا: مسعححا   ان قححد صححلى القبل ححني, مححم رسححوا هللا مسعححا أبححا عنبحح  اخلححو ين, و حح
 . ا يس عملهم    اع هاا الدين  رس    ي اا هللا يارس   ب)يقوا:   رسوا هللا 

ون ل ححح حححالن ال حححابعني     و    بحححاا أيض حححا أن الصحححااب  و  ,  بحححاا حنحححي هللا لدينحححهو 
صحلى القبل حني مححم  : و  حان قححدوهلححاا قحاا ,م الأححق السحابقفححيعظ   ,يعظمونحهو  السحابق
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حا و ا لمحا  ححان اسنسح  :. يعححو رسحوا هللا ا فهحو ينباحح  أن يقحد  ن أقححدم علم  م قححو   أخححا 
ثباته خبأل ارمر العارض الحاي لكن يقدم باع بار رسوخه و و  ,  على إ أقه ,ا  رأيو 

  .يطرأ على اسنسان من قناع  و رأي
 

ن نافم قحاا: ححدثنا احلأحاج حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  قاا: حدثنا القاسم ب -4
ا فقحححاا: أيحححن بحححن أر حححات, عحححن عمحححرو بحححن احححعي , عحححن أبيحححه, قحححاا: قحححام معاويححح , خطيب ححح

  تقححوم السححاع  إ  و ائنححح  )يقححوا:    م؟ أيححن علمححاؤ م؟ مسعححا رسحححوا هللاعلمححاؤ 
 .   يبالون من خاهلم و  من نصربممن أمع نابرين على الناس, 

حممححد بححن اححعي  قححاا: حححدثنا سححعيد بححن ب ححا,  حححدثنا ب ححام بححن عمححار قححاا: حححدثنا
  ي اا )قاا:   رسوا هللا , عن ثوبان, أن ن أيب قأب , عن أيب أمساععن ق الت, ع

النهم, ححح, يحح,يت أمححر هللا عحح   ائنح  مححن أمححع علححى احلححق منصححورين,   يضححربم مححن خحح
 . واع

: )   النح     بقاع ارم  نابرت ذ ر   باه ارحاليع الع أورلبا املصنف 
 .  يعو واول املخالننييضربم من خالنهم

اربعحححدين,  :خحححالنني, املخحححالننيذ حححر املو  ,ذ حححر اخلحححا ن  محححن خحححاهلم)أيض حححا  حححالن و 
خحا ن و  ,اسنسان وصحموله   االنح  اربعحدين إاارت إىل ثبات ؛ارقربني :لنياملخاو 

ا فهاا خحا ننمن يظن ويراو  نسان  ن حوله اا اسفإذا خ   .ارقربني أمحا و  ,ه ت,ييد 
 ,ع ثب حوا علحى االنح  ارقحربنيبحؤ و  ,ه نصحرتمنح  والعحدوان ف كحون  حن   يراحى املخالن

مسحلم ذ حر وصحف محن أعمحاهلم  اسمحام . و احاع   صحايحعحدينااذلح  اربعالات و مو 
 . وصن ا  ةم ا صافهم  وبو أحد أو   يقاتلون   سبيع هللا): بو الق اا قااو 
 

نا أبو سعيد عبد هللا بن سعيد قاا: حدثنا أبو خالد ار ر, قاا: مسعحا جمالحدا حدث -5
فخحح     نححا عنححد النحح    » , قححاا: يححا ر, عححن ال ححع , عححن اححابر بححن عبححد هللا

ا, وخحححح  خطححححني عححححن ميينححححه, وخحححح  خطححححني عححححن يسححححاره, مث ولححححم يححححده   اخلحححح  خط ححح
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ن بحححاا صحححرا   مسححح قيما مث تحححأ بحححاه اآليححح :  وأ  بحححاا سحححبيع هللا)فقحححاا: اروسححح , 
 .«[153ق بكم عن سبيله{ ]ارنعام: فاتبعوه و  ت بعوا السبع ف نر 

أن حححح, يرسحححخ   بحححاا إاحححارت إىل أنحححه ينباححح  للنسحححان   مسحححائع العلحححم عنحححد البيحححان و 
 وحنو ذلن. ,اساارت باليدأو  ,أو البيان باخل  ,ريق  الرسميس عمع  

محم ذلححن اسح دا بححالقرآن مححم و  ,وححح   نحح  حأم ال  بالك ححاب, ال حدليع حالن أيض ححا 
بحالوح  محن  على قوله إ  أنه اس دا    ينطق عن اهلوى إن بو إ  وح  يوحى)أنه 

 .القرآن
البد  و ال بهات  ما روى ابن ارير الطربي     ابه ال نسا عن ابن  :السبع ب و  

 البد  و ال بهات. :ب  السبع :جنيح عن جمابد بن ارب أنه قااأيب 
فارصححع أهنححا  ؛وهلححاا نقححوا مححا ي علححق بال ححهوات إذا   تكححن م قححررت علححى قاعححدت اححبه 

علهحا باع قحال املخالنح  مث يراحم وي حوب باع بحار أن اسنسحان ين ,ليسا من باه السبع
هوات أمحا ال ح ,  ممع بحاا ععلى ابه  فالاال  أنه   يدخ ئككر   ي ف ع اا  وهل

 .فليسا لاخل    باا
 

 ، والتغليظ على من عارضه  م حديث رسول هللا تعظي :باب 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , قاا: حدثنا ةيد بن احلباب, عن معاوي  بن صا  قاا:  -6

  ححححدثو احلسحححن بحححن احححابر, عحححن املقحححدام بحححن معحححد يكحححرب الكنحححدي, أن رسحححوا هللا 
 يواححن الراححع م كئححا علححى أريك ححه, حيححدي يححديع مححن حححديم , فيقححوا: بيننححا)قححاا: 

وبينكم   اب هللا ع  واع, فما وادنا فيه من حأا اس اللناه, وما وادنا فيحه محن 
  .ممع ما حرم هللا حرام حرمناه, أ  وإن ما حرم رسوا هللا 

و ذلحن أنحه أخحرب أن محن  ,-عليه الصأت والسأم-, وعأماته باا من أمارات النبوتو 
إبعحححاله عحححن و  ,بعضحححه دب اييححح نو لكححح ,عارلححح  رصحححلهاملالنحححاس محححن يعحححارض احلحححق   ب

  . و هلاا رل السن   ,موالم ا س د ا
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يقولون   حنح ج  ابم الاين ينظرون   القرآن و ا نهر من الطوائف من القرآنيني و مو 
  حنححح ج بالسحححن  باع بحححار إلخحححاا اححح ع محححن ال حححبهات فيهحححا, بحححاا محححن و  ,إ  بحححالقرآن

 .   إىل اليومةمن   ابرت وب  باقيقد نهرت   أو  ,ات النبوتر اأم
 

حدثنا نصر بن عل  ايهضم  قاا: حدثنا سنيان بن عيينح    بي حه, أنحا سح,ل ه, عحن  -7
سا  أيب النضر, مث مر   احلديع قاا: أو ةيد بن أسلم, عن عبيد هللا بحن أيب رافحم, 

  ألنني أحد م م كئا على أريك ه, ي,تيه ارمر  ا )قاا:   عن أبيه, أن رسوا هللا 
 . ما وادنا     اب هللا اتبعناه أو هنيا عنه, فيقوا:   ألري, أمرت به,
أن  مسححح,ل  ا تكحححاع ,مسححح,ل  ا تكحححاع إاحححارت إىل أن اسنسحححان صحححاح  بحححوىو  بحححاا 
 .صاح  بوىبو ت,مع و إ ا نظر ويع و لليس م ان  ا  اسنسان

   العأححع فهححو يقححم  ذلححن إاححارت إىل أن اسنسححان إذا أخححا ارمححر علححى احح ع مححن و  
  .ال به    حمال

ح حالن أيض حا أن اسنسححان إذا  حان مرتف  ا مححرتل فحإن   الاالح  إذا    ححرل قلبحه مححن ه 
يقاسحم الحوح  برأيحه فهحاا إذا  حان اسنسحان م كحئ وينظحر و فح ,ذلن أنحه يقحم   ال حبه 

ي و  تعظححيم أنححه يقححم   إاححارت إىل أن املرتفححني الححاين ينظححرون إىل السححن  مححن  ححا لححر  
 .من املخالن  ا ع

يؤخححا محن بححاا أنحه ينباحح  للنسحان عنححد تأوتحه للقححرآن و  حالن السححن  أن  لححس قحد و 
ذ ححر مححن  اححيئ ا أمححا إذا ذ ححر اسنسححان ,بححاا   مسحح,ل  الحح أوت العامحح و  ,السحح  مع دلحح 

 . ذلن فهاا أمر قد لا عليه الدليع عارض  بعم السور   نومه أو حنو
 

املصحححري قحححاا: أنب,نحححا الليحححع بحححن سحححعد, عحححن ابحححن  ححححدثنا حممحححد بحححن رمحححح بحححن املهحححاار -8
اححهاب, عحححن عحححروت بححن الححح با, أن عبحححد هللا بححن الححح با, حدثحححه: أن راححأ محححن ارنصحححار 

,   اححححراج احلححححرت الححححع يسححححقون اححححا النخححححع, فقححححاا  خاصححححم الحححح با عنححححد رسححححوا هللا 
هللا  فقحاا: رسحوا  ارنصاري: سرح املاع مير, ف,ىب عليه, فاخ صما عنحد رسحوا هللا 

  :( فاضحح  ارنصححاري فقححاا: يححا رسححوا   ,يححا ةبححا, مث أرسححع املححاع إىل اححاركاسححق
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يحححا ةبحححا, اسحححق, مث ), مث قحححاا:  هللا, أن  حححان ابحححن عم حححن؟ ف لحححون واحححه رسحححوا هللا 
قاا: فقاا الح با: وهللا, إين رحسح  بحاه اآليح ,   ,, يرام إىل ايدراحبس املاع ح

منون ح, حيكموك فيما اأر بينهم مث    حدوا   ن لا   ذلن:  فأ وربن   يؤ 
 .[65أننسهم حراا  ا قضيا ويسلموا تسليما{ ]النساع: 

أنحه قحد يعحارض  ؛ألح ايبلح  من لح  محن النضحع و   ان  ن  لو   باا أن اسنسان ح,و 
  بححاا قححد وقححم مححم خححا اخللححق رسححوا هللاو  ,مقصححولهه وي  ححكن   ني ححه و  ححن حولحح

ايب ابن عم ه   فأ عع الن   .-عليه الصأت والسأم-حي 
 

حححدثنا حممححد بححن حيححىي النيسححابوري قححاا: حححدثنا عبححد الححرةاق قححاا: أخربنححا معمححر, عححن  -9
ا إمحاع هللا   ًنعحو )قحاا:   أن رسحوا هللا  »:  ال بري, عن سا , عحن ابحن عمحر

ا, د  ا اححديفقححاا ابححن لححه: إنححا لنمححنعهن, فقححاا: فاضحح   ضححب   , أن يصححلني   املسححأد
 .«وتقوا: إنا لنمنعهن؟  وقاا: أحدثن عن رسوا هللا 

لاحات املامومح  ملخالن هحا بحاا محن او  ؛ حات مامومح و  , حات حممحولت :الاات على نوعنيو 
 .للدليع

 
حححدثنا أ ححد بححن ثابححا اياححدري, وأبححو عمححرو حنحح  بححن عمححرو, قححا : حححدثنا عبححد  -11

, عحن عبحد هللا بحن مانحع, أنحه  الوباب المقن  قاا: حدثنا أيحوب, عحن سحعيد بحن ابحا
هنحححى   إن رسحححوا هللا» حححان االسحححا إىل انبحححه ابحححن أخ لحححه, فخحححال, فنهحححاه, وقحححاا: 

  ا, وإهنحا تكسحر السحن, وتنقح, العحنيا, و  تنكح  عحدو  هنحا   تصحيد صحيد  )إعنها وقاا: 
هنححى عنهححا, مث عححدت   قححاا: فعححال ابححن أخيححه خيححال فقححاا: أحححدثن أن رسححوا هللا

 .«ن أبداختال,   أ لم
 حان يرمح     أن النح   :  رمح  ايمحار  باا ينسر اخلال الاي ااع عن الن و 

االاي   ينكح, عحدو ا و  :تنساه اإذ   ,يصى اخلال  ,و إ حا ينقح, العحني ,  يصحيد صحيد 
 .ويكسر السن
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معلحححوم أن بحححاا و  ,إذا  حححان اهلأحححر  حححدي ؛لليحححع علحححى م حححروعي  اهلأحححر أيض حححا و  بحححاا
مم ذلن محا و  ,من  ان ابن عم ن :  لي من قوا ذلن الراع للن النعع ليس ب,
و فَحَعله ابحن  ,يؤثر ذلن عليه فيب عد ةيالتيكون ذلن ملاذا ؟ رنه رمبا    بأره الن 

 امسح,ل  اهلأحر ينظحر إليهح :وهلاا نقوا ,عمر مم ابنه رنه   يب عد ا بن عن أبيه  الب ا
 . يس  املصلا  امل عدي 

 
نان, عححن ام بححن عمححار قححاا: حححدثنا حيححىي بححن  حح ت قححاا: حححدثو بححرل بححن سحححححدثنا ب حح -11

أن عبححالت بححن الصححاما ارنصححاري النقيحح , صححاح  »: إسححااق بححن قبيصحح , عححن أبيححه
:  حححح ا مححححم معاويحححح  أرض الححححروم, فنظححححر إىل النححححاس وبححححم ي بححححايعون  سححححر  رسححححوا هللا 

س, إنكحم تح, لون الربحا, الاب  بالحدنانا, و سحر النضح  بالحدرابم, فقحاا: يحا أيهحا النحا
مبمحححع,   ةيحححالت    تب حححاعوا الحححاب  بالحححاب , إ  محححمأ)يقحححوا:   مسعحححا رسحححوا هللا 
فقاا: له معاوي  يا أبا الوليد,   أرى الربا   بحاا, إ  محا  حان محن   ,بينهما و  نظرت

, ولحدثو عحن رأيحن لحئن أخحراو هللا  نظرت, فقاا عبحالت: أححدثن عحن رسحوا هللا 
أسححا نن بحح,رض لححن علحح  فيهححا إمححرت, فلمححا قنححع حلححق باملدينحح , فقححاا لححه عمححر بححن   

اخلطاب: ما أقدمن يا أبا الوليحد؟ فقح  عليحه القصح , ومحا قحاا محن مسحا ن ه, فقحاا: 
ارام يا أبا الوليد إىل أرلن, فقبح هللا أرلا لسا فيها وأممالن, و    إىل معاوي : 

 .«قاا, فإنه بو ارمر   إمرت لن عليه, وا ع الناس على ما
 .  باا أنه  وة للنسان أن ي اوا من و ي  إىل و ي و 

نحه لحو  حان    ح وت حح,   موالحم اخلحأل    حوة لحه أن خيحرج عحن فإو الن أيض ا 
ن ذلححححن بححححو فححححا  يماعحححح  عححححباع بححححار أن خرواححححه  ,إمححححرت املسححححلمني إذا  ححححان   الاحححح و

 .املسلمني
 

لبابل  قاا: حدثنا حيىي بن سعيد, عن ابحن عأحأن قحاا: حدثنا أبو بكر بن اخلأل ا -12
إذا ححدث كم عحن رسحوا », قحاا:  أنب,نا عون بن عبد هللا, عن عبد هللا بن مسحعول

 .«الاي بو أبناه, وأبداه, وأتقاه فظنوا برسوا هللا   هللا 
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آن  وإىل نصحوري القحر احن بنظرت ريبح  و نظر إىل ن   الن  ن إذا ان اسنس: إهلاا نقواو 
إن ال به    يل قطهحا إ  القلح  الحاي  :نقوا ااوهل ,فإنه يقم   ننسه ا ع  الن
    ابحححه  وهلحححاا يقحححوا هللا اححع و عحححأ ,النظححرفحححال ي  مواححول   القلححح  قبحححع  ,فيححه ةيححح 
ْنححه  إذن ال يحح  قبححع: ) َفَ,مَّححا الَّححاغيَن  غ قح ل ححواغغْم َةيْحح   فَحَي َّبغع ححوَن َمححا تَ العظححيم  ,النظححر َ ححابََه مغ

  واححد قبححع ذلححن مث لكححن ال يححو  ,هلححاا القححرآن   ميكححن أن يواححد ةيا ححا   قلحح  أحححدو 
 .ما يؤيده  ل قا
 

حدثنا حممد بن عبال بن آلم قحاا: ححدثنا أيب, عحن احعب , عحن حممحد بحن عمحرو, عحن  -13
أيب سلم , عن أيب بريرت, ح وححدثنا بنحال بحن السحري قحاا: ححدثنا عبحدت بحن سحليمان 

يحا ابحن », قحاا لراحع:  بحن عمحرو, عحن أيب سحلم , أن أبحا بريحرت قحاا: ححدثنا حممحد
 .«حديما, فأ تضرب له ارمماا إذا حدث ن عن رسوا هللا أخ , 

 ,إذا  حان  حااو  , حااأهنحم يقولحون بقيحاس  حاا و  ,القيحاسبحو بذلن أن أصحع الضحأا و 
طان ال حيمث  مم  ,؟بع ينطبق عليه ذلن ارصع أو   ينطبق عليه ,إذا اح مع  ااو 

وهلححاا , ححح, ت كححاثر   ذبنححه مث يححنقم بححالن ارصححع,   ذبنححه اححيئ ا مححن امل ناقضححات
 .مسل  على اسنسان أن ي  

أن يو حع اسنسحان بالباحع      مدرسح السيئ  الحع أ ن ح,ت   ةماننحا بحومن املدارس 
 ححأم رسححوا لححوب  مححا مححن النححاس لكححأم هللا و ف,لححعف اانحح  ال سححليم   ق ,ال سححليم

, احلقحححائق بننسحححه يحححعو  ,ال قصححح و  النظحححريقحححوم بالباحححع و  اسنسحححان وبحححو أن , هللا
حححححا لكحححححأم هللا  قحححححد  ,نحححححهو  ن ححححح,ت حينئحححححا و ,   حححححأم رسحححححولهو  اعحححححع عقلحححححه حكم 

هنححى عححن  هلححاا هللا و  ,ال ححبهات بسححب  عقححوا قاصححرت  ارمحح  ن حح,ت  ,ال ححبهات
البحححد  إ حححا ن ححح,ت بضحححرب  أيض حححا الن حححو  ,رغب وا َلِلغَّغ اْرَْممَحححاَا )فَحححَأ َتْضححح :لحححرب ارممحححاا

محححن مكائحححد بحححو و ال سلسحححع   ذلحححن  .اسحلحححال إ حححا ن ححح, بضحححرب ارممحححااو  .ارممحححاا
  يقحححم   الضحححأا وهلحححاا النححح  حححح,يسححح,له يضحححرب لحححه محححمأ  ليلاقحححه بححح خر  ,إبلحححيس
هللا بحو   يريحد  حاا مث يقحوا  ,أححد م فيقحوا محن خلحق  حاا ن ال يطان يح,يتإ)يقوا: 

 ؛ ؟, يقححوا مححن خلححق هللاحححمححن خلححق  ححاا , قححاا: مححن خلححق  ححاا فيقححوا هللامث يقححوا: 
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فححإذا ان نححى  ,الححوقواححول خححالق و بحح  والبدايحح   ,إذن بححو يريححد النهايحح  ليححنقم البدايحح 
 . واول اخلالق ان نى واول املخلوق ذا ان نىإو  ,واول املخلوق ان نى واول اخلالق

 
  عن رسول هللا التوقي يف احلديث  :باب

معمححر, خربنححا ثنا العبححاس بححن عبححد العظححيم العنححربي قححاا: حححدثنا عبححد الححرةاق قححاا: أحححد -14
إنحححا  نحححا حننحححي », يقحححوا:  عحححن ابحححن  حححاوس, عحححن أبيحححه, قحححاا: مسعحححا ابحححن عبحححاس

, ف,مححححا إذا ر بحححح م الصححححع  والححححالوا,  احلححححديع, واحلححححديع حينححححي عححححن رسححححوا هللا 
 .«فهيهات

ا إ  وبو لاب   هينبا  للنسان أنوباا فيه إاارت إىل أنه  فحإذا  لح   , حيدي أحد 
ا  حع العلحم علحى  حا و  اهحه فهحو أعانحه علحى فسحال رأيحه على ننه أنه إذا ححدي أححد 

بينمحححا  حححان  ,نحححه ينباححح  للنسحححان أن يحححروي السحححن   محححا احححاعتإ :هلحححاا نقحححواو  .بأ حححهو 
هنحححم ر ؛  ذلحححن محححن الصحححااب  و  حححابم -علحححيهم ر ححح  هللا-ي حححوقى السحححلف الصحححا  

أثر البأ ح   الن السياق و و  ,قدمي أو ال ,خان موالم ال ,ثا من ارلناظ أو ال يعلمو 
هلحاا حي حا ون   ذلحن محا   حي حاط محن احاع و  ,فهحم يحدر ون موالحم ال ايحا ,  ذلن
امللكححح   وبححح  ,لحححالن ي سحححامح امل ححح,خرون   ذلحححن الضحححعف ارصحححع لحححديهمو  ,بعحححدبم

قحد اخ لحف فيهححا و  ,الروايح  بححاملعىن  الروايح  و هلحاا ي سححاحمون   اانحو  ,السحليق  العربيح و 
 :من باه ال روطو  ,ب روطراح ايواة ارو  ,العلماع

 .أن يعلم اسنسان مبا حييع املعىن/ 1
 .ان عاا  ا عن رواي  احلديع بلنظه/ إذا  2
 محححا ينيحححد أنححححه يرويحححه بححححاملعىنبحححع ي ححححا إىل    / أ  ينسححح  اللنحححي مبعنححححاه إىل النححح 3

علححى مقححدار ال ايححا   ع عححن رسححوا هللاممححع أو معححىن أو اححبه مححا اححا  : حنححو أوفيقححوا
 . الوارل فيه
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ححدثنا حممحد بحن ب حار قحاا: ححدثنا عبحد الحر ن قحاا: ححدثنا  حال بحن ةيحد, عحن حيححىي  -15
صحححابا سحححعد بحححن مالحححن محححن املدينححح  إىل »بحححن سحححعيد, عحححن السحححائ  بحححن ي يحححد, قحححاا: 

 .«يديع واحد  مك , فما مسع ه حيدي عن الن  
وإ محاره  , حالن أيض حا بنعلحهو  ,وباا ما ينبا  أن حيرتة فيه القدوت الاي يق دى بقولحه

 , أو  حا ذلحنيأأو الر  ,أو القوا ,أو احلديع ,سكونالو   ,ر سواع من احل ؛و إقأله
نححه ينباحح  للنسححان أ  ينظححر إىل إ :لهححاا نقححواف ,قولححهلفينباحح  أن حي ححاط  , حح,ثر فيححه ححا ي  

قاصحر العقحع   .و باا بو العقحع ,نظر أيض ا إىل ما ي نهم و ي سمم منهسأم  قوله بع ي
و  لمححححا  ححححان  ,  ينظححححر إىل الاايححححاتو  ,إ  إىل امللنححححوظ مححححن قولححححهبححححو الححححاي   ينظححححر 

 . لمححا  انححا  اي ححه ألا  ححان اسنسححان أقححع عقححأ  و  ,اسنسححان لااي ححه أبعححد فهححو أعقححع
 .وهلاا العقأع الاين ينظرون إىل الاايات

رنحه  ؛هيحدري أيحن يضحع  لكحن وي رب و  ااا جند اجملنون ي ناوا الك,س و ي,خابهلو 
و  لما  ان اسنسان   ذلحن  ,ي رب مث يرم  هلااو  ,فكر بالولم ماو  ,خافكر بار

؛  ر   ينظر إىل قيام السحاع حينما ي  هلاا الن و  .أعقع فإنه ينظر إىل الاايات أبعد
محححا بحححو  حححائن إىل قيحححام  احلكمححح  هللا أرى نبيحححه  رنحححه مبلححح  فيمحححا بعحححد ذلحححن؛ وهلحححاه

 .إ ا على سائر القرونو  ,ح, ين ا قوله   على أصاابه الساع , ملاذا؟
, القححوا إىل أيححن ينظححر إىل مخسحح  ع ححرت أمامححه   العححا  الداعيحح  إىل هللا أيض ححا  ححالنو  

 ,محح مححع بححاه احلكينظححر مب ,أو حنححو ذلححن ؟مححن ينهححم بححاا القححوا ؟مححن يسححمعو ؟يصححع
 بو  ماا العقع.و 

 
   التغليظ يف تعمد الكذب على رسول هللا  :باب 

حدثنا حممد بن رمح املصري قاا: حدثنا الليع بن سعد, عن ابن اهاب, عن أنس  -16
 -م عمحدا حسحب ه قحاا  -محن  حاب علح  ):  , قاا: قاا رسوا هللا  بن مالن

 . فلي بوأ مقعده من النار
افلأو  , هيحح,فلي :معححىن ) فلي بححوأ   يعححوو    بححاا أن اسنسححان  ,مححن النححار لححه ي خححا مقعححد 

علححى فعححع  ؟ رنححه  ححع عقححاب ين لححه هللا ملححاذا ,الححاي ي اححرى ي بححوأ مقعححده مححن اينحح 
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رن ر حح   ؛مححن ذلححن و أعظحمأفحإن احمل ححاط مححن بحاا النعححع فححإن هللا  عحع ثوابححه مقححابأ  
 .  هللا سبقا  ضبه

 
 ا وهو يرى أنه كذبحديث    من حدث عن رسول هللا  :باب    

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عل  بن باام عن ابن أيب ليلى عن احلكم عن  -17
من حدي عو حديما ) :قاا  عن الن   عبد الر ن بن أيب ليلى عن عل  

  .وبو يرى أنه  اب فهو أحد الكاذبني
 الكاَذبني . -يَرى , )الكاذبغني -لب  بالواهني )ي رى

 
 سنة اخللفاء الراشدين املهديني  تباعا :باب

اتبا  سن  اخللناع الراادين املهديني   باا  حا   خحأل  )     ترو  املصنف  -18
محر علحى إذا اا محم أبحو بكحر و عو  ,فيه أن سحن  اخللنحاع الرااحدين مقدمح  علحى  حابم

إذا ب أوىل إذا اا معحححا المأثححح  فحححو  حححالن محححن بحححا . ا حححا قحححوا فإهنمحححا يقحححدمان علحححى
 .عممان أو عل  بن أيب  ال  عمر نضال إىل أيب بكر و ا
أحححد وبححو اح ع يسححا إ  و  ,عمحر   مسحح,ل  مححن املسحائعقحوا أيب بكححر و  خي لححفقلمحا و 

وذلححن يألححح   ,نحح ر يسححالكنححه احح ع و و يواححد احح ع مححن املسحححائع و  ,القححولني لححعيف
فإنححه إن وقححم أو صححح احح ع مححن اخلححأل و  ,فضححلهمو ححالن أيض ححا سححبقهم و  ,علمهححم

 .  ع من ال ن يع     أصع املسائعيكون   ا
 

 اجتناب البدع واجلدل :باب
حدثنا حممد بحن عبيحد بحن ميمحون املحدين أبحو عبيحد ححدثنا أيب عحن حممحد بحن اعنحر بحن  -19

أيب  محححا عحححن موسحححى بحححن عقبححح  عحححن أيب إسحححاق عحححن أيب ارححححوري عحححن عبحححد هللا بحححن 
ان الكححأم واهلححدي ف,حسححن الكححأم  إ ححا  ححا اثن حح): قححاا  أن رسححوا هللا   مسححعول

 ححأم هللا وأحسحححن اهلححدي بحححدي حممحححد أ  وإيححا م وحمحححدثات ارمحححور فححإن احححر ارمحححور 
حمححححدثاهتا و ححححع حمدثحححح  بدعحححح  و ححححع بدعحححح  لححححأل  أ    يطححححولن علححححيكم ارمححححد ف قسححححو 
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قلححوبكم أ  إن مححا بححو آت قريحح  وإ ححا البعيححد مححا لححيس بحح ت أ  إ ححا ال ححق  مححن اححق  
والسحعيد مححن وعحي باححاه أ  إن ق ححاا املحؤمن  نححر وسحبابه فسححوق و  حيححع   بطحن أمححه 

ملسححلم أن يهأححر أخححاه فححوق ثححأي أ  وإيححا م والكححاب فححإن الكححاب   يصححلح بايححد 
و  بحححاهل ا و  يعحححد الراحححع صحححبيه مث   ينححح  لحححه فحححإن الكحححاب يهحححدي إىل النأحححور وإن 

الححرب يهحححدي إىل اينحح  وإنحححه  النأححور يهحححدي إىل النححار وإن الصحححدق يهححدي إىل الحححرب وإن
بححد يكححاب ححح, يقححاا للصححالق صححدق وبححر ويقححاا للكححاذب  ححاب وفأححر أ  وإن الع

 . يك   عند هللا  اابا
  ينسح  للنح   ن مااداي , أن يكون بالقوا والنعع  وإ ا  ان الاال    وصف اهلغ 

ي علحق  محا   وأماهلئن الاين بدى هللا فبهدابم اق دبدي و الن ينس  لألنبياع ) أو 
 أيض حا و حالن ,به نبيه -تعاىل-وأمر هللا  -تعاىلسباانه و –فهو  أم  بكأم هللا 

 .ملسو هيلع هللا ىلص أم هللا وبدي رسوله   :أمر به سائر ارم  وهلاا عند ا ا ما  يقاا
 

حححدثنا حممححد بححن خالححد بححن خححدال حححدثنا إمسعيححع ابححن عليحح  حححدثنا أيححوب ح وحححدثنا  -21
يم قا  ححدثنا عبحد الوبحاب ححدثنا أيحوب عحن أ د بن ثابا ايادري وحيىي بن حك

بحو : )بحاه اآليح    تحأ رسحوا هللا » :قالحا  عبد هللا بن أيب مليك  عن عائ  
إىل   الاي أن ا علين الك حاب منحه آيحات حمكمحات بحن أم الك حاب وأخحر م  حااات

ه ن فيححيححا عائ حح  إذا رأيحح م الححاين  ححاللو ) :فقححاا  ومححا يححا ر إ  أولححوا ارلبححاب: )قولححه 
 .« فهم الاين عنابم هللا فاحاروبم

الع جتحالا رسحوا هللا  واحملاورت ب  ايداا, وهلاا ملا ذ ر هللا  ,احملاورت :ايداا بو
حمحاورت  -عح  واحع-) وهللا يسحمم لاور محا   فسحمابا هللا    ةواهحا قحاا هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

  اححححبيه  اعححححع اجملاللحححح لحححح    ا صححححطأح أيض ححححا  ححححالن , وبحححح    ارصححححع جماللحححح 
ولكححن اجملاللحح  تححؤلي إىل , اواحملححاورت بحح  لوهنحح ,كححون بححني  ححرفني م سححاوينيت ,باملنححانرت

وهلححاا  ,ناق حح  الظححوابر مححم اسقححرار بححالبوا نا يكححون مبأيض ححرمبححا  وأ ,احح ع مححن اخلصححوم 
 .واحلوار   ذلن أقرب إىل احلق من ايداا ,ينهى عن ايداا
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حممححد بححن علحح  أبححو بااححم بححن أيب خححدال  حححدثنا لاول بححن سححليمان العسححكري حححدثنا -21
املوصححححل  قححححاا حححححدثنا حممححححد بححححن حمصححححن عححححن إبححححرابيم بححححن أيب عبلحححح  عححححن عبححححد هللا بححححن 

ا و    يقبع هللا لصاح  بدع  صوم  ):  رسوا هللا قاا  :الديلم  عن حاين  قاا
أم  سح خيحرج محن اسا و  عحد   ا و  صحرف  و  اهال   ا و  عمرت  و  حأ   و  صدق    صأت  

 .  ما خترج ال عرت من العأني
:   يوفححق لل وبحح , قححاا ,«توبح ح  بدعحح    يقبحع هللا لصححا» :فسحربا اسمححام أ ححد 

وقلمحا ي حوب املب حد  بحع ت ضحخم لديحه  ,وهلحاا ي حوب العاصح  ,ملاذا؟ رنحه ينعلهحا تحدين ا
 .البدع  وتنمو

 
حدثنا ابحن أيب فحدين حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق  وبارون بن إساق قا   -22

محححن تحححرك ): قحححاا رسحححوا هللا  :قحححاا عحححن سحححلم  بحححن ورلان عحححن أنحححس بحححن مالحححن 
بححو لححه   ومححن تححرك املححراع وبححو حمححق  ,الكححاب وبححو با ححع بححو لححه قصححر   ربححم اينحح 

  .له   أعأبابو  هومن حسن خلق ,وسطها
ويم ححا  ,برأيححه ويورثححه ذلححن اع ححدال ا ,اسنسححان ايححدا إ  وبححو صححاح  بدعحح   يححوريو 

ححح, ي ححن اسنسححان  ,ححح, يصححع إىل ال ححن ب,صححوا اليقينيححات, واححك ا   اليقينيححات
سحباانه -مبمحع بحاا وهللا  - محا محن الطوائحف-قحد بلاحا الطوائحف و فيما يراه بعينحه, 

لحه ذلحن,   هللا بحني  اا واملحراع للوصحوا إىل الاايحات فقد  نى اسنسان ايحد -وتعاىل
-الطويحححع الحححاي يباحححع اسنسحححان عحححن  رفيحححه وهللا  نبحححع امل  حححابه النلسحححن  باحلوأاحححب  

فحإذا اب عحد بحه ثحو  ,مث يباع ,أعطاه  رفه اروا وأعطاه  رفه الماين -سباانه وتعاىل
اححن ويقححني ححح,  مححن ي قلحح  احلبححع عححن  رفححه اححن, وإذا قححرب مححن الطححرل تححيقن, مث

 .يصع ورمبا مات و  يصع
لسن   ااا ت بحم اسنسحان   احلبحع يحاب  و ح ع وهلاا النأسن  لخلوا   أمور الن 

ثب هحا هللا     ابحه بعقلحه اجملحر ل, ف قحرب أن يمبا اليقينيات القطعيات الع يريد بالن أ
رب بححه مث عحد بححه محرت أخحرى مث تقحمحن احلقيقح  ف أ محم القححرائن موافقح  لكحأم هللا, مث تب 

مححات مححنهم أن   مححىن مححنو  حيصححلون مححن ذلححن احح ع, وهلححاا ي ,تب عححد بححه مححرت أخححرى
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إ ححا اححاعت ل ححدا و اححاعت ل اححا   ائ , ملححاذا؟ رن ال ححريع  مححاأححميححوت علححى عقائححد الع
 احا النحاس بحع تحدهلم وهتحديهم, ي,خحابا النحاس ب,سحهع ما ااعت لال رائم فوهتدي, 

وا مححن ا لواةمهححا فححاخ ل  ا عنححد  مححا  مححن النححاس, اخ ل ححسححبيع, بححاه القاعححدت الححع اخ ل حح
 .لنظر ولعف لديهم ال سليمالباع وااه  

 
 اجتناب الرأي والقياس :باب

حدثنا أبو  ري  قاا حدثنا عبد هللا بن إلريحس وعبحدت وأبحو معاويح  وعبحد هللا بحن  حا  -23
وحممححد بححن ب ححر ح وحححدثنا سححويد بححن سححعيد قححاا حححدثنا علحح  بححن مسححهر ومالححن بححن 

عبحد هللا أنس وحن  بن ميسرت واعي  بن إساق عن ب ام بن عروت عحن أبيحه عحن 
ا إن هللا   يقحححبم العلحححم ان  اع ححح) :قحححاا  أن رسحححوا هللا   بحححن عمحححرو بحححن العحححاري

ححح
 
ا اختحححا النحححاس ين  عحححه محححن النحححاس ولكحححن يقحححبم العلحححم بقحححبم العلمحححاع فحححإذا   يبحححق عامل

 . لوا وأللواوسا اها  فسئلوا ف,ف وا باا علم فضؤ ر 
حح , إذا   يبححقغ هللا عاملححا ) يرفححم د العححا  ويرفعححه بححو هللاو  بححاا إاححارت إىل أن الححاي يواغ

صنم منه عحا  الحاي   ايابع الاي ي  ا منكم والاين أوتوا العلم لرااتهللا الاين آمنو 
حا : )ملسو هيلع هللا ىلصوهلحاا يقحوا النح   ,والظلمح والاو اع  العام  والناس  يرفعه 

 
حح, إذا   يبحقغ عامل

ححا اهححا    وهلححاا و يحح  العححا    يسححقطها أححح د, ملححاذا؟ لقيححام موابهححا اختححا النححاس رؤوس 
 , ع و ي  تسق  إ  و ي  العا »: ح م وعدم رفعه وبو العلم, وهلاا يقوا ابن 

 .«-وبو هللا سباانه وتعاىل- ا  يسقطها إ  من رفعه
 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  ححدثنا عبحد هللا بحن ي يحد عحن سحعيد بحن أيب أيحوب ححدثو  -24
 عحن أيب عممحان مسحلم بحن يسحار عحن أيب بريحرت أبو بحانئ  يحد بحن بحانئ اخلحو ين 

 . همن أفع بن يا  ا ثبا فإ ا إمثه على من أف ا) : قاا رسوا هللا  :قاا
إذا  ححان م يقن ححا أنححه علححى الصححواب, فححااك ارجتححع  :ومعححىن الن يححا ) إمثححه علححى مححن أف ححاه  

 ؛علمححهبن صححدقه أو  ححا م ححيقبده, أمححا إذا  ححان اححا  ا واب فقل ححف يححا علححى خححأل الصحح
 معه  الن. حي ملهافإنه    وة له أن يق دي به وأن حيمله ارمان , رنه 
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حدثنا احلسن بن  ال سأالت حدثنا حيىي بن سعيد ارموي عن حممحد بحن سحعيد بحن  -25

 :قحاا  حسان عن عبالت بن نسح  عحن عبحد الحر ن بحن  حنم ححدثنا معحاذ بحن ابحع
  تقضحححني و  تنصحححلن إ  مبحححا تعلحححم فحححإن ) :إىل الحححيمن قحححاا  ملحححا بعمحححو رسحححوا هللا »

 .« أاكع علين أمر فقف ح, تبينه أو تك   إيل فيه
عحدت أواحه إ  أن محداره  نمعاذ بن ابع مم وروله مح م عننْ وحديع عبدالر ن بن  َ 

 محكحححم املطحححروح, وأحلقهححح   أيض حححا أنحححهإ  مراسحححيع  هحححاويحححروى أيض حححا في ,محححرتوك :علحححى
 بعضهم بالولم.

 
 االميانيف  :باب

حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عل  بن مسهر عن ارعمش ح وحدثنا عل  بن  -26
ميمون الرق  حدثنا سعيد بن مسلم  عن ارعمش عن إبرابيم عن علقم  عن عبد 

  يدخع اين  من  ان   قلبه ممقاا ذرت من ):  قاا رسوا هللا  :قاا  هللا
 . مقاا حب  من خرلا من إميانقلبه مخرلا من  رب و  يدخع النار من  ان   

احلق, رن الكرب ميأل ينقل  اسنسان عن  هالكرب إذا واد   اسميان مبقدار  وذلن أن
احلقيق , وباا أمر الوبم, فكلما اةلال اسنسان مأل  بالوبم   تصع إليه باسنسان 

ي ئيات اسنسان وتعلق با ترل, فإذا رتللابني الكرب و  أةممعلوم م ابد, هلاا مث  ت
و الن  ملسو هيلع هللا ىلصرأيهم عن قبوا قوا حممد   ر ونلكرب, وهلاا إ ا صرل املعظم فيه ا

  عدم اتباعهم ملوسى بسب  الكرب, و الن أيض ا   وفرعون أيض ا بنو إسرائيع 
ه ذلن و  ي,مره ب,خا حقه, ملاذا؟ رن رل   الن   ,الراع الاي يعي أخاه   احلياع

وهلاا يضر باسنسان احلياع   بعم ارحيان   ,لب,مم تسق ارصوا الكلي    
  وهلاا الن   ,فينوت حقه, باا    ي  للنسان أن يضرب أصع احلياع فيلايه

  . لعه فإن احلياع   ي,يت إ  خباقاا: ) 
و الن أيض ا بالوقائم  ,وباا قاعدت على أن ارصوا   تضرب بارممل  اخلا ئ 

وأريد أن  ,فنوته ,ن  احلياع و  النصع بينه وبني الضعفااسن اخلا ئ , فهاا   حي
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يضرب أصع احلياع فنهاه الن  عليه الصأت والسأم عن ذلن, وباا من واوه 
ل ضرب اا  ؛اربواع أيض ا   إلااع ارصوا جبمم ارممل  ال اذت املخالن  للقاعدت

 و  يومنا باا. ,ةمن   ع والبد  ينعله  ما من أبع اربواع  وباا ما ,القاعدت
 

عحن أيب عمحران  -و حان ثقح -حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم ححدثنا  حال بحن جنحيح  -27
وحنحححن ف يحححان حححح اورت  النححح   نحححا محححم »: قحححاا  ايحححوين عحححن انحححدب بحححن عبحححد هللا

 .«ف علمنا اسميان قبع أن ن علم القرآن مث تعلمنا القرآن فاةللنا به إميانا
, ابحن مااحه   سحنن ا ر فيهحا توثيحق الحراوي   اسسحنال الع ي  وباا من نوالر املوالم 

 ,اح ع يحا ر   ايحرح وال عحديع ولحيس  بحن مااحه  ,موالم يساه ت,يت معنحا ومث  
خبححححأل  ححححاه مححححن أصححححااب الك حححح  السحححح  ,  البخححححاري ومسححححلم وأيب لاول والرتمححححاي 

وأ محربم   ذلحن والنسائ , أقع أصحااب الك ح  السح   اسمحام مسحلم مث ابحن مااحه, 
مححاي فاسمححام مسححلم فححابن , مث بعححد ذلححن اسمححام النسححائ  وأبححو لاول فالرت البخححاري 
 . بممااه آخر 

محون القناعحات قبحع ارللح , وهلحاا علمهحم عل  وباا فيه إاارت إىل أن ار ناا والصاار ي  
علمحححوا  حححالن أيض حححا لي ارللححح  محححن القحححرآن, ملحححاذا؟ للكلنححح ,  تعلمحححوا اسميحححان بحححأ لليحححع مث 

 به. نقيال ملا أمر هللا ال سليم وا 
 

حدثنا عل  بن حممد ححدثنا و يحم عحن  همحس بحن احلسحن عحن عبحد هللا بحن بريحدت عحن  -28
حح نححا » :قححاا  حيححىي بححن يعمححر عححن ابححن عمححر عححن عمححر فأححاع   ا عنححد النحح  الوس 

 راع اديد بياض المياب اديد سوال اعر الرأس   يرى عليه أثر سنر و  يعرفه منحا
ف,سحند ر ب حه إىل ر ب حه وولحم يديحه علحى فخايحه مث قحاا يحا   أحد فألحس إىل النح  

حممححد محححا اسسحححأم قححاا احححهالت أن   إلحححه إ  هللا وأين رسححوا هللا وإقحححام الصحححأت وإي حححاع 
ال  ات وصوم رمضان وحج البيا فقاا صحدقا فعأبنحا منحه يسح,له ويصحدقه مث قحاا يحا 

اهلل ومأئك ححه ورسحله و  بحه واليحوم اآلخحر والقحدر خححاه حممحد محا اسميحان قحاا أن تحؤمن بح
واححره قححاا صححدقا فعأبنححا منححه يسحح,له ويصححدقه مث قححاا يححا حممححد مححا اسحسححان قححاا أن 
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تعبد هللا  ,نن تراه فإنن إن   تراه فإنه يراك قاا فم, الساع  قحاا محا املسحئوا عنهحا 
هحا قحاا و يحم يعحو تلحد العأحم ب,علم من السائع قاا فمحا أمارهتحا قحاا أن تلحد ارمح  رب 

العرب وأن تحرى احلنحات العحرات العالح  رعحاع ال حاع ي طحاولون   البنحاع قحاا مث قحاا فلقيحو 
ذاك  :قححاا ,هللا ورسححوله أعلححم :قلححا ؟أتححدري مححن الراححع :بعححد ثححأي فقححاا  النحح  

 .«اربيع أتا م يعلمكم معا  لينكم
, و أ حا  يه أصع   ثحو الر ح  عنحد العحا ا فعله اربيع   اسنال ر ب يه إىل ر ب  مو 

  إاحكاا و   ملسو هيلع هللا ىلصإىل رسحوا هللا بواسحط  اربيحع, ورسحوا هللا  ااعاريف, فالعلم إ ا 
لصحححححأت عليحححححه ا-, وبحححححو أيض ححححا -عليححححه الصحححححأت السححححأم-خححححأل أنحححححه سححححيد ولحححححد آلم 

 ,  النححح  إىل ر بحححوقحححد أسحححند اربيحححع ر ب يحححه  ,ئكححح أفضحححع محححن ويحححم املأ -والسحححأم
 إاارت إىل ارلب مم املعلم. هاولم يديه على فخو 

 
عيحع قحا  ححدثنا عبحد السحأم بحن صحا  أبحو احدثنا سهع بحن أيب سحهع وحممحد بحن إمس -29

الصححلا اهلححروي حححدثنا علحح  بححن موسححى الرلححا عححن أبيححه عححن اعنححر بححن حممححد عححن أبيححه 
:   قحاا رسحوا هللا :قحاا  عن عل  بن احلسني عن أبيه عحن علح  بحن أيب  الح 

لو قرئ بحاا  :قاا أبو الصلا  ,لقل  وقوا باللسان وعمع بارر اناسميان معرف  با)
 .اسسنال على جمنون لربأ

ولححححيس مححححنهم  ,حممححححد بححححن إمساعيححححع :ن امسححححهيححححروي عححححن  ححححا واحححححد  حححح املصححححنف 
عليحه ر ح  -و  يروغ  الن عحن اسمحام أ حد  ,االبخاري, فإنه   يروغ عن البخاري ايئ  

ه رلححوان هللا عليحح-حححديع علحح  بححن أيب  الحح  احلححديع ألر هححم, وبححاا  مححم أنححه -هللا
 رن   إسناله م هم.؛ , حديع  مولو -تعاىل

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم وأبو معاوي  عن ارعمش عحن أيب صحا  عحن  -31

والححاي ننسحح  بيححده   تححدخلوا اينحح  ححح, ) :  قححاا رسححوا هللا :قححاا  أيب بريححرت
 موه لحابب م أف حوا السحأم  تؤمنوا ح, لابوا أو   أللكم على ا ع إذا فعلتؤمنوا و 
 . بينكم
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 :يقولحون ,معرف  بالقل  وقوا باللسان وعمع بارر ان عند العلماع أنه :ومعىن اسميان
 .يقولون اسميان قوا وعمع واع قالاسميان قوا وعمع و 

و  نقحوا بح   , بحو بحو بحاه المأثح وذلن أن اسميحان   يمبحا إ  احاه الحمأي, بحع 
و  نقححوا بحح  اححروط و  واابححات و  أر ححان, بححع نقححوا إن اسميححان بححو بححاه  ,أاحح اع

المأث ,  صأت املارب ثأي ر عات, فإذا ان نى واحد منها   تسمى صأت املارب,  
 نححاع واححححد منهحححا   فححإذا ثبحححا محححن اهحح  اسميحححان تمبححا أيض حححا عنحححد ان , ححالن اسميحححان

بسحب  اخح أا ارصحع عنحدبم   بحاا البحاب,  ؛  إ ا وقعوا   اسرااعئنر, واملراالك
أو اعلوبحححا  اوا محححن اهححح  اثبحححات بحححاه المأثححح    اسميحححان, إمحححا اعلوبحححا احححرو   نفحححاخ ل

  ان, فحححإذا الحححطربوا محححن اهححح  اثبحححات بحححاه للميححح ابحححات أو اعلحححوا بعضحححها مكمحححأ  وا
  وقو  املكنحر   النعحع بحع يراحم إىل قلبحه اسميان الطربوا من اه  لواةمها, من اه

احححد   و و  ,قححال وقححوا اللسححان وعمححع ايححوارحا ع بم  , نقححوا الكنححر: يمبححا الكنححر أ
 ا.منها, ملاذا؟ رن اسميان يمبا ااه المأث  ويع  

 
ححدثنا حممحد بححن عبحد هللا بحن  ححا ححدثنا عنححان ححدثنا احعب  عححن ارعمحش ح وحححدثنا  -31

ا عيسححى بححن يححونس حححدثنا ارعمححش عححن أيب وائححع عححن عبححد هللا ب ححام بححن عمححار حححدثن
  . سباب املسلم فسوق وق اله  نر: )  قاا رسوا هللا :قاا

سححباب املسححلم فسححوق ):   إيححراله حلححديع عبححدهللا بححن مسححعول  أرال املصححنف
ت   ذلححن علححى اخلححوارج واملع  لحح , اخلححوارج الححاين يكنححرون بححالكبا  لَّ ر  أن يَححح  ؛وق الححه  نححر

إميانحه وعحدم   ثبحا هللا أوقحد  ,علونحه   من لح  بحني منح ل نيوبالنسب  للمع  ل  الاين  
  نره.

 
حدثنا أ د بن ارةبر حدثنا أبو النضر حدثنا أبحو اعنحر عحن يحونس عحن احلسحن عحن  -32

أمححرت أن أقاتححع النححاس ححح, ي ححهدوا أن   ):  قححاا رسححوا هللا : قححاا أيب بريححرت 
 .  ويقيموا الصأت ويؤتوا ال  اتسوا هللاإله إ  هللا وأين ر 
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ومعلحححوم أن ايهحححال علحححى نحححوعني: اهحححال لفحححم  ,ثبحححات اهحححال الطلححح إوبحححاا أصحححع   
و ححالن أيض ححا    ,هللا أمطلحح  لليلححه ولحح  مححن ارللحح     ححواهححال  لحح , واهححال ال

السحححن , ومنهحححا بحححاا احلحححديع ) أمحححرت أن أقاتحححع النحححاس حححح, ي حححهدوا ...   إذن أمحححر 
 اعت بالن, وبو اهال الطل .بالبد

 و  أعلم من أنكر اهال الطل  من ارئم  من السالنني ومن امل ,خرين إ    ةماننا.
 

ححححدثنا أبحححو عممحححان البخحححاري ححححدثنا اهليحححمم ححححدثنا إمسعيحححع عحححن حريححح  بحححن عممحححان عحححن  -33
 .«اسميان ي لال وينق » :قاا  احلاري أننه عن جمابد عن أيب الدرلاع

احاع     ل محارا  ةيحالت اسميحان والنقصحان, إيح  لحع يورلبحا املصحنفوباه ارخبار ا
بححاسيرال,  وأوىل نه أححرى  الصحاياني ةيحالت اسميححان ونقصحا مابححاال أيض حاو  , حأم هللا
ل ارحاليححححع املرفوعحححح  و ححححالن أيض ححححا را  بححححاا إ ححححا بححححو سيحححح ا  ححححان الك ححححابولكححححن مل حححح

ا وااملوقوفحح ,  ححان إيححرال بححاه املوقوفححات يححرى أهنحح ححا واع مححال ا, ,اع ضححال  ا سححد     اح أاا 
  م   ذلن فيه  ني . اوالق ,وإ  الظابر    أم هللا 

 
 يف القدر :باب

حدثنا عل  بن حممحد ححدثنا إسحاق بحن سحليمان قحاا مسعحا أبحا سحنان عحن وبح  بحن  -34
وقحم   ننسح  اح ع محن بحاا القحدر خ حيا » :خالد احلمص  عن ابن الديلم  قاا

أبححا املنححار إنححه قححد وقححم    :ف,تيححا أيب بححن  عحح  فقلححا ,ليححو وأمححري أن ينسححد علحح 
ننس  ا ع من باا القدر فخ يا على ليو وأمحري فاحدثو محن ذلحن ب ح ع لعحع 
هللا أن يننعو به فقاا لو أن هللا عاب أبع مساواته وأبع أرله لعاام وبو  ا نا  

 ححان لححن ممححع ابححع أحححد   هلححم ولححو ر هححم لكانححا ر  ححه خححاا هلححم مححن أعمححاهلم ولححو
ذببا أو ممع ابع أححد تننقحه   سحبيع هللا محا قبحع منحن حح, تحؤمن بالقحدر فح علم أن 
مححا أصححابن   يكححن ليخطئححن وأن مححا أخطحح,ك   يكححن ليصححيبن وأنححن إن مححا علححى 
 ا باا لخلا النار و  علين أن ت,يت أخ  عبد هللا بن مسعول ف س,له ف,تيحا عبحد 

مححا قححاا أيب وقححاا يل و  عليححن أن تحح,يت حاينحح  ف,تيححا حاينحح  هللا فسحح,ل ه فححا ر ممححع 
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فس,ل ه فقاا ممع ما قا  وقاا ائا ةيد بن ثابا فاس,له ف,تيا ةيد بن ثابا فسح,ل ه 
لو أن هللا عاب أبحع مساواتحه وأبحع أرلحه لعحاام ) :يقوا   فقاا مسعا رسوا هللا

أعمحاهلم ولحو  حان لحن ممحع وبو  ا نا  هلم ولو ر هحم لكانحا ر  حه خحاا هلحم محن 
أحد ذببا أو ممع ابع أحد ذببا تننقه   سبيع هللا ما قبله منحن حح, تحؤمن بالقحدر  

نححن إن  لححه فحح علم أن مححا أصححابن   يكححن ليخطئححن ومححا أخطحح,ك   يكححن ليصححيبن وأ
 .« ما على  ا باا لخلا النار

ن يأححح  ايححح  و ه إىل  فيحححفيمحححا   يسححح طيم اسنسحححان أن يصحححع  سنسحححاناتنكحححر  أنذلحححن و 
: -عليحه ر ح  هللا-وهلحاا يقحوا أبحو حنينح   ,يوصله إىل احلات, ومن ذلن مس,ل  القحدر

أحححد  مححن مححا»: -ر ححه هللا-قححوا ابححن تيمي حح  , وي«بححاه مسحح,ل  مقنلحح  لححا  من احهححا»
ا اسحأنحه    حد ححأ   سرت  :, يعحو«  من باه املسح,ل و  ننسه حسك  من الناس إ
اا ينباحححح  للنسححححان   ذلححححن أن يححححؤمن وأن يسححححلم, ملححححاذا؟ رن وهلحححح ,سححححائلهامبتنكححححاه 

اسنسان   يدرك  ع ا ع, وعقله وإلرا ه   ذلن حمدول, وذلن  بقيح  حواسحه محن 
يسحح طيم أن يسححمم  ححع احح ع  مححا أنححه    اهح  مسعححه وبصححره وحنححو ذلححن, فاسنسححان  

 حع    ,محع فيحهر   يسح طيم اسنسحان أن ياقائق,  حالن البصحيس طيم أن يدرك  ع الحح
 حححالن أيض حححا   .وةالتحححه لحححا ا ,لظهحححات أحرقحححا عينحححهفحححإذا نظحححر   ال حححمس   ا اححح ع,

 .رمبا ألرهفيس طيم أن يسمم الضأيج ال ديد,  اسنسان  
ه وتنسححد عليححه عقلححه, ضححر   ححالن ال نكححر   بعححم احلقححائق الححع   يححدر ها اسنسححان ت    

 به ويؤمن. رب هللا م   ما أخسلغ وهلاا نقوا للنسان   ذلن أن ي  
 

ححدثنا عممحان بحن أيب احيب  ححدثنا و يحم ح وححدثنا علح  بحن حممحد ححدثنا أبحو معاويحح   -35
وو يم عن ارعمش عن سعد بن عبيدت عن أيب عبد الر ن السلم  عن علح  بحن أيب 

ححح» :قحححاا   الححح  وبيحححده عحححول فنكحححا   اررض مث رفحححم   ا عنحححد النححح  نحححا الوس 
  مقعححده مححن اينحح  ومقعححده مححن النححار حححد إ  وقححد   حح مححا مححنكم مححن أ) :رأسححه فقححاا

مث   ,و  ت كلوا فكع ميسر ملا خلق له   اعملوا): قاا ؟يا رسوا هللا أفأ ن كع :قيع
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ف,ما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيسره لليسرى وأمحا محن خبحع واسح اىن : )قرأ 
 .« و اب باحلسىن فسنيسره للعسرى

وتو حححع  نحححو , أمحححا  ,تو حححع م حححرو  :ال و حححع علحححى نحححوعني نوهلحححاا نسححح طيم أن نقحححوا أ
-فيما يل م محن ذلحن عحدم قضحاع بحني   أمحر هللا  امل رو  فهو ا ع مال على هللا 

 رحد بعينه   علم اسنسان, فاسنسان   ذلن ي كع على هللا  -سباانه وتعاىل
 .  باا ارمر

بحححه, أمحححا بالضحححرب  ي أمحححر هللا املقصحححد الحححا عطيحححعي علحححق ب  محححا :وأمحححا املمنحححو  فهحححو 
 به وحع عليه.  أو  ا ذلن  ا أمر هللا ,بالعمع أو ,أو بالعلم ,باررض

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعل  بن حممد الطنافس  قا  حدثنا عبد هللا بن إلريس  -36

 :قحاا عن ربيع  بن عممان عن حممد بن حيىي بن حبان عن ارعحرج عحن أيب بريحرت 
املحؤمن القححوي خحا وأححح  إىل هللا محن املححؤمن الضحعيف و   ححع : ) هللا قحاا رسححوا 

خا احرري على ما يننعن واس عن باهلل و  تعأ  فإن أصابن ا ع فأ تقع لو أين 
  .ااع فعع فإن لو تن ح عمع ال يطانفعلا  اا و اا ولكن قع قدر هللا وما 

وهلحححاا يقحححوا  ,نحححد املصحححائ إاحححارت إىل أن تاحححا النحححاس يقحححم ع    ححححديع أيب بريحححرت
   ع فحأ تقحع لحو أين فعلحا  حاا و حاافإن أصابن ا: )-يه الصأت والسأمعل-الن  

أنحه يظحن أن الطريحق أي  ؛وباه من املرااع  الع تقحم علحى اسنسحان عنحد نح وا املصحيب 
ناعح  بنحاع  علحى السحأم , م, في,خحا القفحإذا ن لحا بحه املصحيب  قحام باملرااعح  ليسحلَ  ,أمحان
ولكحححن  ,سحححأم  الحححدنيا: اعحححع  رامححح  املحححؤمن محححا إن هللا  :, وهلحححاا نقحححواخطححح,وبحححاا 

 سأم  الدين. :اعع  رام  املؤمن
 

ححدثنا أبحو بكحر بححن أيب احيب  وعلح  بححن حممحد قحا  ححدثنا و يححم ححدثنا سحنيان المححوري  -37
 :قحاا املخ ومح  عحن حممحد بحن عبحال بحن اعنحر عحن أيب بريحرت عن ةيحال بحن إمسعيحع 

يحوم يسحابون ) :  القحدر فن لحا بحاه اآليح   ر و قحريش خياصحمون النح  ااع م ح»
 .[«49]القمر:  ا ع خلقناه بقدر   النار على واوبهم ذوقوا مس سقر إنا  ع 
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منححه, ننحح  القححدر  نححر يححؤلي  نححربححو أ  نحح  القححدر  نححر ويححؤلي إىل مححاوهلحاا نقححوا إن ن
 وبو  ةم له. ,ونن  العلم أاد  نر ا من نن  القدر ,إىل نن  العلم

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا مالن بن إمسعيع حدثنا حيحىي بحن عممحان محوىل أيب  -38

أنحه لخحع علحى عائ ح  فحا ر هلحا  :بكر حدثنا حيىي بن عبد هللا بن أيب مليكح  عحن أبيحه
محن تكلحم   اح ع محن القحدر ) :يقحوا  مسعحا رسحوا هللا  :ايئا من القدر فقالحا

  .   ومن   ي كلم فيه   يس,ا عنهمسئع عنه يوم القيا
حححدثناه حححاةم بححن حيححىي حححدثنا عبححد امللححن بححن اححيبان حححدثنا  :قححاا أبححو احلسححن القطححان

 .حيىي بن عممان فا ر حنوه
, وهلححاا عيقطححم أنححه يسحح طيم أن ي نكححر بكححع احح أن  إن اسنسححان لححيس لححه هلححاا نقححوا

نظر اق نم به ! ي قاا له : ح, ي عإنه  بد أن ينكر بكع ا  :نقوا ملن أرال أو يقوا
 ؟ وقا الظهات  فهع تس طيم أن تنظر إليها  , مسإىل ال

تسح طيم أن تنظحر  وأنحا   عفإذا   يس طم في قاا له :  يف تريد أن تنكر بكع ا 
فححإذا   يكححن اسنسححان  ,مححن النظححر ع؟ ؛ رن النكححر إ ححا بححو نححاتج عححن احح علكححع احح 

 ,, رذيحح  تراححم إليححهعيصححا  مسعححه لكححع احح  , و عه لكححع احح يسحح طيم أن يطلححق بصححر 
  الن أيض ا   اان  ال نكر .   وم يد لا  

 
حححدثنا حممححد بححن عبححد هللا بححن  ححا حححدثنا أسححباط بححن حممححد حححدثنا ارعمححش عححن ي يححد  -39

ممحع ):  قحاا رسحوا هللا  :قاا  عن  نيم بن قيس عن أيب موسحى اراحعري قحااالر  
 . نأتممع الري   تقلبها الرياح ب القل 

 ي يد الرَّقاا  .  تصايح ال يخ للسنال : 
, والد ئع والربابني أقحوى محن أقوى منهراع ارفكار واآل رنوذلن لضعف اسنسان ؛ 

اححيئ ا وحأحح  عنححه أعظححم مححن   وبححو أمححر يسححا أعطححاه هللا  ,أن يسحح وعبها القلحح 
أنه يريد أن  رباع با ؛  إميانه مفهاا لديه نق عومن أرال أن يس وع   ع ا  ,ذلن
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 ؟ وهلحححاا هللا خلحححوقوإ  فمحححا النحححرق حينئحححا  بحححني اخلحححالق وامل ي حححارك هللا   علمحححه! 
 . اليسا و  ي أاوةه إىل ما عداه أعطى اسنسان ايئ ا من العلم يسا يقيس على باا

 
حدثنا حممد بن املصنى احلمص  حدثنا بقيح  بحن الوليحد عحن اروةاعح  عحن ابحن احريج  -41

إن جمححوس بححاه ) : قححاا رسححوا هللا :قححاا   عححن اححابر بححن عبححد هللاعححن أيب الحح با
م وإن ارمحححح  املكححححابون ب,قححححدار هللا إن مرلححححوا فححححأ تعححححولوبم وإن مححححاتوا فححححأ ت ححححهدوب

 . لقي موبم فأ تسلموا عليهم
ولكحححن   ت حححبيهه بحححاجملوس بنحححا باع بحححار أن اجملحححوس يؤمنحححون  ,بحححاا احلحححديع لحححعيفو 

والظلم  ب   ,اخلا خالق بالنور والظلم  باع بار أن النور فهم يؤمنون ,بواول خالَقني
 .خالق  ال ر

! إذ ا فمحن خلحق أفعحاا ع  ي قدر ا هللا  ن: إيقولون وذلن أن الاين يننون القدر
خلقهححم و  خيلححق  فححاهلل  ,. فقححد اعلححوا خالق ححا مححم هللاقححالوا: خلقححوا أفعححاهلم؟ العبححال
احححبه محححن  مالَقني فكحححانوا فحححيهفححح منوا بواحححول خححح ,وبحححم خلقحححوا أفعحححاا أننسحححهم ,أفعحححاهلم
 .اجملوس

, هلا اححححا الطوائححححف قبححححع اسسححححأم وبعححححدومسحححح,ل  القححححدر بحححح  مححححن املسححححائع الححححع لحححح
يقولححون : إن  ,البححابلي ون   العححراق  ححالن أيض ححا    اهلححا ؛والطوائححف   ذلححن م نوعحح 

 فينسححبون ذلححن ,خلون امل صححرفون فيححهيهححا ي عححدل   ذلححن املححؤثرون امل ححدمسحح,ل  القححدر ف
و ححا  ,وبححاا ي صححرل بالبهححائم ,وبححاا ي صححرل بالب ححر ,بححاا ي صححرل    ححاالألفححأك 
 ذلن .

بحه  توبحاا  حا تح,ثر  ,واجملوس وبم من  رون   بأل فحارس وحنحو ذلحن   بحاه املسح,ل 
 .أيض ا الطائن  الرافض    باه العقيدت   مس,ل  نن  القدر

 ؛لنأسححن   ,رسححطو وأفأ ححون و ححابمارمححر مححن او ححالن أيض ححا العقأني ححون   بححاا  
وا لق . وهلحاا أرسحطو يحؤمن بواحول خحاقالوا: بواول خالق ,فإهنم   باه املس,ل  ملا لا 

إن اخلححالق أواححد املخلوقححات مث اعححع هلححا  قححاا :, ولكححن مححن اهحح  تححدبا أمححر الكححون 
الوا : فأعلهحا تسحا عنحد الكأمي حني قح باحل ميح  ومحا يسحمى ,نظام ا وناموس ا تسحا عليحه
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وبححاا أيض ححا علححى حنححو تلححن  ,إذ ا الكححون يححدير ننسححه ,وفححق نظححام   ختححرج عنححه مث تر هحححححا
احروا علحى  ريقح   ,وارى على باا امل كلمون أيض ا الاين ين سحبون للسحأم ,العقيدت

حححائني محححن أصحححااب أرسحححطو ي و حححابم  حححن وذلحححن  حححابن سحححينا والنحححارايب والكغنحححد ,امل  
 . , ويساون على  ريق  امل  ائني  ائنيي سم ون بامل

وذلن أنه  ,أو فكره  الكأم  ,الكأمي   تهطو  ان له أصااب ي,خاون منه عقيدأرس
وي عل غححم مححن حولححه فس ححم وا بامل  ححائني  ,ذابب ححا ورااع ححا –مي حح   -ي عل غححم  الب ححا وبححو يسححا 

نأسحححن  بحححاه العقيحححدت محححن ال, مث محححن أخحححا عحححنهم  حححن احححرى علحححى صحححااب أرسحححطوأ
علحى بحاا  لسأم  ابن سينا والنارايب والكغندي و ابم من النأسن  احروال سبنياملن 

 ,و  اح,ن للخحالق احا ,ننسحها يردت حميح  سحببي   أارابحا هللا وبح   حارمر . قالوا : مث   
مححححن م كلمحححح   ,اننححححا بححححااو ححححري علححححى بححححاا املنححححواا النأسححححن  امل كلمححححون أيض ححححا   ةم

و ححححالن أيض ححححا العلمححححاني ني  ,ار سححححينيلن أيض ححححا بعححححم املأحححححدت مححححن امل, و ححححاالليرباليحححح 
 و ابم . 

 
  أبواب يف فضائل أصحاب رسول هللا 

 فضل أيب بكر الصديق  :باب
ححححدثنا علححح  بحححن حممحححد ححححدثنا و يحححم ححححدثنا ارعمحححش عحححن عبحححد هللا بحححن محححرت عحححن أيب  -41

إىل  ع خليحع محن خل حه أ  إين أبرأ ) :  قاا رسوا هللا :ارحوري عن عبد هللا قاا
قحاا و يحم  . ا بكحر خلحيأ إن صحاحبكم خليحع هللاولو  نا م خحاا خلحيأ  ختحات أبح

  يعو ننسه.
, وذلحن خللححوري ا ننحى احملب ح  وإ حا ننحى اخل ل حح , واخل ل ح  بح  مرتبح  فحوق احملبح مح  النح   
 .لربه  الن  
 

فراس عن ال ع  عحن  حدثنا ب ام بن عمار حدثنا سنيان عن احلسن بن عمارت عن -42
أبحو بكححر وعمححر سحيدا  هححوا أبححع اينحح  ) :  قححاا رسححوا هللا :احلحاري عححن علحح  قحاا

 .   خترب ا يا عل  ما لاما حيني من ارولني واآلخرين إ  النبيني واملرسلني
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لححححح  بحححححن أيب  الححححح  إ  أربعححححح    يسحححححمم محححححن عارعحححححور احلحححححاري احلحححححديع لحححححعيف؛ ف
 . أحاليع

 على أصااب الصايح .  بن مااه ااه ال يالت  ا ي نرل اا ب الن أيض ا فإن و 
إاححححارت إىل أن اسنسححححان مهمححححا بلحححح  فضححححأ  واألحححح  ومن لحححح   )  خترب ححححا : قولححححه و  
 .أنه   ت ؤمن عليه الن ن  ؛ميان اوإ
  

حدثنا أ د بن عبدت واحلسني بن احلسن املروةي قا  ححدثنا املع محر بحن سحليمان عحن  -43
 :قحححاا ؟أي النحححاس أحححح  إليحححن ,يحححا رسحححوا هللا :قيحححع :بحححن مالحححن قحححاا  يحححد عحححن أنحححس

 . أبوبا) :قاا ؟من الرااا :قيع  ,عائ  )
 . ان أ  ي   ى   واهه خ ي   عليهينبا  للنس
 .  باين  ما  ان يقوا ذلن   واه أبا بكر بال هالت هلما وهلاا الن  

 
 فضل عمر بن اخلطاب  :باب

لاول بحن عطحاع املحديو عحن صحا  بحن  يسحان  خربنحاد الطلاح  أحدثنا إمسعيع بحن حممح -44
  قحاا رسحوا هللا :قاا  عن ابن اهاب عن سعيد بن املسي  عن أيب بن  ع 

وأوا مححن ي,خححا بيححده فيدخلححه  أوا مححن يصححافاه احلححق عمححر وأوا مححن يسححلم عليححه) :
 . اين 
 :, واراهر   باابو مَدين ,اول بن عطاع املدغيول

فهحح  إىل مححدائن املنصححور وبحح  أمححا املححدغيو  ,املدينحح  فإنححه يكححون مححَدين مححنن  ححا  أن مححن 
 . بادال

 :, وللنححدرت ي قححااأبححع املدينحح  فإنححه ي لقحح  باملححَدينوهلححاا نقححوا أن اسنسححان إذا  ححان مححن 
 . املدغيو

 .املدغيو :وب  بادال ي قاا إذا  ان ي نس  إىل مدين  املنصورو 
 . ي نس  إىل مدائن  سرى, فإنه ي قاا مَدائغو والاي ,وومث   أيض ا مَدائغ 

 . اول بن عطاع املَدينالرااح   ذلن أنه لف, وإ  وبنا ن سبا على سبيع الندرت
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وهلححاا  ,تكححون محَدينأن النسحب  إىل املدينح   ؛أيض ححا اهحح  اللاح  محنولعحع بحاا أيض ححا حح, 
علححى ممححع بححاه الصححيا  يعححو أن مححا  ححان , «تل حح م      فعيلححلغححعَ وفحَ »: بححن مالححنايقححوا 

 . لقل البعم لكن على واه ا فيس عملها أما مدغيو ,من املدين  ي نس  إليها مَدين
 

الليع بن سعد حدثو عقيحع عحن ابحن احهاب  أخربناحدثنا حممد بن احلاري املصري  -45
ححح» :قحححاا  يحححرتأخحححربين سحححعيد بحححن املسحححي  أن أبحححا بر    ا عنحححد رسحححوا هللا نحححا الوس 

م رأي ححو   اينحح  فححإذا أنححا بححامرأت ت ولحح, إىل اانحح  قصححر فقلححا ملححن بينححا أنححا نححائ) :قححاا
فبكحى عمحر بحن  :قاا أبحو بريحرت  ,الا لعمر فا رت  اته فوليا مدبر  باا القصر فقا

 !.«اخلطاب فقاا أعلين ب,يب وأم  يا رسوا هللا أ ار
 ا يعلمحه محن ححاا عمحر محن احدتمح ب قحديروذلحن  ,باا فيه أيض ا عظم خ لحق النح  

 . اته
حا وإاحأ   وااا نقوا : أنه ينبا  للنسان أن يد  بعم ال  ع أو بعحم احلحق تعظيم 

حححع ,ملحححا  حححده النحححاس   ننوسحححهم   أبحححع النضحححع  محححن أو  حححده بعحححم محححن ي عظحححم أو   
 . صع باا ارمر من ارمور املباح ولو  ان من اه  ار ,ننسه
 

 فضل عثمان  :باب
و معاويحح  حححدثنا النححرج بححن فضححال  عححن ربيعحح  بححن ي يححد حححدثنا علحح  بححن حممححد حححدثنا أبحح -46

يحححا ) : قحححاا رسحححوا هللا  :قالحححا  الدم حححق  عحححن النعمحححان بحححن ب حححا عحححن عائ ححح 
قميصحن الحاي قمصحن  عممان إن و ك هللا باا ارمر يوما فح,رالك املنحافقون أن ختلحم

عحن أن محا من» :فقلحا لعائ ح  :قحاا النعمحان ,يقوا ذلن ثأي محرات  هللا فأ ختلعه
 .«تعلم  الناس ااا قالا أنسي ه

 ق عليه الك اب فيعمع خبأل ذلن.نه يسب: إي قاا باين  فأ من اهد له الن  و 
 فمي  ه مي   حق .   وهلاا  ع من اهد له الن  
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حدثنا حممد بحن عبحد هللا بحن  حا وعلح  بحن حممحد قحا  ححدثنا و يحم ححدثنا إمسعيحع بحن  -47
     قحححاا رسححححوا هللا :قالحححا   حححححاةم عحححن عائ ححح أيب خالحححد عحححن قحححيس بحححن أيب

 ؟أ  ندعو لن أبا بكر, يا رسوا هللا :قلنا  وللت أن عندي بعم أصاايب) :مرله
 :قحححاا ؟أ  نحححدعو لحححن عممحححان :قلنحححا ,فسحححكا ؟أ  نحححدعو لحححن عمحححر :قلنحححا ,فسحححكا

 :قحححاا قحححيس ,يكلمحححه وواحححه عممحححان ي احححا  فأعحححع النححح   ,فأحححاع فخحححأ بحححه , نعحححم)
  إن رسحوا هللا  :أبو سهل  موىل عممان أن عممان بن عنحان قحاا يحوم الحدار فادثو

 :قححاا قححيس ,وأنححا صححابر عليححه :وقححاا علحح    حديمححه ,ا ف,نححا صححائر إليححهعهححد إيل عهححد  
 .فكانوا يرونه ذلن اليوم

حا ينباح  أو يوااحه أمحر    ,فإذا  ان يقول أمح ,  باا أن  اسنسان  د   ال دائد ا عظيم 
, وباا من عممان يريد من ذلن تمبي  ا له ملا أبل   , وهلاا الن  ضر ال دتأن يس ا

 .-عليه الصأت والسأم-مارات نبوته أ
 , اححهد لعممححان باين حح  ! فمهححا بلحح  فضححأ  إ   النحح  و وأن اسنسححان مهمححا بلحح  فضححأ 

يعححو وبححاا    ,النححاس عليحه ي  لح أو  ,وقححد يحؤذى أذيحح  اححديدت ,أن ال حدائد قححد ت,تيحه
  ن قصان ا   حقه .

 
  فضل علي بن أيب طالب  :باب

تنضححيع اخللنححاع  ححري جمححرى السححلف وأبححع السححن     بححاا لليححع علححى أن املصححنف  -48
لح  بحن , أبو بكر مث عمر مث عممان مث عاخلأف    ,  ما   ترتيبهمالراادين وترتيبهم

 . -رلوان هللا عليهم-أيب  ال  
 

   صسعد بن أيب وقافضل  :باب
حدثنا حممد بن ب ار ححدثنا حممحد بحن اعنحر ححدثنا احعب  عحن سحعد بحن إبحرابيم عحن  -49

وحم أبويحه رححد  حا   محا رأيحا رسحوا هللا»: قحاا عبد هللا بن ادال عحن علح  
 .« ارم سعد فداك أيب وأم ) :سعد بن مالن فإنه قاا له يوم أحد
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 -علحيهم رلحوان هللا-ا للح بأيض حا  -عليحه الصحأت والسحأم-النح  وعلى ما تقحدم وحم 
 . على ما تقدم

 
   عبدهللا بن مسعودفضل  :باب

 حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم حدثنا سنيان عن أيب إساق عن احلاري عن علح  -51
ن  حا م حورت  سح خلنا لو  نا مس خلنا أحدا عح) :  قاا رسوا هللا :قاا 

  .ابن أم عبد
  عظححم امل ححورت,  -رلححوان هللا تعححاىلعليححه -  بححاا أيض ححا فضححع عبححدهللا بححن مسححعول 

ا عن  اقوا الن   .  سح خلنا ابحن ام عبحد  , م حورت: ) لو  نا مس خلن ا أحد 
 . ما بينهموأن ا س خأل   ارم  ينبا  وي , د أن يكون عن م ورت في

 . فإنه فيمن لونه من باب أوىل  فهاا إذا  ان   أمر الن  
 

 سني باب: فضل احلسن واحل
حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  ححدثنا حيحىي بحن سحليم عحن عبحد هللا بحن عممحان بحن  -51

إىل    خميم عن سعيد بن أيب رااد أن يعلى بن محرت ححدثهم أهنحم خراحوا محم النح 
أمححام القححوم وبسحح      عححام لعححوا لححه فححإذا حسححني يلعحح    السححك  قححاا ف قححدم النحح 

ا ويضححاحكه النحح  صححلى هللا عليححه وسححلم ححح, يديححه فأعححع الاححأم ينححر بححا بنححا وبححا بنحح
حسني مو ) :أخاه فأعع إحدى يديه لا ذقنه وارخرى   ف,س رأسه فقبله وقاا

 . ن أح  حسينا حسني سب  من ارسباطوأنا من حسني أح  هللا م
  ال ,ليف. و الن أيض ا ,من باب ال عظيم, برأسه النالع للمنضوا بيع  باا تق

 
 ن ياسر عمار بفضل  :باب

حدثنا عممان بن أيب ايب  وعل  بن حممحد قحا  ححدثنا و يحم . ححدثنا سحنيان عحن أيب  -52
ا عنحد  نحا االس ح» قحاا :  بانئ بحن بحانئ عحن علح  بحن أيب  الح إسااق عن 
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حبحا بالطيح  ر . مئحانوا لحها) :. فقحاا النح   . فاسح ,ذن عمحار بحن ياسحر الن  
 . املطي 

وقححد اححاع ذلححن أيض ححا عححن  ,واسحح قباا اسنسححان اححا ,حب ححاال ايحح  مبر  ,  بححاا مححم لححعنه
   الصاياني و ا ا .  -والسأم عليه الصأت-الن  

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  . حدثنا عبيد هللا بن موسى . ح وحدثنا علح  بحن حممحد  -53

وعمرو بن عبد هللا قا  ويعا حدثنا و يم عن عبد الع ي  بن سياه عن حبي  بحن أيب 
عمححار مححا ) : قححاا رسححوا هللا  قالححا : ا عححن عطححاع بححن يسححار عححن عائ حح  ثابحح

 . أمران إ  اخ ار ارراد منهما عرض عليه
ححار النقهيححبححاا لححه أثححر أيض ححا  حح, فلححه أقححواا قل   علححى تراياححات قححوا عم  الف فيهححا مححا خي 

اححا  واقححراع الححع ي  اآل أو ه   املسححائعويلاححق   تراياحح ,هححو  ححري جمححرى الصححوابف ,الححدليع
 . ه جمرى اخللناع الراادين ارربع ما صح عن
 

 سلمان وأيب ذر واملقداد فضل  :باب
قدامحح  حححدثنا أ ححد بححن سححعيد الححدارم  . حححدثنا حيححىي بححن أيب بكححا . حححدثنا ةائححدت بححن  -54

: قحححاا   ر بحححن حبحححيش عحححن عبحححد هللا بحححن مسحححعولة عحححن عاصحححم بحححن أيب النأحححول عحححن 
بححححو بكححححر وعمححححار وأمححححه مسيحححح  أو   ا هللا  ححححان أوا مححححن أنهححححر إسححححأمه سححححبع  رسححححو »

وأمححا أبححو  .فمنعححه هللا بعمححه أيب  الحح   وصححهي  وبححأا واملقححدال . ف,مححا رسححوا هللا 
م ألرا  احلديححححد بكححححر فمنعححححه هللا بقومححححه . وأمححححا سححححائربم ف,خححححابم امل ححححر ون وألبسححححوب

 ,إ  بحأا ,تحابم علحى محا أرالواأححد إ  وقحد و . فما منهم محن أوصهروبم   ال مس
فأعلحححوا  ,ف,خحححاوه فححح,عطوه الولحححدان ,ليحححه ننسحححه   هللا وبحححان علحححى قومحححهفإنحححه بانحححا ع

 .«يطوفون به   اعاب مك  وبو يقوا أحد أحد
 . ا  عليه  باا اواة اح ماع املؤمن بامل ر ني عند الب

 . الن أبو بكر اح ماعه بقومه  ,  اح ماعه ب,يب  ال   وهلاا سواع  ان الن  
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فهححاا عنححد عححدم واححول  ,-لححيهمرلححوان هللا ع-ا مححن بعححم الصححااب  و ححا ذلححن أيض حح
ححا عحن ننسحه الناصحر ليوصححع , فإنحه   حححرج علحى اسنسحان   ذلححن أن يحدفم احر ا عظيم 
 رسال ه.

 
 بالل فضل  :باب

ا محدح أن احاعر  » :حدثنا عل  بن حممد حدثنا أبو أسام  عن عمر بن   ت عن سا  -55
عبححد هللا خححا بححأا فقححاا ابححن عمححر  ححابا   بححع  بححأا بححن :بححأا بححن عبححد هللا فقححاا
 .«بأا رسوا هللا خا بأا

, س إليححه فهححو أعظححم عنححد هللا  ححع مححن أقبححع علححى احلححق وأنهححره   قلحح  إقبححاا النححاو 
, ويظهححر   لنححاس عليححه بححؤ ع لون أولئححن مرتبحح وهلححاا الححاين ي بعححون احلححق عنححد إقبححاا ا

  هلاا   يواد منافق   أصااب رسوا هللا , و ع املنافقون   ارم     ع ةمنبؤ 
 , ملاذا ؟ من السابقني

 رنه ةمن قوت وادت لل رك ولعف للمسلمني . 
 

 سعد بن معاذ فضل  :باب
يب إسححااق عححن الححرباع بححن عححاةب حححدثنا أبححو ارحححوري عححن أ حححدثنا بنححال بححن السححري -56

. فقحححاا يحححنهم. فأعحححع القحححوم ي حححداولوهنا برسحححرق  محححن حريححح  أبحححدي لرسحححوا هللا :قحححاا
والححححاي ) :قححححالوا نعحححم . يحححا رسحححوا هللا فقحححااف ؟  اأتعأبحححون محححن بحححا):   رسحححوا هللا

 . اذ   اين  خا من بااعد بن معننس  بيده ملناليع س
بحني امل حر ني وبحني املسحلمني    ونبحوب    الع  انا   ةمن الن   وارمور املالي 
 ,ناحاملالي  بني املسلمني وامل ر ني   ةمانححبالنسب  لألمور  ون اب  أعظم ب الصدر اروا

وأمحححا ل ماننحححا  ,وسحححعد محححن املقحححربني لرسحححوا هللا  ,وهلحححاا ي عأبحححون محححن مناليحححع سحححعد
 . مواولت رمبا عند فقراع املسلمني فاملناليع املواولت عند سالت امل ر ني

م ظ ححفلمححا عَ , رب املححالي وإ ححا باسميححان القلحح وبححاا لليححع علححى أن العححربت ليسححا بال قححا
, مححور املاليححح  بححني املسححلمني و حححابممحححم ال بححاين   ار اروا صححدرالاسميححان   ننححوس 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 38

 

, فان  حر اسسحأم, ان صر امل سلمون على  ابم من فارس والحروم, و حابم محن الحوثنني 
اسميححان القلحح  لححديهم, و مححروا , ولححعف وعظمححا املححالت عنححد املسححلمني مححن امل حح,خرين

باس ضحححححعافهم    محححححا محححححن بلحححححدان  بيضححححح هم دو بم أن يسححححح بيحعحححححدل ا, فاسححححح طا  عححححح
 . وذلن لضعف اسميان ؛املسلمني مم واول او     ارم  لكنها او   لعين 

 
 باب: فضائل الصحابة 

حدثنا عل  بن حممد وعمرو بن عبد هللا . قا  حدثنا و يم . قاا ححدثنا سحنيان عحن  -57
    تسحححبوا أصحححااب حممحححد» :يقحححوا   حححان ابحححن عمحححر  : ا بحححن ة لحححوق قحححاا نسححح

 .«حدبم ساع  خا من عمع أحد م عمرهفلمقام أ
وواولبحا    ,ولحعف املحالت والحدنيا,   ةمن الكرب  أهنم اتبعوا رسوا هللا وذلن 

قبححع ,  ححع  ي  عظححم مححن المبححات مححن المبححات    ححاه, والمبححات   ممححع ذلححن أيححد  ححابم
 أبحع ن   يقبحع عليحه   ةمحن الضحعف إ لكو  ,  ةمن القوت ,على احلق   ةمن القل 

وهلحاا ي نحق العلمحاع علحى أن أفضحع الصحااب   ,محن أبحع احلحق والكم ع واخلل ح  اسميان
, وأن آمحن وأننحق قبحع النح ح وبحاار, بم السابقون ارولحون  حن -رلوان هللاعليهم -

ححححدغي ونأفضححححع أولئححححن  لححححا    , مث الححححاين بححححايعوا رسححححوا هللاالبححححدري ون مث يلححححيهم ار ح 
  .يؤتيه من ي اع فضع هللا  . وبااال أرت

 
 باب: فضل ابن عباس 

. قحا  ححدثنا عبحد الوبحاب . ححدثنا املمىن وأبو بكر بن خحأل البحابل حدثنا حممد بن  -58
 :إليحه وقحاا  لحمو رسحوا هللا » :قحاا  حلااع عن عكرم  عن ابن عبحاسخالد ا

 .«ب للهم علمه احلكم  وت,ويع الك اا)
و ححالن  , مححم قربححه لرسححوا هللا  ا ارللحح    فضححع عبححدهللا بححن عبححاس قل ححا وإ حح

وذلححن  ,, وتعظححيم مححن اححاع مححن اخللنححاع لححه بعححد رسححوا هللا ذاتححه  فضححله  أيض ححا  
, فلم يسحبق لحه اح ع محن ارعمحاا ح أموبو قري  من ا  تو  الن   فإن ,لصاره

فلحم يلحَق    ,    واتحه ا محم رسحوا هللا منهحا الق حا ,احا الكبحاري واةى  العظيم  الع
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 , ولعححاع النحح  قححدره  له واألححوهلححاا قل ححا النصححوري   ذلححن مححم فضحح ,ذلححن اححدت
عليححه رلححوان هللا -  الصححااب  , وبححو مححن فقهححاع وأالحح  علححم الك ححاب وت,ويلححه وسححبقه

 . -اىلتع
 

 يف ذكر اخلوارج :باب
بححن ةرارت . قححا  حححدثنا أبححو بكححر بححن حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  وعبححد هللا بححن عححامر  -59

:  قحححاا رسحححوا هللا :قحححاا  عيحححال عحححن عاصحححم عحححن ةر عحححن عبحححد هللا بحححن مسحححعول
خيحححرج   أخحححر ال محححان قحححوم أححححداي ارسحححنان سحححنهاع ارححححأم يقولحححون محححن خحححا قحححوا )
. سسأم  ما ميرق السهم محن الرميح . ميرقون من اس يقرؤن القرآن    اوة تراقيهمالنا

 . ن ق لهم أار عند هللا ملن ق لهمم فليق لهم . فإفمن لقيه
ا نهححححور اححححر ا مسحححح طا   ا نهحححرت وااحححح هرت وأصححححبحوإ حححح ,ربموذلحححن بسححححب  عححححدم تححححدب
إ محححاربم محححن ذلحححن و  ,ن وعنحححاي هم بحححالنآهتم للقحححر ع, وقحححرااخلحححوارج علحححى أمححح  اسسحححأم

نهرت  ع وهلاا ما من بد ,أ مر من  ابم ؛ رهنم   يدر ون معانيه و  ي دبرون فيه
 .  ارم  إ  وأصلها العأم

أصحوهلم و ميرقحون منحه  محا ميحرق السحهم محن الرميح  قرئحون القحرآن مر اخلوارج الحاين ي  وأ 
في,خححاون مححا يوافححق  , ذاتيحح  أو ع أمحح  موروثحح  العححرب, فلححديهم إمححا عأمحح  تعححول إىل 
 .    ما من املوالم هللا خالنوا أمر فأبوائهم, 

 
ا حممححد بحن عمححرو عححن أيب . أنب,نحأيب احيب . حححدثنا ي يححد بحن بححارون ححدثنا أبححو بكحر بححن -61

يححا ر   احلروريحح    بححع مسعححا رسححوا هللا  :قلححا ريب سححعيد اخلححدري: سححلم  قححاا
صأته مم صأهتم وصومه مم حيقر أحد م ): فقاا مسع ه يا ر قوما ي عبدون ايئا ؟
سححهمه فنظححر   نصححله  أخححا ,الححدين  مححا ميححرق السححهم مححن الرميحح ميرقححون مححن  ,صححومهم

فنظححر    ,افنظححر   قدحححه فلححم يححر اححيئ   ,افنظححر   رصححاف  فلححم يححر اححيئ   ,فلححم يححر اححيئا
 . القاذ ف مارى بع يرى ايئا أم  
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ر إىل ذات اسنسحان ,   ينظحأن ينظر إىل احلحق والحدليع ن اسنسان ينبا إ: وهلاا نقوا
ا مححن الرببححانمححن اهحح  عبالتححه فينقطعححون  ,ارحبححاريض ححا    ححالن أو  ,, فححأ أ مححر تعبححد 

 .ومم ذلن فهم ألع الناس ,هل ينقطعون لآل ,ي  واون ح,  
  ياحرت اسنسحان مبحا نقحوا: , وهلحاا     نحار اهحنمبناصحو ملح    الحدنيا عا ؛عاملح ه  ف

وحنحححو ذلحححن, وإ حححا ينظحححر إىل مقامحححه    ,وصحححأته ,وعبالتحححه ,اسنسحححانيظهحححر محححن ور  
 محححا ذ حححر القالححح  أيب يعلحححى   -  ب حححر : يقحححوا د اسمحححام أ ححح وهلحححاا ,  السحححن  

 :  -الطبقات
, فحححأ ي نظحححر إىل تحححدي ن «إىل مقامحححه محححن السحححن  وا, وإ حححا انظحححر لرأسحححه كيسحححه  ياحححر م تن»

 . لوح اسنسان وتعبده ح, ي نظر إىل مقامه من ارمر والنه  وتعظيم ا
 

 با عحن احابر بحن عبحد هللا الححدثنا حممد بن الصباح . أنب,نا سنيان بن عيين  عن أيب  -61
. حأححر بححأا . وبححو  نحح  وبححو يقسححم ال ححرب والانححائمابايعر    ححان رسححوا هللا  : قححاا 

إذا   ويلححن ومححن يعححدا بعححدي ) :. فقححاانححن   تعححداإاعححدا يححا حممححد ف :فقححاا راححع
رسححوا  . فقححااا هللا حح, ألححرب عنححق بححاا املنححافقلعححو يححا رسححو  :فقححاا عمححر ؟«أعحدا
ن    ححححاوة تححححراقيهم . آ أصححححااب أو أصححححيااب لححححه يقححححرؤن القححححر ا  أن بححححا) : هللا 

 .  لرمي الدين  ما ميرق السهم من اميرقون من 
لنحح  , وهلححاا قححاا لبححد  إ ححا يظهححرون راححع الححدنياإىل أن أبححع الأيض ححا بححاا فيححه إاححارت و 
:  مل حححا أخحححا رسحححوا هللا اعحححدا ,   ي ححح  , و حححالن أيض حححا بقال حححرب محححن الحححاب يقسحححم

  ن ال  ححكيلححرب مححن لححروب , وبححاا  اححن أن بححاا أرال العححدا   ذلححن ,مالانححائ
راححع  يظهححرون ا ححمححن اخلححوارج و ححابم إ البححد  وهلححاا نقححوا إن  وائححف ,رسححوا هللا 

 . لدين,   راع االدنيا
إ    أنحححه محححا محححن احححبه :وهلحححاا القاعحححدت ,تكحححون لين حححايطوعوهنحححا مث ف  وإن واحححدت ا حححبه

مث تكححون  ,هواتتن حح, بال حح ,بححارت ال ححبهات ,بححارتالا فهحح  أو  ,ون حح,ت علححى اححهوت
 . مث تصبح مابب ا م بوع ا  ابه
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كحن أصحلها وبحارهتا , ولوا بعحد ذلحن محم ارايحاا إىل عقيحدتا ولكن ت ,وباه قاعدت
أو ينطححححر علححححى ا  سححححااا   ريحححح ت مححححن الارائحححح  الححححع  بححححع ماليحححح  أو  تإمححححا اححححهو  ,تاححححهو 

 اسنسان.
 

: عن نافم عحن ابحن عمحر. حدثنا اروةاع  حيىي بن   ت حدثناحدثنا ب ام بن عمار  -62
.  لمحا خحرج قحرن القحرأن    حاوة تحراقيهم) ين , نحشع يقحرؤن  :قاا  أن رسوا هللا 

رج قحرن قطحم  أ محر )  لمحا خح :يقحوا  مسعا رسحوا هللا   قطم   قاا ابن عمر
 .)ح, خيرج   عرالهم الدااا  :من ع رين مرت

  ًحوت ! وتبقححى وت احو ا إم ححا إىلأن النحرق الضححال  ًحرض ولكححن   وبحاا فيحه إاححارت إىل
 .مم  ابا مث تعول بعد ذلن مجأو تندأمساع 

 
 باب : فيما أنكرت اجلهمية

يب ين . حححدثنا عبححد هللا بححن إلريححس عححن ارعمححش عححن أاحححدثنا حممححد بححن العححأع اهلمححد -63
تضححامون   ) :؟ قححاا يححا رسححوا هللا أنححرى ربنححاقلنححا  :ن عححن أيب سححعيد قححاااصححا  السححم

القمحر ف ضحارون   رؤيح  ): . قحاا : ؟  قلنحا ال مس   الظهات    ا سحاابرؤي  
ي حححه إ   محححا إنكحححم   تضحححارون   رؤ ): . قحححاا  :قحححالوا ؟  ليلححح  البحححدر    حححا سحححااب

 .  تضارون   رؤي هما
 . لمرئ  باملرئ ل اباا ت بيه الرؤي  بالرؤي  وليس ت بيه  و 

 . بصاالسميم البو و  ,س  ممله ا علي فاهلل 
 

ت عحححن ححححدثنا سحححعيد عحححن ق حححال ,ا خالحححد بحححن احلحححريححححدثن ,ححححدثنا  يحححدت بحححن مسحححعدت -64
بينمحا حنحن محم عبحد هللا بحن عمحر وبحو يطحول بالبيحا إذ : ن ابن حمرة املحاةين قحاااصنو 

؟ قحاا يا ر   النأحوى  يا ابن عمر  يف مسعا رسوا هللا  :عرض له راع فقاا
. ه يحوم القيامح  حح, يضحم عليحه  ننحهيدا املؤمن محن ربح): يقوا  هللا مسعا رسوا 
. حح, إذا بلح  منحه محا احاع هللا ؟ فيقوا يا رب أعرللبه فيقوا بع تعر مث يقرره بانو 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 42

 

. قحاا مث يعطحى صحاين  ن اليحومأن يبل  قاا أين سرتهتا علين   الدنيا وأنحا أ نربحا لح
قحاا  س اراحهالو افر أو املنحافق فينحالى علحى رؤ . قاا وأما الكته أو   ابه بيمينهاحسن

  بؤ ع الاين  ابوا على رام . إ  لعنح  , -نقطا اخالد   " اراهال " ا ع من 
  .هللا على الظاملني {
ن اسنسحان حح, لحو تحاب محن : إالعلماع من السلف الاين يقولون   باا لليع لبعم

 . مث   يعابه عليه, يس,له عنه ه على ذنبهيقر   ذن  فإن  هللا 
أن اسنسان  وايمهور يقولون: ومن العلماع   مياى من صاين ه بالكلي .  أنه :يعو

 :أيفواححوله حينئححا   عدمححه )عنححه ذنبححه  لححه.  اححومي  ن هللا إذا تححاب مححن ذنحح  فححإ
 . اول الان   عدمه  و  ي س,ا عنهو 

فيسحح,ا  ,ى العبحالوبحاا مق ضحى اسحصحاع علح ,ومحنهم محن يقحوا : بحع يسح,ا عحن ذنبحه
 على ذلن.   يعابه هللا  مث ,وي ا  ر إي اه عن ذنبه,

 
ححدثنا  حال عحن ثابحا البنحاين عحن عبحد د القحدوس بحن حممحد ححدثنا حأحاج حدثنا عب -65

  للححححاين  :بححححاه اآليححح   تححححأ رسحححوا هللا  : االحححر ن بحححن أيب ليلححححى عحححن صححححهي  قحححا
ين  وأبع النار النحار نحالى منحال إذا لخع أبع اين  ا) :{ وقااأحسنوا احلسىن وةيالت

؟ أ  يمقححع . فيقولححون ومححا بححوهعنححد هللا موعححدا يريححد أن ينأ  مححو لكححم يححا أبححع اينحح  أن 
فيك حف احلأحاب  :قحاا؟ ا ويحدخلنا اينح  وينأنحا محن النحارهللا مواةيننا ويبحيم واوبنح

و  أقحححر نظحححر يعححو إليححه . فححوهللا محححا أعطححابم هللا اححيئا أحححح  إلححيهم مححن الفينظححرون إليححه
 . رعينهم

عليحححه الصحححأت –تكحححرر أن ي صحححل  عليحححه  ولحححو  ينباححح  للنسحححان عنحححد ذ حححر رسحححوا هللا 
 ؟ تنا بنا أم  عبع    ذلن    ع مرت  ما   قراو  -والسأم 

 : نقوا باا على حالني
ويسحح ا   ,ا  حح  مححرتافهحح ,ذ ححر النحح  إ    مولححم واحححد: أن   يححرل احلالحح  اروىل

وصححححف الححححاي ي ححححا ر عنححححده و  ي صححححعغ عليححححه   ؛ رن النحححح  وي , ححححدفيمححححا بعححححد ذلححححن 
 : البخع على نوعنيو  ,بالبخع
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 فهاا ي,مث بالن.  ,ال  اتاسنسان منه  وبو الاي مينم  ,نو  حمرم 
ق إذا رأى وبحححو اسنسحححان الحححاي مينعحححه البخحححع محححن اسننحححا ,نحححو  مكحححروه ولحححيس مباحححرمو 

  أمحححور الصححححدقات    سححححبيع هللا  اأيض ححح , أو اسننحححاقأو اعرتلحححه حم ححححاج امسحححكين  
 . فهاا نو  من البخع املكروه ,العام 

مث يسح ا  بعحد  ,عنحد ذ حره محرت  : تسق  ة حات الصحأت علحى رسحوا هللا اا نقواهل
  تر ه حينئا مكروه.و  ,ين قع اسنسان إىل ا س ابابف ,ذلن

 : )ان ان .يع على قوا هللا تعليق آخر   ننس احلد
إن  حع انح  محن  :فنقحواواحاعت بحايمم,  ,, ومعلحوم أهنحا انحانمراتح  على ع ان  

   وب  انان أيض ا. اين ني على مرات
 

قححا  حححدثنا موسححى بححن  احل امحح  وحيححىي بححن حبيحح  بححن عححريب حححدثنا إبححرابيم بححن املنححار -66
. قححاا مسعححا  لاحح  بححن خححرال قححاا مسعححا اححابر بححرابيم بححن  مححا ارنصححاري احل امحح إ

ملا ق ع عبد هللا بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيحو رسحوا هللا » :وايق  ابن عبد هللا
 يحا ): وقاا حيحىي   حديمحه فقحاا  ,؟ يا اابر أ  أخربك ما قاا هللا ربين) :فقاا

 ححهد أيب وتححرك عيححا  ولينححا . يححا رسححوا هللا اس  :قححاا قلححا؟  ااححابر مححايل أراك منكسححر  
م هللا مححا  ل حح) :بلححى يححا رسححوا هللا قححاا :قححاا . أفححأ أب ححرك مبححا لقحح  هللا بححه أبححاك) :قححاا
ح أحدا فقحاا يحا عبحدي ًحن علحى أعطحن .  ,اق  إ  من وراع حأاب و لم أباك  ناح 
أنحه سحبق محو أهنحم إليهحا    :. فقاا الرب سحباانهيا رب لييو ف,ق ع فين ثاني  :قاا

س ن الاين ق لوا ف,ن ا هللا تعاىل   و  ل :قاا  يراعون . قاا يا رب ف,بل  من ورائ 
 .«ند رام يرةقون {ع ع  سبيع هللا أمواتا بع أحيا

د ح ن ححا أو   ححا أن يسحح,له عححن   بححاا أنححه يسحح ا  للنسححان إذا رأى علححى واححه أحححو 
أو  ,أو ح ين ححا ,آه منكسححر ايسحح,ا مححن يلقححى مححن أصححاابه إذا ر   , وهلححاا النحح  ذلححن

, أو  ربحح  عنححه ال نريجم بححأو بححم  يقححو , مبححا  ححان لديححه حااحح  فيقححوم بقضححائها, فر مهموم ححا
ارلب   أنه   يقوم بالن إ   و اخل لق, عظيم الكرم فهاا  ان  ,يقوم ب ننيسها

 . على خ لق عظيم ,  ما  ان رسوا هللا والسلوك
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  . حدثنا و يم عن سنيان عن أيب ال نال عحن ارعحراج عحن  -67

إن هللا يضحححان إىل رالحححني يق حححع أححححد ا ) :  سحححوا هللاقحححاا ر  :قحححاا  يحححرتأيب بر 
. مث ي حححوب هللا علحححى يقاتحححع بحححاا   سحححبيع هللا فيس  حححهد .خحححر   أ حححا لخحححع اينححح اآل

 . م فيقاتع   سبيع هللا فيس  هدقاتله فيسل
وهلحاا بعحدما ق حع أسحلم  ,حاا  نره إذا أسلم ؤاخا   الدماع  باا أن اسنسان   ي  و 

 . مث قاتع
ملا     يق   منه الن   ,لن أيض ا   قص  وح   ملا ق ع   ت ولخع اسسأم ا

ابححع  ,فعلححه   حححاا  نححره , حسححن ا وق ححع م سححيلم  أبلححى بححأع   . مث بعححد ذلححنبقحح  مسححلم 
 . -عليه رلوان هللا-. فكان صاابي ا اليأ  عظم إسأمه واعع باا مكان باا

 
. حدثنا ابن اابر قاا مسعا بسر بن  ق  بن خالدحدثنا صد حدثنا ب ام بن عمار -68

ثو النححواس بحححن مسعححان الكحححأيب عبيححد هللا يقحححوا مسعححا أبحححا إلريححس اخلحححو ين يقححوا ححححد
ن . ما من قل  إ  بحني إصحبعني محن أصحابم الحر ) :يقوا  مسعا رسوا هللا : قاا

مبححا القلححوب ثبححا يححا م) :يقححوا و ححان رسححوا هللا  , أن اححاع أقامححه وإن اححاع أةا ححه
محححا وخينحححم آخحححرين إىل يحححوم وامليححح ان بيحححد الحححر ن يرفحححم أقوا) :قحححاا  ,بنحححا علحححى لينحححنقلو 

 . القيام 
اسححبه هللا  : مححن العبححالامليحح ان لححه  ن ححان , ومححنهم مححن يدخلححه هللا عحح  ويحح ن لححه مححن حي 

 اين   باا حساب .   واع
 اخللق .  وهور وبم ,له  ن ني ي ن اما ومنهم من  عع هللا 

والكنححرت ؛    مححن امل ححر ني)وبحح  السححيئات :يس لححه إ  وةن بكنحح  واحححدتمححنهم مححن لححو 
 . رنه ليس لديهم حسنات
هلحم محا تقححدم  لحاين  نححر هللا ا) وبح   نحح  احلسحنات   : ومحنهم محن لحه  نحح  واححدت

 . وعلى رأسهم رسوا هللا  ,من ذنوام وما ت,خر
 . على مرات   عع العبال   ذلن -سباانه وتعاىل-وهلاا نقوا إن هللا 
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حدثنا حممد بن حيىي . حدثنا عبد هللا بن رااع . حدثنا إسرائيع عن عممان يعو ابن  -69

 ححان رسححوا » :قححاا   ايعححد عححن اححابر بححن عبححد هللااملاحات المقنحح  عححن سححا  بححن أيب
  راححع حيملححو إىل قومححه فححإن أ) :. فيقححواسححه علححى النححاس   املوسححميعححرض نن  هللا
 .« أبل   أم ريب ي ا قد منعوين أنقر 

 .حيملو إىل قومه   يعو: ي بل   راع أ: )قوا الن  
 . هلاسع صوتو  باا أنه  وة للنسان أن يع ضد ولو مب رك 

ر ج عليه  .القنوات السيئ  سيصاا احلق فيها: اخلروج   بعم وباا خي 
هج صحايح يسحا علحى محنن خروج اسنسان   القنوات النضائي  الع ل: إولكن نقوا

 : إنه على نوعني
ت حح,   : ما يدحم به اسنسان ال ر الاي ت حرو ج لحه أممحاا بحاه القنحواالنو  اروا

, وإذا  انححا ذا  انححا ت ححرو ج لل ححرك يححنقم ال ححرك, فاينئححا  إيكححون خرواححه إقححرار ا هلححا
 سحححححباانه -توحيحححححد هللا  ويحححححدعو أيض حححححا إىل  ابحححححا محححححن ,تحححححرو غج للبدعححححح  يحححححنق  البدعححححح 

 من أصوا اسسأم وفروعه.أيض ا ا ذلن , وأر ان اسسأم و -وتعاىل
, ولكنحه يحدعو من القنحوات أو وسحائع اسعحأم ع: أن خيرج اسنسان   ا النو  الماين
الغف ما عليحه جمحرى تلحن القنحات. إن  انحا تحدعومن اسسأم لكن    عإىل ا  إىل  خي 

 اانحح  مححن ايوانحح  فيححدعو   تنححاقم ولعححا إىل  ححاه, أو  انححا ,ال ححرك تححرك ال ححرك
اسنسحححان   بحححاا  وسححح حينئحححا  ي  ,يج ولحححو لعحححا إىل ححححقحينئحححا  واحححوله تحححرو  ,إىل  حححاه
النححه, الححاي فيححدعو إىل احلححق ,ايانحح  وبححاا مححن  توافقححه تلححن الوسححيل  اسعأميحح  أو خت 

 . السياس  ال رعي    ذلن
فححأ  ,مححن الوثنيحح  قححومهمخيالنححه  أرال مححن بححؤ ع امل ححر ني أن حيملححوه إىل مححا  الن  فحح

يريححد بححو أن يراححم إىل احح ع يريدونححه فيححدعو لون ذلححن مححن مكححارم ارخححأق وإ ححرام 
محع   , بع أرال الن  سن ايوار و ا ذلن من ايم العربالضيف واخل لق وح أن حي 

 . ىل ال وحيد, و الن بيان خطر ال ركويدعو إ
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ع اسعحأم يكحون ائي  أو   وسائالقنوات النض  إن اسنسان   خرواه  :وهلاا نقوا
لينحه ب ح ع اسنسان  يلبس . ح,  , وحاا  نوع  على باين احلالني: حاا م روع

 . ين الناس ب  ع من الرتويج للبا عل يلبس  الن    ,من البا ع
 ,محن تعحاليم اسسحأم عيحدعون إىل اح حلون اصحقنوات النضائي  خيرج فيها من ال  ما

الف  فيحدعو إىل مكحارم  ,محنهج القنحات أو محنهج الوسحيل  اسعأميح  تلحنولكن مبا   خي 
 ,و سححححا ارنبيححححاع واملاححححاةي و ححححا ذلححححن -سححححا الصححححااب -ق واآللاب والسححححا ارخححححأ

وي اي   ايان  ارعظم   ذلن  وألب,اان  تربي  وسلوك  فك,نه حيصر اسسأم  
لون اسسأم له صحل      عو الن أر ان اسسأم وارمور العظيم  الع ,وبو ال وحيد

م بحححو تربيححح  , يقولحححون إن اسسحححأاملحححدارس العقليححح  املس نيضححح  اليحححومإليحححه  احححا  محححا تحححدعو
يع بحاه املدرسح  وبحؤ ع ي عينحون علحى ت حك أمحور فرليح  , وبحووسلوك وهتحاي  للننحوس
 .من حيع   ي عرون

نسحان أن   ينظحر وتايي  بحاا ايانح  ارعظحم بحو محن ارمحور اخلطحات الحع ينباح  لل
ا فرمبحح ,, يعححو مححا سححبق منححه ومححا حلححق ومن ل ححه فيححهاحلححق بااتححه بححع ينظححر إليححه بسححياقه إىل

, ورمبحححا  حححه ورللتحححه, ولحححو  حححان حق حححا   ذلحححنسحححياقه ذ بال ححح ع احلسحححن إذا نظحححرت إليحححه 
. وبحاا محن لحو نظحرت إليحه   سحياقه  س اسحن هالاي   ترتضيه بااته الس ع ال  ع 

 .واع   باه املس,ل  أو    ابان ينظر إليه اسنسان سًام احلكم  أ
 

 من سن سنة حسنة أو سيئة: باب 
حححدثنا حممححد بححن عبححد امللححن بححن أيب ال ححوارب حححدثنا أبححو عوانحح  حححدثنا عبححد امللححن بححن  -71

مححن سححن سححن  حسححن  ):   قححاا رسححوا هللا :عمححا عححن املنححار بححن اريححر عححن أبيححه قححاا
ر من عمع اا   ينق  من أاوربم ايئا ومن سحن فعمع اا  ان له أاربا وممع أا

محححن بعحححده   يحححنق  محححن سحححن  سحححيئ  فعمحححع احححا  حححان عليحححه وةربحححا ووةر محححن عمحححع احححا 
 .ا أوةاربم ايئ  

لحو فحإذا اق حدى بحه محن بعحده و  ؛لحو   يعلحم املقحدارو أاحر ا تبحا   ؛اسنسان يؤتى ارار
  يؤتيه من ي اع من عباله.ذلن فضع هللاو  ,ه إىل قيام الساع  فيؤتى اراربعد وفات
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حححدثنا عيسححى بححن  ححال املصححري حححدثنا الليححع بححن سححعد عححن ي يححد بححن أيب حبيحح  عححن  -71

أميححا لا  لعححا إىل ) :أنححه قححاا   سححعد بححن سححنان عححن أنححس بححن مالححن عححن رسححوا هللا
لأل  فاتبم فإن له ممع أوةار من اتبعه و  ينق  من أوةاربم ايئا وأميحا لا  لعحا إىل 

  .ن اتبعه و  ينق  من أاوربم ايئافإن له ممع أاور م بدى فاتبم
خاص    وسائع اسعأم احلديمح  الحع أصحباا منه باا ما ينبا  للنسان أن حيار و 

  رأي ال حاذ أو  ححا  أمحور الايبح    ن ححر ال حر  م احح  للأميحم أن يعلحم أن اآلثححام 
 ه.صايذلن أن حيار من ن ره و إذاع ه بني الناس إ  بعد ً

فرمبا يبوع اسنسان ب ثام  ,هلاا مم عظم أبواب اخلا إ  أن أبواب ال ر أيضا عظيم و  
 هلححاا ينباح  للنسححان أن حيححار دي بححه النححاس   قحوا ال ححرفيق ح ,بحو   بي ححهو  ,اآل ل

الحع ينباح  للنسحان أن يرعابحا ححق رعاي هحا فحال من  اةاأن يبال  بالن فهحاا محن النحو و 
لدت إ  ب ق اسنسان أن خيا   اآل ل أو خيا   وابا أبع بالسابق   يس طيم 

محححم ال بعححح    ذلحححن و  ,ن أسحححهع محححا يكحححوناآلذلحححن عقحححول ا, و  منحححهرمبحححا أخحححا و  ,ارننحححس
هلححاا ينباحح  للنسححان أن حي ححاط لدينححه ححح,   حيمححع أوةار  ؛سححهول ها عظيمحح  عنححد هللا

 اخللق.
 

  ائيع عحن احلكحم عحن أيب ااينح حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو نعيم ححدثنا إسحر  -72
مححن سححن سححن  حسححن  فعمححع اححا بعححده  ححان لححه أاححره وممححع ) :  قححاا رسححوا هللا :قححاا

ومححن سححن سححن  سححيئ  فعمححع اححا بعححده   ,أاححوربم مححن  ححا أن يححنق  مححن أاححوربم اححيئا
 .ا من  ا أن ينق  من أوةاربم ايئ    ان عليه وةره وممع أوةاربم

 -السحأمعليه الصحأت و -  الن  فسن   ,  أصع املوت ؛ئ هأن ًوت   بي :املرال باملوت
لكحن و  .رن بحاا محن لحواةم حنحي الحدين ؛ بع ب  باقي ,  ًوت موت ا عام ا   اررض

و املرال بالن    , من أحيا سن  من سنع قد أمي ا بعدي) :املرال باملوت بنا يقوا
  ًحوت   ويحم   ن  النح  لكحن سحو  ,ه أو حنو ذلحن فيقحوم   إحيائهحاأو بيئ  هبلد
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فيقحححححوم  ,أو لولححححح  ,أو قبيلححححح  ,أو بلحححححدت ,ع حححححاتاررض و لكنهحححححا قحححححد ًحححححوت   بيئححححح  و 
 .اسنسان بإحيائها

قحححد أمي حححا ) :-السحححأمعليحححه الصحححأت و -طينححح    قحححوا النححح  ا   بحححاا ل حححالن أيض ححح  
مححن ) :قحاا هلحااو  ,يمي هحافيسحل  عليهحا نحا    ًحوت إ  و  أن السحن    ذاهتحا  بعحدي

سحلطان  وأبعحا  سحوع  إمحا ؛أماهتحا  يحا :يعو , أحيا سن  من سنع قد أمي ا بعدي
 بحح َ مححا  ي , تن قححع مححم النطححر السححليمن  تقححوم و رن السحح ؛نححا  فيقححوم اسنسححان بإحيائهححا

 عليها.
 

 فضل من تعلم القران وعلمه :باب
ا عبحد الحر ن بحن حدثنا بكر بحن خلحف أبحو ب حر ححدثنا عبحد الحر ن بحن مهحدي ححدثن -73

إن هلل أبلحني محن ):   قحاا رسحوا هللا  :قحاا  بديع عن أبيحه عحن أنحس بحن مالحن
 . بم أبع القرآن أبع هللا وخاص ه) :قاا ؟يا رسوا هللا من بم :قالوا , الناس

ا  وأمححا مححن لححب  احلححرول وألحح ,: الححاين لححبطوا احلححرول واحلححدولنآاملحرال ب,بححع القححر  
 .الباب احلدول فأ يدخع   باا

 .أ لق    أم العرب املرال بالن: بو لب  اللني وإلراك املعىن واحلني إذا
 

ححدثنا أبححو مححروان حممححد بححن عممححان العممححاين ححدثنا إبححرابيم بححن سححعد عححن ابححن اححهاب  -74
عحححن عحححامر بحححن واثلححح  أيب الطنيحححع أن نحححافم بححححن عبحححد احلحححاري لقححح  عمحححر بحححن اخلطححححاب 

محححن اسححح خلنا علحححى أبحححع  :اا عمحححرفقححح .و حححان عمحححر اسححح عمله علحححى مكححح  ,بعسحححنان
راع من موالينحا  :قاا ؟ومن ابن أب ى :اس خلنا عليهم ابن أب ى قاا :قاا ؟الوالي

إنححه قححارئ لك ححاب هللا تعححاىل عححا  بححالنرائم  :قححاا عمححر فاسحح خلنا علححيهم مححوىل قححاا
اا الك ححاب أقوامححا ويضححم بححه إن هللا يرفححم احح) :قححاا   قححاض قححاا عمححر أمححا إن نبححيكم

 . آخرين
و  عأقحح  لألنسححاب   ,يسحح  علححم اسنسححان وإقام ححه لل ححريعفيححه أن الو يححات تكححون  

 -به  إ  وبو عا  مبا أرسله ان   يرسع عامأ     فإن الن   ,و  للاري  و ا ذلن
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بحححع حححح,   ارمحححور اليسحححات  حححان اخللنحححاع الرااحححدون علحححيهم  ,-عليحححه الصحححأت والسحححأم
اا وهلح ,ا يعمع عمأ إ  وقد أتقنه من اه  النقحه فيحهأحد  رلوان هللا تعاىل    علون 

  يبيححم   »: قححاا -عليححه رلححوان هللا-اححاع   الرتمححاي و ححاه أن عمححر بححن اخلطححاب 
للححوايل ومححن , فيححه إاححارت أنححه ينباحح  ارسححواق بيححموبححاا    ,«نححاوقنا إ  مححن فقححه لينسحح

أبححع ارمححواا  ؛ن مححن أعمححااأو يحح,مر النححاس بال نقححه مبححا ميارسححو رعيحح  أن  عححع   اسححرتع
ي نقهححون   وأبححع ال راعحح ,ي  ي نقهححون ب,حكامهححاي نقهححون بحح,مور ارمححواا , وأبححع املااحح

 . خيالنون أمر هللا سباانه وتعاىل ب,حكامها ؛ح,  
 

 ل العلماء واحلث على طلب العلمفض :باب
يوت حدثنا نصر بن عل  ايهضم  حدثنا عبد هللا بن لاول عن عاصم بن رااع بن ح -75

ا عنحد أيب الحدرلاع   مسحأد  نحا االس ح  :عن لاول بحن ويحع عحن  محا بحن قحيس قحاا
حلحديع    لم ق ف,تاه راع فقاا يا أبا الدرلاع أتي حن محن املدينح  مدينح  رسحوا هللا

و  احاع  :قحاا ,  :قحاا ؟قاا فما احاع بحن جتحارت   بلاو أنن لدي به عن الن 
محن سحلن  ريقحا يلح مس ) :يقحوا   ا رسحوا هللاقاا فإين مسع ,  :قاا ؟بن  اه

فيه علما سهع هللا له  ريقا إىل اين  وإن املأئك  ل ضم أانا ها رلحا لطالح  العلحم 
وإن  الحح  العلححم يسحح انر لححه مححن   السححماع واررض ححح, احلي ححان   املححاع وإن فضححع 

ثح  ارنبيحاع إن العا  على العابد  نضع القمحر علحى سحائر الكوا ح  إن العلمحاع بحم ور 
 . ثوا العلم فمن أخاه أخا يي وافرارنبياع   يورثوا لينارا و  لر ا إ ا ور 
ولكحن أن ا نسححان بقححدر  ,وذلحن  سحح قام ه ,وذلحن أن العلححم أخصحر الطححرق إىل اينحح 

فححأ يصححع إىل الاايحح   مححا  ,ع   مسححاهوالححب  ,لححه يكححون ا حنححرال    ريقححهةيححالت اه
مححن سححلن  ريقححا  يلحح مس فيححه علمححا  )يقححوا:   وهلححاا النحح  م,أعلححيصححع  ححاه  ححن بححو 

 . لن هللا له به  ريقا  إىل اين س
: بحو العلحم ال حرع  العلحم فحاملرال بحه ,العلم إذا أ لق    أم هللا و   أم رسوله و 

العلمحححاع ورثححح  ):  وذلحححن  محححا قحححاا النححح   ,بحححالوحيني  حححأم هللا و حححأم رسحححوا هللا 
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علححححم  :ولكححححن ورثححححوا العلححححم , فححححالعلم بححححو ا,  يورثححححوا لينححححارا و  لر  ححححارنبيححححاع   ارنبيححححاع
 .الوح 

 .تمر مائ  سبعبه العظيم أ مر من مالت العلم     ا  وقد ذ ر هللا
 

 امن بلغ علم   :باب
حدثنا حممحد بحن عبحد هللا بحن  حا وعلح  بحن حممحد قحا  ححدثنا حممحد بحن فضحيع ححدثنا  -76

 ىي بحن عبحال أيب ببحات ارنصحاري عحن أبيحه عحن ةيحد بحن ثابحاليع بن أيب سليم عن حيح
نضر هللا امرأ مسم مقالع فبلاها فرب حامع فقه  حا ):   قاا رسوا هللا  :قاا 

ثححأي   » :-ةال فيححه علحح  بححن حممححد-« فقيححه ورب حامححع فقححه إىل مححن بححو أفقححه منححه
سحححلمني ولححح وم صحححح رئمححح  املياحححع علحححيهن قلححح  امحححرئ مسحححلم إخحححأري العمحححع هلل والن

 . واع هم
 ه؛احو نضحارت ال: ارت املحرال بحالن بح ضحلنا , نضر هللا امرأ مسحم مقحالع) :وذلن   قوله

أمحا  ,مفكانحا النضحارت ملحن مسحم مث اتب ح ,نحه يلح م محن السحما  ا تبحا أن ارصحع أوذلن 
وذلن  ااا امل حر ني املعرلحني الحاين  ,واوبهم اؤم من مسم من  ا اتبا  فهاا  

 ولكحن املحرال بحالن ,ومسعوا  أم هللا ف,عرلوا فحأ ي حملهم ذلحن  وا رسوا هللا مسع
 .السما  وا تبا  بو:
 

حدثنا حممد بن ب ار وحممد بن الوليد قا  حدثنا حممد ابحن اعنحر ححدثنا احعب  عحن  -77
نضر هللا امحرأ مسحم منحا ) :قاا   مساك عن عبد الر ن بن عبد هللا عن أبيه عن الن 

 . بلاه فرب مبل  أحني من ساممحديما ف
ن ملحاذا؟ ر ,فمحا يصحع للنسحان خيراحه ,والعلم ليس له نصحاب ,املاا له نصاب ل  اته

ن إو  ,ه يمبحححا خبححأل املحححاا؛ وذلححن أنححف  اتحححه  ححاع لحححه د,محححا العلححم  يننححأو  د,املححاا يننحح
 ا  ي يححده نححابر  هللا  ,لكححن العلححم خي لححف ,ي يححده   الرب حح  نقحح    الظححابر وهللا 

 -عليه الصأت والسحأم- الن  ويقوا ,  انناقه امقدار    وهلاا    عع هللا .وبا نا  
 .  بلاوا عو ولو آي) :على ما تقدم
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حدثنا حممد بن إبرابيم الدم ق  حدثنا مب ر بن إمسعيع احللح  عحن معحان بحن رفاعح   -78

 :  قحاا رسحوا هللا :قحاا عن عبد الوبحاب بحن خبحا املكح  عحن أنحس بحن مالحن 
ورب ر هللا عبحححدا مسحححم مقحححالع فوعابحححا مث بلاهحححا عحححو فحححرب حامحححع فقحححه  حححا فقيحححه نض ححح)

  . حامع فقه إىل من بو أفقه منه
 ي يد فيها و  ح,   :يعو ؛ مقالع فوعابا مسم): وهلاا قاا ,مر بالوع أ  الن  و 

ي يححد فيححه  نححي ححح,  لن ين بححه عنححد مساعححه ملعححىن أو لأفلهححاا ينباحح  للنسححان  ,يححنق 
  حححححداي واب ححححدا إ ححححا واهححححه يعححححو   ذلححححن علححححى ه  ححححوبأ ,رن بححححاا ليححححن ؛ويححححنق 
 .وتبديع

 
 ثواب معلم الناس اخلري :باب

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن وبح  بحن عطيح  ححدثنا الوليحد بحن مسحلم ححدثنا  -79
 محححرةوق بحححن أيب اهلحححايع ححححدثو ال بحححري ححححدثو أبحححو عبحححد هللا ار حححر عحححن أيب بريحححرت 

إن  ححا يلاححق املححؤمن مححن عملححه وحسححناته بعححد موتححه علمححا ) : قححاا رسححوا هللا  :قححاا
علمه ون ره وولدا صاحلا تر ه ومصانا ورثه أو مسأدا بناه أو بي ا  بن السحبيع بنحاه 

 .  صا ه وحياته يلاقه من بعد موتهأو هنرا أاراه أو صدق  أخراها من ماله  
ن بحححبحححو ا » :و النحححرج ابححن ايحححوةي يقحححوا   الك ححاببححأوهلحححاا  ,ننحححم مححن الولحححدأالعلححم و 

 ويبقحححى .ويبقحححى أخلحححد محححن الولحححد ,بن حححر اسنسحححان خحححاه بحححني النحححاس :يعحححو ,«املخلحححد
بحن محم خبحأل ا  ,خر ال من فينس  الك اب اليحهآللنسان وي صع سنده به ولو إىل 

فهححو  ,خبححأل الك ححاب , لطححوا السلسححل ؛يلاححق جبححده ارعلححى مبااححرت تسلسححله فإنححه  
قامحح  إ  و  ,ننححم للنسححان مححن ولححده   ذاتححهأوهلححاا العلححم  ,الححد وبححاق علححى بححاا ارمححر

 .اع أثر  وأا    عظم بر ألناس لو   اه من اه  ن ره  , لين هللا 
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حدثنا يعقوب بن  يحد بحن  اسح  املحدين ححدثو إسحاق بحن إبحرابيم عحن صحنوان بحن  -81
  أن النحح  : ي عححن أيب بريححرتسححليم عححن عبيححد هللا بححن  لاحح  عححن احلسححن البصححر 

 . ملسلم علما مث يعلمه أخاه املسلمأفضع الصدق  أن ي علم املرع ا) :قاا
 فحاهلل ,رنه بايهحع يقحم النسحال   اررض ؛هلاا تس انر احلي ان للعا  وب    البار

 ومحا تكسحبه  ,يحدي النحاسأل حيدي   الرب والبار مبا  سحبا لقد أخرب أن النسا
فين نح  ذلحن ال حر الحاي يقحم وحيصحع    ,نحاس بسحب  محاذا ؟ بسحب  ايهحعيدي الأ

 .ف ,من ح, البهائم من ار بو آلم ؛الرب والبار بدفعه بالعلم
فمححا  ,سححباب وعححوارض الححانوب مححن املصححائ  الححع تلاححق بححارممأا مححن ض ححأيو ححالن  

يهم فححالعلم يححدفم  سحح  يححدأمبححا  سححبا  بحح  حيححدي   ارمححم مححن مصححائ  و ححواري
 ,بحححاا مححن نححح وا اخلحححا بحححالعلم واةمىل لحححإحينئحححا  ويححدعو ,ىل لفحححم اخلحححاإ ويحححدعو ,ل ححرا

 فم ايهع .دو الن من لفم ال ر ب
 

 من كره أن يوطأ عقباه :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا سويد بن عمرو عن  ال بن سلم  عن ثابا عن  -81

ا ي, حع م كئ ح  هللا  محا رئح  رسحوا» :قحاا  اعي  بن عبد هللا بن عمرو عن أبيه
 .«نق  و  يط, عقبيه راأ

وأنحه ينباح  علحى اسنسحان  ,ال والحمإىل  تاحار إفيحه     يط, عقبه راحأن) :قولهبنا   
النح  و  ,محن مقحام رسحوا هللا  أاحع   ونلحن يكح ؛  مي   أمام الناس سواع  ان عاملحاأ
    ي قححححدم  حححح,هنم وأ   ,صححححاابه أو مي حححح  خلنهححححمأإذا م ححححى إمححححا ان مي حححح  وسحححح

ننحححرال بحححالن نحححو  محححن أنحححوا  الكحححرب فحححإن ا  ,  ومعحححه بعضحححهمإ ,ي حححيعونه أو يعظمونحححه
ورمبحا يطلح  ذلحن لحو   يح ,ع ويفي يحد وي كحاثر حح, يض ح اسنسان الاي  ل  إىل قل 

وإذا  ,وإ حا يطلح  احلحق فحإذا احاع استبحا   حد هللا ؛اسنسحان   يطلح  ا تبحا و  ,فقده
 .  ي,ت صرب وثبا

 
 بطلبة العلم ةالوصا :باب
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حححدثنا علحح  بححن حممححد حححدثنا عمححرو بححن حممححد العنقحح ي أنب,نححا سححنيان عححن أيب بححارون  -82
إن  , مرحبحا بوصحي  رسحوا هللا :قحاا  العبدي قاا  نا إذا أتينا أبا سعيد اخلدري

إن النحححاس لكحححم تبحححم وإهنحححم سحححي,تونكم محححن أقطحححار اررض ): قحححاا لنحححا    رسحححوا هللا
 . ان فإذا ااعو م فاس وصوا ام خا  ديي نقهون   ال

ا بحح,لاع ب أع أو  ححالن أيض ححمححا بححا إوذلححن   ,عظححم ال بعححتيعظححم علححم ا نسححان  و لمححا
 ححا  حح  علححى اسنسححان أن يقضحح   ,وحااحح  النححاس سححواع   ليححنهم ولنيححابم ,الرسححال 

 ينعحححع   محححا  حححان رسحححوا هللا , وحااححح  احمل حححاج   الحححدنيا ,حااححح  ايابحححع   العلحححم
 ن.ذل

 ؛لنيويحح  بححع بحح  لينيحح  ,فقحح   يظححن اسنسححان أن مهمحح  العححا  لينيححومححن ارخطححاع أن 
لقد أرسلنا رسلنا ) :    ابه العظيم وهلاا يقوا هللا اع وعأ ,حيني باا وحيني باا

أنحححح ا مححححم  هللا  , بالبينححححات وأن لنححححا معهححححم الك ححححاب وامليحححح ان ليقححححوم النححححاس بالقسحححح 
بيححاع بححدعوت إىل إنصححال النححاس   قححوم ارنبيححاع وورثحح  ارني, لنصححاللالك ححاب امليحح ان 

هححاا مححن رسححال  اححيئ ا فوا وأن   يبخسحح ,أيض ححا   حقهححم والعححدا ,املهم وحااححاهتمظححم
 . ا الع

 م والعمل بهلنتفاع بالعاال :باب
حدثنا أبو بكر بحن أيب احيب  ححدثنا عبحد هللا بحن  حا عحن موسحى بحن عبيحدت عحن حممحد  -83

اللهحم اننعحو مبحا علم حو ) :يقوا   ان رسوا هللا:قاا   بريرت بن ثابا عن أيب
 .واحلمد هلل على  ع حاا ,ا ما يننعو وةلين علم   وعلمو

 ,فالعلم له آثحار علحى ذات اسنسحان ,  باا أنه ينبا  للنسان أن يل مس آثار العلم
وبححاا  ,احلأحح  عليهححاويقححيم  ,بححالعلم ت يححالفححإذا   يننعححه فلححيعلم أنححه ي سحح ع إىل ننسححه بال

 ,أعظحم العمحع العبحالت محنو  ,آثار العلم العمع منوهلاا نقوا أن  .لرر على اسنسان
إذا ةال و  , فهاا أمارت على سوع ني هعمأ   ا وقع  ذا اةلال علم  إن اسنسان إ :وهلاا نقوا

حح , وأمت اخللححق الححاين يحح لالون ارت علححى سححأم  النيحح  وحسححن املقصححدا وةال عمححأ  أمححعلم 
حع سححهم أوبحم علحى ر  ,قع محن اخلْلحوبحؤ ع الكم ح ا, ويح لالون بأ  حويح لالون عمحأ   ,الم 
 . من يليهم من أبع العلم وارولياعمث  ,مث الصديقون ,نبياعار



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 54

 

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا يونس بن حممد وسريج بن النعمان قا  حدثنا   -84

معمر أيب  وال  عن سعيد  بن فليح بن سليمان عن عبد هللا بن عبد الر ن بن 
من تعلم علما  ا يب اى به واه ) : قاا رسوا هللا  :قاا يسار عن أيب بريرت 

 :يعو  ,ا    د عرل اين  يوم القيام ا من الدنيهللا   ي علمه إ  ليصي  به عرل  
 .رحيها
 .السنن عن ابن مااه ي راو  ,احلسن القطان أيب اتمن ةيال وباه
 

حيىي بن أيوب عن ابن احريج عحن أيب خربنا مد بن حيىي حدثنا ابن أيب مرمي أحدثنا حم -85
  تعلمحوا العلحم ل بحابوا بحه العلمحاع ) :قاا أن الن    ال با عن اابر بن عبد هللا

  .جملالس فمن فعع ذلن فالنار النارو  ل ماروا به السنهاع و  ختاوا به ا
ع أو م أو    ححعظ ححدر أو ي   صَّححيطلحح  العلححم لي   أن ,قلحح  اسنسححان بطلحح  ذلححن محح ألاإذا 
  وان كاسحح ,در أو يوبحح  انحح كس ولححعيص حح فإنححه إذا   يعظححم أو ؛و  ححا ذلححنوبحح  ي  

وهلحاا  حان ثوابحه  ؛عظيمح   العحا  علحى ارمح  وهلحاا تبعح ,العا  أعظم من ان كاسح   حاه
حح ل  ححان أمححره عنححد هللا إن اب ححدى ووفححق وسححد   ,عظححيم وعقابححه عظححيم  ححالن  اعظيم 

  بحاا البحاب ح حر محم  ع  لحوإذا  ,نحه ورثح  ارنبيحاعر ؛والصديقنيوحي ر مم ا نبياع 
وححم ًححام العلححم  ,أ   لحح مححر اخللحق علمححا  وأ مححربم أرنححه  ؛لهم ابلححيسلححم اخللححق وألحأع

علحيهم الصحأت -والاي  مم ًام العلحم محم ًحام العمحع بحم ارنبيحاع  .أاضمم ًام ال
واذا  ت,بحححححاين الوصحححححنني قحححححرب محححححن مقحححححام النبحححححو  نسحححححان إذا اسححححح كمعواس ,-والسحححححأم
افانحا هللا عح  واحع ع-فيحه قحرب محن صحنات ابلحيس  ؛و نق  بحاان ارمحرانأاس نق  

 . -وإيا م من ذلن
 

حححدثنا علحح  بححن حممححد وحممححد بححن إمسعيححع قححا  حححدثنا عبححد الححر ن بححن حممححد احملححاريب  -86
حدثنا عل  بن حممد ححدثنا إسحاق حدثنا عمار بن سيف عن أيب معاذ البصري ح و 

بحن منصحور عحن عمحار بحن سحيف عحن أيب معحاذ البصحري عحن ابحن سحاين عحن أيب بريحرت 
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ومحا , قحالوا يحا رسحوا هللا  ,تعوذوا باهلل من ا  احل ن: ) قاا رسوا هللا  :قاا 
يححا  :قيححع , منححه اهححنم  ححع يححوم أربححم مائحح  مححرت وال   اهححنم تعححوذ) :قححاا ؟احح  احلحح ن
ع إىل هللا أعد للقراع املرائني ب,عماهلم وإن من أبام القرا) :قاا ؟ من يدخلهرسوا هللا

 . الاين ي ورون ارمراع
أن  تيب بريحر أصحايح محن ححديع سحليمان بحن يسحار عحن يكن    ذلن محا احاع   ال

 :ن ليقححااآالححاي يقححرأ القححر  ئقححار ومححنهم ال ؛وا مححن تسححعر فححيهم النححارأذ ححر   النحح  
م العلحم والحاي تعلح ,ا اجملابحد   سحبيع هللاض حأي الن   ,يلقى   النارفيؤمر به ف ئ,قار 
وباا من  محاا عحدا هللا  ,ايض  أ  سيئ  عاقب  ملن أحسن مث  هلاا مم عظم العاقب ,رياع  

 ,فاسحححح اق ثححححواب عظيمححححا   دايحححح  العححححا  هت ححححدي ارمحححح ملححححاذا ؟ رنححححه ا ,سححححباانه وتعححححاىل
 .دتظع ارم  فاس اق العقاب ال دي ألهضوب
  

حدثنا ةيد بن أخ م وأبو بدر عبال بن الوليد قا  حدثنا حممد بن عبال اهلنحائ  ححدثنا  -87
  عل  بحن املبحارك اهلنحائ  عحن أيحوب السحخ ياين عحن خالحد بحن لريحن عحن ابحن عمحر

 حححا هللا فلي بحححوأ مقعحححده محححن محححن  لححح  العلحححم لاحححا هللا أو أرال بحححه ) :قحححاا  أن النححح  
 . النار

خ ياين. لها صايا  السَّ   خ ياين والس غ
 

حدثنا أ د بن عاصم العبالاين حدثنا ب ا بحن ميمحون قحاا مسعحا أاحعع بحن سحوار  -88
  تعلمححوا العلححم ) :يقححوا   مسعححا رسححوا هللا :قححاا  عححن ابححن سححاين عححن حاينحح 

إليكم فمن فعع ذلن  ل بابوا به العلماع أو ل ماروا به السنهاع أو ل صرفوا واوه الناس
 . رفهو   النا

ليحححه فال ن حححا إىل اهححح  أخحححرى ال نحححا إأرال أن يصحححرل واحححوه النحححاس رن اسنسحححان إذا 
نححس بححن أحححديع  مححنو ححاه  سححندالنأم  مححا اححاع   املوالعححا   حح ,ليهححاإمعهححا ولححوا 
النحاس   نلمحات الحرب يه حدي احا  ع العلماع  ممحع النأحوم   السحماعمم)مالن قاا: 

ع بينححه وبححني رؤيحح  وإن حيحح ,ابححا    ححري و  يسححاأن الححنأم ث :واملححرال اححاا , روالباحح
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و  يقححوا سحح,خرج  ,ع النححاسضححححح,   ي و قححرت يبقححى   مكانححه   ي اححاأ النححاس  ححيم
 ,بقححى مكانححهيبححع بححاا فيححه تسححويع للححننس مححن ال ححيطان و  ,ميححني أو يسححار أو حنححو ذلححن

رن  ؛بهوا بالنأومعلى باا ارصع وهلاا ا   اه الناس وبق  ثاب   آفإذا ةاا الايم والقرت ر 
 مححا   ,النححاس علمححا  علححى اخلححا وعلححى ال ححر ها مححا أرالالنححاس سححيه دون اححم ويبقححى نححابر  

 حححالن  ,منححح    لخحححوا وتقلبحححات ارححححوااة معرفححح  النصحححوا وار   حححدون بحححالنأوم يه
 . ا من ال ر الناس اؤ ع العلماعيعلم اخل ايض  أ
 

 من سئل عن علم فكتمه :باب
ةبر حدثنا اهليمم بن ويع حدثو عمر بن سليم حدثنا يوسف بن حدثنا أ د بن ار -89

محن سحئع ) :يقحوا  يقحوا مسعحا رسحوا هللا إبرابيم قاا مسعحا أنحس بحن مالحن 
 . ه أيم يوم القيام  بلأام من نارعن علم فك م

لعنح  هللا  ؛فهحو مسح اق للعحن ,م باحاه باسحهلاليحه و إومن   م العلحم عنحد حااح  النحاس 
 رفحححإهنم يسحححمعون ال ححح ؛ا محححن بحححو إسحححرائيعيض حححأوفيحححه احححبه  ,والنحححاس أوعحححنيواملأئكححح  

 محا يح كلم أبحع ال حر   ,و بحد هلحاا السحكوت محن مثحن , اعون للكابمس  ) ,ونسك وي
ومححن بححاا الححممن  ,ممنالحا يسححكا السححا ا لي,خححا يض حأ ححالن , لي,خححاوا مثنححا   ؛بال حر

راله ألح  احلحق الحاي يبلاحه ب غ م   أمحا .أو محاا ,أو احاه, وتظحأو ح ,إما أن تكون السأم 
علححيهم الصححأت -وريححع ارنبيححاع  :صححفاس بححو الححاي يسحح اق و   يححرله النحح والنححاس أ
 .-والسأم

قححوا اسمححام ي ,علححى إعأهلححا ئمحح   أن ارإاا البححاب مححم ثبححوت معنابححا ارحاليححع   بحح
   ذ ححر نححو  الوعيححد يعححو   ,«  البححاب احح ع صححح  ي»:  -عليححه ر حح  هللا-أ ححد 

 .إيامه بلأام
 

 كتاب الطهارة وسننها
 ال يقبل هللا الصالة بغري طهور :باب
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حححدثنا حممححد بححن ب ححار حححدثنا حيححىي بححن سححعيد وحممححد بححن اعنححر ح وحححدثنا بكححر بححن  -91
خلف أبو ب ر خا املقرئ حدثنا ي يد بن ةريحم قحالوا ححدثنا احعب  عحن ق حالت عحن أيب 

  يقبحع ) :  قحاا رسحوا هللا :هلحايل قحاااملليح بن أسام  عحن أبيحه أسحام  بحن عمحا ا
 . إ  بطهور و  يقبع صدق  من  لواهللا صأت 

نكحر الطهحور سحواع  أومحن  ,من ارمور القطعيح    عحدم قبحوا الصحأت باحا  هحور هوبا
رنحححه ااححححد  ؛  خحححأل   ذلحححنو صحححار أو ار حححرب فهحححو مرتحححد دي اراحلححح حححان محححن 

 .اأصوا ثباهت  وبو أصع  ,لصا  الصأت
ا  تحها باحا  هحارت قحد قحاا بعحم النقهحاع برل  يض ا فإن محن صحلى م عمحد  أو الن  م عمحد 

اسنسحححان إذا و حححالن ينباححح  أن نعلحححم أن  .احححاع بحححاا عحححن بعحححم النقهحححاع محححن احلننيححح و 
أنحه  ح   ,وتا ر أنه ليس علحى  هحارت ,ا أو م,موم ا ان إمام  أ باا  هارت سواع   ىصل

يصححل   ئححا  يبقححى حين باححا  هححارت   يقبلححه هللا  ترن ألاع الصححأ ؛عليححه أن ينصححرل
نبا  للنسحان أن وهلاا ي ,مر عظيم عند هللا سباانه وتعاىلأوباا  ,يصل  للناس ؟ملن

   .ا يني   اهذا  ان إمام  إ ,ي حااأيقطم صأته على 
 

 الوضوء شطر اإلميان :باب
بححن اححابور أخححربين حححدثنا عبححد الححر ن بححن إبححرابيم الدم ححق  حححدثنا حممححد بححن اححعي   -91

معاوي  بن سأم عن أخيه أنه أخربه عن اده أيب سأم عن عبد الحر ن بحن  حنم عحن 
إسبان الولوع احطر اسميحان واحلمحد ) :قاا  أن رسوا هللا  أيب مالن اراعري

هلل معع املي ان وال سبيح وال كبحا محعع السحماوات واررض والصحأت نحور وال  حات بربحان 
دو فبححائم ننسححه فمع قهححا أو لقححرآن حأحح  لححن أو عليححن  ححع النححاس ياححوالصححرب لححياع وا

 . موبقها
اححاع تنسححا ذلححن  ,منححه لق   واسحح يعاب العضححو ححح, مححا ,اسنقححاع بححو:واملححرال باسسححبان 
قححد و  ,«ا سححبان اسنقححاع» :ا رواه عبححد الححرةاق   املصححنف قححاا محح  عححن ابححن عمححر

-يقوا الن   ,حديع لقي  بن صربت   -عليه الصأت والسأم-ااع ارمر به الن  
 . احلديع  الولوع وخلع بني ارصابم اسب ) :-عليه الصأت والسأم
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 ثواب الطهور :باب

حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  حححدثنا أبححو معاويحح  عححن ارعمححش عححن أيب صححا  عححن أيب  -92
إن أحححد م إذا تولحح, ف,حسححن الولححوع مث أتححى ) : قححاا رسححوا هللا  :قححاا بريححرت 

  عنحه سأد   ينه ه إ  الصأت   خي  خطوت إ  رفعه هللا ع  واحع احا لراح  وححامل
 . اا خطيئ  ح, يدخع املسأد

ذا أححدي إ .ولحو   يكحن حمحدثا   ,والعلماع ي نقون على اس اباب الولوع لكحع صحأت
كححع صححأت لالولححوع  بواححوبمححن قححاا: السححلف  مححن العلمححاعمححن  .فيأحح  و  خححأل
أبحو لاول الطيالسح   محا    هقوا سحعيد بحن املسحي  رواه عنحوباا  ,اولو   يكن حمدث  

 .اسناله عنه صايح و  يوافق عليه .املسند
 ؟ ثابا عن الن  : ااسؤ 
  .: نعم إسناله صايح ال يخ اابأ
 

حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاعح  ححدثنا حيحىي بحن  -93
ن إبحرابيم ححدثو احقيق بحن سحلم  ححدثو  حران محوىل عممحان أيب  ما حدثو حممد ب

ا   املقاعحد فحدعا بولحوع ف ولح, مث قحاا رأيا عممان بن عنان قاعد  » :بن عنان قاا
مححن تولحح, »:   مقعححدي بححاا تولحح, ممححع ولححوئ  بححاا مث قححاا   رأيححا رسححوا هللا 

 .«  تارتواو ) : وقاا رسوا هللا  ,«ممع ولوئ  باا  نر له ما تقدم من ذنبه
محححع بححححاا العمحححع ين قحححر إىل ولحححح  منهحححا اتقححححان   مران  نححححران الحححانوب ذلحححن أن الانحححو 

فهححاه مححن ال ححروط الححع  ,اليقححني الححاي يصححاح  العمححع :يضححا  أومنهححا  ححالن  ,الولححوع
نحححه لحححيس محححن أراحححح والولحححوع علحححى ار .جتححح    اسنسحححان لانحححران محححا تقحححدم محححن ذنبحححه

أمحا الولحوع  .  ارم  بح  الاحرت وال اأيحعولكن ما  ان من خصائ  ,خصائ  ارم
  .-عليه السأم-فهو ثابا لاانا من ارمم  ما ثبا عن ابرابيم 
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 السواك :باب
حححدثنا ب ححام بححن عمححار حححدثنا حممححد بححن اححعي  حححدثنا عممححان بححن أيب العاتكحح  عححن  -94

تسححو وا فححإن ): قححاا  أن رسححوا هللا  : علحح  بححن ي يححد عححن القاسححم عححن أيب أمامحح 
ك مطهححرت للنحححم مرلححات للححرب محححا اححاعين اربيححع إ  أوصحححاين بالسححواك ححح, لقحححد السححوا

خ يا أن ينحرض علح  وعلحى أمحع ولحو  أين أخحال أن أاحق علحى أمحع لنرلح ه هلحم 
 . ح, لقد خ يا أن أحن  مقالم فم  وإين رس اك

 وبحو ,بحو عحول ,الاي يس اك به الناس اليوم :ارراك بو ,من ارراك والسواك بو أعم  
وا  فيسح اك باحاه  حالعراون  ا,ااح هار   -عليحه الصحأت والسحأم-واول   ةمن النح  امل

ويدخع   باا ما  ,إن السواك بو اامع لكع ما ي اري به النم :وهلاا نقوا ,و اه
  .فه  لاخل    باب السواك ,يسمى بنراات ارسنان

 
 الفطرة :باب

دثنا أبو الوليد حدثنا  ال عن علح  حدثنا سهع بن أيب سهع وحممد بن حيىي قا  ح -95
أن رسحوا هللا   بن ةيد عن سلم  بن حممد بن عمار بن ياسر عحن عمحار بحن ياسحر

  من النطرت املضمض  وا س ن اق والسواك وق  ال حارب وتقلحيم ارننحار ) :قاا
 .  سع الرباام وا ن ضاح وا خ  انون ف اسب  وا س ادال و 
  سحائر ال حرائم  ما واد مم فطرت اسنسان فهو م رو  :يعوواملرال بالن   النطرت 

خع   يححدلاب أم بححواب اآلأوعلححى خححأل بححع يححدخع بححاا    ,و  ينسححخ ,السححماوي 
لاب فإنحه   ما ما  ان من أمور اآلأ ,يطرأ عليها النسخ :, ارحكام ؟أبواب ارحكام
 :ارحححواا علححى ه بححوخ ومححا   ينسححخ جمموعححإن مححا ينسحح :وهلححاا نقححوا ,يححدخلها النسححخ

حكححام فإهنححا أمححا بالنسححب  لأل .اآللاب   تنسححخ ,ارخبححار   تنسححخ ,العقائححد   تنسححخ
 .ها النسخعلييدخع 

 
 ما يقول اذا خرج من اخلالء :باب
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حدثنا أبحو بكحر بحن أيب احيب  ححدثنا حيحىي بحن أيب بكحا ححدثنا إسحرائيع ححدثنا يوسحف  -96
 ححان » :فسحمع ها تقحوا  ى عائ ح لخلححا علح :بحن أيب بحرلت قحاا مسعحا أيب يقحوا

  .«إذا خرج من الاائ  قاا  نرانن  رسوا هللا 
 وما عدا ذلن , نرانن :اخلروج من اخلأع يقوا  صح ا ع ااع   الباب أوباا  

 .فأ يمبا
  

 على اخلالء واخلامت يف اخلالء ذكر هللا  :باب
 حام بحن حيحىي عحن ابحن حدثنا نصر بن عل  ايهضم  ححدثنا أبحو بكحر احلننح  ححدثنا  -97

 حححان إذا لخحححع اخلحححأع    أن النححح  » :  احححريج عحححن ال بحححري عحححن أنحححس بحححن مالحححن
 .«ولم خاًه

ه   اخلحأع أنح نحس أيديع    ما ااع   حديع عائ  رأي املصنف أنه يقيد
 .و أن باا ارمر مقيد ,  يا ر هللا 

 
 ايف البول قاعد   :باب

د بن سعيد وإمسعيع بن موسى السدي قحالوا ححدثنا حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وسوي -98
محن ححدثن »: قالحاارين عن املقدام بن اريح بن بحانئ عحن أبيحه عحن عائ ح  

 .«اا فأ تصدقه أنا رأي ه يبوا قاعد  باا قائم    أن رسوا هللا 
     ,وباا من النقحه أن ممحع بحاا ارمحر ينعلحه الراحع   ححاا ارلالحه وذبابحه وجميئحه

علححى   إ ححا ذ ححرت عائ ححو  ,مححر حححااألكححع  :فلهححاا نقححوا ,اعه ومكمححه وسححكنهحححاا بقحح
عليححه الصححأت -النحح  خبححأل مححن حكححى مححا علححم مححن حححاا  ,واححه وحححاا قححد علم هححا

علحححيهم رلحححوان هللا -  إن محححن الصحححااب :وهلحححاا نقحححوا . حححا ذلحححنو    ااينححح  -والسحححأم
,مهححات   ؛قححه  ححاه  ين -عليححه الصححأت والسححأم-ا عححن النحح  مححن ينقححه اححيئ   -تعححاىل

ي علحححق بححح,مر النسحححاع محححن مسحححائع  بقيحححام الليحححع محححا  املحححؤمنني فيمحححا ي علحححق بقيحححام النححح  
مححور أمححن  يضححا  أو ححالن  ,بححه البلححوى تعححم   يضححا  مححاأو ححالن  ,و ححالن الطهححارت ,احلححيم
 .و ا ذلنت, والع ر  ,والعدل ,الطأق
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 .من ألبس  النساع وسرتبنأيض ا و الن 
 .أو ي,مر به الناس ,-الصأت والسأمعليه -م  ا ينعله الن  والرااا ما ي علق ا

 
حدثنا حيىي بن النضع حدثنا أبو عحامر ححدثنا عحدي بحن النضحع عحن علح  بحن احلكحم  -99

ح  هنحى رسحوا هللا » :قحاا  عن أيب نضرت عن اابر بن عبد هللا , «اأن يبحوا قائم 
الحر ن املخ ومحح  يقححوا  مسعحا حممححد بحن ي يححد أبححا عبحد هللا يقححوا مسعححا أ حد بححن عبححد

أنا رأي ه يبوا قاعدا قاا الراع أعلم ااا منهحا  :قاا سنيان الموري   حديع عائ  
و ان من ا,ن العرب البوا قائما أ  تحراه   ححديع عبحد : قاا أ د بن عبد الر ن 
 .«قعد يبوا  ما تبوا املرأت»: الر ن ابن حسن  يقوا

وإ حا فعلحه وحكحا  ,املنحم محن البحوا قائمحا   -والسحأمعليه الصحأت - يمبا عن الن   
 اسقامح ,ن ا  لح  أاع بحار ب بو ار ل ,فيكون عدم النعع  ,عنه عائ   عدم النعع

وذلحن  محا محر  وما  ان ينعلحه النح  صحلى هللا عليحه وسحلم محن بحوا قائمحا عنحد احلااح  
 .   سبا   قوم فنعله رسوا هللا  -عليه الصأت والسأم-الن  
 

 االستنجاء باحلجارة والنهي عن الروث والرمة :ابب
ححححدثنا حممحححد بحححن الصحححباح أنب,نحححا سحححنيان بحححن عيينححح  عحححن ابحححن عأحححأن عحححن القعقحححا  بحححن  -111

إ حا أنحا لكحم ممحع ) : قحاا رسحوا هللا  :قحاا حكيم عن أيب صا  عن أيب بريرت 
تسحح دبروبا وأمححر بمأثحح  الوالححد لولححده أعلمكححم إذا أتيحح م الاححائ  فححأ تسحح قبلوا القبلحح  و  

 . رم  وهنى أن يس طي  الراع بيمينهأحأار وهنى عن الروي وال
 مححن اوحححدب تاحح اع احلأححار إوححا  الصححااب  علححى إاملاححو  ه  ابحح      ذ ححر ابححن قدامحح

  .  ذلن -عليهم رلوان هللا تعاىل-  خأل عند الصااب و  , ا ماع
 

ح وحححدثنا حممححد بححن ب ححار حححدثنا حححدثنا علحح  بححن حممححد حححدثنا و يححم عححن ارعمححش  -111
عبد الر ن حدثنا سنيان عن منصور وارعمش عن إبرابيم عحن عبحد الحر ن بحن ي يحد 

إين أرى صححاحبكم  :قححاا لححه بعححم امل ححر ني وبححم يسحح ه ئون بححه :قححاا  عححن سححلمان
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أاححع أمرنححا أن   نسحح قبع القبلحح  و  نسحح نأ  » :يعلمكححم  ححع احح ع ححح, اخلححراعت قححاا
 .«ك ن  بدون ثأث  أحأار ليس فيها رايم و  عظمب,مياننا و  ن

واملنه مححون , «ت ححع احح ع ححح, اخلححراع علمكححم نبححيكم »: وبححاا مححن عحح ت ا سححأم 
 ,ثيححاامواس ا ححوا  ,مححنهم  ححابم عححن احح ع مححن أحكححام الححدين سححرينكسححرون إذا اس ن

وبحاا    ,لحيهم اح ع محن الحدينإًعرت واوبهم عن أن ينس  و  ,  اوا بواوبهمو 
وةال  ,نعححم :قححاا ,وهلححاا ملححا قححاا لححه ,نححه مححن ا هنحح ام   ليححن هللا سححباانه وتعححاىلأ اححن

 . باا الاي علمنا رسوا هللا :على ذلن أنه
  

 يف غائط وبول ةلالنهي عن استقبال القب :باب
حححدثنا العبححاس بححن الوليححد الدم ححق  حححدثنا مححروان بححن حممححد حححدثنا ابححن هليعحح  عححن أيب  -112

 حهد علحى يأنه   حدثو أبو سعيد اخلدري»قاا:  د هللا ال با عن اابر بن عب
قحاا أبحو احلسحن بحن سحلم   .«أنه هنى أن نس قبع القبل  باائ  أو ببوا  رسوا هللا 

حححدثنا عبححد الححر ن بححن إبححرابيم أبححو حيححىي البصححري  ,وحححدثناه عمححا بححن مححرلاس الححدونق 
إن » :يقححوا د اخلححدري ححدثنا ابححن هليعحح  عححن أيب الح با عححن اححابر أنححه مسحم أبححا سححعي

 .«ا وأن أبوا مس قبع القبل هناين أن أارب قائم    رسوا هللا 
   -موهللا أعلحح- املححرتاحو  ,وبححاا مححن مسححائع اخلححأل الححع  مححرت فيهححا أقححواا النقهححاع

سحواع  حان ذلحن ا سح قباا  ,س دبار مكروه   النضحاع والبنيحانباا أن ا س قباا وا 
  .أو ا س دبار

 
 رخصة يف ذلك يف الكنف وإباحته دون الصحراءال :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعل  بن حممد قا  حدثنا و يم عن  ال بحن سحلم  عحن  -113
 :قالححا  اع عححن خالححد بححن أيب الصححلا عححن عححراك بححن مالححن عححن عائ حح خالححد احلححا  

د أرابحم قح) :قوم يكربون أن يس قبلوا بنرواهم القبل  فقحاا  ذ ر عند رسوا هللا »
قاا أبو احلسن القطان حدثنا حيىي بن عبيحد ححدثنا  .« فعلوبا اس قبلوا مبقعديت القبل 

 .اع عن خالد بن أيب الصلا مملهعبد الع ي  بن املاات عن خالد احلا  
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  .بن عبدكوحممد  ,بن عبدك حيىي ؛بوه عبدكأملن  :وايوخه اثنان
 

 سترباء بعد البولاال :باب
و يححم ح وحححدثنا حممححد بححن حيححىي حححدثنا أبححو نعححيم قحححاا حححدثنا علحح  بححن حممححد حححدثنا  -114

:  قحاا رسحوا هللا  :حدثنا ةمع  بن صا  عن عيسى بن ي لال اليماين عن أبيه قحاا
قاا أبو احلسن بن سحلم  ححدثنا علح  بحن   .إذا باا أحد م فلينرت ذ ره ثأي مرات)

 .عبد الع ي  حدثنا أبو نعيم حدثنا ةمع  فا ر حنوه
حليححع مححن   اس حلحح  وإخححراج مححا : املححرال بححالن بححورتوالنحح , احح عرتلنححو  يمبححا   ا
  .فيه خرب -عليه الصأت والسأم-ذلن عن الن    و  يمبا  .بقايا البوا

 
 قالنهي عن اخلالء على قارعة الطري :ابب

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عمرو بن خالد حدثنا ابن هليع  عن قحرت عحن ابحن احهاب  -115
هنححى أن يصححلى علححى قارعحح  الطريححق أو يضححرب   أن النحح » : يححهعححن سححا  عححن أب

  .«اخلأع عليها أو يباا فيها
فالعابر أحوج اليها محن بقيح   ,ليقأوموالم الطريق  ,وذلن أن النضاع أوسم للصأت

الحع  «املأعحن» :وقولحه ,عحن ذلحن -عليحه الصحأت والسحأم-وهلحاا هنحى النح   ,النضاع
 . اتقحححوا املأعحححن الحححمأي) :-والسحححأم تعليحححه الصحححأ-قحححوا ل للعحححن اسنسحححان, ت سحححب 
 .الع جتل  للنسان اللعن :يعو

 
 التباعد للرباز يف الفضاء :باب

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنحربي ححدثنا عبحد هللا بحن  محا بحن اعنحر ححدثنا  محا  -116
    وا هللاأن رسح» :بحن عبحد هللا املح ين عحن أبيحه عحن احده عحن بحأا بحن احلحاري املح ين

 .« ان إذا أرال احلاا  أبعد
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عليحه الصحأت -وبحاا بحو فعحع النح   ,عحدبغ :   الحرباة ي  نحه علحى ححالنيأواملرال بحالن فيحه 
 مححا ورل   ذلححن   ,أو رمبححا   يبعححد ,مححا   البححوا فإنححه يبعححدأو  ,-والسححأم    ححع حالححه

 .  حديع عبد هللا ابن مسعول ا يض  أو الن , حاين     حديع
  

 النهي عن البول يف املاء الراكد :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو خالد ار ر عن ابن عأأن عن أبيه عن أيب  -117

  .  يبولن أحد م   املاع الرا د):  قاا رسوا هللا  :قاا بريرت 
ىل وذبح  ا .ا فإنحه ينأسحهالبوا   املاع الرا حد ولحو  حان  محا  إن  :من العلماع من قاا

وقحاا بحه بعحم  ,بحن ةيحالرواه عحن احلسحن و  ؛ وقحوا أيب حنينح .واع  من النقهحاع باا
 .أصاابه  ,يب يوسف
 :-عليحه الصحأت والسحأم- محا احاع عحن النح    ,ط بال ااو أنه مرب :والصواب   ذلن

واحاع  , و لونحهأ  محا  لح  علحى انسحه أو  عمحه إإن املاع الطهور   ينأسه ا ع )
 .  وب   ا حمنون  ,أاس  لدي فيهبن) :  ذلن رواي 

 
 باب: الشديد يف البول

حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  حححدثنا أبححو معاويحح  وو يححم عححن ارعمححش عححن جمابححد عححن  -118
إهنمححا ) :بقححربين اديححدين فقححاا  مححر رسححوا هللا» :قححاا   ححاوس عححن ابححن عبححاس

ه وأمححا اآلخححر فكححان ليعححابان ومححا يعححابان    بححا أمححا أحححد ا فكححان   يسحح ن ه مححن بولحح
 .« مي   بالنميم 

فهمحا محن  ,ذي    النحاسأ :والنميم  ,أذي    البدن :البوا ؛وباا فيه وم بني ارمرين
 .وهلاا ما يعاب عليه ا نسان   قربه يعاب على الكبائر ؛الكبائر

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم حدثنا ارسول بن ايبان حدثو ير بن مرار  -119

إهنمحا ليعحابان ومحا يعحابان ) :بقحربين فقحاا  محر النح   :قحاا عن اده أيب بكحرت 
  . ب   الايب    با أما أحد ا فيعاب   البوا وأما اآلخر فيعا
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 .و  خأل عند النقهاع   ذلن ,من  بائر الانوب  ن الايبأا على يض  أوباا لليع 
سمحححام واعححح   او  ,محححن الكبحححائر  علحححى أن الايبححح  حكحححى إوحححا  العلمحححاع القحححر    
 .-عليه ر   هللا-لاب  ا
ارصحع فيهحا أهنحا  بحات    ,يسح  أثربحا تبح   بحا  ؟ب  اامل  للكحافر واملسحلموبع  

  : ا مسلم على حالني نإ :وأما بالنسب  لاا املسلم فيقاا ,املسلم
 ا حا حلسحانع   الصحاياني و يقحوا  محا احا رن النح   ؛ما حمارب فحأ  يبح  لحهإ

واهلأحححاع   ذلحححن فيحححه محححن الكحححأم فحححيهم  , واربيحححع معحححنابأهحححم أو بحححااهم ): 
ولكحن   ,فهحاا لحه  يبح ؛أمحا إذا  حان لحيس مباحارب .أمر معلحوم وباا ,وسبهم وا مهم

 ؛ولكنهحا حمرمح  , احاا املحؤمن   هنا ليسحا مالظحإا ع  قط ؟بع ب  مالظ   ااا املؤمن
مححن  أ ) قححاا : -والسححأم تعليححه الصححأ-نححه أالسححنن  هبححو لاول     ابححأوذلححن ملححا رواه 
ىل حقحه   عرلحه أن إاحارت أيضحا  إبحاا   ن قصه أو  لنحه محا   يطيحقاا أو نلم معابد  
ذلحن اح ع   بحمورمبحا يكحون ي ,باع بار أنه رمبا بالوقيعح  فيحه يحو ر الصحدر ؛  يطعن فيه

 .ن صار للننسو الن ا  ,لعدوانمن ا
  

 ليه وهو يبولالرجل يسلم ع :باب
حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عيسى بن يحونس عحن بااحم بحن الربيحد عحن عبحد هللا بحن  -111

وبححو يبححوا   مححر علححى النحح  أن راححأ   : حممححد بححن عقيححع عححن اححابر بححن عبححد هللا
لح  إذا رأي حو علحى ممحع بحاه احلالح  فحأ تسحلم ع) : فسلم عليه فقاا لحه رسحوا هللا 
  . نفإنن إن فعلا ذلن   أرل علي

يضحا  تعظيمحه لكححأم أو حالن  ,-عليحه الصحأت والسححأم-يضحا  محن خلححق النح  أ  بحاا 
 أو حنححو ذلححن ا,أحححد   يحح ذا  ححان    إاسنسححان  أن ؛اار للنححاسعححو ححالن اس ,هللا 

  ا   ححديع أم سحلميض  أ الن    , ما فعع رسوا هللا   ,و يبني عارهأ أن يل مس
 ن احححئاغ إنحححه لحححيس بحححنغ بحححوان علحححى أبلحححن إ: ) -عليحححه الصحححأت والسحححأم-قحححوا النححح  
ن اسنسححان إذا أرال أن ينعححع احح ع وخي ححى أن أي: أ , لححن وسححبعا لنسححائ سححبعا 

 .أن يبني مقامه وأن باا حكم مننصع عن ذلن ؛يقم ا ع   ننس اسنسان



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 66

 

  
 ستنجاء باملاءاال :باب

دثو حححدثنا ب ححام بححن عمححار حححدثنا صححدق  بححن خالححد حححدثنا ع بحح  بححن أيب حكححيم ححح -111
 لا  بن نافم أبو سنيان قاا حدثو أبحو أيحوب ارنصحاري واحابر بحن عبحد هللا وأنحس 

 ,أن بححاه اآليحح  ن لححا فيححه راححاا حيبححون أن ي طهححروا وهللا حيحح  املطهححرين:بححن مالححن 
يححححا مع ححححر ارنصححححار إن هللا قححححد أثححححىن علححححيكم   الطهححححور فمححححا ) : قححححاا رسححححوا هللا 

نأ  باملححححاع قححححاا فهححححو ذاك مححححن اينابحححح  ونسحححح   هححححور م قححححالوا ن ولحححح, للصححححأت ونا سححححع
 . فعليكموه

  لنححح ه    ابحححالسحححمرقندي  قحححد ذ حححر ,محححن علححح  سححح نأاع باملحححاع   ختلحححووأحاليحححع ا 
الصحححااب    صححبح سححن  أمث  ,األب ححح  سحح نأاع باملححاع  حححان   ةمححن النحح  أن ا  :النقهححاع
  ,ون علحى أنحه سحن  أهنم  معح؛ على بااوحكى إواعهم  ,-رلوان هللا تعاىل-عليهم 

و حاه القحوا   وذلن أنه قحد احاع عحن حاينح  بحن اليمحان ؛رظ  نو  حكاي  اسوا 
 .س نأاع باملاع وتقدمي احلأارت عليهبعدم ا 

محا  , محن أنهربحا:نا على الك اب سنبني ول  من املسائعمرور    وحنن بإذن هللا  
لكحن سحنبينها بحإذن  ,    حاب قد    دبا  ال  العلم جمموعح  ,وا  الصااب إفيه 
فيهحا إوحا   ا ح ,ئح  مسح,ل اما أنن قرابح  ارربعوب  فيم ,ما ذ رنا   مولعها هللا 

ومنهححححا مححححا بححححو إوححححا   ,منهححححا مححححا بححححو إوححححا  م قححححرر ,-علححححيهم رلححححوان هللا-الصحححااب  
 .سم والطاق    مولعه بإذن هللاونبني ذلن يس  الو  نقوض,م
 

 الكلبباب غسل اإلناء من ولوغ 
حدثنا حممد بن حيىي حدثنا ابن أيب مرمي أنب,نا عبد هللا بن عمر عن نافم عن ابن  -112

  إناع أحد م فلياسله سبم  إذا ول  الكل ): قاا رسوا هللا  :قاا  عمر
 . مرات

وأما لني   ,إذا ارب الكل ): بلنيعن اسمام مالن وأاهر الطرق وأصاها 
ابن عمر من  ريق  بريرت, ومن  ا حديع أيبمن  ا حديع الولون فهو ثابا 
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ذا )إ: بلني فهو  عبدهللا بن عمر أما  ريق اسمام مالن   حديعو  اسمام مالن.
أما لني الولون ااع   واه خأل اراهر, مم أن الكل  يل  ويوصف  . ارب
ي رب بلسانه يل , الاي وذلن أن الاي يل  بو الاي يضم لسانه   املاع,  بالن.

 الاي ي رب ب ن يه يسمى اارب ا. أما
 

 الوضوء بسؤر اهلرة  :باب
حدثنا عمرو بن رافم أبو حأر وإمسعيع بن توب  قا  حدثنا حيىي بن ة ريا بن أيب  -113

   نا أتول, أنا ورسوا هللا » :قالا  ةائدت عن حارث  عن عمرت عن عائ  
 .«من إناع واحد قد أصابا منه اهلرت قبع ذلن

سواع  ان ذلن من الطيور  ,هلرت  ع ما  ان   البيوت  ا يطوليدخع   حكم او 
 .أو  ابا فه  لاخل    باا احلكم ويرفم فيها احلرج

 
 باب الرخصة بفضل وضوء املرأة

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو ارحوري عن مساك بن حرب عن عكرم  عن  -114
  فأاع الن     انن   ا  سع بعم أةواج الن  » :قاا  ابن عباس

 .« املاع    ن ) :ليا سع أو ي ول, فقالا يا رسوا هللا إين  نا انبا قاا
وإ ا  , على أنه مينم,وا  الصااب  على املنم من املاع املس عمعإ  نقع املاورلي

 .  لرا  املنمبو اخلأل 
 

 باب : النهي عن ذلك
ن أيب إساق عن احلاري عن حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبيد هللا عن إسرائيع ع -115

يا سلون من إناع واحد و  يا سع أحد ا وأبله    ان الن  »: قاا  عل  
 .«بنضع صاحبه

ذلن و  يل م من  .وليسا  راب  لرمي ,   راب  تن يهيأن الكرابوالصواب   ذلن 
رل وأوا من أو  باا, أن نورل اخلأل    نأس أو  , و  ن املاع ي: إحينئا أن نقوا
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  ,ت أو الراعاملرأ به انسان أو ا  سلس عمع إذا مسه اسلماع امللمس,ل  النأاس  
    مام أبو حنين قاا به اس ,بم احلنني  ق املرأت,ح   الن أيض ا بالنسب  

 .وقاا به أبو يوسف ب,ن املاع ينأس ,رواي  ابن ةيال
, وثاب   أيب حنين عن  ولكنها ثاب   ,رواي وبعم النقهاع من احلنني  ينن  باه ال 

 .أيض ا عن أيب يوسف 
 

 باب: الوضوء مباء البحر
حدثنا سهع بن أيب سهع حدثنا حيىي بن بكا حدثو الليع بن سعد عن اعنر بن  -116

 نا أصيد »: ربيع  عن بكر بن سوالت عن مسلم بن ا   عن ابن النراس  قاا
 ا رت ذلن لرسوا هللا و انا يل قرب  أاعع فيها ماع وإين تول,ت مباع البار ف

 .« بو الطهور ماؤه احلع مي  ه) :فقاا
 و الن , هوري  ماع البار مس,ل  مهأور, اخلأل   س,ل باه املاخلأل   و 

ااع عن عبدهللا بن  ,قدمي   باا ألاخل ,رفعه للادي وإةال ه للنأس أيض ا
أل اندثر اخل لكن بااو  ,بعدم الطهوري  مباع البار عبدهللا بن عمر و  ,عمرو

 .واس قر على أنه  ابر مطهر ,وا وبق  اس
 

 الرجل يستعني على وضوئه فيصب عليه باب:
حدثنا  رلوس بن أيب عبد هللا الواسط  حدثنا عبد الكرمي بن روح حدثنا أيب روح  -117

بن عنبس  بن سعيد بن أيب عيال موىل عممان بن عنان عن أبيه عنبس  بن سعيد 
 نا أولئ » :قالا  عيال و انا أم  لرقي  بنا رسوا هللاعن ادته أم أبيه أم 

 .«وأنا قائم  وبو قاعد  رسوا هللا 
أو ناوله  ,ص  عليه اع  سو  ,هئنسان بااه   ولو و  خأل   اواة اس عان  اس

   حديع عبدهللا بن مسعول ,  أحاليع  مات  وثبا ذلن عن الن   ,املاع
و  حديع املاات بن اعب  , س بن مالن   حديع أن أيض ا و الن ,
  عن الن    أما ما ااع   حديع عمر بن اخلطاب , ابا من ارحاليعو 
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ين أ ره أو   أح  أن يعينو على ولوئ  إ» قاا :على عمر,  ,ا عليهوااع موقوف  
  إسناله بؤ ع »وقد سئع حيىي بن معني عنه فقاا: , فهاا حديع منكر, «أحد
 .«حلط ال  ا 
 

 يف الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده يف اإلناء قبل أن يغسلها :باب
حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق  حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاع   -118

أبا  حدثو ال بري عن سعيد بن املسي  وأيب سلم  بن عبد الر ن أهنما حدثاه أن
إذا اس يقي أحد م من الليع فأ يدخع ) :  ان يقوا قاا رسوا هللا  بريرت 

 . فإن أحد م   يدري فيم باتا يده يده   اسناع ح, ينرن عليها مرتني أو ثأثا
بنا والنه   , ارمر   ذلن؛ حمموا على ا س اباب,وبو حمموا على ا س اباب

حد وا  اوا  وقد حكى اس , أ  يدخع يده   اسناع ح, ياسلها ثأث ا,للكراب 
ما ااع عن نه   يقع أحد بالواوب إ  إقاا: و   مام ال افع اس من العلماع  

 الن.ترك القوا ب, مث عطاع
 

 باب : ما جاء يف التسمية على الوضوء
حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم حدثنا ابن أيب فدين عن عبد املهيمن بن عباس بن  -119

  صأت ملن   ) :ااق  سهع بن سعد الساعدي عن أبيه عن اده عن الن  
ولوع له و  ولوع ملن   يا ر اسم هللا عليه و  صأت ملن   يصل  على الن  و  

حدثنا أبو حامت حدثنا  :قاا أبو احلسن بن سلم   ,صأت ملن   حي  ارنصار
 .عيسى بن مرحوم العطار حدثنا عبد املهيمن بن عباس فا ر حنوه

و ع ارحاليع الوارلت    ,البسمل  عند الولوع ايئ  بارمر با   و  يمبا عن الن 
و الن أبو  , مام أ داس ا ع   البابعلى عدم صا   ن    ,باا معلول 
  وأعلى ا ع ااع   باا الباب بو ما ثبا عن عبدهللا بن عمر ,حامت الراةي

 .ا عليهموقوف  
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 باب: التيمن يف الوضوء

الننيل  حدثنا ةبا بن معاوي  عن ارعمش  حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو اعنر -121
إذا تول,مت فابدعوا ):   قاا رسوا هللا :قاا  عن أيب صا  عن أيب بريرت

  .مبيامنكم
وباا إوا   ,عند ال طهر  البداعت باليمني وارمر بنا حمموا على ا س اباب 

اسع بع ميينه فولو بدأ ب ماله ق ,ت باليمني مس اب اعبدعليه على أن ال  الصااب 
 .صايح وع هولف فاسع اليسرى قبع اليمىن اليد اليسرى قبع اليمني

 
 باب: املبالغة يف االستنشاق واالستنثار

حدثنا أ د بن عبدت حدثنا  ال بن ةيد عن منصور ح وحدثنا أبو بكر بن أيب  -121
  ايب  حدثنا أبو ارحوري عن منصور عن بأا بن يسال عن سلم  بن قيس

 . تول,ت فانمر وإذا اس أمرت ف,وتر إذا) : يل رسوا هللا قاا  :قاا
اسي ار  أنلليع على  هباا فينقوا  ,س أمارا   ارمر باسي ار   مس,ل  ا وبن
من ن اسنسان ينعع إ :يقاا فأتوقين ؛  , ا ي ار   ما ااع به الن   نتوقي
ما أن ومعلوم , اس أقعلى اسي ار وأن باا سن  على  من أقواايقوا  فعاا أوأ

ومم  ,مور املس قارتمن ار , أن بااا س نأاع أيض ا و الن ,ي علق با س أمار
 .ذلن اس ا  فيها اسي ار

وال  ام  ,ارباته الن أيض ا   و  ,وعلى باا نقوا أن إي ار اسنسان ممأ   أ أته 
اس اباب اسي ار ذلن على سبيع العموم ب ي ن  والقوا بس ,  لليع عليه باا ,ذلن
من   وما ااع عن الن  .من ارمور ال وقيني باا باع بار أن  ؛فيه نظر , بااالائم  

 ,أو ثأي ب رب نيسبم أو ال رب ال مرات  ال ع  اس اباب عدل معني من ار
رمبا   فالن  بعدل لليع بعضه على عدم اس اباب اسي ار ول ومه باا مقيدنقوا ف

, تقييده أما ال مر فإنه ااع عن الن   ,  رنه   ي قيد ,اارب مرتني أو ثأث  
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املرال و أ ع اسنسان ثأي ًرات   يكن م بع ا, وإ ا و  نقوا ب,نه مقيد بالوتر, فل
 .بالن السبم بعينها

 
 الوضوء ثالث ا ثالث اباب: 

 حدثنا سنيان بن و يم حدثنا عيسى بن يونس عن فائد بن عبد الر ن عن عبد هللا -122
 .«ا ومسح رأسه مرتا ثأث  تول, ثأث    رأيا رسوا هللا » :قاا  بن أيب أوىف

 .مأنه مسح رأسه ثأث ا, وإ ا ااع ذلن بعدب و  يمبا عن أحد من الصااب  
 

 ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهة التعدي فيهباب: 
ائ   عن حدثنا عل  بن حممد حدثنا خايل يعلى عن سنيان عن موسى بن أيب ع -123

فس,له عن   ااع أعرايب إىل الن  » :عمرو بن اعي  عن أبيه عن اده قاا
على باا فقد أساع أو تعدى باا الولوع فمن ةال ) :ا مث قااا ثأث  الولوع ف,راه ثأث  

 .« أو نلم
وهلاا   ,سان   إسبان الولوعنا  ا هال اسوقطع   ,ا للوسواسمأي لفع  البوإ ا حدل 

   مرتولو للنسان أن يسب  ميكن  أيض ا و الن ,مأي ب  اسسبانن ال: إنقوا
لوع وذلن  إةال  ا ع   اسد باا ما  ان   أحكام الو  عنوخيرج  ,واحدت

إذا أرال اسنسان إةال ه فهاا أمر  ذلن, وعليه  ا يل صق به من ةيا وحنو نساناس
 .وبو ةائد عنه ,خارج عن مس,ل  الولوع

 
 الوضوءإسباغ ما جاء يف باب: 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حيىي بن أيب بكا قاا: حدثنا ةبا بن  -124
حممد, عن عبد هللا بن حممد بن عقيع, عن سعيد بن املسي , عن أيب سعيد 

أ  أللكم على ما يكنر هللا به اخلطايا, )قاا:   , أنه مسم رسوا هللا  اخلدري
إسبان الولوع على املكاره, )بلى يا رسوا هللا قاا:  ؟ قالوا: ه   احلسناتوي يد ب

 . سااد, وان ظار الصأت بعد الصأتو مرت اخلطا إىل امل
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فقد ينعع ال  ع  ,  باا أن اسنسان ليس  ع عمع من أمور الطاعات لبه ننسهو 
م ك     علي :و ما   قوله تعاىل ,وبو  اره  ما   إسبان الولوع على املكاره

اسنسان   بعم ننس على  والكره الننس  الاي يطرأ, بو  ره لكم{الق اا و 
 , وسيل  لنقم السن  ذلن العقأنيون  ا, وي خامقاوم ه أعظم أار   اخلا, باا أعماا

رن واجملابدت ؛ وال ريع  ت خابا بعكس ذلن أن باا الدليع على عظم ارار 
  وم عها, سياق هلوابا أما مم ا ن ,ي اقق إ  مم مقاوم   الننس ال كليف  

كليف والمواب والعقاب يقم إ ا قاما على ال  ,وال رائم ,ي خيع ذلن    ال كليف
 .عليهما

 
 ختليل اللحيةما جاء يف باب: 

حدثنا إمساعيع بن عبد هللا الرق  قاا: حدثنا حممد بن ربيع  الكأيب قاا: حدثنا   -125
, قاا: أيوب ارنصاريواصع بن السائ  الرقاا , عن أيب سورت, عن أيب 

 .«تول,, فخلع حلي ه  رأيا رسوا هللا »
وارحاليع  ات,وإ ا ب  موقوف ,  ال خليع ا ع رفو  عن الن  و  يصح   امل

 .الوارلت   املرفو  معلول 
 لاخع ,وعدله ,و الن بيئ هوهلاا  ع مس,ل  من توابم ال خليع بصن  ال خليع  

 .  عدم ثبوته أيض ا
 

 يف مسح األذننيما جاء : باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعل  بن حممد, قا : حدثنا و يم, عن احلسن بن   -126

:  صا , عن عبد هللا بن حممد بن عقيع, عن الربيم بنا معوذ ابن عنراع, قالا
 .«, ف,لخع إصبعيه   ااري أذنيه تول, الن  »

 ذنني فهاا   يمبا عن الن  اراعأما إلخاا ارصبعني   ف و  ,مسح ارذنني ثابا
 .و لها معلول  ,ول  من ارحاليع ه, وقد ااع في-عليه الصأت والسأم–
 .واخلأل ااع بعد ذلن , على أن مسح ارذنني سن   أيض ا  مم الصااب    و 
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 باب: ختليل األصابع

عيع بن  حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حيىي بن سليم الطائن , عن إمسا -127
أسب  : )  ما, عن عاصم بن لقي  بن صربت, عن أبيه قاا: قاا رسوا هللا 

  .الولوع, وخلع بني ارصابم
فيما ذ ره  مام مالن وأما قوا اس ,ارحاليع   ختليع أصابم  القدمني معلول 

 ., بو اس اسان املا«باا حسن»  السنن الكربى   قوا:  عنه البيهيق 
أما , )وخلع بني ارصابم  ت:   عموم حديع لقي  بن صرب  لاخع صابموختليع ار

 . عن الن  فيه ا ع تقييد الرالني بالا ر فهاا   يمبا
 

 غسل العراقيبباب: 
حدثنا العباس بن عممان وعممان بن إمسعيع الدم قيان قا  حدثنا الوليد بن مسلم   -128

  اراعري حدثو أبو حدثنا ايب  بن ارحنف عن أيب سأم ارسول عن أيب صا
عبد هللا اراعري عن خالد بن الوليد وي يد بن أيب سنيان وارحبيع ابن حسن  

أًوا الولوع ويع ) :قاا  وعمرو بن العاري  ع بؤ ع مسعوا من رسوا هللا 
 . لألعقاب من النار

 :يعو ,«على واوب  سع القدمني  اب أوم الصا» :ليلى  ابن أيبيقوا 
مبسح القدمني ولو  :وباا فيه رل على الرافض  الاين يقولون ,امنهما ايئ     يد  هنأ

 .  يكن عليهما خف
 

 الوضوء على ما أمر هللا تعاىلما جاء يف باب: 
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا حممد بن اعنر حدثنا اعب  عن اامم بن ادال أيب  -129

 مان بن عنان أنه مسم عم :صخرت قاا مسعا  ران حيدي أبا برلت   املسأد
صأت املك وبات  نارات من أمت الولوع  ما أمره هللا فال) :قاا  حيدي عن الن  

 . ملا بينهن
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وأن  ,و  باا لليع على أن الولوع وإسبا ه له أثر   تكنا الانوب بني الصلوات
وهلاا  ,إسبان الولوع هلا أيض ا م ال كناوإ ا يعظ   ,ال كنا ليس   الصأت جمرلت

وباا من  ,كع صأتلينبا  على اسنسان وي , د   حقه أن يسب  الولوع  :نقوا
  ,ينعلها مم حاا  الناس ولعف اليد من اه  املاع   السنن الاالب  الع  ان الن 

 .وباا ميسور   ارةمن  امل ,خرت ,و ا ذلن
 

  باب: املنديل بعد الوضوء وبعد الغسل
بن ارةبر, قا : حدثنا مروان بن حممد قاا: حدثنا  حدثنا العباس بن الوليد وأ د -131

ي يد بن السم  قاا: حدثنا الولني بن عطاع, عن حمنوظ بن علقم , عن سلمان 
ب  صول  انا عليه, فمسح اا تول,, فقل  ا) :, أن رسوا هللا  النارس 
 . واهه
لروات المقات من امن مناريده, وبو وبو  ,ه  ابن مااإم    خيرج له س  الد بن ي ي
وباا احلديع من مناريد  , وقد صااه أيض ا  ا واحد,قه  ا واحد من العلماعوث  

 .ابن مااه
 

 باب: الوضوء من مّس الذكر
حدثنا سنيان بن و يم قاا: حدثنا عبد السأم بن حرب, عن إسااق بن أيب فروت,  -131

عا رسوا , قاا: مس عن ال بري, عن عبد الر ن بن عبد القاري, عن أيب أيوب
 . من مس فراه, فلي ول,)يقوا:   هللا 

ولالن  ان  , ا بو أمارتإو  .ينقم بااته باع بار أنه ؛ا بعينهمس النرج ليس حدث  
بع ينقم مس الا ر أم    , ا ح, عند الصااب ل  قدمي  ,اخلأل   املس

ارت فه  إم ,أن مس الا ر   ينقم إ  إذا  ان ب هوت :  باا وارراح ينقم,
 معون   أن الصااب    بدائم الصنائم:  وقد ذ ر الكاساين .لن وا الناقم

 .بااتهليس حدث ا الا ر حدثا يعو  على عدم اع بار مس 
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 باب: ما جاء يف الوضوء من حلوم اإلبل
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عبد هللا بن إلريس, وأبو معاوي , قا :  -132

عبد هللا بن عبد هللا, عن عبد الر ن بن أيب ليلى, عن الرباع حدثنا ارعمش, عن 
تولئوا )عن الولوع من حلوم اسبع؟ فقاا   ئع رسوا هللا بن عاةب قاا: س  

 . منها
حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا عبد الر ن بن مهدي قاا: حدثنا ةائدت,  -133

عن اابر بن مسرت, وإسرائيع, عن أاعع بن أيب ال عماع, عن اعنر بن أيب ثور, 
 .«اسبع, و  ن ول,, من حلوم الانمأن ن ول,, من حلوم   أمرنا رسوا هللا »قاا: 

 حديع الرباع وحديع اابر وما :وباان  ا أصح ا حاليع الوارلت   الولوع
ووهور العلماع على  ,وباا من مسائع اخلأل ,من عل  فهو لوهنا أو   خيلو باعدا

ين  ورواي  نمالن وال افع  وأيب حايمهور  وبو قوا   ,عبلام ارب عدم النقم
واوب الولوع من  إىل عنه امل هور    رواي  أ د مام وذب  اس ,أ د اسمام عن

عنه روي عنه ا س اباب وروي  وب  أيضا قو ن  بن تيمي   ,بعحلم اس
 .الواوب

 
حدثنا بقي , عن خالد بن  حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا ي يد بن عبد ربه قاا: -134

ي يد بن عمر بن ببات الن اري, عن عطاع بن السائ , قاا: مسعا حمارب بن لثار, 
تولئوا من )يقوا:   , يقوا: مسعا رسوا هللا  يقوا: مسعا عبد هللا بن عمر

حلوم اسبع, و  ت ولئوا من حلوم الانم, وتولئوا من ألبان اسبع, و  تولئوا من 
 . وا   معا ن اسبعم, وصلوا   مراح الانم, و  تصلألبان الان

وإ ا ال مضيم وما  ,ن السن وليس م ,بع خربو  يمبا    الولوع من ألبان اس
ون املضمض  يسم   فهم ,بعم السلف فهو حمموا على املضمض  ذلن عن  ااع 

 .او سع اليدين ولوع  
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  باب: الوضوء من القبلة 
ايب  قاا: حدثنا حممد بن فضيع, عن حأاج, عن عمرو بن حدثنا أبو بكر بن أيب  -135

 ان ي ول,, مث » :أن رسوا هللا   اعي , عن ةين  السهمي , عن عائ  
 .«يقبع ويصل  و  ي ول,, ورمبا فعله يب

ع و  يقب      ان الن   اال ,ن مس املرأت   ينقم الولوعأ  باا لليع على 
 .ي ول,

 
 باب: احلياض

بن خالد والعباس بن الوليد الدم قيان قا  حدثنا مروان بن حممد  حدثنا حممول -136
 :حدثنا رادين أنب,نا معاوي  بن صا  عن رااد بن سعد عن أيب أمام  البابل  قاا

 . إ  ما  ل  على رحيه و عمه ولونهإن املاع   ينأسه ا ع ) : قاا رسوا هللا 
ن املاع   أاللني , وذلن ع وإن لعف احلديع و وباا حمع إوا  من اه  العم

فإذا  ,إذا  ان  ما ا ح, ت اا أحد أوصافه المأث  ؛فيه النأاس  اينأس إذا وقع
ف كون النأاس  , وأما ما حيكيه  ,باملخالط  أو باملماةا  أو باجملاورت تاات سواع  

  دير فإهنا تنأسه وحيكون اسوا   بعم النقهاع أن الن,رت إذا وقعا   بئر أو 
بع إن بعم النقهاع حيك  إوا   ؛  باا , فهاا من ألعف حكايات اسوا 

 .وبو قوا بعيد ,الصااب  على باا
 

 باب ما جاء يف بول الصيب الذي مل يطعم
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا أبو بكر احلنن  حدثنا أسام  بن ةيد عن عمرو بن  -137

ينضح وبوا اياري   ا الاأمبو ) :قاا  أن رسوا هللا   اعي  عن أم  رة
 . ياسع
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بن منصور   مسائله اق  ما نقله إسا  هبوياحكى إوا  السلف إسااق بن ر 
 قد حكى أبو الرب ات ابن تيمي و  ,ال نريق بني بوا اياري  وبوا الاأم علىاسوا  
 .وا  الصااب  على ال نريق بينهماإ 

 اا ما ااع البيهق  , وب  خيراا ايئ ا من باه ارحاليع والبخاري ومسلم
 يكون   ننسه ا ع من باه ارحاليع .

 
حدثنا حوثرت بن حممد وحممد بن سعيد بن ي يد بن إبرابيم قا  حدثنا معاذ بن  -138

  عن أبيه عن عل  ب ام أنب,نا أيب عن ق الت عن أيب حرب بن أيب ارسول الديل 
قاا أبو   ,بوا اياري ينضح بوا الاأم وياسع ) :قاا   بوا الرليم  أن الن  

حدثنا أ د بن موسى بن معقع حدثنا أبو اليمان املصري قاا  :احلسن بن سلم 
يرل من بوا الاأم وياسع من بوا اياري  ) : س,لا ال افع  عن حديع الن  

وبوا اياري  من اللام  ,رن بوا الاأم من املاع والطني :قاا , واملاعان ويعا واحد
إن هللا تعاىل ملا خلق  :قاا ,  :قاا قلا ؟لقنا :أو قاا ؟فهما :ا يلمث قا .والدم

آلم خلقا حواع من للعه القصا فصار بوا الاأم من املاع والطني وصار بوا 
 .ننعن هللا به :نعم قاا يل :قلا ؟فهما :قاا يل :قاا ,اياري  من اللام والدم

 , وبااا وارح ال افع  وباا من ةيالات القطان على ابن مااه فهاا من تنس
ةوا ه   أما حواع وب ,خلق آلم من تراب وذلن أن هللا  ليع,من لطائف ال ع

خبأل ارنمى فخلقا من لم  ,أي الا ر من تراب أصل  , فهو الوقخلقها منه
ن من ذ ر وأنمى ولكن باا ال عليع قد  ري على حواع لكن ذري ها بعد ذل ,وحلم

 .فكلهم من حلم ولم
 

 األرض يصيبها البول كيف تغسل :باب
حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن عبد هللا عن عبيد هللا اهلايل قاا حممد بن حيىي  -139

ااع أعرايب  :بو عندنا ابن أيب  يد أنب,نا أبو املليح اهلايل عن واثل  بن ارسقم قاا
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لقد ) :ا فقااحد  ا و  ت رك   ر  ن إيانا أاللهم ار و وحممد   :فقاا  إىل الن  
مه فقاا  :أصااب الن   :ف ج يبوا فقاا :قاا  ,حظرت واسعا وحين أو ويلن

 ه.مث لعا بسأع من ماع فص  علي  ,لعوه) : رسوا هللا 
ن اسنسان   إنكاره املنكر إوهلاا نقوا:  -عليه الصأت والسأم-وباا من حكم ه 

ح,  ,با  أن ينظر إىل ثأث  اهاتو الن أيض ا   توايهه للناس أو نقده للناس ين
 :يالي ي دل أو ييسر

 ؟.حأمه بع بو عظيم أم يساأن ينظر إىل املنكر و ايه  اروىل : 
و , يؤلف أ؟, قري  أو بعيد؟ر إىل الناعع بع بو اابع أو عا أن ينظارمر الماين: 

 .؟  يؤلف
 .أن ينظر إىل أثر اسنكارالمالم : 

وإ ا يقم القصور بنظر  ,نسان بن يأ  إىل ال  ديد أو عدمهباه المأث  خيل  اا اس
فإذا نظرت إىل املنكر بعينه و   ,اسنسان إىل واحد من باه المأي وتعطيع الباق 

 ,ومن نظر إىل الناعع اجملرل ,تنظر إىل لواةمه ولوافعه أو إىل فاعله وقم لدين اخ أا
  وهلاا الن   ؛لديه ا ع من اخللعيقم فإنه  ؛و  ينظر إىل فعله وآثار ذلن اسنكار

مم أن البوا   ؛ وا   املسأدادل   أمر الب اق   القبل  و  ي دل   أمر الب
ع ولواةمه وما نظر إىل ذات عانظر إىل ذات الن ذلن رن الن  و  ؛املسأد أعظم

   حاا الن أيض ا  الن  .اك انف فاخ ع أمر ال قديرذالنعع, النعع مالي و 
ا يق ع أصاابه)أه : عليه الصأت والسأم   قول نظر إىل آثار النعع   تريد أن حممد 

 .النعع وإ ا نظر إىل لواةم ذلن   نظر إىل ذات الناعع و  نظر إىل
بن يأ  ارعي  اسنسان :  بد من النظر إىل باه المأث  ح, خيرج وهلاا نقوا 

 . صايا
 

 يف فرك املين من الثوب :باب
ثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ب يم عن ماات عن إبرابيم عن ارسول عن حد -141

 .«ف,ح ه عنه  لقد رأي و أاده   ثوب رسوا هللا » :قالا  عائ  



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 79

 

ومن بعم النقهاع من  ,وحك  اسوا    باا ,وباا لليع على  هارت املو
 , آلمأصع خلق  بو باع بار أنه ؛وبو قوا  لعيف ,امل ,خرين من يقوا بنأاس  املو
 .فعلى باا يكون بو آلم جنس

 
 ما جاء يف املسح على اخلفني :باب

حدثنا حممد بن رمح أنب,نا الليع بن سعد عن حيىي بن سعيد عن سعد بن إبرابيم  -141
عن نافم بن ابا عن عروت بن املاات بن اعب  عن أبيه املاات بن اعب  عن رسوا 

ملاات بإلاوت فيها ماع ح, فرن من حاا ه ف ول, أنه خرج حلاا ه فاتبعه ا هللا 
 .ومسح على اخلنني

حك   ,واخلف يكون من ايلد ,: املسح على اخلننياروىل : املس,ل ومث  مس,ل ان
,  قد حكاه احلسن البصري على باا -عليهم ر   هللا ورلوانه-إوا  الصااب  

املسح   ئه وأنه ين   اخلف أن  على أن من   يرَ  قاا : أوم أصااب رسوا هللا 
, وأما بالنسب  لى أربعني سن أن صأته   جت ئه ولو ص ؛مث يقوم باسع قدميه

عليهم رلوان –    ابه املاو إوا  الصااب   للأوارب فقد حكى ابن قدام  
 .على املسح على ايوارب -هللا
 
 

 ما جاء يف مسح أعلى اخلف وأسفله :باب
احلمص  قاا حدثنا بقي  عن ارير بن ي يد قاا حدثو  حدثنا حممد بن املصنى -142

براع ي ول,   مر رسوا هللا » :قاا  منار حدثو حممد بن املنكدر عن اابر
بيده   وياسع خنيه فقاا بيده  ,نه لفعه إ ا أمرت باملسح وقاا رسوا هللا 

 .«من أ رال ارصابم إىل أصع الساق وخط  بارصابم ,بكاا
ع السن  و الن أيض ا ارئم  على املسح على اخلنني وإن واد واس قر عمع أب

فاسوا  الاي حيكيه احلسن  ,-عليهم رلوان هللا-خأل يسا   الصااب  
واوب  -عليهم رلوان هللا تعاىل-وذلن أنه قد ااع عن بعم الصااب   ,مدخوا
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ارمر ذلن ن اس قر بعد كول -عليه رلوان هللا-ااع باا عن أيب بريرت  ,الاسع
 .على املسح على اخلنني

 
 ما جاء يف املسح على العمامة :باب

حدثنا أبو  ابر أ د بن عمرو بن السرح حدثنا عبد هللا بن وب  حدثنا معاوي  بن  -143
رأيا » :قاا صا  عن عبد الع ي  بن مسلم عن أيب معقع عن أنس بن مالن 

العمام  فمسح مقدم  تول, وعليه عمام  قطري  ف,لخع يده من لا  رسوا هللا 
 .«رأسه و  ينقم العمام 

وقد  ,  املسح على العمام  -عليهم رلوان هللا تعاىل-و  خأل عند الصااب  
, واخلأل عندبم ي   ابن تيم  ,حكى ا تناق على ذلن  ا واحد من العلماع

 .معدوم
ول ا مساا سها فإذا  ان م دأما على ر على وأن ًسح  ,أما بالنسب  خلمار املرأت 

 .ذا  ان مرختي ا فإهنا ًسح اعرباوإ ,عليه
 

 أبواب التيمم
 ما جاء يف السَّبب :باب

حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  حدثنا عبد الع ي  بن أيب حاةم ح وحدثنا أبو  -144
  إساق اهلروي حدثنا إمسعيع بن اعنر ويعا عن العأع عن أبيه عن أيب بريرت

 . ايل اررض مسأدا و هور   اعلا): قاا  أن رسوا هللا 
,  ما   ئ  و  خي لف العلماع على أن ال يمم أيض ا   ئ احلدي ار رب  ايناب

 -عليه ر   هللا-الصااب  النووي  أيض ا اوا  , وقد حكىاحلدي ارصار نأيض ا ع
 .    ابه اجملمو 

 
 يف التيمم ضربة  واحدة :باب
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بن عبد الر ن عن ابن أيب ليلى عن احلكم  حدثنا عممان بن أيب ايب  حدثنا  يد -145
  أمر الن  » :عن ال يمم فقاا  وسلم  بن  هيع أهنما س,  عبد هللا بن أيب أوىف

قاا  ,«ا أن ينعع بكاا ولرب بيديه إىل اررض مث ننضهما ومسح على واههعمار  
 .ومرفقيه :وقاا سلم  ,ويديه :احلكم

سان ليس بوااد للماع ي ول, لكع صأت , ال يمم يكون لكع صأت إذا  ان اسن
قا فإنه ي ول,   أوا الوقا في مع الصأت النريض  مث النافل  تبع ا هلا فإذا ان هى الو 

ويروى  -عليه رلوان هللا-, ثبا باا عن عبد هللا بن عمر ي يمم للصأت الع تليها
مر  ما قاا أيض ا عن عل  بن أيب  ال  و  االف من الصااب  لعبد هللا بن ع

 .    ابه السنن  ذلن البيهق 
 

 يف اجملروح تصيبه اجلنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا عبد احلميد بن حبي  بن أيب الع رين حدثنا اروةاع   -146

خيرب أن راأ أصابه ارح     مسعا ابن عباس :عن عطاع بن أيب رباح قاا
مث أصابه اح أم ف,مر با   ساا فا  سع فك  فمات    رأسه على عهد رسوا هللا

قاا   !,ق لوه ق لهم هللا أو  يكن اناع الع  السؤاا) :فقاا  فبل  ذلن الن  
اسده وترك رأسه حيع أصابه لو  سع ) :قاا وبلانا أن رسوا هللا  :عطاع
 . ايراح

بات , يقوا البيهق  املسح على اي -هللا عليه رلوان-بن عمر صح عن عبدهللا 
ويدخع   حكم ايبات ما ي علق باللنافات  ,«و  االف له من الصااب »: 

الاي ي ق  ااحلديم  الع تكون على اسد اسنسان من ايراحات أو ما   حكمه
وبو ابيه باسوا  عند  ,و  حرج ,فاينئا ميسح عليه ,اعلى اسنسان ن عه

 .-عليهم رلوان هللا-الصااب  
 

 يف الوضوء بعد الغسل :باب
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعبد هللا بن عامر بن ةرارت وإمسعيع بن موسى السدي  -147
 ان رسوا » :قالا قالوا حدثنا ارين عن أيب إساق عن ارسول عن عائ   

 .«  ي ول, بعد الاسع من ايناب   هللا 
نسان وياسع قدميه مث ي ول, اس ,الولوع للأناب  يس ا  أن يكون قبع الاسع

 .ان هاع الاسعبيع ا ننرال بعد ياسع قدميه على س
 

 يف اجلنب ينام على كهيئته ال ميس املاء :باب
حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم حدثنا سنيان عن أيب إساق عن ارسول عن  -148

قاا سنيان  ,« ان  ن  مث ينام  هيئ ه   ميس ماع   أن رسوا هللا » : عائ  
 .يا ف, ي د باا احلديع ب  ع :احلديع يوما فقاا يل إمسعيعفا رت 

 ,يقوون ارحاليع بالطرق لنقاالمن  -عليهم ر   هللا-وباا لليع على أن ارئم  
 ان ذلن من املوقوفات   ع من ارصوا املع ضدت اا سواع  و الن أيض ا يقووهنا ب 

 .القوي ن أيض ا من ارصوا  القياسأو  ان ذل ,من عمع الصااب 
 

 باب من قال : ال ينام اجلنب حىت يتوضأ وضوءه للصالة
حدثنا أبو مروان العمماين حممد بن عممان حدثنا عبد الع ي  بن حممد عن ي يد بن  -149

أنه  ان تصيبه : عبد هللا بن اهلال عن عبد هللا بن خباب عن أيب سعيد اخلدري 
 .أن ي ول, مث ينام  ايناب  بالليع فايد أن ينام ف,مره رسوا هللا 

ارحاليع   نوم اين  بأ  وباا بو ارصح , وباه ارحاليع ب  ارصح من
 .ولوع

 
 ما جاء يف قراءة القرآن على غري طهارة :باب

حدثنا ب ام بن عمار حدثنا إمسعيع بن عيال حدثنا موسى بن عقب  عن نافم عن  -151
قاا أبو ,  ن  و  احلائم  يقرأ القرآن اي: ) قاا رسوا هللا  :قاا  ابن عمر

احلسن وحدثنا أبو حامت حدثنا ب ام بن عمار حدثنا إمسعيع بن عيال حدثنا 
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رأ اين    يق: ) قاا رسوا هللا  :موسى بن عقب  عن نافم عن ابن عمر قاا
 . واحلائم ايئا من القرآن

 . طهر لقراعت القرآنوباه ارحاليع معلول    واوب ال
 .لقراعت القرآن :   مس,ل  ال طهرس,ل  اروىل: املومث  مس,ل ان 
 .املس,ل  الماني  :   مس املصاف 
 فأ خي لف السلف على ا س اباب ,فوقم   ذلن خأل :أما بالنسب  للقراعت 

-عن عبد هللا بن عباس  , ثبا؟يوابون ذلن على من عليه حدي أ ربولكن بع 
 : إنع له   ذلن فقاا, فقين وبو ان أنه  ان يقرأ القرآ -اىلعليه رلوان هللا تع

 .أ مر  ا أتلني به :يعو, أ مرما   صدري 
اسوا  على أنه   ميس إ  بطهارت   أما بالنسب  للمس )مس املصاف  حكو 

على أنه     أوم أصااب رسوا هللا »ل      ابه ال نسا قاا : احكاه المع
 .«ميس القرآن إ   ابر

 
 

 نب ينغمس يف املاء الدائم أجيزئهاجل ما جاء يف :باب
حدثنا أ د بن عيسى وحرمل  بن حيىي املصريان قا  حدثنا بن وب  عن عمرو بن  -151

احلاري عن بكا بن عبد هللا بن اراج أن أبا السائ  موىل ب ام بن ةبرت حدثه 
ع أحد م   املاع الدائم   يا س): يقوا قاا رسوا هللا  أنه مسم أبا بريرت 

 .ي ناوله تناو  :قاا ؟ يف ينعع يا أبا بريرت:فقاا  , بو ان و 
, ولكن املرال بالن أمور البوا ينأس املاع إذا  ان  ما اوليس املرال من ذلن أن 

الناس من حيع   يعلم بعضهم  ي داعى : ح,  س قاار, ارمر الماينأوهلا : ا 
 .ر باملاع فيبوا فيه فينأس حينئاببعم فكع  مي

 حنين  على ما تقدم بالنأاس  وباا مروي عن أيب :البعم على ما تقدم يقواو  
ولو  انا صاات   يفن  ما ا إذا وقم فيه ا ع من اي: إن املاع ولو  اوبعضهم يقوا

وعلى ما تقدم من حكاي  اسوا    باا من الصااب  فيها  , الن,ر فإنه ينأس
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حمقق حنني  إوا  الصااب  على بو نن  و قد حكاه أبو املعايل بربان الدين احل ,نظر
 وباا قوا مرلول . ,نه ينأسإير فدو    أن,ر إذا وقم   بئر أن ال

 
 املاء من املاء :باب

حدثنا حممد بن الصباح حدثنا سنيان بن عيين  عن عمرو بن لينار عن ابن السائ   -152
اع من امل) : قاا رسوا هللا  :قاا عن عبد الر ن بن سعال عن أيب أيوب 

 . املاع
أيض ا على أن ايما  يوا   -عليهم رلوان هللا تعاىل-وحك  اتناق الصااب  

-, وقد حكى إوا  الصااب  بال قاع اخل انني    ,الاسع ولو   ين ا اسنسان
و الن أيض ا النووي     ابه , مندالخوي  واع  حكاه  -م رلوان هللا تعاىلعليه

 .-يهم رلوان هللا تعاىلعل-اجملمو  إوا  الصااب  
 

 ما جاء يف النهي للحاقن أن يصلي :باب
حدثنا حممد بن املصنى احلمص  حدثنا بقي  عن حبي  بن صا  عن ي يد بن اريح  -153

من    يقوم أحد) :أنه قاا  عن رسوا هللا   عن أيب ح  املؤذن عن ثوبان
 . املسلمني وبو حاقن ح, ي خنف

إىل قضاع احلاا  با ح قان أو  ك ايماع  وبو احلاا وباا من ارعاار املواب  لرت 
بع  وة له أن يقطم  ؛ذلن , و الن أيض ا إذا  ان اسنسان   صأت فاح قن حنو

 ؟ و  أم خينف الصأت , أيهما أفضعالصأت راع اخل
 .صأت أوىل باع بار أن اخل و  آ دنقوا : قطم ال

 .: ولو   فريض ئع ال يخ : ح, لو  انا فريض ؟ ف,ااب س  
إذا علم اسنسان ان قاض ولوئه بعد الصأت إما أن يكون حاقن فواد قطرات بعد و 

 صايا  إذا   إذا  ان إمام ا فصأت امل,مومني ؛الصأت سواع   ان إمام ا أو م,موم ا
, صأت اسمام إذا صلى على  ا  هارت مث  مولم اتناق ومث  مولم يعلم   ا ب داع

 خأل.
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دثه و  يعلم يا تناق : أن اسمام إذا صلى وبو على حدي و  يعلم  مولم
مغ  ؛ يدثه إ  بعد انقضاع الصأتنيامل,موم م العلماع من السلف على صا  صأت   

أو يعلم امل,مومون, بع  ,ولكن اخلأل فيما إذا وقم   حدي وبو يعلم ,امل,مومني
 تصح صأهتم   ذلن أم   ؟

 الن و  ,وإذا   يعلم اسمام إ  بعد انقضاع الصأت ,  تصحأهنا  :وارراح
 . فصأهتم صايا نيامل,موم

    ابه  على باا ابن قدام   -عليهم رلوان هللا تعاىل-حكى إوا  الصااب   
 .املاو

 
 ما جاء يف املستحاضة اليت قد عدت  أيام أقرائها قبل أن يستمر هبا الدم :باب

 ايب  وإمسعيع بن موسى قا  حدثنا ارين عن أيب اليقظان حدثنا أبو بكر بن أيب -154
املس اال  تد  الصأت ) :قاا  عن عدي بن ثابا عن أبيه عن اده عن الن  

 .  أيام أقرائها مث تا سع وت ول, لكع صأت وتصوم وتصل
والاال  على ا صطأح النقه  أن  ,بنا   احليم وا س اال  أمساع ت ناوب

ي ًسن أما بالنسب  للايم فهو الا, رحمال لمها خيرج من  ا عال    باملس اال
 .و الن الصيام, له الصأت اعنه املرأت تبع  

وقد حكى  ا  ,ومنهم من يضبطه بلون ,من العدل ومنهم من يضب  ذلن يد   
 قد أيض ا ومنهم ,واحد من ارئم  اسوا  على أن أقع الطهر مخس  ع ر يوم ا

حكاه بعم ارئم  من  -عليهم رلوان هللا تعاىل-ا  الصااب  ذلن عن إو حكى
 .وفيه نظر أيض ا ؛احلنني 

 : أقع , قيع : بني الطهرين ؟ئع ال يخ : أقع ذلن أو أ مر ؟ قاا س  
 .لصنائم: نعم بني الطهرين مخس  ع ر يوم ا حكاه الكاساين   بدائم اف,ااب

 
 والكدرة ما جاء يف احلائض ترى بعد الطهر الصفرة :باب
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حدثنا حممد بن حيىي أنب,نا عبد الرةاق أنب,نا معمر عن أيوب عن ابن ساين عن أم  -155
قاا حممد بن حيىي حدثنا  ,«  نكن نرى الصنرت والكدرت ايئا» :قالا  عطي 

 :حممد بن عبد هللا الرقاا  حدثنا وبي  عن أيوب عن حنص  عن أم عطي  قالا
 .قاا حممد بن حيىي وبي  أو  ا عندنا ااا « نا   نعد الصنرت والكدرت ايئا»

 ,وإذا  هرت املرأت قبع  روب ال مس فإنه    عليها أن تصل  العصر والظهر
و الن أيض ا بالنسب  لصأت الع اع إذا  هرت قبع صأت النأر فإهنا تصل  الع اع 

, ثبا باا عن   ايمموذلن رن وقا الع اع بو وقا املارب  ؛واملارب
قد رواه سعيد بن منصور وارثرم    ر ن بن عول وعن عبدهللا بن عباسعبدال

أن املرأت إذا  هرت قبع  ؛ السنن عن عبدالر ن بن عول وعبدهللا بن عباس
 الظهر والعصر, وإذا  هرت قبع النأر فإهنا تقض   روب ال مس فإهنا تقض 

رسوا هللا صلى  و  االف هلا من أصااب»: املارب والع اع يقوا ابن منلح 
 .-عليهم رلوان هللا-وباه من موالم إوا  الصااب   ,«هللا عليه وسلم

 
 ما جاء يف النفساء كم جتلس :باب

حدثنا عبد هللا بن سعيد حدثنا احملاريب عن سأم بن سليم أو سلم ان أبو احلسن  -156
وقا    ان رسوا هللا » :قاا وأننه بو أبو ارحوري عن  يد عن أنس 

 .«ع أربعني يوما إ  أن ترى الطهر قبع ذلنللننسا
ا فإهنا تصوم وتصل  فيما بعد أن املرأت إذا بلاا أربعني يوم   ,وباا حمع إوا  أيض ا

    ابه السنن بعد إخرااه هلاا  , قد حكى اسوا  على باا الرتماي ذلن
  فإهناعلى أن املرأت إذا بلاا أربعني أوم أصااب رسوا هللا »احلديع فقاا : 

 .«تصل  إ  إذا رأت الطهر قبع ذلن
 

 من وقع على امرأته وهي حائض :باب
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حدثنا عبد هللا بن ايراح حدثنا أبو ارحوري عن عبد الكرمي عن مقسم عن ابن  -157
أن    ان الراع إذا وقم على امرأته وب  حائم أمره الن  » :قاا  عباس

 .«ي صدق بنصف لينار
م فيه  أم   مس,ل  إتيان احلائ -يهم رلوان هللاعل-بن عباس حديع عبدهللا 

 .وال صدق بدينار أو بنصف لينار
  سؤا ت أيب لاول للمام أ د  ,لاول يبأيصااه  ما   رواي    د اسمام أ 
 ,أيض ا باا موقوف ا وااع عن عبدهللا بن عباس  .ويعمع به ,ويقوا بهصااه, 

 .يمهور على خأل ذلنوا ,وقاا به أيض ا واع  من أصاابه
 

 باب: إذا حاضت اجلارية لن تصل إال خبمار
حدثنا حممد بن حيىي حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قا  حدثنا  ال بن سلم  عن  -158

  عن الن   ق الت عن حممد بن ساين عن صني  بنا احلاري عن عائ   
  . يقبع هللا صأت حائم إ  خبمار ) :قاا
, الاي  رأ   مس,ل  القدمني عند النقهاع  ا اخلألإ ا؛فيه أيض  ا   خأل وبا

  خأل »     ابه ا س ا ار يقوا: قد نقع ابن عبد الرب  ,وااع عن بعضهم
يعو أهنا تسرت قدميها   , «  سرت قدم  املرأت   الصأت عند الصااب  علم ه

 .الصأت
   ما نهر من  ا قصد من قدميها. ااع عن بعم النقهاع أن املرأت   حرج عليها

 
 باب: النهي أن يرى عورة أخيه

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم عن سنيان عن منصور عن موسى بن عبد  -159
ما نظرت أو ما رأيا فرج » :قالا هللا بن ي يد عن موىل لعائ   عن عائ   

 . ت لعائ  عن مو  : ان أبو نعيم يقوا  :قاا أبو بكر ,«ق   رسوا هللا 
 وبو خرب منكر. ,وباا خرب   يصح
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 باب: من توضأ فرتك موضع ا مل يصبه
حدثنا حرمل  بن حيىي حدثنا ابن وب  ح وحدثنا ابن  يد حدثنا ةيد بن احلباب  -161

رأى » :قاا  قا  حدثنا ابن هليع  عن أيب ال با عن اابر عن عمر بن اخلطاب
ظنر على قدمه ف,مره أن يعيد الولوع راأ تول, فرتك مولم ال  رسوا هللا 

 .«والصأت قاا فرام
وأما إذا  ,إذا  ان قريب ا ا فإنه    عليه أن ياسلهه ولو يسا  ئمن أعضا ئ اوإذا ترك اي

وأما بالنسب  للمقدار   قربه . ألى الصأت فيأ  عليه أن يقض  الولوع والصأت
يده أو  ق  ا ع من اسده على  سع وبافإذا  ,من العلماع من قيده جبنال البدن

و ت   الاسع و الن فهع امل, من ذلن وبق  ا ع ,قدمه أو حنو ذلن أو تول
 ؟ الولوع وااب

على  سحمث م أنه تول,   بي ه -وان هللا تعاىلعليه رل-ااع عن عبد هللا بن عمر 
ت   وباا لليع على أن املو , -نه فرق بني أعضاع الولوعأيعو  -اخلنني   املسأد

في ول, ,   ويأ    املولم الواحد, ولكن   ينصع بالن فصأ    سا بواابذلن لي
اباب من البيا لي ول, اسنسان يعو ل ,اسنسان ممأ   الصباح ويكمع الظهر!  

 و ا ع من باا  ا   حرج فيه.أ ىل املسأدإ
 

 كتاب الصالة
 أبواب: مواقيت الصالة
 باب: وقت صالة الفجر

د الر ن بن إبرابيم الدم ق  حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاع  حدثنا عب -161
صليا مم عبد هللا بن » :حدثنا هنين بن يرمي اروةاع  حدثنا مايع بن مس  قاا

ال با الصبح بالس فلما سلم أقبلا على ابن عمر فقلا ما باه الصأت قاا باه 
 .«عن عمر أسنر اا عممانوأيب بكر وعمر فلما    صأتنا  انا مم رسوا هللا 

إ  ين   خيرج له وهنَغ  ,وب  ايدت ه تنرل اا ابن مااعليع أيض ا الوباا من ارحا
 .-عليه ر   هللا- هابن ماا
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    وأما بالنسب   ملس,ل  اسسنار وال نوير بالنأر, فايمم بني ارحاليع أن الن  
ابن ايب ايب      ابه املصنف  وأما ما رواه.  ان يب دئ فيها بالس وين ه  بإسنار

واعهم إعلى ا ع   ما أوم أصااب رسوا هللا »قاا :  عن إبرابيم النخع 
 .ي ين هون مم اسسنار ونهور النورواملرال بالن أ, «بالنأر على ال نوير

 .«فلما  عن عمر أسنر اا عممان» أحسن هللا إليكم: :ئع ال يخس  
أو  ,أو يكون ممأ   ذلن أذي  له ,فيا اا ح,   يكون   باا نلمهف,ااب: 

ح, ي هي  الل  و حنو , بن خطاب ق ع بالسملا ق ع عمر  حد من املسلمنير
 .أو السرق  ,أو الق ع ,ذلن من ال عدي

 
 براد بالظهر يف شدة احلراإلباب: 

 :حدثنا أبو  ري  حدثنا أبو معاوي  عن ارعمش عن أيب صا  عن أيب سعيد قاا -162
 . بالظهر فإن ادت احلر من فيح اهنمأبرلوا ):  ا هللا قاا رسو 

ولكن إذا أا د احلر ووافق , لظهر خاص اوبو    ,  احلربرال وباا    مسح,ل  اس
 ا؟ ابع يربَل ,   مولم أو   يوم عارض أو حنو ذلن صأت عصر ممأ  

 .لكي بعم النقهاع من املا ولكن قاا به ,  أعلم   ذلن ا ع عن  السلف
 و الن أيض ا بع يقاس على مس,ل  احلر الربل إذا اا د فاح ااوا إىل ت,خاه ملصلا  

 ؟  أي صأت من الصلوات
 قاا وذلن أن العل  ب  ال يسا ,ارتاك العل   :بعم النقهاع قاا قاا ااا

 .بعم فقهاع املالكي    ,اه  و اهوقد أاار إىل باا 
 

 احملافظة على صالة العصر :باب
حدثنا حن  بن عمرو حدثنا عبد الر ن بن مهدي ح وحدثنا حيىي بن حكيم  -163

 حدثنا ي يد بن بارون قا  حدثنا حممد بن  لا  عن ةبيد عن مرت عن عبد هللا 
 :عن صأت العصر ح,  ابا ال مس فقاا  حبس امل ر ون الن  » :قاا
 .« اطى مأل هللا قبوربم وبيوهتم نار  حبسونا عن صأت الوس)
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, روب ال مس  باا  ا   خأل فيهو  خأل أيض ا ب,ن صأت املارب تبدأ با
 .  من السلف و  من اخللف واسوا 

 
 باب: وقت صالة املغرب

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا إبرابيم بن موسى أنب,نا عبال بن العوام عن عمر بن  -164
ن عبد املطل  قاا إبرابيم عن ق الت عن احلسن عن ارحنف بن قيس عن العباس ب

يؤخروا املارب ح, ت  بن    ت اا أمع على النطرت ما  ) :قاا رسوا هللا 
مسعا حممد بن حيىي يقوا الطرب الناس    ه:قاا أبو عبد هللا بن ماا , النأوم

باا احلديع ببادال فاببا أنا وأبو بكر ارعني إىل العوام بن عبال بن العوام ف,خرج 
 .فإذا احلديع فيهإلينا أصع أبيه 

 وإتقانه .  لب  احلديع   هلليع على ادت لري ابن ماايض ا وباا أ

 
 باب: وقت صالة العشاء

حدثنا عمران بن موسى الليم  حدثنا عبد الواري بن سعيد حدثنا لاول بن أيب بند  -165
صأت املارب مث     صلى بنا رسوا هللا  :قاا  عن أيب نضرت عن أيب سعيد

إن الناس قد صلوا وناموا ) :ذب  اطر الليع فخرج فصلى ام مث قااخيرج ح, 
ن أؤخر وأن م   ت الوا   صأت ما ان ظرمت الصأت ولو  الضعيف والسقيم أحببا أ

 . باه الصأت إىل اطر الليع
 .طلو  النأر وباه من مسائع اخلألوصأت الع اع على الصايح تن ه  ب

ب  إليه بعم ااع قوا ذو  ,تن ه  بنصف الليعلماع على أهنا ذب  وهور الع
و ذب  اليه  قاا به النووي , عن اسمام ال افع  مروي ,النقهاع من ال افعي 

عليه رلوان -بن اخلطاب  ما ااع   املصنف عنه وبو مروي عن عمر  ,ابن تيمي 
 .ااع عنه من   رق م عدلت -هللا
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أن الصلوات اخلمس رااان باا,  ن من القرائن   : إو الن أيض ا فإنه قد يقاا
ليس  , خاص    الصدر ارواأما نصف الليع فليس ب,مر بني  , تن ه  ب  ع بني  

 .ب,مر بني
 الاي يدخع به ,صأت الع اع بو  لو  النأر أوالعأمات البين  أنهربا من بد

ضب  أو ارصع وقا النأر, ف عليق ممع باا ارمر ب,مر نو  باا   ي نق مم ال
 .ي لبطا عليه الصلوات اخلمسالا
 

 باب: من نام عن الصالة أو نسيها
حدثنا نصر بن عل  ايهضم  حدثنا ي يد بن ةريم حدثنا حأاج حدثنا ق الت عن  -166

عن الراع يانع عن الصأت أو يرقد عنها   سئع الن   :قاا أنس بن مالن 
 . يصليها إذا ذ ربا) :قاا

 وباا قوا وهور العلماع ,ق ف نس  وباا فيه لليع أنه يصل  الصأت الع
؛ وما بعدبا من ذلن اليومنسيها  يصل  الصأت الع :الاي يقوا ,خأف ا ملالن

وذلن أن اسنسان ممأ  إذا نس  صأت الظهر من يوم السبا مث تا ربا   يوم 
ي,يت بالصأت الع تليها بعد فإنه يصل  الظهر والعصر واملارب والع اع مث , ارحد

 .ذلن فيصع أنه   يصل  إ  ما نس واحلديع   , نذل
, فيأعع  ع صأت ليوم مرتب  ,يعظم اان  الرتتي  وذلن أن اسمام مالن 

  .وباا احلديع لليع على أنه ي,يت اا جمرلت ,في,يت بالع نس  وما بعدبا
مام فاس ,ن مث ي ا ربا وبو يصل  صأت أخرىأما بالنسب  لصأت الع ينسابا اسنسا

 .م الصأت ويصل  الصأت الع تا ريرى أنه يقط مالن 
تا ر صأت  أن اسنسان إذا صلى مث -عليه رلوان هللا-ااع عن عبدهللا بن عمر 
فإنه ي م صأته الع بو فيها مث بعد ذلن يقض  الصأت , مالي  وبو خلف اسمام

 الصأت الع صأبا مم اسمام . الع نس  مث يعيد
 و  االف لعبد هللا بن عمر» ا: ما   ا س ا ار قا بد الرب عليه قاا ابن ع

 .أنه يعيد الصأت وواوب الرتتي  :ايعو   ممع با ,«من الصااب 
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حدثنا أ د بن عبدت أنب,نا  ال بن ةيد عن ثابا عن عبد هللا بن رباح عن أيب  -167

ال مس فقاا رسوا ذ روا تنريطهم   النوم فقاا ناموا ح,  لعا  :قاا  ق الت
ليس   النوم تنري  إ ا ال نري    اليقظ  فإذا نس  أحد م صأت أو نام ) : هللا 

قاا عبد هللا بن رباح فسمعو عمران بن  , عنها فليصلها إذا ذ ربا ولوق ها من الاد
يا ف, انظر  يف لدي فإين اابد للاديع  :فقاا ,احلصني وأنا أحدي باحلديع

 .افما أنكر من حديمه ايئ   :قاا ,مم رسوا هللا 
فإذا نس  صأت مث  ,من  ا سب  إذا ذ ربا فهو وق ها و   وة للنسان أن يؤالها

 .تا ربا فن  الوقا الع تا ر الصأت    عليه أن يؤليها
نه خيرج الصأت عن وق ها ؛ رر   ما ةال عن ذلن فهو منه  عنهوأما ا ن ظا

عليه الصأت - ما أخر الن    ,سان أن يؤخربا ملصلا ولكن  وة للن, البديع
رنا فيه ضذاك مولم ح) :قاا ,النأر ملا قام بعد ارتنا  ال مس صأت -السأمو 

 فلممع .فصأبا   مولم آخر -عليه الصأت والسأم-فارلع الن   , ال يطان
 .باا وحنوه  ب,س ب ,خابا ايئ ا

 
 شاء وعن احلديث بعدهاالنهي عن النوم قبل صالة الع :باب

حدثنا عبد هللا بن سعيد وإساق بن إبرابيم بن حبي  وعل  بن املنار قالوا حدثنا  -168
  حممد بن فضيع حدثنا عطاع بن السائ  عن اقيق عن عبد هللا بن مسعول

 .ةارنا :يعو« السمر بعد الع اع  ادب لنا رسوا هللا » :قاا
ألنابا  ت املصا  ال رعي ,ع اع فإنه ينو  ذلن أن اسنسان إذا اع ال السهر بعد ال

 ر اسنسان بعد صأت الع اعهأو س وإذا قام ,قيام الليع وأعظمها صأت النأر
 .أو ل  ع يسا فهاا  ا  ب,س به ملصلا  ارعي 
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ي مم بعم أصاابه بعد صأت أنه لد -عليه الصأت والسأم-ثبا عن الن   دوق
, بعد صأت الع اع -عليه الصأت والسأم-له وأيض ا لدي مم بعم أب. الع اع
 .على اسنسان مصلا  ارعي  ا  ا  ب,س به إذا  ان   ينوتفها

 
 اآلذان والسنة فيها كتاب

 باب: بدء اآلذان
قوم به الواحد ي ا بالنسب  للبلدان فهو فرض  ناي وأم ,ارذان سن  على ارفرال -169

 .فيسقطه عن الباقني
؛ املسااد و  ارفرال على اس أق على البلدان   تمؤ دوأما من أ لق إنه سن  

 فهاا فيه نظر.
وحكى ا تناق على أنه  قد بال  بعم النقهاع من احلنني   ابن املعايل احلنن  

 .ع نسبه إىل الصااب ! و  ذلن نظرب تمؤ د سن 
 

 ححدثنا حدثنا أبو عبيد حممد بن عبيد بن ميمون املدين حدثنا حممد بن سحلم  احلحراين -171
حممححد بححن إسححاق حححدثنا حممححد بححن إبححرابيم ال يمحح  عححن حممححد بححن عبححد هللا بححن ةيححد عححن 

قححد بححم بححالبوق وأمححر بالنححاقوس فناححا فحح,ري عبححد هللا بححن  أبيححه قححاا  ححان رسححوا هللا 
ةيد   املنام قاا رأيا راحأ عليحه ثوبحان أخضحران حيمحع ناقوسحا فقلحا لحه يحا عبحد هللا 

م بحه قلحا أنحالي بحه إىل الصحأت قحاا أفحأ أللحن علحى خحا تبيم الناقوس قاا وما تصن
من ذلن قلا وما بو قاا تقوا هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب أاهد أن   إلحه 
إ  هللا أاحهد أن   إلححه إ  هللا أاحهد أن حممححدا رسحوا هللا أاححهد أن حممحدا رسححوا هللا 

حح  علحى النحأح هللا أ حرب هللا ح  على الصأت ح  على الصحأت حح  علحى النحأح 
أ ححرب   إلحححه إ  هللا قحححاا فخححرج عبحححد هللا بحححن ةيححد حححح, أتحححى رسححوا هللا صحححلى هللا عليحححه 
وسلم ف,خربه مبا رأى قاا يا رسوا هللا رأيا راأ عليه ثوبحان أخضحران حيمحع ناقوسحا 
فقححح  عليحححه اخلحححرب فقحححاا رسحححوا هللا صحححلى هللا عليحححه وسحححلم إن صحححاحبكم قحححد رأى رؤيحححا 

اخرج محححم بحححأا إىل املسحححأد ف,لقهحححا عليحححه ولينحححال بحححأا فإنحححه أنحححدى صحححوتا منحححن قحححاا فححح
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فخراححا مححم بححأا إىل املسححأد فأعلححا ألقيهححا عليححه وبححو ينححالي اححا فسححمم عمححر بححن 
اخلطححاب بالصححوت فخححرج فقححاا يححا رسححوا هللا وهللا لقححد رأيححا ممححع الححاي رأى قححاا أبححو 

 :ةيد ارنصاري قاا   ذلنعبيد ف,خربين أبو بكر احلكم  أن عبد هللا بن 
  دا على ارذان  ماا         أ د هللا ذا ايأا وذا اس رام 

 ف, رم به لدي ب اا               إذ أتاين به الب ا من هللا 
 . لما ااع ةالين توقاا            لياا واىل ان ثأي 

 :قرائن الرؤى احلقو  باا تعظيم الرؤى و الن أيض ا فيه إاارت إىل أن من 
 .بال سبيح أو بال هليع ؛أن يا ر هللا ع  واع   الرؤيا

فهاا من  ,لبياضأو ا ,باللباس ارخضر ؛ الن أيض ا أنه من قرائن الرؤيا اللباس
 .ورؤيا اخلا, قرائن الرؤيا احلق

 
 باب: الرتجيع يف اآلذان

ب,نا ابن اريج أخربين حدثنا حممد بن ب ار وحممد بن حيىي قا  حدثنا أبو عاصم أن -171
عبد الع ي  بن عبد امللن بن أيب حماورت عن عبد هللا بن حماي  و ان ي يما   حأر 
أيب حماورت بن معا حني اه ه إىل ال ام فقلا ريب حماورت أي عم إين خارج إىل 

ال ام وإين أس,ا عن ت,ذينن ف,خربين أن أبا حماورت قاا خراا   ننر فكنا ببعم 
فسمعنا صوت املؤذن   بالصأت عند رسوا هللا   ذن مؤذن رسوا هللا الطريق ف,

ف,رسع إلينا قوما   وحنن عنه م نكبون فصرخنا حنكيه هن أ به فسمم رسوا هللا 
ف,اار إيل القوم   ؟«أيكم الاي مسعا صوته قد ارتنم» :ف,قعدونا بني يديه فقاا

فقما و  ا ع أ ره « نقم ف,ذ» :ف,رسع  لهم وحبسو وقاا يل , لهم وصدقوا
ف,لقى عل    و   ا ي,مرين به فقما بني يدي رسوا هللا   إيل من رسوا هللا 

قع هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب  :ال ,ذين بو بننسه فقاا  رسوا هللا 
أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا أاهد أن 

مدا رسوا هللا مث قاا يل ارفم من صوتن أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن   إله حم
إ  هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا ح  على الصأت ح  
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على الصأت ح  على النأح ح  على النأح هللا أ رب هللا أ رب   إله إ  هللا مث 
ين صرت فيها ا ع من فض  مث ولم يده على لعاين حني قضيا ال ,ذين ف,عطا

ناصي  أيب حماورت مث أمربا على واهه مث على ثدييه مث على  بده مث بلاا يد رسوا 
فقلا  :«بارك هللا لن وبارك علين»:  سرت أيب حماورت مث قاا رسوا هللا  هللا 

 ان فاب   ع ا ع  « نعم قد أمرتن» :قاا ,يا رسوا هللا أمرتو بال ,ذين مبك 
فقدما على ع اب   من  رابي  وعال ذلن  له حمب  لرسوا هللا   لرسوا هللا 

قاا   مبك  ف,ذنا معه بالصأت عن أمر رسوا هللا   بن أسيد عامع رسوا هللا 
 .وأخربين ذلن من ألرك أبا حماورت على ما أخربين عبد هللا بن حماي 

 .«أ  فصرخنا حَنْكغيهغ هت  »ئع ال يخ عن س  
 باا لليع على ,فصرخنا هت أ  : يعو به بم  انوا  هلون ,يظهر أهنم  هلون :ابف,ا
باا ال  ع ل ريع  أن اسنسان   يؤاخا  أن ا س ه اع عن اهع وعدم علم بنسب  

   ذلن.
 عليه وسلم و   ا و  ا ع أ ره إيل من رسوا هللا صلى هللا» :ئع ال يخ عنو س  

 .«ي,مرين به
وإ    يلق  عليه الن  صلى هللا  , قرار اسسأم الكامع   قلبهعدم اس ف,ااب:

 عليه وسلم  ال ,ذين و  يكن مسلم ا.
 .بعد ذلن -عليه الصأت والسأم- ألقى عليه باا مث يقوا مث أح  الن    الن 

  ,و  باا اواة بعم تولغَي  بعم الو يات ال عبدي  لبعم من   يكن من املقربني
أبا حماورت يعلم من حاله وذلن أن  ؛ والقرب من رسوا هللا ,  الصاب أو  امل

عليه الصأت -ه الن  , ومم ذلن و   ورمره  أنه   يكن تام  احل  لرسوا هللا 
 , و ان له أيضا أثر عليه أن أح   رسوا هللا ت,لين ا و تقريب ا ,ممع باا -والسأم

 .أن وثق به وأعطاه تلن الو ي 
 

أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عنان حدثنا  ام بن حيىي عن عامر ارحوا أن  حدثنا -172
علمو » :حدثه قاا  مكاو  حدثه أن عبد هللا بن حماي  حدثه أن أبا حماورت
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هللا أ رب  :ارذان ,ارذان تسم ع رت  لم  واسقام  سبم ع رت  لم   رسوا هللا 
 إله إ  هللا أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب أاهد أن  

حممدا رسوا هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن   إله 
إ  هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا ح  على الصأت ح  

 .رب   إله إ  هللاعلى الصأت ح  على النأح ح  على النأح هللا أ رب هللا أ 
سبم ع رت  لم  هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب هللا أ رب أاهد أن   إله إ   :واسقام 

هللا أاهد أن   إله إ  هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا أاهد أن حممدا رسوا هللا ح  
على الصأت ح  على الصأت ح  على النأح ح  على النأح قد قاما الصأت 

 .«ما الصأت هللا أ رب هللا أ رب   إله إ  هللاقد قا
وذلن لمبوته ؛   مس,ل  الرتايم -ان هللا تعاىلعليه رلو -و  خأل عند الصااب   

, وهلاا حيك  بعم النقهاع وممله  ا يس نيم ول املخالف له,واا هاره وعدم وا
   .اسوا  على ذلن

 
عبيد حدثنا اسفريق  عن ةيال بن نعيم حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا يعلى بن  -173

  سنر ف,مرين ف,ذنا    نا مم رسوا هللا   :عن ةيال بن احلاري الصدائ  قاا
خا صداع قد أذن ومن أذن فهو إن أ) : فقاا رسوا هللا  ,ف,رال بأا أن يقيم

 . يقيم
 ولكن لو  ان املؤذن واحد واملقيم واحد   حرج   ذلن. ,باا بو السن 

 
 ما يقال إذا أّذن املؤذن باب:

حدثنا حممد بن رمح املصرى أنب,نا الليع بن سعد عن احلكيم بن عبد هللا بن قيس  -174
أنه   عن رسوا هللا   عن عامر بن سعد بن أيب وقاري عن سعد بن أيب وقاري

من قاا حني يسمم املؤذن وأنا أاهد أن   إله إ  هللا وحده   ارين له ) :قاا
م لينا ومبامد نبيا  نر له عبده ورسوله رليا باهلل ربا وباسسأوأاهد أن حممدا 

 . ذنبه
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 ف,ااب: رليا, نعم, عند ال هالتني. ,س ئع ال يخ عن حمع قوا رليا باهلل رب ا
 
 
 

 باب: فضل اآلذان وثواب املؤذنني
حدثنا حممد بن حيىي واحلسن بن عل  اخلأا قا  حدثنا عبد هللا بن صا  حدثنا  -175

 :قاا  أن رسوا هللا   أيوب عن ابن اريج عن نافم عن ابن عمرحيىي بن 
 ون حسن  من أذن ثنع ع رت سن  وابا له اين  و    له ب ,ذينه    ع يوم س)

 . ولكع إقام  ثأثون حسن 
وارحاليع    , ام يوم القي ااملؤذنون أ وا أعناق  ): وأصح ا ع ااع   باا 

 باه  لها معلول  . ,رالع ق من النا و الن ,احلسنات
 حديع منقطم . :حديع ابن عمر

 
 إذا أذن وأنت يف املسجد فال خترج :باب

حدثنا حرمل  بن حيىي حدثنا عبد هللا بن وب  قاا أنب,نا عبد ايبار بن عمر عن ابن  -176
 أيب فروت عن حممد بن يوسف موىل عممان بن عنان عن أبيه عن عممان بن عنان

ا  من ألر ه ارذان   املسأد مث خرج   خيرج حلا) : قاا رسوا هللا  :قاا 
 . وبو   يريد الراع  فهو منافق

 .«فقد عصى أبا القاسم» :ب   ذلنصواذ ر النناق  ا حمنوظ, ال
و  , ح, لو  ان له حاا  ,و   وة للنسان أن خيرج بعد مسا  ارذان وذلن رمور

ه اسنسان حاا آفرمبا ر  , يريد الصأتوذلن أنه قد يظن به نن السوع انه   ؛يرام
ااعت بالبعد عن موالم  ال ريع ,   لينه في هم ,انصرافه و  يراه   حاا عولته

 .ال بهات
, أن له حاا  للمنافق أن خيرج من املسأد فيدع  الن أيض ا أن   يكون مدخأ  

 .على من لوهنم فإنه يالق أيض ا ,فإذا أ لق باا الباب على ارخيار وعلى الصاحلني
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 ا واحد من العلماع على أن اسنسان  قد ن    , الن أيض ا فإنه   مس,ل  ارذان
  .أنه يس ا  له أن  لس ولو  ان إمام ا املسأد فسمم املؤذن, إذا لخع

ن اسمام إذا على أ  أوم أصااب رسوا هللا »قاا:  وقد ذ ر ابن عقيع 
 ,إاارت إىل  مكمه وبقائه ,يصل  لي  املسأد ولو   :يعو .«مسم املؤذن أن  لس
 .مث بعد ذلن يقوم

م املؤذن يقيم مس  إذا  , الن أيض ا قد ذ ر  ا واحد من العلماع   مس,ل  اسقام 
-ذ ر ذلن اسمام أ د  ,أو  ان اسمام حالر ا فإنه  لس مث يقوممث لخع اسنسان 

 .رئم   ابن تيمي  بعم اوقاا به  ,  رواي  عنه -عليه ر   هللا

 
 املساجد واجلماعات كتاب

 باب: تشييد املساجد
حدثنا ابارت بن املالس حدثنا عبد الكرمي بن عبد الر ن عن أيب إساق عن عمرو  -177

ع عمع قوم ما سا) : قاا رسوا هللا  :قاا  بن ميمون عن عمر بن اخلطاب
 . ق  إ  ةخرفوا مساادبم

اع باملخابر فهاا أمارت  على و  ين  , اع باملظابرن اسنسان إذا انفإوباا نابر, 
 .ونناقه عهسو 

مبظابربا ما ان الا ارم  و ل .فإنه   يل نا إىل املظابر ؛وإذا ان اع باملخابر
 ذاك. تفإن باا يسل  قو  ,لى لعف با نهاعت وةخرف ها, فهاا امار 

 
 املواضع اليت تكره فيها الصالة :باب

ا ي يد بن بارون قاا حدثنا سنيان عن عمرو بن حيىي عن حدثنا حممد بن حيىي حدثن -178
قاا  :قاا أبيه و ال بن سلم  عن عمرو بن حيىي عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري 

  .ض  لها مسأد إ  املقربت واحلمامارر ):   رسوا هللا 
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ه  عن الصأت   ولكن عليها العمع   الن ,من علع ارحاليع   باا   ختلو
ما من و  االف هل ,ااع ذلن عن ابن عمر وعبدهللا بن عباس. واحلمام املقربت

 ن ابن ح م ارندلس   ما     ابه ما ن  على ذل -عليهم رلوان هللا-الصااب  
 . احمللى

مر بن اخلطاب وعل  عن ع ,ااعت الكراب  أو النه  عن الصأت   املقربت واحلمام
ويقوا ابن  , أصااب رسوا هللا  وعن ابن عباس و ابم من يب  ال ,أبن ا

يعو من أصااب رسوا  –و  االف هلم » ما   احمللى:   -عليه ر ه هللا-ح م 
 .«هللا 
ولكن العمدت   ذلن على  ,من عل  ع املرفوع    باا الباب   ختلوارحاليو 

 اسوا  .
 

 باب: املساجد يف الدور
ابن عون عن أنس بن ساين عن حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا ابن أيب عدي عن  -179

صنم بعم عمومع »: قاا  عبد احلميد بن املنار بن ايارول عن أنس بن مالن
ف,تاه  :إين أح  أن ت, ع   بيع وتصل  فيه قاا :  عاما فقاا للن    للن  

ينا معه و  البيا فاع من باه الناوا ف,مر بناحي  منه فكنس ورل فصلى وصل
 .«الناع بو احلصا الاي قد اسول ه: بن مااقاا أبو عبد هللا

 ,فنظ  ر وأن ت  هَّ طَ و  باا أن موالم الصأت ح, لو  انا   البيوت ينبا  أن ت  
: مكان   فيعمع فيها من  ,أو سأالت يصل  عليها ,أو ةاوي    ,اوأن ي خا اسنسان ممأ 

 يئ ها  ما حيصع ذلن   املسااد.النظاف  و الن هت
 

 يف املساجد ن إنشاد الضوالالنهي ع :باب
حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  حدثنا عبد هللا بن وب  أخربين حيوت بن اريح  -181

عن حممد بن عبد الر ن ارسدي أيب ارسول عن أيب عبد هللا موىل ادال بن اهلال 
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من مسم راأ ين د لال  ) :يقوا يقوا مسعا رسوا هللا  أنه مسم أبا بريرت 
 .  علين فإن املسااد   ت ن هلاا  رل هللا :ع  املسأد فليق

فإن املسااد    ,يقوا له:   رل هللا علين ؟ يعوئع ال يخ: باا لاخع   القواس  
 ت ن هلاا؟

 ,هللا علين, ويبني له العل  اح, يعلم العل , فيقاا:   رلب ,ف,ااب ال يخ: نعم
 اسنسان اع سفيها وي ين د يعو: ما بنيا رن ,والسب  أن املسااد   ت ن هلاا

 .بسؤاله عن حال ه أو ترويج سلع ه جمامم الناس فيقوم
 ؛ا فيه إاارت إىل أنه ينبا  للنسان إذا هنى عن ا ع أن يبني سب  هنيهوباا أيض   

وأن   يرسع النه  أو ارمر من  ا بيان العل , خاص  ما ي علق  .ألعى للقبوا
إنسان   ذلن, و الن أيض ا ما ي علق ممأ بال  ها باراياع الع ًس  املاا وحنو 

 .أو حنو ذلن
فيما أمره ب,ن ميسكه وأن  ,ا لليع على اواة ال  ها عند احلاا و  باا أيض   

 ينصاه مننرل ا, بع أن يقوا له ذلن عأني . 
 

 باب: الدعاء عند دخول املسجد
أبو معاوي  عن ليع عن عبد حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا إمسعيع بن إبرابيم و  -181

 ان رسوا هللا » : قالا  هللا بن احلسن عن أمه عن فا م  بنا رسوا هللا 
   إذا لخع املسأد يقوا بسم هللا والسأم على رسوا هللا  اللهم ا نر يل ذنويب

واف ح يل أبواب ر  ن وإذا خرج قاا بسم هللا والسأم على رسوا هللا اللهم ا نر 
 .«اف ح يل أبواب فضلنيل ذنويب و 

بع يدعو مباارت: اللهم اف ح يل  وعند لخوا املسأد   يمبا الصأت على الن  
و اه  ,ا   الصايحباأبواب ر  ن, اللهم اف ح يل أبواب فضلن, وباا بو الم

 فيه  أم.
 

 املشي إىل الصالة :باب
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عد عن ابن اهاب حدثنا أبو مروان العمماين حممد بن عممان حدثنا إبرابيم بن س -182
إذا ) :قاا  أن رسوا هللا   عن سعيد بن املسي  وأيب سلم  عن أيب بريرت

ا ألر  م أقيما الصأت فأ ت,توبا وأن م تسعون وأتوبا ً ون وعليكم السكين  فم
 . فصلوا وما فاتكم ف,ًوا

ه من مر اسنسان بالسكين    حاا ذبابه إىل املسأد, فالسكين    صأتوباا إذا أ  
الطم,نين    السكين  و باب أوىل, فإذا  ان    ريقه م,مور بالسكين  والوقار, فإن 

 ا واحد من العلماع أن الطم,نين  وااب , بع وقد حكى  .الصأت من باب أوىل
اتناق  ىا   القواعد النوراني , وحك م ح ك  اسوا  على باا نقله ابن تيمي  

 باا.  على -رل  هللا عنهم-الصااب  
 
 

 ابعد فاألبعد من املسجد أعظم أجر  باب: األ
حدثنا أ د بن عبدت حدثنا عبال بن عبال املهل  حدثنا عاصم ارحوا عن أيب  -183

 ان راع من ارنصار بي ه أقصى بيا » :قاا  عممان النهدي عن أيب بن  ع 
يا فأن  :فقلا ,ف واعا له :قاا  باملدين  و ان   ختطئه الصأت مم رسوا هللا 

 :فقاا ,ا يقين الرمم ويرفعن من الوقم ويقين بوام اررضلو أنن اارتيا  ار  
فاملا به  أ ح, أتيا الن   :قاا ,وهللا ما أح  أن بيع بطن  بيا حممد 

  وذ ر أنه يراو   أثره فقاا  ,فا رت ذلن له فدعاه فس,له فا ر له ممع ذلن
 .« إن لن ما اح سبا):  رسوا هللا 

وبع ي مع و  باا أن اسنسان يؤتى أار ح, أثر الداب    خطواهتا إذا ذببا, 
ولكن  يف لس ؟ هللا ع  واع حيصيها , اح س  ي مع ملنالسيارت إن ااع هللا 

 للنسان, وفضع هللا واسم.
 

 باب: التغليظ يف التخلف عن اجلماعة
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مش عن أيب صا  عن أيب حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو معاوي  عن ارع -184
لقد  ما أن آمر بالصأت ف قام مث آمر راأ ) : قاا رسوا هللا  :قاا  بريرت

لصأت فيصل  بالناس مث أنطلق برااا معهم ح م من حط  إىل قوم   ي هدون ا
 . ف,حرق عليهم بيوهتم بالنار

ليه عمع وباا الاي عا, على واوب صأت ايماع  وت, ديه وباا من أعظم ارلل 
السلف من الصااب  و ابم ذلن أهنم  علون ارمارت والنيصع بني املنافق واملؤمن 

 .وآ دبا صأت الع اع وصأت النأر ,بو اهول ايماع 
يس  واول الر ب  إىل الراح , فإذا وادت الر ب     ,وقد ت اا ذلن يس  ال من

لى استيان تقدمي راح  البدن ع   ,على القل  اح  فإن ارمارت على ورول النناقالر 
إن  ان   ةماننا صأت الع اع فيها يسر على الناس  ,وب  ت باين ,بصأت ايماع 

 صأت  ا ي ق على الناس من الصلوات ممأفيلاق اا م ؛خبأل ال من اروا
 ,أو قيلول  ,أو مضارب  ,أو صأت العصر إذا واد   ذلن انصرال إىل لنيا ,الظهر

 لن.أو  ا ذ
 

 إقامة الصلوات والسنة فيها اب:كن
 باب: افتتاح الصالة

حدثنا عل  بن حممد الطنافس  حدثنا أبو أسام  حدثو عبد احلميد بن اعنر  -185
 ان : يقوا  حدثنا حممد بن عمرو بن عطاع قاا مسعا أبا  يد الساعدي

 . أ رب ورفم يديه وقاا هللاإذا قام إىل الصأت اس قبع القبل  ) : رسوا هللا 
اسنسان    إ ا الكأمو و  خأل عند العلماع   مس,ل  ا س قباا   أمر القبل , 

أ  يس قبع القبل  بع يرخ  له   ذلن, رمبا ي,يت   على راحل هو سنر إذا  ان   
سنسان إذا  ان : أن ولكن نقوا ,  باا -عليه ر   هللا-  أم   إيرال املصنف

ا عن الكعب  و  يرابا فإنه يصل  إذا  ان بعيد  عليه ال صوي ,     ا من الكعب قريب  
  قد ذ ر ابن تيمي  ,ك  اسوا    بااإىل اه ها و     عليه ال صوي , ح  

يعو أن  اب  أوعوا على عدم واوب املسام  ,أن الصا    ابه الرل على املنطقيني 
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ااع قد , و يكن يرى الكعب  ه ها إذا  اسنسان يصوب على الكعب  وإ ا يصل  ا
ما بني امل رق واملارب »ف: والصواب بالوق ,اا موقوف  وروي مرفوع   ن الن  ع

 .رالحنيعو ي سامح بال  ع اليسا من اس ,«قبل 
  اان  القبل   لل   باا ارمر يعو أن   ي دَّ قد  ان اسمام أ د ي د غ  و
 ا ب داع بالنأوم.ب

البوصل   احلديم  ممع ا ع مال على بعم ال قنياتبا امل ,خر ويلاق   باا   ةمنن
عرل ايه  فهاا  ال,  نقوا ما, ال صوي  الدقيقييع يعرل اسنسان و ا ذلن 

 ى بوصل  فهاا فيه ا ع من ال كلف.أما أنه   يقيم الصأت إىل عل
 

 االستعاذة يف الصالة باب:
عطاع بن السائ  عن أيب عبد الر ن حدثنا عل  بن املنار حدثنا ابن فضيع حدثنا  -186

اللهم إين أعوذ بن من ال يطان ): قاا  عن الن   السلم  عن ابن مسعول 
  .املوت  وننمه ال عر وننخه الكرب الرايم و  ه وننخه وننمه قاا   ه

ا س عاذت ب,عوذ باهلل من ال يطان بو  الن   عند القراعت عنالمابا من ا س عاذت 
فهاا ااع عن   أعوذ باهلل من ال يطان الرايم من   ه و وننمه وننخه) :أماالرايم, 
 من عدت  رق   ختلو من لعف. الن  

 
 : افتتاح القراءةباب

حدثنا نصر بن عل  ايهضم  وبكر بن خلف وعقب  بن مكرم قالوا حدثنا صنوان  -187
 : أيب بريرت بن عيسى حدثنا ب ر بن رافم عن أيب عبد هللا ابن عم أيب بريرت عن

 .« ان ين  ح القراعت ب احلمد هلل رب العاملني   أن الن  »
من قرأ خبأفه  ماوأوالقراعت تكون   الصأت و   ابا على مصاف عممان, 

ك  اسوا  على باا, قد نقله ابن أيب لاول     ابه , وقد ح   فصأته با ل
 .  املصاحف, وحكى أيضا ا تناق عن أصااب رسوا هللا 
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 : القراءة يف صالة الفجرباب
حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف حدثنا ابن أيب عدي عن حأاج الصوال عن حيىي  -188

 ان » :قاا  بن أيب  ما عن عبد هللا بن أيب ق الت وعن أيب سلم  عن أيب ق الت
يصل  بنا فيطيع   الر ع  اروىل من الظهر ويقصر   الماني  و الن   رسوا هللا 

 .«صبح  ال
الطوا وال خنيف بني ر عات الصأت يكون   حاا القراعت,     حاا الر و  

  الر ع  اروىل هو واحد   ويم الر عات اروا أول فوالسأول, أما الر و  والس
المأثي , وأما تكون  رباعي , و  ويم الر عات  الن منمن الوالماني  والمالم  والرابع  

وأما الر و  والسأول باا   القيام والقراعت,  ننس الر ع  اروىلالر ع  الماني  على 
  ما   البخاري.  فهو سواع   ويم الصأت, ثبا باا عن الن  

 
 القراءة يف الظهر والعصر باب:

حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم حدثنا ارعمش عن عمارت بن عما عن أيب معمر  -189
 :  الظهر والعصر قاا   ون قراعت رسوا هللاب,ي ا ع  ن م تعرف :قاا قلنا خلباب

 .«بالطراب حلي ه»
  باا أنه  وة للنسان أن ينظر    ا  ؛بالطراب حلي ه نعرل قراعت رسوا هللا 

 .يه اخل و مولم سأوله, فينظر أمامه أو يلاي ميينه ويساره مبا   ينوت عل
ومنهم من  ن يسار الن  ينظرون أمامهم, منهم من يكون ع وباا فيه أن الصااب 

 .يكون عن مييينه
ن إ :ااعت ول  من ارحاليع   النظر إىل مولم السأول و لها معلول , ونقوا 

اسنسان ينظر فيما بو أخ م له, فإذا نظر أمامه  ان أخ م, وإذا نظر إىل مولم 
حمرم,  :إ  أنه ينهى عن أمرين: ارمر اروا ؛فهو أخ م,   حرج عليه هسأول
 .ر إىل السماع, واملكروه أن يل نامكروه, احملرم أن ينظ :والماين

 .وبو منكر ,يلاي روي أن الن   ,واخ لف   اللاي بأ حاا  
 ما بو أقرب خل وعه.يوهلاا نقوا للنسان أن يضم بصره ف 
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حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا أبو لاول الطيالس  حدثنا املسعولي حدثنا ةيد العم   -191

ا من أصااب اا مم ثأثون بدري  » :قاا  ضرت عن أيب سعيد اخلدريعن أيب ن
فيما    هر فيه من   فقالوا تعالوا ح, نقيس قراعت رسوا هللا   رسوا هللا 

الصأت فما اخ لف منهم راأن فقاسوا قراعته   الر ع  اروىل من الظهر بقدر 
اسوا ذلن   صأت العصر ثأثني آي  و  الر ع  ارخرى قدر النصف من ذلن وق

 .«على قدر النصف من الر ع ني ارخريني من الظهر
   مقاا أيب سعيد؟بع ميكن اع بار باا اا ما  من الصااب  س ئع ال يخ: 

 ف,ااب ال يخ: نعم يع رب.
 

 القراءة خلف اإلمامباب: 
حدثنا أبو  ري  حدثنا حممد بن النضيع ح وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا عل  بن  -191

قاا  :قاا  مسهر ويعا عن أيب سنيان السعدي عن أيب نضرت عن أيب سعيد
مد هلل وسورت   فريض  أو   صأت ملن   يقرأ    ع ر ع  باحل) : رسوا هللا 

 .  ابا
املرفوع  أو املوقوف , الصايح منها  اناليع الوارلت   باا الباب سواع أ وارحا

, وإن ااعت   مس,ل  م,موم وأبني إمام  عدم ال نريقااعت بلني العموم من 
 ف ,يت على العموم. ,تنرق بني صأت اهري  وعدمها  امل,موم 

 و  حيملها على ,على الصأت السري ارمر   ذلن وهلاا حيمع بعم العلماع  
, باع بار أن هللا ن ذلن مق ضى ارصواإ :هري  بالنسب  للم,موم, ويقولوناي الصأت
  فإن هللا ,يؤمر امل,موم باسنصاتاسمام بالقراعت فإنه يل م من ذلن أن حينما أمر 
   وإذا قرئ القرآن مث ي,مر  اه أن يقرأ على قراعته ا ب أوت   ابه   ي,مر أحد(

حكى ا تناق على  ,«ن لا   الصأت» :بن ارب قاا جمابد ,فاس معوا له وأنص وا 
قد حكى بعم العلماع اسوا  على أن و  ,اباا  ا واحد  اسمام أ د  الن أيض  
هري  خلف اسمام بالنسب  للم,موم, حكى الصااب  يرون ا نصات   الصأت اي
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على اسنصات    وأوم أصااب رسوا هللا» :قاا  ا وا  على باا  العيو
 .«خلف اسمام   الصأت ايهري 

منها ما بو عام    ,ام وارحاليع أو اآلثار املروي    ذلن عن الصااب  ع 
ا القراعت, ومنها ما بو خاري بالصأت السري , فيامع باا على باا, وبعضها أيض  

 ي,يت مصرح ا بالقراعت ولو  انا اهري  ولكن   خيلو من عل .
 

 يف سكتيت اإلمام باب:
حدثنا ويع بن احلسن بن ويع الع ك  حدثنا عبد ارعلى حدثنا سعيد عن ق الت  -192

 ,سك  ان حنظ هما عن رسوا هللا » :قاا  عن مسرت بن اندبعن احلسن 
أن مسرت قد  :فك بنا إىل أيب بن  ع  باملدين  فك   ,ف,نكر ذلن عمران بن احلصني

إذا لخع   صأته وإذا  :قاا ؟ما باتان السك  ان :قاا سعيد فقلنا لق الت .حني
 :قاا  .ليهم و  الضالني ا املاضوب ع:)بعد وإذا قرأ  :مث قاا ,فرن من القراعت

 .«و ان يعأبهم إذا فرن من القراعت أن يسكا ح, يرتال إليه ننسه
 أنه قرأ بسورت   الر ع ني ارخريني مم النال , وااع عن و  يمبا عن الن  

هلاا  ؛قراعت النال  فق بو  بن عمر وأبو بريرت القراعت, والمابا عن الن  عبدهللا 
, وفيما بعد ذلن يقرأ ارولينيأن يقرأ اسنسان بالنال  وسورت   ن السن  إ :نقوا

 معها بسورت فهاا   حرج فيه.ولو فعع   سبيع ارحيان بنال  الك اب, 
 

 : إذا قرأ اإلمام فأنصتواباب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو خالد ار ر عن ابن عأأن عن ةيد بن  -193

إ ا اعع اسمام ):  قاا رسوا هللا  :قاا  يرتأسلم عن أيب صا  عن أيب بر 
ليؤمت به فإذا  رب فكربوا وإذا قرأ ف,نص وا وإذا قاا  ا املاضوب عليهم و  الضالني 
فقولوا آمني وإذا ر م فار عوا وإذا قاا مسم هللا ملن  ده فقولوا اللهم ربنا ولن احلمد 

 . وعنيذا صلى االسا فصلوا الوسا أوإذا سأد فاسأدوا وإ
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وإما  ا,ن مننرل  أن يكون اسنسا إما ؛  خيلوبنا ال كبا  , افإذا  رب فكربو )قوله بنا: 
ااع عن ا بع    عليه ال كبا أو ي ر  له؟ , إذا  ان مننرل  يكون   واع  أن

 . ا ال كبا على من صلى   واع إ بن مسعول قا :عن عبدهللا عبدهللا بن عمر و 
كباات فأ وأما بالنسب  لبقي  ال حرام فأ خأل   واواا عندبم, أما تكبات اس 
,     ابه املاو: و  االف هلما  كرب إ  من صلى   واع , قاا ابن قدام ي

يكون ملن  ان  إ ا أن ال كبايعو عبدهللا بن عمر وعبدهللا بن مسعول من الصااب , 
وباا عليه  ,وليسا بوااب  ,سن حرام ب  ات    ا تكبات اسوال كبا .    واع

 إوا  السلف ون , اخلأل بعد ذلن.
 

 باب : اجلهر بآمني
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا صنوان بن عيسى حدثنا ب ر بن رافم عن أيب عبد هللا  -194

  ترك الناس ال ,مني و ان رسوا هللا » :قاا  ابن عم أيب بريرت عن أيب بريرت
عليهم و  الضالني قاا آمني ح, يسمعها أبع الصف اروا إذا قاا  ا املاضوب 

 .«فاتج اا املسأد
 معون على   وقد حكى  ا واحد إوا  السلف على ايهر ب مني, والصااب 

واهروا فيما بعده, و   باا, و  حيني عن واحد منهم أنه    هر, واهر الن  
س,ل . وإ ا ن , ذلن عن بعم   باه امل االف يعرل   أصااب رسوا هللا 

 .ومن ااع بعدبم أبع الرأي   فقهاع الكوف 
 

 : رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع.باب
حدثنا عممان بن أيب ايب  وب ام بن عمار قا  حدثنا إمسعيع بن عيال عن صا   -195

   رأيا رسوا هللا» :قاا بن  يسان عن عبد الر ن ارعرج عن أيب بريرت 
 .«يرفم يديه   الصأت حاو منكبيه حني ين  ح الصأت وحني ير م وحني يسأد

من  إ  إذا قام الن   ؛أنه  ان ي ا ويرفم يديه   سأوله     يمبا عن الن 
   ما ااع   واه عن عبدهللا بن عمر  ,ت هده اروا إىل الر ع  المالم  فإنه يرفم



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 118

 

ول  من ارحاليع برفم  ي, ااع عن الن  وبو   الصايح قد رواه البخار 
 و لها معلول . و ا ا, , ااع   حديع مالن وعل  ع خنم ورفم  اليدين  

يرفم يديه   السأول إ  أنه ثبا عن  مم أن عبدهللا بن عمر ينن  أن الن  
, و  يمبا هو ثابا موقول عن عبدهللا بن عمرف ,عبدهللا بن عمر أنه  ان يرفم

 .ا عن رسوا هللا ع  مرفو 
 

 السجود باب:
حدثنا احلسن بن عل  اخلأا حدثنا ي يد بن بارون أنب,نا ارين عن عاصم بن   -196

إذا سأد ولم ر ب يه   رأيا الن  » :قاا   لي  عن أبيه عن وائع بن حأر
 .«قبع يديه وإذا قام من السأول رفم يديه قبع ر ب يه

ى حائع فسأوله صايح, سواع أ ان إذا سأد اسنسان سواع على تراب أو عل
رخام أو ما     ,ن يصل  على بأط أو على  ,على تراب أو  ان على حأارت

, أو  الن أيض ا على حائع حيوا عن اررض  ا ليس من  حكمه فصأته صايا
ا سأوله صايح, و  خأل   باا, وقد انسها  النرل والبس  احلديم  ف,يض  

 ا تناق ابن ح م ارندلس   ما     ابه احمللى.حك  ا تناق على باا, حكى 
 

حدثنا ب ر بن معاذ الضرير حدثنا أبو عوان  و ال بن ةيد عن عمرو بن لينار عن  -197
 . أمرت أن أسأد على سبع  أعظم) :قاا  عن الن    اوس عن ابن عباس 

 ئ إ  على ارعظم السبع , وأما بالنسب و  خأل   ذلن أن السأول      
السأول على  ما     ابه اروس  أن    لألنف وايبه  قد نقع ابن املنار

 .ا ح, يضم ايبه  وباا حقأنه   يسمى سأول   باع بار ؛ارنف بأ ابه      ئ
على أن السأول على ارنف وحدت     اتناق الصااب   بع حكى املنار 

سأول ايبه  بأ أنف فهو أما   ئ, وأن السأول با ع و   أن ًس ايبه , و 
 صايح, رن السأول   يسمى سأول ا إ  بولم ايبه . سأول
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 باب : اجللوس بني السجدتني 
حدثنا حممد بن ثواب حدثنا أبو نعيم النخع  عن أيب مالن عن عاصم بن  لي   -198

يا ) :  قاا الن  :عن أبيه عن أيب موسى وأيب إساق عن احلاري عن عل  قاا
 . م إقعاع الكل عل    تق

 قعاعبو الاي ي ابه إمكروه و  قعاععلى نوعني , إ قعاعنقوا : اس قعاعبالنسب  لل  
امل رو   قعاع لس اسنسان بني قدميه منصوب ني, وأما بالنسب  للبو أن و  ,الكل 

ني كون باا بوي ,ن ينص  اسنسان قدميه مث  لس على عقبيهأ بو ,وبو السن 
مسلم من    صايح ا مام  لن عن الن  فقد ااع ذ , السأدتني وبو السن

 . حديع عبد هللا بن عباس
ا لن أن اسنسان إما أن  لس ناصب  ذو  ,الكل  قعاعاملنه  عنه بو إ قعاعإذا فاس 

ا على إلي ه فهاه ب  ا لساقيه االس  أو يكون مقيم   ,ا بينهما على إلي هلقدميه االس  
ينص  اسنسان و  و السن  وبو أن ا بالنسب  للم ر صورت اسيقا  املنه  عنه أم
 . باا ثابا عن رسوا هللا و  ,قدميه و  لس على عقبيه

 
 باب : ما يقول بني السجدتني

حدثنا عل  بن حممد حدثنا حن  بن  ياي حدثنا العأع بن املسي  عن عمرو بن  -199
ن  ياي مرت عن  لا  بن ي يد عن حاين  ح وحدثنا عل  بن حممد حدثنا حن  ب

عن ارعمش عن سعد بن عبيدت عن املس ورل بن ارحنف عن صل  بن ةفر عن 
 . رب ا نر يل رب ا نر يل) : ان يقوا بني السأدتني   أن الن    حاين 

 .ايحباا   الصو  ,: رب ا نر يل بني السأدتنيو المابا قوا
باا  , ارفعوو و قارة رب ا نر يل وار و وااربين و  : )ما حديع عبد هللا بن عباسأ 

 ع.بو العأأحديع معلوا   إسناله  امع 
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ولو لعا معها  ,ويكرربا اسنسان  رب ا نر يل): أما بالنسب  للمابا وبو قواو  
على سبيع  امعين   ئ او  يل  م اي ,اا الدعاع أو بااهسواع ا ,ايض  أ باابا فهو حسن
  . رب ا نر يل)الدوام إ  قوا : 

 
  التشهد  يف: ما جاء باب

حدثنا ويع بن احلسن حدثنا عبد ارعلى حدثنا سعيد عن ق الت ح وحدثنا عبد  -211
الر ن بن عمر حدثنا ابن أيب عدي حدثنا سعيد بن أيب عروب  وب ام بن أيب عبد 
هللا عن ق الت وباا حديع عبد الر ن عن يونس بن ابا عن حطان بن عبد هللا 

خطبنا وبني لنا سن نا وعلمنا   هللا  أن رسوا:  عن أيب موسى اراعري 
إذا صلي م فكان عند القعدت فليكن من أوا قوا أحد م ال ايات ) :صأتنا فقاا

الطيبات الصلوات هلل السأم علين أيها الن  ور   هللا وبر اته السأم علينا وعلى 
ه سبم  ورسولعبال هللا الصاحلني أاهد أن   إله إ  هللا وأاهد أن حممدا عبده 

 .  لمات بن لي  الصأت
 العبالات على املنرب. عن تعليم الن  ئع ال يخ س  
ايمع ؟   خطب  فقاا السائع: أحاليع  مات تدا عليه.  ,نعم ف,ااب ال يخ: 

 ايمع . ف,ااب ال يخ: ح,  
 ان يعلم أصاابه النقه      باا احلديع و    اه من املسائع أن الن  و 
  من ارحاليع الع تدا على لن ولقد ااع   ذو  ,عبالات على منربهأحكام الو 

 .باا
, باا وارل لكنه قليعيعلم النقه و على منربه  ان   ن الن  : إنس طيم أن نقواو 
ي ادي ب,حواا  و المالع  ان الن   ,صاابه و باا بو ار مرأ ان يعي و 

فهاا أيضا با ر املخالنني  ,و  ابم  صي  املخالنني له   حاا من خالنه من ع  
  .لن  ما ااع عنه   الصايحذ  منابأهم و ال ااير منهم سلن الن  و 
 

 باب: التسليم
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حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا حدثنا عمر بن عبيد عن أيب إساق عن أيب  -211
 ان يسلم عن ميينه وعن  اله    أن رسوا هللا » :   ارحوري عن عبد هللا

 .«خده السأم عليكم ور   هللاح, يرى بياض 
   ا يب لاول   بعم النسخ بأا عند يض  أبر اته     باا احلديع و الن  ذ ر )
حد من أصااب أا عن يض  أو  , ا ع لن عن الن  و  يمبا   ذ ,حمنون 

  .ن العمع ليس عليهاأ ا يدا على   رسوا هللا 
 

 باب: من يسلم تسليمة واحدة
احلاري املصري حدثنا حيىي بن رااد عن ي يد موىل سلم  عن سلم   حدثنا حممد بن -212

 .«صلى فسلم مرت واحدت  رأيا رسوا هللا » :قاا بن ار و 
أن اسنسان و  ,السأم ي نق العلماع من السلف على عدم واوب ال سليم  الماني 

عليهم - ا إوا  الصااب وباا الاي عليه أيض   ,يننصع من صأته بال سليم  اروىل
 .-رلوان هللا

لن ول  من ااع   ذ ,ما بالنسب  ل سليم  الماني  فه  سن  يؤليها اسنسانحو 
لن املوقول عن ولكن المابا   ذ ,  ختلو من علعارحاليع املرفوع  وب  أيضا 

 .بال سليم  الواحدت -رلوان هللا عليهم تعاىل-الصااب  
 ا إو  , على أن تكون من أر اهناأت فضأ  ال سليم  الماني  ليسا من واابات الصو  

  .بو قوا لبعم النقهاع بعد الصدر اروا
 -يقصد أحاليع باا الباب  - ئع ال يخ : باه ارحاليع  لها معلول  ؟ س  

  . ف,ااب : نعم ,  لها معلول 
 

 باب: رد السالم على اإلمام
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عن ق الت عن احلسن عن حدثنا عبدت بن عبد هللا حدثنا عل  بن القاسم أنب,نا  ام  -213
أن نسلم على أئم نا وأن يسلم   أمرنا رسوا هللا » :قاا مسرت بن اندب 
 .«بعضنا على بعم

, فلو سلم من  ا ال نات انقضى  سن  ت ما بالنسب  لأل ناأو  ,م بو الواا والسأ
مث ينن ع فيكون  ,أو يسلم ,أو يسلم عن ميينه , ,ن يسلم تلقاع واه  ؛من صأته

بو لني ال سليم    لن, الواا    ذله اأو يكون سابق   , نات تايل لل سليما ل
 ت.ل ناجمرل ا 

 
 باب: ال خيص اإلمام نفسه بالدعاء

حدثنا حممد بن املصنى احلمص  حدثنا بقي  بن الوليد عن حبي  بن صا  عن ي يد  -214
م عبد   يؤ ) : قاا رسوا هللا  :قاا  بن اريح عن أيب ح  املؤذن عن ثوبان

 . ه بدعوت لوهنم فإن فعع فقد خاهنمفيخ  ننس
  لعوت اسمام لننسه أي أن يدعو لننسه؟ ئع ال يخ :س  

: بنا باا احلديع   حديع أيب ح  املؤذن ااع عن أيب بريرت فقاامث علق ال يخ 
بعم  له  «فدعا لننسه فقد خاهنم»: قاا :   قوله  -رلوان هللا تعاىلعليه –

أن  ,وباا بو ارنهر ,أنه ليس بو الدعاع اخلاريلقنوت   الوتر, و العلماع على ا
سواع  ان ذلن   قنوت  ,اماملرال بالدعاع أن اسنسان   يدعو لننسه بقنوت ع

 .لون الناسو بدفم ار , أيخ  ننسه خباف ,لن   قنوت النواةاو  ان ذأالوتر 
لصأت إذا خ  ننسه اعع إمام ا ن الن  أوباا من عظيم ارمور و ارحكام 

فكيف   أمر الو يات العام  فيمن خي  ننسه  ,هلم ابدعاع لون امل,مومني خائن  
باه    ان أن إذا  انا ؛و اياه لون الرعي أ ,ب  ع من أمر الدنيا من املاا

 .خيان  صارى ف لن خيان  عظمى
 

 باب: اجلماعة يف الليلة املطرية
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عبال املهل  حدثنا عاصحم ارححوا عحن عبحد هللا  حدثنا أ د بن عبدت حدثنا عبال بن -215
أمحر املحؤذن أن يحؤذن يحوم ايمعح  وذلحن يحوم   أن ابحن عبحاس: بن احلاري بن نوفحع 

« هللا أ حرب هللا أ حرب أاحهد أن   إلحه إ  هللا أاحهد أن حممحدا رسحوا هللا» :مطحا فقحاا
 ؟بححاا الححاي صححنعا مححا :فقححاا لححه النححاس« نححال   النححاس فليصححلوا   بيححوهتم» :مث قححاا
قحححد فعحححع بحححاا محححن بحححو خحححا محححو تححح,مرين أن أخحححرج النحححاس محححن بيحححوهتم فيححح,توين » :قحححاا

 .«يدوسون الطني إىل ر بهم
أن ينحححالي املحححؤذن   و  ,وبحححاا محححن السحححنن املهأحححورت بحححع إنحححه أوىل محححن ايمحححم   املطحححر

ححح  : بححد   مححن أن يقححوا ؛صححأت   بيححوتكمأو ال ,: الصححأت   الرحححااالصححأت ويقححوا
أو   الرحححاا بححد   مححن  ,, فيأعححع الصححأت   البيححوتعلححى الصححأت ححح  علححى النححأح

  .احليعل ني
يحححا ربا مححرتني حححح, ت سحححق محححم ارذان, وبحححو نحححابر : وبححع يحححا ربا أربحححم محححرات؟ نقحححوا

املحؤذن  أنه أمحر ثبا عنه قوا: الصأت   الرحاا : إن الن  ارلل    ذلن, ونقوا
, و  يمبحححا عنحححه أنحححه وحححم   الصحححااب أيض حححا , و حححالن يحححع  ذلحححن ولححح  محححن ارحال

 .من عمع الصااب   عبد هللا بن عمروإ ا بو  ,املطر
أنحه  -عليه رلوان هللا-ااع من حديع صنوان بن سليم أيض ا عن عمر بن اخلطاب 

 .وباا إسنال منقطم عن عمروم   ليل  مطات , 
, ولكححححن إذا قححححوا الصحححأت   الرححححااولكحححن نقحححوا: إن اسنسححححان إذا  حححان   النحححداع, ي

نحححاس والسحححماع ًطحححر فإنحححه ينحححالي هلحححم: أن اا محححم النحححاس فإنحححه  محححم , وإذا   يححح,ت ال
 , والصأت   الرححاا أوىلع فيها على احلااص  حينئا  أنه ين , فنقواالصأت   الرحاا

  .اع من ايم
 ؟البيوتع ال يخ : أحسن هللا إلين لنظ  )  الرحاا  م عين  أو   ئس  

  .أو الصأت   الرحاا  لها سائا  ف,ااب :   ب,س أن يقوا : الصأت   البيوت
 

 من يستحب أن يلي اإلمام  :باب 
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حدثنا حممد بن الصباح قاا: أنب,نحا سحنيان بحن عيينح , عحن ارعمحش, عحن عمحارت بحن   -216
 ميسحح  ان رسحوا هللا   :, قاا عما, عن أيب معمر, عن أيب مسعول ارنصاري

  خت لنححوا ف خ لححف قلححوبكم, ليليححو مححنكم أولححو ارحححأم ) :منا بنححا   الصححأت ويقححوا
  . الاين يلوهنم, مث الاين يلوهنموالنهى, مث

الححاين لححديهم احح ع مححن العلححم  ,أصححااب العقححوا :, والنهححىالبححالاني :املححرال بححارحأم
ارللح  الحوارلت  , وبحاا أقحوىباا بحو السحن  أن يكحون خلحف اسمحاموالنهم واسلراك , و 

وبحو محا خلحف اسمحام -  إبعال الصاار عن املقحام  -عليه الصأت والسأم-عن الن  
وذلحن لين احوا علحى  ؛لبحالاني ومولحم أيض حا رويل النهحىفيكون حينئا  بو مولحم ل -

  .فيا  غرونه ؛أو سهوه   صأته ,انهاسمام   حاا نسي
 

 من أحق باإلمامة  :باب
بحأا الصححوال قحاا: حححدثنا ي يحد بحن ةريححم, عحن خالححد احلحااع, عححن  ححدثنا ب حر بححن   -217

أنا وصاح  يل, فلمحا   أتيا الن  » :, قاا أيب قأب , عن مالن بن احلويري
 .« ف,ذنا وأقيما, وليؤمكما أ رب ما إذا حضرت الصأت)رال, قاا لنا : أرلنا ا نص

, القحراعت فإنحه يقحدم ارسحن سحاوي  ,   ححاا ال وباا   حاا ال ساوي يقدم ار حرب
وإمام  الصاا صحايا  و  خحأل   ذلحن إذا  حان  يح  ا , وقحد نقحع  حا واححد محن 

, نقححع إوححا  الصححااب  علححى امحح  الصححااالعلمححاع اسوححا  علححى بححاه املسحح,ل  مسحح,ل  إم
 . ا ابن قدام و الن أيض   ,ذلن واع   ابن ح م ارندلس 

وقححححد نقححححع اسوححححا   ححححالن إوححححا   ,بححححأ خححححأل أيض ححححا تصححححح إمامحححح  العبححححدو ححححالن  
      ابه املاو . الصااب  ابن قدام  

 
 من أمَّ قوم ا فليخفف  :باب 

, قاا:  حدثنا حممد بن رمح قاا: أنب,نا الليع بن سعد, عن أيب ال با, عن اابر -218
صححلى معححاذ بححن ابححع ارنصححاري ب,صححاابه صححأت الع ححاع, فطححوا علححيهم, فانصححرل »

صححلى, فحح,خرب معححاذ عنححه, فقححاا: إنححه منححافق, فلمححا بلحح  ذلححن الراححع, لخححع راححع منححا ف
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أتريد أن تكون ف انا يحا ):  ف,خربه ما قاا له معاذ, فقاا الن    على رسوا هللا 
والليحع معاذ؟ إذا صليا بالناس, فاقرأ بال مس ولاابا, وسحبح اسحم ربحن ارعلحى, 

 .« إذا يا ى, واقرأ باسم ربن
  مسححح,ل  ائ محححام  -عليحححه رلحححوان هللا تعحححاىل-عملهحححم  احححاا معحححاذ وبحححاا الحححاي عليحححه 

-املنحححرتض بامل ننحححع , وبحححاه املسححح,ل  محححن املسحححائع الحححع يسححح قر عليهحححا عمحححع الصحححااب  
نرتض, أن املنححرتض يح,مت بامل ننححع وامل ننحع يحح,مت بححامل ؛والصحدر اروا -علحيهم رلححوان هللا

علحححيهم -ا  الصححااب  إوحح  , وقححد حكححى املحححاورليوأن الصححأت   ذلححن صحححايا 
وقححد  ححرأ اخلححأل بعححد الصححدر اروا   بححاه املسحح,ل   ,علححى ذلححن -رلححوان هللا تعححاىل

رتض مبنححرتض آخحر عنححد مسح,ل  ائ محام املنححرتض بامل ننحع وامل ننححع بحاملنرتض و ححالن املنح
  .اخ أل النرض, والصواب صا  ذلن  له

 
ححدثنا حيحىي قحاا: حححدثنا ححدثنا علح  بحن إمساعيحع قحاا: ححدثنا عمححرو بحن علح  قحاا:   -219

ححدي عممحان بحن أيب  :اعب  قاا: حدثنا عمرو بن مرت, عن سعيد بحن املسحي , قحاا
 . إذا أ ا قوما ف,خف ام):  العاري, أن آخر ما قاا يل رسوا هللا 

والضعيف بو أمابم , و الن أما القوم   السنر والرحل  وحنو ذلحن , ولحيس املحرال 
هنحم يع حربون بحه رنحه ألحعف ال قحدم , ولكحن املحرال بحالن أ بالن بحو ارمحر والنهح  أو

 .الناس
فيححه مححن اهحح  املسححا يحح,ًرون بححه ححح,   يححرتك ,  ححالن أيض ححا مححن اهحح  ألاع الصححأت , 
ن خينححف رلححعف النححاس واححول ا خبححأل إذا  ححان يواححد مححمأ    املسححأد أمحح   بححات محح

 له   ال يسا له وذلن ممأ   , و د الضعيف مندوح الناس والضعيف الواحد وا ثنني
: إن ارمح   لهحا تحد  السحن  لواححد محنامس إما جبلوسه أو اتكائحه واع محاله, فحأ يقحاا

, أو الصححأت مححمأ    مكحح  واملدينحح  يواححد  الصححأت مححمأ   ايوامححم الكبححات  وححابا  
ع ضححد وذلحن سمكانححه أن ي  ؛سححن وحنحو ذلححن  ححا   ينحا  اس الححمحن الضححعناع و بحار ال

, ولكن   ايماعحات  ا ح,   تنوت السن  ا ويد  ايئ  يئ  أو أن  لس أو أن يصل  ا
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اليسحات الحع يصحل  احا اسنسحان   مسحااد ارحيحاع ومسحااد الراتبح  الحع يصحل  فيهححا 
 .بع احل  فإنه يق دى بارلعف منهمأ
 

  مام خيفف يف الصالة إذا حدث أمر اإل :باب 
برابيم قاا: حدثنا عمر بن عبحد الواححد, وب حر بحن بكحر, عحن دثنا عبد الر ن بن إح -211

اروةاعححح , عحححن حيحححىي بحححن أيب  محححا, عحححن عبحححد هللا بحححن أيب ق حححالت, عحححن أبيحححه, قحححاا: قحححاا 
, إين رقوم   الصأت, وأنحا أريحد أن أ حوا فيهحا, فح,مسم بكحاع الصح ) : رسوا هللا 

 . ف,جتوة؛  رابي  أن ي ق على أمه
 ...ئل الشيخ : .....س  

, بحع ا علحى أمحه وإاحناق ا عليحهف,ااب : ال أوة   الص    حاا مسحا  صحوته إاحناق  
, بحو أن ااح , وذلحن محمأ   قحراعت النالح ؟ نقحوا:  يعو من ذلن بو ا   نحاع بالو 

أ بالنالحح  وب حح ع مححن القححرآن , وذلححن مححمأ  يقححر ,يت بالوااحح  وأقححع مقححدار مححن السححن يحح
ار  سحبيح يح,يت بالقحدر الوااح  و حالن أيض حا أقحع مقحد,  الن أيض حا محن اهح  اليسا

, الواا  ال سبيا  واحدت مث ألا املقدار   ذلن أن يح,يت بحمأي و  ي يحد من السن 
  .بالوصوا ممأ  إىل ع ر أو حنوبا على ذلن

 
 إقامة الصفوف  :باب

 حدثنا حممحد بحن ب حار قحاا: ححدثنا حممحد بحن اعنحر قحاا: ححدثنا احعب  قحاا: ححدثنا  -211
يسحوي   حان رسحوا هللا », يقحوا:  مساك بن ححرب, أنحه مسحم النعمحان بحن ب حا

الصف, ح,  عله ممع الرمح أو القدح قاا, فرأى صدر راع ناتئا, فقاا رسوا هللا 
  :( فكم, أو ليخالنن هللا بني واوبكمسووا صنو ». 

عليحححه - وهلحححاا احححاع عحححن النححح  ,يسحححات تنكحححر قلحححوب الحححبعمالوبحححاا فيحححه أن املخالنحححات 
عححدم تسححوي  الصححنول أمححارت أو سححب   خحح أل الواححوه واسحح نكار  -الصححأت والسححأم

ا يسحح نكر بعضححهم بعض ححل بححالن أن حيمححع بعضححهم علححى بعححم و بعضححها لححبعم , واملححرا
وذلححن أهنححم  لمححا تقححاربوا واسحح ووا و  ي قححدم أحححدبم علححى  ,مححن واعحح  املسححأد الواحححد
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عظححائم احلكححم    , وبححاا مححنا مححن اهحح  البححوا نع الصححأت تقححاربو اآلخححر واسحح ووا   ألا
انا واع  واحدت يس وي الاو والنقحا علحى صحف واححد   ي قحدم فكألاع الصأت , 

, وإذا صححاا والكبححا يسحح وون علححى حححد واحححدا الأحححدبم علححى اآلخححر , و ححالن أيض حح
أصبح اسنسان يؤثر ننسحه ب ح ع محن املقحام   الصحف محن  حا اح ع م حرو  في قحدم 

,  لحه ذلحن إىل ره أو لضعنه أو لصاره أو حنو ذلني ,خر أو يب عد عمن لونه لنق أو
  بحححاا , وهلححاا احححاعت ال ححريع  باملسحححاوات ذلحححن   قلبحححه وينمححو ,محححن ال نكححر لحححه احح ع

ذا :  لما تقاربا اربدان تقاربا الننحوس وإايان  ح, ت قارب الننوس, وهلاا نقوا
اا احاع احلحع واحلحم علحى ا ا محا  حح, علحى , وهلحتنافرت اربحدان تنحافرت الننحوس

خححا الطعححام مححا  مححرت عليححه : » -عليححه الصححأت والسححأم-ا النحح  الطعححام , وهلححاا يقححو 
ا ال والححححم يعححححو   مححححم النححححاس عليححححه فإنححححه أقححححرب إىل ارلنحححح  و ححححالن أيض حححح ,«اريححححدي
 .لكربه يدعو إىل ا ع من ارنن  واخبأل اننرال اسنسان عن  اه فإن ,وال أحم

 
  فضل الصف املقدم  :باب 

ححححححدثنا أبحححححو بكحححححر بحححححن أيب احححححيب  قحححححاا: ححححححدثنا ي يحححححد بحححححن بحححححارون قحححححاا: أنب,نحححححا ب حححححام  -212
الحد بحن معحدان, عحن الدس وائ , عن حيحىي بحن أيب  محا, عحن حممحد بحن إبحرابيم, عحن خ

اين ا وللمحيسح انر للصحف املقحدم ثأث ح  حان   وا هللا أن رسح» : عرباض بن سحاري 
 .«مرت

العلمحاع   ل عند العلماع   فضحع الصحف املقحدم علحى  حاه , ولكحن خي لحف   خأ
, بحححع ارفضحححع القحححرب محححن  رافحححه بعيحححدت عحححن اسمحححامأي أ ؛  حححدإذا  حححان الصحححف اروا 
ااسمام من الصف الما   ؟ين أم اروا ولو  ان  رفه بعيد 

محن الصحف  اسمحام ورؤي حه  سما نقوا : إذا  ان الطرل بعيد ييع   يسمم اسمام ف
 . أفضع من البعيد   الصف ارواالماين

, فاسنسححان الححاي يحح,يت مبكححر ا صححور الصححف اروا ,مححاع   بعححم الصححورواخ لححف العل 
, أيهمحا أفضحع محن يح,يت م ح,خر ا مث  حد فراح     يقدر لحه أن يح,يت   الصحف ارواو 

  ا ؟الصف اروا , بع ارفضع الصف اروا أم ال بك
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لحه رسحال    بحاا البحاب  علمحاع   بحاا رسحال  محنهم السحيو   قد صحنف بعحم ال
و ححالن أيض ححا  ,) بسحح  الكححف   إًححام الصححف   تكلححم عححن تسححوي  الصححنول: مسابححا

, وأورل حنححو ا مححن ع ححرت أقححواا   مسحح,ل  وأقححواا العلمححاع   ذلححن ,فضححع الصححف اروا
  .اع لهتنالع الصف اروا وتنسا العلم

, الصححف البححدين احلسحح  املعححرول :ف اروا املححرال بححالن بححوأوا مححا ينصححرل إليححه الصحح
  أمحححا ال بكحححا فلحححه خصائصحححه   ال حححريع  وللحححا ارللححح  عليحححه محححن  حححأم رسحححوا هللا و 

  .و الن أيض ا من فعله
ونقحححوا: إن ال بكحححا يحححؤار عليحححه اسنسحححان, والصحححف اروا يحححؤار عليحححه اسنسحححان,  حححع 

, وأمححا لصححف اروا؟ نقححوا: ال بكححا ربححاطواحححدت هلححا أاححر, وأيهححا أفضححع؟ ال بكححا أم ا
أاحر الربحاط, هلحاا نقحوا: الصف اروا فأحاع ثوابحه   ولح  محن ارحاليحع وبح  لون 

, وأفضحححلها أن  مححم اسنسحححان محححم ال بكحححا الصحححف اروا , إن ال بكححا   ذلحححن أعظحححم
يسححمونه املقححام  : خلححف اسمححام , السححلفأفضححع موالححم الصححف اروا بححو املقححام, أيو 

, يسحححمون محححا  حححان يسحححمونه الرولححح  محححن امل ححح,خرينذلحححن , محححا بعحححد سحححمونه الرولححح   ي
 حان ينضحع املقحام , وهلاا ااع عحن عبحد هللا بحن عمحر أنحه  ونه الرول خلف اسمام يسم
:  محا احاع   احلحديع قحاا   , الرول  ب  خاصح  مبسحأد النح  يعو خلف اسمام

عليححححه الصححححأت -رن النحححح    وبححححاا ؛«بيححححع ومنححححربي رولحححح  مححححن ريححححاض اينحححح مححححا بححححني »
يعلححم النححاس فيهححا ,  مححا راححح ذلححن  ححا واحححد مححن العلمححاع  ححابن عبححد الححرب  -والسححأم

أن املححححرال بالرولحححح  بححححو مولححححم  :يض ححححا ابححححن القححححيم   ايححححواب الكححححا , و ححححالن أ
ي بحو خلحف اسمحام , فاملقحام الحارال بالن بو اس اباب الصأت فيهحاليس امل ,ال عليم

محام بعيحد عحن , خلحف اسمحام قريح  محن يسحاره أفضحع محن خلحف اسلمبو أفضع املوا
وىل مححن : إن القححرب مححن اسمححام مححن أي ايه ححني أميينححه مححن الصححف اروا, هلححاا نقححوا

, إذا  ان القرب ولو  ان يسار ا وذلن رنحه   يمبحا عحن النح  البعد عنه ولو  ان ميين ا
ا احاع   ححديع الحرباع   قولحه:  محنح    فضحع امليمنح  إ  -عليه الصأت والسحأم-
وذلحن رن رسحوا  ؛-عليحه الصحأت والسحأم-:  نا حنح  أن نكحون عحن ميحني النح  قاا
عليححه الصححأت -, وبححاا قيححع أن النحح  ن ححع ينن ححع إليححه ويقبححع عليححه بواهححهإذا ان  هللا 
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وحيبحون أن   : أنحه فعحع فعلحه أصحااب رسحوا هللا أقربم على ذلن, وقيع -والسأم
 .ون عن ميينهيكون
   : إن القحححرب مححن اسمحححام بححو أفضحححع مححن البعحححد عنححه ولحححو  ححان اسنسحححانوهلححاا نقححوا 

 .لرؤي  والسما  وال بكا, إذن العربت بارنه يراه ويسمعه ؛الصف اروا
  

  صفوف النساء  :باب
حححدثنا علحح  بححن حممححد قححاا: حححدثنا و يححم, عححن سححنيان, عححن عبححد هللا بححن حممححد بححن   -213

خححا صحنول الراححاا ):  , قححاا: قحاا رسحوا هللا  بحن عبحد هللاعقيحع, عحن اححابر 
 . نول النساع مؤخربا, واربا مقدمهامقدمها, واربا مؤخربا, وخا ص

, وبحاا ن ارلل  على منم ا خ أط وحظحرهوذلن بسب  القرب من الرااا , وباا م
لنسححححاع إذا  ححححان   املسححححااد والراححححاا يسحححح دبرون النسححححاع مححححم ذلححححن  انححححا صححححنول ا

  .امل ,خرت أفضع من امل قدم 
, بحع ا  محا محن املسحااد اليحوموأما إذا  انا النساع مننصل  عن الرااا  محا   ححا

,  ححالن بقححى علححى مححا بححو عليححه لعمححوم الححدليع: ياا ارمححر يبقححى مححا بححو عليححه؟ نقححوابحح
, فححإن اسنسححان لححو ان القححرب البححدين أو القححرب الننسحح أيضححا أن القححرب لححه أثححر سححواع  حح

 .ع رمبا يكون   ذلن ا ع من ارثرئن ا ولو ياقرب بد
 

 الصالة بني السواري يف الصف :باب 
حدثنا ةيد بن أخ م أبو  ال  قاا: حدثنا أبو لاول, وأبو ق يب  قا : حدثنا بحارون    -214

 نحا ننهحى أن نصحف بحني »بن مسلم, عن ق الت, عن معاوي  بن قحرت, عحن أبيحه, قحاا: 
 .«اونطرل عنها  رل   السواري على عهد رسوا هللا 

وا ينهححون هلححاا  ححان ؛, الصححأت بححني السححواري تنصححع الصححنولوذلحن رهنححا تقطححم الصححف
إذا اح يج إليه ل دت و  ,فيكون الصف إما قبلها أو بعدبا, عن ذلن فأ يصلون بينها

ال حححام   بعححم املسححااد مححمأ  ايمححم إمححا أن يصححلون بححني السححواري أو   يصححلون   
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أو على أ  حال  ,ى أعقاب بعمو يصلون   ةحام  يصل  بعضهم علا أ دون مكان  
  ماذا ينعلون ؟, بعم

, والنه  عحن الصحأت بحني السحواري رن باا ألا الضررين ؛نقوا يصلون بني السواري
اسوححا  علححى ذلححن  ححا واحححد  مححا حكححاه  ىوقححد حكحح ,بححاا حمححع اتنححاق عنححد السححلف

ن مسححعول وحاينحح  بححن اليمححان كححاه عححن ابححابححن ححح م ارندلسحح   مححا     ابححه احمللححى ح
 و ابم.

  سئل الشيخ : .....
ف,اححححاب:  , يعححححو   أثنححححاع الصححححنول؟ قححححاا السححححائع:   آخححححره, فقححححاا ال ححححيخ:   

الرخححام الححاي يكححون   ار حححرال بححاا هنايحح  , وهلححاا نقححوا أن الصحححف ار ححرال؟  , 
ل   باا تكون قرب اروا. يل م من ذلن أن ين ه  يائ  , ولكن نقوا إن الصنو 

بطحححرل عينحححه أو حنحححو ذلحححن فهحححاا  اسمحححام , مسحححم اسمحححام لحححروري , ولحححو يحححراه اسنسحححان
, وإذا ام حححد فحححأ ححححرج   ذلحححن , وبحححع ارفضحححع   ذلحححن أن تكحححون الصحححنول يكنححح 

ل ولححو   تصححع إىل م قاربحح  ييححع يححرى املحح,موم اسمححام ولححو بطححرل عينححه ف كمححر الصححنو 
  ؟أ رال احلائ 

  بحححححاا أن تصحححححع إىل   ذلحححححن أن تك محححححع الصحححححنول لكحححححن    ححححح   : اروىلنقحححححوا
 .«أًحححوا الصحححف اروا» :-عليحححه الصحححأت والسحححأم-, احححاع عحححن النححح  أ حححرال احليطحححان

ا أن الن أيض ح حراحات,  حح,   تبقحى ف   -عليه الصأت والسأم-واملرال ااا عن الن  
رهنحححم  ؛ل اروىل  خت حححع الصحححنول ال اليححح  في وا حححع النحححاس عحححن سحححد فراحححات الصحححنو 

 . دون اليسر   الصنول ال الي 
 أنحه    ح  لحو اروىل   اسنسحان أن يح م أ حرال الصحف إىل احلحائ  إ  :وهلاا نقحوا

 .ااع   صف ثاين
, أمحا حمحرم ووبح بحاا املنهح  عنحه ولكن املنه  عنه أن يكون مث  فراح    أثنحاع الصحف 

ا بحاا   يقحاا صحن   ويسح ,نف واول مساح    بعم ار رال ويح,يت اسنسحان ا اديحد 
 .ب ارميه
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 القبلة  :باب 
حدثنا علقم  بن عمحرو الحدارم  قحاا: ححدثنا أبحو بكحر بحن عيحال, عحن أيب إسحااق,   -215

حنحو بيحا املقحدس مثانيح  ع حر احهرا,   صحلينا محم رسحوا هللا », قاا:  عن الرباع
 حان رسحوا هللا صحلى هللا وصحرفا القبلح  إىل الكعبح  بعحد لخولحه إىل املدينح  ب حهرين, و 

عليه وسحلم, إذا صحلى إىل بيحا املقحدس أ محر تقلح  واهحه   السحماع, وعلحم هللا محن 
ي بعه بصره وبو   أنه يهوى الكعب , فصعد اربيع, فأعع رسوا هللا  قل  نبيه 

يصعد بني السماع واررض, ينظر ما ي,تيه به, ف,ن ا هللا:  قد نرى تقلح  واهحن   
 , ف,تانححححا آت, فقححححاا: إن القبلحححح  قححححد صححححرفا إىل الكعبحححح , وقححححد صححححلينا السححححماع{ اآليحححح

ر ع ني إىل بيا املقدس وحنن ر حو  ف اولنحا, فبنينحا علحى محا مضحى محن صحأتنا, فقحاا 
فحح,ن ا هللا عحح   ؟ حالنححا   صححأتنا إىل بيححا املقححدسيححا اربيححع  يححف ):  رسححوا هللا 

 .«ع:  وما  ان هللا ليضيم إميانكم{وا
,  ملصحححل  ملصحححلا  صحححأته ولحححو  حححان مصحححل ه  حححوة للنسحححان أن خيا ححح  او  بحححاا أنححح

أو محمأ  لأسح  ار  , الن أيض ا لو لرك املصحل  ملصحلا  الصحأت إمحا  سح دارت القبلح 
أن  أو أن ي احرك ليسح ظع بحد    , أن يصل  على مولم بو أخ م له, أو ممأ  ب  ع

 فهاا  ا   ؛مولم نعيسأد على مولم  س  د حر ا عند سأوله ليسأد على 
 .ب,س به, وبو من احلر   ايائ ت

وللنسححان أن يصححل    بعححم  ,اسحح قباا القبلحح  بححاا علححى مححا تقححدم  ححا   خححأل فيححه
الصححأت   : و ححوة لححه أن يصححل  إىل  ابححا, وذلححن مححمأ   ,املوالححم إىل اهحح  يريححدبا

 .يصل  إىل أي اه  ااع, اول الكعب 
, اررض ييع تسح وي   ذلحن ايهحات يه  ارخرى منا إذا صلى   ا الن أيض  

  ؟صل  ما ااع على أي اه فهع للنسان   ذلن ال خيا أنه ي
, فححإذا  انحححا واعححح  يولحححم  إذا  ححان مننحححرل ا خبحححأل ايماعححح :   , لحححيس لحححه إ نقححوا

  , ملاذا؟تممع باا على قبل  واحد مسأد  
: دت حماريححح  إىل عححدت اهحححات, يقحححااللمسحححأد عحح ححح,   تكحححون القبلحح  ألعوبححح  ي خححا
  .يهايولم إىل اه  معني مث يصلى إل
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ا أو , وأمححا امل ننححع   سححنره إذا  ححان مسححافر  مننححرل ا قححد يححرتخ  اسنسححانوأمححا إذا  ححان 
ع القبلحح  مث يصححل  , إذا  ححان يصححل  علححى راحل ححه فالسححن  أن يسحح قبيصححل  علححى راحل ححه

ا إذا  ان على الراحل , ولكحن إذا  حان علحى اب داع  با, واس قباله سن  أينما اجتها به
اأرال أن ي ننححع واحح  عليحححه أن اررض و  , وإ ححا يحححرخ    يسحح قبع القبلحح , قحححو   واحححد 

مسحح,ل  ا سححح قباا إذا  حححان علحححى الراحلححح  و  النافلحح  وأن يكحححون مسحححافر ا , أمحححا الصحححأت 
  ذلحححن  -عليحححه الصحححأت والسحححأم-علحححى الراحلححح  ححححاا اسقامححح  فلحححم يمبحححا عحححن النححح  

ليححه الصححأت ع-, اححاع فيححه خححرب مححن حححديع أنححس بححن مالححن و  يمبححا عححن النحح  احح ع
 .على الراحل    احلضر   النافل أهنم صلوا  هو  عن أصااب -والسأم

 
 من أكل الثوم فال يقربن املسجد :ببا

ححححدثنا أبحححو بكحححر بحححن أيب احححيب  قحححاا: ححححدثنا إمساعيحححع ابحححن عليححح , عحححن سحححعيد بحححن أيب   -216
عحححن ق حححالت, عححححن سحححا  بحححن أيب ايعحححد الاطنححححاين, عحححن معحححدان بحححن أيب  لاحححح   عروبححح ,

 -أو خطحح  يححوم ايمعحح   -اليعمححري, أن عمححر بححن اخلطححاب, قححام يححوم ايمعحح  خطيبححا 
يححا أيهححا النححاس, إنكححم تحح, لون اححأرتني   أرا ححا إ  »فامححد هللا وأثححىن عليححه, مث قححاا: 

 الراححع, علححى عهححد رسححوا هللا خبيم ححني, بححاا المححوم وبححاا البصححع, ولقححد  نححا أرى 
يواححد رحيححه منححه, فيؤخححا بيححده ححح, خيححرج إىل البقيححم, فمححن  ححان آ لهححا   بححد فليم هححا 

 .« بخا
أو  ااحححرتك معهمحححا   العلححح  سحححواع  حححان مطعوم حححاويحححدخع   أبحححواب المحححوم والبصحححع محححا 

سححواع  ححان مححن الححدخان أو  ابححا مححن بعححم املخلو ححات احلديمحح   ,أو محح, و    ام ححروب  
 ؛ئحا عنهحافينهحى حين ,المحوماح  تسحاوي أو تكحون أاحد محن البصحع و ع يظهر فيهحا رائال

 . ارتا ها معها   العل 
 

 مسح احلصى يف الصالة  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا أبو معاوي , عن ارعمش, عحن أيب صحا ,    -217

 . اامن مس احلصى فقد ل):  قاا رسوا هللا , قاا:  عن أيب بريرت
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فحح, مر املرويححات عنححه     ححاب  !و بكححر بححن أيب اححيب  علححى ابححن مااححهمححا أعظححم أثححر أبحح
و  يكال اسنسان أن ينظر   حديع أو حديمني إ  و د الاي يليه عن أيب  ,السنن

 بكر بن أيب ايب  , وبو من أئم  الدنيا وموسحوعاهتا   الروايح  , سحواع أ حان ذلحن  
 .و  ان ذلن أيضا   املقطو , أوقولاملرفو  أو  ان ذلن   امل
, وبحاا الك حاب محم ةبحد   يدمي النظر   مصحنف ابحن أيب احيبوينبا  لطال  العلم أن 

ر علححى قصححوربم   بححاا الك ححاب أث حح عححن املن سححبني للعلححم فضححأ  عححن الطحأب محا مححن 
معححححرف هم ملراتحححح  اخلححححأل وموالححححم إوححححا  ارئمحححح    الصححححدر اروا سححححواع  ححححان مححححن 

و الن أيضا معرف  أولئن السحالنني   ال عامحع  ,عني أو  ن سبقهم من الصااب ال اب
 .ا أ لق وختصي  العمومات و ا ذلن, تقييد مارلل    معرف  النسخ وال قييد مم
ويل ن حححون إىل ولححح  محححن القواعحححد النقهيححح  يقيحححدون احححا ارللححح  , وارثحححر عحححن الصحححااب   

, وبححو أوسححم   ححاب بححني أيححدينا وححم العلححم  بححاا نححابر وبححو  ححال  لطالحح والسححلف  
, وبححو أصححح وأقححوى مححن ألق وأقححوى   ححاب صححنف   بححاا البححابآثححار ارحكححام وبححو 

عبححد الحححرب مصححنف عبححد الححرةاق وأعلححى  ححن اححاع بعحححده مححن مصححننات ابححن املنححار وابححن 
  . و ابا لعلو إسناله وتقدم  بق ه البيهق و 
 

 الصالة على اخلمرة :باب
حيححىي قححاا: حححدثنا عبححد هللا بححن وبحح  قححاا: حححدثو ةمعحح  بححن صححا , حححدثنا حرملحح  بححن  -218

لبصحححرت علحححى بسحححا ه, مث , وبحححو با عحححن عمحححرو بحححن لينحححار, قحححاا: صحححلى ابحححن عبحححاس
 .«يصل  على بساط ان    أن رسوا هللا »: حدي أصاابه

علحى الصحأت  -علحيهم رلحوان هللا تعحاىل-وحكى ابن حح م ارندلسح  إوحا  الصحااب  
مححححن اححححنس اررض أو مححححن  ححححا  ئ ايأو احححح اررض سححححواع  ححححان حصححححا  علححححى حائححححع   ا

 .انسها, أن الصأت والسأول صايح
 

 رجال يف الصالة والتصفيق للنساء التسبيح لل :باب
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حدثنا سويد بن سعيد قاا: حدثنا حيىي بن سليم, عن إمساعيع بن أمي , وعبيد هللا,   -219
 للنسحححاع    هللا  رخححح  رسحححوا: » ا ابحححن عمحححرعحححن نحححافم, أنحححه  حححان يقحححوا: قحححا
 .«ال صنيق, وللرااا   ال سبيح

محن اهح  تحا ا وباا من آلاب اسسأم فيمحا ي علحق جبانح  املحرأت فأعحع ال صحنيق هلحا 
 , فكيححف أن تن صحح  علحححى   علهححا تحح كلم بححني أيححدي الراححاا, و اسمححام والنحح ح عليححه

عليححه الصححأت -, وبحح    مولححم صححأت اعححع النحح  املنححابر   وسححائع اسعححأم ت اححدي
, وذلححن أهنححا   م ححهد ا وإ ححا بححو للراححاا مححن اهحح  الكححأمذلححن لححيس هلحح -والسححأم
ولحو  حان  ,وحديمها   ذلحن ولحو  حان بكلمح  يسحات أن بحاا خحأل اروىل ,واعات

, وبحاا إذا  حان إ  أنحه رمبحا  حر إىل محا بعحد ذلحن ؛املرتاح أن صحوت املحرأت لحيس بعحورت
 الن اعع هللا سباانه وتعاىل ارمر  ن   عبالت والنساعالرااا من الو   الصأت و 

 .ال صنيق للنساع وال سبيح للراااأن  -الصأت والسأم يهعل-على ذلن ب,مر نبيه 
وارحاليع بنضوا  ,وذلن إاارت إىل املرأت أهنا   ت سابع بإبراة ننسها أمام الرااا 

, وال سابع  حر ارمر  ممع باا فإن املرأت إذا تسابلا , إمكاهناعها و القوا قدر وس
 .ع من اخلضو  ورمبا من فضوا القوابعضه بعض ا ح,   يقم اسنسان   ا 

 
 اخلشوع يف الصالة :باب

ححححدثنا  يحححد بحححن مسحححعدت, وأبحححو بكحححر بحححن خحححأل, قحححا : ححححدثنا نحححوح بحححن قحححيس قحححاا:   -221
ت  انححا امححرأ», قححاا:  حححدثنا عمححرو بححن مالححن, عححن أيب ايححوةاع, عححن ابححن عبححاس

حسحححناع محححن أحسحححن النحححاس, فكحححان بعحححم القحححوم يسححح قدم     تصحححل  خلحححف النححح  
الصححف اروا لححئأ يرابححا, ويسحح ,خر بعضححهم ححح, يكححون   الصححف املححؤخر, فححإذا ر ححم 

 ولقححد علمنححا املسحح قدمني مححنكم  : ينظححر مححن لححا إبطححه, فحح,ن ا هللا قححاا بكححاا,
 .«[   ا,هنا24س ,خرين{ ]احلأر: ولقد علمنا امل

  ا   يصح , باا أعله الب ار و اه .وبا
 

 سجود القرآن  :باب
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو معاوي  عن ارعمش عن أيب صا  عن أيب  -221
إذا قرأ ابن آلم السأدت فسأد اع  ا ال يطان ) : قاا رسوا هللا  :قاا  بريرت

مرت بالسأول ف,بيا   وأيبك  يقوا يا ويله أمر ابن آلم بالسأول فسأد فله اين
 . فل  النار

,  وبو سن   ,ل أوت مس ا  وليس بواا وي نق الصدر اروا على أن سأول ا
, على باا -عليهم رلوان هللا-وي نق الصااب   ,: بو سن يقوا ابن عبد الرب 

 .يعو أنه ليس بواا 
م أو   الرفم فهو سن  ليس ا ال كبا له سواع  ان ذلن   اخلن الن أيض  

ا  على سني  ال كبا , وقد نقع  ا واحد من العلماع  الن أيضا اسوواا ب
يقولون  -عليهم رلوان هللا-إىل أن الصااب   , نقله ال و اين وعدم واوبه

م من ذلن أن  , أنه يل  ا  ةم القوا بسني  السأول أصأ  , وبابالسني  وعدم الواوب
 .يقاا بسني  ال كبا

 أن ال كبا إذا قلنا ال كبا ا ن قاا   الصأت  لها  الن أيض ا من باب أوىل
, أن ال كبا فيها سن  إ  ما تقدم   أمر بال كبا وا  م  أيض ا بال سليممن  ا  
إنه   سأول فإذا  ان باا   الصأت ف ؛ويس مىن من ذلن تكبات اسحرام ايماع  ,

 ال أوت من باب أوىل.
 ؟  خارج الصأت لسأول ال أوت يصحن , ال كبا  : أحسن هللا إليئع ال يخس  

: اسنسان إذا  ان ارج الصأت لسأول ال أوت , نقواال كبا   خيقوا  ف,ااب:
ويس ا  له ال كبا ح,  , فيسني لو القرآن وبناك من يس مم معه يق دى به يعو

ون من ول  , يكبو   الصأت في , د من باب أوىل, وإذا سأد لل أوت و يق دى به
ا, وأما إذا  ان منباات اخلنم والرفمتك  .نرل ا فأ    عليه قو   واحد 

 لعموم , فلو  رب  ن ولكن باه ليسا بصأتس  ؟ نقوا: نعم ي  وبع ي ر  له ويسن
 . وىلاروبو  ,ال كبا    ع خنم ورفم فهو حسن

 
 باب: تقصري الصالة يف السفر
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دثنا حممد بن ب ر أنب,نا ي يد بن ةيال بن أيب حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا ح -222
 :قاا ايعد عن ةبيد عن عبد الر ن بن أيب ليلى عن  ع  بن عأرت عن عمر 

صأت السنر ر ع ان وصأت ايمع  ر ع ان والنطر وارلاى ر ع ان ًام  ا قصر »
 .« على لسان حممد 

واحد من العلماع إوا   و  خي لف العلماع   ذلن ح, الصااب  , وقد حكى  ا
 الصااب  على أن صأت السنر ر ع ني , وإ ا اخلأل   واوب ذلن . 

 و اه .  نقع إوا  الصااب    باا ابن تيمي  
 

حدثنا حممد بن عبد امللن بن أيب ال وارب وابارت بن املالس قا  حدثنا أبو عوان   -223
افرتض هللا الصأت على » :قاا عن بكا بن ارخنس عن جمابد عن ابن عباس 

 .«  احلضر أربعا و  السنر ر ع ني  لسان نبيكم 
عن عبد هللا بن عمر وعبد  اوعلى ما ااع   املساف  الع يقصر فيها ما ااع موقوف  

ل , وقد ذ ر بعم النقهاع  ر  ل , وبو القصر   أربع  بح  ر  هللا بن عباس   أربع  بح  
 -عليهم رلوان هللا تعاىل-ه   يعلم من الصااب   اخلطي  ال ربيو من ال افعي  أن
 . ن عمر و الن عن عبد هللا بن عباسمن خيالف ما ااع عن عبد هللا ب

ل باا ر    قصربم   أربع  بح   -عليهم رلوان هللا تعاىل-ولكن نقوا : إن الصااب  
, وهلاا ونهما قصرا   ذلن و  يعو ما ل  يعو بالن ا ل  ام وأنه بو ارلا بع إهن

ااع بعدبم القصر   ما لون ذلن  ا يدا على  أن  ن ااام ااع عن بعم أص
ذلن , ورمبا ي عارفون على ا ع أنه سنر في اوا رال بو تاا حاا الناس   العرلامل

و الن أيض ا  ,: من نظر إىل تنو  ارقواا عن الصااب من ةمن إىل ةمن, وهلاا نقوا
   مس,ل  املساف    قصر الصأت يعلم اسنسان أن سب  تنو  ارقواا عن ال ابعني

  .أل   ذلن بو ال باين   العرلاخل
 

 باب: ما جاء يف من ترك الصالة
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حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق  حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاع  عن  -224
ليس » :قاا عن الن   عمرو بن سعد عن ي يد الرقاا  عن أنس بن مالن 
 .«بني العبد وال رك إ  ترك الصأت فإذا تر ها فقد أارك

وقد حكى إوا  الصااب  على  نر تارك الصأت عبد هللا بن اقيق  ما رواه 
ًيم السخ ياين  أيب الرتماي وحممد بن نصر , و الن حكى إوا  ال ابعني أيوب بن 

 ) تعظيم قدر الصأت   .  : ما رواه حممد بن نصر     ابه
 

 باب: يف فضل اجلمعة
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا حيىي ابن أيب بكا حدثنا ةبا بن حممد عن عبد  -225

هللا بن حممد بن عقيع عن عبد الر ن بن ي يد ارنصاري عن أيب لباب  بن عبد املنار 
إن يوم ايمع  سيد اريام وأعظمها عند هللا وبو أعظم عند »:  قاا الن   :قاا
ن يوم ارلاى ويوم النطر فيه مخس خأا خلق هللا فيه آلم وأبب  هللا فيه هللا م

آلم إىل اررض وفيه توىف هللا آلم وفيه ساع    يس,ا هللا فيها العبد ايئا إ  أعطاه 
ما   يس,ا حراما وفيه تقوم الساع  ما من ملن مقرب و  مساع و  أرض و  رياح 

 .«من يوم ايمع  و  اباا و  ير إ  وبن ي نقن
ملا ورت   احلديع   ساع  ايمع  ا -عليهم ر   هللا تعاىل-وقد اخ لف العلماع 

 : على أقواا عدت, أاهر باه ارقواا
 .ما بني اسقام  إىل ألاع الصأت هناإقيع: 
 .الصأت وارذانإىل بني لخوا اسمام : ما وقيع

ايب  و اه , قد روى ابن أيب اراهر وباا بو ,هنا آخر ساع  من يوم ايمع إوقيع: 
ف اا روا   اا مم ناس من أصااب رسوا هللا »: من حديع أيب سلم  قاا

 .  «ساع  ايمع  ف نرقوا و  خي لنوا على أهنا آخر ساع  من صأت ايمع 
ا عن  اوس بن  يسان وعطاع وااع أيض   ,وقاا باا واع   ,يب بريرت وابن عباس

 .و ابم
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طي  إىل الصأت والوسه مث , وبو عند لخوا اخلله حظه من النظر أيض ا ومث  قوا
 . ارذان

 
حدثنا حمرة بن سلم  العدين حدثنا عبد الع ي  بن أيب حاةم عن العأع عن أبيه عن  -226

ايمع  إىل ايمع   نارت ما بينهما ما   تاش » :قاا هللا أن رسوا  أيب بريرت 
 .«الكبائر

 ,  مس,ل  ال كنا الاي يكون بني ايمع ني -هللا عليهم ر  -اخ لف العلماع 
, بع املرال بالن بو وتقييد ذلن باا ناب الكبائر ,و الن بني النرائم اخلمس

ارط تكنا الصاائر اا ناب الكبائر ! أم أن املرال بالن بو تكنا الصاائر ولو 
 ! ؟كبائر  ف س مىن حينئا الكبائرارتكبا ال

 ,مع , وباا يدا على أن الكبائر إذا ارتكبا فإن الصاائر تعظمفكأ القولني حم 
, فإذا ارتك   بائر فإهنا تبقى على ما ب  عليهإذا   يصاحبها   خبأل الصاائر

, وهلاا اسنسان الكبات وااع بصاات فإنه يس هني بان  الصاات ف عظم عند هللا 
 . لها  رك اسنسان للكبائرنه   بد من تإ ؛  ت كنَّر على من قاا ااا القوا

 
 اجلمعة يوم غسل الما جاء يف  :باب

حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا حدثنا عمر بن عبيد عن أيب إساق عن نافم عن  -227
 . من أتى ايمع  فليا سع) :يقوا على املنرب مسعا الن   :قاا  ابن عمر
أنه على و , على عدم واوب  سع ايمع  -عليهم رلوان هللا-الصااب  ي نق 

 ,« سع ايمع  واا  على  ع حم لم»: الواوب   قولهوأن لني  ,ا س اباب
م ال رع  من هللا سباانه وتعاىل, الواوب بو ن وا احلكاملرال بالن بو ال  ريم, و 

 .) فإذا وابا انواا  يعو: ن لاهلاا يقوا هللا اع وعلى و 
و الن  ,حد من ارئم وقد حكى اسوا  على عدم واوب  سع ايمع   ا وا

ذلن أن عمر بن و  ,فإنه بو الظابر من عمع الصااب  و  االف فيهم   بااأيض ا 
: ما بو إ  أن ن على املنرب فلما لخع عممان قاا ا  -رل  هللا عنه-اخلطاب 
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قد اس دا ااه القص  على و  ,  ي,مره بالراو  و الولوعو  ,تول,ت ملا س,له عمر
عليه -اس دا الباا  و  ,أهنم اهول يوم ايمع  على ممع باا وذلن ,إوا  الصااب 

 .الصااب  على عدم واوب  سع ايمع على إوا   -ر   هللا
 سع ايناب    ني  لنسان أن  مم بني  سع ايمع  و : بع ل مث  مس,ل  و هو 

 واحدت ؟ 
ر    عليه-ذ ره ابن عبد الرب  -رل  هللا عنهما–ااع ذلن عن عبد هللا بن عمر 

  ,نه اسوا  .و  ,  االف له من أصااب رسوا هللا , قاا: و -هللا
 

 ما جاء يف التهجري إىل اجلمعة  :باب
حدثنا  ما بن عبيد احلمص  حدثنا عبد اجمليد بن عبد الع ي  عن معمر عن  -228

خراا مم عبد هللا إىل ايمع  فواد  :قاا  ارعمش عن إبرابيم عن علقم 
  فقاا رابم أربع  وما رابم أربع  ببعيد إين مسعا رسوا هللا ثأث  وقد سبقوه 

إن الناس  لسون من هللا يوم القيام  على قدر رواحهم إىل ايمعات اروا ) :يقوا
 . رابم أربع  وما رابم أربع  ببعيدوالماين والمالع مث قاا 

اا بالن ؟ يقايمع  ت كرر ف,ي قرب يقصد , مم بني باا باع بار تكرر ايمع و 
فإذا  ان  ن يدنو فيؤخا  ,أنه يؤخا ياا اسنسان   أ ل  حضوره إىل ايمعات

فإذا أ مر اسنسان و لوام على القرب  ,و ليس املرال بالن يال  واحدت ,ب, رب حاله
ب الناس من ل  إىل هللا سباانه , فإنه يكون أقر بكا   استيان إىل صأت ايمع أو ال 

 تعاىل.و 
م عدلت فإن اسنسان , إذا  انا املسااد يض ا باا بالنسب  ل عدل املساادأ الن و 

ات وباا خي لف مبوالم الصلو  ,ه إىل ذلن املسأد من اه  ال منا كحيس  عليه تب
 .يس  تعدل املسااد الن أيض ا و  ,  اررض

 
 جاء يف االستماع للخطبة و اإلنصات هلا ما :باب
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نا اباب  بن سوار عن ابن أيب ذئ  عن ال بري عن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدث -229
إذا قلا لصاحبن أنصا ) :قاا أن الن   سعيد بن املسي  عن أيب بريرت 

 . وم ايمع  واسمام خيط  فقد لاوتي
اسمام خيط , وحك  اسوا    باا  النه  عن الكأم و خأل عند العلماع    

 ا  من ااع بعدبم., سواع  ان إوا  الصااب  أو إوأيض ا
 اأن ير م اسنسان إذا  ان قائم   -عليهم ر   هللا- الن أيض ا قد  ره بعم ارئم  

فيكون    ,فيكون توقيا الر و  عند لخوا اسمام أن ير م, ,يصل  مث لخع اسمام
د ن  على  , فممع باا قممع باا بو أنه ر م له حاا لخولهالصورت الظابرت   
بعم النقهاع أيض ا من , سواع   انوا من ال افعي  أو من رئم  راب ه واع  من ا

  ي ابه  رائق اليهول ح, ؛ , يقولون: ينبا  للنسان أن ي ,خر ايئ ااملالكي  و ابم
 .والنصارى

   إذا لخع اسمام يوم ايمع , وأخا املؤذن -أحسن هللا إلين-س ئع ال يخ: يعو 
 سمام   اخلطب ؟اآلذان ي ر  أن ين ظر ح, ي ر  ا

 ف,ااب ال يخ: ين ظر اسنسان, ح, ي ر  اسمام   اخلطب .
 

 ما جاء فيمن دخل املسجد و اإلمام خيطب  :باب 
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا سنيان بن عيين  عن عمرو بن لينار مسم اابرا وأبو  -231

  لخع سلين الاطناين املسأد والن   :قاا ال با مسم اابر بن عبد هللا 
وأما عمرو فلم يا ر  . فصع ر ع ني) :قاا ,  :قاا , ؟أصليا) :فقاا ,خيط 
 .اسليك  

وعلى باا  ,لي  املسأد يصل إذا لخع اسنسان املسأد و اسمام خيط  فإنه 
أنه  ,  على بااوقد نقع اسوا  ابن ح م ارندلس  أيضا إوا  الصااب ,اسوا 

 الصدر اروا   باه املس,ل .   يعرل اخلأل  و  ,يبالر بالصأت
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حدثنا لاول بن رايد حدثنا حن  بن  ياي عن ارعمش عن أيب صا  عن أيب  -231
 ااع سلين الاطناين ورسوا هللا  :قا   بريرت وعن أيب سنيان عن اابر

فصع ) :قاا ,  :قاا ؟ أصليا ر ع ني قبع أن جت ع) : خيط  فقاا له الن  
 . ر ع ني وجتوة فيهما

من  ,«أصليا قبع أن جت ع»: اليع امل كل    ذ ر باه اللنظ اا من ارحوب
 ن رنوذل ,منهم من قاا ب,هنا ليسا مبصان و  ,العلماع من ا م بكوهنا مصان 

أصليا قبع ): بلني  واوه م عدلت عند  ا املصنف من قد ااع  باا احلديع
راه أبو يعلى     ابه و قد أخ ,يعو: أصليا   بي ن قبع أن ت,يت ؟  ,أن جت ع

املسند من حديع لاول بن رايد عن حن  بن  ياي عن ارعمش عن أيب صا  
أصليا قبع أن »فيه احلديع وذ ره و  عن أيب بريرت عن أيب سنيان عن اابر ااا

, و لكن ي كع علينا أن باا احلديع قد أخراه ابن حبان     ابه «جت ع
ن رايد" عن حن  بن  ياي عن الصايح من حديع ايخ املصنف "لاول ب

قد , و «جتلس أن أصليا قبع»: ا  عن أيب بريرت به و ذ ره قااارعمش عن أيب ص
 :ولكنه قاا ,بهأخراه أبو نعيم     ابه الصااب  من حديع حن  بن  ياي 

, أن باه اللنظ  ال صايف فيها قدمي -هللا أعلمو-ويظهر   أصليا قبع أن جت ع)
باا  -عليه ر   هللا-ع  يعو قبع أن يدون املصنف قد يكون ال صايف مسا

في,يت   بعم النسخ  ,الك اب فكان عند بعم ايوخه تصايف   ممع باا النقع
وبعم  ,ر على النساخ ذلنف,ث   ,ي,يت   بعضها على خأفهو , اهعلى باا الو 

أن باا ال صايف قدمي سواع  ان و  ,رى أن سنن ابن مااه فيها تصايفارئم  ي
: إن باا يقوا وابن تيمي   ,راوي  الك اب أو  ان ذلن من ابن مااه ننسه من

 ,وي بعه على ذلن واع  من العلماع  ابن القيم و  الن و اه ,من نساخ السنن
 .اا من النساخيقولون أن ب

إ ا بو من تصايف و  ,ساخأن باا ليس من الن -هللا أعلمو-الاي يظهر يل و  
بد ل  على ما تقدم أنه قد أخراه أبو يعلى   املسند  ,يف قدمياصبو تو  ,السما 

ا قد و الن أيض   ,«أصليا قبع أن جت ع»: ن حديع أبو لاول بن رايد به قاا م
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يع حن  بن  ياي به أيض ا وقاا : أخراه أبو نعيم     ابه الصااب  من حد
 ل  فقهي  دبج أيض ا ف حي   ل باا و يقوا ب,نه تصاي, من ير   أصليا قبع أن جت ع)

يعرل   باا  و  ,: إنه   يعرل أن اسنسان يصل    بي ه قبع صأت ايمع ويقوا
أنه قد عرل عن وذلن  ؛, وباا فيه نظر أيض اقد أاار لالن ابن القيم , و قوا

املسأد تسق  عنه لي   ااع: من صلى   بي ه يوم ايمع  مث اروةاع  أنه يقوا
حد إ  أنه قوا معرول إن   يوافقه عليه أوةاع  و , وباا القوا عن اراملسأد

 هللا أعلم.و, لبعم السلف
 

 ما جاء يف الكالم بعد نزول اإلمام عن املنرب :باب
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا أبو لاول حدثنا ارير بن حاةم عن ثابا عن أنس بن  -232

 .«مع  ان يكلم   احلاا  إذا ن ا عن املنرب يوم اي   الن   أن»:  مالن
بني يكون بني اخلطي    يوم ايمع  و   خأل   باا أن الكأم الاي و 

 و قد ي , د إذا  ان   باا مصلا . ,احلالرين أن باا   حرج فيه
 

 ما جاء فيمن أدرك من اجلمعة ركعة :باب
حدثنا حممد بن الصباح أنب,نا عمر بن حبي  عن ابن أيب ذئ  عن ال بري عن أيب  -233

من ايمع  من ألرك ) :قاا أن الن   املسي  عن أيب بريرت  سلم  وسعيد بن
 . ر ع  فليصع إليها أخرى

وأن اسنسان إذا ألرك ما بعد  ,  خأل   ذلن أن ايمع  تدرك بر ع   امل و 
و   عليه أن يصل   ,أنه   يدرك ايمع  ؛الر ع  إما سأدت أو ألرك   ال  هد

وذلن أن الن    باا  ؛وا  الصااب  على بااإ وقد حكى ابن تيمي   .أربع ا
 , اسنسان قد يدركإلراك فضع ايماع     ا ايمع خبأل  ,نابر وبو قطع 

ك ايئا يسا ا لو ألر السأدت أو ال  هد باا مولم خأل, منهم من يقوا يدر ها و 
ضع , ومنهم من يقوا إنه   بد أن يدرك ر ع   صأت ايمع  ح, يدرك النأو حلظ 

 و اخلأل   ذلن معرول.
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 ما جاء فيمن ترك اجلمعة من غري عذر :باب

حدثنا حممد بن ب ار حدثنا معدي بن سليمان حدثنا ابن عأأن عن أبيه عن أيب  -234
أ  بع عسى أحد م أن ي خا الصب  من الانم ) : قاا رسوا هللا  :قاا بريرت 

 جت ع ايمع  فأ   ع و  على رأس ميع أو ميلني في عار عليه الكأل فاتنم مث
ع  فأ ي هدبا ح, يطبم على ي هدبا وجت ع ايمع  فأ ي هدبا وجت ع ايم

 . قلبه
هلاا فإن و  ,وباا فيه ل ل  على أن املعاص  لأ  القلوب عن النهم عن أن تدرك

معصي  مث ااع ب,خرى مث ااع ب,خرى, فهاا يعو أن على س كمر من ااسنسان إذا 
عليه   ح عليه ف ح فهاا من نعم هللا ن اسنسان إذا ف  إ :هلاا نقوا, و القل  ران
 .النهم أو اسلراك أو لق  النظر وحنو ذلنسواع من 

وأاد من ذلن أن اسنسان  ,إذا حأ  عن ذلن فهو أمارت على واول املعصي و  
, يعو ي ,مع الن  و يس نب  منه ار ا فهاا أمر ال ر و   ينهم اخلا يس وع 

 . عدي عن الطبمم
أو ينظر  ,ا من معاين ال ريع و هلاا نقوا أن اسنسان إذا   ينهم أو   يدرك ايئ   

اول معاص  حالا بينه فإن باا أمارت على و  ؛  يرى   ذلن أثر  النصوري و 
 .وبني النهم

 
 ما جاء يف الصالة بعد اجلمعة :باب

الت قا  حدثنا عبد هللا بن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وأبو السائ  سلم بن ان -235
 :  قاا رسوا هللا :قاا  إلريس عن سهيع بن أيب صا  عن أبيه عن أيب بريرت

 . ابعد ايمع  فصلوا أربع   إذا صلي م)
 :سن  ايمع  على نوعني

أو أربم,  ,سن  قبلي  و باه مطلق    حد هلا, يصل  اسنسان ما يقدر له إما ر ع ني
 .أو سا أو أ مر من ذلن
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  الصايح  -عليه الصأت و السأم-و أما بالنسب  للسن  البعدي  فمبا عن الن  
ه بإ أق أنه حع على ااع عنو  ,ثبا عنه   بي ه ر ع ني؛ ر ع ني و ثبا عنه أربم

 .الصأت أربم
يعلع و ؛ اع الصأت أربم تكون   املسأد والر ع ني تكون   البيا ع بعم العلم

  نياملسأد أمارت على أن اخلطبن الصأت ب,ربم   : إيقوا بعم النقهاع   ذلن
صأت  الن أيض ا فإن , و  ع ني فايمع  ليسا بدا عن الظهرليسا نياب  عن الر 

ر ع ني   املسأد بعد ايمع  قد يكون ذلن إاارت أو أمارت عند البعم ينهم منها 
صأت ايمع   ؛ط,, وباا خب  نياب  ملا سق  من صأت الظهر أن صأت الر ع ني

وله صأته وب  ليسا فإ ا بو يوم وع , , واد فيه نهرمس قل  و يوم ايمع    ي
ون على باا ول  من املسائع عينر   -عليهم ر   هللا-هلاا بعم العلماع و  .بدا
؟ ا تناق عند مع  مم العصر بع جتمم أو   جتمموم اي ,: ما ي علق بايمممنها
  م   ذلن قوا   عن الصااب  و   يعل  جتمم إىل العصر, و در اروا أهنا الص

باا القوا و  ,بايمممن اعلها   مقام الظهر فإنه يقوا عن ال ابعني   ايمم, و 
 .بو قوا م ,خر

 
 ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صالة الفجر مىت يقضيها :باب

قا  حدثنا مروان بن حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم ويعقوب بن  يد بن  اس   -236
نام عن   أن الن  »:  معاوي  عن ي يد بن  يسان عن أيب حاةم عن أيب بريرت 

 .«ر عع النأر فقضا ا بعد ما  لعا ال مس
  قضاع الر ع ني قبع النأر أن تصلى  -عليه الصأت و السأم-و  يمبا عن الن  
ين  سواع حديع أيب لع كلهاف  ما ااع   ذلن عن الن  و  ,بعد صأت النأر

بو قص  نوم  -عليه الصأت و السأم-, و المابا   باا عن الن  قيسبريرت أو 
معها   صأبا رسوا هللا ف ,عن صأت النأر  لها -عليه الصأت و السأم-الن  
 قضاع .
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أما املرفوعات   ذلن  ,نعم ااع عن بعم الصااب  صأت ر عع النأر بعدبا
 فكلها لعين .

 
 ما جاء فيمن صّلى قبل الظهر أربع ا و بعدها أربع ا :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ي يد بن بارون حدثنا حممد بن عبد هللا ال عيم   -237
من صلى ) :قاا عن الن   عن أبيه عن عنبس  بن أيب سنيان عن أم حبيب  

 . بعدبا أربعا حرمه هللا على النارقبع الظهر أربعا و 
باا , و -عليه الصأت و السأم-مبا بعد الظهر أربع ا   ذلن حديع عن الن    يو 

 احلديع منقطم.
 

 ما جاء يف الوتر :باب
حدثنا عل  بن حممد وحممد بن الصباح قا  حدثنا أبو بكر بن عيال عن أيب  -238

إن الوتر » : قاا عل  بن أيب  ال  :إساق عن عاصم بن لمرت السلويل قاا
ن يا أبع القرآ) :أوتر مث قاا  صأتكم املك وب  ولكن رسوا هللا ليس ي م و   

 .« أوتروا فإن هللا وتر حي  الوتر
 م النأر بع يصل  أم   ؟  و إذا فات الوتر اسنسان ح,  ل

ااع باا عن  ,صأت الوتر بعد أذان النأر ؛ااع عن واع  من الصااب  الصأت
حاين  ااع عن و عبالت بن الصاما  ااع عنو عبد هللا بن مسعول عبد هللا بن عمر و 

-, يقوا ابن عبد الرب -رل  هللا عنهم-عن عائ   ن عبيد و فضال  ببن اليمان و 
 .« ب رسوا هللا    االف هلم من أصااو »: -عليه ر   هللا

اليع الوارلت   باا  ارح ,أوتر بعد  لو  النأر أنه   لكن   يمبا عن الن  
عليه -تر ا لكن حديع عائ     الصايح أن الن  صااب  يصلوهنا و ال . لها معلول 
يعو:  ,من الليع صلى من النهار ثنع ع رت ر ع  ح بهإذا فاته  -السأمالصأت و 

 صلوه الوتر؛ فاهتم بعد  لو  النأر إذا لكن ما ااع عن الصااب و  ,يصليها انع ا
 . ااع عن واع على ما تقدم بااو  ,بعد  لو  النأر
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 ما جاء يف الوتر بركعة :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا اباب  عن ابن أيب ذئ  عن ال بري عن عروت عن  -239

 .«يسلم    ع ثن ني ويوتر بواحدت   ان رسوا هللا » :قالا  عائ  
عليهم رلوان -بواحدت من حديع ابن عباس و معاوي  ي ار  الصايح ا ثبا  

عليه الصأت - هه بو أنا ع  ما ااع من فعل -ت و السأمعليه الصأ-الن  , و هللا
لكن لو أوتر اسنسان بواحدت  ,باا بو الاال يوتر بإحدى ع رت ر ع  و  -والسأم

عليه الصأت -على سبيع ا عرتاض   على سبيع الدوام فهاا ااع عن الن  
 ال ابعني.وااع أيض ا عن واع  من الصااب  و  ,-السأمو 
 

 اء يف القنوت يف الوترما ج :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ارين عن أيب إساق عن بريد بن أيب مرمي عن  -241

 لمات    علمو ادي رسوا هللا » :قاا  أيب احلوراع عن احلسن بن عل 
أقوهلن   قنوت الوتر اللهم عافو فيمن عافيا وتولو فيمن توليا وابدين فيمن 

ارك يل فيما أعطيا إنن تقض  و  يقضى علين إنه بديا وقو ار ما قضيا وب
 .«  ياا من واليا سباانن ربنا تبار ا وتعاليا

فا ر قنوت الوتر  ,فيه ا ع -السأمعليه الصأت و -قنوت الوتر   يمبا عن الن  
لكن بناك من حيك  اسوا  , و -عليه الصأت والسأم-بنا  ا حمنوظ عن الن  

ا   قيام  الن أيض  و  ,يكون   آخر ر ع  من الوتر ام رمضان,  قيعلى أن القنوت 
 يكون   النصف ارخا من رمضان أي   يقنا   النصف اروا. رمضان

  ال افعي  حكاه العمراين من أئم ,و حكى بعم العلماع إوا  الصااب  على باا
ن أ  الن أيض ا  اه أن الصااب   معون علىو  ,صيعا    اب البيان و ال 

 .,     نصنه اروا  النصف ارخا من رمضانالقنوت   يكون إ    الوتر و 
 

  من كان ال يرفع يديه يف القنوت :باب
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حدثنا نصر بن عل  ايهضم  حدثنا ي يد بن ةريم حدثنا سعيد بن أيب عروب  عن  -241
 ان   يرفم يديه   ا ع من    أن ن  هللا »:   ق الت عن أنس بن مالن

 .«ئه إ  عند ا س سقاع فإنه  ان يرفم يديه ح, يرى بياض إبطيهلعا
ااع بو على املنرب ي ا بإصبعه  ما إذا لعا و  -السأمعليه الصأت و - ان الن  و 

 إ ا ي ا بارصبم. يعو   يرفم يديه, ,  الصايح
 عندال ,مني و  ,عند الدعاع ارصبمحرج عليه أن ي ا ب و  الن أيضا امل,موم   

أما رفم اليدين فأ يكون إ     ,  خطب  ايمع  هأو لعائ لمامل ا س ما 
 ا س سقاع.

 
 من رفع يديه يف الدعاء و مسح هبما وجهه :باب 

حدثنا أبو  ري  وحممد بن الصباح قا  حدثنا عائا بن حبي  عن صا  بن حسان  -242
 : رسوا هللا  قاا :قاا  ارنصاري عن حممد بن  ع  القرن  عن ابن عباس

ور ا فإذا فر ا فامسح اما إذا لعوت هللا فال  ببا ن  نين و  تد  بظه)
 . واهن

 ارحاليع  لها معلول .و  ,الواه ا ع  يمبا   مسح و 
 

 ما جاء يف الوتر آخر الليل :باب
حدثنا عبد هللا بن سعيد حدثنا ابن أيب  ني  حدثنا ارعمش عن أيب سنيان عن  -243

من خال منكم أن   يس يقي من آخر الليع فليوتر ) :قاا  هللا  اابر عن رسوا
من أوا الليع مث لاقد ومن  مم منكم أن يس يقي من آخر الليع فليوتر من آخر 

  . الليع فإن قراعت آخر الليع حمضورت وذلن أفضع
إ  إذا خ   اسنسان أن ينام عن وتره ؛ ع أوقات الوتر أن يكون آخر الليعأفضو 

نهم من يصل  الوتر مو  , ان الصااب  منهم من  يصل  قبع نومهو  ,قبع نومه فيصل 
عليهم رلوان - الن عمر بن اخلطاب وقد ااع ذلن عن أيب بكر و  ,  آخر الليع

أبو بكر تاا ر عمر بن اخلطاب و  :ه ال بري عن سعيد بن املسي  قاافيما روا -هللا
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: قبع ؟ قاا م, تصل : )يب بكر ر فقاا رسوا هللا  , الوتر عند رسوا هللا 
م, ): قاا ,فس,ا عمر بن اخلطاب . حار باا) :فقاا رسوا هللا  ,أن أنام
 . قوي باا): , فقاا الن  : أصليه قبع النأر أو قبع الصبح؟ قاا تصل 

قبع إما أن يوتر  ,قوته ون ا هأن اسنسان يس  حاله وقدرته و  باا فيه إاارت إىلو 
 بو أفضع الوقا.و  ؛لى ننه القيام فإنه يؤخر الوتر إىل آخر الليعإن  ل  عنومه و 

 
 ما جاء يف الوتر على الراحلة. :باب

حدثنا أ د بن سنان حدثنا عبد الر ن بن مهدي عن مالن بن أنس عن أيب بكر  -244
 :ر بن اخلطاب عن سعيد بن يسار قاابن عمر بن عبد الر ن بن عبد هللا بن عم

أما لن  :أوترت فقاا :قلا ؟ما خلنن :فقاا ,نا ف,وترت نا مم ابن عمر ف خل
 ان يوتر    فإن رسوا هللا » :قاا ,بلى :قلا ؟أسوت حسن     رسوا هللا 

 .«على بعاه
قد و ذلن الوتر,  ح, ومن ,اواة صأت النافل  على الراحل اتنق السلف على قد 

 .الصااب  على بااسن  أيض ا اتناق   ارح ال -عليه ر   هللا-حكى الباوي 
 

 فيمن سلم من ثنتني أو ثالث ساهيا:باب 
حدثنا عل  بن حممد حدثنا أبو أسام  عن ابن عون عن ابن ساين عن أيب بريرت  -245

إحدى صأيت الع   ر ع ني مث سلم مث قام إىل   صلى بنا رسوا هللا » :قاا 
ت الصأت و  خ ب   انا   املسأد يس ند إليها فخرج سرعان الناس يقولون قصر 

القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يقو  له ايئا و  القوم راع  ويع اليدين يسمى ذا 
اليدين فقاا يا رسوا هللا أقصرت الصأت أم نسيا فقاا   تقصر و  أنس قاا فإ ا 
صليا ر ع ني فقاا أ ما يقوا ذو اليدين فقالوا نعم فقام فصلى ر ع ني مث سلم مث 

 .«سلمسأد سأدتني مث 
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و   ,و  باا أن إ أق الوصف إذا   يكن على سبيع ال عيا فهاا  ا   ب,س به
وصف اسنسان بالطوا أو القصر أو العرج أو العمى ذلن  يدخع   باب الايب , و 

 أو الربري أو  ا ذلن من باب ال عريف, فهاا   يدخع   لائرت الايب .
 

 ما جاء يف البناء على الصالة :باب
نا حممد بن حيىي حدثنا اهليمم بن خارا  حدثنا إمسعيع بن عيال عن ابن اريج حدث -246

من أصابه ق ع أو ):  قاا رسوا هللا  :قالا  عن ابن أيب مليك  عن عائ  
و   ذلن   رعال أو قلس أو ماي فلينصرل فلي ول, مث لي ن على صأته وب

 . ي كلم
  اسنسان إذا أصابه  -تعاىل عليهم رلوان هللا-وباا ااع عن بعم الصااب  

أنه يبو  ؛ا ع   صأته إما ق ع أو رعال مث قطم صأته و  ي كلم ف ول, ورام
, وقاا -عليه رلوان هللا-مضى من صأته, ثبا باا عن عبدهللا بن عمر  على ما

-ن  على باا الكاساين  وقد  يعرل له االف من الصااب ,  بعم ارئم  أنه
عرل من خالف فيهم عبدهللا بن عمر عليه رلوان أن الصااب    ي   -عليه ر   هللا

 هللا وبو  الن.
 قوا أو فعع؟ ف,ااب: قوا وفعع. س ئع ال يخ: أثر عن عبدهللا بن عمر 

 
 صالة القاعد على النصف من صالة القائم :باب

ن حدثنا ب ر بن بأا الصوال حدثنا ي يد بن ةريم عن حسني املعلم عن عبد هللا ب -247
ا عن الراع يصل  قاعد    أنه س,ا رسوا هللا   بريدت عن عمران بن حصني

من صلى من صلى قائما فهو أفضع ومن صلى قاعدا فله نصف أار القائم و ): قاا
 . نائما فله نصف أار القاعد

ا وبو معاور  إ  املعاور, إذا  ان اسنسان معاور ا فله ارار  امأ , إذا صلى قاعد 
 لن ف,اره  ,ار القائم.ملرض وحنو ذ

 وصأت املريم العاا  هلا مرات :ف,ااب:  ,س ئع ال يخ عن حكم باه الصأت



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 141

 

ا, أو أن يكون اسنسان على انبه, أو يكون اسنسان  منها  ما يكون اسنسان قاعد 
ا وعلى انبه مالام اسنسان يس طيم أن  على نهره, نقوا يصل  اسنسان قائم ا وقاعد 

 .ارك في اي 
أما إذا  ان   يس طيم  ااا اسنسان اراع م لوا ار رال   يس طيم أن حيرك و 

إذا  ان اسنسان يس طيم أن حيرك  :إ  عينيه فماذا ينعع؟ بع بقلبه أو بعينيه؟ نقوا
 . ذلن   ًيي  الر و  من السأوللو رأسه يكن   
  عنه الصأت, ولكن ن اسنسان إذا بل  باه املرحل  أنه تسقإ :اامن العلماع من ق

وأمر  ,أمر اا نبيه ارنهر أن الصأت   تسق  مالام اسنسان حي ا, رن هللا 
بال  ات أيض ا مالام اسنسان ح , فإذا وادت احليات والعقع فاس اق اسنسان حينئا  

 إن اسنسان ح, لو  ان   :ه إليه اخلطاب ولو بني  القل , بع نقواال كليف توا  
نه ي نكر بقلبه, وذلن  ااا اسنسان إذا  ان   احلرب   فإ رين عينيهيس طيم ل

عليه الصأت وبو رااع أن ي نكر ب,مر الصأت أو   صأت اخلول أوا  هللا
م أن خينم و  يرفم, لرين رأسه, أو اسنسان الاي يكون   حراس    يس طي

حيرس املسلمني أو حيرس    حرج عليه أن يومئ برأسه إمياع ,  الاي افنقوا حينئ
ئا    أمماا باه الضرورات الع   نأسا ا   يس طيم أن ياي  ببصره عنه, فنقوا حي

 يس طيم معها اسنسان آلاع أر ان الصأت فيؤليها ولو بقلبه.
عدم العأ .  نقوا مم , س ئع ال يخ عن باا احلديع بسؤاا  ا والح, ف,ااب: 

ن مضطأع ا,  اي  ذلن أن يصل  اسنسان صل  اسنسا  يقوا ااا: النافل  أن ي
 , أما صأت املضطأم فأ تكون إ  للعاا  املريم.االس ا

 . من صلى نائم ا فله نصف أار القاعد): عن معىن لني احلديع: فس ئع ال يخ
ف,ااب: باا   صأت النائم بع حيمع على أن اسنسان إذا  ان ا ار ا أن يومئ 

 م؟, نقوا: باا   يعمع به أحد من السلف.إميا ع وبو مضطأ
أو  ,واحلديع إذا ورل و  يعمع به أحد من السلف إما أن يقاا بنكرانه ولعنه 

 .هنسخه, واسوا    ذلن على خأف
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  ما جاء يف إمنا جعل اإلمام ليؤمت به :باب
عن  حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبدت بن سليمان عن ب ام بن عروت عن أبيه -248

فدخع عليه ناس من أصاابه يعولونه   اا كى رسوا هللا» :قالا  عائ  
ا ف,اار إليهم أن االسوا فلما انصرل ا فصلوا بصأته قيام  االس    فصلى الن 

ا إ ا اعع اسمام ليؤمت به فإذا ر م فار عوا وإذا رفم فارفعوا وإذا صلى االس  ) :قاا
 .« افصلوا الوس  

, قد تصل  خلف إمام سننالارفعاا ارعأم الظابرت,      وا ق داع يكون  
وتعلم أنه يع قد عدم ممأ  ا س ن اح, أو ممأ  عدم القبم أو حنو ذلن, فهع 

 .م الظابرلَ  , باع بار أنه   خيالف العمع العَ تق دي به بالن؟  , تعمع بالسن  
ه,  الن أيض ا   مس,ل  و الن أيض ا إذا  ان اسمام   ي ا بالسباب    ت هد 

تقوا به, نقوا باا   خيالف ا ق داع العام الظابر,  ال ورك وا فرتال خيالف ما
عليه الصأت –ف نعع مبا ثبا عندك   السن  ولو خالف اسمام, وهلاا الن  

ا  ا اعع اسمام ليؤمت به, فإذا  رب فكربوا, وإذإ)ئ مام قاا: ا  ذ ر ماحين -والسأم
ي علق ب,مور ارذ ار  العمع الظابر, أما ما :يعو  ,ار عوا, وإذا سأد فاسأدوار م ف

 فهاا ينعله اسنسان ولو خالف   ذلن اسمام.   ؛والسنن وأمور الصأت ور ائبها
 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ب يم بن ب ا عن عمر بن أيب سلم  عن أبيه  -249
إ ا اعع اسمام ليؤمت به فإذا  رب فكربوا ) : قاا رسوا هللا  :قاا  عن أيب بريرت

وإذا ر م فار عوا وإذا قاا مسم هللا ملن  ده فقولوا ربنا ولن احلمد وإن صلى قائما 
 . اقياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعول  فصلوا 

ا فإنه ي صلى خلنه   ح ك  أنه على باا عمع السلف   مس,ل  اسمام إذا صلى قاعد 
عليهم رلوان -إىل أن الصااب   -عليه ر   هللا-إىل باا العيو  الن, وقد أاار 

 ي نقون على أن اسمام إذا صلى االس ا يصلى خلنه  الن. -هللا تعاىل
 

 باب: ما جاء يف القنوت يف صالة الفجر



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 142

 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا سنيان بن عيين  عن ال بري عن سعيد بن  -251
 :رأسه من صأت الصبح قاا  ملا رفم رسوا هللا » :قاا املسي  عن أيب بريرت 

اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلم  بن ب ام وعيال بن أيب ربيع  واملس ضعنني مبك  )
 .« ضر وااعلها عليهم سنني  سو يوسفاللهم اادل و ,تن على م

  النأر بع بو عارض أم لائم؟ باا بو  -عليه الصأت والسأم-وقنوت الن  
عارض  -عليه الصأت والسأم-أن قنوت الن   :اخلأل, والصواب واحلقمولم 

  صأت فيدخع   ول  اريع ,وليس بدائم, وبو قنوت ناةل    قنوت فريض  لائم 
 افرت على باا. ضالنأر, والنصوري   ذلن م 

 
 ما جاء يف قتل احلية والعقرب يف الصالة :باب

ويع حدثنا مندا عن ابن أيب رافم عن أبيه حدثنا حممد بن حيىي حدثنا اهليمم بن  -251
 .«  الصأتا وبو ق ع عقرب    أن الن  »: عن اده 

ويدخع   باا ول  احلااات من احلاا  إىل احلر     الصأت, وإذا ااة لق ع احلي  
والعقرب   الصأت أن ي ارك اسنسان لالن وبو  ةم لق لها, يدخع   باا احلكم  

ممأ  ع إذا اح ااها اسنسان وذلن بدفم ار, أو ممأ  أن تق  املرأت  الن احلاا  ال
حنو ذلن فأ حرج عليها, و  يضر ذلن الصأت,  سقوط أو صبيها من أذى أو
 .رهنا   تنارل عن القبل  ؛ترام إىل صأهتا

 الن أيض ا اسنسان إذا  ان يريد أن يدفم راأ  خ ي  سقوط إما راع أعمى أو    
أن ي قدم  ,خي ى من أمر مهلن فايد لفعه عنه, فهاا  ا   حرج فيهض ا أي الن 
 .أو ي ,خر

 أو  الن أيض ا يس عمع يده ب,خا وعطاع للااا    ذلن و  تنقطم صأته.  
 

 ما جاء يف الساعات اليت تكره فيها الصالة :ابب
عن عطاع  حدثنا إساق بن منصور أنب,نا عبد الرةاق أنب,نا معمر عن ةيد بن أسلم -252

إن ال مس تطلم بني ) :قاا بن يسار عن أيب عبد هللا الصناي  أن رسوا هللا 
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قرين ال يطان أو قاا يطلم معها قرنا ال يطان فإذا ارتنعا فارقها فإذا  انا   
وس  السماع قارهنا فإذا للكا أو قاا ةالا فارقها فإذا لنا للاروب قارهنا فإذا 

 . الساعات المأي ها فأ تصلوا باه ربا فارق
 .وانن  ,واملنهيات من اروقات ب  على نوعني: مالظ 

املالظ : ب  عند  لو  ال مس, وإذا قام قائم الظهات, وعند  روب ال مس, باه 
 ثأث  مالظ . 

بعد صأت العصر  بعد صأت النأر إىل  لو  ال مس, وما وأما املخنن : وب  ما
 إىل  روب ال مس فهاه انن . 

 باه مالظ . ؛د الاروب وعند ال روق وعند قائم الظهاتوعن
بع يصل   ,فيما بني النريض  والنافل  ؛ ومث  خأل   الصأت بعد ر عع النأر السن  

اسنسان   ذلن؟ باا مولم خأل, ااع عن بعم السلف الصأت, واخ لف 
إىل  مي  ذب  أ د ابن تي أ د, العلماع و ا رواي ان أيض ا   ماب  اسمام

 اواة ال ننع ب, مر من ر ع ني بني ارذان واسقام . 

 
 ما جاء يف الرخصة يف الصالة مبكة يف كل وقت  :باب

حدثنا حيىي بن حكيم حدثنا سنيان بن عيين  عن أيب ال با عن عبد هللا بن بابيه عن  -253
ا يا بو عبد منال   ًنعوا أحد):    قاا رسوا هللا :قاا ابا بن مطعم 

 .  ال ااا البيا وصلى أي  ساع  ااع من الليع والنهار
عليه -باا فيه  أم, فيه خأل أيض ا عند السلف, ااع عن عمر بن اخلطاب 

مث     وأيض ا عن  اه القوا بالكراب , أن مك   اابا, ااع -رلوان هللا تعاىل
لعصر ح,   صأت بعد ا)قاا:  -عليه الصأت والسأم-حديع منكر أن الن  

 , , إ  مك , إ  مك تارب ال مس, و  بعد النأر ح, تطلم ال مس إ  مك 
 .وبو خرب منكر
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 ما جاء يف إذا أخروا الصالة عن وقتها  :باب
حدثنا حممد بن الصباح أنب,نا أبو بكر بن عيال عن عاصم عن ةر عن عبد هللا بن  -254

واما يصلون الصأت لاا لعلكم س در ون أق) : قاا رسوا هللا  :قاا مسعول 
رفون مث صلوا معهم وااعلوبا وق ها فإن ألر  موبم فصلوا   بيوتكم للوقا الاي تع

 . سبا 
. سلف على الصأت خلف أئم  ايورق الاتناق, اتنوبناك من العلماع من حكى ا 

عليه -واحد من العلماع  اسمام ال و اين  قع إوا  الصااب  على باا  اوقد ن
 و اه. -هللا ر  

  
 ما جاء يف صالة الكسوف :باب

حدثنا حمرة بن سلم  العدين, قاا حدثنا نافم بن عمر ايما , عن ابن أيب مليك ,  -255
صححأت الكسححول, فقححام   صححلى رسححوا هللا », قالححا:  عححن أمسححاع بنححا أيب بكححر

الر حو ,  ف, اا القيام, مث ر م ف, اا الر و , مث رفم فقام ف, اا القيام, مث ر م ف, حاا
مث رفحححم, مث سحححأد ف, حححاا السحححأول, مث رفحححم, مث سحححأد ف, حححاا السحححأول, مث رفحححم فقحححام 
ف, اا القيام, مث ر م ف, اا الر و , مث رفم فقام ف, اا القيام, مث ر م ف, حاا الر حو , 

ف, حححاا السحححأول, مث انصحححرل,  مث رفحححم, مث سحححأد ف, حححاا السحححأول, مث رفحححم, مث سحححأد
 لحححو ااحححرتأت عليهححا يئححح كم بقطحححال محححن قطافهحححا, لقحححد لنحححا محححو اينحح  حححح,)فقححاا: 

ورأيحا )قحاا نحافم حسحبا أنحه قحاا:  , فيهمولنا مو النار ح, قلا: أي رب وأنا 
امححرأت ختداححها بححرت هلححا, فقلححا: مححا احح,ن بححاه؟ قححالوا: حبسحح ها ححح, ماتححا اوعححا,   

 .«  ب  أرسل ها ت, ع من خ ال اررضب  أ عم ها و 
, ا خلسحول القمحر أو  سحول ال حمسإمح ؛ا   خينحىصأت الكسول ب  ارعا  مح

, و الحححاي وإ حححا ختويحححف محححن هللا لعبحححاله ,اىلالكسحححول   يكحححون سحححببه  ضححح  هللا تعحححو 
 :ر وهللا أعلم أن من احلكم   ذلنيظه

الكححون بعححد أن الححاي ياححا حححاا  ,خيححول العبححال اححاه العأمحح  -اححع و عححأ-أن هللا 
و القمحر   سحاعات, قحالر علحى أن خينيهحا  وخينح  ال حمس أ ,ان ظام على نسحق معحني
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ذلحن و  ,أن باا لرب من لروب امل ابدات يوم القيام  من اخ أا الكحونو  , لها
يقحححوا  محححا    -عليحححه الصحححأت والسحححأم–, و هلحححاا النححح  ب الكوا ححح  و النأحححومبحححابا

ذببا النأحوم أتحى  فإذا ,النأوم أمن  السماع)قاا:  ,الصايح من حديع أيب موسى
 .ا النأوم : يعو اخ نا عن الرؤي ذبب  ,ما توعد السماع

تعحاىل هللا سحباانه و , و مرهتحاط النأحوم   آخحر ال محان و هلاا من أمارات الساع  سحقو و 
نعحع بالكوا ح  محاذا ي -احع و عحأ-, أن هللا العبال بضرب مما   أمحام ارعحني خيول

ويحف هللا لعبحاله بقدرتحه ا محن ختبحا, و فاى اسنسان ممحا   لسحاعات النأوم,وارارام و 
 .تعاىليض ا جبميع صنعه سباانه و بم أا ا وت
 

 ما جاء يف الدعاء يف االستسقاء :باب
حدثنا أبو  ري  قاا: حدثنا أبو معاوي , عن ارعمش, عن عمرو بن مرت, عن سا   -256

يحححا  عححح  بحححن محححرت » : بحححن أيب ايعحححد, عحححن احححرحبيع بحححن السحححم , أنحححه قحححاا لكعححح 
فقحاا: يحا رسحوا هللا   واحار, قاا: ااع راحع إىل النح     حدثنا عن رسوا هللا

ا اللهحححم اسححححقنا  يمحححا مريئححححا مريعحححا  بقحححح)يديحححه فقححححاا:   اس سحححق هللا فرفحححم رسححححوا هللا 
, قحاا: فمحا وعحوا حح, أحيحوا, قحاا: فح,توه ف حكوا  عااأ  ا رائع, نافعحا  حا لحار

  ,اللهححم حوالينححا و  علينححا)ا: رسححوا هللا: هتححدما البيححوت, فقححاإليححه املطححر, فقححالوا يححا 
 .«ا و ا   فأعع السااب ينقطم ميين   قاا:

 : يوم ايمع  يرفم يديه   حالنيو   باا نقوا : إن اخلطي   
 .ا س سقاع احلال  اروىل :
ذلحححن و  ,يرفحححم يديحححه يريحححد صحححاو ا بعحححد  يحححع يعحححو : أنحححه ,ا س صحححااع احلالححح  المانيححح  :

يلاحق   ذلحن النحواةا و املحدهلمات الحع تلاحق بارمح   بحع و  ,لل خنيف عحن املسحلمني
و ذلححن  ,يديححه   الححدعاع ل خنيححف الايححع -عليححه الصححأت والسححأم– مححا رفححم النحح  

 ؟بورول ناةل 
  ةا أو اححح ع محححن بححأنححه إذا ن لحححا ناةلحح  باملسحححلمني  ,نعحححم -وهللا أعلححم-الححاي يظهحححر 

 .ذلن الاي يلاق باملسلمني أو  ا  النقر الارق أو ا ع من ايدب أو ممأ  ممأ  
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-بححو أن النحح  بححالن ارصححع و  هإحلاق ححا لحح ,يرفححم يديححه فنقححوا : إنححه ي ححر  للخطيحح  أن
 .و  ا س صااع أيض ا ,لأس سقاعرفم يديه   املولعني  -عليه الصأت و السأم

 ,اروىل : لرفم القاح , والمانيح  : لرفحم الاحرق ,  ذلن: العل  بو رفم ناةل  ارتاكوا 
 .ي ر  هلا رفم اليدين على الصايح , فكع ناةل و ي رت ان   ذلن ب,هنا ناةل 

 
 ما جاء يف صالة العيدين :باب

حدثنا أبو  ري  قاا: حدثنا أبو معاوي , عحن ارعمحش, عحن إمساعيحع بحن راحاع, عحن  -257
أبيححه, عححن أيب سححعيد, وعححن قححيس بححن مسححلم, عححن  ححارق بححن اححهاب, عححن أيب سححعيد, 

املنححرب يححوم العيححد, فبححدأ باخلطبحح  قبححع الصححأت, فقححام راححع فقححاا: يححا  أخححرج مححروان»قححاا: 
مروان خالنا السن , أخراا املنرب يوم عيحد و  يكحن خيحرج بحه, وبحدأت باخلطبح  قبحع 

: أمحا بحاا فقحد قضحى محا عليحه, مسعحا  الصأت و  يكحن يبحدأ احا, فقحاا أبحو سحعيد
ه بيححده فلياححاه بيححده, فححإن   مححن رأى منكححرا فاسحح طا  أن ياححا )يقححوا:   رسححوا هللا 

 .« انه, فبقلبه, وذلن ألعف اسميانيس طم فبلسانه, فإن   يس طم بلس
 :نكار على الوايل يكون على حالنيو باا لليع على أن اس

أو فعلححه   , ر يصححدر مححن الححوايل   خاصحح  ننسححهاحلالحح  اروىل: أن يكححون ذلححن املنَكحح
  ي  هر  به, فإن باا يكون من و  ,ع ذلن أو لونهفينكر عليه مبم ؛بيئ  أو لائرت ليق 
 .و بو جملب  أيض ا للن ن  ,  عنهإذاع  ال ر املنه

  ؛املخالن  العلني    الناسريم و ا ع من ال   هاحلال  الماني  : أن يقم من
 :و باا نقوا على حالني

 سحححاع ئسض ححا با حححالن أي  ,و ي ظححن أن يؤخحححا قولححه ,أن ي قحححدي بححه النحححاس :احلالحح  اروىل
يعيحد ارمحور إىل  احلحق و : ينكر عليه ذلن عأني  مبا يبحنيفي قاا حينئا ,ا ق داع بقولهو 

 .نصااا
محححن ال لححح     قولحححه و إ حححا بححح   ت  حححر  و  ,إذا  لححح  علحححى الظحححن أن النحححاس   تق حححدي بحححهو 

ححح,   يكححون  ملححاذا؟ ,بينححهت قححدر بقححدربا وينكححر بينححه و , حينئححا العححابرت الححع نهححرت منححه
 :ل, فإن من احلكم ال رعي    ذلنمدعات إىل ال مسن والعنا ذلن
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عع ارمر على مقدار أو  .لائرت مضيق  وباا من مقاصد ال ريع  أن   
 

حححدثنا حححوثرت بححن حممححد قححاا: حححدثنا أبححو أسححام  قححاا: حححدثنا عبيححد هللا بححن عمححر, عححن  -258
العيد قبحع مث عمر يصلون مث أبو بكر    ان الن  » :, قاانافم, عن ابن عمر

 .«اخلطب 
ع أن الصأت تكون قب ,  ذلن -عليهم رلوان هللا تعاىل-  خأل عند الصااب  و 

 .اخلطب  مث تكون بعد ذلن اخلطب 
 .  باه املس,ل  -عليهم رلوان هللا تعاىل-  خأل عند الصااب  و 
 و  : أن الصححااب  أوعححوا علححى ذلححن  النقهححاع"لنححقندي     ابحح  "قححد حكححى السححمر و 

 .من بدأ ذلن بو من  بق  ال ابعني أن أوا, و في عرل فيهم اال
فم اسنسحححححان إىل اححححح ع محححححن اسححححححداي رب رمبحححححا يحححححد  بحححححاا إاحححححارت أيض حححححا إىل أن الكغحححححو 
 .-عليه الصأت والسأم–لو   ارةمن  النالل  و االن  بدي الن  و  ,ا ب دا و 

  :خالن وذلن إ ا  ع مروان على باه امل
,  انصرفوا باع بار أن السحما  مسح ا , ذا صلى واعع اخلطب  بعد الصأتإأن الناس 

 ,ى خححأل   املسححا إليهححا اب ححداعن حضححربا علححملححوالوااحح    ذلححن بححو ألاع الصححأت 
يضححححطر مححححن حضححححر  ن ظححححار لذلححححن أن  عححححع اخلطبحححح  قبححححع الصححححأت هلححححاا  لححححه علححححى و 

 .الناس من بني يديه : لألنن  من انصرالالصأت
عليحححه الصححححأت -نحححه محححا محححن أححححد أنحححه مححححا محححن أححححد خيحححالف بحححدي النححح  ألحححم احححاا نعو 
ذلححن أنححه يريححد إمسححا  النححاس اخلححا,  ت,ويلححه  و  ,لححه تعليححع ونظححر وت,ويححعإ  و  -السححأمو 
مقابححع الححوح , اححن أنححه   معارلحح  و  بححاا  و  , ححالن أيض ححا يريححد حبسححهم لأن نححا و 
يححؤخر أو ي يححد أو يححنقم   احح ع لححيس للنسححان أن يقححدم أو  ,الححن  المابححا امل قححررو 
 .ن أحكام ال ريع  لعلع   ممع ذلنم
عليححححه الصححححأت -لنحححح  لحنححححي املقححححام   ممححححع بححححاا بححححو يححححا و أوىل مححححا يكححححون فيححححه ال او 
,  حححححالن اخللنحححححاع -عليحححححه الصحححححأت و السحححححأم-ب هحححححا النححححح  محححححم ذلحححححن أثو  ,-السحححححأمو 

  اححن ذلححن و  لححىبقححوا عو  علحح  بححن أيب  الحح ,ر وعمححر وعممححان و الرااححدون  حح,يب بكحح
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مم ذلن ال  موا ما  ان عن رسوا و  , يواد  مرت يواد أفرال خيراونلو  , و أنه يواد
 .من بدي  هللا 
 

 كم يكرب اإلمام يف صالة العيدين  ما جاء يف :باب
حححدثنا ب ححام بححن عمححار قححاا: حححدثنا عبححد الححر ن بححن سححعد بححن عمححار بححن سححعد مححؤذن  -259

 حان يكحرب   أن رسحوا هللا» :يحه, عحن احدهقاا: ححدثو أيب, عحن أب, رسوا هللا 
 .«ت, و  اآلخرت مخسا قبع القراعت  العيدين   اروىل سبعا قبع القراع

بقحح  وقححد حكححى اسوححا  علححى بححاا و  ,بححاه ال كبححاات بينهححا سححك   و ليسححا م واليحح و 
حمقحححق بربحححان الحححدين احلننححح  و قحححد حكحححى اسوحححا  علحححى بحححاا أبحححو املعحححايل  ,عليحححه العمحححع

واتنححاقهم علححى أن ال كبححاات    -علححيهم رلححوان هللا تعححاىل-إوححا  الصححااب   احلننيحح 
 .م والي تكون 

  وإ ححححا يكححححرب مث يسححححكا  ,يعححححو :   يقححححوا اسنسححححان : هللا أ ححححرب هللا أ ححححرب هللا أ ححححرب
 .بنيه  مث يكربيقعد و 
 

حححدثنا حرملحح  بححن حيححىي قححاا: حححدثنا عبححد هللا بححن وبحح  قححاا: أخححربين ابححن هليعحح , عححن  -261
أن رسحوا  »:   خالد بحن ي يحد, وعقيحع, عحن ابحن احهاب, عحن عحروت, عحن عائ ح 

 .«  رب   النطر وارلاى سبعا ومخسا, سوى تكبايت الر و     هللا
الر حو  بح  لاخلح  محن لحمن  بحع يحدخع تكبحات ,مث  خأل فيمحا ي علحق بحال كبااتو 

  الن أيض ا تكبات اسحرام ؟و  العدل ؟
ن ذلحن أن ايمحابا علحى أ, و حرام أقحوى محن اخلحأل   الر حو ساخلأل   تكبات ا

بححع حكححاه  ,اححاع بححاا عححن واعحح  مححن النقهححاعو  ,الر ححو  بحح  لاخلحح  لححمن ال كبححاات
   يعرل هلم االف   باا. ا أوم عليه الصااب  و  :الكاساين أنه

حاليحع ار, وذلن لواحول لع وقم فيها خأل عند امل ,خرينأيض ا من املسائع ا  وب
 .امل عارل    باا الباب
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اخلححأل فيهححا أقححوى مححن  أمححا مسحح,ل  تكبححات اسحححرام بححع بحح  لاخلحح    ذلححن أم   ؟
 مس,ل  تكبات الر و .اخلأل   

 
 ما جاء يف اخلطبة يف العيدين :باب

ححدثنا ب ححام بححن عمححار قححاا: حححدثنا عبححد الححر ن بححن سححعد بححن عمححار بححن سححعد املححؤذن  -261
يكحححرب بحححني ألحححعال    حححان النححح » أبيحححه, عحححن احححده, قحححاا: قحححاا: ححححدثو أيب, عحححن

 .«, يكمر ال كبا   خطب  العيديناخلطب 
كبحححا   ثنايحححا موقوفححح    ال مرفوعححح  و    ال كبحححا,  ذلحححن ولححح  محححن ارحاليحححعاحححاع  
 .باب فهو معلوا ع ما ااع   باا ال, و تضعينهاااع و , اخلطب 

 
ر قحاا: ححدثنا إمساعيحع بحن مسحلم اخلححو ين ححدثنا حيحىي بحن حكحيم قحاا: ححدثنا أبحو يح -262

 يححوم فطححر أو ألححاى,  خححرج رسححوا هللا»قححاا: حححدثنا أبححو الحح با, عححن اححابر, قححاا: 
 .«فخط  قائما مث قعد قعدت مث قام

 النسححاع   خطب ححه   العيححدين أنحه خطحح  الراححاا مث ذبحح  إىل  المابحا عححن النحح  و 
فحححاب   ,نحححه أهنحححن   يسحححمعنذلحححن أنحححه  لححح  علحححى نو  ,-عليحححه الصحححأت و السحححأم-

 .-عليه الصأت والسأم-وانصرل إليهن الن  
 .إذا اننصع الرااا عن النساع ,دت  باا أن خطب  العيد واحو 
 :الرااا مم النساع فهو على حالني إذا  انو 

 .النساع   الماني و  ,يواه الرااا   اروىلو  ,إما أن خيط  خطب ني
النسحححاع   ويواحححه اخلطحححاب عموم حححا للراحححاا و  ,اايواحححه الراححح ,تكحححون خطبححح  واححححدتأو 

 ., و    ئ عنه عع اطربا ارخا للنساعو  ,وىلاطربا ار
 

 ما جاء يف خروج النساء يف العيدين :باب
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 حدثنا حممد بن الصباح قاا: أنب,نا سنيان, عن أيوب, عن ابن ساين, عن أم عطيح  -263
ت اخلحححدور لي حححهدن العيحححد أخراحححوا العواتحححق وذوا) :  , قالحححا: قحححاا رسحححوا هللا

  .مني, وليأ ن ن احليم مصلى الناسولعوت املسل
 -لسحأماعليحه الصحأت و -أن النح   ,ن صحأت العيحد فحرضبح,وباا أقوى ارلل  ملن قحاا 

وب : باا لليع علحى الواحواقال ,ذوات اخلدوراع وأيض ا احلي م و أمر بإخراج ح, النس
 .و ارصع   ارمر الواوب

لححرب الححدل   ارعيححال للنسححاع  :ف,احابسححؤا     ي ضححح   السححما ,  س حئع ال ححيخو 
حنو رعيال وما   حكمها من أعراس و للرااا اائ  مساع ا   او  ,لرب ا و مساع ا اائ 

 .ي سمى )الكوب   فهاا   الدل     الطبع و ,ذلن
الحق مححن أن الطبحع بحو الحاي ي سحمى الكوبح  امل ,إ حا  حان ال نريحق بحني الحدل و الطبحعو 

 اه ني.
موقوف حا أنحه احاع مرفوع حا و  ,ااع النه  عنحه محن ححديع عكرمح  عحن عبحد هللا بحن عبحاس

 .قاا: الطبع : ما الكوب  ؟قالوا ,عن الكوب هنى 
أمححححا الراححححاا و  ,تسححححمعه أيض ححححاتضححححربه النسححححاع و  ,فأححححاع لححححربه للأححححواري ,أمححححا الححححدلو 

 .لارب فيسمعه الراع   املناسبات إذا واد ,فيسمعونه
 

 ما جاء يف صالة الليل و النهار مثىن مثىن :ببا
حدثنا عبد هللا بن حممد بن رمح قاا: أنب,نا ابن وب , عن عيحاض بحن عبحد هللا, عحن  -264

,  ارم  بن سحليمان, عحن  ريح , محوىل ابحن عبحاس, عحن أم بحانئ بنحا أيب  الح 
لم مححن  ححع يححوم النحح ح صححلى سححبا  الضححاى مثححاين ر عححات, مث سحح   أن رسححوا هللا»
 .«ع نير 
بحاا  ,  فح ح مكح  أهنحا صحأت الضحاى -السحأمعليه الصحأت و -ااع   صأت الن  و 

 .ليس حديم ا ثاب  ا عن أم بانئ عن رسوا هللا تنسا من بعم النقهاع و 
مححنهم مححن  عححع بححاه الصححأت و  ,تكححون  صححأت ال ححكرمححنهم مححن  علهححا صححأت فحح ح و 

صححأبا   ممححع بححاا  -ت و السححأمعليححه الصححأ-بحح  صححأت الضححاى باع بححار أن النحح  
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  عحححن أم و  -عليحححه الصحححأت و السحححأم-إ  أنحححه   لليحححع يمبحححا   علحححى النححح   ,الوقحححا
 .د من الصااب  أهنا  انا صأت لاىبانئ و   عن أح

 س ححئع ال ححيخ: صححأت النحح ح أو صححأت لححاى؟ ف,اححاب: مححنهم مححن يقححوا صححأت فحح ح
عن الن  مرفو    ًيي  ذلن ا ع , ومنهم من يقوا صأت لاى, و  يمبا واكر
. 
 

 يف حسن الصوت بالقرآن :باب
قاا: حدثنا إبرابيم حدثنا ب ر بن معاذ الضرير قاا: حدثنا عبد هللا بن اعنر املدين  -265

إن ):  , قحاا: قحاا رسحوا هللا  بن إمساعيع بن جممم, عحن أيب الح با, عحن احابر
 . حسب موه خي ى هللاوه يقرأ, ع ممن أحسن الناس صوتا بالقرآن, الاي إذا مس

أمححا ال اححو عنححه, و  ال طريحح  منهحح ضححع مححن ال طريحح , هلححاا قححراعت القححرآن   ال احح ين أفو 
حححع يححح هأفضحححع منحححو  ,فهحححو مسححح ا   حححالن أيض حححا رول القحححرآن و ال اححح ين إذا  حححان   خي 

 .مبخاراه
 

 ما جاء يف كم يستحب خيتم القرآن :باب
ححدثنا حيححىي بححن سحعيد, عححن ابحن اححريج, عححن  ححدثنا أبححو بكحر بححن خححأل البحابل  قححاا: -266

, قححاا:  ابححن أيب مليكحح , عححن حيححىي بححن حكححيم بححن صححنوان, عححن عبححد هللا بححن عمححرو
إين أخ ححححى أن يطححححوا : ) وعححححا القححححرآن فقرأتححححه  لححححه   ليلحححح , فقححححاا رسححححوا هللا »

. فقلححا: لعححو أسحح م م مححن قححويت واححبايب,  ال مححان, وأن ًححع, فححاقرأه   اححهرعليححن 
فحححاقرأه   )و أسححح م م محححن قحححويت واحححبايب, قحححاا: قلحححا: لعححح , قرأه   ع حححرتفحححا) قحححاا:
 .«لعو أس م م من قويت وابايب ف,ىب قلا:  ,سبم
ى إين أخ ح),   قولحه :  يه القاعحدت الننسح  بحا -عليه الصحأت و السحأم-  قوله و 

ينظحر لكن و  ,ن ا ه اآلن, أن اسنسان   ينظر إىل  أن يطوا علين ال مان و أن ًع
عححارض و الححدوام بححو الححاي ينظححر إليححه, إىل ارمححر امل وسحح  الن ححاط يكححون  إىل لوامححه,

 .منه



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 152

 

محا )أو  , ألومه أح  العمع إىل هللا): -عليه الصأت و السأم-عن الن   هلاا ااعو 
ن حا ه  أن   ينظحر إىلنبا  للنسحان أن حيحرري علحى الحدوام, و في , هلاوم عليه صاحب

ذلحن أنحه محن تلبحيس إبلحيس علحى بعحم املقبلحني علحى و ؛ ينقطمالعارض فيس كمر ح, 
ححأن ي   ,العمححع أو القححوا مححن العلححم أو  ححاهأبححواب اخلححا مححن  ح اجملححاا لننوسححهم ححح, نسغ

أو ي صحور اسنسحان أن , حح, ي خيحع لحى مراتح  العمحع   اب حداع الن حاطإىل أع وايصل
 .أن ينقطم لينقطم؛ رنه يريد بهإ ا أ لقه القرين , و   قرين معه

, وبححاا أمححر     أن يححد  ال ححيطان يسوسححها ,س ننسححههلححاا ينباحح  للنسححان أن يسححو و 
 .من العلم أو  ان من العمع ع  ان الن   سائر الطاعات سواو  ,سائر ارعماا

 
حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا حممد بن اعنر قاا: حدثنا اعب , ح وححدثنا أبحو  -267

بن احلاري قاا: حدثنا احعب , عحن ق حالت, عحن ي يحد بكر بن خأل قاا: حدثنا خالد 
قحه   ين)قحاا:   , أن رسحوا هللا بن عبد هللا بن ال خا, عن عبد هللا بن عمرو

 . من قرأ القرآن   أقع من ثأي
ًححيم  عححنيلحح ,  مححا روي عححن عممححان و وا القححرآن   لأاححاع عححن بعححم الصححااب  أهنححم قححر 

, يظهر باا أنه عارض, أنه أمر عحارض   لائحمابعني, ولكن ااع أيض ا عن بعم ال و 
ذلن أن اسنسحان مهمحا أويت محن و  ؛يسون فيها ما   يسون   الدوامارمور العارل  و 

رأ القحرآن  لحه   ليلح  أو قحرأه , إذا قحاملعرفح  أيض حا باملعحاين و النصحورياملعرف  بال ,ويع و 
 .من أحكامميكن أن يس وع  ما فيه  , فإنه  ولاوم على ذلن يوم ا

 ؛فهححم املعححاين ولححو أبطحح, وتحح,خرو  ,إن اسنسححان إذا قححرأ القححرآن وأقححام احلححدول هلححاا نقححوا:و 
ن لونححه أفضححع  حح ,مححن ال ححهر إىل ارربعححني :أن    ححاوة   ذلححن أقصححى احلححد اححريط 

 .نهممم قصور ال
 ,ع ر ذي احلأ  وأمماهلامضان و  ر حنو ذلن  ويس مىن من ذلن ارةمن  النالل , و 

 .قراعت القرآن, وباه هلا أحواهلامر اسنسان من أن يك
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 ما جاء يف القراءة يف صالة الليل :باب
حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  قححاا: حححدثنا علحح  بححن بااححم, عححن ابححن أيب ليلححى, عححن  -268

, قحاا: صحليا إىل انح  النح   ثابا, عن عبد الر ن بن أيب ليلى, عن أيب ليلحى
  بحاهلل محن النحار وويححع أعحوذ )ر ب يح  عحااب فقحاا: ا فمحلليحع تطوع حوبحو يصحل  محن ا

 . ربع النار
 .و باا   صأت النافل 

 .خرب ,باه ليسا لعاع ف,ااب:, : )وويع ربع النار س ئع ال يخ عن
أعححوذ ) : رمبححا اححاعت بعححد قولححه:ولكححن نقححوا, اخلححرب   يصححح ون   الصححأت ؟سححبححع تو 
 .عيا من ويلهميس  :يعو,  هلل من النار, وويع ربع الناربا

,   ارنعححام« أعححوذ بواهححن بححاه أبححون»  صححايح البخححاري عنححدما قححاا:  وس ححئع :
)أو  ؟أ  يكححححن   الصححححأت« بححححاه أبححححون: »اآليحححح    سححححورت ارنعححححام, قححححاا عنححححدما قححححرأ

 يلبسكم ايعا ويايق بعضكم ب,س بعم  فقاا: باه أبون؟
 ,أحححد ال حح,ويأت ابححا .تمححا يبححدو يل أهنححا   الصححأت, بححاه قاهلححا بعححد الصححأ ف,اححاب:

 .علمأوهللا 
 

 ما جاء يف أي ساعات الليل أفضل :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حممحد بحن مصحع , عحن اروةاعح , عحن حيحىي  -269

,  بن أيب  ما, عن بأا بن أيب ميمونح , عحن عطحاع بحن يسحار, عحن رفاعح  ايهحو
إذا ذبحح  مححن الليححع نصححنه أو ثلمححاه,  إن هللا ميهححع, ححح,):   رسححوا هللاقححاا: قححاا 

قححححاا:   يسحححح,لن عبححححالي  ححححاي, مححححن يححححدعو أسحححح أ  لححححه, مححححن يسحححح,لو أعطححححه, مححححن 
  .  انرين أ نر له, ح, يطلم النأريس

أقححرب   ,لححاهتاو  ,أن اسنسححان  لمححا  ححان إىل م عحح  الححدنيا ويظهححر مححن القواعححد ال ححرعي :
 .العبالت منه   باا املوقم أعظم  انا
 .بو ينصرل عنهاو  ,يا جتاب اسنسانن الدنر ملاذا ؟
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ححححا إىل الححححدنيا جتابححححه إليهححححا   , ححححالن أيض ححححا   راححححح  البححححدنو   لمححححا  ححححان اسنسححححان حم اا 
, و هلحاا  حان احول الليحع إليحه أقحربه إىل هللا احع وعحأ أعظحم و فانصرافه عنها وال نات

ن إىل ن اسنسححححان أحححححوج مححححا يكححححو رذلححححن و  سحححح  أقححححرب إىل هللا سححححباانه وتعححححاىل,ارو 
 .تعاىل أقربان إىل هللا سباانه و لهاا  ف ,وأحوج ما يكون إىل الدع  ,الراح 

ب  عن و  ,اللهوناماس الناس   الدنيا و تعاىل   ةمن اهلاا الاي يعبد هللا سباانه و و 
لححاي , خبححأل اسنسححان ابححو أحححرى با صححطناع ؛ر علححى تناوهلححابححو قححالو  ,و الححه ميينححه

 . أرلت من م م الدنياو يديه م يقبع على هللا 
مثحح  أةمنححح  ممححح  أةمنحح  عامحح  و ف ,ينباحح  للنسحححان أن يا ححنم أةمنحح  الطاعححات هلححاا نقححوا:و 

واححدت , فححإذا عححأع و مثحح  أةمنحح  خاصحح  بححن   يعلمهححا إ  أنححا بعححد هللا احح ,خاصحح 
أقبلححا و  ,فانصحرفا عنهحا, قححرب محا تكحون إليحنبح  أننسحن قحد انامسحا   الحدنيا و 

 .تعاىلظم عند هللا سباانه و لن أععلى هللا  ان ذ
العبحالت و  ,هللا منهم ما   معون   ح  واحد باا أقحرب إىل باا الناس ي باينون فيه:و 

 .رنه م أرل من الصوارل ؛وباا لونه مبرتب  ,الظابرت واحدت
تيه با نصرال إىل هللا , الع رمبا ت,يا نم أمماا باه املواسم العارل هلاا املوفق الاي و 

 .راح  البدناسعراض عن الدنيا و تعاىل و و سباانه 
 

 ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل .. :باب
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حدثنا عممان بن أيب ايب  حدثنا ارير عن منصور عن إبرابيم عن عبد الر ن بن  -271
ن آخر سورت من قرأ اآلي ني م) :قاا  أن رسوا هللا  مسعول ي يد عن أيب 

 . البقرت   ليل   ن اه
 . ن اه عن سائر الا ر أو ح به من الليع  :قيعو  , ن اه عن قيام الليع :قيع
 . ن اه اهلم واحل ن  :قيعو 
 , ا يطرأ على اسنسان من احلاا  إىل ربهأهنا اامع  يميم أنوا  الكناي  يظهر و 

 ,الصنحو  , ل  العنو الا ر وب  م ضمن  لالنو  انار ان ذلن من ا س سواع  
 .لااباهلا و    الن م ضمن  فه ,النصرت ل  القوت و 

 

 ما جاء يف املصلي إذا نعس  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد هللا بن  ا ح وحدثنا أبو مروان حممد بن  -271

عممان العمماين حدثنا عبد الع ي  بن أيب حاةم ويعا عن ب ام بن عروت عن أبيه عن 
لاقد ح, ياب  عنه النوم إذا نعس أحد م ف) :  قاا الن  :قالا  عائ  

 . اعس لعله ياب  فيس انر فيس  ننسهفإنه   يدري إذا صلى وبو ن
ولكن  ,يس أي  من عبده ما يدعو به على ننسه ليس املرال من ذلن أن هللا و 

ت  ول إىل لكن ال ريع  , و يؤاخا اسنسان مبا يكون بقلبه -ىلتعاسباانه و -هللا 
بو   باملؤمن أن ي كلم بكأم مم ربه و أيضا   يليق ,  الن لبا ن الظابرموافق  ا

 .يدرك معناه
منم ذلن خ ي  أن يدعو اسنسان على ننسه فيس أي    هلاا   نقوا إن الن  و 
و لكن املرال أنه   يليق باسنسان أن يكون  ذلن الدعاع, ليس املرال باا؛ له  هللا
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سواع من الس  أو من  ,ك معناهبو يهاو ب  ع   يدر   نابره   صورت لعاع و 
 .ق نابره مم با نه من اه  العبالتح, ي واف ,الكأم  ا املنهوم

 

 ما جاء يف التطوع يف البيت  :باب
حدثنا ةيد بن أخ م وعبد الر ن بن عمر قا  حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا بن  -272

 . اوا بيوتكم قبور    ت خا) : قاا رسوا هللا  :قاا  عمر عن نافم عن ابن عمر
عليه -الن   ذلن  و  ,  حديع ابن عمر لليع على النه  عن الصأت   املقربت

  جتعلوا بيوتكم )واي  : ااع   ر و  , ا  ت خاوا بيوتكم قبور  ):  -السأمالصأت و 
 . مقابر

 ما جاء يف صالة الضحى  :باب
ن ي يد الران عن معاذت حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا اباب  حدثنا اعب  ع -273

نعم أربعا » :قالا ؟يصل  الضاى  أ ان الن  : العدوي  قالا س,لا عائ  
 .«وي يد ما ااع هللا
لو ن ر أبواي »: و انا تقوا ,  تدعها -عليها رلوان هللا تعاىل- انا عائ   

 .يعو صأت الضاى ,«ما تر  ها
 

 ما جاء يف صالة االستخارة  :باب
ن يوسف السلم  حدثنا خالد بن الد حدثنا عبد الر ن بن أيب حدثنا أ د ب -274

 ان   »: قاا  املوايل قاا مسعا حممد بن املنكدر حيدي عن اابر بن عبد هللا
إذا بم ) :يعلمنا ا س خارت  ما يعلمنا السورت من القرآن يقوا  رسوا هللا 

إين أس خاك بعلمن أحد م بارمر فلا م ر ع ني من  ا النريض  مث ليقع اللهم 
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وأس قدرك بقدرتن وأس,لن من فضلن العظيم فإنن تقدر و  أقدر وتعلم و  أعلم 
ا يل وأنا عأم الايوب اللهم إن  نا تعلم باا ارمر فيسميه ما  ان من ا ع خا  

ا يل   عااع أمري وآاله فاقدره يل ويسره يل   ليو ومعاا  وعاقب  أمري أو خا  
ا يل فاصرفه إن  نا تعلم يقوا ممع ما قاا   املرت اروىل وإن  ان ار  وبارك يل فيه و 

 .« ر يل اخلا حيمما  ان مث رلو بهعو واصرفو عنه واقد
يكون   آخر الصأت قبع السأم بع دعاع ا س خارت باا ال  مس,ل   اخلأل قمو 

, يعو: بأ صأت ا بع للنسان أن يس خابنا أيض  و   ا قو ن معروفان, ,اأم بعدب
 ,  يمبا   ذلن ا عو  ,صأتالبا أيض  مرتب  وااع  ,الدعاع بأ صأتيدعو ااا 

رمبا   ي سم وقا اسنسان و  ,و لكن لو لعا اسنسان من ارمور الع تكون عألى
حرج     و  ,يكون من ول  الدعاع العاميدعو و  :فنقوا   أمربا, رلاع الصأت

 .ذلن
ياع الع قضى ليسا   اراو  ,رمور الع يرتلل فيها اسنسانون   اا س خارت تكو 

 .-تعاىلسباانه و -فيها هللا 
  يسون للنسان أن يس خا فيها إ  إذا ترللت بني  ما قضى هللا سباانه فيها 

ذلن  صل  اسنسان لر ني م ساويني و  ؛فايد اسنسان أن يقدم بينهما أمرين فاللني
أو حقني م  ااني  صل  الرحم  ,   الاباب إىل باا أو إىل باايس خا ,  احلق

 .أمماا بااو  ,قد أسق  الواا  عليهو  , لها مس اب و  ؛أو ألاع العمرت
من ا س هان  أيض ا باا و  ,أصله باا خط,  ىل فيس خا أما ما ارعه هللا تعا 

 -تعاىلسباانه و - هلاا هللاو  ,بال ريع  إذ أن هللا سباانه يقض  ب,مر مث تس خا فيه
ا أن يكون رسوله أمر      ابه العظيم : )وما  ان ملؤمن و  مؤمن  إذا قضى هللا و  يقوا

  أمر فليس للنسان أن خياير  -اع و عأ-هلم اخلات من أمربم   فإذا قضى هللا 
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  باا ارمر فعلى اسنسان أن ي واه للعمع  فنقوا قضى هللا  ,فيه أو يس خا
أأذب  إىل  ؟ب  إىل احلج مم فأن أو مم  فأنأأذ :س خا نعم   ال مني ,به

أذب  إىل العمرت باا : أو ,بو يريد أن يسقطه باا العامو  ,؟ا   داحلج اليوم أو 
كن    عع ا س خارت على ل ,بو مبيا ارلاع فهاا  كنو  ؟يهارسبو  أو الاي يل

 .ارصع
 ب ال يخ:,ااال يخ عن تكرار ا س خارت ف س ئع

 ما يقدره هللا و  ,يس خا اسنسان مرت واحدت  افي  , افي   تنقوا مرت واحد
القناع  أن هللا و  ,ال سليم   ذلنعلى اسنسان أن ي,خا بالرلا و و  ,للنسان خا

 نه لن خي ار له إ  ارمر اخلا  سباا
 

 ما جاء يف صالة احلاجة  :باب
مان بن عمر حدثنا اعب  عن أيب اعنر حدثنا أ د بن منصور بن سيار حدثنا عم -275

أن راأ لرير البصر  :املدين عن عمارت بن خ مي  بن ثابا عن عممان بن حنيف
إن ائا أخرت لن وبو خا ) :فقاا ,ال  هللا يل أن يعافيو :فقاا  أتى الن  

العه ف,مره أن ي ول, فياسن ولوعه ويصل  ر ع ني  :فقاا  ,وإن ائا لعوت
اللهم إين أس,لن وأتواه إلين مبامد ن  الر   يا حممد إين قد  :دعاعويدعو ااا ال

قاا أبو إساق باا . تواها بن إىل ريب   حااع باه ل قضى اللهم انعه    
 .حديع صايح

 ما جاء يف صالة التسابيح .. :باب
حدثنا موسى بن عبد الر ن أبو عيسى املسروق  حدثنا ةيد بن احلباب حدثنا  -276

بيدت حدثو سعيد بن أيب سعيد موىل أيب بكر بن عمرو بن ح م عن أيب موسى بن ع



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 159

 

عم أ  أحبوك أ  أننعن أ  يا ) :للعباس  قاا رسوا هللا  :قاا  رافم
فصع أربم ر عات تقرأ    ع ر ع  بنال  ) :قاا ,بلى يا رسوا هللا :قاا ؟  أصلن

مد هلل و  إله إ  هللا وهللا الك اب وسورت فإذا انقضا القراعت فقع سباان هللا واحل
أ رب مخس ع رت مرت قبع أن تر م مث ار م فقلها ع را مث ارفم رأسن فقلها ع را مث 
اسأد فقلها ع را مث ارفم رأسن فقلها ع را مث اسأد فقلها ع را مث ارفم رأسن 
فقلها ع را قبع أن تقوم ف لن مخس وسبعون    ع ر ع  وب  ثأي مائ    أربم 

فلو  انا ذنوبن ممع رمع عاجل  نربا هللا لن قاا يا رسوا هللا ومن    ر عات
لها   اهر ح, قاا فقلها يس طم يقوهلا   يوم قاا قلها   وع  فإن   تس طم فق

 .   سن 
 .و   الن   صأت ال سابيح ,  صأت احلاا  خرب مباو   ي
ااع   معنابا و  ,أممع , صأت احلاا ت ال سابيح ألعف من صأت احلاا صأ

 ,اا املعىنان من  ا امسها, بعضهم يلاقها بعم ارحاليع   صأت احلاا  لك
 . اهو  ع بان,من الصأت العام   ما   حديع بعضهم  علها و 
 

 ما جاء يف فضل ليلة النصف من شعبان :باب
ضااك بن حدثنا رااد بن سعيد بن رااد الرمل  حدثنا الوليد عن ابن هليع  عن ال -277

 ن أيب موسى اراعري عن رسوا هللاأمين عن الضااك بن عبد الر ن بن عرةب ع
 ر يميم خلقه إ  مل رك أو إن هللا ليطلم   ليل  النصف من اعبان فيان) :قاا

  . م احن
إ ا و  ,-عليه الصأت والسأم–  يمبا   فضع النصف من اعبان خرب عن الن  

 .ا عن بعم امل ,خرين من فقهاع مك ااع أيض  , و ال ابعني ب  أقواا لبعم



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 161

 

 الة والسجدة عند الشكر الصباب ما جاء يف 
حدثنا عبدت بن عبد هللا اخل اع  وأ د بن يوسف السلم  قا  حدثنا أبو عاصم  -278

أن »:   عن بكار بن عبد الع ي  بن عبد هللا بن أيب بكرت عن أبيه عن أيب بكرت
 .«سره أو ب ر به خر ساادا اكرا هلل تبارك وتعاىل ان إذا أتاه أمر ي الن  

 .مث  نصوري ليسا بالقليل  فيه ,سأول ال كر ثابا
 .ال كر يل  سأول ال أوت صا   بو من اه  المبوت سأول و 
 يعو: يسأد اسنسان بكاا. ,  يصح فيه ا عبكاا وأما سأول الدعاع املننرل  

 .  أصع لها باا ا مننرل  م اسنسان ر وع    الن أن ير 
السأول  ,سأولأن الصأت فيها قيام ور و  و  ا من املسائع املهم هلاا نقوا أيض  و 

 , إذ ا ااع لاخع فيها.بأ صأت القيام   ي,تغ والر و  و  ,ااع بأ صأت
من ر م و  ,ا عبالترن السأول مننرل   ,أن من سأد لاا هللا  نر :على باا نقوا 

, ملاذا؟ إ  إذا نوى اسنسان العبالت ؛ن الر و  ليس بعبالتر ؛ ملاذا؟لاا هللا   يكنر
 :لو قااو  ,ن لو أن اسنسان سأد لاا هللالكو رن ارصع أن الر و  ليس بعبالت, 

 .السأول   يكون إ  عبالت أصأ  أن  :نقوا ؛ين   أنوي العبالتإ
 .ليس بعبالت   اسسأم ,القيام إذا قام اسنسان رحد الن و 
ما أ ,إ ا بو عبالت   الصأتو  ,لتبعبالت مننر  ااا نقوا إن القيام و الر و  ليسهلو  

و   ,ايكنر من سأد لاا هللا نابر  و  ,  خاراهاو  ,السأول فهو عبالت   الصأت
, بعبالت إ    الصأت اليس والر و  رن القيام ؛ ملاذا؟ر م أو قام لاا هللامن يكنر 

  ير م فهو  افر نوى اسنسان العبالت ولو  لو , نقوا:لعبالتأما إذا نوى اسنسان ا
, لو   تصعغ  :نقوا .أنا أعبد فأن :إذا قاا ,باهلل سباانه أو    ,أو   تر م أصأ 

و باا    .ما  نر العمع فأ يكنر بالر و  و  يكنر بالقيامأ .م فهاا  نر   ذاتهقت
-يكن  أن الن  و  ,أن فيه نو  تعظيم أن ير م اسنسان باع بار :يعو اواة ذلن
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عليه -هنى و  ,بو أبون من الر و و  ,ادل   أمر القيامقد عليه  الصأت و السأم 
و لكن  ,اأو مي مع الناس له قيام   ,أن حي  اسنسان أن يقام له -الصأت والسأم

 .وعدمهن كلم على مس,ل  الكنر 

 
 ما جاء يف أن الصالة كفارة :ابب

ن بن و يم حدثنا إمسعيع ابن علي  عن سليمان ال يم  عن أيب عممان حدثنا سنيا -279
النهدي عن عبد هللا بن مسعول أن راأ أصاب من امرأت يعو ما لون الناح   فأ 

أقم ) :فا ر ذلن له ف,ن ا هللا سباانه  ألري ما بل   ا أنه لون ال نا ف,تى الن  
سنات ياب ن السيئات ذلن ذ رى الصأت  ر  النهار وةلنا من الليع إن احل

 . ملن أخا اا) :قاا ؟يا رسوا هللا أيل باه :فقاا  للاا رين
ولو   ولو   يس اضربا اسنسان,  الطاعات للمعاص ,  الن تكنا الصلوات و 

ب  ت,يت على ما علم وعلى ما   يعلم, وباا على يس اضر اسنسان ذنب ا بعينه, 
 اخلأل   مس,ل  الكبائر.

بعباله أن اعع الطاعات ًاو الانوب ؛ وذلن أن اسنسان   اا من ر   هللا وب
إذا   ,اسنسان جمبوا على النسيان فينعع الان  مث ينساه ,  يس اضر  ع ذن 

على باا ي دو ن  ,ب منه عين ا انا ال وب    تكون إ  على ذن  يعي نه اسنسان في و 
 , ولكن هللا فأ ي ا ربا إ  عند هللانسيها  صاين  اسنسان من الانوب ما  

لع خترج فهاه ا ,رحم العبال ب,ن الطاعات ًاو السيئات ولو   يس اضربا اسنسان
 ,مع  إىل ايمع اي ,,  الن أيض ا الصلوات  نارت ملا بينهامن قطر املاع من الولوع

يايل فيها من , ي خلع باا العام وباه اروقات وباه اريام واللنرمضان إىل رمضاو 
 الن أيض ا   ,الطاعات وب ما   يس اضره اسنسان وت,يت على تلن ااهالان
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أس انر  ,: أس انر هللاار اجملمع ي,يت على الان  الاائ , إذا قاا اسنسانا س ان
, تكنا ا لانوبهن هللا و نرانا و بو يطل  سرت ا م ,أس انر هللا .. وأ مَر من ذلن ,هللا
ار , ولكن  لما  ان ا س انار مم اس اضس انار ي س وع  الان مبقدار ا  ي,يت

 .الان  عين ا  ان أقوى لل كنا

 
 ما جاء يف فرض الصلوات اخلمس واحملافظة عليها  :باب

حدثنا حرمل  بن حيىي املصري , ححدثنا عبحد هللا بحن وبح  , أخحربين يحونس بحن ي يحد ,  -281
فححرض هللا ):   سححوا هللا, قححاا : قححاا ر س بححن مالححنعححن ابححن اححهاب , عححن أنحح

علحححى أمحححع مخسحححني صحححأت , فراعحححا بحححالن , حححح, آيت علحححى موسحححى عليحححه السحححأم , 
فقححاا موسححى : مححاذا افححرتض ربححن علححى أم ححن ؟ قلححا : فححرض علحح  مخسححني صححأت , 
قحححاا : فحححارام إىل ربحححن , فحححإن أم حححن   تطيحححق ذلحححن , فرااعحححا ريب , فولحححم عحححو 

قاا : ارام إىل ربن , فإن أم حن   تطيحق ف,خربته , ف ,اطربا , فراعا إىل موسى
فرااعححححا ريب , فقححححاا : بححح  مخححححس وبحححح  مخسحححون ,   يبححححدا القححححوا لححححدي ,  ,ذلحححن

 . ربن , فقلا : قد اس اييا من ريب فراعا إىل موسى , فقاا : ارام إىل
  بححرأي ارلا مححم من لحح  رسححوا هللا ارعلححى وأخححا  ,و  بححاا اس  ححارت ارعلححى لححأللا

 .وانه من ارنبياع و الن يس  ابمد آلم ي,خا برأي من لونه من إخوبو سي د ول
, فحإذا رااحم النح  رب حه فاااحم املرااعح    ارمحر الواححد محر ات و الن أيض ا فيه احواة 

مرت ومرتني وثأي وأربم و ا  ,ويراام احلا م ,ويراام اسنسان العا  ,اسنسان أخاه
 .ما أرال بالن خا ا ,ذلن

عليحه الصحأت -قلبه   رب ا, وهلاا الن   هللا  من َمأل,َنف وي كرب من املرااع  والاي ي
ححا -والسححأم , إ  إذا  ححان مرااعحح    حححد أو   ي رااححم   ارمححر مححرات و  يحح,َنف رمب 

 -عليحه الصحأت والسحأم–و حالن النح   ,-تعحاىلو  سحباانه-   حكم محن أحكحام هللا
 رتني و ا ذلن .وامل املرترمبا راام   بعم أصاابه 
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حححدثنا عيسححى بححن  ححال املصححري , أخربنححا الليححع بححن سححعد , عححن سححعيد املقححربي , عححن  -281
بينمحححا حنحححن »: يقحححوا  احححرين بحححن عبحححد هللا بحححن أيب  حححر , أنحححه مسحححم أنحححس بحححن مالحححن

 عقلححه , مث قححاا ف,ناخححه   املسححأد , مث ,لخححع راححع علححى وححع ,الححوس   املسححأد
قحححالوا: بحححاا الراحححع : ف, قحححاام كحححئ بحححني نهحححرانيهم   ؟ ورسحححوا هللاهلحححم: أيكحححم حممحححد
قحححد ): فقحححاا لحححه النححح   ,, فقحححاا لحححه الراحححع : يحححا ابحححن عبحححد املطلححح اربحححيم امل كحححئ

 , فحأ جتحدن إين سحائلن وم ح د عليحن   املسح,ل ,: يا حممحدفقاا له الراع , أاب ن
ن الراححع : ن ححدتن بربححن ورب محح قححاا , سححع مححا بححدا لححن): علحح    ننسححن , فقححاا

قححححاا:  , اللهححححم نعححححم):  , آهلل أرسححححلن إىل النححححاس  لهححححم ؟ فقححححاا رسححححوا هللا قبلححححن
, آهلل أمححرك أن تصححل  الصححلوات اخلمححس   اليححوم والليلحح  ؟ قححاا رسححوا هللا ف,ن حدك هللا

 :(؟ أمححرك أن تصححوم بححاا ال ححهر مححن السححن , آهلل قححاا: ف,ن ححدك بححاهلل , اللهححم نعححم
ف,ن ححدك بححاهلل , آهلل أمححرك أن ت,خححا بححاه  :قححاا , اللهححم نعححم):   فقححاا رسححوا هللا

 , اللهحححم نعحححم):  ف قسحححمها علحححى فقرائنحححا ؟ فقحححاا رسحححوا هللا  ,الصحححدق  محححن أ نيائنحححا
فقاا الراع : آمنا مبا ائا به , وأنحا رسحوا محن ورائح  محن قحوم  , وأنحا لحمام بحن 

 .أخو بو سعد بن بكر ,علب ث
اا هلحو  ,والوسه سحواع محم أصحاابه -أم سعليه الصأت وال -  باا أن توالم الن  

   يعححو: أيكححم حممححد؟ :فقحاا  ,سححل يحح  ا جب -عليححه الصحأت والسححأم  -  يعحرغل النحح  
 .: باا الراع اربيم امل  كئقيعف ,يدري

ومححا قححاا :  ,: أيكححم حممححدفقححاا ,عليححه لقب ححا سححدان أيضححا فإنححه نححالاه بامسححه و  ي ححال  
اب أو احح ع في أححر ل منهححا مححم نسححان إذا  ححان لححه ألقحح  بححاا اس ,  رسححوا هللاأيكححم 
ا محم  حون بحا ,وإ    يطلح  محن ذلحن لقب حا ,, إن نولَي اا فمن الناس وإلحيهمالناس

بحو و , عحاين العظيمح  اعلهحا لرسحوله ولحه محن امل ,-سحباانه وتعحاىل -اللق  من هللا 
-وهلححاا النحح   ,لهعبححد هللا ورسححو   فرسححوا هللا  ,أاححرل ارلقححاب بعححد مقححام العبوليحح 

  .ما أنغف و  لأر -عليه الصأت والسأم
 .ا الن أيض ا فيه اح ياط باا ارعرايب لدينه واد ته أيض ا   باو 
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  ححديع عبحد هللا وهلحاا احاع  ,و  باا أيض ا  احواة لخحوا البهحائم عرل حا للمسحأد
  وتبحوا : »واحاع   السحنن ةيحالت«, بحع و تحدبر انحا الكحأب تق»بن عمر قاا : ا

وبحاا  «وتبحوا»ا رواي  للبخاري   أحد نسخه : وباه أيض   ,« مسأد رسوا هللا 
 .  يكون عليها فح ر ل و  ب س    ان   ذلن ال من

ايا   أو ا ع محن لو  باا أيض ا أن اسنسان إذا   ل  منه ميني مالظ  وحنو ذلن ل
 :فحأ يقححوا ؟ علححق بح,مر لينححهفكيححف إذا  حان بححاا ارمحر ي ,بحاا يعطحح  اليمحني بححأ أنَنح 

دنيابم, رن النححححاس يريححححدون أن يسحححح وثقوا لحححح ؛أو حنححححو ذلححححن ,أو   تصححححدقو ,تكححححابو
 .ولينهم من باب أوىل

 
  سجد النيب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد احلرام و مباب: 

حدثنا إمسعيع بن أسد حدثنا ة ريا بن عدي أنب,نا عبيد هللا بن عمرو عن عبد الكحرمي  -282
صححأت   مسححأدي أفضححع مححن ألححف ) :قححاا  عححن عطححاع عححن اححابر أن رسححوا هللا 

أفضححع مححن مائحح  ألححف صححأت فيمححا سححواه إ  املسححأد احلححرام وصححأت   املسححأد احلححرام 
 . صأت فيما سواه

يعحححو  -بحححاه املسحححااد يملححح  ارحكحححام الحححوارلت فيهحححا    حححوة فيهحححا تقليحححع حأمهحححا و 
ولكححن  ,ل علححق ارحكححام فيهححا ؛يححا املكححان ولححو ل ححربو   ححوة فيهححا تا -تصححاا احلأححم 

 . وة ال يالت
  الن حاوى إوحا  السحلف  قحد نقحع ابحن تيميح   ,وقد أاحار إىل بحاا بعحم العلمحاع
إ حا و  ,  ت حنق  محن أي اهح  محن اهاهتحا إىل أهنحا ,من الصااب  وال حابعني علحى ذلحن

 .ار ل علق ارحكام اي  ال عليها و  لو ا أيض ا عن مولعها إىل مولم آخ
 

 ما جاء يف الصالة يف مسجد بيت املقدس باب: 
حدثنا إمساعيحع بحن عبحد هللا الرقح  , ححدثنا عيسحى بحن يحونس , ححدثنا ثحور بحن ي يحد ,  -283

عححن ةيححال بححن أيب سححولت , عححن أخيححه عممححان بححن أيب سححولت , عححن ميمونحح  , مححو ت النحح  
 , أرض احمل حر واملن حر): قحاا ,ملقحدس, أف نا   بيحا اقالا: قلا: يا رسوا هللا, 
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أرأيحا إن   أسح طم أن قلحا:  ,, فإن صأت فيه  ح,لف صحأت    حاهائ وه فصلوا فيه
 . : ف هدي له ةي ا يسرج فيه , فمن فعع ذلن فهو  من أتاهألمع إليه؟ قاا

-يهححا, ولكححن ثبححوت العححدل فيححه نظححر فضححع الصححأت   املسححأد ارقصححى   خححأل ف
عليحه الصحأت -, المابا املسحأد احلحرام ومسحأد النح  -ضعيف فيه نظرثبوت عدل ال 

و  يمبححححا اخلححححرب   عححححدل  ,أمححححا املسححححأد ارقصححححى فمبححححا تنضححححيع الصححححأت -والسححححأم
 .ال ضعيف

 
 ما جاء يف بدء شأن املنرب  :باب

حدثنا إمساعيع بن عبد هللا الرق  , حدثنا عبيحد هللا بحن عمحرو الرقح  , ححدثنا عبحد هللا  -284
مد بن عقيع , عن الطنيع بن أيب بن  ع  , عن أبيحه , قحاا :  حان رسحوا هللا بن حم
   إذ  ان املسأد عري ا , و حان خيطح  إىل ذلحن ايحا  , فقحاا  ,يصل  إىل اا

ححح, يححراك  ,راححع مححن أصححاابه : بححع لححن أن جنعححع لححن اححيئا تقححوم عليححه يححوم ايمعحح 
لراحات , فهح  الحع علحى , فصحنم لحه ثحأي  نعم)الناس وتسمعهم خطب ن ؟ قاا : 

أن   املنرب , فلما ولم املنرب , ولحعوه   مولحعه الحاي فيحه , فلمحا أرال رسحوا هللا 
يقوم إىل املنرب , مر إىل ايا  الاي  ان خيط  إليه , فلما ااوة ايحا  , خحار حح, 

صحححوت ايحححا  , فمسحححاه بيحححده حححح,  ملحححا مسحححم  تصحححد  وان حححق , فنححح ا رسحححوا هللا 
 ,و ححاإىل املنححرب , و ححان إذا صححلى , صححلى إليححه , فلمححا بححدم املسححأد , مث راححم سححكن

, و حان عنحده   بي حه حح, بلح  , ف, ل حه اررلح  وعحال أخا ذلن ايا  أيب بحن  عح 
 ا.رفات  

محححا  حححانوا ي علقحححون بحححارعأم وإ حححا  -علحححيهم رلحححوان هللا تعحححاىل-و  بحححاا أن الصحححااب  
د مححن ًاثيححع عنححد امل حح,خرين وال مسححن اححا فهححاه الرسححوم الححع تواحح ,ي علقححون بارعمححاا

بححاا  ححا عطَّححع  ,ومححرَّ عليهححا فححأن أو حنححو ذلححن و وهنحا آثححار عظيمحح  مححرَّ عليهححا النحح  
ححححا   القلححححوب وبححححاا ايححححا  الححححاي مسعححححه  ,العمححححع ؛ وذلححححن أهنححححا اححححالا مكان ححححا عظيم 

بحم أعلحم مسعحوه ب,ننسحهم محا ححافظوا عليحه و  اق نحوه و و , الصااب  حنَّ لرسحوا هللا 
, ولحو  حان لححدى امل ح,خرين لو لححم   وحينمحا   حا  أ خححا وأ بعحد  اححاه ,النحاس بحه ومبكانححه
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امل ححاحف وأخراححا الن ححاوى فيححه للانححاظ عليححه وملكان ححه و ححا ذلححن مححن إيححرال ألنححاظ 
 .وعبارات ال عظيم وال مسن بالرتاي وال اريخ و ا باا

الححاي نطححق   يححد رسححوا هللا  صححىيعلمححون احل -علححيهم رلححوان هللا-  اا الصححاابهلححو  
 , البهححائم الححع نطقححا عنححد رسححوا و  ,وارواين الححع  م ححر فيهححا املححاع ,واملححاع الححاي نبححم
وايححا   ,ليسحح رت امححا  نخل ححني الل ححني وعهمححا رسححوا هللا و ححالن أيضححا ال , هللا 

اقوا وهلححاا فحح ,لكححن العححربت مبححاذا ؟ بالعمححع ,و ححع بححاه اراححياع أعححأم ًضحح  ,الححاي حححن  
وعلحححححى  ,وعظحححححم ننعهحححححم   بحححححاه ارمححححح  ,لححححح علقهم بحححححالن فعظمحححححا آثحححححاربم ؛ حححححابم
 .أننسهم

  , بحاا لحيس محن بحاب ال عظحيم و  س ئع ال يخ و  ي ضح السحؤاا, ف,احاب ال حيخ: 
عليححه الصححأت -يححرغل عنححده أحححد , بححاا نظححا مححا اححاع عححن أم سححلم  أن لححديها إنححاع النحح  

أيضحححا   يكحححن  -عليحححه الصحححأت والسحححأم-النححح  تضحححم فيحححه احححعرات , منحححرب  -والسحححأم
أيض ححا يضححعونه للنححاس و   معونححه و  ينصححبونه  -علححيهم رلححوان هللا تعححاىل-الصححااب  

,   ي حربك بحه و  ل  القغني  الع ي,خابا اسنسحانأنه من و :فنقوا   ممع باا ,علم ام
 .اس إليه  ما  ري عليه امل ,خرونيعرله للناس و  يدعو الن

 
 يف كثرة السجود  ما جاء :باب

ن , قححا  : حححدثنا الوليححد حححدثنا ب ححام بححن عمححار , وعبححد الححر ن بححن إبححرابيم الدم ححقيا -285
, عحن  محا ر ن بحن ثابحا بحن ثوبحان, عحن أبيحه, عحن مكاحوا, حدثنا عبد البن مسلم
يححه : يححا رسححوا هللا , أخححربين بعمححع أسحح قيم علت, أن أبححا فا محح  حدثححه قححاا: قلححابححن مححر 
إ  رفعحححن هللا احححا  ,عليحححن بالسحححأول ؛ فإنحححن   تسحححأد هلل سحححأدت), قحححاا : هوأعملححح

 . لرا  , وح  عنن اا خطيئ 
, باع بحار أنحه     -املحرال بكمحرت السحأول بحو  محرت الصحأت-املرال بالسأول بو الصحأت 

 .ماا   الصأت    ما من النصوري ع ر ع  سأدتني فال  باا ا س ع
ا احيخ " فك   له اا حسحن  , ممحع بحاه ال يحالات يح منه إ  :  ي  ضح و  س ئع ال يخ

 .  الروايات بع فيها... "
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حي مع أن الراوي تر ها من اه  ارصع باع بار العلم احا , واح محاا  ف,ااب ال يخ:
وبحححاه  ,مث أ ثب حححا   احلحححديع ,أو محححن بحححاب البيحححان ,أنحححه ذ ربحححا  سححح قرار بحححاا املعحححىن

 ت عرل جبمم الطرق .
 

 يف أول ما حياسب به العبد الصالة  ااعما  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , وحممد بن ب ار , قا  : ححدثنا ي يحد بحن بحارون , عحن  -286

سنيان بن حسحني , عحن علح  بحن ةيحد , عحن أنحس بحن حكحيم الضح  , قحاا : قحاا يل 
أوا إن )يقوا :  ف,خرببم أين مسعا رسوا هللا  ,أبو بريرت : إذا أتيا أبع مصرك

: املك وبحح  , فححإن أًهححا , وإ  قيححعمححا حياسحح  بححه العبححد املسححلم يححوم القيامحح  , الصححأت 
أ ملحا النريضح  محن تطوعحه , مث ينعحع  ,انظروا بع له من تطو  ؟ فإن  ان له تطو 

 . بسائر ارعماا املنرول  ممع ذلن
للنريضح     وباا الكماا , يقوا "أ ملا النرائم من النوافع" , املرال بالن النافل 

قحد احاع محن ححديع أيب بكحر أن وق ها ,   أن تكم ع النافل  لنريض    تؤلى , رنه 
, رال بالنافلححح  الحححع تكمحححع النريضححح   يقبحححع النافلححح  حححح, تحححؤلى النريضححح  , واملححح هللا 

, لكحن لحو ريض ها, فنافل  الظهر تكمع الظهر, واملارب تكمحع املاحرب وبكحااتكمع ف
 .منه , ملاذا؟ رهنا تبم للنرض لنافل  ما قبلها هللا ارب وألى اترك امل

 
 ما جاء يف توطني املكان يف املسجد ي صلى فيه باب : 

حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  , حححدثنا و يححم )ح  وحححدثنا أبححو ب ححر بكححر بححن خلححف ,  -287
حدثنا حيىي بن سعيد , قا  : حدثنا عبد احلميد بن اعنر , عن أبيحه , عحن ًحيم بحن 

عحن ثحأي : عحن نقحرت   , عن عبد الر ن بن ابع , قحاا : هنحى رسحوا هللا  حممول
الاححراب , وعححن فراحح  السححبم , وأن يححو ن الراححع املكححان الححاي يصححل  فيححه  مححا يححو ن 

 البعا.
ي خحا  ح,ن إذا   يكحن فيحه لحيق علحى املصحلني,   لديد مكان   املسأد   حرج فيحه

 .وم فيه من الليعه النافل  أو يقا نسان مولع ا يصل  في
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 حححالن أيضحححا   بي حححه ي خحححا مولحححع ا للصحححأت يصحححل  فيحححه ,   ححححرج   ذلحححن , أمحححا   
 .فهاا منه  عنه ؛-ويسمى يأ  مكان   املسأد-ال و ني 

 
 

 كتاب اجلنائز
 أبواب ما جاء يف اجلنائز

 ما جاء يف عيادة املريض :باب
ا حممد بن املنكدر يقوا حدثنا حممد بن عبد هللا الصنعاين حدثنا سنيان قاا مسع -288

ا وأبو بكر وأنا   مااي    عالين رسوا هللا» :يقوا مسعا اابر بن عبد هللا 
 .«بو سلم  

 .ربقرب حممد بن عبد ارعلى ب اا ارقار )حممد بن عبد هللا الصنعاين  
 باا الصايح حممد بن عبد ارعلى الصنعاين .

 
حدثنا اعنر بن برقان عن ميمون بن  حدثنا اعنر بن مسافر حدثو  ما بن ب ام -289

إذا لخلا على مريم فمره ):   قاا يل الن  :مهران عن عمر بن اخلطاب قاا
 . دعو لن فإن لعاعه  دعاع املأئك أن ي

.  ع ولكن بو يدخع   لائرت املضطر  يمبا   ختصي  املريم   قبوا لعاعه ا
 يدخع   لائرت املضطرين .

 
 
 
 

 يقال عند املريض إذا حضر باب ما جاء فيما
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عل  بن احلسن بن اقيق عن ابن املبارك عن  -291
قاا  :سليمان ال يم  عن أيب عممان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقع بن يسار قاا

 . اقرعوبا عند موتا م يعو يس) :  رسوا هللا
فضلها مطلقا أو ارحكام   ع ارحاليع    ,و  يمبا   فضع سورت يس خرب

 امل علق  اا لعين  .
 

 ما جاء يف غسل امليت :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد الوباب المقن  عن أيوب عن حممد بن  -291

 :وحنن ناسع ابن ه أم  لموم فقاا  ساين عن أم عطي  قالا لخع علينا رسوا هللا
رأيا ذلن مباع وسدر وااعلن   ا سلنها ثأثا أو مخسا أو أ مر من ذلن إن )

ف,لقى إلينا  ,فلما فر نا آذناه , ايئا من  افور فإذا فر ا ف ذنواآلخرت  افورا أو 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد الوباب المقن   , أاعرهنا إياه) :وقاا ,حقوه

 :عن أيوب حدث و حنص  عن أم عطي  مبمع حديع حممد و ان   حديع حنص 
وا مبيامنها عابد) :و ان فيه , ا سلنها ثأثا أو مخسا) :و ان فيه ,  سلنها وتراا)

 .وم طنابا ثأث  قرون :و ان فيه أن أم عطي  قالا , وموالم الولوع منها
 .القري  الراع وىل من حمرمهاأت ياسلها النساع أواملر 
 

يب ثابا عن حدثنا ب ر بن آلم حدثنا روح بن عبالت عن ابن اريج عن حبي  بن أ -292
خاك و  تنظر إىل   تربة ف) : قاا يل الن   :عاصم بن لمرت عن عل  قاا

 . فخا ح  و  ميا
رأي ما نقله ابن ح م ارندلس      ابه احمللى عن أنس بن مالن   أن النخا ليس 

يعو ان النخا ليس بعورت,  ,«و إوا و  االف له من الصااب  وب» :قاا ,بعورت
 .وايهوبو ليس ب
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 ما جاء فيما يستحب من الكفن :باب

حدثنا يونس بن عبد ارعلى حدثنا ابن وب  أنب,نا ب ام بن سعد عن حامت بن أيب  -293
 :قاا   عن عبالت بن الصاما أن رسوا هللانصر عن عبالت بن نس  عن أبيه 

 . خا الكنن احلل )
لي أو   حرائق ويننون وااحلاسنسان إ  قطع   الاين ميوتون    منوإذا   يواد 

ولو    ,عون أو حنو ذلن فهؤ ع ياسع ما واد منهمأو يقط   ,و  يبقى إ  أا اع
وقد  ,وبع يصلى عليه أم   ؟ نعم يصلى با تناق ,أو اسصبم ,تواد إ  الكف

 ,  املاو على أنه يصلى إذا واد  رل حكى إوا  الصااب  أيضا ابن قدام  
 ويكنن  هيئ  البدن الكامع . ,أس وحده فإنه ياسعواد يد أو قدم أو ر 

 
 ما جاء يف اجلنازة ال تؤخر إذا حضرت وال تتبع بنار :باب

حدثنا حممد بن عبد ارعلى الصنعاين أنب,نا مع مر بن سليمان قاا قرأت على  -294
النضيع بن ميسرت عن أيب حري  أن أبا برلت حدثه قاا أوصى أبو موسى اراعري 

  ت بعوين مبأمر قالوا له أو مسعا فيه ايئا قاا نعم من » :فقاا حني حضره املوت
 .«  رسوا هللا

 .ف  ان حممد بن عبد هللاارعلى الاي تقدم معنا مصا   باا حممد بن عبد
 

 ما جاء فيمن صلى عليه مجاعة من املسلمني :باب
اخلراط  حدثنا إبرابيم بن املنار احل ام  حدثنا بكر بن سليم حدثو  يد بن ةيال -295

حدثنا ارين عن  ري  موىل عبد هللا بن عباس قاا بلن ابن لعبد هللا بن عباس 
فقاا يل يا  ري  قم فانظر بع اا مم  بو أحد فقلا نعم فقاا وحين  م ترابم 

    أربعني قلا   بع بم أ مر قاا فاخراوا بابو ف,اهد لسمعا رسوا هللا
 . ملؤمن إ  انعهم هللا س انرونما من أربعني من مؤمن ي) :يقوا
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وبعم  ,وأوىل من اسمام الرات  ,وأوىل الناس بالصأت على امليا بو الاي أوصى به
و  خي لف »ارئم  حيك  عدم اخلأل  ما حكاه ابن قدام  أيضا   املاو يقوا : 

 .«س بالصأت على امليا املوصى به  أن أوىل النا -عليهم رلوان هللا -الصااب 
 

 ا جاء يف القراءة على اجلنازةم: باب
حدثنا أ د بن منيم حدثنا ةيد بن احلباب حدثنا إبرابيم بن عممان عن احلكم عن  -296

 .«قرأ على ايناةت بنال  الك اب   أن الن »: مقسم عن ابن عباس
وإ ا  ,, و  يمبا   صأت ايناةت لعاع اس ن احرأ بالنال  من  ا لعاع اس ن احيق

: نقهاع ي,خا بالقياس بالعموم يقوا. بعم اليا ويسم  مث يبدأ بالنال ويس ع يكرب
 .بال سليم وب  لاخل    باا البابوب  صأت من  ا  بال كبا ا  م  

  
 

 ما جاء يف التكبري على اجلنائز أربعا :باب
حدثنا أبو ب ام الرفاع  وحممد بن الصباح وأبو بكر بن خأل قالوا حدثنا حيىي بن  -297

 أن الن  » :ن عن املنهاا بن خلين  عن حأاج عن عطاع عن ابن عباساليما
 .« أربعا رب  

ابن ايب ايب   ىاب  أربم تكباات, وهلاا قاا رو وباا الاي اس قر عليه عمع الصا
   اخ لف أصااب الن  »    ابه املصنف عن ابرابيم النخع  قاا : 
ربم وما آا إليه العمع اتنق أم :يعو ,«ال كباات على ايناةت مث اتنقوا على ارربم

 أربم تكباات . على أربم
 

 ما جاء يف الصالة على الطفل :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا الربيم بن بدر حدثنا أبو ال با عن اابر بن عبد هللا 

 . إذا اس هع الص  صل  عليه ووري) : قاا رسوا هللا  :قاا
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لعاع بن    , ولكن   يمبا عن الن  خأل ا و صلى عليه إذا اس هع صارخ  
ا ااع   باا ااع عن أيب وأممع م ,ع   ذلن بعم ارحاليع املعلول واا ,معني
 .«اللهم ااعله سلنا وفر ا وذخرا » : الن عن احلسنبريرت و 

 
 وذكر وفاته  ما جاء يف الصالة على ابن رسول هللا  :باب

ول بن ابي  البابل  حدثنا إبرابيم بن حدثنا عبد القدوس بن حممد حدثنا لا -298
عممان حدثنا احلكم بن ع يب  عن مقسم عن ابن عباس قاا ملا مات إبرابيم ابن 

إن له مرلعا   اين  ولو عال لكان ) :ااق  صلى عليه رسوا هللا  رسوا هللا
 .  قا أخواله القب  وما اسرتق قبط صديقا نبيا ولو عال لع
, احي   اابن    ن هللا سباانه وتعاىل   يبق  لرسوا هللا من حكم  هللا ع  واع أ

وباا من ر   هللا ع  واع أيضا   ارم  أن هللا اع وعأ قد أبقى له من ذري ه 
لى فيها من  أ, وعبدوا من فا ,وملا أبقى من ذري ه البنات ااع هلن الا ور ,البنات

ومعلوم أن  ,من بناته  , مم أن النس  ي صع إىل رسوا هللا لون هللا ع  واع
البنات وإن  ن من الاري  وهلن النضع إ  أن املعرول أهنا لون مرتب  نس  اربناع 

 وهلاا يقوا ال اعر:
 بنائنا وبناتنا    بنوبن أبناع الرااا ارباعدأبنونا بنوا 

 ان له فكيف لو   ,من ابن ه  ومم ذلن ان ق صف ارم  ب عظيم ذري  رسوا هللا 
, ي,خا من اا هلل ع  واع   ذلن حكم و لطفوهل !؟ارمر صائر إليه ولد ؟ ما
 لألم  .يعط  ويه  أمرا أعظم منه لنبيه و ا ع و 

 
 ما جاء يف الصالة على الشهداء ودفنهم :باب

حدثنا حممد بن رمح أنب,نا الليع بن سعد عن ابن اهاب عن عبد الر ن بن  ع   -299
 ان  مم بني الرالني والمأث  من     بن مالن عن اابر بن عبد هللا أن رسوا هللا

فإذا أاا له إىل  ؟ أيهم أ مر أخاا للقرآن) :ق لى أحد   ثوب واحد مث يقوا
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أحدبم قدمه   اللاد وقاا أنا اهيد على بؤ ع وأمر بدفنهم   لمائهم و  يصع 
 .عليهم و  ياسلوا

ن أار ال هيد من خبأل الاين ي,خاو  ,ب هداع املعر   ,وباا خاري بال هداع
 الن أيضا ايريح من املعر     ,و الن أيضا ميا اهلدم ,املبطون  ,واحلريق ,الاريق

ارار يراى له  -وأصع اراح ه   الا و -الاي قنع إىل أبله ومات عندبم 
ن اه  ال اسيع و الن أيضا ي,خا أحكام ال هيد م ال هالت لكن   يكون أو  

 .الصأت
 

 صالة على أهل القبلةما جاء يف ال :باب
حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف حدثنا حيىي بن سعيد عن عبيد هللا عن نافم عن ابن  -311

يا رسوا هللا أعطو  :فقاا  عمر قاا ملا تو  عبد هللا بن أيب ااع ابنه إىل الن  
أن يصل    فلما أرال الن   ,آذنوين به : فقاا رسوا هللا  .قميصن أ ننه فيه

 : فقاا له الن   ما ذاك لن فصلى عليه الن   :ه عمر بن اخلطابعليه قاا ل
و  تصع على أحد : )أنا بني خاتني اس انر هلم أو   تس انر هلم ف,ن ا هللا 

  .منهم مات أبدا و  تقم على قربه
,   يصل  عليه اره ونهر نلمه فإنه   يصلى عليه  باا ااارت إىل أن من نهر 

, وباا من نظر ا رمماله وةارا لسلوك  ريق هت,ليب   ؛والصأح ,اسمام و  ,أبع القدوت
اتناق عمع الصااب  على ا , وقد حك  أيض  ه واد أن عليه أيضا عمع السالننيفي

 .ساين االكباا فقد حكاه 
 

 ما جاء يف الصالة على القرب :باب
عن أيب بريرت أن حدثنا أ د بن عبدت أنب,نا  ال بن ةيد حدثنا ثابا عن أيب رافم  -311

 :فس,ا عنها بعد أيام فقيع له   امرأت سولاع  انا تقم املسأد فنقدبا رسوا هللا
 .ف,تى قرببا فصلى عليها ؟ فهأ آذن موين) :قاا ,إهنا ماتا
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الضعناع و  ,واحمل ااني ,والسيد أن ي نقد النقراع ايهنه ينبا  للو أا   باا أيض  و 
ونبا  ,وال والم ,ا  ا يارس   الننس ال  اعيض  أو الن  ,وذلن من تربي  الننوس

أورل فيه و  ,    ابه الصايح يقوا باب الكرب و هلاا ترام البخاري  ,الكرب
بيد الن  عليه  ماع املدين  ت,خاإ انا ارم  من    حديع أنس بن مالن أن الن  

,  والمىل الإاارت إمنه إىل أن ممع باا ارمر , وباا إاارت السأم حيع ااعت
و الن  ,والضعناع ,واحمل ااني ,بالعناي  والسؤاا عن النقراع توالم رسوا هللا 

 .ا أبع الضع  من الناسأيض  
 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ب يم حدثنا عممان بن حكيم حدثنا خارا  بن  -312
فلما   ةيد بن ثابا عن ي يد بن ثابا و ان أ رب من ةيد قاا خرانا مم الن  

أ  ) :فعرفها وقاا :قاا ,فأن  :قالوا ,البقيم فإذا بو بقرب اديد فس,ا عنه ورل
فأ تنعلوا   ) :قاا , نا قائأ صائما فكربنا أن نؤذين  :قالوا ؟ آذن موين اا

 موين به فإن صأيت عليه له أعرفن ما مات منكم ميا ما  نا بني أنهر م إ  آذن
 .ارب عليه أربع  مث أتى القرب فصنننا خلنه فك , ر  

اارت إىل أن الصأت على امليا إن أمكن قبع إ  آذن موين أ ):    قوا الن  
وهلاا  .وأنه ليس للنسان أن خيا بني الصأت قبع الدفن وبعده ,الدفن فه  آ د

قبع لفنها وباا يدا على  أي أن ارنس  أن تكون ,نهإياا مهم   عدم  الن  
 ت قبع الدفن وبعده . الصأ, ال باين بنيال باين

 .........الصأت على امليا؟ ال يخ:ع ئس  
واحد يصل   ن   يؤلي   ع  ,يصلون الناس ف,ااب :  . صلى صأت واحدت.

ارصع  ,ليس بالضرورت أن ويم من  ان معه صلى عليها باا لني عام. و الصأت
عليه الصأت - ا الن , إ  ملوا   متمرت واحد ى املواقيا تؤل  ت صأت ايناة  

أم صلى صأت  امل  ؟  الع  وبع الن   ,على أبع البقيم  صأته  -والسأم
 .ل اج إىل نظر
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 ما جاء يف الصالة على النجاشي :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا معاوي  بن ب ام حدثنا سنيان عن  ران بن  -313

إن ) :قاا  ي أن رسوا هللاأعني عن أيب الطنيع عن جممم بن ااري  ارنصار 
 .فصننا خلنه صنني , لنأاا  قد مات فقوموا فصلوا عليهأخا م ا

 تقدم الكأم على مس,ل  ال كباات .
على أن تسليمه تسليم   ؛ا حمع اتناق عند الصااب أما بالنسب  لل سليم فهاا أيض  

-الصااب   ,ال سليم  الماني  :إ ا اخلأل الاي  رأ   باه املس,ل    ,واحدت
أما واحدت وب  الع ت م اا الصأت و   ي نقون على أن السن   -عليهم رلوان هللا تعاىل

   الرب  , قد حكى ا تناق   باا ابن عبدلماني  فه  الع  رأ فيها اخلألا
   املاو . و الن ابن قدام   ,ا س ا ار

  :.........؟ -حنظه هللا  -ع ال يخ ئس
 على ماذا؟ ف,ااب :الصأت

 ؟فقاا السائع :......الاائ .......
   و  ان ممأ  أ ,ليه   مولم سواع  ان   املسأدف,ااب: الاائ   ائ  يصلى ع

   إذا  ان العني بناك يريد أن يصل  عليها .إ  تقصد  ,خاراه   فأت
سيح بو مولم منه مقربت ومنه مولم وبو مولم ف ,والبقيم ليس بالضرورت أهنا مقربت

  الصأت خيرج رلائها  خرواه رلاع صأت  -عليه الصأت والسأم-؛ خروج الن  
 أو  ا ذلن . ,أو اس سقاع ,إما عيدين

 علم على مقربت .ب  صباا عند امل ,خرين أ
 

 ما جاء يف إدخال امليت :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا  ال بن عبد الر ن الكل  حدثنا إلريس ارولي عن  -314

 :قاا ,حضرت ابن عمر   اناةت فلما ولعها   اللاد :سعيد بن املسي  قاا
 ,فلما أخا   تسوي  الل ن على اللاد ,بسم هللا و  سبيع هللا وعلى مل  رسوا هللا

اللهم أاربا من ال يطان ومن عااب القرب اللهم اال اررض عن انبيها  :قاا
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عمر أا ع مسع ه من رسوا هللا أم يا ابن  :قلا ,وصعد روحها ولقها منن رلوانا
 .«  إين إذا لقالر على القوا بع ا ع مسع ه من رسوا هللا» : قاا ؟قل ه برأين

وايسد بالنسب  للروح   ,تعاب الروح بأ اسد يعاب ايسد إ  وفيه الروح, و و 
ا و الن أيض   , ااا القمي  بالنسب  للبدن إذا ن   البدن من القمي  فإنه   ي ,ثر

, وهلاا ايسد فإنه   ي ,ثر البدن ب  ع النسب  للروح مم ايسد إذا ن عا الروح منب
وإذا أن له على ايسد , ا عقابه وعاابه على ايسد والروحن  هللا سباانه وتعاىل ي  

وإما أن تكون  ,فإهنا إما أن تكون   ايسد ؛وإذا أن له على الروح ,فنيها روح
 خارا  عنه . 

 
  الشقما جاء يف :باب

حدثنا عمر بن اب  بن عبيدت بن ةيد حدثنا عبيد بن  نيع املقرئ حدثنا عبد  -315
الر ن بن أيب مليك  القرا  حدثنا ابن أيب مليك  عن عائ   قالا ملا مات رسوا 

 :اخ لنوا   اللاد وال ق ح, تكلموا   ذلن وارتنعا أصواهتم فقاا عمر  هللا
  مي ا أو  لم  حنوبا ف,رسلوا إىل ال قاق حيا و    عند رسوا هللا  تصخبوا 
 .  مث لفن   يعا فأاع الأحد فلاد لرسوا هللاوالأحد و

و الن أيضا سقوط  ,   يكون فيها اهنيارعالصلب  ال ال اللاد يكون   ارر 
 .الرتاب واهنياره

ااا و  ,وعدم ًاسن ,أما بالنسب  لل ق فيكون   اررال  الع يكون فيها اهنيار 
ولكن إذا  انا اررض  ؛ن اللاد أفضعأو  ان  ,اللاد وال قبيعمع الناس 

و   ,نساناللاد ينهار على اس هارت فاني إذن نقوا إن ال ق أفضع. ملاذا؟ رنمن
يكون   وحينئا   ,على سطح اررض  عع الرتاب ي ساق  قيم  له حني إذن ف,ي مؤثر

 . ااا املدفون بأ حلد
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 يف العالمة يف القربما جاء  :باب
حدثنا العباس بن اعنر حدثنا حممد بن أيوب أبو بريرت الواسط  حدثنا عبد الع ي   -316

أن رسوا هللا » : بن حممد عن  ما بن ةيد عن ةين  بنا نبي  عن أنس بن مالن
  أعلم قرب عممان بن مظعون بصخرت». 
 .أو حأارت عليه ,أو   اب  ,إعأم القرب وولم إما أرقامو 
تكون  –ن ني  : إما أن تكون للميا وباه ماا: املننع    ذلن على اه نيق

وحضور القل    ,وادت ا تعاظ ,تيانهإ, إما لااه فهو من باب -للميا فه  من ني  
 ,سيكون ألعى إىل ت,ثره ؛وحنو ذلن ,أو إىل أمه , الاي ي,يت ممأ إىل قرب والده

 إنه  ا   ب,س به. :قد يقاافهاا  ؛وحنو ذلن ,وةبده من الدنيا ,وقربه
الدعاع من اه   ؛ررضاا   أقصى أو بعيد   ,نسان عند قربهله اس اوامليا إذا لع
واس ,ذنه أن  ,اس ,ذن ربه أن ي ور قرب أمه ف,ذن له  وهلاا الن   ,ذلن واحد
 .ا فلم ي,ذن لهيس انر هل

حضور القل   ولكن قد يكون   املقابر مم ,فا س انار   ذلن   أي مولم
 .واخل و  حني إذن يكون الدعاع أقرب

ولو  ,وخ ي , واع مال على هللا  ,و برااع ,اسنسان بقل  حالر اولكن لو لع 
  ان بعيدا فإنه من اه  أثره سواع .

  أن امليا  –عنا هللا عنن  –: حديع ابن عبد الرب -حنظه هللا  -ع ال يخ ئس
 ي عر ب,خيه بع يسلم به ؟

ااع   ذلن ول  من ارحاليع وأيضا  ,وا إن امليا ي عر مبن ي,يت إليهقأااب : ي
 ,بعضهم ينسبها إىل ال واترو  , ا ابن عبد الرب يقوا   ذلن يقويها ابن تيمي  

 با تصع إىل باا احلد .او  أر 
 

 ما جاء يف زيارة القبور :باب
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عن أيوب بن بانئ حدثنا يونس بن عبد ارعلى حدثنا ابن وب  أنب,نا ابن اريج  -317
 نا هني كم عن ) :قاا  عن مسروق بن اراد  عن ابن مسعول أن رسوا هللا 
 . ةيارت القبور ف وروبا فإهنا ت بد   الدنيا وتا ر اآلخرت

 .وال ا ا   اآلخرت ,ال  بيد   الدنيا ؛وباه أسباب ةيارت القبور
 .فهو حيصع للنسان   أي مولم ؛وأما بالنسب  للدعاع 

ذلن ب يارت أحد بعينه فهاا يكون لح إما رقربني رب و  ,وأما ما  ان من أمر اساأا
اس ,ذن أن ي ور قرب أمه  -عليه الصأت والسأم- ما أن الن    ,أو أم أو حنو ذلن

عليه -فإن قرب الن   -عليه الصأت والسأم-و الن أيضا   ةيارت قرب الن   ا,ف ارب
على اس اباب  صااب   ما نقع ذلن عن ابن تيمي  الي نق  -الصأت والسأم

 .-عليه الصأت والسأم-وسني  ةيارت قرب الن  
 مس,ل ان :   ولكن مث 

إ  ملن قصد املسأد مث ااع  ؛واد الرحاا ينهى عنه ,  اد الرحاا :املس,ل  اروىل
 .-عليه الصأت والسأم-تبعا لالن ب يارت مسأد الن  

ويقنون   بع يسن هلم أن ي,توا إىل مسأد رسوا هللا  ؛  املدنيني :املس,ل  الماني 
  عنده ويسلمون ؟ قد روى أو ذ ر سعيد بن منصور أن أصااب رسوا هللا 

 ,والوقول عنده ,ي نقون على عدم سني  ةيارت أبع املدين  ملسأد رسوا هللا 
رنه من أبع احلضور  باع بار أنه يكون عيدا ,وذلن أنه  عع راتبا ؛والسأم عليه

 .فيعمدون إليه    ع حني ,وال هالت للمسأد
وباا القوا  ,فهم يدخلون   سائر احلكم؛ وأما بالنسب  لسبيع ا عرتاض  اابم

 والرواي  . , والسن   ,نقله إمام م قدم وبو سعيد بن منصور من أال  أبع النقه
 

 ما جاء يف امليت يعذب مبا نيح عليه :باب
بكر بن أيب ايب  حدثنا ااذان ح وحدثنا حممد بن ب ار وحممد بن  حدثنا أبو -318

الوليد قا  حدثنا حممد بن اعنر ح وحدثنا نصر بن عل  حدثنا عبد الصمد ووب  
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ن عمر عن عمر بن ارير قالوا حدثنا اعب  عن ق الت عن سعيد بن املسي  عن اب
  .امليا يعاب مبا نيح عليه) :قاا   بن اخلطاب عن الن 
فن   ,اأنه يناح عليه مث سكا رالي   اأو  ان م يقن   ,إذا أوصى ؛يعاب مبا نيح عليه
 .وإ    ت ر واةرت وةر أخرى ,باين احلالني يعاب

 
 ما جاء يف الصرب على املصيبة :باب

حدثنا الوليد بن عمرو بن السكني حدثنا أبو  ام حدثنا موسى بن عبيدت حدثنا  -319
ف ح رسوا » :قالا ن عبد الر ن عن عائ   مصع  بن حممد عن أيب سلم  ب

ا بينه وبني الناس أو   ف سرتا فإذا الناس يصلون وراع أيب بكر فامد هللا باب    هللا
يا أيها ) :على ما رأى من حسن حاهلم رااع أن خيلنه هللا فيهم بالاي رآبم فقاا

يب ه يب عن املصيب  الناس أميا أحد من الناس أو من املؤمنني أصي  مبصيب  فلي ع  مبص
الع تصيبه بااي فإن أحدا من أمع لن يصاب مبصيب  بعدي أاد عليه من 

 .« مصيبع
أن اسنسان إذا أصي  ب  ع فلي ا ر ما بو أاد  ؛الننسي  توباا من احلكم  واملدارا

و ا  ,عأوالب ,اتسواع  ان   أمور الوف ,وهتدأ ,وذلن ح, تسكن الننس ؛منه
 .ذلن

أو  ا  ,أو عرض ,أو ااهأو ولد,  ,من ماا ا  ا ينقده اسنسان سواع  أيض  أو  ان 
 .ذلن
 

 ما جاء يف ثواب من أصيب بولده :باب
حدثنا نصر بن عل  ايهضم  حدثنا إساق بن يوسف عن العوام بن حوا  عن  -311

: قاا رسوا هللا  :أيب حممد موىل عمر بن اخلطاب عن أيب عبيدت عن عبد هللا قاا
فقاا أبو  , نع  انوا له حصنا حصينا من النارثأث  من الولد   يبلاوا احل من قدم)
 .اقدما واحد   :فقاا أيب بن  ع  سيد القراع . واثنني) :قاا .قدما اثنني :ذر
 . اوواحد  ) :قاا
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وأن أمع اسنسان  ,وباا فيه ااارت إىل أن الننوس ت علق بالصاا أ مر من الكبا
 .ع   الصاا ولو رأى خا الكبافهو يؤم ,وحاله ,قعهأعظم من ما يراه من وا

 أار وثواب من فقد ثأث  من الولد   يبلاوا احللم .  وهلاا عظم هللا  
 

 ما جاء فيمن أصيب بسقط :باب
حدثنا حممد بن حيىي وحممد بن إساق أبو بكر البكائ  قا  حدثنا أبو  سان قاا  -311

عن أمساع بنا عابس بن ربيع  عن أبيها  حدثنا مندا عن احلسن بن احلكم النخع 
إن السق  لاا م ربه إذا ألخع أبويه النار ) : قاا رسوا هللا  :قاا عن عل  

فيأر ا بسرره ح, يدخلهما فيقاا أيها السق  املرا م ربه ألخع أبوين اين  
 . اين 

 .-حديع عل    السق  منكر  –منكر باا احلديع 
 

   ذكر وفاته ودفنه :باب
حدثنا عل  بن حممد حدثنا أبو معاوي  عن عبد الر ن بن أيب بكر عن ابن أيب  -312

وأبو بكر عند امرأته ابن    ملا قبم رسوا هللا » :قالا  عائ  مليك  عن 
إ ا بو بعم ما  ان ي,خاه عند   خارا  بالعوايل فأعلوا يقولون   ميا الن  

أنا أ رم على هللا  :وقاا ,بني عينيه فأاع أبو بكر فك ف عن واهه وقبع ,الوح 
وهللا  :وعمر   ناحي  املسأد يقوا ,من أن ميي ن مرتني قد وهللا مات رسوا هللا 

 ,و  ميوت ح, يقطم أيدي أناس من املنافقني  ما وأرالهم  ما مات رسوا هللا 
من  ان من  ان يعبد هللا فإن هللا ح    ميا و  :فقام أبو بكر فصعد املنرب فقاا
وما حممد إ  رسوا قد خلا من قبله الرسع أفإن ) ,يعبد حممدا فإن حممدا قد مات

مات أو ق ع انقلب م على أعقابكم ومن ينقل  على عقبيه فلن يضر هللا ايئا 
 .«أقرأبا إ  يومئافلك,ين    :قاا عمر  ,وسيأ ي هللا ال ا رين

ن أبع العلم والنضع   املدهلمات البين  قد تاي  ح, عالظابرت   باا أن ارلل  
 -عليه رلوان هللا- ما  اب مغن أنهر ارلل  عن عمر بن اخلطاب   ,واخلطوب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 181

 

 ال  
 
إن اسنسان    :وهلاا نقوا ؛ ن   مس,ل  بي  ي  اب عنه لليع بني  اد  ملهم امل

عليه -وهلاا عمر بن اخلطاب  ,أمماا باه املوالم ي ,ا ويرتيع ويل مس ويدقق
وراو  اسنسان   خناع بعم اراياع  ,ارام أوا ما مسم اآلي  تسليم   -رلوان هللا

باا أمارت فضع  ,البين  ولو  ان صاح  فضع واأل  وليان  أو علم أو حنو ذلن
اديد ياي  عن  فإن ممع باه ارمور تقم من اسنسان إما خلط    ,فيه   اس عأاا

اا املعارل وارلل   ما ي ناوا  العقع له أاياع ي ناوا ,اسنسان ال ماس ارلل 
اسنسان بيده املقابم   حاا ال ل ل  أو الكرب أو حنو ذلن رمبا ي ناوهلا ورمبا تنلا 

ب ح, فيما نهر من أمور اا  أو  وهلاا اسنسان املؤمن را   ,ا الن الدليع أيض  , منه
 . املخالن

د اعع هللا ... : فلق.. قالاحديع عائ   ... –أحسن هللا إلين  :س ئع ال يخ
 .نعم :ف,ااب . به املنافقني أو به املسلمنيا قد رام هللاا  ما  عمر خا  

 
حدثنا نصر بن عل  ايهضم  أنب,نا وب  بن ارير حدثنا أيب عن حممد بن إساق  -313

ملا أرالوا أن حينروا » :قاا  حدثو حسني بن عبد هللا عن عكرم  عن ابن عباس
عبيدت بن ايراح و ان يضرح  ضريح أبع مك  وبعموا  بعموا إىل أيب  لرسوا هللا 

إىل أيب  لا  و ان بو الاي حينر ربع املدين  و ان يلاد فبعموا إليهما رسولني 
وقالوا اللهم خر لرسولن فوادوا أبا  لا  فأ ع به و  يواد أبو عبيدت فلاد 

ره   بي ه مث قاا فلما فر وا من اهاةه يوم المأثاع ولم على سري  لرسوا هللا 
أرسا  يصلون عليه ح, إذا فر وا ألخلوا النساع   لخع الناس على رسوا هللا 

أحد لقد اخ لف   ح, إذا فر وا ألخلوا الصبيان و  يؤم الناس على رسوا هللا 
املسلمون   املكان الاي حينر له فقاا قائلون يدفن   مسأده وقاا قائلون يدفن 

يقوا ما قبم ن  إ  لفن   كر إين مسعا رسوا هللا مم أصاابه فقاا أبو ب
الاي تو  عليه فانروا له مث لفن صلى   حيع يقبم قاا فرفعوا فرال رسوا هللا 

هللا عليه وسلم وس  الليع من ليل  ارربعاع ون ا   حنرته عل  بن أيب  ال  
بن خويل وبو وقاا أوس   والنضع بن العباس وقمم أخوه واقران موىل رسوا هللا 
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قاا له عل  ان ا   أبو ليلى لعل  بن أيب  ال  أن دك هللا وحظنا من رسوا هللا 
وهللا  :يلبسها فدفنها   القرب وقاا  و ان اقران مو ه أخا قطين   ان رسوا هللا 

 .«   يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنا مم رسوا هللا 
عليه -  ارم  بعد وفات الن   أوا خأل , الن أيضا   النا ي سار  اخلأل

سريم بعد ذلن   تاسيع  بع مات الن  أو   ميا ؟ مث خأل   -الصأت والسأم
عليه الصأت -بع  رل أو    رل ؟ مث أين يدفن الن   -عليه الصأت والسأم-الن  

-ري الن  بع يوري إ مك  أو   املدين  أو    ابا؟ مث بع يدفن   -والسأم
؟ وعأل  ن   باا اخلأل تكون بالدليع  لها ين عها أبو  -عليه الصأت والسأم

وهلاا   أمماا باه  ,أعلم باه ارم  بعد نبيه -عليه رلوان هللا-بكر الصديق 
 ,و ما ي ,واللأوع إىل أصدق أبع العلم وأعلمهم ,املوالم يل مس النأات بالدليع

-كر الصديق عليه  الوح  الاي أبداه أبو بإىل -عليهم رلوان هللا تعاىل-الصااب  
, والواحد من أمماا باه اخلأل بو  نيع ب,ن ي ق صف ارم   -رلوان هللا تعاىل

ومن بو ؟ و يني ه ؟  ,  من ل ه ,سىي لها  ما اق صف اليهول والنصارى   ع
ع   يرفم وإ  لبق  مم -عليه الصأت والسأم-ن   باا اخلأل مباارت مات الن  

ولكن ملا  ان  ,أو  انا الننوس لعين  ,ا لو  ان ارمر على اهال باا ارمر باقي  
دق وال ماس   وأصااب ليان  وصعلى من ل  علي   -عليهم رلوان هللا -الصااب 

 .للاق ين   اخلأل  له
واخلأل باا لو  ان   أم  م ,خرت أو    ا باه ارم  ل قها إىل أح اب  

 . و وائف
 

 صيام ال كتاب
 ما جاء يف صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته :باب

حدثنا أبو مروان حممد بن عممان العمماين قاا: حدثنا إبرابيم بن سعد, عن ال بري,  -314
إذا رأي م اهلأا ):  قاا: قاا رسوا هللا   عن سا  بن عبد هللا, عن ابن عمر
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و ان ابن عمر يصوم قبع  , فطروا, فإن  م عليكم فاقدروا لهفصوموا, وإذا رأي موه ف,
 .اهلأا بيوم

أن ا ع بار بالرؤي       -عليهم رلوان هللا تعاىل-و  خأل عند الصااب  
العلماع  النووي  وحكى إوا  الصااب  أيضا على باا  ا واحد من ,باحلساب

ا فإن باا اخلأل إ ا ااع م ,خر ؛ ف,وا من يعلم أنه , و الن أيض  عليه ر ه هللا
ن با أبو العباس وقاا بالن أيض   ,خابن ال املس,ل  بو مطر غل بن عبدهللا  ا ااهقا

ع دال و  سلف هلم   ا  , ن ابن ق يبا يروى عيض  أوباا  ,سريج من فقهاع ال افعي 
 احلساب   أبواب الرؤي  .ب

وعلمه  ,احلساب  مولو علما ار ,ع دال بالرؤي  ذلن رنه أيسروإ ا قيع با 
ا يصلح لألفرال   أيض  و الن  ,لكن الرؤي  ب  الع تصلح لألم     ع ةمن, فرالار

لرؤي  و  فلهاا ع لق ارمر با ,فال ريع  ااعت صاحل  لكع ةمان ومكان ,رالرب والبا
 .يعلق باحلساب مم واوله

  نقرأ و  نك   و    أمي  يقوا : ) حنن أم -الصأت والسأم عليه-هلاا الن  
 . حنس 

يقوا :  -يه الصأت والسأمعل-من يقوا أن احلساب اديد باا وابم ؛ الن  و 
احلساب مواول ح, عند ايابليني  :يعو ,   نك   و  حنس   أمي  مأحنن )

بنيَّ أن هللا و لغنا إىل باا  -عليه الصأت والسأم-لكن الن   .يعرفون احلساب
 الناس يظن أن الدق  مقصولت !وبعم  ,ال  ع من باب ال يسا على ارم 

 .وباا ابيه مبا ي علق بالقبل  ,مم ا ع من ال صوي  املقصول بالن بو : تيسا   , 
ااع   بني امل رق واملارب قبل     ما  يقوا :) ما -عليه الصأت والسأم-فالن   

 .ااحلديع وروي أيض ا موقوف  
 ق    ممع باا تيسا أم ت ديد ؟!, إذ ا الدم إذا املرال بالن بو ال يسا على ار

 واالف للمقصد ! ,ت ديد
 .وا باا القصددنق ؛و لبوا الدق يموا    ا باا املقصد و  ,ملا اهع الناس املقصد

 .ممع باا ت ديد وبو االف للمقصد الدق   
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 ما جاء يف شهري العيد :باب

احلااع, عن عبد  حدثنا  يد بن مسعدت قاا: حدثنا ي يد بن ةريم, حدثنا خالد -315
يد   ينقصان: رمضان, اهرا ع)قاا:   الر ن بن أيب بكرت, عن أبيه, عن الن  

 . وذو احلأ 
قد ينق  و   ,باا ع باا نق م  إذا  َ  :يعو  ,اهرا عيد   ينقصان): ومعىن باا 

 .ال ناسا و الن أيض ا من أقراا باا بو أاهر ,ينقصان ويع ا   عام واحد
 

 جاء يف قضاء رمضان ما :باب
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا عبد هللا بن  ا, عن عبيدت, عن إبرابيم, عن  -316

, في,مرنا بقضاع   نا حنيم عند الن  », قالا:  ارسول, عن عائ  
 .«الصوم

أنه  ,العلماع ي نقون من السلف واخللف أن اسنسان إذا  ان عليه قضاع من رمضان
 .  حقه أن يقض  قبع رمضان ال ايلو ي , د  يس ا  له أو ي ر  له

  عار, بع    عليه  نارت أم  ؟ولكن إذا ااعه رمضان ال ايل مث   يقض  من  ا
, عبدهللا بن عمر أن عليه الكنارتااع   ذلن عن عبدهللا ابن عباس وااع أيضا عن 

عند الصااب  ق تناأن باا أيضا من موالم ا  -عليه ر ه هللا-وقد نقع العمراين 
أنه ثبا وذلن  و  باا نظر ! ,االف  بن عباس وابن عمر   نهإ :وذلن يقوا
 ويقوا ااا عليه قضاع من  ا  نارت, ,نه قاا بعدم الكنارتأمسعول  نبعن عبدهللا 

 .-عليه رلوان هللا-أبع الكوف  تبع ا  بن مسعول 
 

 ما جاء يف السواك والكحل للصائم :باب
 ق  ب ام بن عبد امللن احلمص  قاا: حدثنا بقي  قاا: حدثنا حدثنا أبو ال -317

ا  اع رسوا هللا », قالا:  ال بيدي, عن ب ام بن عروت, عن أبيه, عن عائ  
  وبو صائم». 
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و  يعلم  ,  ا   ااا باسمثد -عليه رلوان هللا تعاىل-وااع عن عبدهللا بن عمر 
 .اخالنه, فكان إواع   -عليهم رلوان هللا-من الصااب   اأن أحد  

 
 
 

 ما جاء يف الغيبة والرفث للصائم :باب
حدثنا حممد بن الصباح قاا: أنب,نا ارير, عن ارعمش, عن أيب صا , عن أيب  -318

ذا  ان يوم صوم أحد م, فأ يرفع, و  إ):  سوا هللا , قاا: قاا ر  بريرت
 . عليه أحد, فليقع: إين امرؤ صائم هع, وإن اهع 

حديع أنس بن  من -عليه الصأت والسأم-م ارحاليع عن الن  ااع   بع
 ,وذلن يرويه ابن ح م     ابه احمللى وبو منكر ,«الايب  تنط غر الصائم» :مالن

 تناق أيض ا .لعأ  أن بن ح م ارندلس  حيك  ا وا
ن أ: ن أنس بن مالن وأيب بريرت و اابر  وعيب  الأ روي عن عل  بنيقوا: 

 .قاا : و  االف له ,طر الصائماملعاص  تن
ابيم وإن ااع   ذلن عن بعم السلف ممع إبر  ,نقوا : باا   يمبا أصأ  

ح,  ,: تنق  ارارأرال بالن ,«الايب  تنطر الصائم : انوا يقولون»: النخع  قاا
 إذا  مرت املعصي  فقد ارار منها .

فطَّرت لو »قاا :  تنطر الصائم ؟بع الايب   -ر ه هللا-وهلاا س ئع اسمام أ د عليه 
 بن أيب يعلى   الطبقات .اذ ره القال   .«الصائم ما أصبح لنا صوم

 
 ما جاء يف السحور :باب

حدثنا أ د بن عبدت قاا: أنب,نا  ال بن ةيد, عن عبد الع ي  بن صهي , عن أنس  -319
 . تساروا؛ فإن   الساور بر  ) : , قاا: قاا رسوا هللا  بن مالن

فضع  سن   لرن النضع الاي ااع   ا , وذلن , لالساور أفضع من النطور  و 
 .بال بكا به ه,, أما النطور فأاع   ةمن الساور ااع   فضع ار ل
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وتساا الصائم أعظم  ,وهلاا نقوا إن الساور فضله   ت,خاه و  ذاته وبو أعظم
رنه مولم  ؛والنهار أعظم ,  اإمسا  ,رن امل سار يس قبع صوم ا ملاذا ؟ ,من تنطاه

م رمضان راع الصيام , وإ ا عظ  فإن اسنسان يس قبع فطر ا ,النطر خبأل ,الر ن
وتبكا  ,إن ار ل  ب  أفضع :, وهلاا نقواراع الصيام أو  مث القيام أو القيام ؟

 .تم عدل -عليه الصأت والسأم-لن  النطر ااع النضع فيه   أحاليع عن ا
 

 ما جاء يف تأخري السحور :باب
حدثنا حيىي بن حكيم قاا: حدثنا حيىي بن سعيد, وابن أيب عدي, عن سليمان  -321

قاا:  , أن رسوا هللا  ال يم , عن أيب عممان النهدي, عن عبد هللا بن مسعول
  مينعن أحد م أذان بأا من ساوره, فإنه يؤذن لين به نائمكم, ولاام قائمكم, )

 . ولكن بكاا, يعرتض   أفق السماع قوا بكاا,وليس النأر أن ي
, ذب الاي ي,يت مس طيأ    السماعالكا ,النأر فأران : فأر صالق وفأر  اذب

 –ع ي,يت بكاا   يكون معرتل ا الضو  –أاار بيده  –كاا بيعو ي ق السماع 
 ف كون اسلاعت خ     بد السماع . هفأ ينا اانبي -اأاار بيده أيض  

رض من ويم ايهات ي,يت من ار ,: فهو الاي ي,يت مس طيعلقلنسب  للصاما باأو 
 .باا بو الصالق

 
 ما جاء يف تعجيل اإلفطار :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حممد بن ب ر, عن حممد بن عمرو, عن أيب  -321
ا   ي اا الناس خبا ما عألو ):  , قاا: قاا رسوا هللا  سلم , عن أيب بريرت

 . عألوا النطر؛ فإن اليهول يؤخرون النطر,
مث بان  ,ع وحاا لونه ولون ال مس  يم  أو قرت مث أ عإذا أرال اسنسان أن ي عأ  

بن ابن مسعول و افقد ااع عن أبو بكر وعمر وعل  بن أيب  ال  و  ,أنه   هنار
 . بن عمر : أن الصيام صايحاعباس و 
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    ابه احمللى أنه   االف هلم من  -هللاعليه ر ه -وقد ذ ر ابن ح م ارندلس  
 وبو  الن . ,الصااب 

 
 ما جاء يف فرض الصوم من الليل، واخليار يف الصوم :باب

حيىي, عن جمابد, عن حدثنا إمساعيع بن موسى قاا: حدثنا ارين, عن  لا  بن  -322
؟ فنقوا:  بع عند م ا ع)فقاا:   لخع عل  رسوا هللا » :, قالا عائ  
فيقيم على صومه, مث يهدى لنا ا ع, فينطر, قالا: ورمبا   إين صائم)قوا:  , في

ج بصدق , فيعط  صام وأفطر, قلا:  يف ذا؟ قالا: إ ا ممع باا ممع الاي خير 
 .«اا, وميسن بعض  بعض  

  مس,ل  الني  من الليع   النرض    -عليهم رلوان هللا-  خأل عند الصااب  
عن عبدهللا بن عمر و  ا عن عائ   وعن حنص  و وقد ااع با ,صيام رمضان
 .االف هلم

مابو  :اخلأل   إ ا  من النهار و  خأل   ذلن و تكون النيإهنا و أما النافل  ف
ااع عن عبدهللا بن عباس أم مطلق ؟  ,بع بو نصف النهار ,احلد من النهار

اليمان أن النهار  وااع عن حاين  بن  .وعبدهللا بن عمر   ذلن إىل نصف النهار
 وباا بو ارراح . , له مولم لعقد الني  ولو قبع الاروب ف نعقد الني  

 
 ما جاء يف الرجل يصبح جنبا وهو يريد الصيام :باب 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حممد بن فضيع, عن مطرل, عن ال ع ,  -323
, في,تيه بأا, ايبيا انب     ان الن  »قالا:  , عن مسروق, عن عائ  

فيؤذنه بالصأت, فيقوم فيا سع, ف,نظر إىل لدر املاع من رأسه, مث خيرج ف,مسم صوته 
رمضان و اه », قاا مطرل: فقلا لعامر: أ  رمضان؟ قاا: «   صأت النأر

 .«سواع
ح لم امن الصااب  قاا ب,ن اسنسان إذا فأ أعلم أحد  ,او  خأل   باا أيض  

بع إن إوا   ,م عليه النأر وبو ان  أن صيامه يبطع ااامن الليع مث  ل
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باا الوارل  , واخلأل  اهنار   على صا  ذلن ح, لو اح لم أيض ا الصااب  اس قر
  .-عليه ر ه هللا-و ن حكى إوا  الصااب  النووي ,    الصدر اروا لعيف

 ؟النافل  و -أحسن هللا إليكم - ئع ال يخ:س  
 .  النرض فالنافل  من باب أوىلباا  : إذا قلناف,ااب 

 
 ما جاء يف صيام ثالثة أيام من كل شهر :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا  ندر عن اعب  عن ي يد الران عن معاذت  -324
يصوم ثأث  أيام من  ع   ان رسوا هللا »أهنا قالا :   العدوي  عن عائ  

 .«أيه  ان  يكن يبايل من » :قالا ؟قلا من أيه «اهر
 ؟13ولكنه فاته يوم  ,15و 14و 13 من  ان عالت   يصوم : ئع ال يخ س  

 .وإذا  ان م عمد   ,إذا  ان  مريم ممأ  معاور ي,يت ارارف,ااب: 
 ,ااب ال يخ : ينوته ث لع المواب.ف يعو ينوته المواب؟قاا السائع: 

 
 ما جاء يف صيام نوح عليه السالم :باب

سهع حدثنا سعيد بن أيب مرمي عن ابن هليع  عن اعنر بن ربيع  حدثنا سهع بن أيب  -325
 :يقوا  ا هللا يقوا مسعا رسو   عن أيب فراس أنه مسم عبد هللا بن عمرو

 . لدبر إ  يوم النطر ويوم ارلاىصام نوح ا)
بو ا ع ديده ما وصع لألم  ولكن وصنه ول ,الصيام م رو  على ارمم السابق 

وباا نابر من اه  ت ريم الصيام ]     ,صيام يوم عااوراعمنها  ,من باا يسا
 عليكم الصيام  ما     على الاين من قبلكم[.

 
 صيام يوم السبتما جاء يف  :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن ي يد عن خالد بن  -326
ا يوم السبا   تصومو ):  قاا رسوا هللا  :قاا  معدان عن عبد هللا بن بسر

 .   عول عن  أو حلاع اأرت فليمصهإ  فيما افرتض عليكم فإن    د أحد م إ
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 واحلديع منكر.
 

 ما جاء يف صيام يوم عرفة :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعل  بن حممد قا  حدثنا و يم حدثو حوا  بن  -327

بي ه فس,ل ه لخلا على أيب بريرت    :عقيع حدثو مهدي العبدي عن عكرم  قاا
عن صوم يوم   هنى رسوا هللا »: وم عرف  بعرفات فقاا أبو بريرت عن صوم ي
 .«عرف  بعرفات
ىل وذلن أيض ا أنه بو ارو ؛  ان منطر ا بع   -عليه الصأت والسأم-و  يصم الن  

له   ا وفق اسنسان إىل قبوا  نر هللاا ن ااا بالعبالت إذ فإن , ن ااا بالعبالتا
  .ر الانوبسائ

 -سباانه وتعاىل-, وهلاا نقوا إن هللا ام اام يوم عرف  فإنه يكنر بالن عأما صي
  مس,ل  الصيام إذا  ان إ  أنه ااع عن بعم السلف  اعع ارمور على املقالير.

ا صاما يوم ثبا عن عائ     صايح البخاري أهن اسنسان ن يط ا وي,يت بالعبالت,
 .احلجبعرف  بعرف  و انا 

 
 صيام يوم عاشوراء: باب

حدثنا أ د بن عبدت أنب,نا  ال بن ةيد حدثنا  يأن بن ارير عن عبد هللا بن معبد  -328
صيام يوم عااوراع إين أح س  ):  قاا رسوا هللا  :قاا  ال ماين عن أيب ق الت

 . لى هللا أن يكنر السن  الع قبلهع
بنا  -عليه الصأت والسأم-ن   العبالت  ما بني   يدغ وبع يسون للنسان أن حي  

 ,اا على موسى ومن بعده صيام يوم عااوراع يل النعم  الع اما هللا  م روعي 
 ,عليه أن اسنسان يصوم   ورول ا ع من النعم من هللا  ,موسى اكر ا فصامها

 ؟فهع يقاا بالن
ن صأت أو , يعو   يداوم عليها مله أن حيدي عبالت لكن ليسا راتب :  وة نقو

ما ار  لألم  عبالت   النعم مم   -عليه الصأت والسأم-وذلن أن الن   ,حنو ذلن
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, من به أقوام ا جنى هللا أ ا , لت على ارم  وعلى ارمم املالي  مرت النعم الوار 
, و ا ض ا ما ي علق بإجناع نوح من قومهو الن أي ,إجناع ممأ عيسى من الصل 

 اا أمم. أجنى هللا  ذلن من ارمور الع
ب,ن اسنسان حيدي  :إ ا قلناو  ,ا بو أمر تعبديولكن لا على أن ممع باا ارمر إ 

أن اسنسان ي صدق  ناه هللا ع    , ليسا راتب لكن ليسا راتب عبالت اكر ا هلل 
عليه الصأت -رن الن  ؛ ر هللا ي كأو  ,يصل أو  ي صدق, فإنه واع بأع
 .ينعع ذلن -عليه الصأت والسأم- ان الن  , ينعلها ان   -والسأم

 ,الخع مك  لخع الكعب  وأخا يصل  هنار   -عليه الصأت والسأم-وذلن ملا الن   
سان لكن يكون باا ب,مر ني,يت على اس ملا  -سباانه وتعاىل-وباا من اكر هللا 

  ساع      عع ممأ   ساع   اا, أو صدقعارض   يكون ل  ع رات  يدمي ر 
 , فيل  م اسنسان بالقدر امل رو .رن باا حي اج إىل توقيف ؛ اا

 
 صيام أشهر احلرم :باب

حدثنا إبرابيم بن املنار احل ام  حدثنا لاول بن عطاع حدثو ةيد بن عبد احلميد بن  -329
 أن الن » :  عبد الر ن بن ةيد بن اخلطاب عن سليمان عن أبيه عن ابن عباس

 را  هنى عن صيام». 
 ؟ذلنوبع للنسان أن يصوم يوم ا معين ا من  ا قصد ال عبد ويل  م 

المأثاع, وب  إااةيت :   ي اصع يل إااةت إ  يوم  بعم الناس يقواوذلن ممأ  
 .و ا ذلن ااق ,ويقوا أريد أن أصوم والمأثاع ليس   صيامه فضع ! ,الونيني 

: يد  يقم   اسحداي الصوري نقوا   , لكن ح,فنقوا:   حرج عليه أن يصوم
  ايئ ا ح, خيرم , ينعع ويد  ما أن النعع تعبد  ,دملاذا؟ رن الرتك تعب   بعم اريام .
 .ولو  ان صيامه   ذلن أ مر ,ح,   يقم   البدع ؛ قاعدت ا ن ظام

 
 يف الصائم إذا أ كل عنده :باب
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د الر ن عن سليمان بن حدثنا حممد بن املصنى حدثنا بقي  حدثنا حممد بن عب -331
إين صائم  :فقاا  ,الاداع يا بأا) :لبأا  قاا رسوا هللا  :بريدت عن أبيه قاا
ن, ع أرةاقنا وفضع رةق بأا   اين  أاعرت يا بأا أن ):  قاا رسوا هللا 

  . ع عندهوتس انر له املأئك  ما أالصائم تسبح عظامه 
 , أما ارلل  العيني  فارحاليع الوارلتالعام  الصائمني يؤخا من ارلل  وفضع تنطا

 ول .معل
 قد ااع   ذلن من حديع ةيد بن خالد ايهو ااع من حديع ابن عباس

وااع  ,وااع أيض ا من حديع أيب بريرت ,وااع أيض ا من حديع أنس بن مالن
 و لها معلول  . , النارس  أيض ا من حديع سلمان

 
 ن قد فرط فيهمن مات وعليه صيام رمضا :باب

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا ق يب  حدثنا عبمر عن أاعع عن حممد بن ساين عن  -331
هر من مات وعليه صيام ا):    قاا رسوا هللا :قاا  نافم عن ابن عمر

 . فليطعم عنه مكان  ع يوم مسكني
  ,وتو    العيد ممأ ,من مات و  ينرط و  ميكنه القضاع ييع ان هى رمضان

 ط ؟ والمالع وعليه أيام و  ينر  و  ممأ    اليوم الماينأو ت
ي نقون على أنه  -رلوان هللا تعاىل-أن الصااب  عليهم  قد حكى املاورلي 

ماله  نارت و  أن ليس    ,أوليائه أن يصوموا عنهو  على  ,   نارت ليس عليه
 .ئا تكليفنإذ ا سق  عنه ذلن باع بار أنه   يقم عليه حي يصوموا عنه,

 
 من مات وعليه صيام من نذر :باب

حدثنا ةبا بن حممد حدثنا عبد الرةاق عن سنيان عن عبد هللا بن عطاع عن ابن  -332
اتا يا رسوا هللا إن أم  م :فقالا  ااعت امرأت إىل الن   ا :بريدت عن أبيه قا

 . نعم): وعليها صوم أف,صوم عنها قاا 
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أن يصام  ,ام قضاع عن امليا  الصي ,  الصيام -عليهم ر ه هللا-اخ لف العلماع 
 وارراح   ذلن أنه   يصام عنه, وإ ا يطعم.؛ عنه

وباا    , م أحد عن أحد و  حيج أحد عن أحد  يصو ): ولالن ااع   اخلرب
  النريض .

 ,اا صيام الناراملرال   ب , صام عنه وليه من مات وعليه صيام)أما   النار وبو : 
 .قواا العلماعأا بو ارراح من وبا
 ,نار ممأ ع رت أيامإن النار يصوم اسنسان إذا  ان على اسنسان  :وهلاا نقوا 

قون عليه فهاا   ئ عنه ولو يوم واحد ي ن ,مخس  أو س   أو ع رت أبلهيصوم من 
 بإذن هللا . هأو صام واحد ريام فهاا   ئ عن, و  حرج

 
 باب يف ليلة القدر

أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا إمسعيع ابن علي  عن ب ام الدس وائ  عن حيىي حدثنا  -333
  قاا: اع كننا مم رسوا هللا   بن أيب  ما عن أيب سلم  عن أيب سعيد اخلدري

مسوبا   إين أريا ليل  القدر ف,نسي ها فال ) :الع ر اروس  من رمضان فقاا
 . ع ر ارواخر   الوترال

 ت نق على أن ليل  القدر   باا -عليهم رلوان هللا-الصااب  النصوري الوارلت عن 
 .تكون   الع ر ارواخر

, و   الع ر ارواخرالنصوري الصايا  عن الصااب    ليل  القدر أهنا تكون  
 صايح   ذلن عنهم. يعلم خأل

  .-عليه ر   هللا-قد نقع اسوا    باا املاورلي 
 ...   ت ضح بقي  السؤاا. يب يقوا: أن ابن مسعوليح مسلم أ  صا :ئع ال يخس  
إن ثبا عنه باا فمبا عنه  ,وثبا عنه خأفه   حديع أيب ,ااع  :اابف,
 خأفه.
  

 يف اعتكاف يوم أو وليلة :باب
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حدثنا إساق بن موسى اخلطم  حدثنا سنيان بن عيين  عن أيوب عن نافم عن ابن  -334
  فس,ا الن   ,  ايابلي  يع كنهاأنه  ان عليه نار ليل  » : عمر عن عمر

 .«ف,مره أن يع كف
كال إذا اع كف يكون أيض ا بأ صيام,   باا أن ا ع    باا لليع أن ا ع كال

 .النهار, ولو اع كف ايئ ا من فيصح ,الليل    يكون فيها صيامو  ,نار ا اع كف ليل 
أنه يس دا مبا ااع عن  -عليه ر   هللا-وأما ما حييكه بعم العلماع   ابن راد 

فهاا فيه نظر من اه  حسم  ,يب  ال  وابن عمر وابن عباس   بااأعل  بن 
 .ت اخلأل ح,   النصوري املرفوع وذلن لقو  ,اخلأل
إين رلخع »يب يعلى أنه قاا : أ ن أيب ايب    املصنف من حديعاب وقد روى

ا أنه  حد لأع كال من أيض  وباا يدا  ,«و  أنوي إ  ا ع كال املسأد ساع 
ى يعلأيب  و ,أو أ مر من ذلن ساع نيأو قد يع كف اسنسان ساع   ,اه  ألناه

 .سنال عنه صايحاسبو صاايب اليع و 
 

 يف االعتكاف يف خيمة املسجد :باب
حدثنا حممد بن عبد ارعلى الصنعاين حدثنا املع مر بن سليمان حدثو عمارت بن  -335

أن » : رابيم عن أيب سلم  عن أيب سعيد اخلدري  ي  قاا مسعا حممد بن إب
ف,خا احلصا  :اع كف   قب  تر ي  على سدهتا قطع  حصا قاا  رسوا هللا 

 .«بيده فناابا   ناحي  القب  مث أ لم رأسه فكلم الناس
 مث اروىل,يليها الع ر الوسطى  , مثات ا ع كال ب    الع ر ارواخروأفضع أوق
 .فعع رسوا هللا  ,  مامث   اواا

 
 هله يف املسجدأيف املعتكف يزوره  :باب

حدثنا إبرابيم بن املنار احل ام  حدثنا عمر بن عممان بن عمر بن موسى بن عبيد  -336
هللا بن معمر عن أبيه عن ابن اهاب أخربين عل  بن احلسني عن صني  بنا حي  

  املسأد   ت وره وبو مع كف   أهنا ااعت إىل رسوا هللا   ةوج الن  
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الع ر ارواخر من اهر رمضان ف ادثا عنده ساع  من الع اع مث قاما تنقل  
يقلبها ح, إذا بلاا باب املسأد الاي  ان عند مسكن   فقام معها رسوا هللا 
مث   فمر اما راأن من ارنصار فسلما على رسوا هللا   أم سلم  ةوج الن  

سباان  :قا  , على رسلكما إهنا صني  بنا حي ) : نناا فقاا هلما رسوا هللا 
إن ال يطان  ري من ):    عليهما ذلن فقاا رسوا هللا رب  و َ  ,هللا يا رسوا هللا

 . اابن آلم جمرى الدم وإين خ يا أن يقال   قلوبكما ايئ  
  ينظر إىل باين ارنصاريني , ب,نه نظر -ه الصأت والسأمعلي-من حكم ه  وباا

رمبا ينقأن ا ع أهنما ولكن نظر إىل  -عليه الصأت والسأم-ينظران إليه اللاين 
 . ا فيقم   لسان بعم املنافقنييسن قصد إىل  ا 

 واملواقف  ,وارفعاا ,وهلاا ينبا  للنسان أن يكون بعيد النظر   ارقواا
من السياس   وباا ,  ينظر إىل الصورت الظابرت الع أمامه بع ينظر إىل ما خلنهاأن و 

 .النبوي 
  .أس ربأ لعرله  فإنه فيمن  لونه من باب أوىل -عليه الصأت والسأم-إذ الن  
أو مصلح أو  ,أو لاعي  ,, أو عا  ال  علم أو ,اسنسان أنا راع صا و  يقوا 
 !فيظن أن ممع باا ب  حصان   ا ذلن

  ,ال لع من حيع   ي عر, و لما اخند  اسنسان بننسه وقم   باا بو مولم ال لع
, و الن أيض ا أن ي لري -تعاىلسباانه و –وهلاا ينبا  للنسان أن يع مد على هللا 

 .وسرته عليه    ر   هللاوأنه لعيف لو  ,ننسه
 ا, وااع مرفوع ا أيض  -عليه رلوان هللا تعاىل-بن اخلطاب وهلاا ااع عن عمر 

أن اسنسان رمبا يقم  :يعو,  من إ  ننسهفيه فأ يلو   به عليهمن وقم فيما ي  )قاا: 
عليه -ا الن  وهلاا يقو  .تكون تبع  ذلن عظيم    ا ع من امل  بهات   يبايل مث

  .قد اس ربأ لدينه وعرلهمن اتقى ال بهات ف): -الصأت والسأم
الع   تقوم  ,الن   باا أنه  وة للنسان أن ينقد أبله وبو مع كف للااا   

 ما   ,ضى إ  بهق عابدبم ب  ع   يب لن  ,ن خيلف أبله أو يقوم ممأ   اإ  به  
 ذلن.  فعع رسوا هللا 
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بعم أةوااه  د, و لس   املباح  ما الس عنالن أيض ا فيه أنه ي ادي باملباح 
 فهاا بقيد احلاا  واليسر. -عليها رلوان هللا تعاىل-مم صني  
أنه خي م  يماع ؛ ح, لو قاا ب,ن اكغفللمع كف إذا  ان مننرل ا مع َ و  يسون 
 ., ويصل  مننرل اواع  املسلمني   صأت الرتاويحأن يد   مم أ مننرل ا

 بلاو أن بعم الناس يصل  مننرل ا ويد  ايماع  ! ويقوا : بو أخ م!و 
 .ايماع  فوا  عليه أن يصل  معهم : بو قد حضرنقوا

 ت الرتاويح ارى عليها عمع اخللناع , وصأوا نع اا   ممع باا أيض ا هتم 
عليه -, وما حكاه بعم العلماع  اسمام النووي نعم يواد خأل يسا   ممع باا

  مس,ل  اوا  الصااب  على  ؛و الن أيضا السرخس  من احلنني , -ر   هللا
 باا فيه نظر. ,فضع الرتاويح واع 

   ,ايب  و الن عند مالن نه قد ثبا عن عبدهللا بن عمر عند ابن أيبأوذلن 
 .صأت املننرل على ايماع  تنضيع

 -عليه الصأت والسأم-, و الن عمع الن  إن عمع اخللناع الراادين :كن نقواول
 .أن ايماع    ذلن أفضع   نابره

 
 يف ثواب االعتكاف :باب

حدثنا عبيد هللا بن عبد الكرمي حدثنا حممد بن أمي  حدثنا عيسى بن موسى  -337
  لبخاري عن عبيدت العم  عن فرقد السبخ  عن سعيد بن ابا عن ابن عباسا

ه من احلسنات  بو يعكف الانوب و رى ل) :قاا   املع كف  أن رسوا هللا 
 .  عامع احلسنات  لها

 , -عليه الصأت والسأم-و  يمبا   فضع ا ع كال ا ع ملنوظ عن الن  
و الن أيض ا ,   فضله وباا  ال   ,-أت والسأمصعليه ال-داوم ه وإ ا بو فعله وم

 ه .ن بعدغ مغ   فعع أةوااه, أيض ا معه و 
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 كتاب الزكاة 
 باب : صدقة اخليل والرقيق 

ححححدثنا سحححهع بحححن أيب سحححهع قحححاا: ححححدثنا سحححنيان بحححن عيينححح , عحححن أيب إسحححااق, عحححن  -338
 . قع والرقيجتوةت لكم عن صدق  اخلي): , قاا , عن الن   احلاري, عن عل 

 ة حححات   مالحححه , وبحححاا حمحححع وبحححاا   , حححالن يحححدخع   الرقيحححق املكاتححح    ة حححات فيحححه
  . ا واحد من العلماع على باا حكى ا تناق, وقد اتناق
 

 صدقة الفطر :باب
أمور ارمواا ال  ات فيها   املاا     ال خ  سواع  ان اسنسان جمنون ا أو  ان  -339

نسان فإن ال  ات جت    ذات املاا   على اس ؛ يم اأو  ان ي ,أو  ان  با ا ,صاا ا
  :بعينه , فال  ات على نوعني

  / ة ات أمواا .2  / ة ات أبدان .1
ر إىل و  ينظ ,: ب  الع تكون    ات النطر جت  على ارفرال بعينهمة ات اربدان -

 ماله وبع ملن نصاب أم  .
ها إىل النرل , وهلاا نعلم لعف من يقوا وأما بالنسب  ل  ات املاا : فأ ينظر إلي -

 : وااب  فيه   الن أيض ا   اجملنون, نقواو  .ااا من واوب ال  ات   ماا الي يم
, وأما ما نقله يقوم بإخراج ال  ات ,فيقوم حينئا وليه, عليه باع بار ارتنا  ال كليف
 ات   بعدم ال   تعاىل أهنم يقولون -عليهم رلوان هللا-احلسن البصري عن الصااب  
 .ماا الي يم فهاا  ا صايح

 
حححدثنا علحح  بححن حممححد قححاا: حححدثنا و يححم, عححن لاول بححن قححيس النححراع, عححن عيححاض بححن  -341

 نححا خنححرج ة ححات النطححر إذ    », قححاا:  عبححد هللا بححن أيب سححرح, عححن أيب سححعيد اخلححدري
صاعا من  عام, صاعا من ًر, صاعا من اعا, صحاعا محن  , ان فينا رسوا هللا 

أق , صاعا من ةبي , فلم ن ا  الن ح, قدم علينا معاوي  املدين , فكان فيما  لم 
ا محححن بحححاا, ف,خحححا بحححه النحححاس أن قحححاا:   أرى محححدين محححن مسحححراع ال حححام إ  يعحححدا صحححاع  
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  أةاا أخراحه  محا  نحا أخراحه علحى عهحد رسحوا »قاا أبحو سحعيد:  ,«الناس بالن
 .«أبدا ما ع ا هللا 

واحرى عليحه  ,ن أيض حاي,خحا محن أبحع ال حام ة حات ال ي حو  -ان هللاعليه رلحو –و ان عمر 
  .-عليه رلوان هللا-أيض ا من الصااب   له , و  االفالعمع من بعده

 
 باب : الصدقة على ذي قرابة

حدثنا عل  بن حممد قحاا: ححدثنا أبحو معاويح , عحن ارعمحش, عحن احقيق, عحن عمحرو  -341
 امحرأت عبحد هللا, عحن ةينح  امحرأت عبحد هللابن احلاري بن املصطلق, عن ابن أخ  ةين  

: أ  ئ عو من الصدق  الننق  علحى ةواح , وأي حام  , قالا: س,لا رسوا هللا 
 .(هلا أاران: أار الصدق , وأار القراب ) : رسوا هللا   حأري؟ قاا 

وأفضححع ال  ححات الصححدق  تكححون علححى ارقححربني , أمححا مححا  حح  علححى اسنسححان الننقحح  عليححه 
,  محا    حوة للنسحان الننق  عليه قائم     وة له أن يدفم له ال  ات باع بار أن فإنه

,  حالن إليحه وبحو املن نحم وبحاا حلحي ننسحه أن ي    ماله على ةوا ه باع بار أنه يرام
ه باع بحار أن املننعح  أيض ا بالنسب  أيض حا محن ال واح  ل واهحا أن تقحوم بحإخراج ال  حات عليح

إذا  حححان املحححاا خحححارج عحححن اسننحححاق وذلحححن ليحححن علحححى ةواهحححا  ةم  , ولكحححنليهحححاإتعحححول 
ن ماهلا ل واهحا نقوا : نعم تدفم ال  ات م ؟خارج عن الننق  فهع تدفم ال  ات ل خ 

 .  ممع باه احلاا
إذا  حان علحى اسنسحان ليحن فإنحه يقحوم يسحمه محن  ,اااملحين    الن أيض حا يع حرب الحد  

  .ج نصابهله مث امل بق  يقوم بإخرا رأس ما
  نه على حالني:إذا  ان له لين عند الناس فإ

 / إذا  ان على مل ع يعو قالر م, ما  لبه أخاه فإنه ي  يه  ع عام .1
رمبحا تطلبحه اليحوم   ي,تيحن احهر سحن   ,وإ حا راحع فقحا ,وإذا  ان ليس علحى ملح ع /2

رلحوان -عنحان  إ  عند قبضه مرت , ااع عن عممحان بحن ىسن ني   تعلم فهاا   ي  
  عىن.بناو باا امل -هللا عليه
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  باب : الصدقة على ذي قرابة 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حيىي بن آلم قاا: حدثنا حن  بحن  يحاي,  -342

, قالحا:  عن ب ام بحن عحروت, عحن أبيحه, عحن ةينح  بنحا أم سحلم , عحن أم سحلم 
عبححد هللا: أ حح يو مححن الصححدق  أن  بالصححدق , فقالححا ةينحح  امححرأت  أمرنححا رسححوا هللا »

ا وبكححاا, أتصححدق علححى ةواحح  وبححو فقححا, وبححو أخ يل أي ححام, وأنححا أننححق علححيهم بكححا
 .«, قاا: و انا صنا  اليدين  نعم)وعلى  ع حاا؟ قاا: 

, احاع نح    ذلحن  وإذا أننق ال  ات على صنف واححد محن ارصحنال الممانيح  أاح أه
عباس وعن حاين  بن اليمان , وقد ذ ر بعحم  , عن عبد هللا بنعن بعم الصااب 
عبحد هللا بحن عبحاس وحاينح  بحن لأن الصااب    يعرل هلم احالف النقهاع  ابن بطاا 

 .اليمان   باا الباب أنه لو لفم   صنف واحد ح, لو  ان  ما ا
ححرج  ا , أما إذا  ان يانيه فأفاح    أو لفع ها لنرل فقا واحد بعينه ما   يانه  ناع   

   .  ذلن إذا  ان يسد حاا ه
 

 باب : من حتل له الصدقة
حدثنا حممد بحن حيحىي قحاا: ححدثنا عبحد الحرةاق قحاا: أنب,نحا معمحر, عحن ةيحد بحن أسحلم,  -343

  لحع ) : , قحاا: قحاا رسحوا هللا  عن عطاع بن يسار, عن أيب سحعيد اخلحدري
, أو لاحو ااحرتابا مبالحه, الصحدق  لاحو إ  خلمسح : لعامحع عليهحا, أو لاحاة   سحبيع هللا

 . صدق عليه ف,بدابا لاو, أو  ارمأو فقا ت
ال  ححات   جتحح  علححى اسنسححان إ  بححاحلوا إ  مححا قيححد باححا حححوا وذلححن  ححال رو  يكححون 

   حيع عليها احلوا . ولو  ,عند مثاربا
و ححا  ,بإخرااححه وذلححن  الر ححاة و نححوة اررض  ححالن أيض ححا   إخححراج مححا أمححر هللا 

باع بحار  ؛و  صحل  هلحا بح,مر احلحوا إ  فيمحا بعحد ذلحن ,فهحاه هلحا مقحالير خت لحف ؛لنذ
  ا. اديد  تبدأ حو  بعد ذلن حو    ,اسنسان إذا اق ناه وقم   ماله أن
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 النكاح  كتاب
 حق املرأة على الزوج  :باب 

بحن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا احلسني بن عل , عن ةائدت, عحن احبي   -344
 رقدت البارق , عن سليمان بن عمرو بن ارحوري قاا: حدثو أيب, أنه احهد حأح  

اس وصحححوا )وأثحححىن عليحححه, وذ حححر ووعحححي, مث قحححاا: فامحححد هللا,  الحححولا  محححم رسحححوا هللا 
بالنسحاع خحاا, فحإهنن عنحد م عحوان, لحيس ًلكحون محنهن احيئا  حا ذلحن, إ  أن يح,تني 

املضححاام, والححربوبن لححربا  ححا مححربح, فححإن  بناح حح  مبينحح , فححإن فعلححن فححابأروبن  
أ عنكم فأ تباوا عليهن سبيأ, إن لكم من نسحائكم حقحا, ولنسحائكم علحيكم حقحا, 
ف,ما حقكم على نسائكم, فأ يو ئن فراكم من تكربحون, و  يح,ذن   بيحوتكم ملحن 

 . لسنوا إليهن    سوهتن و عامهن تكربون, أ  وحقهن عليكم أن
حقد يؤخا من قول   أنحه    ا وذريح ه : ) ولقد أرسلنا رسأ  محن قبلحن واعلنحا هلحم أةواا 

 .ا وذري   ) أةواا   :ا, وقد يؤخا منها أهنم معدلون أيض  يواد   ارنبياع أع ب
  .ا آي  أخرى ب  أصرح من باايه  بع  , فا من باا أن الرسال    الراااويؤخا أيض  

 
 حق الزوج على املرأة :باب

ن محروان, قحاا: ححدثنا  حال بحن ةيحد, عحن أيحوب, عحن القاسحم ال حيباين, حدثنا أةبر ب -345
قحاا:  , ملا قدم معحاذ محن ال حام سحأد للنح  », قاا:  عن عبد هللا بن أيب أوىف

قحححاا: أتيحححا ال حححام فحححوافق هم يسحححأدون رسحححاقن هم وبطحححارق هم,  ؟ محححا بحححاا يحححا معحححاذ)
فححأ تنعلححوا, فححإين لححو  ):  فححوللت   ننسحح  أن ننعححع ذلححن بححن, فقححاا رسححوا هللا 

 نححا آمححرا أحححدا أن يسححأد لاححا هللا, رمححرت املححرأت أن تسححأد ل واهححا, والححاي ننححس 
حممد بيده,   تؤلي املحرأت ححق راحا حح, تحؤلي ححق ةواهحا, ولحو سح,هلا ننسحها وبح  

 .« ق     ًنعه على
ي نقون على   يب    املصنف من حديع احلكم أن أصااب الن  اروى ابن أيب 

  .نصف احلر , علىأرال ال عدل إ  اثن نيأن املوىل   ي  وج إذا 
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 فضل النساء :باب
ححححدثنا ب حححام بحححن عمحححار قحححاا: ححححدثنا صحححدق  بحححن خالحححد قحححاا: ححححدثنا عممحححان بحححن أيب  -346

 ححان أنححه   , عححن النحح   العاتكحح , عححن علحح  بححن ي يححد, عححن القاسححم, عححن أيب أمامحح 
ا لحه محن ةواح  صحاحل , إن أمربحا أ اع حه, ا  ما اس نال املؤمن بعحد تقحوى هللا خح)يقوا: 

ن  ححححاب عنهححححا نصححححا ه   ننسححححها وإن نظحححر إليهححححا سححححرته, وإن أقسححححم عليهححححا أبرتحححه, وإ
 . وماله

البنحا أعظحم عنحد     الصحايح أن عيالح  ما ثبا عن الن   أيض ا ويكن    ذلن
وبحاا اراحر ارخا أعظحم محن عيالح  ارخ ,  عيال  , و الن أيض اا بن  هللا من عيال

  .أعظم فيه
محن   الن أيض ا   تقدميها إذا ماتحا وبح  صحاات أيض حا بح  أعظحم أاحر ا علحى وليهحا

 ا بن وباا من خصائ  النضع.
 

 إىل املرأة إذا أراد أن يتزوجها النظر  :باب
حدثنا احلسن بن أيب الربيم قاا: أنب,نا عبد الرةاق, عن معمر, عن ثابا البناين, عحن  -347

فحا رت لحه   أتيحا النح  », قحاا:  هللا املح ين, عحن املاحات بحن احعب  بكر بن عبحد
, ف,تيحا امحرأت  ليها, فإنه أادر أن يحؤلم بينكمحااذب  فانظر إ)امرأت أخطبها, فقاا: 

, فك,هنمححا  ربححا ذلححن,  مححن ارنصححار, فخطب هححا إىل أبويهححا, وأخربهتمححا بقححوا النحح  
أمحرك أن   قالا: إن  حان رسحوا هللا قاا: فسمعا ذلن املرأت, وب    خدربا, ف

تنظحححر, فحححانظر, وإ  ف,ن حححدك,  ,هنحححا أعظمحححا ذلحححن, قحححاا: فنظحححرت إليهحححا ف  وا هحححا, 
 .«فا ر من موافق ها

  .ى, وقرين  على مس,ل  أخر لى مس,ل النظر للمخطوب  فيه لليع ع
ا  ولحو  حان ذلحن فمحا فائحدت النظحر للمخطوبح  إذ ,لليع على عدم اخ أط الراع بحاملرأت

مث ينظحححر إليهححا   بي هححا فيأححاة لحححه  ,ومعححه   جملسححه ,بحح  معحححه   عملححه ! انححا معححه
يحدا إذ ا علحى منحم ا خح أط , بحاا )  ا سائ    !بنظرت واحدت بع باا يسون عقأ  

  .أصأ  
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و نظرت واحدت إ  لا رخص  قرين  على ماذا ؟ على سرت املرأت لواهها أنه   يرابا ول
 .ارعي 

, احاع   مرأت أن ينظر إليها من  ا علمهحاا أنه  وة ملن أرال أن ي  وج او  باا أيض  
اا , قححد اححاع   مسححند اسمححام بححاا ولحح  مححن ارحاليححع لححيس بححاا حححديع فححرل   بحح

 .  ين ح باب ال سكم وت بم النساع بع ا باا   ., و اهأ د
يحححع أن تنظحححر للراحححع إذا لل املسححح,ل  أن املحححرأت ملحححاذا   يححح,تغ  ومحححن القحححرائن أيض حححا   بحححاه

لحدوام ولحو  خطبها ! , باا قرين  علحى سحرتبا لواههحا رنحه  ااحف لواهحه أيض حا علحى ا
ا علححى النظححر أن تنظححر إليححه , و لكححن ملححا  ححان ارمححر   ذلححن مَّحح ححان سححاتر ا لواهححه حل  

وارمححر   ذلححن  ,معححرول باع بححار أنححه  ااححف لواهححه وبححاا املعححرول فهحح  تنظححر إليححه
 .عكسسائ  خبأل ال

 ,وعحححدم املخالطححح  ,رن ارصحححع فيهحححا السحححرت ؛وهلحححاا احححاع الحححن  بنظحححر الراحححع إىل املحححرأت
  وتاطي  الواه  الن .
يحن السحن  بامسهحا  ااحن  و ا  لو  تذ حر   و  تابعي      أعلم صاابي  وأنا مم  مرت ال  بم 

 .لواهها
 . الطبق ني فال   ذلن ا ع يساأما ما ااع بعد ذلن بعد باتني

عححم النصححوري  محا   حححديع سححنعاع اخلحدين وبححو   الصححايح ,   يسحح طيم ببحا ث
اسنسان أن يقوا باه إمحا أمح  أو ححرت   يسح طيم أن مييح  ,  حالن أيض حا بح  قاعحدت 

ححح» قحححاا: ,   يسححح طيم اسنسححان أن يقحححوا بحححاا ,تأو  ححا قاعحححد ط  النسحححاع امححرأت محححن سغ
ه تكححون إذ ا م حح به  , مث إذ ا مثحح  أحكححام بححا , , مححن  بححات أو صححاات«سححنعاع اخلححدين

 .فليسا معروف  بع ب  حرت أو أم إهنا  ا معروف  بامسها , 
 ححالن أيض حححا   اخلمعميحح  قحححد اححاع   ححححديع عبححد هللا بحححن عبححاس أن أبابحححا يعرلحححها 

 .ليخطبها  على رسوا هللا 
  . القطع على تقض  بين   و  ا أاهر ما   الباب وب  والا  باتان القص ان 
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حح قححد يكححون اححدبا, اححاع   بعححم الروايححات  ,ئع ال ححيخ سححؤاا  ححا بححني  ف,اححاب:  س 
ايحححد, وإسحححنال بحححاه الروايححح  الحححع ذ رهتحححا صحححايح قحححد روابحححا أبحححو يعلحححى   املسحححند محححن 

 حديع سعيد بن ابا عن عبدهللا بن عباس.
 

 خطبة النكاح  :باب 
نا لاول بححن أيب حححدثنا بكححر بححن خلححف أبححو ب ححر قححاا: حححدثنا ي يححد بححن ةريححم قححاا: حححدث -348

, أن النح   بن ابا, عن ابن عبحاسبند قاا: حدثو عمرو بن سعيد, عن سعيد 
   :احلمد هلل حنمده, ونس عينه, ونعوذ باهلل من ارور أننسحنا, ومحن سحيئات ), قاا

أعمالنا, من يهده هللا فأ مضحع لحه, ومحن يضحلع فحأ بحالي لحه, وأاحهد أن   إلحه إ  
 . وأن حممدا عبده ورسوله, أما بعد ه,هللا وحده   ارين ل

أو مبأحححرل ال سحححمي    لحححو اف ححح ح باابحححا  ,ولحححيس بوااحح  , ا ف  ححاح خبطبححح  النكحححاح سحححن  
 .حرج   ذلن

  قوله : أمحا بعحد , بحاا بحو المابحا عحن رسحوا   مث أيضا أن فصع خطاب الن   
  .لوارلت فيها  أمارحاليع ا وأما ) وبعد   فهاا فيه نظر ,. ) أما بعد    هللا 
 

 الغناء والدف :باب
 حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو أسام  عن ب ام بن عروت عن أبيه عن عائ   -349

لخححع علحح  أبححو بكححر وعنححدي ااري ححان مححن اححواري ارنصححار تانيححان مبححا » :قالححا 
أمب محححور  :فقحححاا أبحححو بكحححر ,وليسححح ا مباني حححني :تقاولحححا بحححه ارنصحححار   يحححوم بعحححاي قالحححا

بكحر إن  يا أبا) : وذلن   يوم عيد النطر فقاا الن   ؟ل يطان   بيا الن  ا
 .« لكع قوم عيدا وباا عيدنا

وبححححاا علححححى مححححا تقححححدم, فيححححه لليححححع علححححى اححححواة مسححححا  الراححححاا للححححدل   ارعيححححال و  
 ارعراس, وللنساع الضرب والسما  ويع ا.
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 امل خنثني :باب
ا و يم عن ب ام بن عروت عن أبيه عن ةين  بنا حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثن -351

لخع عليها فسمم انما وبو يقوا لعبد   أن الن  »:  أم سلم  عن أم سلم  
ا للل ن على امرأت تقبع ب,ربم وتدبر بممان إن ين ح هللا الطائف  د   :هللا بن أيب أمي 
 .« أخراوه من بيوتكم) : فقاا رسوا هللا 

قوله: )أخراوه من بيوتكم  رنه   نابره أنه أقرب إىل     باا أن الن   و 
الن  أمر  ,وإلراك موالم مناتن النساع ,املرأت, ولكن ملا نهر منه ا ع من الرتاع

 ن.ه من بينهبإخراا -عليه الصأت والسأم–
عليه الصأت -ا على منم اخ أط الرااا بالنساع, ف,خرج الن  وباا لليع أيض   

 !.  به فكيف بالراع امل ما م؟امل -والسأم
 

 التسرت عند اجلماع :باب
حدثنا إساق بن وب  الواسحط  ححدثنا الوليحد بحن القاسحم اهلمحداين ححدثنا ارححوري  -351

بن حكيم عن أبيه ورااد بن سعد وعبد ارعلى بن عدي عن ع ب  بحن عبحد السحلم  
 .«رل العاينإذا أتى أحد م أبله فليس رت و  ي أرل جت» : قاا قاا رسوا هللا 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم عن سحنيان عحن منصحور عحن موسحى بحن عبحد  -352
مححا نظححرت أو مححا رأيححا فححرج » :قالححا هللا بححن ي يححد عححن مححوىل لعائ حح  عححن عائ حح  

 .عن مو ت لعائ   :قاا أبو نعيم :قاا أبو بكر ,«ق   رسوا هللا 
 .انصا  يحديع عائ   وع ب    

 
 العزل :باب

دثنا احلسحححن بحححن علححح  اخلحححأا ححححدثنا إسحححاق بحححن عيسحححى ححححدثنا ابحححن هليعححح  ححححدثو حححح -353
 اعنر بن ربيع  عن ال بري عن حمرر بن أيب بريرت عن أبيه عحن عمحر بحن اخلطحاب 

 .«أن يع ا عن احلرت إ  بإذهنا  هنى رسوا هللا » :قاا
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 نححاوا اححيئ ا وذلححن رن هلححا حححق   الولححد  اححق الراححع, إذا أرال اسنسححان أن يعحح ا أو ي
 مينم من  لها فيأ  عليه أن يس ,ذهنا بالن للاق  امل رتك   باا.

 
 ال تنكح املرأة على عمتها وال على خالتها  :باب

حححدثنا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  حححدثنا أبححو أسححام  عححن ب ححام بححن حسححان عححن حممححد بححن  -354
 علحححى املحححرأت علحححى عم هحححا و   تحححنكح ) :قححاا عحححن النححح    سححاين عحححن أيب بريحححرت

 . خال ها
وباا من ال ارمي املؤق ا, وأ لي منه أن  مم اسنسان بحني ارخ حني, ولكحن إذا تح وج 

لكحن بعحد خحروج اروىل محن  ,فهحاا احائ  ؛مث  لقها وأرال أن ي  وج أخ هحا الراع امرأت  
 ا بالنسب  للمرأت وعم ها, بو ذات احلكم.العدت,  الن أيض  

 
 احملِلل واحمللَِّل له :باب

ثنا حممحد بحن ب حار ححدثنا أبحو عحامر عحن ةمعح  بحن صحا  عحن سحلم  بحن وبحرام عحن حد -355
 . احمللع واحمللع له  لعن رسوا هللا ) :قاا عكرم  عن ابن عباس 

علحححى أن نكححاح احمللحححع با حححع,  -علححيهم رلحححوان هللا-ذ ححر ابحححن تيميحح  اتنحححاق الصحححااب  
 وله  عدمه.  ترام به إىل ةواها اروا, ويكون باا النكاح وا اوأهن

 
ّرِم املصة واملصتان :باب  ال حت 

حدثنا عبد الواري بن عبد الصمد بن عبد الواري حدثنا أيب حدثنا  ال بن سلم   -356
 ان فيما » :أهنا قالا  عن عبد الر ن بن القاسم عن أبيه عن عمرت عن عائ  

 .«  حيرم إ  ع ر رلعات أو مخس معلومات .أن ا هللا من القرآن مث سق 
مححام مسححلم , واحلححديع قححد أخراحه اسمنكحرت اححاذتبححاه سحق   مث بحاه اللنظحح  لنظحح  )و 

 :يعححو ,«وبححن فيمححا يقححرأ مححن القححرآن مث تححو  رسححوا هللا »    ابححه الصححايح قححاا: 
ححا, وال نححرل   بححاا يبححدو يل  أنححه يلاححق  -وهللا أعلححم-أهنححا ن سححخا لنظ ححا وبقيححا حكم 
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عحححن ثابحححا  رواي حححهاخححح ل  والحححطرب, و   حححال بحححن سحححلم  رنحححه إذا روى عحححن  حححا ثابحححا
 اي دت.

 
 الرجل ي سلم وعنده أختان :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد السأم بن حرب عن إساق بحن عبحد هللا بحن  -357
أيب فروت عن أيب وب  ايي اين عن أيب خرال الرعيو عن الحديلم  قحاا قحدما علحى 

إذا راعحححححا فطلحححححق ) :ليححححح  فقحححححااوعنحححححدي أخ حححححان ت وا همحححححا   اياب  رسحححححوا هللا 
 . إحدا ا

والعل   من النه  عن ايمم بني ارخ ني و الن املرأت وعم ها حح,   ي هحااران, رن 
ححدي الننححرت والقطيعحح , وهلححاا  ححان أمححر بححاا رحححم, َوحيححدي بححني النسححاع مححن الاَحح ات مححا حي 

ا, و لمحا  انحا الرحم عظيم فا ر م راله ايمم بني ارخ ني و الن بني املرأت وعم هح
املرأت أقرب  ان النه  أاد , وهلاا  ان ايمم بني ارخ ني أ لحي محن ايمحم بحني املحرأت 
وعم ها, وقيع بكراب  ايمم بني ابنحع العحم, احاع عحن بعحم السحلف, وذلحن باع بحار 

 أن باا ا ع  من الرحم الاي يوصع.
 

 تزويج العبد بغري إذن سيده : باب
 بن حممد بن حيىي بن سعيد قا  حدثنا أبو  سان مالن حدثنا حممد بن حيىي وصا  -358

 بن إمسعيع حدثنا مندا عن ابن اريج عن موسى بن عقب  عن نافم عن ابن عمر
  .بد ت وج باا إذن مواليه فهو ةانأميا ع: ) قاا رسوا هللا  :قاا 

 مندا, امليم مملم , َمندا, مغندا, م ندا.
 

 النهي عن نكاح املتعة  :باب
نا أبححو بكححر بححن أيب اححيب  حححدثنا عبححدت بححن سححليمان عححن عبححد الع يحح  بححن عمححر عححن حححدث -359

 :  حأح  الحولا  فقحالوا  خرانحا محم رسحوا هللا » :قاا الربيم بن سربت عن أبيه 
ف,تينحابن   فاسح م عوا محن بحاه النسحاع) :يا رسوا هللا إن الع بح  قحد ااح دت علينحا قحاا
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 :فقحححاا , وبيحححنهن أاحححأ فحححا روا ذلحححن للنححح  فححح,بني أن ينكاننحححا إ  أن جنعحححع بيننحححا 
فخراححا أنححا وابححن عححم يل معححه بححرل ومعحح  بححرل وبححرله  , ااعلححوا بيححنكم وبيححنهن أاححأ )

أاححول مححن بححرلي وأنححا أاحح  منححه ف,تينححا علححى امححرأت فقالححا بححرل  ححربل ف  وا هححا فمكمححا 
 :قحححائم بحححني الحححر ن والبحححاب وبحححو يقحححوا   عنحححدبا تلحححن الليلححح  مث  حححدوت ورسحححوا هللا 

أيهحححا النحححاس إين قحححد  نحححا أذنحححا لكحححم   ا سححح م ا  أ  وإن هللا قحححد حرمهحححا إىل يحححوم )
 .« اها و  ت,خاوا  ا آتي موبن ايئ  القيام  فمن  ان عنده منهن ا ع فليخع سبيل

, -علححيهم رلحححوان هللا-وبححاه مححن املسحححائع أيضححا الحححع وقححم فيهححا إوحححا  عححن الصحححااب  
 ,ل   اب حداع ارمحر ح سحم اخلحأل بعحد ذلحنسم فيه اخلأل, حح,   محن خحأاحنو 

 واس قر إوا  الصااب  على حرم  م ع  النكاح.
 

 القسمة بني النساء :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وحممد بن حيىي قا  حدثنا ي يد بن بارون أنب,نا  ال بحن  -361

 ححان » :قالححا  سححلم  عححن أيححوب عححن أيب قأبحح  عححن عبححد هللا بححن ي يححد عححن عائ حح 
لححن فححأ اللهححم بححاا فعلحح  فيمححا أم) :يقسححم بححني نسححائه فيعححدا مث يقححوا  وا هللا رسحح

 .« تلمو فيما ًلن و  أملن
بححني  وذلححن لعظححم الظلححم   بححاا البححاب ؛-عليححه الصححأت والسححأم-وبححاا ل مححام عدلححه 

يرااحححم حححح, امليحححع   الضحححر ات, واحححدت ذلحححن وأثحححره عظ حححم   اسسحححأم, فكحححان النححح  
 ,الحححرباعت مححن ربحححه سحححباانه وتعححاىل, وبحححاا يحححدا علححى عظحححم بحححاا ارمحححرويطلححح   ,القلحح 

.  وواوبه  الن أيض ا, العدا ولو فيما لق 
 

 الشفاعة يف التزويج :باب
 حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ارين عن العباس بن ذريح عن البه  عن عائ   -361

أميطح  ):   فقاا رسحوا هللا  .عمر أسام  بع ب  الباب ف ج   واهه» :قالا 
لحححو  حححان ) :عنحححه الحححدم وميأحححه عحححن واهحححه مث قحححاا فأعحححع ميححح    ,ف قارتحححه , عنحححه ارذى

 .« نقهن  أسام  ااري  حللي ه و سوته ح, أ  
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بنمحه مث  -عليحه الصحأت والسحأم-رنحه  حان ميصحه  ؛وباا من ارلل  على  هوري  الدم
 ملا فعع ذلن. اميأ ه, ولو  ان جنس  

, اسوحا  حكاي حه اسمام أ د  حك  عن :,اابف, سؤاا   ي ضح ال يخ س ئع
ب,نححه عمححوم الححدم, ومححنهم مححن  صححايا , لكححن مححا املقصححول بححه؟ مححن العلمححاع مححن يقححوا

ا اسوا  له بيب , ولكن أيضا مث  نصوري نه الدم املسنوح, واملس,ل  باه أيض  : إيقوا
سحح  الححدم وأنححه ا عححن جتاوةبححا, منهححا بححاا الححن , لححو قلنححا بنأايقححف أمححام اسنسححان عححاا   
يدخلحه   فمحه؟ ولحو جم حه, ومعلحوم  -عليه الصحأت والسحأم-حكم ا جنس فكيف الن  

أن ممع باا ليس من ارمور الع يهلن فيهحا اسنسحان, اراحح , ي  حنى منهحا اسنسحان 
 حنو ذلن. وأ ,أو بعد  د ,اإن   يكن اليوم  د  
ربا أن ًي  عنه عائ  , ملا أم ما اق  على -عليه الصأت والسأم-و  باا أن الن  
, قحححام بعحححد -عليحححه الصحححأت والسحححأم-ومحححا أ ربهحححا علحححى ذلححن  ,تر هحححا ارذى, ف قا رتححه

 أو تعافحه, وحنحو ذلحن, ,ذلن بو بننسه تقدير ا ملا  ده اسنسان ممأ محن أمحور ننسحي 
 .-عليه الصأت والسأم-و   اق  له ب  ع من باا, وباا من  رمي خلقه ومساح ه 

 
 الرجل يشك يف ولده :باب

حدثنا أبو  ري , قاا: حدثنا عباعت بن  لي  الليم  أبو  سان, عن اويري  بن  -362
فقاا:   أن راأ من أبع البالي  أتى الن  »:   أمساع, عن نافم, عن ابن عمر

بيا   يكن فينا  يا رسوا هللا, إن امرأيت ولدت على فراا   أما أسول, وإنا أبع
قاا:  ر, قاا:  ؟ فما ألواهنا)؟ قاا: نعم, قاا:  بع لن من إبع): أسول ق , قاا

 ؟ ف,ا  ان ذلن)؟ قاا: نعم, قاا:  فيها أورق)؟ قاا:  , قاا:  بع فيها أسول)
 .« ن عه عرقفلعع ابنن باا )اا: عسى أن يكون ن عه عرق, قاا: ق

يكون بناك  مبار وذلن أنه  ,وباا فيه لفم لل ن و الريب  الع تكون بني ال واني
حكم  هللا  وباا من , الن أيض ا املظهر  , ي اوا معهعرق ي اوا اللون معه

وي قاسم  ,ما من ا ع إ  وي اواو  ,تعاىل الع أوادبا   املخلوقاتسباانه و 
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   أيض ا أو  ان ذلن ,سواع  ان ذلن   اسنسان ,اراياا   ذلن ال به فيه
 .البهائم

  الن أيض او  ,ا  من اه  خ لق اسنسان و  رمهض ا الطببع أيض ا ت اوا  الن أي 
ح, ارفكار ت اوا  حدته وقوته وب,سه وعا ن ه, و ا ذلن و الن أيض ا  ا ي علق

و هلاا  ,ارفكار ت اوا من ايع إىل ايع مث خترج بصورت أخرى مث تعول ,فيما بينها
ن ونظر فيه واد ذلن ومن ت,مع ذل ,مث  م اا  بني سنن الكون املعنوي و املالي

 نابر ا بيح ن ا. 
 

 الولد للفراش، وللعاهر احلجر :باب
حدثنا ب ام بن عمار, قاا: حدثنا سنيان بن عيين , عن ال بري, عن سعيد بن  -363

  .الولد للنرال, وللعابر احلأر), قاا:  , أن الن   املسي , عن أيب بريرت
وحنو  DNAو مبا يسمى بال اليع بح و بع يرام   باا إىل القدرت املالي  احلديم  أ

 ؟ل به    حاا املناةع    ممع باالذلن و  ؟ذلن
  حيع إىل أمر القاف  مم  -عليه الصأت والسأم-هلاا الن  نقوا يؤخا بالظابر و  

هلاا و  .لن أيض ا صدقها   بعم املوالمو ا ,أن من العرب من يقطم بقوت القاف 
مث أيض ا الباع فيما عدا ذلن  ,ل و للعابر احلأر  يقوا : ) الولد للنرا الن  

 ول ال ريع    الن لفع ا لل ن مبا تب ا من الوسواس و دخع   ذلن بابو يع ي  
 .إىل إ أقه

اع أو وقد يصار إىل ال اليأت املالي  احلديم  وذلن إذا  ان مث  خصومات أو رمبا لم
مع باا ارمر قد ينظر مبمع باا فمنسدت إ  امل  تدفم ن اعات اديدت أو حنو ذلن و 

 . إليه بعينه
 

 ال حيرم احلرام احلالل :باب
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حدثنا حيىي بن معلى بن منصور قاا: حدثنا إسااق بن حممد النروي قاا: حدثنا  -364
  حيرم احلرام ), قاا:  , عن الن   عبد هللا بن عمر, عن نافم, عن ابن عمر

  .احلأا
أن القضاع قضاع هللا واحلأا بو  :يعورام احلأا , : )   حيرم احلو  قوا الن  

 .وليس رحد أن يع دي على ا ع من ذلن ,واحلرام بو حرام هللا ,حأا هللا
 و ع قضاع خيالف ,و  باا إاارت إىل أن  ع حكم خيالف أمر هللا فهو منقوض

 .   اع دال بهفأ عربت و  هللا  أمر أو قانون خيالف القضاع
 

 قكتاب الطال
عن  حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا مؤمع قاا: حدثنا سنيان, عن أيب إسااق, -365

ما باا أقوام يلعبون يدول ):  قاا: قاا رسوا هللا   أيب برلت, عن أيب موسى
  .هللا, يقوا أحدبم: قد  لق ن, قد رااع ن, قد  لق ن

 الن اخللم ر الطأق والعدل وعدل الطأق و ملا ذ  -سباانه وتعاىل–وذلن أن هللا 
  يعو ليس رحد  أن يع دي تغْلَن ح د ول  اَلِل غ و راع  فيما بينهما و البينون  قاا: )و ال

 . ب  ع   ي,تغ به هللا سباانه وتعاىلأو أن ي,يت أو العبع اللع ب  ممع باا 
 إن اعع هللا ق و ملاذا ؟ رن الطأ ,هلاا للاا م أن يع ر من يعبع بالطأقو  

 ,اعع ذلن مبا ار  هللا   مبا يريد اسنسان عصم ه و أمره بيد ال وج إ  أن هللا 
 . أن يضعه فيه فيضعه اسنسان مبا أمره هللا 

 
 طالق السنة :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عبد هللا بن إلريس, عن عبيد هللا, عن  -366
 لقا امرأيت وب  حائم, فا ر ذلن عمر لرسوا », قاا:  نافم, عن ابن عمر

مره فلاااعها ح, تطهر, مث ليم, مث تطهر, مث إن ااع  لقها ), فقاا:  هللا 
 .« قبع أن  امعها, وإن ااع أمسكها, فإهنا العدت الع أمر هللا
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وإ ا  ,  أق سو و  أق بدع  بظابر الن  عن رسوا هللا مث وااا نعلم أن 
 الطأق البدع  على صور : ,وقو  الطأق البدع اخلأل ب

 .ثأث ا بلني واحد /  أق املرأت1                      
 ./  أق املرأت   عدت  لق ها2                      
 . /  أق املرأت وب  حائم3                       

أت بمن ني أو أ مر من  أق املر  ,و الن أيض ا    أق املرأت  ا يدخع   المأي
 .فهو لاخع   الطأق البدع  ؛باا

فهو  ؛و الن أيض ا   مس,ل  اسلرار أو  أق الراع املرأت    هر اامعها فيه
 .لاخع   الطأق البدع 

    الطأق أن ين ا الراع  أق السن  و  ,وخي لف العلماع   ن وا الطأق البدع 
ذا ؟ رنه يرام اسنسان إىل عقله وراده بعيد ا عن ملا ,ةوا ه    هر    امعه فيها

يعو أن الننس  ,ف ايم املرأت مث تطهر مث    امعها مث بعد ذلن يطلقها ,عا ن ه
وهلاا نقوا اخ لف العلماع   وقو  الطأق  .والبقاع ,بينهما قد  ابا من الصل 
: بو الطأق  هظنقوا الطأق البدع  على لراات أ لو البدع  على ثأث  أقواا 

 الن   ,و ارنهر   الطأق المأي   تقم إ  واحدت ,والطأق   احليم ,المأي
روي عن عبدهللا بن ومس وبو قوا  او  .الطأق   احليم   يقم على ارراح

 .عباس و قضى به  ا واحد  ما رواه مسلم من حديع عبدهللا بن عباس 
 

بن سعيد, عن سنيان, عن أيب إسااق, عن حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا حيىي  -367
 أق السن  أن يطلقها  ابرا من  ا », قاا:  أيب ارحوري, عن عبد هللا

 .«وا 
  أن يطلقها  ابر ا من  ا السن   ,  خأل عند العلماع أن باا بو الطأق السو

 .وا 
 

 احلامل كيف تطلق :باب
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 : حدثنا و يم, عن سنيان, عن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, قا -368
حممد بن عبد الر ن, موىل آا  لا , عن سا , عن ابن عمر, أنه  لق امرأته وب  

مره فلاااعها, مث يطلقها وب   ابر, ), فقاا:  حائم, فا ر ذلن عمر للن  
  .أو حامع

لنناس  الن  أق املرأت   ا ,وبع  أق املرأت   نناسها يعد  أق ا بدعي ا ؟ نعم
 .بو من الطأق البدع 

  
 الرجعة  :باب

حدثنا ب ر بن بأا الصوال حدثنا اعنر بن سليمان الضبع  عن ي يد الران  -369
أن عمران بن احلصني سئع عن راع يطلق  : عن مطرل بن عبد هللا بن ال خا

 لقا باا » :امرأته مث يقم اا و  ي هد على  أقها و  على راع ها فقاا عمران
 .«اورااعا باا سن  أاهد على  أقها وعلى راع ه سن 

وذ ر بعم املرتوني  ,لعظم حلي ه :قيع ؛مس  الران ,ي يد الر ان : بو من المقات
 . و  يعلم اا ,اأن   حلي ه عقرب  

 
 أين تعتد املتوىف عنها زوجها :باب

ان, عن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا أبو خالد ار ر سليمان بن حي -371
و انا  -سعد بن إسااق بن  ع  بن عأرت, عن ةين  بنا  ع  بن عأرت 

خرج ةوا    »أن أخ ه النريع  بنا مالن, قالا:  -لا أيب سعيد اخلدري 
 ل  أعأج له, ف,لر هم بطرل القدوم, فق لوه, فأاع نع  ةوا  وأنا   لار من 

قلا: يا رسوا هللا, إنه , ف لور ارنصار, ااسع  عن لار أبل , ف,تيا الن  
ااع نع  ةوا  وأنا   لار ااسع  عن لار أبل , ولار إخويت, و  يد  ما  يننق 
عل , و  ما  ورث ه, و  لارا ميلكها, فإن رأيا أن ت,ذن يل ف,حلق بدار أبل , ولار 

, قالا: « فافعل  إن ائا»إخويت فإنه أح  إيل, وأوم يل   بعم أمري, قاا: 
ح, إذا  نا     يرت عيو ملا قضى هللا يل على لسان رسوا هللا فخراا قر 
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؟ , قالا: فقصصا   يف ةعما)املسأد, أو   بعم احلأرت لعاين, فقاا: 
,  مكم    بي ن الاي ااع فيه نع  ةوان ح, يبل  الك اب أاله)اعليه, فقاا: 

 .«قالا: فاع دلت فيه أربع  أاهر وع را
بع  ,ع املرأت إذا تو  عنها ةواها   بي ها الاي تو  عنها فيهواخ لف العلماع   بقا

خرواها   ذلن اائ  ؟ نقوا  بعمن ارمور الوااب  أو املس اب  و  بقاؤبا   ذلن
وي نقون على أن  .واخ لف العلماع   مقدار احلاا  ,خترج للااا    ب,س ااا

 ,وذلن خروج املرأت لطبي  ,نعلهاحلاا  الع   تقضى إ  اا فهاا  وة للمرأت أن ت
فإن باا من ارمور  ؛أو حنو ذلن ,أو ت رتي قميص ا   يعرل مقاسه إ  ب 

 .املباح 
 -عليها رلوان هللا-أما خرواها للعمرت أو احلج وحنو ذلن فقد ااع عن عائ   

وقاا به  ,و الن رواه البيهق  , ما ااع عند أيب ايب  و اه  ,ترخيصها لالن
وارئم  ارربع  على منعها من  ,أم و ابمسأبو عبيد القاسم بن طاع و احلسن وع
 اخلروج.

  
 باب املطلقة ثالثا هل هلا سكىن ونفقة

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, قا : حدثنا و يم قاا: حدثنا سنيان,  -371
,  عن أيب بكر بن أيب ايهم بن صخا العدوي, قاا: مسعا فا م  بنا قيس

 .«سكىن, و  ننق   إن ةواها  لقها ثأثا, فلم  عع هلا رسوا هللا »قوا: ت
وليس املرال ب,نه  لقها ثأث ا  ,املرال بعد فرتات يعو بات منه ,مأيالواملرال بالطأق 
إ ا املرال بالن أنه  لقها   ,حنو ذلنو  ,أو  الق ألف , الق , الق ,أو أناغ  الق

 ون    ,واحد ثأث ا حكى بعم العلماع لرميه و أق بلني   .على السن  مث بانا منه
 على  رابي ه .  وبعضهم ن    ,و  خي لف الصااب    باا ,عليه ابن تيمي  أنه حمرم

 
 باب من طلق أو نكح أو راجع العبا
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حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا حامت بن إمساعيع قاا: حدثنا عبد الر ن بن  -372
ا عطاع بن أيب رباح, عن يوسف بن مابن, عن أيب حبي  بن أرلك قاا: حدثن

ثأي ادبن اد, وب هلن اد: النكاح,  : ), قاا: قاا رسوا هللا  بريرت
  .والطأق, والراع 

 ,و  يمبا عن الن   ,على ما تقدم فإن باا احلديع ااع من  رق م عدلت
 .الظابربالعربت بالطأق و 

الصريح   و  ,و أق  ناي  ,أق صريحوعلى ما يعلم أن الطأق على نوعني:  
وبعضهم يلاق   ذلن أناغ خلي   وبري    ,ذلن أن يقوا الراع ل وا ه أناغ  الق

 .و ا ذلن  ا ي  هر ويس نيم اس عما     بعم البلدان لون  ابا
قوا اسنسان ل وا ه اذب  إىل بو لني  إىل اوأما بالنسب  للكناي  الاي يرام فيه 

ب  إىل الناس أو خاي م اعن أو حنو ذلن من العبارات الع يرام فيها أبلن أو اذ
 يؤخا بالظابر.الصريح فإنه   يرام إىل الني  و أما  ,إىل ني  اسنسان

وبو  ,وحيرم اللع  بالطأق باع بار أنه حد من حدول هللا ليس للنسان أن ي أاوةه
ا ملكه هللا اع و عأ من مب وليس له أن يلع  بالن ,حد ين له اسنسان على املرأت

ئ ني أو ألف أو ألنني أو حنو ا الاين ي,خاون أوراق ا فيقوا أنا  الق مئ  أو م, أمره
ا  باع بار أنه عبع و هللا  ؛وباا من ارمور املنه  عنها ,ذلن قد حد حد 

َْعر ول  َأْو َتْسرغيح  بغإغْحَسان   فهاا بو الطأق  , للطأق ) الطَّأق  َمرَّتَانغ فَإغْمَساك  مبغ
 .المأي ليس للنسان أن ي يد على ذلن

أو رمبا ا ع من  ,وللاا م أن يع ر من تأع  به على ما تقدم ب  ع من ارلناظ
ال يالت   ذلن تع رب من اللاو  وقد ااع من و والطأق ثأي  ,ال يالت أو حنو ذلن

ااعه راع فقاا  -عليه رلوان هللا تعاىل-حديع سعيد بن ابا أن ابن عباس 
 وتسعني تسم مائ  وسبملن ثأي و  :أنا  الق ألف فقاا ابن مسعول :ل وا ه

 .-سباانه و تعاىل-لااك يعو أن باه المأي قد ارعها هللا 
لق امرأته بعدل اعر أن راأ    :احلنن    النواةا السمرقندي وقد ذ ر أبو الليع

  يعرل اعر إبليس بع بو أاعر فهاا أمر جمهوا  ؟ م اعر إبليسو  :إبليس فقاا
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تكون حينئا  لق   ,حينئا   ارمور اجملهول  يكون الطأق   ماذا وعلى ,أم أمرل
  لقه مرت واحدت.أنبا  ح,   قوا من يرى الطأق اجملمو  إذا يباا ما  ,واحدت

ما أمكن ه أهنم يوقعون الطأقإيقا     السلف الع ااعت عن ومن نظر   نصوري
 .و  يدفم   ذلن إ    أمر قوي ,رنه حكم إذا خرج وا  أن ين ا ؛إيقاعه

ول  من إيقاعات الطأق ح, فيما  -عليهم ر   هللا-وهلاا حيكى عن السلف 
ذ ر البيهق      ابه السنن أن الصااب   قد هلااو  ,يعار اسنسان فيه   ذاته

 لق و بو  ضبان فإن  أقه  ق إذاأن املطل غ  :أي ,ي نقون على إيقا   أق الاضبان
 .وأما الاي يس الق و  ن فهاا حكمه حكم اجملنون   حكم الاضبان ,يقم

أو حنو ذلن فإنه يقم  وهلاا نقوا لو  لق الراع ةوا ه وبو  ضوب أو حال  
 .الطأق
يريد  بع  لقا ةواع و أنا  ال  بع يقم الطأق ؟ يعو :يقوا يس,ا وبعضهم

ويندر أن يكون من  ,الطأق أصأ  يكون من  ض  !انأن يطلق ةوا ه وبو يض
 رلا.

 
 باب طالق املعتوه والصغري والنائم

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا ي يد بن بارون, ح وحدثنا حممد بن خالد  -373
بن خدال, وحممد بن حيىي, قا : حدثنا عبد الر ن بن مهدي قاا: حدثنا  ال 

,  , أن رسوا هللا  بيم, عن ارسول, عن عائ  بن سلم , عن  ال, عن إبرا
رفم القلم عن ثأث : عن النائم ح, يس يقي, وعن الصاا ح, يكرب, وعن )قاا: 

  .وعن املب لى ح, يربأ), قاا أبو بكر   حديمه:  اجملنون ح, يعقع, أو ينيق
السلف على  و  يسكر باا إرالته في نق ,د سكرهأما بالنسب  للسكران الاي تعم  و 

نقع باا اسوا   ,سواع أتلف مأ  أو أوقم  أق ا ,وقو  ال كليف عليه أنه مكلف
 .    ابه احلاوي  املاورلي

 
 طالق املكره والناسي :باب
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حدثنا إبرابيم بن حممد بن يوسف النريايب قاا: حدثنا أيوب بن سويد قاا: حدثنا  -374
, قاا: قاا رسوا  الاناريأبو بكر اهلايل, عن اهر بن حوا , عن أيب ذر 

  .إن هللا قد جتاوة عن أمع اخلط,, والنسيان, وما اس كربوا عليه): هللا 
 الاي يكربه أحد   ,  خأل عند العلماع من الصااب  أن  أق املكره   يقمو 

من  ا احلا م فطأقه حينئا   أو حيبس, أو حنو ذلن  أو يكربه أحد  ,على ق ع
 .اق السلف   ذلن ابن بطاا وقد حكى اتن ,يقم
 

حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا سنيان بن عيين , عن مسعر, عن ق الت, عن  -375
إن هللا جتاوة رمع عما : ) , قاا: قاا رسوا هللا  ةرارت بن أوىف, عن أيب بريرت

  .توسوس به صدوربا, ما   تعمع به, أو ت كلم به, وما اس كربوا عليه
 ,لكن يؤاخا با سرتساا بهو  ,ا به اسنسان لو  ان  نر ايؤاخالوسواس   

يس عيا باهلل  ولكن الواا  عليه أن ,القناع  والرلا به بو ا سرتساا يعو   ذلنو 
 ينصرل.و 
 

 ما يقع به الطالق :باب
حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق  قاا: حدثنا الوليد بن مسلم قاا: حدثنا  -376

اس عاذت منه؟ فقاا: أخربين   ل بري, أي أةواج الن  اروةاع , قاا: س,لا ا
, فدنا منها, قالا:  عروت, عن عائ  , أن ابن  ايون ملا لخلا على رسوا هللا 

  .عات بعظيم, احلق  ب,بلن: ) أعوذ باهلل منن, فقاا رسوا هللا 
 ؛ بلنق  ب,بلن   أو ) اذب  إىل أوااا أخا  ا واحد من العلماع أن  لم  ) أحل

 .أهنا  أق
 

 طالق البتة :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, قا : حدثنا و يم, عن ارير بن  -377

حاةم, عن ال با بن سعيد, عن عبد هللا بن عل  بن ي يد بن ر ان , عن أبيه, عن 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 216

 

 قاا: ,؟ ما أرلت اا)فس,له, فقاا:   اده, أنه  لق امرأته الب  , ف,تى رسوا هللا 
؟ قاا: آهلل, ما أرلت اا إ  واحدت,  آهلل, ما أرلت اا إ  واحدت)واحدت, قاا: 

: مسعا أبا احلسن عل  بن حممد الطنافس , هقاا حممد بن ماا قاا: فرلبا عليه,
 .أبو عبيد تر ه ناايه وأ د ا ن عنه هقاا ابن ماا, يقوا: ما أارل باا احلديع

  .عع  باا احلديع اسمام أ د و أ
 

 الرجل خيري امرأته :باب
حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا عبد الرةاق قاا: أنب,نا معمر, عن ال بري, عن  -378

ملا ن لا:  وإن  نا ترلن هللا ورسوله{ ]ارح اب: », قالا:  عروت, عن عائ  
ا, فأ علين يا عائ  , إين ذا ر لن أمر  )فقاا:  ,[ , لخع عل  رسوا هللا 29

, قالا: قد علم, وهللا, أن أبوي   يكونا   فيه ح, تس ,مري أبوينأن   تعأل  
لي,مراين بنراقه, قالا: فقرأ عل   يا أيها الن  قع رةواان إن  نا ترلن احليات 

[ اآليات, فقلا:   باا أس ,مر أبوي قد اخرتت 28الدنيا وةين ها{ ]ارح اب: 
 .«هللا ورسوله

أن خيا الراع ةوا ه فيقوا  ,  و ًليكها العصم وباا أصع   مس,ل  ختيا ال وا
لكن لو اخ ارت الطأق فهع تبني , ائا البقاع أوا لن ارمر إن ائا  أق  

 .وباا با تناق ,و إ ا يقم الطلق  واحدت ,  تبني بننسها ,بننسها ؟  
  وقد حكى اسوا  ابن قدام   ,وليس للراع أن  عع الطأق  له بيد ال وا 

تو يع ال وا  ب,مربا أو تنويضها بننسها أو ختيابا أنه يكون تطليق  واحدت أن  إىل
 .إذا اخ ارت ننسها

من ل ه أن لن أنه ليس من لعف  رام  الراع و و ا ,و  باا أن املرأت هلا أن تس  ا
 ,وحنو ذلن   ارمور العظيم  ,والنظر ,يكع أمر املرأت إىل والديها من اه  امل اورت

 يف وقد فعله أارل اخللق   ,انا امرأت له ليس   باا لعف القوام ولو  
 .!سيدبمو 
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 كراهية اخللع للمرأة  :باب
حدثنا أ د بن ارةبر قاا: حدثنا حممد بن النضع, عن  ال بن ةيد, عن أيوب,  -379

أميا امرأت ):  , قاا: قاا رسوا هللا  عن أيب قأب , عن أيب أمساع, عن ثوبان
  .طأق    ا ما ب,س, فارام عليها رائا  اين س,لا ةواها ال

 ا عليها أنلو س,لا الطأق مث  ,وسؤاهلا الطأق   يسق  الطأق   حاا وقوعه
بالنسب  لليقا  فإنه اائ  وأما  ,السؤاا إ ا حرم عليها هاالطأق   يبطع بالن لرمي

 .للراع
  ينكره من ذلن و  ,ال واني لم ماض  وبو سائر بنيو  خي لف العلماع على أن اخل

على أن  وقد ن    و ابم, باا حمع اتناق ح, عند السلف من الصااب و  ,أحد
 . من أئم  احلنني  -عليه ر   هللا-  لعباا عمع السلف ال ي

 
 عدة املختلعة :باب

حدثنا عل  بن سلم  النيسابوري قاا: حدثنا يعقوب بن إبرابيم بن سعد قاا:  -381
ن إسااق قاا: أخربين عبالت بن الوليد بن عبالت بن الصاما, حدثنا أيب, عن اب

, قاا: قلا هلا: حدثيو حديمن, قالا:  عن الربيم بنا معوذ ابن عنراع
  عدت »اخ لعا من ةوا , مث ائا عممان, فس,لا: ماذا عل  من العدت؟ فقاا: 

, « علين, إ  أن يكون حديع عهد بن, ف مكمني عنده ح, ليضني حيض 
  مرمي املاالي , و انا لا ثابا  وإ ا تبم   ذلن قضاع رسوا هللا »الا: ق

 .«بن قيس, فاخ لعا منه
وقد  ,تناقوعدت املخ لع  خت لف عن عدت املطلق , املخ لع  تس ربئ ييض  وباا با 

على باا اسوا   ا واحد من العلماع على أنه اتناق الصااب   ابن تيمي   ن   
, وأن عدهتا خت لف عن إذا خالعها ةواها ,ييض فق   ,أحيض  تس رب  تع د اأهن 
 .املطلق  عدت

 . إذاعدت  ال ا خت لف فيه أنه   يلاقها  أق بعد ذلن إذا بقيا  أيض ا و الن
وب    احليض      أق الو أوقم عليها  ؛يض احلن ةواها وبقيا   عدت ماخ لعا 
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واع  من  اتناق السلفعلى  ن   , وقد تناقا وباا أيض ا ب ,يع د ااه الطلق 
 . -ر ه هللا تعاىل-السلف  ابن منلح 

 
 اإليالء :باب

حدثنا أ د بن يوسف السلم  قاا: حدثنا أبو عاصم, عن ابن اريج, عن حيىي بن  -381
أن »: عكرم  بن عبد الر ن, عن أم سلم عبد هللا بن حممد بن صين , عن 

ا, فلما  ان تسع  وع رين راح, أو  دا, نسائه اهر  آىل من بعم   رسوا هللا 
 .« ال هر تسم وع رون)فقيع: يا رسوا هللا, إ ا مضى تسم وع رون, فقاا: 

: -اع و عأ-و  قوا هللا  ,إ  بايما  ئ  يني ,  يكون إ  بايما  عالن و 
يم    فهاا املرال به اي) عن باا ااع حكاي  ا تناق  ,ما فَإغْن فَاع وا فَإغنَّ اَلِلََّ َ ن ور  َرحغ

 ,ومن نظر    أم املنسرين من السلف واد باا نابر ا , ا واحد من العلماع
أو  , اسنسان البعيد  ,ولكن إذا   يس طيم اسنسان ايما  فيكن    ذلن القوا

رال أن يعيدبا فيكن  من ذلن القوا يقوا: أأو حنو ذلن آىل من امرأته مث  ,السأني
 ن . أعدت

 
 الظهار :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عبد هللا بن  ا قاا: حدثنا حممد بن  -382
إسااق, عن حممد بن عمرو بن عطاع, عن سليمان بن يسار, عن سلم  بن صخر 

 نا امرأ أس كمر من النساع,   أرى راأ  ان يصي  من », قاا:  البيال 
رت من امرأيت ح, ينسلخ رمضان, فبينما ذلن ما أصي , فلما لخع رمضان ناب

ب  لدثو ذات ليل  انك ف يل منها ا ع, فوثبا عليها فواقع ها, فلما أصباا 
, فقالوا: ما    دوت على قوم  ف,خربهتم خربي, وقلا هلم: سلوا يل رسوا هللا 

علينا قوا, فيبقى    نا ننعع, إذا ين ا هللا فينا   ابا, أو يكون فينا من رسوا هللا 
,  عاره, ولكن سول نسلمن جبريرتن, اذب  أنا, فاذ ر ا,نن لرسوا هللا 

؟,  أنا بااك):  قاا: فخراا ح, ائ ه ف,خربته اخلرب, فقاا رسوا هللا 
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,  ف,ع ق رقب )فقلا: أنا بااك, وبا أنا يا رسوا هللا صابر حلكم هللا عل , قاا: 
فصم )إ  رقبع باه, قاا: قاا: قلا: والاي بعمن باحلق ما أصباا أملن 

قاا: قلا: يا رسوا هللا, وبع لخع عل  ما لخع من البأع إ    اهرين م  ابعني
, قاا: قلا: والاي بعمن باحلق,   ف صدق, أو أ عم س ني مسكينا)بالصوم, قاا: 

فاذب  إىل صاح  صدق  بو ةريق, فقع )لقد ب نا ليل نا باه ما لنا ع اع, قاا: 
 .« إلين, وأ عم س ني مسكينا, وان نم ببقي هاله, فليدفعها 

 ,أو نابر من أ مر ,إذا نابر من امرأت ,تعدلت ارةواج لوواحد و حكمه الظهار 
 .من اه  احلكم املرتت  على ال وج ,ف,مره   ذلن واحد

 ,-عليه ر   هللا-وقد حكى ا تناق على ذلن  ا واحد من العلماع  ابن قدام  
  باا  الاي  -تعاىل هللا رلوانعليهم -ل عند الصااب  بع حكى أنه   خأ

 يظابر من أربم أو يظابر من ثأي أو يظابر من واحدت. 
 

 اللعان :باب
حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا ابن أيب عدي قاا: أنب,نا ب ام بن حسان قاا:  -383

  أن بأا بن أمي , قال امرأته عند الن  »:  حدثنا عكرم , عن ابن عباس
, فقاا بأا بن  البين  أو حد   نهرك):  ب رين ابن ساماع, فقاا الن  

أمي : والاي بعمن باحلق, إين لصالق, ولين لن هللا   أمري ما يربئ نهري, قاا: 
[ , 6فن لا: "  والاين يرمون أةوااهم و  يكن هلم اهداع إ  أننسهم{ ]النور: 

[ 9إن  ان من الصالقني{ ]النور: ح, بل   واخلامس  أن  ض  هللا عليها 
,  , ف,رسع إليهما فأاعا, فقام بأا بن أمي  ف هد, والن   فانصرل الن  

؟ , مث قاما ف هدت, فلما   إن هللا يعلم أن أحد ما  اذب, فهع من تائ )يقوا: 
[ , قالوا 9 ان عند اخلامس :  أن  ض  هللا عليها إن  ان من الصالقني{ ]النور: 

هنا ملواب , قاا ابن عباس: ف لك,ت, ونكصا, ح, نننا أهنا سرتام, فقالا: هلا: إ
انظروبا, فإن ااعت به أ اع ):  وهللا   أفضح قوم  سائر اليوم, فقاا الن  
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, فأاعت به   العينني, ساب  ارلي ني, خدجل الساقني, فهو ل رين ابن ساماع
 .«  لكان يل وهلا ا,نلو  ما مضى من   اب هللا):   الن, فقاا الن  
أن البين  إذا  ,ما ي علق مبس,ل  البين    باا   مس,ل  اللعان أن وباا فيه إاارت إىل

ما    وأن الن  ,وأن املأعن  ب  النيصع ,إىل املأعن  ,ما فإنه حينئا يلأدع  
 :  ذلن -سباانه و تعاىل-وإ ا و ع إىل قضاع هللا  ,  أخا بالقاف أخا بال به و 

سباانه -  يعو أن هللا )ولو  ما مضى من   اب هللا ع  واع  لكان يل وهلا ا,ن
 ملا قضى   يل نا إىل قضاع آخر بعده. -وتعاىل

وباه النرق   ,ق بينهماامل أعنني إذا تأعنا ينر   ممع باا أن وي نق العلماع أيض ا  
وقد  ,خأل   باا و  ,والولد يلاق ب,مه ,الع تكون بينهما ب  بينون   امل 

عليه ر   -  ذلن ابن قدام   -عليهم رلوان هللا تعاىل–حكى اتناق الصااب  
 . -هللا
 

حدثنا أبو بكر بن خأل البابل , وإسااق بن إبرابيم بن حبي , قا : حدثنا عبدت  -384
 نا », قاا:  بن سليمان, عن ارعمش, عن إبرابيم, عن علقم , عن عبد هللا

  ايمع , فقاا راع: لو أن راأ واد مم امرأته راأ فق له,   املسأد ليل
, ف,ن ا  , فا ره للن   ق ل موه, وإن تكلم الدًوه, وهللا رذ رن ذلن للن  

بينهما,   هللا آيات اللعان, مث ااع الراع بعد ذلن يقال امرأته, فأعن الن  
 .«, فأاعت به أسول اعدا« عسى أن جت ع به أسول»وقاا: 

فإذا ااع بمأث   ,وي نق العلماع أيض ا على أن ال وج   تقبع اهالته على ةوا ه
  خأل فيه  او با ,و  عربت به ,ويؤمر باملأعن  بو ,اهول وبو الرابم  لد المأث 

على باه املس,ل  أن عليها عمع  وقد ن    ,عند السلف من الصااب  و ابم
 .-ر   هللا عليه-السلف من الصااب  املاورلي 

 
 خيار األمة إذا أعتقت :باب
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دثنا حممد بن املمىن, وحممد بن خأل البابل , قا : حدثنا عبد الوباب المقن  ح -385
 ان ةوج بريرت », قاا:  قاا: حدثنا خالد احلااع, عن عكرم , عن ابن عباس

عبدا, يقاا له مايع,  ,ين أنظر إليه يطول خلنها ويبك , ولموعه تسيع على 
يا عباس, أ  تعأ  من ح  مايع بريرت, ومن )للعباس:   , فقاا الن  خده

قالا: يا   لو رااع يه, فإنه أبو ولدك):  فقاا هلا الن   ,؟ بام بريرت مايما
 .«, قالا:   حاا  يل فيه إ ا أانم رسوا هللا, ت,مرين؟ قاا: 

ما بل  اسنسان فأ ومه ,,  باا أنه   حرج على اسنسان أن يرل اناع  العظيمو 
 اناع  رسوا هللا -عليها رلوان هللا-ومم ذلن رلت بريرت    أعظم من رسوا هللا

يهملا ترى الضرر عل ؛ . 
أ   عع ننسه آمر ا أن اناع ه   مقام و  ,وينبا  أيض ا أن ال افم أ   د   ننسه

أو  ,ور النكاحوارمر على ا خ بار سواع  ان   أم ,بع بو ارمر إليها ,ارمر
 .أو  ابا ,الع اق

  
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن أسام  بن ةيد, عن القاسم بن حممد,  -386

مضى   بريرت ثأي سنن: خات حني أع قا و ان », قالا:  عن عائ  
بو عليها ), فيقوا:  ةواها  لو ا, و انوا ي صدقون عليها ف هدي إىل الن  

 .« الو ع ملن أع ق) :وقاا«  صدق , وبو لنا بدي
إذا  ,هاميس   ما  ,بالبقاع معه أو   ؛ةواها عبد ب  باخليارولكن ارم  إذا اع قا و 

 اخليار هلا.  ,  لها ان هىها أو قب  مس  
ا فإن الن   ,ولكنه تو  ,يقوا : ) الو ع ملن أع ق    إذا توىف الراع وقد اع ق عبد 

 ,ق عليها السلفطبغ وباا من املسائع الع ي   ,  للنايالو ع يكون لاري ه الا ور 
 . -عليه ر   هللا- باقهم   ذلن القر   إحكى  وقد

 
 يف طالق األمة وعدهتا :باب
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حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا أبو عاصم قاا: حدثنا ابن اريج, عن مظابر بن  -387
م  تطليق ان,  أق ار), قاا:  , عن الن   أسلم, عن القاسم, عن عائ  

قاا أبو عاصم: فا رته ملظابر, فقلا: حدثو  ما حدثا ابن  .وقرؤبا حيض ان
 أق ارم  ), قاا:  اريج, ف,خربين عن القاسم, عن عائ  , عن الن  

  .تطليق ان, وقرؤبا حيض ان
وملا  ان  ,أهنا على النصف ؛وباا  ما أنه   عدت الطأق  الن   عدت الوفات

 .أو على قرئني ,نصف  انا على حيض نياحليم   ي
و باا من املسائع  ,فإهنا على النصف من ذلن ؛وأما بالنسب  للم وىف عنها ةواها

ر ه هللا -قد حكى إ باق السلف على ذلن ابن قدام   عليها, الع مت اس باق
 . -تعاىل

 
 باب كراهية الزينة للمتوىف عنها زوجها

: حدثنا ي يد بن بارون قاا: أنب,نا حيىي بن سعيد, حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا -388
عن  يد بن نافم, أنه مسم ةين  ابن  أم سلم , لدي أهنا مسعا أم سلم , وأم 

, فقالا: إن ابن  هلا تو  عنها ةواها,  حبيب , تا ران أن امرأت أتا الن  
حدا ن قد  انا إ: ) فاا كا عينها, فه  تريد أن تكالها, فقاا رسوا هللا 
  .ترم  بالبعرت عند رأس احلوا, وإ ا ب  أربع  أاهر وع را

و وة هلا أن ت طي   ,ال ين  سواع  ان ذلن   يدبا أو   واهها :واملرال بال ين 
فهاا  ,أو ا ع ,أو وقم على ثيااا ,وذلن للنا ,سةال  الريح املواول   اسنسان

 . وة هلا أن ت يله
إن  ان  سواع   , انا   عدهتا أن تكلم من ل اج أن ت كلم  و وة  الن للمرأت إذا

 ,وأن يصلها أرحامها ,وهلا أن تصع ر ها ,ذلن باهلاتف أو  اه تقض  حاا ها
بع تلبس  ,و     عليها أن تلبس لباس ا معين ا بنو  معني ,باا  ا   حرج فيهو 

 لباس بي ها  ا   يظهر فيه ةين . 
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 أبوه بطالق امرأتهالرجل يأمره  :باب 
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا حممد بن اعنر حدثنا اعب  عن عطاع بن السائ  عن  -389

أن يطلق امرأته فأعع  -ان اعب   -أن راأ أمره أبوه أو أمه  :أىب عبد الر ن
عليه مائ  حمرر. ف,تى أبا الدرلاع فإذا بو يصلى الضاى ويطيلها وصلى ما بني 

أول بنارك وبر والدين. وقاا أبو  : أبو الدرلاع الظهر والعصر فس,له فقاا
الوالد أوس  أبواب اين  فاافي على : )يقوا   مسعا رسوا هللا   الدرلاع

 . والدين أو اترك
أن ارب ميلن عصم  الطأق, وإ ا املرال بالن الطاع , وليسا ب  وبنا   يعو 

 أق  و حيم  ابنه علىلكع أب, وإ ا ملن  ان حاله  عمر, وذلن الاي حيع أ
ره حلي ننسه, وذلن لواول العلم والديان  والصأح, فعمر بن من  ا     امرأت ابنه
    ابه  أيب يعلىالقال  ابن  ما ذ ر   اسمام أ د وهلاا. م وحمد يمله اخلطاب

, قاا: الطبقات قاا: ااع راع فقاا إن أيب أمرين أن أ لق ةواع, قاا له   تطلق
, فقاا: ح, يكون أبوك  عمر,  أن يطلق ةوا ه فطلقها أبوهن عمر أمر ن اب , إ

قوا  لق   بعم اآلباع أو   بعم ارمهات ت الع تكون وذلن حلظوظ الننس
ليس  حنو ذلن وأ, فارق  ةوان, أو خالعيه حنو ذلن, أوال وا , وإين   أريدبا, و 

اا احمل ن  لمع على القرائن  والم العوباا من امل على ممع باا املولم,باا حيمع 
 على إ أقها.

 
 الكّفارات كتاب

 أن حيلف بغري هللا يالنه :باب
حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا عبد ارعلى عن ب ام عن احلسن عن عبد  -391

  .و  ب بائكم    للنوا بالطوا  :) قاا رسوا هللا  :قاا  الر ن بن مسرت
و  خأل عند الصااب    باا,  , قاا ابن تيمي  احللف باملخلوقات  لها حمر م

احللف  بعم   خأل أنه حمر م, وإ ا وقم اخلأل فيما بعد ذلن   مس,ل  
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, باا من موالم اخلأل عند ؟أم يبقى على لرميه عد  ار  ابع ي بالن   احللف 
 امل ,خرين.

 
 من حلف مبلة غري ملة اإلسالم :باب

حدثنا ابن أىب عدى عن خالد احلااع عن أىب قأب  عن ثابا حدثنا حممد بن املمىن  -391
من حلف مبل  سوى اسسأم  اذبا : )  قاا رسوا هللا :قاا بن الضااك 

  .م عمدا فهو  ما قاا
 على مرات : نس طيم أن نقوا أن احللف باا هللا 

؛ و ذلن, وحنأ لظها: احللف مبعبول  ا هللا اع وعأ؛ فهاا  احللف با ت والع  ى
 خأل.   أن يكون   ذلنباا ارك, و  ينبا

 وباا على نوعني: ليس مبعبول؛الماين: احللف مبعظ م 
أو عظ م هللا  ,النو  اروا: معظ م عظم ه هللا سباانه وتعاىل ؛ وذلن  الن  

ال رك أو من من ل ه  الوالد وحنو ذلن, فهاا حمر م, وعلى خأل   ذلن    ونه 
 حنو ذلن.

هاا أقرب إىل ماين: من حلف مبعظ م   يعظم ه هللا اع وعأ, وإ ا يعظم ه الناس؛ فال
  يليه مرتب , وذلن لاا هللا سباانه وتعاىل.بو , و روا, وبو احللف مبعبول  اها
 

 :قاا  حدثنا ب ام بن عمار حدثنا بقي  عن عبد هللا بن حمرر عن ق الت عن أنس -392
  .وابا: )  . فقاا رسوا هللايإذا ليهول يقوا أنا راأ    مسم الن 

ومن حيلف مبل   ا اسسأم  ,ن يقوا أنا يهولي أو نصراين إن فعلا  اا أو  اا, 
ولكن باا حكمه ا, ما   يع م على لو ا   لينه, ا أو نصراني  فهاا   يكون يهولي  

يكون ذلن ف ينعع, لي إن   ينعع, وباا نصراين إن  , نقوا باا يهو حكم اليمني
 الصااب , وحكى ا تناق على ذلن ابن تيمي  اعلها ميني السلف الصا ,   ,ميين ا
 أن باا ميني, و  ينقل  إىل مل هم. 
 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 225

 

 من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها :ببا
حدثنا سنيان بن عيين  حدثنا أبو ال عراع عمرو بن  حدثنا حممد بن أىب عمر العدين -393

قلا يا رسوا  :عن أبيه قاا  حوري عول بن مالن اي معمرو عن عمه أىب ار
  . نر عن ميينن: )ف,حلف أن   أعطيه و  أصله. قاا  ابن عم ي,تيو هللا 
 أو عقوق الوالدين ين  باليمني احلرام, وذلن بقطيع  الرحمعلى اسنسان أن  وحيرم

 أو  الن أيضا بنعع احملرم, و ا ذلن.
عليه رلوان هللا –قه, وقد ااع عن عبدهللا بن عباس وأما الطاعات في , د   ح

عليه اات؛ قياس ا على اخلليع إبرابيم, و      من حلف أن يابح ابنه :-تعاىل
 .االف له من أصااب رسوا هللا 

 
 ()من أوسط ما تطعمون أهليكم :ابب

حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الر ن بن مهدى حدثنا سنيان بن عيين  عن  -394
مان بن أىب املاات عن سعيد بن ابا عن ابن عباس قاا  ان الراع يقوت أبله سلي

قوتا فيه سع  و ان الراع يقوت أبله قوتا فيه ادت فن لا )من أوس  ما تطعمون 
 أبليكم  .

وأما بالنسب  للطعام    نارت اليمني؛ نقوا يرام   ذلن إىل عرل الناس, ومن نظر 
  قوا هللا اع وعأ : )من أوس  ما تطعمون  -  هللاعليهم ر -   أم املنسرين 

أبليكم  أهنم خي لنون   ذلن, وذلن يس  اخ أفهم   العرل من اه  الطعام, 
فلكع بلد عرل, وما يسد  احلاا  إذا وعهم على إناع واحد أو وعهم على  عام 

ق السلف م نرق ف,ابعهم فهاا  ال, فاام   ذلن إىل حاا البلد, وباا باتنا
 أيض ا.

 
 ميينه وال يكفر النهى أن يستلج الرجل يف :باب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 226

 

عن معمر عن  ام قاا مسعا  يحدثنا سنيان بن و يم حدثنا حممد بن  يد املعمر  -395
اليمني فإنه آمث له  اس لج أحد م   : )إذا قاا أبو القاسم  :يقوا  أبا بريرت

  .أمر اا عند هللا من الكنارت الع
س    نارت فيها على الصايح, وذلن اليمني الاموس الاي خيرب واليمني الامو 

اسنسان بكاب, يقوا: وهللا إين فعلا  اا, وهللا فأن فعع  اا يقوا وبو  اذب, 
وذلن أن الكنارت تكون رمر مس قبل  خبأل عن اسخبار عن أمر ماض؛ فهاا  

رف  اخلأل العلماع اتناق السلف, وعدم مع  ا واحد من  اب حمم, وقد حكى
نصر لاموس, قد ن   على ذلن حممد بن عندبم   عدم الكنارت   اليمني ا

 و الن ابن املنار على أن اليمني الاموس    نارت فيها.
 

 باب إبرار املقسم
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن عل  بن صا , عن أاعع بن أيب  -396

أمرنا », قاا:  اع بن عاةبال عماع, عن معاوي  بن سويد بن مقرن, عن الرب 
 .«بإبرار املقسم  رسوا هللا 

وبع اسبرار   ذلن واا ؟ إذا أقسم علين أحد بع إبراره   ذلن واا ؟ نقوا 
 باا   خيلو من حالني: 

 من له حق علين,  ,ب  وأم, فيأ  ولو   يكن قسم, فالقسم من باب أوىل. -1
من ارصااب واربع ومن يعرتض  من ليس له حق علين, وذلن  عام  الناس-2

 اسنسان, فهاا يس ا  إبرار القسم و     عليه.
أقسم عليه أبو بكر   الرؤيا مل ا أو هلا, أو ا أبو بكر فقاا الن    وذلن أن الن  

. فقاا أبو بكر: أقسما  أصبا بعض ا وأخط,ت بعض ا): -عليه الصأت والسأم-
 .   تقسم): -عليه الصأت والسأم-, فقاا الن  علين يا رسوا هللا إ  أخربتو

هلاا نقوا يرام اسنسان   ذلن املصلا  في , د   حقه أن  ي  القسم, وإن   
     فأ حرج عليه.
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 ى يف ميينهباب من ورّ 
عبد هللا بن أيب صا , عن  أخربناحدثنا عمرو بن رافم قاا: حدثنا ب يم قاا:  -397

ينن على ما يصدقن به )مي:  قاا: قاا رسوا هللا ,  أبيه, عن أيب بريرت
 . صاحبن

صدقه به صاحبه   باا ) و  ميينه على ما ي :وباا بو ارصع, أن اسنسان   قوله
 ان   ذلن مصلا  أو   يكن فيها مصلا  ؛ رن باا بو الصدق بو ارصع  
 كاب.الوما عداه 

لمس الف باليمني, و الن ل حق   ولكن إذا  ان   ذلن لرر على اسنسان و 
له مصلا     و  ينوتحق للنسان باس نطاق اسنسان ب,مر,  أيض ا   الكأم  

ذلن, فله أن ي ور ي إذا تضرر من الصدق, و  ي نو ت لااه حق ا, وباا  الن أيض ا,  
عليه -الن   عن ما أنه   الكأم العام  الن أيض ا   اليمني, وروي   ذلن 

  و الن أيض ا عن بعم الصااب  ايئ ا. -السأمالصأت و 
 

 باب النهي عن النذر
حدثنا أ د بن يوسف قاا: حدثنا عبيد هللا, عن سنيان, عن أيب ال نال, عن  -398

إن النار   ي,يت ابن آلم : ) , قاا: قاا رسوا هللا  ارعرج, عن أيب بريرت
 خرج به من البخيع فييسر ب  ع إ  ما قدر له, ولكن يالبه القدر ما قدر له, فيس

   .عليه ما   يكن ييسر عليه من قبع ذلن, وقد قاا هللا: أننق أننق علين
رج أاملرال ااا أنه ي س خرج به من اللئيم  و البخيع, يعو أن اسنسان   يس طيم أن خي 

ر أن خيرج ماا  اا أو ي صدق بكاا أو ي عبد هلل بكاا, اصدق ه إ  باليمني, فين
رج من  ا ت,ولكن ا  ل م ننسه بيمني,أو ي   , من  ا أن ي ؤ د عليه, يدلكرمي الاي خي 

 في صدق ويننق ويصل , وي عبد هلل ع  واع من  ا نار.  يقف عليه رقي ,أن أو 
وذلن أنه   يليق مبقام هللا سباانه وتعاىل أن  اسنسان   ي عبد هلل إ  بنار, فك,نه 

لفع ا, وهلاا  ان ارصع   النار الكراب , وإذا نار  يدفم ننسه إىل عبالت هللا 
 م ا للنار وملن نار اسنسان به. اسنسان فيأ  عليه   ذلن الوفاع تعظي
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 الوفاء بالنذر :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حن  بن  ياي, عن عبيد هللا بن عمر,  -399

ا   ايابلي , نارت نار  », قاا:   عن نافم, عن ابن عمر, عن عمر بن اخلطاب
 .«بعدما أسلما, ف,مرين أن أو  بناري  فس,لا الن  

 هلل   خالص   ينعلها اسنسان   ايابلي  وبالع ارعمااوباا لليع على أن 
أو  , و البي الن أو   ,هنا تنعقد سواع ارميانفإفيها أهنا ت  قبع عنه,  الن أيض ا 

أو  ,هلل سباانه وتعاىل, أو  انا باه الناور انا م نصرف   ارنكا , وباه ما
يعقد ممأ  مس قسم ا  ايأو العقول  ا معقولت على حرام. وذلن  ال ,ارميان

عليه الصأت -فهاا من البا ع. وهلاا يقوا الن  أو  ا ذلن ارنصاب  وأبارة م 
, يعو ي ك   لن ارار قبع ذلن  ,ا من خانأسلما على ما أسل) :-والسأم

وهلاا اسنسان إذا  ان   ةمن ال رك, نقوا إذا  ان اسنسان م ر  ا عمله بعد 
 إسأمه على نوعني: 

 ع    ما فعله قبع اسسأم وبو ال  هلل ؛ رن امل ر ني   ي ر ون لائم ا  -1
د   قلوام ال رك, في ر ون    بعم ارعماا ويوح دون   ارعماا ولو واغ

ةمن  لن ال رك, فإذا أسلموا ما فعلوه خالص ا هلل ذ هم  عننبعضها, و  ين
 و ا ذلن.  ؛  الاي ي صدق, وي ننق, ويع ق,ار هم يكون مقبو   

ائل  لآلهل  أو لاا هللا, فالن   ي قبله هللا  وإذا فعع ذلن آلهل ه, ف,ننق أموا    -2
 اع وعأ ؛ رنه ارك.

) أنا  قاا: القدس ,وهللا اع وعأ يقوا  ما ااع   الصايح   احلديع 
 ن ال رك, من أارك مع   اي تر  ه وار ه  . عأ ىن ال ر اع 

 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا مروان بن معاوي , عن عبد هللا بن عبد  -411

وب  رلين    الر ن الطائن , عن ميمون  بنا  رلم اليساري , أن أبابا لق  الن  
قاا:  ,  ,؟ بع اا وثن):  ان , فقاا رسوا هللا له, فقاا: إين نارت أن أحنر ببو 

 .  أول بنارك)قاا: 
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ببوان ,  م اا  املنكر منكر ولو  ان العمع حق ا, وهلاا نار أن ينار إبأ  و  باا أن 
عيد من  هافيأفيها وثن يعبد؟ أبعد ذلن قاا:  س,له -عليه الصأت والسأم-والن  
 . بنارك أولغ ): -ت والسأمعليه الصأ-قاا الن  ف م؟أعيالب

يعو إذا  ان فيها عيد ي  ااهم   الظابر ولو  انا ني ن هلل فهاا حمرم.  الاي 
فهاا  تي,يت ممأ  إىل صنم أو وثن ويعرل أنه ي عبد من لون هللا, ف,رال أن ي خاه سرت 

    وة. 
أنوا    أي نو  من   الن أيض ا الاي ي  ابه الناس   نابربم   ارفعاا,

ا ولو  ان قلبه م واه  ب, في اس  عليهم ع امل اا هلل اع وعأ, وهلاا نقوا إن  اد 
ر م  لعمع البا ن.   امل اا    الظابر حم 

 
 التجارات كتاب

 باب احلث على املكاسب
حدثنا أ د بن سنان قاا: حدثنا  ما بن ب ام قاا: حدثنا  لموم بن اوان  -411

ال اار ):  , قاا: قاا رسوا هللا  ن ابن عمرالق اي, عن أيوب, عن نافم, ع
   .ارمني الصدوق املسلم مم ال هداع يوم القيام 

وذلن أنه  ,إ ا عظ م أمر ال اار ارمني الصالق باع بار أن ال اار حي اج إىل الوعدو 
إىل الوعد, و الن الوفاع به, فرمبا أخع   الناس   يومه وليل ه, فهو حي اجي عامع مم 

قاا:  يروى   اخلرب يال  على ال أار الكاب, وهلااو  ,  الناس, فيال  عليهمبصا
  , وااع   رواي  ) ال أار  .  الصب ا ون والصو ا ون)أ اب الناس 

لنون, وباا ي  هر عند عيعو ذلن أن يكون فيه وعد مث ب  احلغَرل.  أبعد ذلن خي 
 

لد قاا: حدثنا عبد هللا بن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا خالد بن ا -412
سليمان, عن معاذ بن عبد هللا بن خبي , عن أبيه, عن عمه, قاا:  نا   جملس, 

وعلى رأسه أثر ماع, فقاا له بعضنا: نراك اليوم  ي  الننس, فقاا:   فأاع الن  



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 231

 

  ب,س بالاىن ملن اتقى, »مث أفاض القوم   ذ ر الاىن, فقاا: « أاع واحلمد هلل»
 .«ملن اتقى خا من الاىن, و ي  الننس من النعيم والصا 

 -عليه الصأت والسأم-ال أارت ااع   ذلن أهنا أصع الكس , وااع عن الن  و 
: -عليه الصأت والسأم-الر ن عن الن   عيم بن عبد  خرب م رسع من حديع ن  

  "  رواي :  . وااعسائر اخللقوالع ر الباق     ",ال أارت  رةق الأع ار   تسع"
 ."الانم

على بعم أنوا  ال أارت, منها: اررض,  -عليه الصأت والسأم-وحع  الن  
 و ا ذلن.   الن أيض ا   ال راع , وأبالن جتارت اررض,  ويدخع  

سند, قاا: امل    حديع أم بانئ  -عليه الصأت والسأم-ن الن  عوااع 
 . علين بالانم فإهنا بر  )
 

 التوقي يف التجارة :باب
حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا قاا: حدثنا أبو معاوي , عن ارعمش, عن اقيق,  -413

السماسرت, فمر بنا   عن قيس بن أيب  رةت, قاا:  نا نسمى   عهد رسوا هللا 
يا مع ر ال أار إن البيم )فسمانا باسم بو أحسن منه, فقاا: ,  رسوا هللا 

 .  وبوه بالصدق ره احللف واللاو, ف حيض
, أن الن   عليه -قد روى عبدالرةاق   املصنف من حديع ق الت واحلسن مرسأ 

ملا يال  عليه  :يعو  ,إن ائ م أقسما أن  ال اار فاار)قاا:  -الصأت والسأم
ر أو   ع  , ع أمواا الناس رمبا اَ بالقسم, و الن أيض ا باليمني, و الن أيض ا  من
والننق     ,أن يكمر من الصدق    ممع باا ملن  انا حاله ر, وهلاا ي  ر ي ع  

 وم, اا معا مناسباهتا. ,موالعها
 

 احلكرة واجللب :باب
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حدثنا نصر بن عل  ايهضم  قاا: حدثنا أبو أ د قاا: حدثنا إسرائيع, عن عل   -414
بن سا  بن ثوبان, عن عل  بن ةيد بن ادعان, عن سعيد بن املسي , عن عمر 

   .ايال  مرةوق, واحمل كر ملعون: ) ب, قاا: قاا رسوا هللا بن اخلطا
ويعل  السلع  وين ظر ننال الع بالسوق ح, يضم سلع ه حيبس الاي : املرال باحمل كر

يل   سعربا, فهاا حم  كر, أو   حاا حاا  الناس هلا و  تواد إ  عنده, مث اوي ا
 . يقوم يبسها عنهم لي لال السعر   ذلن  أع  

   ذلن أن هللا   ,ايال  مرةوق)  قوله  -عليه الصأت والسأم-وهلاا الن  
عر   ذلن لون  اه.  بر    يعطيه   ما ال  اخلا للناس ولو  ان السغ

 
 أجر الراقي :باب

حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا قاا: حدثنا أبو معاوي  قاا: حدثنا ارعمش, عن  -415
  نضرت, عن أيب سعيد اخلدري, قاا: بعمنا رسوا هللا اعنر بن إياس, عن أيب 

ثأثني را با   سري , فن لنا بقوم, فس,لنابم أن يقرونا ف,بوا, فلدن سيدبم, ف,تونا, 
فقالوا: أفيكم أحد يرق  من العقرب؟ فقلا: نعم, أنا, ولكن   أرقيه ح, تعطونا 

أت عليه احلمد سبم مرات  نما, قالوا: فإنا نعطيكم ثأثني اات, فقبلنابا, فقر 
فربئ, وقبضنا الانم, فعرض   أننسنا منها ا ع, فقلنا:   تعألوا ح, ن,يت الن  

  ؟ اق سموبا أوما علما أهنا رقي )قدمنا ذ رت له الاي صنعا, فقاا: , فلما
 .  والربوا يل معكم سهما

امل و ع, عن  حدثنا أبو  ري  قاا: حدثنا ب يم قاا: حدثنا أبو ب ر, عن ابن أيب
  .بناوه  عن أيب سعيد, عن الن   أيب امل و ع,

وحدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا حممد بن اعنر قاا: حدثنا اعب , عن أيب ب ر, 
د هللا: والصواب بو بناوه. قاا أبو عب  عن أيب امل و ع, عن أيب سعيد, عن الن  

 .أبو امل و ع
 -عليه الصأت والسأم-لمبوت ذلن عن الن   على الرقي    حرج فيه, تأخا ارار و 

 أنه أقر  أصاابه عليه. 
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أن يرق    ,أن يقوم اسنسان برقي   اه :يعو, نآرقي   ا املسلم للقر س ئع ال يخ: 
  افر ا؟

 . -عليه الصأت والسأم-عن الن    نعم, وباا أيض ا نابر النف,ااب: 
 ارَّ ي قاا برقي  الكافر للمسلم باا  ع الن ب

عليها -؟ ااع باا عن عائ   مامل
 وعن  ابا من السلف.  -رلوان هللا

 ااع أيض ا عن عبدهللا بن مسعول رقي  البهيم . و 
لكن يظهر وهللا أعلم أن السلف يكربون أن ينص  اسنسان ننسه راقي ا, وهلاا و 

 سن. اعل و نبيًّا؟ ارقغ ننأيرقيه, فقاا:  أنسعد بن أيب وقاري ااعه راع فس,له 
فأ حرج عليه أن يعطيها  اه إذا اح اج, وأن يرفم  فالرقي  الع يطلبها اسنسان,

أن ي,تيه, فهاا   أرى السلف  البأع عنه, ولكن أن ينص  ننسه لكع  ال   
 حيباونه, بع نابر ارمر أهنم يكربونه. 
به   مسأده,   بي ه,   ذباه اسنسان ولكن على سبيع ا عرتاض فيما يوافق

 وإيابه, وحنو ذلن. 
 وأفضع الرقي  أن يرق  اسنسان ننسه. 

 واملؤثر   أمر الرقي  أمران: 
 -عليه الصأت والسأم-اروا: بو اآلي املقروع, وذلن أنه ثبا عن الن   ارمر

وقع بو هللا أحد,  ات,واملعو ذ ,والكرس  ,لرقي ,  ما   النال ل آياخ يار بعم 
 و ابم. 

ق , وبر  ه, والناس ي باينون   ذلن, و أ ارمرين م علق  باهلل ابو صدق الر الماين: و 
 سباانه وتعاىل.

نه منم وحر م أخا أمن ارحاليع  -عليه الصأت والسأم-و  يمبا عن الن  
من ذلن,  عارارت على الرقي , وهلاا البخاري ومسلم   صايايهما   خيراا ا 

 فيه.  إ  لعل   نابرت تنكباهوما 
 

 النهي عن مثن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل :باب
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حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا الوليد بن مسلم قاا: أنب,نا ابن هليع , عن أيب  -416
 . «هنى رسوا هللا صلى هللا عليه وسلم عن مثن السنور», قاا:  ال با, عن اابر

با  الكل  بلاق ع   مثنها وبيعها. بع ت  واخ لف العلما ,ل بالسنور بو اهلرتااملر  سغ
 أم  ؟ 

مسلم النه  عنه, وااع أيض ا و  الصايح   -عليه الصأت والسأم-وااع عن الن  
 عن بعم السلف اسمث   ذلن.

نه قد ثبا باا عن  ا واحد من أف أوة قني ها خبأل الكل , وذلن  أما قني ها,
 .ف, سواع من الصااب  أو ال ابعنيالسل
 

 ما ال حيل بيعه :باب
حدثنا عيسى بن  ال املصري قاا: أنب,نا الليع بن سعد, عن ي يد بن أيب حبي ,  -417

  أنه قاا: قاا عطاع بن أيب رباح: مسعا اابر بن عبد هللا, يقوا: قاا رسوا هللا 
, «إن هللا ورسوله حرم بيم اخلمر, واملي  , واخلن ير, وارصنام»عام الن ح وبو مبك : 

قيع له عند ذلن: يا رسوا هللا أرأيا ااوم املي  ؟ فإنه يدبن اا السنن, ويدبن ف
, مث قاا رسوا هللا صلى هللا « , بن حرام»اا ايلول, ويس صبح اا الناس, قاا: 

قاتع هللا اليهول, إن هللا حرم عليهم ال اوم ف,ولوه, مث باعوه ف, لوا »عليه وسلم: 
  .«مثنه

ومث  اهلاملاا احلرام إذا اس ااا ااة, وهلاا يطعمه نوا وأاملكروه   باا أن املاا 
ويس نيد اسنسان منها أو يطعمه البهيم  من اائمه  ا , يس ايع   النوالح

اس ااا ااة  إذافيها حلم ا, مث يقوم ب, له. وهلاا نقوا  يس ايع يطعمها, مث
 للنسان أن ي, له. 

 
 ، وال يسوم على سومهال يبيع الرجل على بيع أخيه :باب

حدثنا سويد بن سعيد قاا: حدثنا مالن بن أنس, عن نافم, عن ابن عمر, أن  -418
   .  يبيم بعضكم على بيم بعم), قاا:  رسوا هللا 
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أن يبيم الراع على بيم أخيه وخيط  على  -عليه الصأت والسأم-وهن  الن  
 , فإن خطب ه صايا , إذا  ان   يعلم فخط وخطب  أخيه. ذلن إذا  ان يعلم, 

ت.  ا   واملرأت ا 
و الن أيض ا   مس,ل  البيم على بيم أخيه, فإذا  ان   يعلم فإنه   حرج عليه, 

 عرين.س غ ال وحينئا  يكون البائم باخليار, با خ يار بني
 

 
 النهي أن يبيع حاضر لباد :باب

ل بري, عن سعيد بن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا سنيان بن عيين , عن ا -419
  .   يبيم حالر لبال)قاا:   املسي , عن أيب بريرت, أن رسوا هللا 

إذا  ان حالر ا, البالي حالر ا, وأما إذا  ان  :حالر لبال. يعو يقوا   يبيمبنا 
 ائغب ا فيأوة تو يله, و وة تو يله أيض ا إذا  ان حالر ا معه, وبو يرى ويسمم, وقد 

على اواة تو يع البالغ للاالر من اه   -ليهم ر   هللا تعاىلع-اتنق العلماع 
الو ال , مم حضور وأن ارمر بيده, أو إذا  ان  ائب ا, وقد حكى اتناق السلف عن 

  .واحد من العلماع  ابن بطاا  باا  ا
 

 النهي عن تلقي اجللب :باب
ام , عن ب ام بن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, قا : حدثنا أبو أس -411

حسان, عن حممد بن ساين, عن أيب بريرت, عن الن  صلى هللا عليه وسلم قاا: 
 . «  تلقوا اراأب, فمن تلقى منه ايئا فاارتى, فصاحبه باخليار إذا أتى السوق»

تلقاه إن ي رتي منه قبع أن يصع إىل السوق, فلواملرال بالنه    ال لق , أن ي لقاه 
ارتى منه وااع إىل السوق اقبع السوق, باا بو املنه  عنه, وإذا  ف نعقد الصنق 

 و  االف له.  -عليه رلوان هللا تعاىل-فهو باخليار, وقد ااع باا عن أيب بريرت 
أخرى  بو مس,ل  ولكن لو أنه اس قبله وااع معه إىل السوق فهاا حينئا  يقوا

 حالر لبال.   بيم  -عليه الصأت والسأم-خت لف عن هن  الن  
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 بيع اخليار :باب

حدثنا العباس بن الوليد الدم ق  قاا: حدثنا مروان بن حممد قاا: حدثنا عبد  -411
و, عن أبيه, قاا: مسعا أبا سعيد اخلدري, يالع ي  بن حممد, عن لاول بن صا  املد

  . إ ا البيم عن تراض):  يقوا: قاا رسوا هللا 
سيف احلياع   اسنسان, فهاا  اس اأا ون عنوالبيم الاي يكون عن إ راه, أو يك

, فما ي,خاه اسنسان من أخيه   نابره صورت البيم ولكنه بإ راه أو ابناف ليس
الناس لياراه فيب ا  منه سلع  حياع , فهاا  أمام بسيف احلياع, في,يت إىل اخ 

ن , وذلن ربا عخا بسيف احلياع فهو أ   ا, أن مبا عبإوا  العلماع على أن 
ا أ خا إذعمن  لبححه املاا  أننسولو  دفماحلياع له أثر على اسنسان   يس طيم أن ي

 .إاهارهباس دعاع سيف احلياع و 
 

 النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما مل يضمن :باب
حدثنا عممان بن أيب ايب  قاا: حدثنا حممد بن النضيع, عن ليع, عن عطاع, عن  -412

هناه عن اف ما    إىل مك   ا بعمه رسوا هللا مل», قاا:  ع اب بن أسيد
 .«يضمن

 على حالني:  ما  يس طم اسنسان على تسليمه وليس عنده,
 إما   ميلن اسنسان ذلن, فهاا   خأل عند العلماع على بطأنه.   -1
ذلن البيم  ميض نسان تسليمه, ولكنه   يسلمه, بع يبيم؟ م اسيوأما ما يس ط -2

 ؟ ولو   يره أم  
 نقوا   ذلن على حالني: 

احلال  اروىل: إذا  انا السلع  ت عرل وصن ا ولو   يربا, فهاا  وة إذا  ان قالر ا 
عليه ر   -ن  عليه الطااوي  قدعلى ال سليم, وحك  ا تناق على ذلن, 

قون على بو الن السلف يط ,-عليهم رلوان هللا تعاىل-إىل أن  الصااب   -هللا
 .هإذا ثبا ذلن   الابن وصن :يعو ,بيم املقدور على تسليمهاواة وصا  ال
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احلال  الماني : إذا  ان   يمبا   الابن الوصف, و بد من رؤي ه, فهاا حينئا  
 نقوا   ي ك نى بالقدرت على تسليمه ح, يراه. 

ومن قاا باحلال  اروىل, وب  أن البيم الصايح   ذلن إذا  ان قالر ا على 
بالابن, قالوا بو باخليار إذا رآه, ويقيسون ذلن  م ذلن يرس وصف التسليمه و 

 يكم بيم ارعمى. 
له بعد  وبانارعمى صايح, واراؤه صايح, وإذا  ان  الن على بيم قالوا ال

, فله الراو  إذا رآه مبصر من أبلهبذلن ما قصر بصره عن معرف ه فله اخليار 
ا  ان يبيم ايئ ا وبو قالر على تسليمه  الن أيض ا اسنسان إذقالوا   .اخليار
 نه, فإنه ميض  البيم. صفو 

 
 بيع العربان :باب

حدثنا النضع بن يعقوب الرخام  قاا: حدثنا حبي  بن أيب حبي  أبو حممد,   -413
 ات  مالن بن أنس قاا: حدثنا عبد هللا بن عامر ارسلم , عن عمرو بن 

 «. بيم العربان, هنى عن  أن الن  »اعي , عن أبيه, عن اده, 
: العربان أن ي رتي الراع لاب  مبائ  لينار, فيعطيه لينارين ابن مااه قاا أبو عبد هللا

عربونا, فيقوا إن   أارت الداب  فالديناران لن, وقيع: يعو وهللا أعلم, أن ي رتي 
الراع ال  ع فيدفم إىل البائم لر ا, أو أقع, أو أ مر, ويقوا: إن أخاته وإ  

 .بم لنفالدر 
عن بيم العربون, ااع   ذلن ول  من  -عليه الصأت والسأم-الن    هنو  

عن  ع, و  يصح منها ا -عليه الصأت والسأم-ليع   لرميها عن الن  اارح
  . رسوا هللا 

 وهلاا بيم العربون صايح, وإذا أخاه فإنه له, إذا تراام امل رتي عن ذلن. 
 

 بيع املزايدة  :باب
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نا ب ام بن عمار قاا: حدثنا عيسى بن يونس قاا: حدثنا ارخضر بن حدث -414
أن راأ من »,  عأأن قاا: حدثنا أبو بكر احلنن , عن أنس بن مالن

؟ قاا: بلى, حلس  لن   بي ن ا ع)يس,له, فقاا:   ارنصار, ااع إىل الن  
, قاا: ف,تاه  ائ و اما)نلبس بعضه, ونبس  بعضه, وقدح ن رب فيه املاع, قاا: 

؟ فقاا راع: أنا  من ي رتي باين)بيده, مث قاا:   اما, ف,خا ا رسوا هللا 
؟ مرتني أو ثأثا, قاا راع: أنا آخا ا  من ي يد على لربم)آخا ا بدربم, قاا: 

اارت ب,حد ا )بدر ني, ف,عطا ا إياه وأخا الدر ني, ف,عطا ا ارنصاري, وقاا: 
, فنعع, ف,خاه رسوا هللا  لن, واارت باآلخر قدوما, ف,تو به عاما فانباه إىل أب

  :اذب  فاح ط  و  أراك مخس  ع ر يوما), ف د فيه عولا بيده, وقاا  ,
اارت ببعضها  عاما )فأعع حي ط  ويبيم, فأاع وقد أصاب ع رت لرابم, فقاا: 

واهن يوم باا خا لن من أن جت ع واملس,ل  نك     ), مث قاا:  وببعضها ثوبا
القيام , إن املس,ل    تصلح إ  لاي فقر مدقم, أو لاي  رم منظم, أو لم 

 .« موام
خا باه السلع  وبعها  :فقاا ,أو أن يبيم له ,ا أن ي رتي لهإذا و ع اسنسان أحد   

ييع أن اسنسان ي ايد فيها  ؟يل بع رت فما ةال فهو لن فهع  وة ذلن أم  
إذا لمن البيم بالن فله أن ي ايد فيها قد ااع عن عبد  :نقوا ,حلي ننسه ,هحلظ  

االف له أعلمه من  و  ,أنه  ب,س ااا -عليه رلوان هللا تعاىل-هللا بن عباس 
 . أصااب رسوا هللا 

 
 من كره أن يسعر  :باب

حدثنا حممد بن ةيال حدثنا عبد ارعلى حدثنا سعيد عن ق الت عن أيب نضرت عن أيب  -415
لو قوما يا رسوا هللا : فقالوا   أ السعر على عهد رسوا هللا » :قاا  سعيد
 .« إين رراو أن أفارقكم و  يطلبو أحد منكم مبظلم  نلم ه) :قاا

وهلاا   ,وارصع   ال سعا الكراب  وذلن رنه رمبا يضر بالبائم أو رمبا يضر بامل رتي
 -عليه رلوان هللا-طاب ر بعم اخللناع  عمر بن اخلولكن سع   , ره من باا الواه
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يكون ذلن    ع  ولكن   ,تقوم مصلا  املسلمني إ  بال سعا وذلن رنه  
وذلن ممأ ب سعا أمر معني  ,يال  على الظن ورول املنسدت فيه سلع  فيسعر ما

ويبقى ارصع , يضر  ار نياع الضعناع ح,  ؛ أو أمر ذب  أو حنو ذلن ,بسلع 
مس,ل  ال سعا   مس,ل  لفم الضرر وإ  فارصع   ذلن  على حاله ويدخع حينئا

 الكراب  .
 

 السوم  :باب
حدثنا عل  بن حممد, وسهع بن أيب سهع, قا : حدثنا عبيد هللا بن موسى قاا:   -416

هنى », قاا:  أنب,نا الربيم بن حبي , عن نوفع بن عبد امللن, عن أبيه, عن عل 
 .«مس, وعن ذبح ذوات الدرعن السوم قبع  لو  ال   رسوا هللا 

 .وقبع اا ماعهم وتوافربم ,وذلن رنه قبع ورول الناس إىل السوق
 

 كراهية األميان يف الشراء والبيع  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, وأ د بن سنان, قالوا: حدثنا أبو  -417

:  هللا  , قاا: قاا رسوا معاوي , عن ارعمش, عن أيب صا , عن أيب بريرت
ثأث    يكلمهم هللا ع  واع يوم القيام , و  ينظر إليهم, و  ي  يهم, وهلم عااب )

أليم: راع على فضع ماع بالنأت مينعه ابن السبيع, وراع بايم راأ سلع  بعد 
العصر فالف باهلل رخابا بكاا و اا فصدقه, وبو على  ا ذلن, وراع بايم 

  .فإن أعطاه منها وىف له, وإن   يعطه منها   يف له إماما   يبايعه إ  لدنيا,
 ,وذلن ل دت املناسد ؛ولو وا  ال سعا   ا ع لوا  تسعا اررال  اليوم

, ايس طيم أن ي خا لار   وذلن أن اسنسان   ,ولرر ار نياع على الضعناع   ذلن
نسان له لارا   أي  ان أصأ   ال ريع  وبو إحياع املوات وأن يب و اس مث ألا  ما

ذلن الضعناع والنقراع بع لر من بو أعلى  و لا   ذلن ارسعار فضر   ,أرض
وذلن  ن نا   بق  معين  من الناس على حساب النقراع وباا من آ د  ,منهم

 بع لو وا  ال سعا لوا    ممع باه احلاا. ,أنوا  ال سعا
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حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا حيىي بن خلف قاا: حدثنا عبد ارعلى, ح و  -418

حدثنا إمساعيع بن عيال, قا : حدثنا حممد بن إسااق, عن معبد بن  ع  بن 
إيا م واحللف   البيم, فإنه ):  , قاا: قاا رسوا هللا  مالن, عن أيب ق الت

  .يننق, مث مياق
أيضا   الن و  ,وإ ا برب   ماهلا ,  باا إاارت إىل أنه ليس العربت بإنناق السلع 

أو  ,فرمبا يننق اسنسان سلع ه ,وإ ا برب   أثربا على اسنسان ,ب رائها وحياةهتا
 ويكون حينئا وبا  عليه . ,يكس  من ذلن ما   

 
 النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صالحها  :باب

حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا سنيان, عن ابن اريج, عن عطاع, عن اابر,  -419
 .«ى عن بيم الممر ح, يبدو صأحههن  أن الن  »

ا وال مر  الب   ,فالسنبع يبدو صأحه باصنراره ,وخي لف بدو الصأح من مثر إىل مثر
عليهم رلوان -وااا  ان يقض  الصااب   ,صأحه با رارهيبدو   بعم أنواعه 

 و  االف هلم من ,وأيضا ااع عن عبد هللا بن عباس , عمر بن اخلطاب  -هللا تعاىل
 .أصااب رسوا هللا 

 
 النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض  :باب

  :قاا حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم عن ابن أيب ليلى عن أيب ال با عن اابر  -421
عن بيم الطعام ح,  ري فيه الصاعان صا  البائم وصا    هنى رسوا هللا »

 .«امل رتي
يصح بيعه  و  ,فأ  وة حينئا ؛و  ميكن تسليمه ,وما   ميكن   البيم قبضه

قد  .فهاا    وة ؛وذلن  بيم الل ن   الضر  و الن أيضا الصول على الظهر
 ,وااع عن ابن عمر ,ااع   ذلن النه  عن واع  من الصااب  ااع عن أيب بريرت

 .«  االف هلم من أصااب رسوا هللا » :وقاا ابن ح م ارندلس 
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 عام من الربكة ما يرجى يف كيل الط :باب

حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا إمساعيع بن عيال قاا: حدثنا حممد بن عبد  -421
يقوا:  , قاا: مسعا رسوا هللا  الر ن الياص , عن عبد هللا بن بسر املاةين

  . يلوا  عامكم يبارك لكم فيه)
رال أن يبيعه املرال بالن أن اسنسان يكيع الطعام قبع أن يبيعه يعو إذا اارتاه مث أ

وما حياة  ,فهاا أمارت على حياةته ,مث يبيعه بعد ذلن ,مرت أخرى فإنه يكيله لننسه
ى بينن وبينه فاينئا ااة فإذا خل   ؛وما   حياة أو ي ق حياةته ,فأبد من حياةته

 باع بار لقق امللن   ذلن. ,لن أن تبيعه
 .«وغ نَ ه فحَ    لْ فكغ »:  س ئع ال يخ:   حديع عائ   

 ف,ااب: املرال بالن بو احلساب, باا ما ي علق ب,مر البيم, وذلن أمر آخر.
 

 يرجى من الربكة يف البكور  ما :باب
حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  قاا: حدثنا إسااق بن اعنر بن حممد بن عل   -422

, أن  بن احلسني, عن عبد الر ن بن أيب بكر ايدعاين, عن نافم, عن ابن عمر
 . اللهم بارك رمع   بكوربا)ا: ا, ق الن  

من  رق م عدلت و لها  -عليه الصأت والسأم-وباا احلديع ااع عن الن   
وبر      ,والبكور بر     البيم .ولكن معناه صايح أن الرب     البكور, معلول 
اخ يار باا  وهلاا اعع هللا  ,وذلن لصناع الابن ح, للنظر واحلأ  ؛العلم

 ,وذلن لصناع الابن  ؛وأن حي ر الناس لاى) نانرت موسى مم فرعون ال من مل
  .في,يت بعد ذلن نوم مث يصنو الابن ,سابق وذلن بعد راح ه من  د هنار  

يصنو الابن للنظر  ,ف,قرب ارةمن  لصناع الابن بو بعد ا س يقاظ ال ام من النوم
 و الن أيضا للمنانرت واحملاورت. ,وال ,مع

 
 صراة بيع امل :باب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 241

 

حدثنا حممد بن إمساعيع قاا: حدثنا و يم, حدثنا املسعولي, عن اابر, عن أيب   -423
, أنه قاا: أاهد على الصالق  الضاى, عن مسروق, عن عبد هللا بن مسعول

بيم احملنأت خأب , و  لع اخلأب  )أنه حدثنا, قاا:   املصدوق أيب القاسم 
  .ملسلم

على أن  -عليهم رلوان هللا تعاىل-وي نق الصااب   ,ا الاش واخلد :واملرال باخلأب 
د    بيعه فبا  سلع ه بدون الممن املعرول أن باا  ال   رل اسنسان إذا خ

 ,وارير ,والعباس ,و الن قاا به وأف, عبد هللا بن عمر ,وقضى بالن عمر ,البيم
اا بو على أن ب    وقد ن   ,االف هلم من أصااب رسوا هللا  و  ,و ابم

و  االف هلم   ذلن واع  من العلماع  ابن ح م ارندلس   ,عمع الصااب 
 و اه . 

 
 من باع عيبا فليبّينه  :باب

حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا وب  بن ارير قاا: حدثنا أيب قاا: مسعا حيىي  -424
بن أيوب, حيدي عن ي يد بن أيب حبي , عن عبد الر ن بن  اس , عن عقب  بن 

املسلم أخو املسلم, و  حيع ملسلم ), يقوا:  , قاا: مسعا رسوا هللا  مرعا
  .با  من أخيه بيعا فيه عي  إ  بينه له

, يبا   ان له قيم  ولكنها تبم فإنه   وما ,فيأوة بيعه   ان له قيم  مننك وما
, ح, يننصع ,و الن الصول على الظهر ,وذلن  ما تقدم   احللي    الضر 

-العلماع  وهلاا ين    .و ا ذلن ,ا بيم اينني   بطن أمهع   باا أيض  ويدخ
ا  مننك  يسمى ما    على ول  من املنهيات   مسائع البيم ما  -عليهم ر   هللا

أو  ,بيم احللي    الضر  :ممأ   ,ويضربون   ذلن أممل  ,فهاا ينهون عنه ؛مننصأ  
ب,نه عالت   خيرج  ااا احللي  الاي  ,ذلنوحنو  ,بيم ممأ حلي  املرأت للرلا 
ولكن مم ت,خر ال مان  ,و الن أيضا  بيم اهلواع ,ي ناوله الناس من ايم  ارنعام

أمكن ذلن ف,صبح الناس يبيعون ح, اهلواع يضعونه   اسطوانات مث يقومون ببيعه  
 ونه   هلاا نقوا إن بعم النقه الاي يطلقه السلف باع بار عدم إمكان ؛ , سأني
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ولكن إذا أمكن ذلن حينئا  ,ويقولون بعدم اواةه ,ا فإهنم ينهون عن بيعها مننك  حماة  
 جبواة بيعه .  :يقاا
 

 النهي عن التفريق بني السيب :باب
حدثنا حممد بن عمر بن بياج حدثنا عبيد هللا بن موسى أنب,نا إبرابيم بن إمسعيع  -425

من  لعن رسوا هللا »: قاا عن  ليق بن عمران عن أيب برلت عن أيب موسى 
 .«فرق بني الوالدت وولدبا وبني ارخ وبني أخيه

وذلن  ؛و الن فطرت باا الدين ,باخللق -عليه الصأت والسأم-وباا من ر  ه 
و   ,   وة أن يبيم وينرق بني ارم وولدبا ؛ب,نه ح, لو  ان حق للنسان أن يبيم

 ,وحق للرحم ,وباا حق هلم, ويبيعهم سواع ,هو  بني ارخ وأخي ,ارب وابنه وابن ه
 وأرأل بالقل . 

 
 جيوز متفاضال يدا بيد  ال الصرف وما :باب

حدثنا  يد بن مسعدت قاا: حدثنا ي يد بن ةريم, ح وحدثنا حممد بن خالد بن  -426
خدال قاا: حدثنا إمساعيع ابن علي , قا : حدثنا سلم  بن علقم  ال ميم  قاا: 

ين, أن مسلم بن يسار, وعبد هللا بن عبيد, حدثاه, قا : وم حدثنا حممد بن سا 
فادثهم عبالت املن ا بني عبالت بن الصاما, ومعاوي , إما    نيس  وإما   بيع , 

عن بيم الورق بالورق, والاب  بالاب ,   هنانا رسوا هللا »بن الصاما, فقاا: 
ا أحد ا: وامللح بامللح, و  يقله قا -والرب بالرب, وال عا بال عا, وال مر بال مر 

 .« عا بالرب, يدا بيد,  يف ائناوأمرنا أن نبيم الرب بال عا, وال -اآلخر 
فهاا تبقى على ماب   ,  البلدان الع تن ح ,والكنيس  الع تكون   بلدان املسلمني

ع ميصربا ال وأما القرى. وباا باتناق ارئم  ,يبىن اديدا فيها إ  أنه   ,عليه ربلها
 وة أن تبىن فيها    ؛وبا ولو تكاثر فيها النصارى واليهولئاملسلمون بم الاين أن 

أميا  :قاا -عليه رلوان هللا-وهلاا ااع عن  عبد هللا بن عباس  ,ميَ الكنائس و  البغ 
يعلم  و  ,ليس للعأم أن يبنوا به  نيس  : نيس  أو مصر مصرته العرب فأ تبىن به
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وإ ا اخلأل عند بعم  ,االف   باا -عليه رلوان هللا تعاىل- بن عباس لعبد هللا
  بعم سوال امل ر ني من  -عليه ر   هللا-النقهاع من أبع الرأي بعد أيب حنين  

 ,وليس   املدن ,وذلن الاين يكون هلم  قرى سوال   الضواح  ,أبع الك اب
نه هلم أن يبنوا   ذلن إذا  انا يقوا بعم أبع الرأي أ, وب  سوالبم فيها أ مر

وليسا بلدت أن ,با املسلمون فورلوا  ,البلدت ب  سوالبم وب  بلدت أصلي  هلم
و   الن  ,يوافقهم عليه أحد من ذلن من القرن اروا فهاا قوا ااذ   ,إليها

 أيضا القرن الماين من الصااب  وال ابعني .
 

 ربا إال يف النسيئة  من قال ال :باب
ا أ د بن عبدت قاا: أنب,نا  ال بن ةيد, عن سليمان بن عل  الربع , عن أيب حدثن -427

, وحيدي ذلن عنه, مث بلاو  ايوةاع, قاا: مسع ه ي,مر بالصرل, يعو ابن عباس
أنه رام عن ذلن, فلقي ه مبك , فقلا: إنه بلاو أنن راعا, قاا: نعم, إ ا  ان 

  .أنه هنى عن الصرل) : رسوا هللا  ذلن رأيا مو, وباا أبو سعيد, حيدي عن
يسعه  و  ,اا يقم منه ال لع واملخالن  الصرحي  أيض  وذلن أنه مهما بل  اسنسان علم  

والاي  ,ا  إىل احلقاب را  فاملؤمن أو   ,ا إ  أن يرام إىل احلق إذا نهر له الدليعأيض  
الاي حيافي  ,كربباا امل  ,يرام مم نهور الدليع ويباع عن ارج وت,ويع لااه  

واملؤمن الصالق بو الاي يهمه ثبات احلق . على ثبات ننسه   على ثبات احلق
 أو اسساعت إليه. ,أو مسع ه ,ولو  ان ذلن على سبيع عدم سأم  ننسه ,وسأم ه

  
 احليوان باحليوان نسيئة :باب

حدثنا عبد هللا بن سعيد حدثنا حن  بن  ياي وأبو خالد عن حأاج عن أيب  -428
  ب,س باحليوان واحدا باثنني يدا بيد : )قاا  أن رسوا هللا  ل با عن اابر ا

  .و ربه نسيئ 
 بيم احليوان باحليوان فضأ   -عليهم رلوان هللا تعاىل-وااع عن بعم الصااب  

أنه با  وأ  -عليه رلوان هللا تعاىل-ااع ذلن عن عل  بن أيب  ال   ,ونسيئ 
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 ,ضا عن عبد هللا بن عمر أنه با  وأ ب,ربع  إىل أاعوااع أي ,بع رين إىل أاع
 وباا يدا على أن النه    ذلن أنه ليس على ال ارمي . 

 
 التغليظ يف الربا  :باب

حدثنا العباس بن اعنر حدثنا عمرو بن عون حدثنا حيىي بن أيب ةائدت عن إسرائيع  -429
ما ) :قاا  الن  عن  عن الر ني بن الربيم بن عميل  عن أبيه عن ابن مسعول 

  .أحد أ مر من الربا إ   ان عاقب  أمره إىل قل 
ا فإن الربا قد وصف هللا و الن أيض   ,خأل فيه أنه من السبم املوبقات والربا  ا  

احملارب    الك اب والسن    ثأث   وذ ر هللا  ,فاعله ب,نه حمارب هلل ورسوله
 ,الربا :الماين ,وبو أعظم الظلم ,ال رك والكنر   :املولم اروا ,موالم احملارب  له

فيه  فهاا الاي ذ ر هللا  ,أولياع هللا سباانه وتعاىل ,معالات الصاحلني :المالع
 حمارب ه سباانه وتعاىل. 

 خيرج عن صورتني : واحملرمات   املعامأت واعها  
  .الصورت اروىل : الربا

ي علق بالقمار  دخع   أمر ايهال  والارر ماوي ,الصورت الماني  : ايهال  والارر
و ا ذلن  ,وبيم احلصات ,و الن أيضا املأمس  ,وامليسر وأصنال البيم من امل ابن 

 لورول ايهال  فيه . ؛ ا لا الدليع على لرميه
يقم الربا    نهروذلن  ؛أعظم بيم حرمه هللا سباانه و تعاىل الاي فيه انس ربا

 ,والضعيف بو احمل اج للماا ,القوي بو الاو الظا , قوي ولعيفلواول إ    البا
وأما النو  الماين والاي فيه اهال  فيقم من  رفني  . ده إ  عن  ريق الربا  
 الاين يلعبون بالقمار وامليسر وي بايعون باملأمس  واملنابات ويقم   ذلن   ,لرتال با

 ا ما  ارمرين  ؛وهلاا عظم الربا ,اد  من أمور ايهال  فهاا بو الاي اخ اربا قص
فلم خيرج باا ارمر من  ي  ننس  ,منها اس اأا الضعيف وااباره على ذلن ,فيه
 منه.
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له  ,ربا أعظم عند هللا من أن ينكح الراع أمهاللربم  :أن    الوارلت  وارحاليع
 . رق م عدلت  لها معلول 

 
عون قاا: حدثنا حيىي بن أيب ةائدت, حدثنا العباس بن اعنر قاا: حدثنا عمرو بن  -431

, عن الن   عن إسرائيع, عن ر ني بن الربيم بن عميل , عن أبيه, عن ابن مسعول
  :ما أحد أ مر من الربا, إ   ان عاقب  أمره إىل قل ), قاا.  

وارصع   املاا أن اسنسان يا نم  .وإما قل  بر   ,إما قل  عدل ؛والقل  على نوعني
ا وي يد وأعظم احلرمان أن ي يد املاا عدل   ,ل يالت الرب   وارثر عليه ؛يالتهاملاا وة 

 .فهاا بو أعظم احملق ,اسنسان تبع  و  ا فيه
مياق هللا الربا ويريب )يظن أن حمق بر   املاا   حمق الربا ممأ  س ما من النا  

ا نقصان ن ل وم  ليس املرال بال ,النقصان   العدل :يظن بالن احملق بو  الصدقات
فيأد مم ةيالت املاا , يلا  أثره عليه ولكن هللا  ,بع قد ي  ايد العدل عنده ,العدل

 من اهلم واي   وعدم راح  الباا. املعدمأعظم  ا  د النقا 
 

 للمرأة من مال زوجها  ما :باب
ن أيب حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا قاا: حدثنا أيب, وأبو معاوي , عن ارعمش, ع -431

إذا أننقا املرأت ): " , قالا: قاا رسوا هللا  وائع, عن مسروق, عن عائ  
من بيا ةواها,  ا منسدت,  ان هلا  -وقاا أيب   حديمه: إذا أ عما املرأت  -

أاربا, وله ممله مبا ا  س , وهلا مبا أننقا, وللخاةن ممع ذلن, من  ا أن ينق  
  .امن أاوربم ايئ  
 -عليه رلوان هللا-للأاري    بيا ةواها فأاع عن عمر بن اخلطاب وأما بالنسب  

ت أن تننق من ماا ةواها   لإن اياري  إذا أرا» :تعاىل فيما رواه عنه اريح قاا
رواه سعيد بن منصور     ابه  «ا ا أو تلد له ولد  تننق ح, تبقى   بي ه عام   بي ه فأ
من يعو:  ,االف لعمر   ف واه   :او    ابه امل  دام وقاا ابن ق ,السنن

  . أصااب رسوا هللا 
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 من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه  :باب

حدثنا بدي  بن عبد الوباب وأيوب بن حسان الواسط  وعل  بن سلم  قالوا حدثنا  -432
قاا   :قاا حيىي بن سليم الطائن  عن عبيد هللا بن عمر عن نافم عن ابن عمر 

  .إذا مر أحد م يائ  فلي, ع و  ي خا خبن  : )  رسوا هللا
 ,ا أو مر مبااي  فله أن ي,خا حاا ه منها ب,ربع  اروطوباا فيمن لخع حائط  

وقد  ,أن ينالي أن ينالي صاحبها مث إذا      فإنه ي,خا من ذلن :ال رط اروا
الات إذا لخع باا ارمر وبو ارمر باملن  ذ ر  ا واحد من أصااب رسوا هللا 

وإن      فإنه ي,خا  ,فإنه ينالي ,يعلم صاحبها بس انا أو ااع عند مااي  و 
وأبو  ,وابن عباس ,-عليه رلوان هللا-ن  على باا عمر بن اخلطاب  ,حاا ه منه

 ما ن  على    ,االف هلم أيضا من أصااب رسوا هللا  و  .و ابم ,برلت
يكون  أ  :المالع ,اي,خابا مرتف   ا  يكون حم اا   أن :ال رط الماين .ذلن ابن قدام 

 :يعو ,ي خا خبن  و  ,اأ  ي,خا معه ايئ   :والرابم ,ي ناوا بنسال :يعو ,امنسد  
خبأل موالم ال أارت وارمثان  ,وباا خاري باملااي  والبساتني ,ةيالت عن ذلن

 وارسواق و ا ذلن. 
 ؟ال يخ: املعرول  للبيم  ي  س ئع

 .ح, لو  انا معرول  للبيم ,: نعم  له واحد ف,ااب
 يبا  الل ن أو يبا  الممر ؟  ,: يبا  فيها مث أ مع السائع

يدخع م أر جتاري ينالي  بس  , اإذا  ان حم اا   ,ح, وإن  ان :ال يخف,ااب 
  باا   املااي   ,أو  ا ذلن ,أو يدخع مطعم ,إذا      أخا من امل أر

 والبس ان.
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 اب األحكامكت
 ذكر القضاة  :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا معلى بن منصور, عن عبد هللا بن اعنر,  -433
من اعع )قاا:   عن عممان بن حممد, عن املقربي, عن أيب بريرت, عن الن  

  .قاليا بني الناس, فقد ذبح باا سكني
 اه الاي يابح باا  الاي يابح بسكني يرتاح خبأل ,يعو ل دت ارمر عليه

أو  ,أو  ا ذلن ,أو يارق , الاي خينق ويك م  ,فإن ذلن اديد عليه ؛سكني
 يدفن.

 
حدثنا عل  بن حممد, وحممد بن إمساعيع, قا : حدثنا و يم قاا: حدثنا إسرائيع,  -434

عن عبد ارعلى, عن بأا بن أيب موسى, عن أنس بن مالن, قاا: قاا رسوا هللا 
  :(اع و ع إىل ننسه, ومن ارب عليه ن ا إليه ملن فسدلهمن س,ا القض.  

من س,له و ع إليه من أمور  ,بع    ع ا ع ,وباا ليس   القضاع فاس 
س,هلا إ   رنه ما ؛فإن اسنسان يو ع إليها ,الواابات واملناص  والوةارات و ابا

يو ع  ,لنوبو مع مد على ا ع من حاقه ولراي ه ومعرف ه وأبلي ه وخربته و ا ذ
 .إليها
وأما إذا عرلا عليه فإن ا تكاا ,   القل  ل و علضعف ا ؛وهلاا يظهر الضعف 

باع بار أنه ما  لبها و  ت ول واس اضر حاقه وأعأب ه  ,على ذلن معدوم
حينئا    عليه أن يس عني باهلل سباانه وتعاىل إن رأى  ,وإ ا عرض عليه ,ننسه

مصلا    واوله لنسال الناس فإنه  ألم إذا  ان ل وأمايقدم, املصلا    ذلن فلح
قاا  )خ ائن اررض  -عليه السأم- ما س,ا يوسف , بع    ,ي , د   حقه

وباا يكون   واول الضرر من بقاع   .ااعلو على خ ائن اررض إين حنيي عليم
 وباه ,أن يطل  اسنسان تلن الو ي  سصأح أمر الناس , ي أحد بعينه على و 

 .اأبواب ومظابر لقيق  اد  
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حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا يعلى, وأبو معاوي , عن ارعمش, عن عمرو بن  -435
إىل اليمن, فقلا: يا   مرت, عن أيب البخرتي, عن عل , قاا: بعمو رسوا هللا 

رسوا هللا تبعمو وأنا ااب أقض  بينهم, و  ألري ما القضاع؟ قاا: فضرب بيده   
, قاا: فما اككا بعد   قضاع  ابد قلبه, وثبا لسانه للهما)اا: صدري, مث ق
 بني اثنني .

ا ا مالام خبا  ا  ض  ولو  ان ااب   ,و  باا أن العربت بالقضاع والو ي  بو العلم واملعرف 
   رسوا هللا  ما وىل    ,فإن اربلي    ذلن قائم  ,وموالم ال ن يع ,ا للن عارف  

 ابابه.علي ا وبو ااب   أوا 
 

 احلاكم جيتهد فيصيب احلق  :باب
حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا عبد الع ي  بن حممد الدراورلي قاا: حدثنا ي يد  -436

بن عبد هللا بن اهلال, عن حممد بن إبرابيم ال يم , عن بسر بن سعيد, عن أيب 
 , أنه مسم رسوا هللا  قيس, موىل عمرو بن العاري, عن عمرو بن العاري

ف,صاب فله أاران, وإذا حكم فاا هد ف,خط, فله  اا هدإذا حكم احلا م ف)يقوا: 
قاا ي يد: فادثا به أبا بكر بن عمرو بن ح م, فقاا: بكاا حدثنيه أبو   أار

 سلم , عن أيب بريرت .
يسمى  فإنه   ,وبنا الاي يؤتى ارار وارارين  بد أن يكون مالكا آلل  ا ا هال

إذا اا هد : ) -عليه الصأت والسأم-اا   قوا الن  وهل ,حا م إ  وبو عا 
ف,خط,  ,ف,صاب فله أاران ,ميلن آل  ا ا هال قبع حكمه :اا هد يعو  احلا م

 ,  يؤار ؛أصابإن و  ,ي,مث ؛ف,خط, ا هالوإذا  ان من  ا ا ,فله أار واحد
 باا مولم نظر. ؟ ولكن بع ي,مث أم  

 
  حيكم احلاكم وهو غضبان ال :باب

حدثنا ب ام بن عمار, وحممد بن عبد هللا بن ي يد, وأ د بن ثابا ايادري,  -437
قالوا: حدثنا سنيان بن عيين , عن عبد امللن بن عما, أنه مسم عبد الر ن بن أيب 
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  يقض  القال  بني اثنني وبو ), قاا:  بكرت, عن أبيه, أن رسوا هللا 
  م أن يقض  بني اثنني وبو  ضبان.:   ينبا  للاا حديمه, قاا ب ام     ضبان

رنه  ؛و  باا إاارت إىل أثر الننس على احلكم ولو اس قر   ننس احلا م العلم
 ,امطمئن   ,اا   خيراه لو  ان رالي  فيخرج حكم   ,الاض  يؤثر على علمه :عا  يعو

اا وهل ,والبا ع إىل احلق ,وباا أن ننوس الناس هلا أثر   لويع احلق إىل البا ع
يقض  أيضا   املعاين إ  والننس م أرلت  وأ  ,ينبا  للنسان أ  يقض  بني اثنني

  .أو حيف ,سليم  من أي ميع
سواع  . بد أن يكون اسنسان قال  :يعو ,ما من أحد إ  بو قاض :وهلاا نقوا

أو يقض  اسنسان ح,  .أو  الن يقض  على عماله ,يقض  بني أو له لا و ي 
املعاين   ايواة وعدمه   احلع  أمريكن لديه من يقض  فيهم إذا قضى    لو  

ورمبا أخا بقوله الناس فهو لرب من لروب  ,وال ارمي فهو يقض  بني  باا ارمر
فينبا  للنسان أ  ينصع بني م ناةعني ولو  ان من أمور املعاين   الاوات  ,القضاع

بني  سانع اسنصو لما ةال ف .ب,ن يصي  فهاا أحرى ,إ  وبو مطمئن الننس راض  
عليه الصأت -وهلاا يقوا الن   ,الناس ةالت عظم  أمره عند هللا سباانه وتعاىل

من راع يل  أمر ثأث  فما فوق إ  ااع يوم القيام  مالول  يده إىل  ما: ) -والسأم
باه    ,أمره فيه أنه مالوا ح, ينظر   صعرا :يعو  ,عنقه فكه بره أو أوبقه إمثه
  و يات عام  يل  اسنسان آ ل أو مأيني  فكيف ,و ي  المأث  فما فوق

  .!!الب ر
 

 من حلف على ميني فاجرة ليقتطع هبا ماال   :باب
عن حممد بن   ,عن الوليد بن  ما ,حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا أبو أسام  -438

أنه مسم رسوا  ,أمام  احلارث  حدثهأن أبا  ,أنه مسم أخاه عبد هللا بن  ع  , ع 
  يق طم راع حق امرئ مسلم بيمينه إ  حرم هللا عليه اين  وأوا  ): يقوا هللا 

وإن  )قاا :  ,اا يسا  , فقاا راع من القوم : يا رسوا هللا , وإن  ان ايئ   له النار
 . ا من أراك ان سوا   
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 ,وإ ا بو أحد أنواعه ,راك قصدا  وباا يدا على أن إ أق السواك   يرال به عول اآل
 . قضيبا  من أراك) :وااع   لني , سوا ا  من أراك) :هلاا قااو 
 

 باب: اليمني عند مقاطع احلدود
: حدثنا الضااك بن الد , حدثنا د بن حيىي , وةيد بن أخ م , قا حدثنا حمم -439

قاا : مسعا  ,: وبو أبو يونس القويي يد بن فروخ , قاا حممد بن حيىياحلسن بن 
: )  حيلف عند باا  : قاا رسوا هللا يقوا  أبا سلم  يقوا : مسعا أبا بريرت

 املنرب عبد و  أم  على ميني آمث  , ولو على سواك ر   , إ  وابا له النار .
و ححالن أيض ححا اللنححي , املكححان: الححاي  ,وارميححان تالححي وذلححن يسحح  ال مححان واملكححان

و   حححرم , فهححاا أ لححي مححن  ححاه , و  ال مححان : الححاي أ   حيلححف عنححد منححرب النحح 
و ححححا يعظححححم اليمححححني  ,فيححححه العمححححع حيلححححف بعححححد العصححححر مححححمأ  أو   ةمححححن عظححححم هللا 

 وذلححن أن يقسححم ب عححدل أمسححاع هللا  ,أن يحح لني ب حح ع عظححيم ,بححو اللنححي: المالححع
أو الحححاي يحححدعو علحححى ننسحححه  ,عليحححه  لحححيوذلحححن أ ,خي لحححف عمحححن يقسحححم باسحححم واححححد

فهححححاا أعظححححم ويراححححم ذلححححن إىل اللنححححي  ,أو حنححححو ذلححححن ,ع عظححححيم مححححن املوبقححححاتب حححح 
 وتعظيمه.

 
 باب: الرجالن يدعيان السلعة وليس بينهما بينة 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا خالد بن احلاري , حدثنا سعيد بن أيب عروب ,  -441
رالني  أنه ذ ر أن: » عن ق الت , عن خأس , عن أيب رافم , عن أيب بريرت 

 «.أن يس هما على اليمني   العيا لاب  , و  يكن بينهما بين  , ف,مر ا الن 
وان ناع القحرائن ؛إذا ان نحا البينح   ,و الن ان ناع البينات ,وذلن عند اا ما  الدعوى

وذلحن  ,والقرائن فحإن اسنسحان حينئحا  عحع املحدع  واملحدعى عليحه يسح همان   اليمحني
وان ناع القرائن, فالقرائن إذا تعدلت وت عبا رمبا تكحون أنهحر عنحد  ,عند ان ناع البين 
 .اسنسان من البين 
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منهححا مححا  ؛أو تمبححا أيضححا  باا مححا  أاححياع م عححدلت ,والقححرائن تكححون إمححا   حلححن القححوا 
فل حححات لسحححان  :ومنهحححا محححا ي علحححق باملحححدعى عليحححه, وأنهحححر البينحححات بححح  ,ي علحححق باملحححدع 

 .عه   ذلن نابر   أمور القرائنوقضاوهلاا  ان اريح  ,اسنسان
فلححه  ,آلثحار الحوارلت عححن احريح   بحاا  فلينظححر  ومحن أرال معرفح  القححرائن و ريقح  النظحر

يقض  بني اثنني فعرل محن حلحن ال حخ   _عليه ر   هللا_و ان , أثر وسبق   باا
بينح   عل   و  يكحن لحدين بينح  ؟ قحاا: عنحدي نه  اذب فقضى عليه فقاا:  َ تقمغ أ

ابحححن  -يعحححو أنحححا –قحححاا احححابد قحححاا: محححن بحححو ال حححابد ؟ قحححاا : ابحححن أخحححا خال حححن 
أخحححا خال حححن يعحححو أنحححا احححهدت علحححى ننسحححن عنحححدي محححن حيحححع   ت حححعر أنحححن  

 فقضى عليه وابن أخا اخلال  بو أنا. , اذب
 

 باب: القضاء بالقرعة 
ري, عن حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا حيىي بن ميان , عن معمر , عن ال ب -441

 «. ان إذا سافر أقر  بني نسائه    أن الن : »عروت , عن عائ   
تسحح وي فيحححه مححا قححرتا  بححني وذلححن   ا  , ححع مححا   حيسححمه ال حححر القرعحح  م ححروع     

ة    البداعت   ذلن , و الن   القسم    حاا ال نا ,وذلن بني ارةواج ,احلقوق
 حرج فيه . و ا باا  ا   ,والن وا  املرا    ,  رفق  الصاب  ,  السنر

 
 باب: ختيري الصيب بني أبويه

حدثنا ب ام بن عمار , حدثنا سنيان بن عيين  , عن ةيال بن سعد , عن بأا بن  -442
ا بني أبيه خا  أم     أن الن : », عن أيب ميمون  , عن أيب بريرت أيب ميمون  

 «., وقاا : يا  أم باه أمن وباا أبوكوأمه
ثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا إمساعيع ابن علي  , عن عممان البع, عن عبد حد

, أحد ا    أن أبويه اخ صما إىل الن »احلميد بن سلم  , عن أبيه , عن اده : 
واآلخر مسلم , فخاه ف واه إىل الكافر , فقاا : )اللهم ابده , ف واه إىل  , افر

 «.املسلم , فقضى له به
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   ي حرتطفإنحه خيحا بحني أبيحه وبحني أمحه ,  مرأته وعنده  أم بحال الق الراع وبنا إذا  
-تنححاق الصححااب  وقححد نقححع ا  ,وبححاا حمححع اتنححاق ,سححنيهولححيس ب اذلحن أن يكححون بالا حح
, محا   ت ح وج -يحه ر ح  هللاعل-ونقع ذلن  ا واحد  ابن قدامح   -عليهم رلوان هللا

 .آخر وحينئا يكون ارمر إىل أبيه وام  راع؛ إذا ت واا بعد ةواها فه    قاملرأت
 
 

 من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا سنيان بن عيين  )ح  وحدثنا حممد بن رمح ,  -443

أخربنا الليع بن سعد ؛ ويعا عن حيىي بن سعيد , عن أيب بكر بن حممد بن عمرو 
 ي  , عن أيب بكر بن عبد الر ن بن احلاري بن بن ح م , عن عمر بن عبد الع

: )من واد م اعه بعينه عند   , قاا : قاا رسوا هللاأيب بريرت ب ام , عن 
 راع قد أفلس , فهو أحق به من  اه .

لحح  بححن أيب  الحح  , وقححاا بححاا  ححا   خححأل فيححه قححد قضححى فيححه عممححان بححن عنححان وع
  بحاا , اسنسحان إذا واحد م اعحه      خحأل عنحد أصحااب رسحوا هللا اخلطايب:

 بعينه عند راع قد أفلس فهو أحق به.
 

 باب القضاء بالشاهد واليمني 
حدثنا أبو مصع  املديو أ د بن عبد هللا ال بري , ويعقوب بن إبرابيم الدورق  ,  -444

قا  : حدثنا عبد الع ي  بن حممد الدراورلي , عن ربيع  بن أيب عبد الر ن , عن 
قضى    أن رسوا هللا: », عن أيب بريرت ن أيب صا  , عن أبيه سهيع ب

 «.باليمني مم ال ابد
علحى ذلحن  حا  قد ن    ,  خأل عند الصااب    مس,ل  القضاع بال ابد واليمني

 -علححححيهم رلححححوان هللا تعححححاىل-أن الصححححااب    -عليححححه ر حححح  هللا تعححححاىل-واحححححد  ححححالقرا  
  معون على باا.
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 زور باب: شهادة ال
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا حممد بن عبيد , حدثنا سنيان العصنري , عن  -445

, قاا : ن فاتن ارسدي أبيه , عن حبي  بن النعمان ارسدي , عن خرمي ب
: عدلا اهالت ال ور ا, فقاا, فلما انصرل قام قائم  الصبح  صلى الن »

:  واا نبوا قوا ال ور حنناع هلل  ا باساراك باهلل ثأي مرات , مث تأ باه اآلي  
 .«م ر ني به{

وقححد نحح  علححى بححاا  ,اا نقححع  ححا واحححد ا تنححاق علححى اححواة ال  ححها ب ححابد الحح وروهلحح
عليحه ر ح  هللا - ا واحد , بع ح كى اتنحاق الصحااب  علحى بحاا  محا حكحاه ال يلعح  

 و اه . -تعاىل
 

 اهلبات كتاب
 باب: الرجل ينحل ولده

ر بكر بن خلف , حدثنا ي يد بن ةريم , عن لاول بن أيب بند , عن حدثنا أبو ب  -446
,   انطلق به أبوه حيمله إىل الن »: , قااال ع  , عن النعمان بن ب ا 

لا ممع : فكع بنين حنالنعمان من مايل  اا و اا , قاا : أاهد أين قد حنلافقاا
يسرك  : أليسي, قااالاي حنلا النعمان ؟ قاا:   , قاا : ف,اهد على باا  ا 

 .«: فأ إذااا, قأن يكونوا لن   الرب سواع؟ قاا: بلى
النالححح  واهلبححح  بححح   حححا الننقححح  , فلحححه أن يننحححق ولحححو ةال   الننقححح   بحححني ا بنحححني وذلحححن 

وحااح  ارنمحى  ,فاااح  الكبحا   الننقح  خت لحف عحن الصحاا ,حلاا  باا لون اآلخر
 .ل    القيم خت لف عن الا ر من اه  الكمرت والق

وهلاا إذا ةال أحد ا على اآلخر فهاا احائ    بحاب الننقح  وأمحا   بحاب اهلبح  فأبحد  
فححأ يهححدي لأبححن ذببححا   مححن ال سححاوي ولكححن قيمحح    عينححا  , فححإذا أبححدى للبنححا ذببححا  

قيم هحا إمحا محن حلح  أو إذا أبحدى لأبحن سحيارت فيهحدي للبنحا و  ,إ حا بقيم حهملبوس ا و 
 .اامن ب ئ ااي
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أن سحوع الحرب محن اربنحاع يحنعكس  -عليحه الصحأت والسحأم-و  باا ا احارت محن النح  
: )ألحيس يسحرك أن يكونحوا لحن   قولحه  هلحاا النح على اآلبحاع بسحب  عحدم عحدهلم و 

ي نححاوتون   الححرب بسححببن أنححا مححن اهحح  تنضححيع الححرب سححواع  يعححو أهنححم  ي اححاون و   
وهلاا  ان السلف يعدلون بني  ,العطي  أو    اه سواع  ان   أمر ,واحد على آخر

هلححاا إبححرابيم النخعحح  يقححوا   مححا روى املححروةي      ابححه الححرب والصححل  ) قححاا   ,أبنححائهم
 , ححانوا حيبححون أن يعححدلوا بححني أبنححائهم ححح,   القبححع   يعححو يقبححع بححاا مث يقبححع اآلخححر

عليححه -رفححو  عححن النحح  ي   ذلححن أيضححا  خححرب مو وقححد اححاع عححن عمححر بححن عبححد الع يحح  ور 
وفيه : أن راأ  ااع ف,الس أححد أو له علحى فخحاه فأحاع اآلخحر  -الصأت والسأم

: )أالحححس بحححاا أو لحححم -ت والسحححأمعليحححه الصحححأ-ف,السحححه علحححى اررض فقحححاا النححح  
 ,وبححاا مححن أمححر العححدا , , يعححو أالسححهما ويعححا  علححى فخححاين أو لححعهما ويعححا  بححاا

ااع عحن عمحر بحن عبحد الع يح  أنحه  حان إذا بحات عنحد  وقد ااع عن بعم السلف  ما
أحد أو له حيمع فرااه  ع ليل  عند أحد أبناعه يبيحا عنحد بحاا مث بحاا مث بحاا حح, 

ينظحححر اسنسحححان إىل اهلبححح   ورمبحححا   ,وهلحححاا اانححح  العحححدا لقيحححق احححدا   ,يسححح وفيهم عحححد   
لحه بح  محن أبيحه أعظحم عنحده وارو ل رمبا يعطى قب ,فينظر إليها مبنظاره ,مبنظار ارو ل

و حححد   قلبحححه محححن تنوي هحححا و تنضحححيع أخيحححه عليحححه أعظحححم محححن تنويحححا املحححاا  ,محححن املحححاا
وهلححاا نقححوا إنححه ينباحح  أن ينظححر إىل اانحح  اهلديحح  واهلبحح  إىل املهححدى  ,بالنسححب  للكبححا

لحيس لألبنحاع فقح  حح, فحإذا  حان وبحاا   النحاس و  ,و أثربا عليه من اه  ننسه ,إليه
 .الناسسائر 

ا حي مححع   بححاا اححيئا  محححن  فإنححه رمبححح ؛  هتحححدي إليححه اححيئا  تافهححا   ارفيع حح فححإذا  ححان راححأ   
وأما بالنسب  للمهدى إليه ينبا  بع    عليه أن يقبع أي بديح  تصحع إليحه  ةلراع,اس

: )لحو أبحدي إيل يقحوا   وهلحاا النح  ,أو  حا ذلحن ,أو رخيصح  ,ولو  انحا لحعين 
ان يقبع ولو  ان رفيعا   حن لعيا إىل  را  رابا , يعو أن اسنس  را  لقبلا ولو 

املهححدي أن ينظححر إىل مححن أبححدى : نظححرت لكححن نقححوا النظححر للهديحح  مححن اه ححني ,اححاعه
و  يقحححوم بحححبخس النححاس احححيئا  حلحححي  ,, وبالنسحححب  للمهحححدى إليححه أن يقبحححع محححا اححاعهإليححه
 فإن باا خيرج  البا  من امل كربين. ,ننسه



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 255

 

 
 رى باب: العم

حممد بن عمرو  حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا حيىي بن ة ريا بن أىب ةائدت عن -447
  عمرى فمن أعمر ) : قاا رسوا هللا  :قاا بريرت  عن أىب سلم  عن أيب

  .ايئا فهو له
علححيهم رلححوان هللا  -وهلححاا الصححااب    ,والوقححف بححو مححن أعظححم ارعمححاا عنححد هللا 

قاا ما  حان أححد )ع اليسا  ما ااع   حديع اابر: ال  ون ولو قن انوا ي  -تعاىل
يعحو أهنحم يقنحون ولحو   ,يس طيم أن خيرج  إ  وبحو احرج  من أصااب رسوا هللا 

ال حح ع اليسححا , مححنهم مححن يوقححف القححدر والححدلو واحلبححع يحح,يت إىل البئححر رنححه    ححد إ  
علحيهم رلحوان هللا -صحااب  رنه ألوم وأبقى والوقف عليه عمع ال ؛إياه فينبا  الوقف

 ,  والوقف على نوعني :-تعاىل
, والوقححف المابحححا أفضححع محححن  ححاه إ  إذا تعحححدى املنقحححوا ووقححف منقحححوا, وقححف ثابحححا

وقنححا اححيئا  ثاب ححا  علححى لون فإهنححا أ مححر ننعححا  إذا  ؛وذلححن  ححالنرس   سححبيع هللا ,ننعححا  
 فضأ  . ذلن
 

عن ابن اهاب , عن أيب سلم  ,  حدثنا حممد بن رمح , أخربنا الليع بن سعد , -448
: )من أعمر راأ عمرى له ولعقبه , يقوا : مسعا رسوا هللا , قااعن اابر 

 فقد قطم قوله حقه فيها , فه  ملن أعمر ولعقبه .
ان بحاه لحن محا لكحن بقيحد محا بقح  اسنسح ,ملرال بالن بو أن اسنسان يوقنهاالعمرى ا

  يواحححد إىل  ,يئا  فهححح  ملحححن أعمربحححا لحححهوهلحححاا محححن أعمحححر اححح ,لمحححا حححح  مث تراحححم إيل  
 .نو بعد ذلن فإهنا توري بعد ذلوإ ا له ول ,الوفات

 
 باب: الرقىب 
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, عن عطاع , عن حدثنا إسااق بن منصور , أخربنا عبد الرةاق , أخربنا ابن اريج  -449
: )  رقىب , فمن   : قاا رسوا هللا, قاان ابن عمر , عحبي  بن أيب ثابا

 له , حياته و اته . أرق  ايئا فهو
 أن يقوا : بو لآلخر مو ومنن موتا. قاا : والرقىب

 ,وذلححن أن  ححع واحححد يرقحح  مححوت صححاحبه فيقححاا بحح  لآلخححر موتححا  بححو الححاي ميلكهححا
وبحاا نقحوا بحبطأن  ,قبحع ف  احوا إىل البحاق  بعحد ذلحنإذا مات باا ال خ   :يعو
 .وموته حياته, فه  له ن فإذا اعلها اسنسان رحد حياتهذل
 

 باب: الرجوع يف اهلبة 
حدثنا أ د بن عبد هللا بن يوسف العرعري , حدثنا ي يد بن أيب حكيم , حدثنا  -451

قاا : )العائد   بب ه   , عن الن  ي , عن ةيد بن أسلم , عن ابن عمرالعمر 
  الكل  يعول   قيئه .
لكحن لحو قحاا  ,صحاحبها يعو أهنا   ًض  إ  وقحد قبضحها ,واهلب    جتوة إ  مقبول 

ولحو أ لقحه حح, يقبضحه  ,نقحوا بحاا حيمحع علحى أنحه وعحد ؛أبدي ن  اا و  يقبضه :له
, بحح  نافححات إذا قبضححها مححن أبححديا لححهن اهل: إهلححاا نقححوا ,  بينححه وبينهححااسنسححان أو خيلحح

 .قبالهاإو     عليه  ,وقبع ذلن فيس ا  للنسان
 

 كتاب الصدقات
 ثها باب: من تصدق بصدقة مث ور 

, حدثنا عبد هللا بن اعنر الرق  , حدثنا عبيد هللا , عن عبد حدثنا حممد بن حيىي -451
  ااع راع إىل الن  »: اا, عن اده , قرمي , عن عمرو بن اعي , عن أبيهالك

, فقاا رسوا وإهنا ماتا و  ترتك وارثا  اي ,, فقاا : إين أعطيا أم  حديق  يل
 .« إلين حديق نوابا صدق ن , وراعا ) : هللا 

أيهمححا أفضححع اهلديحح  أم الصححدق  ؟ نقححوا إن اهلديحح  أفضححع   مولححعها وبحح  أن هتححدى 
أو   يقبحححع  ,ملححن   يقبحححع الصحححدق  أو   جتحححوة   حقححه الصحححدق   احححاا رسحححوا هللا 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 257

 

فاهلديححح    ححححق ممحححع بحححاا أفضحححع محححن  ,فيعطحححى بديححح  ؛وبحححو حم حححاج للمحححاا ,الصحححدق 
 الصدق  .

 
 الوديعة  :باب

عبيد هللا بن ايهم ار ا   , حدثنا أيوب بن سويد , عن املمىن , عن عمرو  حدثنا -452
من أول  وليع  فأ ):  بن اعي  , عن أبيه , عن اده , قاا : قاا رسوا هللا 

 . لمان عليه
وباا  ,الوليع  إذا  انا عند اسنسان وتلنا من  ا تنري , فإنه   يضمن اا

 بكر وعمر وعل  وعن عبدهللا بن مسعول و ابم , ااع عن أيبحمك  ا تناق عليه
 و  خأل بينهم   باه املس,ل . من أصااب رسوا هللا 

 
 الكفالة  :باب

, عن عممان بن عبد هللا بن  حدثنا حممد بن ب ار , حدثنا أبو عامر, حدثنا اعب  -453
يصل  أيت جبناةت ل ؛ أن الن  موب , قاا: مسعا عبد هللا بن أيب ق الت, عن أبيه

, فقاا أبو ق الت: أنا أتكنع به ,  اصلوا على صاحبكم فإن عليه لين  ): عليها, فقاا
: بالوفاع , و ان الاي عليه مثاني  ع ر, أو تسع  ع ر ؟ قاا بالوفاع): قاا الن  

 ا.لر   
   ان الن   أوا ما ينبا  رولياع امليا أن يبالروا لقضاع لينه وإبراع ذم ه, وباا ما

ان بع    ذلن,   الصااب  عليه, وقد تواترت النصوري عن رسوا هللا  حيم  
  اب داع ارمر   يصل  على أحد إ  وقد س,ا عليه  -عليه الصأت والسأم-الن  

وذلن لعظم  ؛لين أم  , و يكن    ذلن أن ال هيد تانر له ويم ذنوبه إ  الدين
احلقوق الع تكون بني اآللميني  بد فيها أمره وتعلقه يق اآلخرين, وهلاا نقوا: أن 

 من الوفاع أو من ا س اأا.
 

 من ترك دين ا أو ضياع ا فعلى هللا وعلى رسوله  :باب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 258

 

حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم حدثنا سنيان عن اعنر بن حممد عن أبيه عن  -454
عا من ترك ما  فلورث ه ومن ترك لينا أو ليا) : قاا رسوا هللا  :قاا اابر 

  .فعل  وإيل وأنا أوىل باملؤمنني
أو  ,أو الدماع ,واحلقوق الع تكون بني اآللميني سواع  انا من أمور ارمواا

 ارعراض, باه اراياع نقوا إهنا من اه  حماسب  هللا عليها على نوعني:
, فهاا يكون القضاع قبع لخوا رأن يكون أحد أصااب احلق   النا احلاا اروىل :

 ر إىل النار.أبع النا
 -ع  واع-قد قد ر هلما اين  فإ ا من يك   هللا  -اع وعأ-الماني  : إذا  ان هللا 

له   النار ايئا مث خيرج منها يكون قضاع احلقوق فيما بينهم قبع لخوا اين   , يعو 
خيرج املؤمنون )أنه قاا :   على قنطرت بني اين  والنار , وهلاا ااع عن رسوا هللا 

 :يعو  , ص ون حقوق ا  انا بينهمالنار فيوَقنون على قنطرت بني اين  والنار فيق من
له العااب   النار  -ع  واع-أن احلقوق الع تكون بني اآللميني  ن     هللا 

و  َت غل   عاابه  ,يكون بعد خرواه من النار ؛ رن احلقوق ت يد   من ل ه   اين  
اين  إ  وقد أخرج حق ه من الناس  ادخع أحد    ي   -ه وتعاىلسباان-  النار, وهللا 

 ما ااع   حديع اابر بن عبد    وأخرج حقوق الناس منه, وهلاا يقوا الن  
: يوم القيام  -اع وعأ-قاا : قاا هللا   هللا عن عبد هللا بن أنيس أن رسوا هللا 

أن يدخع النار وله عند أحد من  أنا امللن أنا الدي ان   ينبا  رحد من أبع النار)
 -اع وعأ-, قالوا  يف وإنا ن,يت هللا  أبع اين  حق ح, أق  َّ منه ح, اللطم 

 . باحلسنات والسيئات):  فقاا الن   ,ح نات  ع رات
 

 لصاحب احلق سلطان  :باب
ننه , أأبو ايب  , حدثنا ابن أيب عبيدت حدثنا إبرابيم بن عبد هللا بن حممد بن عممان -455

: , قاا , عن أيب سعيد اخلدريقاا : حدثنا أيب , عن ارعمش , عن أيب صا  
ي قالاه لينا  ان عليه , فاا د عليه , ح, قاا له:   ااع أعرايب إىل الن  »

أحرج علين إ  قضي و , فان هره أصاابه , وقالوا : وحين تدري من تكلم ؟ قاا : 
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؟ مث أرسع إىل  أ مم صاح  احلق  ن مب):  إين أ ل  حق  , فقاا الن  
خول  بنا قيس فقاا هلا : إن  ان عندك ًر ف,قرلينا ح, ي,تينا ًر فنقضين , 
فقالا : نعم , ب,يب أنا يا رسوا هللا , قاا : ف,قرل ه , فقضى ارعرايب وأ عمه , 

   فقاا : أوفيا , أوىف هللا لن , فقاا : أولئن خيار الناس , إنه   قدسا أم 
 .«ي,خا الضعيف فيها حقه  ا م ع م

وعدله ح, على  -عليه الصأت والسأم-الن   مقام وباا لعظم اسسأم وعظم
 ح, منه ,     وذلن أنه قد اعع لصاح  احلق مقا -عليه الصأت والسأم-ننسه 

أن يكونوا مم صاح  احلق ولو عظ موا  -ر هم هللا- الن أيضا حم  أصاابه 
,   أمور اخاري, وهلاا نقوا أنه   أبواب احلقوق   تعظيَم لأل رسوا هللا 

ا ا ملك  ا وايه  ا مطاع  احلقوق بني الناس , فأبد من الوفاع فيها ولو  ان اسنسان سيد  
 أما  

 
سباانه -ا , أي حاا يكون عليها فأ قيم  هلا   أبواب احلقوق؛ رن هللا ا عامل
اي  قَيم اراخاري   سواع , وهلاا نقوا: تَ  حينئا اعع ارننس   ذلن -وتعاىل

  قد سا أم    ي,خا الضعيف ) : أبواب احلقوق بني العبال, وهلاا يقوا الن  
 ا م لك ئ و  مضطرب و  مرتاام , يعو أنه  :يعو , حقه من القوي  ا م ع م

و   ,م و  مكر  ,م, و اد اخلول   ارم    أخا احلقوق فارم  ليسا معظ م 
 .و  عند ارمم ,  عند هللا ,مقدس 

يس   -اع وعأ-إن ارمم   من ل ها بني الناس و الن عند هللا  :وهلاا نقوا
 ,وأنصنا النقا من الاو ,إقام  العدا   اررض, فإذا أقاما العدا   اررض

 وأم  معظم . ,فإهنا أم  مقدس  ؛والقوي من الضعيف
 

 دين واملالزمة باب احلبس يف ال: باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , وعل  بن حممد , قا  : حدثنا و يم , حدثنا وبر بن   -456

حدثو حممد بن ميمون بن مسيك  , قاا و يم : وأثىن عليه  ,أيب لليل  الطائن 
يل الوااد حيع ):  خاا, عن عمرو بن ال ريد , عن أبيه , قاا : قاا رسوا هللا 

 . عرله وعقوب ه
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 باا نقوا: أنه   ح رم  لعرض الظا  عند املظلوم إذا  ان   ي,خا حقه إ  و 
و ل  إنصال الناس منه, ولكن أن  ,وبيان حقه ,بالن, وذلن با ن صار بقوله

م , وألق وأصع  فالظا  ي ظلَ  ,يكون ذلن بعدا   بظلم فأ يظلم املظلوم الظا 
حلق منه , فكما ا ما ي باى عليه, فيظن أحواا اسنصال بو إنصال الظا  عند أخا ا

الناس أن الظا  على أي حاا ي ن صر منه, وباا خط, , وهلاا اعع املظلوم أو يظن 
, سواع  العبال -سباانه وتعاىل-نصف هللا وأ ه,ذلن على مواةين -اع وعأ-هللا 

  ان الظا  أو املظلوم .
 

 القرض  :باب
, عن قيس يعلى, حدثنا سليمان بن يسا ثنا, حدحدثنا حممد بن خلف العسقأين -457

, فلما ن يقرض علقم  ألف لربم إىل عطائه:  ان سليمان بن أذنا, قاابن روم 
د عليه, فقضاه, فك,ن علقم   ض , فمكع أاهرا خرج عطاؤه تقالابا منه واا 

, يا أم ع ب  بلم  إىل عطائ  , قاا: نعم, و رام  : أقرلو ألف لربممث أتاه, فقاا
وهللا إهنا لدرا ن الع  : أمات اا, فقااخلريط  املخ وم  الع عندك , فأاعتلن ا
ما فعلا يب؟  : فلله أبوك ما  لن علىا, قااا واحد  ما حر ا منها لر    ,قضي و

: مسع ن تا ر عن ابن مسعول, أن قاا: ما مسعا منن, قاا: ما مسعا مو؟ قاا
:  ا مرت, قااا مرتني إ   ان  صدق هل  ا قر : ما من مسلم يقرض مسلم  قاا  الن  

  الن أنب,ين ابن مسعول.
قرغض ي صدق بنوالقرض نصف  صدق  

 
صف املبل  الاي , وي ع رب   ذلن أن امل

 , وفضع القرض   ذلن ي نظر فيه إىل اع بارات منها: أقرض املقرتض فيه
 .حاا  املقرتض , فإذا  انا عظيم  فإن ارار   ذلن عظيم.1
ظار   ذلن إىل عام خي لف عن , فاسنظغر فيه املقرتضر إىل اراع الاي ي ن.ي نظ2

من   , وإ ا حلغَق الصدقا   اراع عظ م ارار   القرض, و لما عظ م ال يساهر
, فان نم منه إىل أاع ال صرل فيه واعع ا ن نا  لااه واه أن اسنسان   ميلن

 ك ن صدق   امل .فكانا نوع ا من أنوا  الصدق  وإن   ت
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 الرهون كتاب
 الرهن  :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  , حدثنا حن  بن  ياي , عن ارعمش , عن  -458
ا اارتى من يهولي  عام   أن الن  » : إبرابيم, حدثو ارسول , عن عائ  

 «.إىل أاع , وأربنه لرعه
  البيم مم اليهول ولرع ه مربون  عند يهولي, و  باا اواة ال عامع  مات الن  

أبع العهد والام , و الن أيض ا ال عامع مم أحد ي عامع باحلرام إذا تعاملَا معه 
يأا, معلوم أن اليهول ي عاملون بالر با وي,خاون الراوت و ا ذلن من ارمور 

فإن املنظور إليه بو ما  ؛احملرم , فإذا  ان العقد بينن وبني من ي عامع باحلرام حأا
 .بينكما

مر من    -إ ا تعامع مم اليهول مم ورول أصاابه   و الن أيض ا فإن الن   
عليه الصأت -مم ذلن تعامع الن   -أصااب القدرت واليسار والاىن والسع 

مم يهولي , وباا أيضا فيه إاارت إىل السع    باا الباب , وفيه معىن  -والسأم
 عامع مم بعم أصاابه إىل  ابم خ يَ  رمبا تنك   ال  آخر أراه وبو : أن الن  

  ننوسهم, وذلن أن اسنسان إذا اارتى   بخسوا أننسهم؛ ملقام رسوا هللا أن يَ 
اا نقوا : إن اسنسان إذا عظ م هلمنه عظيم و ل ه فإنه يبخس حقه تعظيم ا له , و 

نه من من ل   ينبا  أ  ي عامَع مم من يس ا  منه, وأن ي عامع مم  اه ح, ي نص
ورفقهغ   اه  سلع ه وحقه وأ  يضَم له راع من ل ه, وباا من ر   رسوا هللا 

 ب,صاابه, وباا ما ينبا  عليه أن يكون الصا  والعا  والداعي  واملصلح أيًّا  ان, أ   
, ايبم من اابه ولينه و الن أيض ا علمه   أمور الس لم ح, ت وَلم له من قَيمغه

أو لدينه ولعمه ولدعوته أو ملنصبه سواع  ان والي ا أو أما ا أو فال عامع بصأحه 
قالي ا أو  ا ذلن من أنوا  الو يات , فهاا ي رتي بو ي ه وبعلمه , وهلاا ينبا  

 , وهلاا الن ي عاملوا مم أحد يبخس حق ه رالهرصااب الو يات وللأاه أن   
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     املون   أمور املاا,    املون   تعامع باا مم اليهول ؛ رن اليهول
 أننسهم و  أقرب الناس إليهم لعظم املاا عند ننوسهم.

 
 ال يغلق الرهن :باب

  عن    إساق بن رااد    عن    إبرابيم بن املخ ار    حدثنا    حممد بن  يد    حدثنا    -459
     قاا         هللا أن رسوا  »:    أيب بريرت    عن    سعيد بن املسي     عن    ال بري  

 .«يالق الربن
وباا   خأل فيه أيضا   مس,ل  الربن إذا  ان ين نم منه وذلن  املر وب  الاي 

أو حنو ذلن , فعليه الننق  و   ,أو بقرت ,أو اات ,أو يربن لاب  ,سيارتممأ  يربن 
 .حرج عليه من ا ن نا  باملعرول, ويضمن, وذلن  ن ناعه منه

 
   أجر األجراء   :باب   

سعيد    عن    إمسعيع بن أمي     عن    حيىي بن سليم    حدثنا    سويد بن سعيد    حدثنا    -461
ثأث  أنا    ) :    قاا رسوا هللا   :قاا    أيب بريرت    عن    بن أيب سعيد املقربي 

 خصمهم يوم القيام  ومن  نا خصمه خصم ه يوم القيام  راع أعطى يب مث  در
  . وراع با  حرا ف, ع مثنه وراع اس ,ار أااا فاس وىف منه و  يوفه أاره 

 ,و ا   خي لف فيه عند السلف الصا    الصدر اروا بو مس,ل  الضمان   الربن
 ما حكى -عليهم رلوان هللا -فالضمان   الربن بو الاي عليه عمع الصااب  

 ايص اري.ذلن أبو بكر 
 

حدثنا    وب  بن سعيد بن عطي  السلم   حدثنا   س بن الوليد الدم ق  العبا   حدثنا     -461
قاا رسوا  :  قاا    عبد هللا بن عمر    عن    أبيه    عن    عبد الر ن بن ةيد بن أسلم    

 . أعطوا اراا أاره قبع أن  ف عرقه)        هللا 
 و  باا بيان ملولم ,يعو أنه يعطى احلق   هناي  العمع, و  يؤاع بعد ذلن

 إ  إذا  ان مث  مصاحل  على ,ل بعدهسو    يقبله, و  إعطاع احلق وبو   هناي ه,  
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أو حنو  ,أو ثأث  ,أو ب هرين ,أنه يكون احلق   ذلن بعد انقضاع العمع ب هر
 .له  حرج ب ,اي ئا  ذلن فاين

 
 املزارعة بالثلث والربع :باب

  اروةاع     حدثنا    الوليد بن مسلم    حدثنا    يم الدم ق  عبد الر ن بن إبراب   حدثنا   -462
  فضوا     انا لرااا منا   :يقوا   اابر بن عبد هللا    قاا مسعا    عطاع    حدثو  
أرلني    فضوا    من  انا له   )  :    أرلني يؤااروهنا على الملع والربم فقاا الن   

 أىب فليمسن أرله .فلي رعها أو لي رعها أخاه فإن 
وب  أاهر تعامأت  ,وأ مر ال عامأت على اررض ب  امل ارع    ةمن الن  

 مم اليهول و ابم. الصااب  فيما بينهم , و الن أيضا تعامأت الن  
يعو من  ,«وإوا  أصاابه,   رسوا هللا ب  سن  »:  يقوا ابن تيمي   النل

 .سرتةاق من اررضواس نال ها من اه  ا  ,اه  العمع
 

 باب: ما يكره من املزارعة
  جمابد    عن    منصور    عن    الموري    أنب,نا    عبد الرةاق    أنب,نا    حممد بن حيىي    حدثنا   -463

   :قاا    رافم بن خديج   عن    رافم بن خديج    ابن أخ     أسيد بن نها    عن  
  ابا بالملع والربم والنصف واارتط ثأي  ان أحدنا إذا اس اىن عن أرله أعط»
و ان العيش إذ ذاك اديدا و ان يعمع فيها    الربيم    يسق     وما    والقصارت    اداوا  

  فقاا إن رسوا هللا    رافم بن خديج    باحلديد ومبا ااع هللا ويصي  منها مننع  ف,تانا 
      اع  رسوله أننم لكم إن رسوا هللا هنا م عن أمر  ان لكم نافعا و اع  هللا و  
       من اس اىن عن أرله فليمناها أخاه أو ليد ) :ويقوا   احلقع    ينها م عن  .» 

و الن أيضا حع أصاابه على عدم إبقائها   ,لألرض  و  باا تنقد الرسوا 
 .أو ًنح ,أو ت ار  , ما ب  عليه وأ ي  ا ن نا  اا فه  إما أن ت ر 
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بقى على حاهلا,  وهلاا تعطيلها   ذلن تنويا حلق النقا, واحمل اج, و الن وأ  ت
 أيضا ال اار, واآل ع؛ فإهنم ين نعون بالن, ورمبا يكون صاح  اررض  ني ا عنها, 
و  ينظر إىل حاا  الناس   ذلن  ن يريد ا ن نا , وباا أيضا من حق الناس على 

  ي ن نم منه, وخاص  ما ي علق بال راع , أن احلا م أن ي نقد موالم اررض الع 
حيع أصاااا على ةرعها, أو م ارع ها, أو مناها, ولو إىل آااا قريب  ملن ين نم 

 منها بد   من تر ها على ما ب  عليه.
 

 باب: املسلمون شركاء يف ثالث
  عن    عبد هللا بن خرال بن حوا  ال يباين    حدثنا    عبد هللا بن سعيد    حدثنا  -464

:     قاا رسوا هللا :  قاا     ابن عباس    عن    جمابد    عن    العوام بن حوا   
 :يعو   أبو سعيد    قاا   ,  والنار ومثنه حرام  املسلمون ار اع   ثأي   املاع والكأل)

 املاع اياري .
أو  ن   فأتعه, يعو املاع الاي يكو ذب  إىل باا  ا واحد إىل أن املاع حيرم بي

يكون   مولم   ي ال على  ونه ماع. فقد ن  على ذلن  ا واحد من أصااب 
 وهنى عنه.  رسوا هللا 

ااع النه  عن ذلن عن عبدهللا بن عمرو وعن أيب بريرت و ابم. بع منهم من 
يقطم باتناق الصااب  على منم ذلن, ونوابر النصوري تدا عليه, وهلاا ابن ح م 

ملا مر على باه املس,ل      ابه احمللى قاا: ااع باا  -يه ر   هللاعل–ارندلس  
عن إياس بن عبد  وعن أيب بريرت وعن عبدهللا بن عمرو و  االف هلم من أصااب 

ولكن نقوا إن النه    ذلن م اقق إذا  ان املاع على حاله و  . رسوا هللا 
املاع, أما إذا  ان على  دير أو  مؤونه   إخرااه, فالقيم  تكون للمؤون    لاات

 ني نابع , أو حنو ذلن فيارم حينئا بيعه.  أرض, أو هنر ااري, أو ع
ا؛ رن اسنسان   ويدخع   حكمه الرع , أنه حيرم على اسنسان أن ي,خا منه ايئ  

إىل اررض مباع السماع. و الن أيضا فهو  ننق  له على الكأل, وإ ا خيراه هللا 
و ي علق فيه هلاا قاا الكأل والنار, وحيرم على اسنسان أن يبيعه إ  إذا احلط  فه
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ن. أما أنه يبيعه اأر ا   تكلف   وعه وإخرااه, فإنه ي,خا على مؤون ه تل
 ؛ فهاا حمرم, وليس له ذلن.النأت

 
 إقطاع األهنار والعيون. :باب

  بن سعيد بن أبيم حدثنا فرج بن سعيد بن علقم حدثنا حممد بن أىب عمر العدين -465
عمى ثابا بن سعيد بن أبيم بن  اا عن أبيه سعيد عن أبيه  بن  اا حدثو

أبيم بن  اا. أنه اس قطم امللح الاى يقاا له ملح سد م,رب. ف,قطعه له مث إن 
قد ورلت امللح  يا رسوا هللا إين :فقاا ,أتى رسوا هللا   ارقر  بن حابس ال ميم

وبو ممع املاع العد. فاس قاا  ,ض ليس اا ماع ومن ورله أخاهوبو ب,ر  ,ايابلي   
امللح. فقاا قد أقل ن منه على أن  قطيع ه   أبيم بن  اا    رسوا هللا 

بو منن صدق  وبو ممع املاع العد من : ) جتعله مىن صدق . فقاا رسوا هللا 
   طم له الن . قاا فرج وبو اليوم على ذلن من ورله أخاه. قاا فق ورله أخاه

 أرلا وخنأ بايرل ارل مرال مكانه حني أقاله منه.
وااع أيض ا عن  -عليه الصأت والسأم–وهلاا   مس,ل  اسقطا  ااع ذلن عن الن  

اخللناع الراادين, وللاا م أن يقطم الناس سواع  ان من أمر أرض لل راع , أو 
يكون ذلن بقدر حاا ه, للبيوت و ا ذلن ولكن ب ر ني, ال رط اروا: أن 

الماين: أن   يكون فيه إلرار بااه, فإذا ان نى أحد باين ال ر ني فاسقطا  حينئا 
 حمرم, وي رام فيه إىل بيا ماا املسلمني.

 
 النهى عن منع فضل املاء ليمنع به الكأل :باب

 حدثنا عبد هللا بن سعيد حدثنا عبدت بن سليمان عن حارث  عن عمرت عن عائ   -466
 .ر   مينم فضع املاع و  مينم نقم البئ: ) قاا رسوا هللا  :الاق 

وذلن أن العرب ي,تون إىل موالم املاع بعد ارمطار, وحيموهنا, و  يس طيعون  اي  
اررض لواول اخلضرت و الن الكأل فيها, فالناس إذا ااؤوا مبااي هم, وأ لا من 

خي صرون الطريق, فأ مينعون من الكأل  الع  , فإهنا ت ع  ول اج إىل املاع, وحينئا
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ومينعون من املاع, ح, تبع ا   يس طيم صاح  املااي  أن ين ا   أرض أو   وال  
فيه  أل, و  يواد فيه ماع, فياببون إىل منم املاع ح, مينعون تبع ا الكأل, فنهى هللا 

اب أوىل منم الكأل, سباانه وتعاىل عن بيم املاع وبيم الناس منه, و الن أيض ا من ب
وإ ا قع  ذ ر الكأل   النه  باع بار اس نال  أمره, وصعوب  وم ق  منم الناس منه, 
وإ ا املاع بو حمصور وحمدول, فيس طيم اسنسان أن مينعه؛ رنه يكون نبع ا   مولم, 

 أو رمبا يكون  دير ا يس طيم اسنسان أن حيو ه بننسه أو بااه.
 

 ودية ومقدار حبس املاءالشرب من األ :باب
حدثنا حممد بن رمح أنب,نا الليع بن سعد عن ابن اهاب عن عروت بن ال با عن  -467

    أن راأ من ارنصار خاصم ال با عند رسوا هللا : عبد هللا بن ال با 
سرح املاع مير. ف,ىب عليه فاخ صما  ييسقون اا النخع فقاا ارنصار  اراج احلرت الع
.  اسق يا ةبا مث أرسع املاع إىل اارك) : فقاا رسوا هللا    عند رسوا هللا
  ف لون واه رسوا هللا  !يا رسوا هللا أن  ان ابن عم ن :فقاا ي,فاض  ارنصار 

 . قاا فقاا ال با وهللا إين يا ةبا اسق مث احبس املاع ح, يرام إىل ايدر) :مث قاا
ن   يؤمنون ح, حيكموك فيما اأر ذلن )فأ ورب رحس  باه اآلي  أن لا  

 أننسهم حراا  ا قضيا ويسلموا تسليما . بينهم مث    دوا  
  باا اواة أن يقض  القال  ب,لا احلقني اا هال ا ختنين ا, وإذا رأى ال  ديد 

 -عليه الصأت والسأم–على أحد اخلصمني فهاا  ا   حرج فيه, وهلاا فإن الن  
 ا حق, فقضى أو   بناع على ال يسا, مث ادل رسوا هللا قضى قضائني و له

للمصلا  الع رآبا   ذلن, و الن أيض ا فيه إاارت إىل أنه   حرج على القال  
أن يقض    الاص  اليسا الاي   خيع ب,صع احلكم, و  تضطرب معه ننس 

م ر   رم ه,  -عليه الصأت والسأم–وإن  ان معصوم ا إ  أنه  اسنسان, فالن  
و  باا إاارت إىل أنه  وة للنسان أن يقض  بني اثنني أحد ا من قراب ه؛ إذا 

 .ذلن أ  يقض    ذلن لفع ا للظن  تراليا   ال خاصم إليه, وإ  ارصع   
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 قسمة املاء :باب
عن   حدثنا العباس بن اعنر حدثنا موسى بن لاول حدثنا حممد بن مسلم الطائن -468

 ع   : )قاا رسوا هللا  :قاا لينار عن أىب ال عماع عن ابن عباس عمرو بن 
ايابلي  فهو على ما قسم و ع قسم ألر ه اسسأم فهو على قسم  قسم قسم  

  .اسسأم
ا فيأعلون على ما قسما عليه, ولو قسما جبابلي , أو  إذا ف ح املسلمون بلد 

مور ارمواا, ولو  انا ارمواا قسما يرام, فيبقون ارمور على ما ب  عليه من أ
من اه  أصلها ربا تقامسوبا, أو تقامسوبا بقمار, أو  ا ذلن, فيقاا حينئا 
بإبقاعبا على ما ب  عليه, وإبقاع ارنكا   الن وب  أاد, ارنكا  والعقول تبقى 
على ما ب  عليه, وباا من ال يسا على الناس, مث أيض ا أنه ليس بعد الكنر ذن , 

 خع الناس   اسسأم فإهنم حينئا يعاملون على أمر هللا فيما بعد ذلن.فإذا ل
 

 مثله ا ومل جيعل مثنه يفمن باع عقار   :باب
حدثنا ب ام بن عمار وعمرو بن رافم قا  حدثنا مروان بن معاوي  حدثنا أبو مالن  -469

 عن يوسف بن ميمون عن أىب عبيدت بن حاين  عن أبيه حاين  بن اليمان  النخع
مملها   يبارك له  من با  لارا و   عع مثنها  ):  قاا رسوا هللا  :قاا 
  .فيها

و  باا عظم بر   اررض, و الن أيض ا ت ول ال ريع  إىل بيم احملسوس أ مر من 
املعنويات, فإن املعنويات أ مر ةوا   خبأل املاليات, و الن فإن املاليات على ما 

  المابا   ذلن أرسخ وأعظم بر  ., و تقدم نوعني, منقول  وثاب  
ب  اررض, سواع  ان عقار ا   لور وحنو   ال أارت أعظم بر    : إنوهلاا نقوا

أن الراع إذا -عليه رلوان هللا–ذلن أو ةراع , وقد ااع عن عمر بن اخلطاب 
تاار   ا ع فخسر فيه ثأث ا أن ي اوا إىل  اه, خسر اروىل   املضارب  اروىل, 
مث حاوا ثاني  مث ثالم  ي اوا بعد المالم  إىل جتارت أخرى,  الاي ي أار   املااي  
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ي اوا إىل ا ع آخر  اررض أو الاب  أو  ,فيخسر   اروىل مث الماني  مث المالم 
 ال أارت   الطعام وال راب, و ا ذلن.

 
 كتاب الشفعة

 إذا وقعت احلدود فال شفعة :باب
دثنا عبد الرةاق عن معمر عن ال بري عن أيب سلم  عن حدثنا حممد بن حيىي ح -471

ال نع     ع ما   يقسم   إ ا اعع رسوا هللا »قاا:   اابر بن عبد هللا
 «.فإذا وقعا احلدول وصرفا الطرق فأ انع 

 ال أارت   جتارت اخلليطني من ممأ   وذلن  ,وال نع  تكون   الماب  ,     املنقول 
 أو أن يبيعها أيض ا , ا ذلن فإن اسنسان يس طيم أن يبيعه ل ريكهاسبع والبقر و 

 لااه ؛ ارمر   باا سع  .
, و الن لرره مبأاورت  اه  ا   حي  أعظم ,ارمور الماب   حلاا  اسنسان إليهاأما 
و  انع    هنر و  خنع  ما قاا عممان بن  ,أمماا باا  هلاا ااعت ال نع  و 

 .-لوان هللاعليه ر -عنان 
و الن أيض ا ال نع  تكون    ,واملرال بالن أن ال نع    ارمور املنصول  البين 

 ,أو املنصول  مم حاا  ايار إليها  الدور ,أمور اخلليطنيمن ارمور الاا املنصول  
وين نم  ,أو مسكنه ,حي اج اسنسان إىل توسم   م رع ه وحنو ذلن الع رمبا ,وامل ار 

باعها  ذاب,ن ااره أوىل من  اه فيعرلها عليه مث يبيعها, فإ :فيقاا حينئامن ذلن 
وبو أحق  إىل ايار؟ نعم ي رام إىل ايار,بع ي رام  من  ا أن يعرلها على ااره

فإن اس طا  ايار أن يدفم بقيم ه ما اب اعها ذلن الراع فهو أحق , اا من الاري 
 على ما بو عليه. ماض  اا, وإذا   يس طم فإن البيم حينئا 

 
 كتاب اللقطة

 اللقطة  :باب
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حدثنا حممد بن ب ار حدثنا أبو بكر احلنن  ح وحدثنا حرمل  بن حيىي حدثنا عبد  -471
هللا بن وب  قا  حدثنا الضااك بن عممان القرا  حدثو سا  أبو النضر عن 

: اااللقط  فق سئع عن  بسر بن سعيد عن ةيد بن خالد ايهو أن رسوا هللا 
عرفها سن  فإن اعرتفا ف,لبا فإن   تعرتل فاعرل عناصها ووعاعبا مث  لها فإن )

  .ااع صاحبها ف,لبا إليه
وذلن أن اسنسان إذا واد  , ال عريف يكون   مولم النقد,     مولم املل قغ و 

 فه   مولم فقده.اات , أو واد م اع ا فإنه يعر  
فيها,   نه يعرفه   البلدت  الع واده    بلدت فإلسبيع فواد م اع ا ل اإذا  ان عابر  

   بلدته إذا وصع إليها.
وال عريف ي رام فيه إىل العرل, فرمبا ي اوا   ةمن على صيا  معين   ما   ةماننا 

اسعأم, أو   اسعأنات, أو   امللصقات, أو   وسائع ا تصاا,    ممأ  وسائع
 وال عريف   ذلن سن .   اح    بااأو  ا ذلن يس  الوسائع امل

 
 كتاب العتق

 أمهات األوالد :باب
حدثنا حممد بن حيىي وإساق بن منصور قا  حدثنا عبد الرةاق عن ابن اريج  -472

 نا نبيم سرارينا وأمهات »يقوا:   أخربين أبو ال با أنه مسم اابر بن عبد هللا
 «.افينا ح     نرى بالن ب,س    أو لنا والن  

 أنه أمهات ارو ل   -عليهم رلوان هللا تعاىل-وانعقد ا تناق بعمع الصااب  
رصااب  ضات, و الن الق  -عليه رلوان هللا- تبا , وااا قضى عمر بن اخلطاب

 الو يات الاين يوهلم عمر بن اخلطاب ومن ااع بعده. و  يعلم   ذلن من خالنه.
 ال وقف   ذلن والرتلل. -لوان هللا تعاىلعليه ر -أيض ا ااع عن عل  بن أيب  ال  

و ان اريح وبو قال  عل  بن أيب  ال  يقض  بقضاع عمر, وهلاا يروى عن عل  
 .قو ن  باه املس,ل   -عليه رلوان هللا-بن أيب  ال  
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 املكاتب  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وعل  بن حممد قا  حدثنا و يم عن ب ام بن عروت عن  -473

أن بريرت أت ها وب  مكاتب  قد  اتبها أبلها »:  ةوج الن    ن عائ  أبيه ع
على تسم أواق فقالا هلا إن ااع أبلن عدلت هلم عدت واحدت و ان الو ع يل قاا 
ف,تا أبلها فا رت ذلن هلم ف,بوا إ  أن ت رتط الو ع هلم فا رت عائ   ذلن 

ط  الناس فامد هللا وأثىن عليه فخ  فقام الن   :قاا  .افعل ) :فقاا  للن  
ما باا رااا ي رت ون ارو ا ليسا     اب هللا  ع ارط ليس    : )مث قاا 

  اب هللا فهو با ع وإن  ان مائ  ارط   اب هللا أحق وارط هللا أوثق والو ع ملن 
 .« أع ق
 يقمغ  مات املكات  وعليه لين  و  كاتب  العبد إذا مات فه  أوىل من َلْينه, إذامو  

فيقاا حينئا أنه ما  ان عنده من ماا يقضى به املكاتب  قبع قضاع الدين, ه مكاتب 
 .وباا باتناق السلف

 
 من ملك ذا رحم حمرم فحو حر :ببا

حدثنا عقب  بن مكرم وإساق بن منصور قا  حدثنا حممد بن بكر الربساين عن  -474
  عن الن    ال بن سلم  عن ق الت وعاصم عن احلسن عن مسرت بن اندب 

  .من ملن ذا رحم حمرم فهو حر: )قاا
وباا  ا   خأل فيه أن الرحم يع ق مبأرل ثبوت حمرمي ه من سيده, فيقاا : ب,نه 

-وباا  ان يقض  به الصااب   عمر وعل  بن أيب  ال   ي ع ق منه مبأرل ملكه.
 .وحمع اتناق عندبم  ما ن  على ذلن القر   و اه -عليهم رلوان هللا

 
ا واشرتط خدمته :باب  من أعتق عبد 

حدثنا عبد هللا بن معاوي  ايما  حدثنا  ال بن سلم  عن سعيد بن وهان عن  -475
ما   أع ق و أم سلم  واارت ا عل  أن أخدم الن  »سنين  أيب عبد الر ن قاا: 

 «.عال
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  و  الرق الولد ي بم أمه   الرق واحلري , وي بم أباه   النس , يبم ارب   النس
و   -على عمع الصدر اروا   باا  واوقد نص ,وباا حمع اتناق, واحلري  ي بم ارم

 و اه. ابن تيمي   -خأل عندبم   ذلن 
  

 من أراد عتق رجل وامرأته فليبدأ بالرجل :باب
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا  ال بن مسعدت ح وحدثنا حممد بن خلف العسقأين  -476

قا  حدثنا عبيد هللا بن عبد اجمليد حدثنا عبيد هللا بن عبد الر ن  وإساق بن منصور
أهنا  ان هلا  أم وااري  ةوج :  بن موب  عن القاسم بن حممد عن عائ   

إن أع ق هما فابدئ  ) : فقالا يا رسوا هللا إين أريد أن أع قهما فقاا رسوا هللا 
  .بالراع قبع املرأت

ومن اه  الوصي , ومن  ,قراربعات ذلن له من اه  اسإذا  ان للعبد ماا فإنه ت
فه   ةم    ماله,   وصى وصيأوإذا  ,فله أن ينعع باا اه  الوقف, و ا ذلن

 وصي  العبد وعمع من بعده اا. -عليه رلوان هللا– مضى عمر بن اخلطابأوهلاا 
 

 كتاب احلدود
 ال حيل دم امرئ مسلم إال يف ثالث :باب

مد وأبو بكر بن خأل البابل  قا  حدثنا و يم عن ارعمش عن حدثنا عل  بن حم -477
قاا رسوا هللا  :قاا  عبد هللا بن مرت عن مسروق عن عبد هللا وبو ابن مسعول

( :  حيع لم امرئ مسلم ي هد أن   إله إ  هللا وأين رسوا هللا إ  أحد ثأث  
  .رق للأماع ننر الننس بالننس والمي  ال اين وال ارك لدينه املنا

ثبات الرام وبو حمع اتناق و  خأل   ذلن, وماةاا حيكى اسوا  إو  باا 
  يظهر القوا  بال  كين فيه  ما نهر   ةماننا, و  ةمن رق  العلم ووفرت , و فيه

 ايهع و الن أيض ا  مرت اهلوى.
, وبو -عليهم ر ه هللا-ئم  قد حكى اتناق السلف على الرام  ا واحد من ارو 

و الن أيض ا فيه إاارت إىل حد الرلت ال ارك لدينه املنارق للأماع ,  .مأمر مس ني
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فهاا تقبع منه ال وب , ولكن نرى أن السلف  نهر توب ه قبع القدرت عليهأواملرتد إذا 
 الصا    ي ظهرون ال ائ  ويقدمونه على  اه من الرلت.

أبا بكر وعمر بن اخلطاب   ي,ذنان   بعم   به أن  هلاا قد ذ ر ابن تيمي  و 
و  بر وب اخليع, بع يكون عند أذناب البقر   أمر  للمرتد ال ائ  يمع السأح

س نيم صدقه   ذلن, مث بعد ذلن يو  ,وي  هر ,ال أارت وال راع , ح, حيسن أمره
 يكون  ااا الناس.

 
 إقامة احلدود :باب

حدثنا سعيد بن سنان عن أيب ال ابري  حدثنا ب ام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم  -478
إقام  حد من )قاا :   أن رسوا هللا  عن أيب اأرت  ما بن مرت عن ابن عمر 

  .حدول هللا خا من مطر أربعني ليل    بأل هللا ع  واع
  ,اارت إىل أن العدا بني الناس أوىل من الاىن ووفرت املاا, بع وسب   له أيض اإ  باا 

نعيم وإ داق اخلا على الناس, وإذا قام العدا   الناس ولو لو سب  لن العدا بر
 .توفر املاا فالقيم  للعدا   للماا

واسنصال فيما بينهم مبا حكم  ,قام  احلدولإ  مسائع   وإذا  ان بني الناس ال نري
 أا وةي , واملاا ووفرته إذا  ان عندبم فإنه عقوب .لفإن ذلن  هللا سباانه وتعاىل,

  والعدا بني الناس, بو ف ن وهلاا نقوا إن الاىن مم عدم إقام  حدول هللا اع وعأ
 وعقوب  من هللا لألمم.

ا  هللا , وهلاا الدوا الع يكون فيها وفرت للماا و  عدا فيها يب ليها باملاا صد 
 واس دراا ا.

 
 الشفاعة يف احلدود :باب

بن  ا حدثنا حممد بن إساق عن حممد حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد هللا  -479
ملا سرقا  :بن  لا  بن ر ان  عن أمه عائ   بنا مسعول بن ارسول عن أبيها قاا

أعظمنا ذلن و انا امرأت من قريش   املرأت تلن القطين  من بيا رسوا هللا 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 273

 

 : ) نكلمه وقلنا حنن ننديها ب,ربعني أوقي  فقاا رسوا هللا   فأئنا إىل الن  
أتينا أسام  فقلنا  لم رسوا هللا   فلما مسعنا لني قوا رسوا هللا   ,طهر خا هلات
   فلما رأى رسوا هللا   :ما إ مار م عل    حد من )ذلن قام خطيبا فقاا

حدول هللا ع  واع وقم على أم  من إماع هللا والاي ننس حممد بيده لو  انا 
  .ه لقطم حممد يدبافا م  ابن  رسوا هللا ن لا بالاي ن لا ب

  من الناس فإنه   يعدا فيمن لوهنم, ليَ م على العغ قَ واحلدول والعقوبات إذا   تح  
 ر ق بني ال ريف والضعيف.والن ن  تكون   ارم  إذا فح  

إذا أرال أن يبني إن اله حلكم هللا سباانه وتعاىل أاار ومم ع   وهلاا رسوا هللا 
  حأ  الولا   -عليه الصأت والسأم-وهلاا الن   بارعلى وارارل وارقرب إليه,

الاين ي عاملون بربا ايابلي    مر ولكنه قاا:   أ  وإن ربا ايابلي  مولو )يقوا: 
و الن أيض ا لماع ايابلي    يعو أقرب الناس إليه,  ,وأوا ربا ألم ربا عم  العباس)

 , ألم لم ابن ربيع  بن احلاري أ  وإن لماع ايابلي   مولوع  وأن أوا لم) : مات
 ,إىل القطم -عليه الصأت والسأم-, وحينما ااع الن  وبو ابن عم الرسوا 

, لقراا -رلوان هللا تعاىل-ل ب,مر فا م  عليها وَّ خَ  -عليه الصأت والسأم-الن  
 وعظمها عند ننسه. من رسوا هللا 

, وأما إذا جتاوة ارقربون أحكام هللا قام  العدا يبدأ بارقربنيإواحلا م الاي يريد 
 سباانه وتعاىل, فإن الناس فيمن لوهنم ي  و فون إىل اجملاوةت.

ئ  حد على لعيف, وذلن اوهلاا نقوا إن إقام  احلد على اريف أعظم من إقام  م
خبأل  ؛أن ال ريف به يق دي الناس, وي  هر أمره, وي ,ثر الناس, ويرل , وي ار

الضعيف ي ,لب من  أو على لائرت ليق . ,ن على أمر حمدولالضعيف ف,مره يكو 
ال ريف ولكن ال ريف   ي ,لب من الضعيف, وهلاا فإن إقام  احلدول على 
ال ريف من الناس آ د من إقام ه على الضعيف, فإن   ذلن ال ار, وال ,لي , 

 والرل . 
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 حد الزنا :باب

مد بن الصباح قالوا حدثنا سنيان حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وب ام بن عمار وحم -481
بن عيين  عن ال بري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب بريرت وةيد بن خالد وابع 

ف,تاه راع فقاا أن دك هللا ملا قضيا بيننا بك اب    نا عند رسوا هللا »  :قالوا
 :هللا فقاا خصمه و ان أفقه منه اقم بيننا بك اب هللا وأذن يل ح, أقوا قاا

ا على باا وإنه ةا بامرأته فاف ديا منه مبائ  اات إن ابو  ان عسين   :قاا  ,قع)
وخالم فس,لا راا  من أبع العلم ف,خربت أن على ابو الد مائ  وتاري  عام 

والاي ننس  بيده رقضني ):   فقاا رسوا هللا  ,وأن على امرأت باا الرام
ل علين وعلى ابنن الد مائ  وتاري  عام بينكما بك اب هللا املائ  ال ات واخلالم ر 

قاا ب ام: فادا عليها فاعرتفا  , وا د يا أنيس على امرأت باا فإن اعرتفا فاروها
 .«فروها

 صن أنه يارب و لد.احمل ا   خأل عند العلماع أن ال اين و 
 وا  الصدر اروا من الصااب  وال ابعني على باا واع  من العلماع,إوقد حكى 

 ار   ذلن ال وس  من  ا  لو و  أيض ا تسامح, الن أيض ا فإنه عند ايلد خي  و 
أن يقيم احلد على أحد  ملا أرال -عليه رلوان هللا تعاىل-وهلاا عمر بن اخلطاب 

ا   وين ب  ع لون ذلن.ائفقاا :  ,    و بسوط. ف,توه بسوط  ليظائقاا:  أصاب حد 
لرب ابني السو ني. ف,عطى ايأل, فقاا:  , فقاا: أتوين بسوط   نينف,يت بسوط خ

يعو   تقم بال  ديد   اقام  احلد عليه, وإذا   يكن مث  سوط,   بطن.إو  ترين 
 فيأ ئ عن ذلن ايريد والنعاا.

فعلوا ذلن   ةمن الن  عليه الصأت  -عليهم رلوان هللا تعاىل-هلاا الصااب  
ط. وحكى  ا واحد من ارئم  أيض ا أ ئ عن مسائع أو اع بار السو يوالسأم ف

 ,ومنهم من قاا الموب أيض ا, ا اع النعاا, و الن أيض ا ايريدإاتناق السلف على 
 تناق ا عن الصااب . اه اوحك -عليه ر ه هللا-وقد ن  على باا النووي 
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 من عمل عمل قوم لوط : باب

لع ير بن حممد عن حدثنا حممد بن الصباح وأبو بكر بن خأل قا  حدثنا عبد ا -481
من )قاا:   أن رسوا هللا   عمرو بن أيب عمرو عن عكرم  عن ابن عباس

  .وادًوه يعمع عمع قوم لوط فاق لوا الناعع واملنعوا به
  ونقله ابن تيمي   ا,وااا  ان قضاع أبع املدين , وعليه عمع أيض ا الصدر ارو 

 ا أن من َعمغع َعَمع قوم لوط أنه يق ع.اتناق  
 

 باب إقامة احلدود على اإلماء
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  وحممد بن الصباح قا  حدثنا سنيان بن عيين  عن  -482

 نا عند   :ال بري عن عبيد هللا بن عبد هللا عن أيب بريرت وةيد بن خالد وابع قالوا
االدبا فإن ةنا )فس,له راع عن ارم  ت ين قبع أن لصن فقاا :   الن  

 . قاا   المالم  أو   الرابع  فبعها ولو يبع من اعر فاالدبا مث
ااع ذلن عن عبدهللا بن عمر وااع أيض ا عن  .ويقيم احلد على املوايل سيدبا

ومنهم من حيك  ا تناق ايض ا على باا, يعو اتناق السلف أن , حنص  و ابا
ب رسوا وباا قد قضى به واع  من أصاا, السيد بو الاي يقيم احلد على عبده

ااع  ,نعم قام  احلدول؟إوبع املرأت تقض  على ااري ها وعلى عبدبا    .هللا 
ا على ااري هاأأهنا  -عليها رلوان هللا-ذلن عن حنص   وهلاا نقوا :  .قاما حد 

   إن السيد بو الاي يقيم احلد على عبده.
موالم  باا من ه فهع يقض  بينهما أم  ؟دوأما إذا  انا خصوم  بني عبدين عن

 اخلأل .
 

 حد القذف :باب
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حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم حدثنا ابن أيب فدين حدثو ابن أيب حبيب  عن لاول  -483
إذا قاا الراع للراع يا )قاا :   بن احلصني عن عكرم  عن ابن عباس عن الن  

  .انع فاالدوه ع رين وإذا قاا الراع للراع يا لو   فاالدوه ع رين
 ., وعدال ه  الن اهالته إذا  ان بأ بينوالقاذل تسق  

 .تقبع أم  ؟ نعم تقبع إذا تاب وحسنا توب ه, تقبع اهالتهبع وإذا تاب 
تناق, اتناق الصدر اروا من الصااب  على باا وبو ا ومنهم من حيك  أيض ا 

 ارنهر .
 

 حد السكران  :باب
عروب  عن عبد هللا بن  حدثنا عممان بن أيب ايب  حدثنا ابن علي  عن سعيد بن أيب -484

الداناج مسعا حضني بن املنار الرقاا  ح وحدثنا حممد بن عبد امللن بن أيب 
ال وارب حدثنا عبد الع ي  بن املخ ار حدثنا عبد هللا بن فاوة الداناج قاا حدثو 
حضني بن املنار قاا ملا ا ع بالوليد بن عقب  إىل عممان قد اهدوا عليه قاا لعل  

أربعني والد  من ف,قم عليه احلد فألده عل  وقاا الد رسوا هللا لونن ابن ع
 أبو بكر أربعني والد عمر مثانني و ع سن .

   مس,ل  اخلمر أنه   ي أاوة   ذلن الممانني.وي نق السلف   مس,ل  احلدول, 
 

 من شهر السالح  :باب
لربال قالوا حدثنا حدثنا حممول بن  يأن وأبو  ري  ويوسف بن موسى وعبد هللا بن ا -485

 قاا قاا رسوا هللا أبو أسام  عن بريد عن أيب برلت عن أيب موسى اراعري 
 :(من اهر علينا السأح فليس منا.  

, و الن   تقام   ابهات  ليار احلرب)نهر أن احلدول   تقام   احلرب   و ار
سااق, إوي عن ور  , دأروي عن  ,وباا قد ن  عليه واع  من العلماع ,الق اا

فيما رواه  -عليه رلوان هللا-وروي   ذلن بعم اآلثار عن عمر بن اخلطاب 
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ذا اا مم الناس إا اا مم الناس واس قروا   بلد, وإ ا تقام احلدول إذ البيهق ,
 وأصبح هلم قرار   بلد فإهنم حينئا يقيمون احلدول.

ولو  ان  ,ع حااوبو حد الق ع, الق ع يقام بك ؛يس مىن من ذلن حد واحد
 قام ها.إحدول الق ع  بد من  اسنسان مسافر ا أو مارتب ا.

 
 باب من قتل دون ماله فهو شهيد 

حدثنا حممد بن ب ار حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الع ي  بن املطل  عن عبد هللا بن  -486
من أريد ):  قاا رسوا هللا  :قاا  احلسن عن عبد الر ن ارعرج عن أيب بريرت

  .نلما فق ع فهو اهيد ماله
وبو  ,فم عن ماله وعرله وننسه ما اس طا اوباا لفم الصائع, أن اسنسان يد

  .و  خأل   واوب لفم اسنسان عن ماله ع, اهيد إن ق  
 .دفم عند لين هللا سباانه وتعاىلبو اهال ال ؛وأعظم لفم الصائع

و   ,و  راي إذن إمام, و   ,يهال الدفم ني    باا احلديع لليع على أنه   ي رتط
وإ   ع  ,رن   ا ا ما  قوت ؛فإنه    حينئا, مكنهم ا ا ما أإ  إن  ؛واع 

 يدفم يس  ما اس طا .
اارت إىل أن املقصول بالن إ  ,من ق ع لون ماله فهو اهيد): يقوا وهلاا الن  

أن يكون    فيهفأهال الطل    ,خبأل اهال الطل . بو الدفم عن املاا
ى مكانه, أو ملا سئع قيع له: إن الراع يقاتع لا    وهلاا الن   ,سعأع  لم  هللا

 ف,ي ذلن   سبيع هللا ؟ ,يقاتع للمانم, أو يقاتع  ي , أو  ضب ا
هلاا نقوا إن ال روط  , فهو   سبيع هللا من قاتع ل كون  لم  هللا ب  العليا)قاا : 

   ت رتط مبأموعها و البها   اهال الدفم.الع ت رتط   اهال الطل  
 وباا  الن أيض ا   أمر لفم الصائع  ما   حديع املخارق  ما رواه اسمام أ د 

  .والنسائ 
 

 باب العبد يسرق 
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا أبو أسام  عن أيب عوان  عن عمر بن أيب سلم   -487
إذا سرق العبد فبيعوه ولو ):  هللا  قاا : قاا رسوا  عن أبيه عن أيب بريرت

  .بنش
 العبد على نوعني:  سرق

  .سرق  العبد من ماا  ا سيده, فهاا حكمه  اكم  اه  1   
ا ماله, يعو املاا يسرق بعضه بعض   وإذا سرق من ماا سيده فماله سرقَ   2  

 سيد.لل باع بار أن العبد واملاا  لها ملن  
 

 ثرباب ال يقطع يف مثر وال ك
 حدثنا ب ام بن عمار حدثنا سعد بن سعيد املقربي عن أخيه عن أبيه عن أيب بريرت -488

  .رمَ   قطم   مثر و   َ ):   قاا رسوا هللا  قاا: 
رون  د أهنم يقد   -عليهم رلوان هللا-من نظر إىل النصوري الوارلت عن الصااب  

ن حيك  اتناق الصدر منهم م ,نصاب السرق  الع يقطم ااوبو  ,ذلن بربم لينار
   -عليه رلوان هللا تعاىل-أن الصااب   وا   باا   ما حكاه ابن منلح ار

 أن النصاب الاي تقطم به اليد بو ربم لينار.ى خي لنون عل
 

 باب الرجل جيد مع امرأته رجال
حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم عن النضع بن لهلم عن احلسن عن قبيص  بن  -489

ن احملبق قاا: قيع ريب ثابا سعد بن عبالت حني ن لا آي  حريع عن سلم  ب
احلدول و ان راأ  يورا أرأيا لو أنن وادت مم امرأتن راأ أي ا ع  نا 
تصنم قاا  نا لاراما بالسيف أن ظر ح, أا ع ب,ربع  إىل ما ذاك قد قضى 

أبدا قاا حاا ه وذب  أو أقوا رأيا  اا و اا ف ضربوين احلد و  تقبلوا يل اهالت 
  إين أخال أن )مث قاا :   , نى بالسيف اابدا)فقاا:  فا ر ذلن للن  

مسعا أبا ةرع   :قاا أبو عبد هللا يعو ابن مااه  ,ي  ابم   ذلن السكران والااان
 يقوا باا حديع عل  بن حممد الطنافس  وفاتو منه .
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يت على خأل ما يريد قد ت, -سباانه وتعاىل-ع  وأحكام هللا يو  باا أن ال ر 
 اسنسان من حقه و اته  الن.

 ؛ أن يقيم احلد عليهر اع إذا واد عند امرأته راأ  لما اعع احلق ل وهلاا الن  
 .ح,   تكون مناسد   باا

راع لومن باه املناسد بو ارخا بالظن  والوسواس, ومن املناسد أيضا أنه لو قيع ل
بين  رصبح ذلن مولع ا للعدوان, فمن  ان له عدو  امرأته بأ أن يق ع من  د عند

 ف,صبح   ذلن الدم بدر, باع بار يت,ا وادته عند امرأاأتى به إىل لاره فق له وق
  بين  إ  واول القرين   ونه   بي ه أو   مولم مبي ه, أو على فرااه, أو حنو أ

لباب ولو  ان على دماع, وهلاا سدت ال ريع  باا الفسال لإذلن فهاا يكون فيه 
قد ت,يت على خأل  ات اسنسان  خأل ت ن  الننس, وهلاا نقوا: إن ال ريع 

وإ ناع س, النن عغ حَ رن ال ريع  ااعت بالعدا وما ااعت بإابا  وَ  ؛على عرله
 ااوت الاْات   ننوس الناس, والعدا   ذلن أ ع, وأعلى, وأعظم .

 

 الديات كتاب
 فإن مل تكن له عاقلة ففي بيت املال الدية على العاقلة :باب

عن منصور عن إبرابيم عن عبيد بن  ,حدثنا أيب ,حدثنا و يم حدثنا عل  بن حممد, -491
 «.بالدي  على العاقل   قضى رسوا هللا » :نضيل  عن املاات بن اعب  قاا
وذلن أن   ي امع  ؛تيسا على اسنسان ؛وت ديد والدي  تكون على العاقل  تيسا  

أن تكلف العاقل  وب  قراب   ,وت ديد عليه من باب الرل  وال ,لي  ,يطيق ما 
الدم ي امله ارقربون من  ر  ح, يكون حَ  ؛وذوي أرحامه بدفم الدي  ,اسنسان

ح, يكون له ةارا  أن   يعول  ؛وقراباته ,وأرحامه ,وذويه ,اسنسان سواع من أبله
 إىل مملها.

 
 ما ال قود فيه :باب
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د بن الصباح, وعمار بن خالد الواسط  قاا: حدثنا أبو بكر بن عيال, حدثنا حمم -491
أن راأ لرب راأ » :عن لبمم بن قران قاا: حدثو  ران بن ااري , عن أبيه

, ف,مر له  على ساعده بالسيف فقطعها من  ا منصع, فاس عدى عليه الن  
  دي  بارك هللا لن فيهاخا ال)بالدي  فقاا: يا رسوا هللا, إين أريد القصاري فقاا: 

 .«و  يقم له بالقصاري
وذلن إذا  ان الكسر من  ,باع بار أن القصاري فيها رمبا  اف   اسنسان ويؤذيه

وألى إىل إةباق ننسه. ولكن إذا أمكن ذلن    ,رمبا تضاعف ذلنف , ا منصع
ى فيأر  ,فارصع فيها القول ؛الط  احلديع أنه يكون فيها القصاري من  ا أذي 

فإذا أمكن ذلن  ,لعدم إمكانه ؛وإ ا ان نى ذلن   الصدر اروا ,على ارصع
 فيقاا به.

 
 دى بالقودتاجلارح يف :باب

حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا عبد الرةاق قاا: أنب,نا معمر, عن ال بري, عن  -492
ا فأاه راع , بعع أبا اهم بن حاين  مصدق   عروت, عن عائ  , أن رسوا هللا 

دق ه فضربه أبو اهم ف أه, ف,توا الن  صلى هللا عليه وسلم فقالوا: القول يا   ص
  لكم  اا و اا), فلم يرلوا, فقاا:  لكم  اا و اا):  رسوا هللا, فقاا الن  

قالوا:؟ نعم,  , إين خا   على الناس وارببم برلا م):  فرلوا, فقاا الن  
 أتوين يريدون القول, فعرلا عليهم  اا إن بؤ ع الليميني) فقاا:  فخط  الن  
أن يكنوا, فكنوا,   قالوا:؟  , فهم ام املهاارون, ف,مر الن   , و اا, أرلي م

ين خا   على الناس )إقالوا: نعم, قاا:  ,؟ أرلي م)مث لعابم ف البم, فقاا: 
قاا  ؟ قالوا: نعم أرلي م)مث قاا:  قالوا: نعم. فخط  الن    ,وارببم برلا م

 .: مسعا حممد بن حيىي يقوا: تنرل ااا معمر   أعلم رواه  اههابن ماا
وقد ذ ر  ,خأل فيها وباا أيضا من املسائع الع   ,و ا   يقال الوالد بولده 

أن الوالد إذا ق ع ولده أنه   يقال  ؛أن باا اتناق الصااب  -عليه ر   هللا-النووي 
 به.
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 دية الكافر :باب

ب ام بن عمار قاا: حدثنا حامت بن إمساعيع, عن عبد الر ن بن عيال,  حدثنا -493
قضى أن عقع أبع   أن رسوا هللا »عن عمرو بن اعي , عن أبيه, عن اده, 

 .«الك ابني نصف عقع املسلمني, وبم اليهول والنصارى
اه   و علها العلماع من .وب  الدي  سواع  ان   ابي ا أو جموسي ا ,وب  مثا ائ  لربم

و لما  ,  رال  لما ةالت ةالتا وباا على  ,املقدار أهنا ثلم  ع  ر لي  املسلم
وااا قضى واع  من الصااب   عمر وعممان وابن مسعول  ,نقصا نقصا

-بع حك  باا أيضا أنه اتناق الصااب   ,هللا  و ابم من أصااب رسوا
 .وبو من أئم  ال افعي  البيان ه ما حكاه العمراين     اب  -عليهم رلوان هللا

 
 عقل املرأة على عصبتها ومرياثها لولدها :باب

حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا املعلى بن أسد قاا: حدثنا عبد الواحد بن ةيال  -494
الدي  على   قاا: اعع رسوا هللا  قاا: حدثنا جمالد, عن ال ع , عن اابر 

  مااثها )هللا, مااثها لنا, قاا:  عاقل  القاتل , فقالا عاقل  املق ول : يا رسوا
  .ل واها وولدبا

 ,أن لي  املرأت على النصف من لي  الراع ىعل -عليهم رلوان هللا-وي نق الصااب  
 ما حكاه  ا واحد    , ا عند أصااب رسوا هللا وباا  ا   خأل فيه أيض  

أن الدي  ليسا وباا إ ا  ان عليه احلكم والقضاع باع بار  , ابن قدام  و اه
فلو  ,والراع باملرأت ,أما الننس فيق ع املرأت بالراع ,عول ا و  بديأ  عن الننس

لكن ملا  ان املاا و  ,اا مم مائ  راع على ق ع ااري  صاات   مهدبا فيق لون اا
وأما  ,لضعف ارثر على الورث  من اه  املاا ؛بو عوض للورث  فإنه خنف   ذلن

 .فيق ع املرأت بالراع والراع باملرأت أيا  انوا إذا أرالوا الق ع
 

 املوضحة :باب
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حدثنا ويع بن احلسن قاا: حدثنا عبد ارعلى قاا: حدثنا سعيد بن أيب عروب ,  -495
  املوالح )قاا:   عن مطر, عن عمرو بن اعي , عن أبيه, عن اده, أن الن  

  .مخس من اسبعمخس 
 ,يض ا القاتع أو ايارح أن يدفعها لفع  واحدتأ  و  ,و  تل م العاقل  ,موالدي  تنأ  

 انوا ينأموهنا على ثأث    -رلوان هللا عليهم-والصااب   ,وإ ا تنأم على أعوام
أو   ,ن تكون تكمر ارننسأأما  ,وذلن تيسا ا على العاقل  خاص  إذا عظما ؛أعوام

 .باا ارمرفإنه ي يسر    , انا لي  واحدت على راع عاقل ه   ذلن لعين 
 

 ال يقتل مؤمن بكافر :باب
حدثنا حممد بن عبد ارعلى الصنعاين قاا: حدثنا مع مر بن سليمان, عن أبيه, عن  -496

  يق ع مؤمن بكافر, )قاا:   , عن الن   حنش, عن عكرم , عن ابن عباس
  .و  ذو عهد   عهده

أن املؤمن  ؛  و ان يقض  به أصااب رسوا هللا ,وباا  ا   خأل فيه أيض ا 
ا أو أ مر من ذلن ,املسلم   يق ع بالكافر إذا ق له  ,يعو حد ا, سواع أ ان واحد 

وقد حكى اسوا    ذلن واع  من العلماع إوا  عن  ,وباا مولم إوا 
 ا واحد  ,يب الوليد الباا   -عليهم رلوان هللا-وإوا  الصااب   ,الصدر اروا

على أن املسلم   يق ع بالكافر و  احلر   هللا واتنق أصااب رسوا » :قاا
ولكن  ,ولكن لو أرال ال ,لي  بع يق ع تع ير ا أم   ؟ ق ع عممان تع ير ا .«بالعبد

ا  .املرال بالن احلد أنه   يق ع حد 
 

 ال يقتل الوالد بولده :باب
و حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا أبو خالد ار ر, عن حأاج, عن عمر  -497

قاا: مسعا رسوا هللا  بن اعي , عن أبيه, عن اده, عن عمر بن اخلطاب 
   :يق ع الوالد بالولد)يقوا  .  
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 ,ا الصااب   ما نقله النوويتقدم معنا على أنه إوا  أيض   ,وباا على ما تقدم
 .والوالد بو لني عام يدخع   ذلن ارب وارم

 
 
 

 ال قود إال بالسيف :باب
بن املس مر العروق  قاا: حدثنا أبو عاصم, عن سنيان, عن اابر,  حدثنا إبرابيم -498

  قول إ  )قاا:   , أن رسوا هللا  عن أيب عاةب, عن النعمان بن ب ا
  .بالسيف

 ,ننرالوارحاليع الوارلت   القول بالسيف معلول    يصح منها ا ع على سبيع ا 
تعاىل  الن أيض ا ةمن الن   -عليهم رلوان هللا-ولكن عليها العمع. أن الصااب  

 ,إ    مس,ل  القول   ذلن ,ما  انوا يق لون إ  بالسيف -عليه الصأت والسأم-
إ   ,أو ممأ يق ع ب  ع معني ,ى من اابقرل   الاي ممأ ي    ,أنه يقال باملمع قصاص ا

 فإنه   يعاب بالنار إ  رب النار. ؛احلرق بالنار
 

 اجلبار :باب
  د بن ارةبر قاا: حدثنا عبد الرةاق, عن معمر, عن  ام, عن أيب بريرتحدثنا أ -499

  .النار ابار):  قاا: قاا رسوا هللا  
وذلن   ,وما    أن حي اط اسنسان منه بننسه ,وباا يدخع فيه  ع ما   و بااته

يباا  ا  , الن أيضا   املناام واملعامع واآلبار الع تنهار على اسنسان  ,رنَ  احل  
ا و الن أيض   ,كدرغ و الن البهائم فإهنا   ت   ,الع ي دىل أو يسق  منها اسنسان

 ,أيضا ليس فيها ا ع ,اآلبار الع   تكون لنر قصدا  أذي      ريق املسلمني
فإنه بدر  ؛ليسا   الطريق ,أو حنو ذلن ,أو   حنرت ,فالاي يسق    بئر

 .وممع باا   ي عمد فيه ارذى ,هباع بار أن ال وق     أن يكون من
 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 284

 

 العفو يف القصاص :باب
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن يونس بن أيب إسااق, عن أيب السنر  -511

ما من راع يصاب ب  ع )يقوا:   مسعا رسوا هللا   قاا: قاا أبو الدرلاع
ع ه أذناي مس , من اسده في صدق به, إ  رفعه هللا به لرا , أو ح  عنه به خطيئ 

 .ووعاه قل 
والواا    ذلن أن  عع    ,ا للعنو   وة أن يعلق القصاري بأ أمد معلوم  لب  

أو  ,ويطل  العنو مرت ,ويضيم العدا ,ح,   هتدر احلقوق ؛اا قريب  باا أاأ معلوم  
وإ  يقام  ,ا للعنوو عع   باا أمد يسا ال ماس   ,أو حنو ذلن ,أو ثأي ,مرتني
لعقوب ني   ي رعها هللا  وإن اا   ,وت,ايع إقام  احلد باا أمد نلم وبا  .داحل

و  ي ر  هللا سباانه  ,فاهلل ار    ذلن إما العنو وإما القصاري ,سباانه وتعاىل
فااى    ,وقضاعه فيه -اع وعأ-وتعاىل إبقاع اسنسان بعد إنناذ حكم هللا 

ا ما يطل      مسائع القصاري أن  ما  ا من ارمور املهم الن أيض    .ذلن العنو
 ,اح, يعنون  رب   ,د   ذلن ح, يؤذى أولياع املق وا   وي   ,العنو بسيف احلياع

 .ويؤذون باملبيا عند بيوهتم ,وذلن  ما ينعع بعم القبائع ببعضهم حياط إليهم
ن لاربم ورمبا ارللوا م ,ا ح,   يقر هلم قرار وهنار  بهم ليأ  إ راو الن  ,وتسوربم
ومن اخلط, أن  .وبو لرب من لروب اس راه ,باه أذي    رااع عنو ,وحنو ذلن

يطل   ,منسوبون إىل العلم واياه والسلط  مبمع باا ,يقوم منسوبون إىل العلم ااا
وما عدا ذلن  ,وحسن عاقب ه عند هللا ,واأل  قدره ,ر بنضع العنوالراع ويا   

 هللا سباانه وتعاىل   الناس. مث يقام حكم ,فيرتك ارمر إليه
 

 كتاب الوصايا
  هل أوصى رسول هللا باب: 

حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن مالن بن ماوا, عن  لا  بن مصرل  -511
ب  ع؟ قاا:  , قلا: فكيف  قاا: قلا لعبد هللا بن أيب أوىف أوصى رسوا هللا 

 «أوصى بك اب هللا»أمر املسلمني بالوصي , قاا: 
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  ما ااع   اخلرب:  ,رن تر   الن  العلم والوح  ؛ب  ع من املاا  الن     يوريغ 
  يد  الن  , رن باا بو تر   الن   ؛ف,وصى بك اب هللا  ,العلماع ورث  ارنبياع)
وإ ا ترك الوح  والعلم فمن أخاه أخا  ,اا و  لر   لينار   -عليه الصأت والسأم-

 يي وافر.
 

 ث على الوصيةاحل :باب
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا عبد هللا بن  ا, عن عبيد هللا بن عمر, عن نافم,  -512

ما حق امرئ مسلم أن يبيا ليل ني وله ) : قاا: قاا رسوا هللا   عن ابن عمر
  .ص  فيه, إ  ووصي ه مك وب  عندها ع يو 

ولكن  , خنف   ذلنمث اب داع   واخ لف   الوصي  بع جت  أم   ؟ و انا وااب   
وذلن من لين أو  ,جت  ملن  ان عليه حق ؛إهنا يقم فيها أ مر من حكم: نقوا

وتس ا  وت , د إذا   ,فيأ  أن يوص  ببياهنا وفصع حقوق الناس ,وليع  عنده
في , د   حقه أن يوص  ب  ع من  ,وترك ما   وفاا   , ان عند اسنسان خا

ويضعف ال , يد    ,املاا ت, دت   حقه الوصي و لما  مر  ,لواوه اخلا ؛املاا
 الوصي  بقل  ماا اسنسان املواول عنده.

 
 النهي عن اإلمساك يف احلياة والتبذير عند املوت :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا ارين, عن عمارت بن القعقا , وابن  -513
فقاا: يا   لن  قاا: ااع راع إىل ا  اربم , عن أيب ةرع , عن أيب بريرت

.  نعم, وأبين ل نب,ن أمن)رسوا هللا, نبئو ب,حق الناس مو يسن الصاب ؟ فقاا: 
مث ). قاا: مث من؟ قاا:  مث أمن). قاا: مث من؟ قاا:  مث أمن)قاا: مث من؟ قاا: 

نعم, وهللا ). قاا: نبئو يا رسوا هللا, عن مايل  يف أتصدق فيه؟ قاا:  أبوك
وأنا صايح اايح ت,مع العيش وختال النقر, و  ًهع, ح, ل نب,ن, أن تصدق 

 . إذا بلاا ننسن بابنا, قلا: مايل لنأن, ومايل لنأن, وبو هلم, وإن  ربا
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وذلن    ؛  باا أن ما  ري على ألسن  الناس  ا  يقصدونه أنه   يؤاخاون به
فيأري على  ,ولكن   يقصد ؛فهاا نو  من احللف ,ن ئ)أما وأبين ل نب :قوله

 .ألسن هم من  ا قصد ملعناه
 
 

 الوصية بالثلث :باب
حدثنا ب ام بن عمار, واحلسني بن احلسن املروةي, وسهع قالوا: حدثنا سنيان بن  -514

مرلا عام الن ح ح, »عيين , عن ال بري, عن عامر بن سعد, عن أبيه قاا: 
ا   ما  , إن يل ما   , فقلا : أي رسوا هللا أانيا على املوت, فعالين رسوا هللا 

. قلا: فال طر؟ قاا:   )وليس يرثو إ  ابن  يل, أف,تصدق بملم  مايل؟ قاا: 
الملع, والملع  ما إنن أن ترتك ورث ن أ نياع, خا ). قلا: فالملع؟ قاا:   )

 .« من أن ترت هم عال  ي كننون الناس
ومم ذلن  ان له املاا  ,ا واحدتوبو   يد  إ  بن    ,وباا فيه أ ي  إىل إ ناع الرت  

 ,ف,وصى بالملع ,ما يوص  به الملع -عليه الصأت والسأم-الوفا فأعع له الن  
أو سد  ,إن إ ناع الورث  أن   ي كننوا الناس أوىل من إ ناع  ابم :وهلاا نقوا

 حاا   ابم بعد املوت.
 

 ال وصية لوارث :باب
نا ي يد بن بارون قاا: أنب,نا سعيد بن أيب حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدث -515

عروب , عن ق الت, عن اهر بن حوا , عن عبد الر ن بن  نم, عن عمرو بن 
خطبهم وبو على راحل ه, وإن راحل ه ل قصم جبرهتا, وإن  خارا , أن الن  

إن هللا قسم لكع واري نصيبه من املااي, فأ جتوة )لاامها ليسيع بني   ن , قاا: 
ري وصي  الولد للنرال وللعابر احلأر, ومن العى إىل  ا أبيه, أو توىل  ا لوا

أو  -مواليه, فعليه لعن  هللا واملأئك  والناس أوعني,   يقبع منه صرل و  عدا 
  .قاا: عدا و  صرل
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و الن أيضا سائر م, وا  ,وباا لليع على  هارت لعاب ايم  ارنعام امل, وا
اتناق  وقد حكى ابن تيمي   ,ا روثه وبولهو الن أيض   ,فلعابه  ابر ,اللام

ن باا أمر تعم به ر ؛قالوا وذلن ,السلف على  هارت بوا وري م, وا اللام
ا   و الن أيض   ,و الن أيضا   أسواقهم ,البلوى   أحواهلم   بيوهتم ولوربم

 م, لهم ومم ذلن بق  ارمر على ما بو عليه إاارت إىل  هوري ه.
 

 (من كان فقريا فليأكل باملعروف) قوله : :ببا
حدثنا أ د بن ارةبر قاا: حدثنا روح بن عبالت قاا: حدثنا حسني املعلم, عن  -516

فقاا:   أاد   عمرو بن اعي , عن أبيه, عن اده قاا: ااع راع إىل الن  
 ع من ماا ي يمن,  ا مسرل ):   ايئا وليس يل ماا, ويل ي يم له ماا, قاا

  .و  تق  مالن مباله -قاا: وأحسبه قاا:  -م ,ثع ما  و  
ا و الن أيض   ,من  ا أن  اف به ,اوي, ع من ماا الي يم باملعرول إذا  ان فقا  
 ,وقد اجتر عمر بن اخلطاب مباا ي يم ,له أن ي أر مباا الي يم مبا حيسن به املاا

 ,وباا   خأل فيه ,مدمباا أخيها حم -عليها رلوان هللا تعاىل-واجترت عائ   
رلوان هللا - ا واحد من العلماع على اتناق ذلن عند الصااب  عليهم  وقد ن   

 .جتار مباا الي يم  ما نقله املاورلي و اها ب -تعاىل
 

 كتاب الفرائض
 فرائض اجلد :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا اباب  قاا: حدثنا يونس بن أيب إسااق,  -517
مسعا »قاا:  إسااق, عن عمرو بن ميمون, عن معقع بن يسار امل ين  عن أيب
 .«ا ا, أو سدس  أيت بنريض  فيها اد, ف,عطاه ثلم    الن  
وقد  ,وإ ا العمع على ذلن ,فيه     ابه سباانه وتعاىل هللا   يقمغ   وايد

باا حمع و  ,وايد من اه  إرثه   حيأبه إ  ارب ,ااع   ذلن عن رسوا هللا 
وقد  ,وبو الاي وصع بواسط ه ,اتناق أن ايد الاي بو أب ارب   حيأبه إ  ابنه
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    ابه اروس  وأن عمع  بن املنار اا ا تناق على باا أبو بكر حكى أيض  
واول ارخ    ,على باا وارخ   يسق  ايد -عليهم رلوان هللا تعاىل-الصااب  

 .ا  يسق  ايد باتناق الصااب  أيض
 

 مرياث اجلدة :باب
حدثنا أ د بن عمرو بن السرح املصري قاا: أنب,نا عبد هللا بن وب  قاا: أنب,نا  -518

يونس, عن ابن اهاب, حدثه عن قبيص  بن ذؤي , ح وحدثنا سويد بن سعيد 
قاا: حدثنا مالن بن أنس, عن ابن اهاب, عن عممان بن إسااق بن خرا , عن 

ت إىل أيب بكر الصديق تس,له مااثها, فقاا هلا أبو قبيص  بن ذؤي  قاا: ااعت ايد
ايئا,   ما لن     اب هللا ا ع, وما علما لن   سن  رسوا هللا » :بكر

حضرت رسوا », فقاا املاات بن اعب : «فاراع  ح, أس,ا الناس, فس,ا الناس
فقاا أبو بكر: بع معن  اك؟ فقام حممد بن مسلم  «. أعطابا السدس  هللا 
رنصاري فقاا ممع ما قاا املاات بن اعب , ف,نناه هلا أبو بكر, مث ااعت ايدت ا

ما لن     اب هللا ا ع, »ارخرى من قبع ارب إىل عمر تس,له مااثها, فقاا: 
وما  ان القضاع الاي قض  به إ  لااك, وما أنا ب ائد   النرائم ايئا, ولكن بو 

 «.و بينكما, وأي كما خلا به فهو هلاذاك السدس, فإن اا مع ما فيه, فه
وعلى باا  ,مااثها السدسفأينما  انا ايدت  ,سدس بكع حااالومااي ايدت 

اتناق  وقد حكى إمام احلرمني ايويو  -عليهم رلوان هللا-أقضي  الصااب  
 على أن مااي ايدت بو السدس بكع حاا ما ورثا.  أصااب رسوا هللا 

 
 لمرياث القات :باب

حدثنا عل  بن حممد, وحممد بن حيىي قا : حدثنا عبيد هللا بن موسى, عن احلسن  -519
بن صا , عن حممد بن سعيد, وقاا حممد بن حيىي: عن عمر بن سعيد, عن عمرو 

,  , أن رسوا هللا  بن اعي  قاا: حدثو أيب, عن ادي عبد هللا بن عمرو
ها وماله, وبو يري من لي ها وماهلا, املرأت تري من لي  ةوا)قام يوم ف ح مك  فقاا: 
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ما   يق ع أحد ا صاحبه, فإذا ق ع أحد ا صاحبه عمدا   يري من لي ه وماله 
  .ايئا, وإن ق ع أحد ا صاحبه خط, وري من ماله و  يري من لي ه
  من لي  و   ,قضاع اخللناع  عمر وعلى بن أيب  ال  أن القاتع   يري من الدي 

قد حكى ا تناق على باا اتناق الصدر , ا حمع اتناق عندبمباا أيض  و  ,من املاا
 .اروا من الصااب  واع  من ارئم   ,يب الوليد الباا  و اه

 ؟ع ال يخ: .... العمد واخلط,ئس  
لخط, لفم لوأما  ,أما بالنسب  للعمد فللعقوب  ,,ااب :  لها سواع العمد واخلط,ف

 .لل هم  وال به    ذلن
 
 

 من أنكر ولده  :باب
حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا عبد الع ي  بن عبد هللا قاا: حدثنا سليمان بن  -511

  بأا, عن حيىي بن سعيد, عن عمرو بن اعي , عن أبيه, عن اده, أن الن  
 .  نر بامرئ العاع نس    يعرفه, أو ااده, وإن لق)قاا: 

  اح أاب هللا عنه  !حق هللاباا من أنكر حق فرل له حق عليه فكيف مبن أنكر 
عليه من بيانه من أمر  وفضيا ه أمام اراهال, و يف فيمن أنكر ما أوا  هللا 

الداع  و وقيام احلاا   ,وحق هللا على العبال مم إمكانه ذلن ,بيان توحيده , منلينه
 أعظم. وذنبه عند هللا  ,  ان أن ارمه ؛فيه
 

 ه النهي عن بيع الوالء و عن هبت :باب
حدثنا حممد بن عبد امللن بن أيب ال وارب قاا: حدثنا حيىي بن سليم الطائن , عن  -511

عن بيم  هنى رسوا هللا »قاا:   عبيد هللا بن عمر, عن نافم, عن ابن عمر
 «.الو ع وعن بب ه

فو ئها وو ع أبنائها يكون ملن أع ق  ؛إذا  ان ال وج عبد وال وا  أم  وب  مع ق 
فيأر الو ع من ةوا ه وأبنائها  ,ع ق العبد وأصبح حر اللعبد إ  إذا أ  أمهم,   يكون 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 291

 

ا فأ ين قع ارمر إىل مواليه وإ ا إىل موايل ةوا ه فيكون  ,إىل مواليه, وإذا أصبح عبد 
 فإن الو ع ملن أع ق. ,الو ع ل وا ه وربنائها ملن أع قها

 
 إذا استهل املولود ورث  :باب 

 ر قاا: حدثنا الربيم بن بدر قاا: حدثنا أبو ال با, عن اابرحدثنا ب ام بن عما -512
 .  إذا اس هع الص  صل  عليه ووري : ) , قاا: قاا رسوا هللا 

وباا  ,وين ظر   ماله ,على أن احلمع يري -عليهم رلوان هللا-وي نق الصااب  
ته أو ذلن يكون يس  حيا ,والقسم  له ,حمع اتناق, وأما   مس,ل  واوب إرثه

 أما ا ن ظار وحمله   اسري فهاا حمع اتناق. موته, بع ولد حي ا أو ولد مي  ا؟
 

   اجلهاد كتاب
 فضل النفقة يف سبيل هللا تعاىل  :باب

حدثنا عمران بن موسى الليم  قاا: حدثنا  ال بن ةيد قاا: حدثنا أيوب, عن أيب  -513
أفضع لينار يننقه : )  قاا: قاا رسوا هللا  قأب , عن أيب أمساع, عن ثوبان

الراع لينار يننقه على عياله, ولينار يننقه على فرس   سبيع هللا, ولينار يننقه 
 . الراع على أصاابه   سبيع هللا

أهال الننس فالننق    سبيع هللا قدمها هللا تعاىل على ق اا  الننس, ولنضع 
الننق   ا من مولم ذ ر هللا وايهال باملاا ذ ره هللا ع  واع     ابه العظيم, فم

مها على اهال الننس إ    مولم واحد؛ و ذلن أو ايهال   سبيع هللا إ  وقد  
وأما ايهال باملاا فاسنسان  ,و أن ايهال بالننس يقوم به فرل ,املاابلنضع ايهال 

 يقيم ننسه ويقيم  اه, وهلاا عظما من ل ه عند هللا سباانه وتعاىل.
 

 غزو البحر فضل  :باب
حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا بقي , عن معاوي  بن حيىي, عن ليع بن أيب  -514

قاا:   سليم, عن حيىي بن عبال, عن أم الدرلاع, عن أيب الدرلاع, أن رسوا هللا 
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  وت   البار ممع ع ر   وات   الرب, والاي يسدر   البار  امل  ا    لمه )
 .   سبيع هللا سباانه 

 ,ولكنه ي نالع فيما بينه يس  ادته ,لليع على أن فضع ايهال واحد وباا
د حوالي اغ ونواةله م عدلت؛ و هلاا   نس طيم نقوا أن ال نالع بر و ير, و  , و ربه

 ربه يكون حينئا    ,وأثره ,وهلاا نقوا يس  ادته ,اآلن   ةماننا حرب او أيض ا
باع بار لعف  ؛او مث ير مث أرض ونس طيم أن نقوا أن ال نالع   ذلن ,أثره

والبار أقرب إىل النأات من  ,النأات, اسنسان   الرب أقرب إىل النأات من البار
أثربا على و  ,وايو أقرب إىل اهلأك, و هلاا نقوا ب  تناللها يس  ادهتا ,ايو

 اسنسان.
 

 ذكر الديلم و فضل قزوين  :باب 
لاول, ح وحدثنا حممد بن عبد امللن الواسط  حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا أبو  -515

قاا: حدثنا ي يد بن بارون, ح وحدثنا عل  بن املنار قاا: حدثنا إسااق بن 
قاا:  منصور,  لهم عن قيس, عن أيب حصني, عن أيب صا , عن أيب بريرت 

لو   يبق من الدنيا إ  يوم لطوله هللا ع  واع ح, ميلن  : ) قاا رسوا هللا 
 . ن أبع بيع, ميلن ابع الديلم والقسطنطيني راع م

لكنها   تبل  حد  و  ,املهدي, وارحاليع   املهدي صايا بو واملرال بالن 
رهنم يؤمنون  ؛ويس عمع الناس اخلروج باا عند الرافض  ,و  خيرج ,ال واتر, وبو يولد
وباا  ,بو لتيولد رنه ليس مبواول إ   :أما أبع السن  فيقولون ,بواوله وبقاعه

وعند الرافض   ,ا أن املهدي عند أبع السن    ين ظرفرق, ومن واوه النروق أيض  
ن هللا سباانه وتعاىل أمره وأمرنا وأمر من بو أفضع منا ومنه بالعمع رين ظر, وذلن 

  اب هللا   ,ن ا حيكم بك اب هللاإذا  -عليه السأم-بك اب هللا, بعد ذلن عيسى 
و  نعطع من  ,عني على ن ر اخلاا, فإذا ااع أ  نن ظر أحد    به و  بني أيدينا نعمع
أما الرافض  فيعطلون احلكم أحكام هللا سباانه وتعاىل ان ظار ا له,  ,ذلن حكم ا



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 292

 

ان ظار ا  ؛فهم   يرون ايهال إ  اهال الدفم ,فيعطلون ايهال ويعطلون احلدول
 للمهدي.

 
 قاا: أنب,نا الربيم بن صبيح, عن ل بن احملرب  حدثنا إمساعيع بن أسد قاا: حدثنا لاو  -516

عليكم اآلفاق, : )قاا: قاا رسوا هللا   ي يد بن أبان, عن أنس بن مالن
وس ن ح عليكم مدين  يقاا هلا ق وين, من راب  فيها أربعني يوما أو أربعني ليل ,  ان 

 راع, هلا له   اين  عمول من ذب , عليه ةبرادت خضراع, عليها قب  من ياقوت  
 . سبعون ألف مصرا  من ذب , على  ع مصرا  ةوا  من احلور العني

, وبو حديع   من ارحاليع الع أخات على املصنف  حديع فضع ق وين
وعل  واحدت  ,ايرإ  على سبيع ال ا  ان   ولعه وحرم  نسب ه إىل رسوا هللا 

لاول بن احملرب وقد اهتمه ارئم  ا  و بو وذلن أنه قد تنرل به ول   .فيه  افي  ب كايبه
ذلن  الربيم بن ا من إذا تنرل يديمه  رح و بع قطعوا بكابه, إلاف  إىل واول أيض  

 ,والربيم أيضا لعيف احلديع ,صبيح و الن ي يد بن أبان, ي يد بن أبان مرتوك
 ا    باا احلديع.وقد اا مم إىل ول   يف 

 
 النية يف القتال  :باب

ن أيب ايب  قاا: حدثنا حسني بن حممد قاا: حدثنا ارير بن حدثنا أبو بكر ب -517
حاةم, عن حممد بن إسااق, عن لاول بن احلصني, عن عبد الر ن بن أيب عقب , 

يوم أحد   اهدت مم الن  », و ان موىل ربع فارس, قاا:  عن أيب عقب 
  الن  فضربا راأ من امل ر ني فقلا: خابا مو وأنا الاأم النارس , فبلاا 

 .«ي أ  قلا: خابا مو وأنا الاأم ارنصار )فقاا: 
 ,والعنصريات ,من القوميات -عليه الصأت والسأم-لاير الن  أيض ا و  باا 

إىل   فرله الن   ,أرال بالن ال ماي  واملناخرت ,وانسه ,ر عرقهوهلاا حينما ذ َ 
ورسال ه  ,وا هللا وذلن ملناصرهتم للاق ولرس ؛مصطلح ارع  وبو ارنصار

 ولعوته.
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حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم قاا: حدثنا عبد هللا بن ي يد قاا: حدثنا حيوت قاا:  -518

أخربين أبو بانئ, أنه مسم أبا عبد الر ن احلبل  يقوا: إنه مسم عبد هللا بن عمرو 
 ما من  اةي  تا و   سبيع هللا فيصيبوا  نيم ,)يقوا:   يقوا: مسعا الن   

 . إ  تعألوا ثلم  أاربم. فإن   يصيبوا  نيم  مت هلم أاربم
أما اهال الدفم فاسنسان  ,وباا على ما تقدم أن الني  إ ا ت رتط   اهال الطل 

أو لافم راع  ,ولو ق ع و  يس اضر ني  .يؤار على جمرل لفعه عن لمه و عرله
فإذا قاتع مسلم  ,املاا املاا فهو م,اور و اهيد, خبأل الاي يطل  العدو راع

  م,اور, ولكن إذا  عأع  لم  هللا, باا ليس ب هيد و امل ر ني راع املاا   س
 ولو   يس اضر ني . , ان ذلن لفاع ا عن ماله فإنه يؤار على ذلن

 
 ارتباط اخليل يف سبيل هللا  :باب

  بن عمرحدثنا حممد بن رمح قاا: أنب,نا الليع بن سعد, عن نافم, عن عبد هللا -519
 . اخليع   نواصيها اخلا إىل يوم القيام )أنه قاا:   , عن رسوا هللا 

ذ ر اخليع وأن فيه نواص  اخلا إىل قيام  -عليه الصأت والسأم-و  باا الن  
إاارت إىل  ,الساع , وفيه أيضا أن ايهال والق اا يكون عليها باق  إىل قيام الساع 

ولعف املدني  احلالرت وةواهلا ب واا أسبااا,  ,ام الساع تاا أحواا الناس قبع قي
 العلم عند هللا .و  , وتضافرت ارحاليع   باا عن رسوا هللا 

 
 فضل الشهادة يف سبيل هللا  :باب

حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا إمساعيع بن عيال قاا: حدثو يا بن سعد,  -521
قاا:  , عن رسوا هللا  عن خالد بن معدان, عن املقدام بن معديكرب

لل هيد عند هللا سا خصاا: يانر له   أوا لفع  من لمه, ويرى مقعده من )
اين , و ار من عااب القرب, وي,من من الن   ار رب, وحيلى حل  اسميان, وي وج من 

 . احلور العني, وي نم   سبعني إنسانا من أقاربه
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دورق , وب ر بن آلم قالوا: حدثنا صنوان حدثنا حممد بن ب ار, وأ د بن إبرابيم ال -521
بن عيسى قاا: أنب,نا حممد بن عأأن, عن القعقا  بن حكيم, عن أيب صا , عن 

ما  د ال هيد مس الق ع, إ   ما  د أحد م ):  أيب بريرت قاا: قاا رسوا هللا 
  .من القرص 

 إ  أن احلديع لعيف. ,حديع اخلصاا السا وإن  ان معناه صايح
 ا   يصح.ا القرص  احلديع أيض  الن أيض  و 
 

 ما يرجى فيه الشهادة  :باب
حدثنا حممد بن عبد امللن بن أيب ال وارب قاا: حدثنا عبد الع ي  بن املخ ار قاا:  -522

ما تقولون   )أنه قاا:   , عن الن   حدثنا سهيع, عن أبيه, عن أيب بريرت
إن اهداع أمع إذا لقليع, من ق ع )اا: ؟ قالوا: الق ع   سبيع هللا. ق ال هيد فيكم

  سبيع هللا فهو اهيد, ومن مات   سبيع هللا فهو اهيد, واملبطون اهيد, 
, قاا سهيع: وأخربين عبيد هللا بن مقسم, عن أيب صا , وةال فيه:  واملطعون اهيد

 . والارق اهيد)
ي يكون  سائر وال هالت   ذلن من اه  ارار   احلكم الدنيوي, احلكم الدنيو 

أما من اه  ارار ف, رمهم هللا  ,والصأت عليه ,وال كنني ,املوتى من اه  ال اسيع
 ع  واع بلااق ارار هلم   اآلخرت .

 
 الرايات و األلوية  :باب 

حدثنا عبد هللا بن إسااق الواسط  الناقد قاا: حدثنا حيىي بن إسااق, عن ي يد  -523
   أن راي  رسوا هللا »:  عن ابن عباس  بن حيان قاا: مسعا أبا جمل  حيدي,

 «. انا سولاع ولواؤه أبيم
ا   ال ريع  ف,ي لون من ارلوي  سواع  ان  واع بار لون اللواع   أصع له قصد 

 ارمر   ذلن على السع ., و ما بينهما من ارلوانأ ,و ارسولأ ,اربيم
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رسوا اروس  مث حممد ى و أعع هللا ارعلوأما ولم ارمساع حممد رسوا هللا, في  
ارسنع ح,   يعلى على اسم هللا, فهاا   أصع له   إسنال صايح عن الن  

,   وااع  ,  أ مر من مولم -عليه ر   هللا- لعنه احلافي ابن حأر وقد بني
   بعم ارخبار و ب  لعين .

 ؟ لنرق بني الراي  و اللواعائع ال يخ: ايخنا ما س  
  يب  يامله ارا اع سواع   يب  فأن و   رمر ايماع , أما اللواع فالراي  بف,ااب: 

أما بالنسب  للراي  فه  الراي  الع تكون   ايماع   ,فأن فهاه ا ع من ارلوي 
 ارم.
 

 السرايا  :باب 
حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا عبد امللن بن حممد الصنعاين قاا: حدثنا أبو  -524

قاا   , أن رسوا هللا  اهاب, عن أنس بن مالن سلم  العامل , عن ابن
يا أ مم, ا   مم  ا قومن حيسن خلقن وتكرم على )ر مم بن ايون اخل اع : 

رفقائن, يا أ مم, خا الرفقاع أربع , وخا السرايا أربعمائ , وخا اييول أربع  
 . آ ل, ولن يال  اثنا ع ر ألنا من قل  

نكنئ ا الط  اربعدين فإن اسنسان   ذلن إذا  ان موا ,اب رت و  باا حسن ا 
, وهلاا هوعائل ه فأ يكون ذلن مدعات ل ن ق لينه وجناب  ,وعلى قبيل ه ,على ننسه

: ا   مم  ا قومن حيسن خلقن, و ليس املرال بالن اسنسان إذا يقوا  الن  
قسم ارخأق بني  إ ا املرال أن هللا خلقه, و ل م قوم ا من أبله وحنو ذلن يسوع 

الناس فالكماا     مم   فئ  بعينها فاسنسان ي  بم الكماا ح,   مم فيه,  
  واحلاق, فإن هللا  ,والعقع ,واحلكم  ,واحلنك  ,واملعرف  , الن أيضا الدراي 

قسمه فإذا ارلع اسنسان وخال  الناس اا مم له من ذلن ما     مم لااه, 
و الن أيضا   حسن تعامع اسنسان  ,ال عامع وارلاع ا   حسنو الن أيض  

 ا ذلن ي باين الناس   باا, فإذا عاار اسنسان و  ,و أق  حمياه ,وسليق ه ,وعالته
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ما لديهم   ذلن فقرب من  أ مر من املعاارت أخا من  ع فئ  أحسنَ  اه و 
 الكماا أو  ملا أخأقه.

 
 اخلديعة يف احلرب  :باب 

ن عبد هللا بن  ا قاا: حدثنا يونس بن بكا, عن مطر بن ميمون, حدثنا حممد ب -525
 . احلرب خدع  ) قاا:   , أن الن   عن عكرم , عن ابن عباس

احلرب خدع  ما  يكن مث  عهد أو ميماق, إذا  ان مث  عهد أو ميماق فأ  وة 
ين ا عليه,  فإذا أن هلم على ميماق    أن ,للنسان أن ينقم العهد يأ  املخالع 

م عليه أن ي,تيهم ليأ, وإذا واثقهم على أن   ي,تيهم ر   حَ إذا واثقهم أن   ي,تيهم ليأ  
 م عليه أن ي,تيهم يوم  اا, وباا من املواثيق والعهول الاي أمر هللا ر  يوم  اا, حَ 

 بالوفاع فيها و لو للمااربني.
اع دائهم على بو  ابم,  ما إذا  ان مث  عهد بني املسلمني وبنيبه و ا ينقم 

فيهم, وهلاا    على حكم هللا  ,للمسلمني الدين واعرتالهم على حكم هللا 
ن اعرتاض اليهول والنصارى إ    ابه الصارم املسلوا قاا:  ذ ر ابن تيمي  

 لنا ناقم للعهد, و ذلن  الاي يس    م على ليننا الاي ارعه هللا لرااوأ
فهاا نو  من ا عرتاض  ,و يدعو املسلمني إىل ترك لينهمأ ,عأني  رسوا هللا 

وبو خارج عن املعابدت, مث    وة للمسلمني أن يعابدوبم على  ,على أصع الدين
 , فإذا نقضوا ذلن فإنه   قيم  للعهد الاي يكون بني املسلمني و بينهم.ذلن أصأ  

على ذلن,  -عليهم رلوان هللا-اتناق الصااب  أن  بع ذ ر ابن تيمي  
 الصااب  ي نقون على باا املعىن.

 
 فداء األسارى   :باب

حدثنا عل  بن حممد, وحممد بن إمساعيع, قا  حدثنا و يم, عن عكرم  بن عمار,  -526
عن إياس بن سلم  بن ار و , عن أبيه, قاا:   ونا مم أيب بكر بواةن على عهد 

عرب, عليها ق م هلا, فما  , فننلو ااري  من بو ف ارت من أوع ال رسوا هللا 
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هلل )  السوق, فقاا:    نا هلا عن ثوب, ح, أتيا املدين , فلقيو الن  
فوبب ها له, فبعع اا, فنالى اا أسارى من أسارى املسلمني  انوا   ,أبوك ببها يل

 .مبك 
السلف والصدر اروا من الصااب  و ابم على أن ويل أمر املسلمني  اتناق وحيكى
اي ي , وباه مخس  : املن  ن  وا س عبال والق ع والنداع و   ارسارى بني املخيا 

اي ي  ب  املن  الاي مين  من  ا مقابع و وا س عبال والق ع و الندي  واي ي , وأما 
من  ا  ق لهو الن الق ع الاي ي,مر ب ,وا س عبال يكون با سرتقاق ,تكون مبقابع

 كون ذلن ا ي , يبقى مم فرض اي ي  عليه. حاا  إليه لفعا ل ره أو ي
على أن أمر ارسارى   يدخع فيه املرتدون إذا  -عليهم رلوان هللا-وي نق الصااب  

أمر املسلمني بإقام   ن هللا روذلن  ؛أسروا, أن املرتد   يدخع   مس,ل  الندي 
تلوهنم أو  تقا أمر بق له واملرتد إذا أخا   يسرتق رن هللا  احلد عليه,
 يسلمون{.

و الن أيض ا اخلأل الاي وقم عند النقهاع   مس,ل  املرأت, املرأت بع تق ع إذا 
بعم أبع الرأي يقوا  ,  ,ارتدت أم  ؟ نوابر النصوري عند السلف نعم

-والصواب   ذلن أن حكم املرأت حكم الراع, وباا   نابره أنه عمع الصااب  
 .-عليهم رلوان هللا

من املسلمني من  على حالني : إما مرتد   ي,وي إىل فئ  ارتد و بق , أو برب واملرتد
  .فهاا حكمه واحد نئ  ا أن يلاق ب

خا حكمهم وأما إذا حلق بدار حرب  ,ن يكون ممأ حلق بدار أبع الك اب بع ي,
ا قبع ذلن, بع يدخع   إذا وقم بني املسلمني و  بينهم ق اا؟ ف,سروه و ان مرتد 

ى أبع الك اب أم يؤاخا جبريرته النرلي  ؟ نقوا: إذا  ان راع سواع حلق حكم أسر 
ويؤخا  ,و  يؤخا ب,مر ايماع  ,فاكمه   ذلن الق ع ابدار حرب أو   يلاقه

 يكمه وحده, أما إذا  انا امرأت ف ,خا حكم الدار الع ب  فيها.
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 قسمة الغنائم :باب
ي , عن عبيد هللا بن عمر, عن نافم, عن حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا أبو معاو  -527

أسهم يوم خيرب للنارس ثأث  أسهم: للنرس سهمان,   أن الن   »:  ابن عمر
 .«وللراع سهم

لهم ف ,ويدخع   باب الانائم سواع  انا الانائم من املرتدين أو من  ا املرتدين
عن احملارب من  , خبأل ما ي علق باواهتم فاملرتد   ذلن له حكم خي لف نائمهم

  اه, أما املاا فكله  نيم .
يعمع   وباا الاي  ان الن   ,أما الانيم  فإهنا   تقسم إ  على من اهد املعر  

, خبأل ما ين ع هللا اع -عليهم رلوان هللا تعاىل-و الن أيضا الصااب   .به
 من  ا ق اا .  عأ به على رسوله و 

عل  بن أيب راادون  ,يب بكر وعمر وعممان و ال ا يقض  ااا اخللناعو الن أيض  
 واخلأل   ذلن عن الصااب  معدوم, أن الانائم ,-عليهم رلوان هللا- ال  
م على من بعده خبأل س  أن   يرام   الانيم  ف قملن اهد املعر      ا, و  تكون

 .آخرما ي علق ب,مر الن ع ف,مره 
 ,وله , أن النارس له ثأث  أسهم لنرسهوعلى باا عمع الصااب  عليهم رلوان هللا

 وخي لف عن الرااع.
 

 وصية اإلمام  :باب 
حدثنا احلسن بن عل  اخلأا قاا: حدثنا أبو أسام  قاا: حدثو عطي  بن احلاري  -528

أبو روق اهلمداين قاا: حدثو أبو الاريف عبيد هللا بن خلين , عن صنوان بن 
ساوا باسم هللا, و  سبيع هللا, )  فقاا:   سري  عساا, قاا: بعمنا رسوا هللا 

 . قاتلوا من  نر باهلل, و  ًملوا, و  تادروا, و  تالوا, و  تق لوا وليدا 
هلاا أبو بكر ا ح, من اائم امل ر ني و بع    وة للمسلمني أيض ا أن يق لوا ايئ  

 ,او  بعا   ,اات   ان ي,مر أما اي ه فيقوا :   تعقرن   -عليه رلوان هللا-الصديق 
ا سفسال ارمواا عو و تنسد املاا, فاملسلمون ما ااو  تارقنها, يع ,و  لرقن خنل 
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ا و  سفسال الناس و إ ا ااؤوا سصأح لينهم و لنيابم, ومضى على ذلن أيض  
فكان اتناق ا عندبم, وقد ن  على أن باا بو  -عليهم رلوان هللا تعاىل-الصااب  

 ق ع ح, البهائم واع  من العلماع  ابن ح م ارندلس  و اه . العمع ب ارمي
 

حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا حممد بن يوسف النريايب قاا: حدثنا سنيان, عن  -529
, إذا أمر  , قاا:  ان رسوا هللا  علقم  بن مرثد, عن ابن بريدت, عن أبيه

معه من املسلمني خاا, راأ على سري , أوصاه   خاص  ننسه, ب قوى هللا, ومن 
ا  وا باسم هللا, و  سبيع هللا, قاتلوا من  نر باهلل, ا  وا و  تادروا, و  )فقاا: 

تالوا, و  ًملوا, و  تق لوا وليدا, وإذا أنا لقيا عدوك من امل ر ني, فالعهم إىل 
إحدى ثأي خأا: أو خصاا, ف,ي هن أاابوك إليها, فاقبع منهم, و ف عنهم, 

م إىل اسسأم, فإن أاابوك, فاقبع منهم, و ف عنهم, مث العهم إىل ال اوا, العه
من لاربم إىل لار املهاارين, وأخرببم أهنم إن فعلوا ذلن, أن هلم ما للمهاارين, 
وأن عليهم ما على املهاارين, وإن أبوا, ف,خرببم أهنم يكونون  ,عراب املسلمني, 

املؤمنني, و  يكون هلم   الن ع, والانيم   ري عليهم حكم هللا, الاي  ري على 
ا ع, إ  أن  ابدوا مم املسلمني, فإن بم أبوا, أن يدخلوا   اسسأم, فسلهم 
إعطاع اي ي , فإن فعلوا, فاقبع منهم و ف عنهم, فإن بم أبوا, فاس عن باهلل عليهم, 

بين, فأ جتعع وقاتلهم, وإن حاصرت حصنا, ف,رالوك أن جتعع هلم ذم  هللا, وذم  ن
هلم ذم  هللا, و  ذم  نبين, ولكن ااعع هلم ذم ن, وذم  أبين, وذم  أصاابن, 
فإنكم إن ختنروا ذم كم, وذم  آبائكم, أبون عليكم من أن ختنروا ذم  هللا, وذم  
رسوله, وإن حاصرت حصنا, ف,رالوك أن ين لوا على حكم هللا, فأ تن هلم على 

حكمن, فإنن   تدري أتصي  فيهم حكم هللا, أم  حكم هللا, ولكن أن هلم على
قاا علقم : فادثا به مقاتع بن حيان, فقاا: حدثو مسلم بن بيصم, عن   , 

 ممع ذلن .  النعمان بن مقرن, عن الن  
وعدم أيضا جتسيدبا   ارفرال و   ,وصيان ها, و  باا أ ي  العناي  ب ريع  هللا 

أمر إذا أرال امل ر ون أن ي ن لوا على حكم هللا أن      وهلاا الن  ,  ايماعات
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ع ين هلم على حكمه  ,ما ووايل ب ,ين هلم اسنسان على حكم هللا وبو يرى أنه جم هد
وباا أمر نابر, أن  ,بلهوذلن ح,   يس ع إىل اسسأم فيؤتى من قغ  ,حا مو 

وفرط فيه فإذا  لى حكم هللا وميمع لين ا ف,ن ا الناس ع ,اسنسان إذا  ان ميمع قومه
 ان بو ارقرب أ مر تنريط ا فاربعدين من باب أوىل, إذا   ميأل قل  اسنسان 
باليقني وبو صاح  اليقني   لينه فاربعدين من باب أوىل أن   مي ملوا أمر هللا 

وتعظيم ا  ,وصيان  له ,إ ا حع على ذلن حنظ ا لدين هللا والن   .سباانه وتعاىل
وهلاا نقوا إنه ينبا  للمسلمني سواع  انوا حكام ا أو  .واعائر لينه حلرمات هللا 

ممأ   ات جمابدين   سبيع هللا أن حيرتةوا من نسب  أعماهلم إىل اريع  هللا, وإ ا 
ا هال   هدون رأيهم   حكم هللا سباانه وتعاىل, أما ا مسائع من يقولون باه 

 ,وحكمهم حكم هللا سباانه وتعاىل لين ا ,وقضائهم ,هلموأفعا ,أن  علوا أقواهلم
وتننا ا من حكم هللا  ,وإساعت أيضا رننسهم, وقضاع باا فيه إساعت إىل لين هللا 

 . وباا ما حار منه رسوا هللا  ,اع و عأ
 

 باب : ال طاعة يف معصية هللا  
م بن عمار قاا: حدثنا سويد بن سعيد قاا: حدثنا حيىي بن سليم, ح وحدثنا ب ا -531

حدثنا إمساعيع بن عيال, قا : حدثنا عبد هللا بن عممان بن خميم, عن القاسم بن 
, أن  عبد الر ن بن عبد هللا بن مسعول, عن أبيه, عن اده عبد هللا بن مسعول

سيل  أمور م بعدي, رااا يطنئون السن , ويعملون بالبدع , )قاا:   الن  
فقلا: يا رسوا هللا إن ألر  هم,  يف أفعع؟ قاا: « هاويؤخرون الصأت عن مواقي 

 . تس,لو يا ابن أم عبد  يف تنعع؟    اع , ملن عصى هللا»
س,لو بعضهم عن  لم  )ح  باه احلاع ب  ال اويع وب  م هورت , فقوهلم : 
 )حدثنا سويد بن سعيد حدثنا حيىي بن سليم ح   يعو يرام اسسنال إىل املصنف

 ا.ا اديد   يس ,نف لديم  , مثمرت أخرى
 

 الوفاء بالبيعة :باب
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حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا حدثنا أبو الوليد حدثنا اعب  ح وحدثنا حممد بن  -531
 :ب ار حدثنا ابن أىب عدى عن اعب  عن ارعمش عن أىب وائع عن عبد هللا قاا

 . فأن ينص  لكع  الر لواع يوم القيام  فيقاا باه  درت) : قاا رسوا هللا 
 وقحححد تحححرام عليحححه البخحححاري, قحححاا: "بحححاب محححا  بحححاه  حححدرت فحححأن بحححن فحححأن) :الصحححايح

 الصححايح, يعححو إاححارت إىل لححعف احلححديع الححوارل أن النححاس  يححدعى النححاس ب بححائهم" 
يححوم القيامحح  يححدعون ب,مهححاهتم ب,مسححاع أمهححاهتم, وبححاا خححرب مححرلول, والمابححع أنححه ب,مسححاع 

 آبائهم  ,مسائهم   الدنيا. 
أولئن الننر على أن   يس,لون احيئا,  ئع ال يخ: أحسن هللا إليكم, مبايع  الن  س  

   أحاليع أخرى أنه  ان يعمع ويس خدم!  وااع عن الن  
 ف,ااب: يقصد من  ا حاا , قدر وسعهم وإمكاهنم.

 
 بيعة النساء :باب

يونس  أخربينحدثنا عبد هللا بن وب  قاا  يحدثنا أ د بن عمرو بن السرح املصر  -532
 انا »: قالا  ةوج الن  عروت بن ال با أن عائ    عن ابن اهاب أخربين

إذا ااعك  )يا أيها الن : مي ان بقوا هللا  املؤمنات إذا باارن إىل رسوا هللا 
فمن أقر اا من املؤمنات فقد أقر » :قالا عائ   ,املؤمنات يبايعنن  إىل آخر اآلي 

 : إذا أقررن بالن من قوهلن قاا هلن رسوا هللا    باحملن  فكان رسوا هللا
يد امرأت ق   ا أنه   .   وهللا ما مسا يد رسوا هللا  انطلقن فقد بايع كن)

على النساع إ  ما   وهللا ما أخا رسوا هللا » :قالا عائ   «.يبايعهن بالكأم
قوا هلن إذا أخا و ان ي , ف امرأت ق    و  مسا  ف رسوا هللا   أمره هللا
 «.ا أم    قد بايع كن: )عليهن

املعصححوم, و ححالن أيض ححا فإنححه أبححو املححؤمنني, وهلححاا يقححوا هللا   وبححاا وبححو رسححوا هللا 
ومحم ذلحن     وبحو أبحوبم: ) يقحرأ أ يب    وأةوااحه أمهحاهتم)اع وعأ     ابه العظحيم: 

, وهلاا نقحوا إنحه    حوة -معليه الصأت والسأ-امرأت ق  إ  امرأت ميلكها   الن  
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لححوايل أن يصححافح  او   ححوة للاححا م و  .مححس املححرأت ارانبيحح , فاليححد تحح ين وةنابححا املححس
 فإنه   حق  اه من باب أوىل.   امرأت ق , وباا إذا  ان   حق رسوا هللا 

 
 املناسك كتاب 

 اخلروج إىل احلج :باب
حدثنا و يم حدثنا إمساعيع أبو إسرائيع حدثنا على بن حممد وعمرو بن عبد هللا قا   -533

أو أحد ا عن  -عن فضيع بن عمرو عن سعيد بن ابا عن ابن عباس عن النضع 
من أرال احلج فلي عأع فإنه قد ميرض املريم ) : قاا رسوا هللا  :قاا –اآلخر 

 . وتضع الضال  وتعرض احلاا 
 و قوا وهور العلماع. وباا فيه لليع على احلج على النور, وباا بو ارراح وب

 
 فضل احلج والعمرة :باب

حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا و يم عن مسعر وسنيان عن منصور عن أىب  -534
من حج باا البيا فلم يرفع و  ) : قاا رسوا هللا  :حاةم عن أىب بريرت قاا
  .ينسق رام  ما ولدته أمه

ر سائر الانوب أنه يكن   -السأمعليه الصأت و -وأنهر عمع ثبا به الدليع عن الن  
 .ح, الكبائر إ  ال رك, ب : اهلأرت واحلج

اهلأرت واحلج ب  أنهر ارلل  الع ااعت ب كنا سائر الحانوب حح, الكبحائر, وبح  ف
 ,احححاع محححن بعحححم الطاعحححات وذلحححن محححن ايمعححح  إىل ايمعححح  أمحححا محححا, أقحححوى محححن  ابحححا

اظ عامححح  ليسحححا بقحححوت بحححاين والصحححلوات اخلمحححس, احححاعت ألنححح ,ورمضحححان إىل رمضحححان
 العملني. 

 
 احلج على الرحل :باب 

حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف حدثنا ابن أىب عدى عن لاول بن أىب بند عن أىب  -535
بني مك  واملدين  فمررنا بوال   نا مم رسوا هللا » :قاا  العالي  عن ابن عباس
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فا ر   إىل موسى  ,ا أنظر : ). قالوا والى ارةرق. قاا وال باا يأ)  :فقاا
أذنيه له اؤار إىل هللا بال لبي   والعا إصبعيه   -من  وا اعره ايئا   حينظه لاول 

ثني   :. قالوا ثني  باه يأ) :مث سرنا ح, أتينا على ثني  فقاا :قاا .ي مارا ااا الوال
أنظر إىل يونس على ناق   راع عليه اب  صول   ,ين) :براى أو لنا. قاا

 .« املبي   يق ه خلب  مارا ااا الوالوخطام نا
رفححم الصححوت  ال لبيحح , أو عنححد باسحح اباب ولححم ا صححبعني   ارذنححني عنححدوقححد يقححاا 

 بال لبي  ااا احلديع. 
 

 املرأة حتج بغري ويل :باب
عمرو بن  حدثنا ب ام بن عمار حدثنا اعي  بن إسااق حدثنا ابن اريج حدثو -536

إىل  ااع أعرايب» :قاا  عباس عن ابن عباس لينار أنه مسم أبا معبد موىل ابن
 .« فارام معها) :حاا . قاا   وت  اا و اا وامرأيت ا   با   قاا إين   الن 

ااع عن بعم السلف بالقوا   ذلحن,  وبع لج املرأت بأ حمرم إذا   جتد حمرم ا هلا؟
وروايح   ,م مالنوقاا به اسما ,وقاا به عطاع ,وعن عبدهللا بن عمر ,روي عن عائ  
, وقحو اه ابحن تيميح : إذا   جتحد املحرأت حمرم حا فح اج محم -عليه ر   هللا-عن اسمام أ د 

م علححيهن حمرمححه معهححن وبحح  مححم جمموعحح  مححن النسححاع والقححي م علححيهن ثقحح , ويكححون القححي  
 . -عليهم ر   هللا-واع  من النساع, رخ    باا بعم السلف 

 
 احلج عن امليت :باب

ب ام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عممان بن عطاع عن أبيه عن حدثنا  -537
عن حأ   انا   أنه اس ن, الن  -راع من النر   -أىب الاوي بن حصني 

و الن ) :  . وقاا الن  حج عن أبين) :  على أبيه مات و  حيج قاا الن 
 . النار يقضى عنه الصيام  

و  يؤليهححا    ,وقححام عليححه الواححوب ,سنسححان و ححان قححالرط فيهححا احأحح  اسسححأم إذا فححر  
اراححر بححإذن هللا, وأمححا احلحح  القححالر  بححالن جتحح ئ يححج  ححاه عنححه, أمححا نافلحح  نعححم ي,تيححه
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ج عنه   نافل  و  فريض  إذا   ؛املس طيم الاي يصع احلرم فظابر ف يا السلف أنه   حي 
 . ا انا قالر  

ل وسححم ال ححار  فيهححا, قححاا اححاا  ؛ طيم بالنيابحح املسحعلححى بعحم العلمححاع يححرى احلححج ححح, 
 بعم النقهاع من احلنني  وبو رواي  عن اسمام أ د. 

 
 النفساء واحلائض هتل باحلج :باب

حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا خالد بن الد عن سليمان بن بأا حدثنا حيىي  -538
أنه خرج » : بكر أبيه عن أيب بن سعيد أنه مسم القاسم بن حممد حيدي عن

ومعه أمساع بنا عميس فولدت بال أرت حممد بن أىب بكر   ا مم رسوا هللا حاا  
أن ي,مربا أن تا سع مث هتع   ف,خربه ف,مره رسوا هللا    ف,تى أبو بكر الن 

 .«باحلج وتصنم ما يصنم الناس إ  أهنا   تطول بالبيا
أمربححححا   فححححإن النحححح   وبححححاا مححححن أقححححوى ارللحححح  علححححى  سححححع اسبححححأا عنححححد اسحححححأا؛

نيد من  سلها,   تس اع الصحأت و  تسح اع احيئ ا,  با   ساا وب  ننساع   تس
وااع   حديع بكر بن عبدهللا امل ين أنحه قحاا: محن    ساا,ومم ذلن أ د عليها ا 

 السن  أن ي أرل احملرم سبأله ويا سع. 
 

 اإلحرام :باب 
حدثنا الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد   حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق -539

عن أيوب بن موسى عن عبد هللا بن عبيد بن عما عن ثابا   قا  حدثنا اروةاع
عند   عند ثننات ناق  رسوا هللا  إين» :قاا  عن أنس بن مالن البناين

حأ   . وذلن   لبين بعمرت وحأ  معا: )ال أرت فلما اس وت به قائم  قاا
 «.الولا 

 نح   قحد , -عليهم رلحوان هللا-اتناق الصااب  بوبو باق و  ينسخ القغران,  وباا بو
 ابن حأر   الن ح. احلافي اتناقهم على 
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 رفع الصوت بالتلبية :باب

حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا سنيان بن عيين  عن عبد هللا بن أىب بكر عن  -541
ري بن ب ام حدثه عن خأل بن عبد امللن بن أىب بكر بن عبد الر ن بن احلا

أن يرفعوا  أن آمر أصاايب اربيع ف,مرين أتاين ) :قاا  السائ  عن أبيه أن الن 
 . أصواهتم باسبأا

 , بعححم بال لبيحح  وإ ححا بحح  السححن   ارمححر -عليححه الصححأت والسححأم-و  يمبححا عححن النحح  
ا عحن وروايح  أيض ح الن عن سنيان الموري   جالنقهاع يوابها وباا مروي عن ابن اري

علححى أن ال لبيحح    ي: اتنححق أصححااب رسححوا هللا ملححروة عطححاع, وقححاا حممححد بححن ناصححر ا
رهنححا ت ححريم  ؛مححن اهحح  ت ححريعها الن بحح فححرض اسبححأا, وبححاا ا تنححاق لعلححه أرال بحح

 لدخوا اسنسان   النسن. 
 

 ا أو نعلنيالسراويل واخلفني للمحرم إذا مل جيد إزار   :باب
عمار وحممد بن الصباح قا  حدثنا سنيان بن عيين  عن عمرو بن حدثنا ب ام بن  -541

خيط    الن  مسعا  :قاا  لينار عن اابر بن ةيد أىب ال عماع عن ابن عباس
من    د إةارا فليلبس سراويع ومن    د نعلني ) :فقاا –قاا ب ام على املنرب  -

 . إ  أن ينقد فليلبس سراويع: )حديمه  . وقاا ب ام   فليلبس خنني
 ؟«على املنرب»س ئع ال يخ: عن سب  قوا ب ام : 

 ف,ااب: يعو يقصد أنه   املدين , فيه حديع ابن عمر, وحديع ابن عباس.
 

 احملرم يغسل رأسه :باب
حدثنا أبو مصع  حدثنا مالن عن ةيد بن أسلم عن إبرابيم بن عبد هللا بن حنني  -542

بن ارم  اخ لنا باربواع فقاا عبد هللا بن  عن أبيه أن عبد هللا بن عباس واملسور
 «.ياسع احملرم رأسه» : عباس
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 سحع و   اواة ا  ساا احملرم   -عليهم رلوان هللا تعاىل-وعلى باا عمع الصااب  
رنححه رمبححا حيححرتة ا نسححان بعححدم تسححاق  احح ع مححن ال ححعر,  ؛ون ذلححنورلرأسححه, وإ ححا يحح

ن  حا قصحد فهحاا  حا   يضحر احملحرم, و حالن نقوا باا   يقصد بعينه بع ي,يت تبع ا م
فهححاا  ححا   حححرج فيححه, ومححا سححق  مححن  ححا قصححد تبع ححا  ؛أيض ححا ترايححع ال ححعر وتسححرحيه

لححالن فحححأ احح ع عليحححه,  ححالن أيض حححا مححا ي علحححق بإةالحح  ال حححعر عنححد واحححول حااحح  محححن 
ه,  ا ع علي  فايد أن ي يع ال عر احملي  اا فأ حرج عليه و أ  اه ب الاي   ,مرض

فحح,رال  أو انقحح    بححن عبححاس,  ححالن أيض ححا   ننححره إذا انقطححمثبححا ذلححن عححن عبححدهللا 
فإنه   حرج عليه رنه ي يع بحالن أذى, ثبحا ذلحن عحن عبحدهللا بحن عبحاس و   ؛إةال ه

أنححه   اححالف لعبححدهللا بححن  :اححالف لححه  مححا قححاا ابححن ححح م  ا ندلسحح      ابححه احمللححى
 .عباس

حرج   ذلن سواع  ان الرأس أو ايسد, ثبا باا عحن   الن أيض ا حن ال عر  
ملححا سححئلا  وثبححا أيض ححا عحن ارعمححش, تقححوا عائ ح   -عليهححا رلحوان هللا-عائ ح  
عليحه -, وسحئع ارعمحش «ربطحا يحداي حلكك حه برالح  لحو»ال عر قالحا:  عن حن  
 , يعو ارمر   باا سحع  و «احككه ح, يبدو العظم»عن ذلن فقاا:  -ر   هللا

 ي  دل فيه. 
 

 احملرمة تسدل الثوب على وجهها :باب
حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا حممد بن فضيع عن ي يد بن أىب ةيال عن جمابد  -543

وحنن حمرمون فإذا لقينا الرا   أسدلنا     نا مم الن » :قالا عن عائ   
 «.ثيابنا من فوق رعوسنا فإذا ااوةنا رفعنابا

حي أحححح ن ححححح,   احلححححج, الححححاي تححححؤمر املححححرأت بعححححدم  أنححححه  ححححن  وبححححاا لليححححع علححححى سححححرتبن 
 ا ن قححاب, وبححاا وإن  ححان فيححه  ححأم إ  أنححه اححاع مححن حححديع أمسححاع صححايح أنححه  ححن  

محن واحه آخححر  -رلحوان هللا عليهحا-يسحرتن واحوبهن وبحن حمرمحات, احاع عحن عائ ح  
 .ل من   اب املسند أيض اعند مسد  
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و  ينهابححا عححن تاطيحح  واههححا, فالنقححاب احح ع  وال ححار  إ ححا هنححى املححرأت عححن ا ن قححاب
هنابححا عححن تاطيحح   هنححى ال ححار  عححن لححبس القنححاة ومححا وذلححن  القنححاة,وال اطيحح  احح ع, 

الكنححني, وبعضححهم يسحح دا علححى اححواة   ححف املححرأت لواههححا بنهيهححا عححن لححبس النقححاب 
وباا اهع, على باا نقوا أن الراع ي نهى عن لبس السراويع فأ ياط  ا ع! بحع 

 معني   ال اطي .  معقوا؟  ا معقوا, ال ريع  هنا عن لباس  باا 
 

 الشرط يف احلج :باب
أبو ال با أنه  حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن اريج أخربين -544

ااعت لباع  بنا ال با بن » :قاا  ا وعكرم  حيدثان عن ابن عباسمسم  اوس  
 :أريد احلج فكيف أبع قاا مرأت ثقيل  وإينا فقالا إين  عبد املطل  رسوا هللا 

 .« أن حملى حيع حبس و  واارت   أبل)
أن احملصر  -عليهما رلوان هللا-واحملصر قاا بعدم القضاع عليه ابن عمر وابن عباس 

إن أحصر   حأه أنه   يقضيه, ثبا باا عن عبدهللا بن عمر وعبدهللا بن عباس 
 ما ن  على ذلن  ا واحد من   , و  االف هلما من أصااب رسوا هللا

 . و اهالنقهاع من ال افعي   املاورلي 
 

 استالم احلجر :باب 
حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  وعلى بن حممد قا  حدثنا أبو معاوي  حدثنا عاصم  -545

رأيا ارصيلم عمر بن اخلطاب يقبع احلأر  :ارحوا عن عبد هللا بن سراس قاا
رعلم أنن حأر   تضر و  تننم ولو  أا رأيا رسوا  رقبلن وإين إين» :ويقوا
 .«يقبلن ما قبل ن  هللا 

وبححاا  ايحح  ال سححليم, فيححه إاححارت إىل عححدم اسياححاا   الباححع عححن العلححع وربحح  ال سححليم 
اححا, وبححاا يححوري رمبححا لححعف اسميححان والننححاق   القلحح , أن اسنسححان إذا    ححد العلحح  

, ولكححن إذا سححل م وانقححال للم ححر   ولححو    ححد علحح  ابسححرت وا لححعف إميانححه وتححرلل واححن  
ويكع ارمر إىل عامله وبو هللا سحباانه وتعحاىل, فيم محع   ذلحن, وهلحاا  حان الصحااب  
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رهنحم صحدقوا بايح    يحروا عل حه م حابدت,  ؛  من لح  الصحديقي  -عليهم رلحوان هللا-
فهحاا يقحم   قلبحه  ,أما الاي يباع عن العلع ويو ع    حع حكحم يباحع عحن عل حه

 ورمبا نناق, وبؤ ع أ مر الناس ان كاس ا.  ,ان وري  وترلل
 

يعلى عن حممد بن عون عن نافم عن ابن عمر  حدثنا على بن حممد حدثنا خايل -546
مث ال نا فإذا  احلأر مث ولم ان يه عليه يبكى  ويأ    قاا اس قبع رسوا هللا 

 .ت نا تسك  العربايا عمر باب: )بو بعمر بن اخلطاب يبكى فقاا
اححاع   ذلححن موقححول عححن عبححدهللا بححن  و  يمبححا   املل حح م حححديع مرفححو , وأصححح مححا

 عباس, وروي أيض ا عن واع  من ال ابعني وروي عن عكرم  وجمابد و ابم. 
 

 باب: الرمل حول البيت
حدثنا حممد بن حيىي حدثنا عبد الرةاق أنب,نا معمر عن ابن خميم عن أىب الطنيع  -547

عمرته  رصاابه حني أرالوا لخوا مك      قاا الن  :قاا  ابن عباسعن 
. فلما لخلوا املسأد  إن قومكم  دا ساونكم فلاونكم الدا: )بعد احلديبي  

م وا إىل الر ن  معهم ح, إذا بلاوا الر ن اليماين   اس لموا الر ن ورملوا والن 
مث م وا إىل الر ن ارسول فنعع ذلن ثأي  ارسول مث رملوا ح, بلاوا الر ن اليماين

 مرات مث م ى ارربم.
ويدا أن ثبوت العلع ألعف من ثبوت ارحكام, فأ يل م من واول العل  واول 

الرمع و الن ااع عنه ا لطبا  وذلن   هلاا إ ا ار  رسوا هللا و احلكم لائم ا, 
  وبق  احلكم,  ا يدا على أن وملا ان نوا   تن فغ العل ,لعل  إنهار القوت للم ر ني

ثبات احلكم أقوى من ثبات العل , فينبا  للنسان أن يعلق ارمر بمبوت احلكم   
 بمبوت العل  عنده. 

 
 االضطباع :ابب
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حدثنا حممد بن حيىي حدثنا حممد بن يوسف وقبيص  قا  حدثنا سنيان عن ابن  -548
 ال    أن الن » :لىاريج عن عبد احلميد عن ابن يعلى بن أمي  عن أبيه يع

 وعليه برل. :. قاا قبيص «امضطبع  
وإن ورلت مسحح,ل  ا لححطبا    الححدواوين إ  أن ارحاليححع الححوارلت فيهححا معلولحح , أمححا 

 الرمع فارحاليع   الصاياني و ا ا. 
 

 فضل الطواف :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا إمساعيع بن عيال حدثنا  يد بن أىب سوي  قاا  -549

وبو يطول بالبيا  ا ابن ب ام يس,ا عطاع بن أىب رباح عن الر ن اليماينمسع
و ع به سبعون ملكا فمن قاا : )قاا   أن الن  أبو بريرت  فقاا عطاع حدثو

الدنيا حسن  وىف اآلخرت  الدنيا واآلخرت ربنا آتنا   أس,لن العنو والعافي    اللهم إين
فلما بل  الر ن ارسول قاا يا أبا حممد ما «.  قالوا آمني -حسن  وقنا عااب النار 

 أبو بريرت أنه مسم رسوا هللا  باا الر ن ارسول فقاا عطاع حدثو بلان  
. قاا له ابن ب ام يا أبا حممد فالطوال  من فاوله فإ ا يناوض يد الر ن) :يقوا

سبعا و  من  ال بالبيا : )يقوا    أبو بريرت أنه مسم الن  قاا عطاع حدثو
قوت إ  باهلل  ي كلم إ  بسباان هللا واحلمد هلل و  إله إ  هللا وهللا أ رب و  حوا و 

حميا عنه ع ر سيئات و  با له ع ر حسنات ورفم له اا ع ر لراات ومن 
 . الر   براليه  خائم املاع براليه تلن احلاا خاض    ال ف كلم وبو  

 إ    مولعني: لطوال  ا مبا ذ ر معنيو  ي
 بني الر نني: ربنا آتنا   الدنيا حسن ... إىل آخره ما

 و الن عند اس أم احلأر, وماعدا ذلن فإن ارحاليع الوارلت فيها  أم. 
 

 الركعتني بعد الطواف :باب
حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا أبو أسام  عن ابن اريج عن  ما بن  ما بن  -551

إذا   رأيا رسوا هللا » :عن أبيه عن املطل  قاا  السهماملطل  بن أىب ولاع  
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حااي  املطال وليس بينه  فرن من سبعه ااع ح, حياذى بالر ن فصلى ر ع ني  
 باا مبك  خاص . :قاا ابن مااه«. وبني الطوال أحد

  الطححوال, يقححوا  «االسححرتت مبكحح  و ابحح :بححاب»عححارض البخححاري, تححرام البخححاري وي
احاع حح, حيحاذي بحالر ن, فصحلى ر ع حني  هإذا فحرن محن سحبع  هللا  بنا: رأيا رسوا

 ال أحد.   حااي  املطال, وليس بينه وبني الطو  
 .مك   اابا إ  أنه ي عار للم ق  والك لن و 

ااع   ذلن آثار وااع عن ق الت وااع عن أيب اعنر الصالق قد رواه أبو  أعلى ما
 أن املرأت تصل  أمام الراع والراع أمام املرأت.  ؛   إ ا مسيا بك  ارير الطربي أن بك  

 
 فسخ احلج :باب

عن   حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاع  حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم الدم ق -551
باحلج خالصا     أبللنا مم رسوا هللا » :قاا  عطاع عن اابر بن عبد هللا

حلأ  فلما  ننا بالبيا وسعينا ا يخنلطه بعمرت فقدمنا مك  رربم لياا خلون من ذ
أن جنعلها عمرت وأن حنع إىل النساع. فقلنا ما  بني الصنا واملروت أمرنا رسوا هللا 

بيننا ليس بيننا وبني عرف  إ  مخس فنخرج إليها وماا انا تقطر منيا فقاا رسوا هللا 
 ( : أم ع نا  :. فقاا سراق  بن مالن ربر م وأصدقكم ولو  اهلدى رحللا إين

 .«   بع ربد اربد: )باه لعامنا باا أم ربد فقاا
 هأمحا بالنسحب  أن ينسحخ اسنسحان حأحو ينسخ القارن إىل عمرت ال م حم مث ي بعهحا ححج, 

إىل عمحرت منححرلت محن  ححا ححج فهححاا مكحروه باتنححاق السحلف, وقححد ذ حر ابححن راحد ر ححه 
ا  ال حابعني علحى أن احلححج و حالن أيض حا إوح -علحيهم رلحوان هللا-هللا إوحا  الصحااب  

   ينسخ إىل عمرت منرل بأ حج, باع بار أن احلج   ذلن أعظم. 
 

 العمرة :باب
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حدثنا ب ام بن عمار حدثنا احلسن بن حيىي اخل ىن حدثنا عمر بن قيس أخربا  -552
أنه مسم    لا  بن حيىي عن عمه إسااق بن  لا  عن  لا  بن عبيد هللا

 . ج اهال والعمرت تطو احل: )يقوا  رسوا هللا 
ا محححن أصحححااب  ,أواحح  العمحححرت ابححن عمحححر وابححن عبحححاس وةيححد بحححن ثابححا و  أعلحححم أحححد 

 . ذ ر أيض ا اتناق الصااب  ابن عبدالرب قد صح عنه اخلأل,  رسوا هللا 
 
 
 

 العمرة يف ذي القعدة :باب 
ليلى عن  حدثنا عممان بن أىب ايب  حدثنا حيىي بن ة ريا بن أىب ةائدت عن ابن أىب -553

 .«القعدت يذ إ       يع مر رسوا هللا » :قاا  عطاع عن ابن عباس
عليححححه الصححححأت -العمححححرت   أاححححهر احلححححج أفضححححع مححححن  ابححححا, وذلححححن ل  ححححابم فعححححع النحححح  

 , وب  أفضع من العمرت   رمضان. قصده هلاوتوا ئه عليها  ا يدا على  -والسأم
 

 سمن أهل بعمرة من بيت املقد :باب
نا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا عبد ارعلى بن عبد ارعلى عن حممد بن حدث -554

أن  إسااق حدثىن سليمان بن سايم عن أم حكيم بنا أمي  عن أم سلم  
 . من أبع بعمرت من بيا املقدس  نر له: )قاا   رسوا هللا 

 مححن بيححا املقححدس, عمححر أنححه أبححع   نو  يمبححا   بححاا احح ع, وإ ححا اححاع عححن عبححدهللا بحح
 .فعأ  وليس خرب ا مرفوع ا

 
 من أتى عرفة قبل الفجر ليلة مجع  :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد, قا : حدثنا و يم قاا: حدثنا إمساعيع  -555
بن أيب خالد, عن عامر يعو ال ع , عن عروت بن مضرس الطائ , أنه حج على 

,  م, قاا: ف,تيا الن  , فلم يدرك الناس, إ  وبم جبم عهد رسوا هللا 
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فقلا: يا رسوا هللا إين أنضيا راحلع, وأتعبا ننس , وهللا إن تر ا من حبع, 
من اهد معنا الصأت, وأفاض ):  إ  وقنا عليه, فهع يل من حج؟ فقاا الن  

  .من عرفات ليأ أو هنارا, فقد قضى تنمه, ومت حأه
الناحر و  يقحف بعرفحح  أنحه فاتحه احلححج, وي نحق العلمحاع علحى أن مححن  لحم عليحه فأححر يحوم 
   املاو.  وباا  مم عليه الصااب   ما حكاه ابن قدام  

 
 
 

 اجلمع بني الصالتني جبمع   :باب
حدثنا حمرة بن سلم  العدين قاا: حدثنا عبد الع ي  بن حممد, عن عبيد هللا, عن  -556

الصأت, )أخننا قاا: فلما   ,صلى املارب بامل للن : ) سا , عن أبيه, أن الن  
  .بإقام 

   ,و  خححأل أن الصححأت املححرال بححالن بحح  صححأت املاححرب والع ححاع   وقححا الع ححاع
  وقا املارب, وأن اسنسان إذا وصع   وقا املارب أنه ين ظر حح, يح,يت الع حاع, 

وقحد حكحى اتنحاق  -علحيهم رلحوان هللا تعحاىل-وباا الاي ارى عليحه عمحع الصحااب  
    -عليحه ر ح  هللا-واع  من العلماع  ابن عبد الحرب  -عليهم رلوان هللا-الصااب  
 و اه. هيد  ابه ال م

وايمم  الن أيض ا للمننرل وايماع    حاا علم بواول اسنسان   واع ,  الن 
أيضا يصل  مننرل ا و مم, سواع وم عرف  أو وم م للن , ااع باا أيضا  عن واع  

 . هللا من أصااب رسوا 

ومن فاته الوقول بعرف  مم ايماع  يقف ولحو مننحرل ا ووقوفحه حينئحا  صحايح, و حالن 
ن عبححاس وعائ حح  و  بححوا ,, اححاع ذلححن عححن عبححد هللا بححن عمححره ئ عنححجمححوعححه للصححأت 
  االف هلم.

 

 قدر حصى الرمي  :باب
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ن حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا أبو أسام , عن عول, عن ةيال بن احلصني, ع -557
:  دات العقب  وبو على  , قاا: قاا رسوا هللا  أيب العالي , عن ابن عباس

فلقطا له سبم حصيات, بن حصى اخلال, فأعع   ,الق  يل حصى)ناق ه 
يا أيها الناس إيا م والالو )مث قاا:   ,أمماا بؤ ع, فارموا)يننضهن    نه ويقوا 

  .دين  الدين, فإنه أبلن من  ان قبلكم الالو   ال
)إهنحا    :-عليحه الصحأت والسحأم-وأممع ا ع   تعريف حصى اخلال بو   قولحه 

ا و  تنك, عدو ا ولكن تكسر السن وتنق, العني   .تصيد صيد 

 
 

 من أين ترمى مجرة العقبة  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عل  بن مسهر, عن ي يد بن أيب ةيال, عن  -558

يوم النار عند  رأيا الن  »ارحوري, عن أمه, قالا:  سليمان بن عمرو بن
ورت العقب , اس بطن الوالي, فرمى ايمرت بسبم حصيات, يكرب مم  ع حصات, مث 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, عن  ,«انصرل
  لن  ي يد بن أيب ةيال, عن سليمان بن عمرو بن ارحوري, عن أم اندب, عن ا

 بناوه .
ولكحن خي لنحون  ,وي نقون على أن ال لبي  ي وقف عنها احلاج بنا عنحد رمح  وحرت العقبح 

خأف ا ر حد , الصحااب   ,ايمهور عند بداي  الرم  عند أوا حصات أو آخر حصات؟
 نابر عملهم أهنم ي وقنون عند أوا حصات ي وقف حينئا عن ال لبي . و 
 

 الرمي عن الصبيان  :باب 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عبد هللا بن  ا, عن أاعع, عن أيب ال با,  -559

, ومعنا النساع والصبيان, فلبينا عن  حأأنا مم رسوا هللا », قاا:  عن اابر
 .«الصبيان, ورمينا عنهم
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و   حوة أن يلحح  الراححاا عححن النسححاع با تنححاق, وأمححا الرمحح  فينححوب عححن احلااحح , وبححاا 
 يع منكر.احلد

 

 رمي اجلمار أيام التشريق  :باب
حدثنا ابارت بن املالس قاا: حدثنا إبرابيم بن عممان بن أيب ايب  أبو ايب , عن  -561

 ان يرم  ايمار, إذا    أن رسوا هللا »:  احلكم, عن مقسم, عن ابن عباس
 .«ةالا ال مس, قدر ما إذا فرن من رميه, صلى الظهر

ويسحح مىن مححن ذلححن وححرت العقبحح   ,ا ال ححمس أيححام ال  ححريقورمحح  ايمححار يكححون بعححد ةوا
 يوم النار ترمى عند وصوا اسنسان إذا  ان م عأأ  ولو قبع النأر. 

وأما بالنسب  ليوم الننر اروا ملن تعأع أو ملن ت,خر فن  يوم الننر أيض ا فإنه   حرج 
 عليه أن يرم  قبع ال واا. 

علحيهم -عد ال واا وباا أيض ا عليحه إوحا  الصحااب  أما   أيام ال  ريق فأ يرم  إ  ب
واحححاع عحححن  ,أمحححا يحححوم الننحححر اروا فأحححاع عحححن عبحححد هللا بحححن عبحححاس .-رلحححوان هللا تعحححاىل

 . -عليه ر   هللا-وقاا به  ا واحد من العلماع  اسمام أ د  ,عكرم 

 

 زيارة البيت  :باب
ابن اريج, عن عطاع, عن  حدثنا حرمل  بن حيىي قاا: حدثنا ابن وب  قاا: أنب,نا -561

قاا «  يرمع   السبم, الاي أفاض فيه  أن الن  » :  عبد هللا بن عباس
 «.عطاع: و  رمع فيه

وأهنحى  ,بعدما حنر بديه وأ حع منحه ذبح  لحاى ,لاى ذب  يوم النار  الن  و 
  وافه قبع الظهر.

, تسحححح رت عححححن وذلححححن ححححح ,واملححححرأت بحححح  الححححع يسحححح ا  هلححححا أن يكححححون  وافهححححا   الليححححع
عليحححه  ونحح    ,علححى ذلحححن  ححا واحححد محححن ارئمحح , اححاع بححاا عحححن عطححاع الراححاا, نحح   

 .     ابه ارم اسمام ال افع  
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 الشرب من زمزم  :باب 
حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا عبيد هللا بن موسى, عن عممان بن ارسول, عن  -562

ا, فأاعه راع, س االس  حممد بن عبد الر ن بن أيب بكر, قاا:  نا عند ابن عبا
فقاا: من أين ائا؟ قاا: من ةم م, قاا: ف ربا منها,  ما ينبا ؟ قاا: و يف؟ 
قاا: إذا اربا منها, فاس قبع القبل , واذ ر اسم هللا, وتننس ثأثا, وتضلم منها, 

ن آي  ما بيننا, وبني )إقاا:   فإذا فر ا, فا د هللا ع  واع, فإن رسوا هللا 
  .هنم   ي ضلعون, من ةم ماملنافقني, إ

واملححرال مححن ذلححن إذا اححربوا   ي ضححلعون , املنححافقون   ي ضححلعون مححن  ححع عبححالت ملححاذا؟ 
وإ ا ي,خاون منها  رف ا ليمب وا رأس اسميحان, ولكحن إذا  ,لمقلها عليهم وعدم اليقني اا

فإنحححه  خبحححأل اسنسحححان إذا  حححان موقن حححا ,وبحححاا بحححو النحححارق ,احححربوا فحححإهنم   ي ضحححلعون
 ي ضلم من  ع عبالت. 

 
 طواف الوداع  :باب

حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم قاا: حدثنا إبرابيم بن ي يد, عن  اوس,  -563
أن يننر الراع, ح, يكون آخر عهده  هنى رسوا هللا », قاا:  عن ابن عمر

 .«بالبيا
 ,اخلطحابعمحر بحن  بحه  حان بحالن ينحع  , ونحابر ارللح بحو و  ,و وال الحولا  وااح 

, و  يدعه أحد من أصحااب -عليهم رلوان هللا-وااع أيض ا عن عبد هللا بن عباس 
, وبو   احلج ليس   العمرت, العمرت ليس فيها  وال -عليه الصأت والسأم-الن  

ا من الصااب   حال للحولا    ,و  رححد محن ال حابعني ,لعمحرتاولا  , و  يمبا أن أحد 
إ ححا اححاع روايححح  عححن مالححن بحححن أنححس قححد احححاعت    ,  ال حححابعنيو  أعلمححه أيض ححا رتبححا 

أنحه  -عليحه الصحأت والسحأم–و  يمبا عن النح   ,وله رواي  أيض ا ختالنها ,املدون  عنه
 أمر بطوال الولا    حديع.

 وبو لعيف.  ؛ااع   حديع و  إسناله ابن البيلماين
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  حجة رسول هللا  :باب
عبال بن عبال املهل  قاا: حدثنا عبد هللا بن لاول قاا:  حدثنا القاسم بن حممد بن -564

ثأي حأات, حأ ني قبع أن يهاار,   حدثنا سنيان, قاا: حج رسوا هللا 
 وحأ  بعد ما باار من املدين , وقرن مم حأ ه عمرت, واا مم ما ااع به الن  

ض , فنار , وما ااع به عل  مائ  بدن , منها وع ريب اهع,   أننه برت من ف
قيع له: من ذ ره؟ قاا: اعنر, عن  ,بيده ثأثا وس ني, وحنر عل  ما  رب  الن  

 أبيه عن اابر, وابن أيب ليلى, عن احلكم, عن مقسم, عن ابن عباس . 
ولكححن العححدل    ,وذلححن قبححع بأرتححه ,أنححه حححج قبححع حأحح  الححولا   ثبححا عححن النحح  
ج حأحات معحدولت, وأمحا أصحع حأحه أنحه حح -عليه الصأت والسأم-يصح عن الن  

,هنححا بفمبححا بححاا   صححايح البخححاري حححديع ابححا بححن مطعححم , وأمححا عححدل احلأححات 
 . -عليه الصأت والسأم-حأ ني فهاا   يمبا عن الن  

 
 جزاء الصيد يصيبه احملرم :باب

حدثنا ي يد بن موب  حدثنا مروان بن   حدثنا حممد بن موسى القطان الواسط -565
حدثنا على بن عبد الع ي  حدثنا حسني املعلم عن أىب امله م عن أىب  يار معاوي  الن  

 . مثنه) :بيم النعام يصيبه احملرم   قاا  أن رسوا هللا  : بريرت
ا فححرل ا, أمححا إ ا  الححاين   ذابححاا   النححرل يصححي  صححيد  ا واحححد   ححانوا واعحح  يصححيدون صححيد 

 ,فالنديحح  واحححدت علححى ايميححم, أو   معححون أو ي وا ححؤون علححى صححيد واحححد  ن لؤ ي محح
 و  خأل عندبم فيها. ,باتناق الصااب  أيض ا   باه املس,ل 

 
 ما يقتل احملرم :باب

حدثنا أبو  ري  حدثنا حممد بن فضيع عن ي يد بن أىب ةيال عن ابن أىب نعم عن  -566
 ييق ع احملرم احلي  والعقرب والسبم العال: )أنه قاا   عن الن  أىب سعيد 
رن رسوا هللا  "قاا ؟. فقيع له   قيع هلا النويسق  العقور والن,رت النويسق  والكل 
  .اس يقي هلا وقد أخات الن يل  ل ارق اا البيا 
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وقحححد ألخحححع أبحححو بريحححرت  ,ويحححدخع   بحححاا الكلححح  سحححائر أنحححوا  السحححبا  العاليححح  الضحححاري 
 و  خأل عند السلف له من الصااب  . ,ارسد   ذلن

 
 هى عنه احملرم من الصيدما ين :باب

حدثنا عممان بن أىب ايب  حدثنا عمران بن حممد بن أىب ليلى عن أبيه عن عبد  -567
 :قاا  عن على بن أىب  ال  : الكرمي عن عبد هللا بن احلاري عن ابن عباس

 «.بلام صيد وبو حمرم فلم ي, له   أتى الن »
له لل  ع إذا رفضه , ح,     باا أن اسنسان يبني سب  عدم إااب ه إذا لع  ور 

لحيس منهحا رل ) ذلحن قحاا :ملا أبدي له بحني     تطيب ا لننسه وهلاا الن   ؛حيمع عليه
سححواع  لسححؤاله أو لعححدم قبححوا  ,يعححو يبححني السححب    عححدم إااب ححه  ,عليححن ولكن ححا حححرم

 اهلدي .
 

 ركوب البدن :باب
 ال نال عن ارعرج عن أىب ير حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا و يم عن سنيان المو  -568

 . قاا إهنا بدن . ار بها: )رأى راأ يسوق بدن  فقاا  أن الن   عن أىب بريرت
  .ار بها وحين: )قاا

و    ئ من  ,واهلدي يكون من سائر ايم  ارنعام سواع   ان من اسبع والبقر والانم
و ح ئ ا احرتاك أيض حا أن  .لاي  و الن أيض ا   العقيق  ابا, و الن أيض ا   ار

وأن ي ححرك اسنسححان فيهححا  ,  بححدي واحححد يقبححع العححدل وذلححن  البدنحح  والبقححرت واي ححرت 
  ,و ا ذلن,  الن أيض ا  حوة أن يهحدي اسنسحان عحن  حاه ولحو   يعلحم ه اه   وا

 قر و  يكنَّ يعلمنَّ بالن.بعن بعم نسائه بال   ما أبدى الن  
وق اهلححدي فهححو حمححرم , جمححرل مححا يبححدأ   سححوق اهلححدي لخححع   اسنسححان   سحح أإذا بححد

إحرامه وليس له أن يرام عن ذلن , قد ن  على بحاا  حا واححد ومحنهم محن حيكح  
 ا تناق وحكاي  ا تناق فيها نظر.
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 يف اهلدي إذا عطب :باب

حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  وعلى بن حممد وعمرو بن عبد هللا قالوا حدثنا و يم عن  -569
حديمه و ان صاح   قاا عمرو   -  اي  اخل اعب ام بن عروت عن أبيه عن نا

احنره : )يا رسوا هللا  يف أصنم مبا عط  من البدن قاا  :قاا قلا , بدن الن 
 . لمه مث الرب صنا ه وخع بينه وبني الناس فلي, لوه وا مس نعله  

عليحححه أن يناحححره, وقحححد سحححاق اهلحححدي  ححح   ج حححالن أيض حححا ال حححخ  الحححاي ينوتحححه احلححح
 فيل مه اهلدي أيض ا. ؛   عليه فيه اهلدي بنسن  و الن إذا فاته احلج و ان 

 
 فضل مكة :باب

حدثنا حممد بن عبد هللا بن  ا حدثنا يونس بن بكا حدثنا حممد بن إسااق  -571
حدثنا أبان بن صا  عن احلسن بن مسلم بن يناق عن صني  بنا ايب  قالا 

يا أيها الناس إن هللا حرم مك  يوم خلق : )ام الن ح فقاا خيط  ع   مسعا الن 
حرام إىل يوم القيام    يعضد اأربا و  يننر صيدبا و    السموات واررض فه
. فقاا العباس إ  اسذخر فإنه للبيوت والقبور. فقاا رسوا  ي,خا لقط ها إ  من د

 .ر إ  اسذخ: ) هللا 
وأمحا إذا  ,بقرت, ااع ذلحن عحن ابحن عبحاس وابحن الح باومن قطم اأرت  امل  فإن فيها 

ر   ذلححن , يقححد   ,قطححم  صححن ا أو ورق ححا منهححا فهححاا يسححبه ومبقححدار مححا قطححم مححن ال ححأر
ولكححن ال ححأر نقححوا  ,ومححنهم مححن   حيكحح  اخلححأل   قطححم ال ححأرت  املحح  فيهححا بقححرت

 عنه على نوعني:
فهحححاا  ؛رقحححات و حححا ذلحححن.احححأر اسححح نبا : وبحححو الحححاي يولحححم   احلحححدائق و  الط1

أو الصححيد الححاي لححدى اسنسححان  ,قطعححه لححيس فيححه احح ع , وذلححن يكححون  اححاا البهححائم
 .هنا من الصيدإو  يقاا  ,  بي ه من ايم  ارنعام فله ذيها

 فهاا بو الاي حيرم أن يقطم. ؛.أما النبات الربي الاي ينبا من  ا اس نبات2
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 صيام شهر رمضان مبكة :باب
حدثنا عبد الرحيم بن ةيد العمى عن أبيه عن سعيد  د بن أىب عمر العدينحدثنا حمم -571

من ألرك رمضان مبك  فصام ) : قاا رسوا هللا  :قاا بن ابا عن ابن عباس 
وقام منه ما تيسر له     هللا له مائ  ألف اهر رمضان فيما سوابا. و    هللا له 

سبيع هللا وىف  ع يوم  أن فرس  بكع يوم ع ق رقب  و ع ليل  ع ق رقب  و ع يوم  
 . حسن  وىف  ع ليل  حسن 

ولكححن نقححوا ال عظححيم لاَّ ارصححع عليححه , وذلححن أن العمححع الصححا   ,ال قححدير   يمبححا
م, م فيلححح م محححن ذلحححن أن يكحححون اراحححر   بحححاا معظ حححاملعظحححم إذا  حححان   مكحححان معظ ححح

ىل لليحححع , مضحححاعن  لكحححن املضحححاعن  ل حححاج إو  ,فالعمحححع   املدينححح  خي لحححف عحححن  ابحححا
 أما مضاعن  الصيام فمن صام   مك  بع خي لف عن صيام  اه؟ ,الصأت ثاب  

م, ومححن ذلححن سححائر : خي لححف عححن  ححاه لكححن مقححداره حي ححاج إىل لليححع فهححو معظ ححنقححوا
لكحححن  ,الطاعحححات  ال سحححبيح وال هليحححع وال كبحححا وارذ حححار وقحححراعت القحححرآن فهححح  معظمححح 

 ىل لليع.إال ضعيف ين قر 
 : أن اسبداع   املسأد احلرام  ا ايم  ارنعام    ا النسن ؟ ئع ال يخ:س  

 ,نعححم مححن الصححدق   حح,ن يهححدي مححمأ  البهححائم , واححاع عححن بححأا   الححدااجف,اححاب: 
المياب , املاا , الننق  ,  إبداع الن أيض ا     ,ويروى عن أيب بريرت بأ إسنال أيض ا
 إ عام  اه. إ عام النقراع   احلرم خي لف عن

 
 كتاب األضاحي

 األضاحي واجبة هي أم ال :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا إمساعيع بن عيال حدثنا ابن عون عن حممد بن ساين  -572

واملسلمون   قاا لاى رسوا هللا   ؟قاا س,لا ابن عمر عن الضاايا أوااب  ب
 من بعده وارت به السن .
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فلحيس لحه أن يسح بدهلا باابحا , احاع ذلحن  وحدلبا وعي نهااسنسان ألاي  ال   إذا
و  نعلححم لححه اححالف مححن الصححااب  وقححد  -عليححه رلححوان هللا-عححن علحح  بححن أيب  الحح  
 , وبع ارلاي  وااب  أم   ؟-عليه ر   هللا-ن  على باا املاورلي 

   -عليحه ر ح  هللا-ااع عن أيب بكر وعمحر أهنحا ليسحا بواابح  ,  محا نقلحه البيهقح  
 هما.السنن عن

 
 كم جتزئ من الغنم عن البدنة  :باب

عن سعيد بن  يوعبد الرحيم عن سنيان المور  حدثنا أبو  ري  حدثنا احملاريب -573
مسروق وحدثنا احلسني بن على عن ةائدت عن سعيد بن مسروق عن عباي  بن رفاع  

احللين  من هتام   يوحنن با   نا مم رسوا هللا » :قاا  عن رافم بن خديج
  بأ و نما فعأع القوم ف, لينا القدور قبع أن تقسم ف,تانا رسوا هللا ف,صبنا إ

 «.ف,مر اا ف, نئا مث عدا اي ور بع رت من الانم
سححواع   ححان ذلححن   ارلححاح  أو  حححان  ,سححاوي ع ححرتيوبححاا بححو ارراححح أن ايحح ور 

يمح  وذلحن إذا وقحم   الان ,أو  ان  ا ذلن أيض حا   قسحم  الانيمح  ,ذلن   اهلدي
بعضححححهم اتنححححاق  وحيكححح  ,بدنححح  وأرال تقسححححيمها فحححإن البدنحححح  تسححححاوي ع حححرت مححححن الاححححنم

 لى حيك  باا.  احمل -عليه ر   هللا-الصااب  على باا وأنن ابن ح م ا ندلس  
 

 من أراد أن يضحي فال يأخذ يف العشر شيئ ا من شعره وأظفاره :باب
عيين  عن عبد الر ن بن  يد بن حدثنا بارون بن عبد هللا احلماا حدثنا سنيان بن  -574

إذا ) :قاا   عبد الر ن بن عول عن سعيد بن املسي  عن أم سلم  أن الن 
 ا .لخع الع ر وأرال أحد م أن يضاى فأ ميس من اعره و  ب ره ايئ  

, وبحححاا وارنهحححر وهللا أعلحححم أنحححه للكرابححح   لحححف بحححع النهححح  بنحححا لل احححرمي أم للكرابححح اخ  
 قطو   ذلن عدم الرفم.ح الدار رفعه ووقنه, را   لف   احلديع اخ  

 
 كتاب الذبائح
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 العقيقة :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا اعي  بن إسااق حدثنا سعيد بن أىب عروب  عن  -575

 ع  أم مرهتن بعقيق ه تابح ) :قاا  عن الن   ق الت عن احلسن عن مسرت
 . عنه يوم السابم وحيلق رأسه ويسمى

عحححن الحححا ر )و  ,محححرهتن بعقيق حححه)ا بواحححوب العقيقححح  وذلحححن لقولحححه :اا أخحححا محححن قحححااحححو 
فهحاا قحد  ؛, ولو حنر عن الا ر احات وعحن ارنمحى احات  حالن ااتني وعن ارنمى اات

رواه  -عليححه رلححوان هللا-صححح ذلححن عححن عبححدهللا بححن عمححر  ,صححح عححن بعححم الصححااب 
 .او الن ابن أيب الدنيا     اب العيا ,مالن   املو ,

 
 ذا ذحبتم فأحسنوا الذبحإ :باب

حدثنا حممد بن املمىن حدثنا عبد الوباب حدثنا خالد احلااع عن أىب قأب  عن أىب  -576
إن هللا ع  واع     : )قاا  اراعع عن ادال بن أوس أن رسوا هللا 

فإذا ق ل م ف,حسنوا الق ل  وإذا ذي م ف,حسنوا الابح ولياد   عاسحسان على  ع ا
  .ذبيا هأحد م انرته ولاح 

عليحه -وإراح  الابيا  تكون بالولاني , واع بار الولاني ااع عن عبدهللا بن عبحاس 
أمحححا املحححري وححححده فحححأ اع حححدال بحححه  ,وأيض حححا   احححالف لحححه محححن الصحححااب  ,-رلحححوان هللا
 با تناق.

 
 التسمية عند الذبح :باب

ابن  حدثنا عمرو بن عبد هللا حدثنا و يم عن إسرائيع عن مساك عن عكرم  عن -577
 انوا يقولون ما ذ ر عليه » :) إن ال يا ني ليوحون إىل أوليائهم  قاا : عباس

اسم هللا فأ ت, لوا وما   يا ر اسم هللا عليه فكلوه. فقاا هللا ع  واع )و  ت, لوا 
 «. ا   يا ر اسم هللا عليه 

بحو ال سحمي  , وبحع املحرال بحالن ما  يا ر اسم هللا عليه بو الاي يحابح لاحا هللا 
 اجملرلت ولو  ان هللا سباانه وتعاىل, نقوا : فرق بني املس,ل ني:
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ب,ن يسمى هلل اس اضار ا  بو الاي أمر هللا  ل  اروىل : وب  ما ذبح هلل ,املس
وإةالحح  ملححا بقحح    النححاس مححن أمححر ايابليحح  أن يححايون رصححنامهم, فححإن   ,ملححا   البححا ن

أو يس نال منه باع بار أنه مي ح , وبحاا  ,أو يؤ ع منه , ان  الن فهو حمرم أن ي ناوا
   خأل عند الصدر اروا فيه.

و  قلبه الني  قائم , فهاا   ححرج عليحه أن  ,: إذا ذبح هلل مث نس  ال سمي  وأما الماني
 ي, ع منه.

علحححيهم -ابحححن عبحححاس  هلحححاا احححاع عحححنوينباححح  أن   يحححابح إ  أمتَّ النحححاس خلقححح   ولين حححا و 
علححيهم رلححوان -, واححاع عححن عبححدهللا بححن عمححر  فأنححه  ححره ذبياحح  ارقلحح -هللارلححوان 

 .أنه  ره ذبيا  العبد اآلبق, و  االف هلما من أصااب رسوا هللا  -هللا
 

 السلخ :باب
عن عطاع  حدثنا أبو  ري  حدثنا مروان بن معاوي  حدثنا بأا بن ميمون ايهو -578

أن رسوا هللا   ي عن أىب سعيد اخلدر قاا عطاع   أعلمه إ  -  بن ي يد الليم
   مر باأم يسلخ اات فقاا له رسوا هللا : (ف,لخع رسوا  تنح ح, أرين .
يا  أم : )يده بني ايلد واللام فدحس اا ح, توارت إىل اسب  وقاا   هللا 

 . مث مضى وصلى للناس و  ي ول,. بكاا فاسلخ
   :نس طيم أن نقوا أن الابح ثأث  أنوا 

الابياحححح  وقطححححم بإراححححح    ذبححححح م ححححرو  : وبححححو الححححاي اححححاع عححححن رسححححوا هللا  -1
 إحدا ا. أو الولاني

 ,  يكححن م ححروع ا: وذلححن أن يححايها مبححا حيصححع بححالن املقصححوللححو ذبححح مبححيح و  -2
ولكنحححه لحححيس  ,فهحححاا يحححؤلي الاايححح  ,وذلحححن  قطحححم رأس الطحححائر إمحححا بيحححده أو حنحححو ذلحححن

  يؤذيها بيده.فأ مب رو  ح, ي,يت ب  ع حال  
,  الن أيض ا الابح لاا هللا بو الن أيض ا  ,وبو احملرم : وبو  صرب البهيم  -3

يعححو  د  ويسحح مىن مححن ذلححن مححا نَحح ,  خنقهحا ولححراا ولححو ماتححا فهححاا مححن ارمححور احملرمحح 
و أا بحاصحلها في لوبحا اسنسحان بسحهم أو نسي  محن اهح  أإنولو  انا  البهائم الع تند  
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 ,اححات أو بعححا ا فحححايها فإهنححا جتحح ئ عنحححه و حنحححو ذلححن , ولححو  انحححاأرصححاري رمححاح أو ب
 وأن ي صدق. ,و وة له حينئا أن ي, ع منها

 
 حلوم اخليل :باب

أبو ال با  حدثنا بكر بن خلف أبو ب ر حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن اريج أخربين -579
 «.وحشأ لنا ةمن خيرب اخليع و ر ال» :يقوا  أنه مسم اابر بن عبد هللا

بححع حكحح  اتنححاقهم  ,حلححوم اخليححع حححعغ , فيححه -علححيهم رلححوان هللا-وعلححى بححاا الصححااب  
 .  ذلن حكاه ال و اين 

 
 

 ذكاة اجلنني ذكاة أمه :باب
حدثنا أبو  ري  حدثنا عبد هللا بن املبارك وأبو خالد ار ر وعبدت بن سليمان عن  -581

: عن اينني فقاا  هللا  س,لنا رسوا :قاا  جمالد عن أىب الولاك عن أىب سعيد
 .  لوه إن ائ م فإن ذ ات اينني ذ ات أمه)

يححا أمححه فا اتححه ذ ححات أمححه , نحح     ذ   إذاوعلححى بححاا إوححا  الصححااب  أيض ححا أن اينححني 
 .-عليه ر   هللا-على باا املاورلي 

 
 كتاب الصيد

 النهي عن اقتناء الكلب إال كلب صيد أو حرٍث أو ماشية  :باب
حيىي بن أىب   حدثو  بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا اروةاعحدثنا ب ام  -581

من اق ىن  لبا فإنه ) : قاا رسوا هللا  :قاا   ما عن أىب سلم  عن أىب بريرت
 . ينق  من عمله  ع يوم قااط إ   ل  حري أو مااي 

أثحححر العلحححم حححح, علحححى الكحححأب, الكلححح  املعلحححم خي لحححف عحححن الكلححح  ايابحححع, ايابحححع 
نق  منححححن قححححااط وصححححيده حححححرام , و ححححالن بالنسححححب  للمعلححححم   يححححنق  مححححن أاححححرك يحححح

 وصيده حأا.
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 صيد القوس :باب

قا  حدثنا لمرت   حدثنا أبو عما عيسى بن حممد النااس وعيسى بن يونس الرمل -582
 عن حيىي بن سعيد عن سعيد بن املسي  عن أىب ثعلب  اخل و  بن ربيع  عن اروةاع

 .  ع ما رلت علين قوسن): قاا   أن الن 
و حححالن صححححيد الطححححائر فيخ لححححف عححححن صحححيد الطححححائر املعلححححم إذا صححححال للنسححححان فصححححيده 

ذا صححالت ولححو  عمححا اححيئ ا منححه إفحح ,حححأا, ولححو أ ححع منححه  البححاةي والصححقر و ابححا
علحيهم رلحوان -حكى اتنحاق الصحااب   ,بع حك  ا تناق على باا ,فالصيد حأا

 او.ابن قدام      اب  امل -هللا
 

 من قطع من البهيمة وهي حّية  :باب
عن اهر بن  حدثنا ب ام بن عمار حدثنا إمساعيع بن عيال حدثنا أبو بكر اهلايل -583

آخر ال مان قوم  يكون  : ) قاا رسوا هللا  :قاا  يحوا  عن ًيم الدار 
 . فهو ميا   بون أسنم  اسبع ويقطعون أذناب الانم أ  فما قطم من ح

عليحححه رلحححوان هللا -وقحححد احححاع عحححن عبحححدهللا بحححن عبحححاس  , حححا   خحححأل فيحححه وبحححاا أيض حححا
لر هححا ئع عححن احات بقحر الحائ  بطنهححا حح, أخحرج قصحبها   اررض مث أأنحه س ح -تعحاىل

و  االف له من أصااب رسوا هللا  ,, لهاب:   ب,س صاحبها فناربا فايها فقاا
    ني من البهيم  وبح  حيح  فهحو أن ما أب :يعو , ما ذ ر ذلن ابن ح م ارندلس
 . وإذا ألر ها اسنسان قبع موهتا فه  ذبيا ,ميا
 

 ما ينهى عن قتله :باب
حدثنا أ د بن عمرو بن السرح وأ د بن عيسى املصريان قا  حدثنا عبد هللا بن  -584

يونس عن ابن اهاب عن سعيد بن املسي  وأىب سلم  بن عبد الر ن  وب  أخربين
ا من ارنبياع قرص ه  ل  ف,مر بقري  إن نبي  : )قاا هللا  ن عن  عن أىب بريرت 
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أن قرص ن  ل  أبلكا أم  من ارمم  إليه   النمع ف,حرقا ف,وحى هللا 
 .ح تسب

ذاه من بحاه املنهيحات سحواع   حان محن آللنسان أن يبيد أو يق ع ايئ ا  وعلى باا  وة
 الاي  ده   ,ما   يؤذي اسنسان ,النمع وألرابه, وأما ما   يؤذي فينهى عن ذلن

أمحححا الحححاي يحححؤذي    .أو  حححا ذلحححن ,أو  حححده اسنسحححان   الربيححح  ,اسنسحححان    ريقحححه
فهحححححاا   ححححححرج علحححححى  ؛أو حنحححححو ذلحححححن ,أو م, لحححححه وم حححححربه ,و   مولحححححم نومحححححهأ ,لاره

 اسنسان   ق له.
 

 قتل الوزغ :باب
رير بن حاةم عن نافم عن حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا يونس بن حممد عن ا -585

ا بي ها رحم   أهنا لخلا على عائ   فرأت   -مو ت النا ه بن املاات  -سائب  
 ,نق ع به باه اروةان» : قالا ؟يا أم املؤمنني ما تصنعني ااا :ا فقالامولوع  
اررض لاب  إ   النار   تكن   أخربنا أن إبرابيم ملا ألقى    هللا  فإن ن 
 «.بق له  النار  ا الوةن فإهنا  انا تننخ عليه ف,مر رسوا هللا أ ن,ت 

وبححاا ال كليححف  , ححالن احل ححرات لححديها نححو  تكليححفو   بححاا أن البهححائم احليوانححات 
خي لف عن نو  تكليف بو آلم, وباه اروةان ليسحا  لهحا وإ حا محا  حان عنحد اخلليحع 

ونحححو  العقوبحححح  قححححد ت عححححدى  إبحححرابيم ف عححححدى ذلححححن , وهلححححاا نحححو  ال كليححححف قححححد ي عححححدى
وهلاا نقوا إن البهائم عليها  ,    يعلمها إ  هللا سباانه وتعاىلي  كم إهلباع بارات وح

القضحاع والعحدا ,  محا احاع ذلحن   نو  تكليف ومن ال كليحف محا يكحون فيمحا بينهحا 
ن هللا محن ال حات ليق ص ح)  ححديع أيب بريحرت قحاا : -عليه الصأت والسأم-عن الن  

, و ححالن أيض ححا   ال كليححف بينهححا وبححني نيعححو فيمححا بيححنه  ,القرنححاع مححن ال ححات ايمححاع
 .-عليه الصأت والسأم-وباا  ما   اروةان مم اخلليع إبرابيم  ,بعم بو آلم

 
 الضبع :باب
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حدثنا ب ام بن عمار وحممد بن الصباح قا  حدثنا عبد هللا بن رااع املكى عن  -586
وبو عبد الر ن  -د هللا بن عبيد بن عما عن ابن أىب عمار إمساعيع بن أمي  عن عب

 ,آ لها :قلا«. نعم» :قاا ؟أصيد بو :قاا س,لا اابر بن عبد هللا عن الضبم -
 «.نعم» :قاا ؟ ع مسعا من رسوا هللا  أا :قلا«. نعم» :قاا

 مححا تقححدم وبححو الححاي    واححاع بححاا عححن رسححوا هللا  ,والصححايح   ذلححن أهنححا حححأا
ااع ذلن عحن عبحدهللا بحن عمحر وعبحدهللا بحن عبحاس, صحح  ,أيض ا اتناق الصااب  عليه

أنححه سححئع عححن الضححبم قححاا : مححن الاححنم , واححاع عححن  -عليححه رلححوان هللا-عححن أيب بريححرت 
قحححاا : أحححح   إيل  محححن أنحححه سحححئع عحححن الضحححبم ف -عليحححه رلحححوان هللا-أيب سحححعيد اخلحححدري 

 لااا  مسين .
 

 الطايف من صيد البحر :باب
ا ب ام بن عمار حدثنا مالن بن أنس حدثىن صنوان بن سليم عن سعيد بن حدثن -587

حدثه  -وبو من بىن عبد الدار  -سلم  من آا ابن ارةرق أن املاات بن أىب برلت 
. ه البار الطهور ماؤه احلع مي  ) : يقوا قاا رسوا هللا   أنه مسم أبا بريرت
رن الدنيا بر  ؛ل أنه قاا باا نصف العلمعن أىب عبيدت ايوا بلاو :قاا أبو عبد هللا

 البار وبقى الرب. فقد أف اك   ,وير
اه أنحه قحاا : محا محات   الباحر ذ  ح -عليه رلحوان هللا-قد ااع عن أبو بكر الصديق 

ولكحن  , محا حكحاه  حا واححد  , هللا , وباا   االف لحه محن أصحااب رسحوا هللا 
 .ضرره, ولفإنه حيرم لنساله ؛إذا أنا وفسد

 
 الغراب :باب

حدثنا حممد بن ب ار حدثنا ارنصارى حدثنا املسعولى حدثنا عبد الر ن بن  -588
 أن رسوا هللا  القاسم بن حممد بن أىب بكر الصديق عن أبيه عن عائ   

. فقيع للقاسم  احلي  فاسق  والعقرب فاسق  والن,رت فاسق  والاراب فاسق) :قاا
 «.فاسق »   د قوا رسوا هللا أيؤ ع الاراب قاا من ي, له بع
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واملحححرال بالنسحححق بنحححا فاسحححق وفاسحححق  يعحححو خاراححح  عحححن حكحححم هللا عححح  واحححع   لرميحححه 
وتعظيمه , والنسق   لا  العرب : اخلروج , اخلروج من ال  ع وهلاا يقحاا : فسحقا 
الر بحح  إذا خراححا مححن ق ححربا  ححالن فسححقا النححوات إذا خراححا مححن ال مححر , و ححالن 

و رابحح   ,ولرميهححا ,مححن اهحح  تعظيمهححا واسححق خراححا مححن حكححم هللا أيض ححا بححاه الن
 أرالبا هللا سباانه وتعاىل. فكانا فاسق  حلكم   ,ال عدي عليها

 
 األطعمة كتاب

 الوضوء عند الطعام :باب
قاا  :يقوا حدثنا ابارت بن املالس حدثنا  ما بن سليم مسعا أنس بن مالن  -589

 خا بي ه فلي ول, إذا حضر  داؤه وإذا من أح  أن يكمر هللا : ) رسوا هللا 
  .رفم

 وبو لعيف. ,وباا أحد المأثيات اخلمس  عند ابن مااه
 

 األكل متكئ ا :باب
حدثنا حممد بن الصباح حدثنا سنيان بن عيين  عن مسعر عن على بن ارقمر عن  -591

  . ا  آ ع م كئ  : )قاا  أن رسوا هللا   أىب ااين 
, وبححححع ينححححرق بححححني ار ححححع  لبوذلححححن أنححححه حممححححوا علححححى ار ؛وار ححححع م كئ ححححا مكححححروه

 وال رب؟
أنححه اححرب م كئ ححا  مححا   حححديع أنححس بححن  -عليححه الصححأت والسححأم-ثبححا عححن النحح  

أن  -وهللا أعلحححم-مالحححن   الصحححايح, فهحححع ينحححرق بينهمحححا أم ذلحححن صحححارل؟ فيظهحححر 
ن وأن وإن  حان اروىل   ال حرب وا  حع أن ي, حع اسنسحا ,محن ار حع ال رب أخف  
  أ حأ  تام حا  ,فهحاا   بح,س بحه اعرتال حا ؛ولكن على سحبيع ا عحرتاض ,ي رب االس ا

 فإنه يوري الكرب. ؛أو لائم ا
 

 اللقمة إذا سقطت  :باب
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حدثنا سويد بن سعيد حدثنا ي يد بن ةريم عن يونس عن احلسن عن معقع بن  -591
اط ما  ان فيها من بينما بو ي ادى إذ سقطا منه لقم  ف ناوهلا ف,م: قاا يسار 

أذى ف, لها ف اام  به الدباقني فقيع أصلح هللا ارما إن بؤ ع الدباقني ي اام ون 
  أ ن رل  ما مسعا من  إين» :من أخاك اللقم  وبني يدين باا الطعام. قاا

هلاه ارعاام إنا  نا ن,مر أحدنا إذا سقطا لقم ه أن ي,خابا   رسوا هللا 
 «.ن أذى وي, لها و  يدعها لل يطانفيمي  ما  ان فيها م

 ,وخدمحح  الححدار ,الححدباقني بححم اخلححدم مححن العأححم الححاين خيححدمون   الطعححام وال ححراب
فحأ يل نحا إىل  , وباا فيه اع  اة للدين إذا ثبا الن  عن رسوا هللا  ,وحنو ذلن
 أو من العأم. ,سواع   ان من العرب ,أو أنن  أحد ,أو  رابي  ,اس قاار

 
 

 ضل الثريد على الطعامف :باب
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا حممد بن اعنر حدثنا اعب  عن عمرو بن مرت عن مرت  -592

 مع من الرااا  ما و  : )قاا  الن  عن   يعن أىب موسى اراعر  اهلمداين
يكمع من النساع إ  مرمي بنا عمران وآسي  امرأت فرعون وإن فضع عائ   على 

 . سائر الطعام النساع  نضع المريد على
اررض  أبحححع وبحححاا محححن عأائححح  سحححنن هللا سحححباانه وتعحححاىل أن تكحححون امحححرأت لحححا احححر

, وبحاا فيحه إاحارت إىل أن -عليها رلوان هللا-وب  آسي   ,وب  من خا نساع اررض
,  حالن أيض حا أن اسنسحان قحد لحاا  املرأت قد تبل  من الصأح مبلا ا وبح  لحا راحع 

ف سحي  امحرأت فرعحون بح  محن بطانح   ,د   يسح طيم اسصحأحيكون صاحل ا وبطان   ملنسح
مححن ارذيحح   -عليححه السححأم-ورمبححا تعلححم مححن مكيدتححه ملوسححى  ,أو أخحح  بطانحح  فرعححون

وهلحاا  ,و  هت حدي سحبيأ    رفحم ذلحن عحن موسحى ,ولكنها   ًلن حيل  ,وحنو ذلن
يعلححم   وذلححن رن هللا ؛نقححوا: إن هللا عحح  واححع قححد يححرحم بعححم بطانحح  أبححع الظلححم

وهللا اححع وعححأ   يكلححف  ,والعأحح  ,مبلحح  صححأحهم واسحح نران وسححعهم   اسصححأح
 ننس ا إ  وسعها.
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 االجتماع على الطعام :باب

حدثنا احلسن بن على اخلأا حدثنا احلسن بن موسى حدثنا سعيد بن ةيد حدثنا  -593
قاا مسعا  عمرو بن لينار قهرمان آا ال با قاا مسعا سا  بن عبد هللا بن عمر

 لوا ويعا و  : )  يقوا قاا رسوا هللا أىب يقوا مسعا عمر بن اخلطاب 
 . تنرقوا فإن الرب   مم ايماع 

,  أفضحع الطعححام محا  محرت عليحه اريححدي): -عليححه الصحأت والسحأم-واحاا يقحوا النح  
 ؟ لحو وبع املرال بحالن أن يكحون   إنحاع واححد , أم   محم ويع حا ولحو تعحدلت ارواين

اا معححوا ويع ححا ولححو تعححدلت ارواين   جملححس أو   مولححم واحححد فهححاا تلاقححه الرب حح  
 .اخبأل إذا  ان الناس أوةاع  

 
 األكل قائم ا :باب

حدثنا أبو السائ  سلم بن انالت حدثنا حن  بن  ياي عن عبيد هللا بن عمر  -594
  ى ون رب ن, ع وحنن   عن نافم عن ابن عمر قاا  نا على عهد رسوا هللا 

 وحنن قيام.
محن ةمح م  -عليه الصأت والسحأم-ال رب قائم ا مكروه وليس مبارم, وقد ارب الن  

 .-عليهم رلوان هللا-وااع ذلن أيض ا عن  ا واحد من الصااب   لس,وليس جبا
 

 الشواء :باب
ما رفم من » :حدثنا ابارت بن املالس حدثنا  ما بن سليم عن أنس بن مالن قاا -595

 «. فضع اواع ق  و   لا معه  ننس   يدى رسوا هللا بني 
 وباا أحد ارسانيد اخلماسي  المأثي  اخلمس  عند ابن مااه.

 
 القديد :باب
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حدثنا إمساعيع بن أسد حدثنا اعنر بن عون حدثنا إمساعيع بن أىب خالد عن قيس  -596
فرائصه  راع فكلمه فأعع ترعد -  بن أىب حاةم عن أىب مسعول قاا أتى الن 

. قاا أبو  لسا مبلن إ ا أنا ابن امرأت ت, ع القديد بون علين فإين) :فقاا له 
 عبد هللا إمساعيع وحده وصله.

إ  ملحن  ؛وما ذ ر امللحن    حأم هللا سحباانه وتعحاىل لاحا هللا احع وعحأ إ  محاموم ا
فيحا ره  ,اع وعحأ باع بار أنه بب  من هللا سباانه وتعاىل لن  من أنبياع هللا ,سليمان

وذلحن  ؛ و الن أيض ا   السن  عن رسوا هللا , هللا سباانه وتعاىل   سياق الام
وامللحن   النحاس  ,واخلأفح  بح  احلحق ,رن ملن اسنسحان  لمحا اتسحم أفسحد   النحاس

, وقد أيض حا   قحوا  إين لسا مبلن)يقوا :   وهلاا رسوا هللا  ,يوري نلم ا  الب ا
والاالح   ,ه وتعاىل: ) إن امللوك إذا لخلوا قري  أفسحدوبا  , وبحاا   امللحوكهللا سباان

عليححه الصححأت -و ححالن أيض ححا   سححن  النحح   ,    ابححه اححع وعححأ  ذلححن   ذ ححر هللا 
 ي,يت   سياق الام . -والسأم

فهححححو حممححححول, امللححححن إذا ذ ححححره هللا اححححع وعححححأ علححححى سححححبيع  مححححا  ححححان ببحححح  مححححن هللا 
إ  محا  حان ببح  محن هللا احع وعحأ  ,ذ حره   صحيا  الحام   املحدح ؛ملحن ا سح قأا  

 أو لويل من أولياعه سباانه.
 

 أكل البلح بالتمر :باب
حدثنا ب ام بن  حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف حدثنا حيىي بن حممد بن قيس املدين -597

ا  لوا البلح بال مر  لو   : ) قالا قاا رسوا هللا   عروت عن أبيه عن عائ  
  .اخللق بايديد فإن ال يطان ياض  ويقوا بقى ابن آلم ح, أ ع اخللق بايديد 

حيىي بن حممد  ما ا إذا ذ رت  ني ه يقاا : أبو ة ريا وبو خط, أبو ة ا,  ما ا ي,يت   
 ,أبحو ة ريحا يقحاا: ورمبحا أيض حا   بعحم الحرتاام ,و  بعحم املصحننات ,بعم ارسحانيد

 ا.والصواب أنه أبو ة   
 

 النهي عن قران التمر :باب
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حدثنا حممد بن ب ار حدثنا عبد الر ن بن مهدى حدثنا سنيان عن ابل  بن  -598
أن يقرن الراع بني ال مرتني   هنى رسوا هللا » :يقوا سايم مسعا ابن عمر 
 «.ح, يس ,ذن أصاابه

 اا؟, بع  وة ممأ  ا س ئاان قياس ا على بسئع ال يخ : ار ع من أمام  اه
لكحن     ,رنه سحي,ذن لحه ؛يكره ح, لو اس ,ذن ملمع باا ي,خاه يياع ف,ااب:  ,

لكحن إذا  ,ولكن باا   حاا لعف النحاس يقرن,ال مر  بد أن يس ,ذن إذا أرال أن 
 .فارمر فيه سع  ؛ العرل عندنا اسذن   باا  ما   ةماننا

 
امر اخل اة عن احلسن عن سعد حدثنا حممد بن ب ار حدثنا أبو لاول حدثنا أبو ع -599

هنى    أن الن  -و ان يعأبه حديمه   و ان سعد خيدم الن  -موىل أىب بكر 
 ال مر. عن اسقران. يعىن  

: قححران   النسححن , وقححران بححني س ححبعني   القححران يحح,يت   ال ححريع    موالححمواسقححران و 
 ا قران   أ ع ال مر.و الن أيض   ,انبع ا مث سبم باا يسمى قرغ  وافني يطول س  

 
 الفالوذج :باب

حدثنا عبد الوباب بن الضااك السلمى أبو احلاري حدثنا إمساعيع بن عيال  -611
أوا ما مسعنا » :قاا حدثنا حممد بن  لا  عن عممان بن حيىي عن ابن عباس 

فقاا إن أم ن تن ح عليهم اررض   الن  بالنالوذج أن اربيع عليه السأم أتى 
.  ؟وما النالوذج : )هم من الدنيا ح, إهنم لي, لون النالوذج. فقاا الن فيناض علي

 .«لالن اهق    ف هق الن  ا.قاا خيلطون السمن والعسع ويع  
 باا احلديع  اب .

 
 الضيافة :باب

قاا  :قاا حدثنا ابارت بن املالس حدثنا  ما بن سليم عن أنس بن مالن  -611
 . البيا الاى يا ى من ال نرت إىل سنام البعا اخلا أسر  إىل ) : رسوا هللا 
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 وباا أحد المأثيات أيض ا اخلمس.
 

بن عروت عن عبد   بن ميمون الرقى حدثنا عممان بن عبد الر ن عن عل  حدثنا عل -612
إن من السن  أن خيرج ) : قاا رسوا هللا  :قاا امللن عن عطاع عن أىب بريرت 
 . الراع مم لينه إىل باب الدار

عليحححه الصحححأت -اا محححم احححدت لحححعنه و حححرح بحححاا احلحححديع إ  أنحححه ثابحححا عحححن النححح  وبححح
 ت ييم الضيف إىل باب الدار . مأ  ع -والسأم

وارحاليححع املطروححح  اححديدت الضححعف واملولححوع  عنححد ابححن مااححه بحح    اححطر سححننه 
رتو حححححني لكوهنحححححا   أمحححححور النضحححححائع واآللاب ف سحححححامح احححححدًّا   اسخحححححراج للم ؛ارخحححححا
 اعني.وللول

 
 أكل اجلنب والسمن :باب

عن   حدثنا إمساعيع بن موسى السدى حدثنا سيف بن بارون عن سليمان ال يم -613
عن السمن واي ن   قاا سئع رسوا هللا   عن سلمان النارس يأىب عممان النهد

  ابه وما سكا عنه     ابه واحلرام ما حرم هللا    احلأا ما أحع هللا  : )والنراع قاا
 . ا عنا عنهفهو  

ار ححع مححن اللاححوم مححن اسبححع والبقححر والاححنم  -عليححه الصححأت والسححأم-وثبححا عححن النحح  
  حححديع أنححس بححن مالححن . و ثبححا أنححه أ ححع الححدااج أيضححا   ,واخليححع واررنحح  والطححا

  بحححاا بحححو  حححا تكلحححم فيحححه  -عليحححه الصحححأت والسحححأم-ومحححا   يمبحححا عحححن النححح   ,و حححاه
 ,وتكلححم أيضححا  بعححم العلمححاع علححى الابححو    عححدم ثبوتححه ,احلمححام العلمححاع مححن الطيححور:

, يحروى   -رلحوان هللا علحيهم-وإن ااع   ذلن أيضا  موقول عحن بعحم الصحااب  
 .ذلن عن عمر و اه

 
 كتاب األشربة

 كل مسكر حرام  :باب
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حدثنا يونس بن عبد ارعلى حدثنا ابن وب  أخربنا ابن اريج عن أيوب بن بانئ  -614
. قاا ابن   ع مسكر حرام: )قاا   بن مسعول أن رسوا هللا عن مسروق عن ا

 باا حديع املصريني. :مااه
حدثنا على بن ميمون الرقى حدثنا خالد بن حيان عن سليمان بن عبد هللا بن  -615

  ال برقان عن يعلى بن ادال بن أوس مسعا معاوي  يقوا مسعا رسوا هللا 
 ديع الرقيني.. وباا ح  ع مسكر حرام على  ع مؤمن) :يقوا

ومراله   ذلن الاراب  وهلاا حديع املصرين وباا حديع الرقيني , الارابح  باع بحار أن 
 مك  واملدين .بو وموالعه و  ,باا ال نرل يكون   بلد بعيد عن معقع الوح 

 
 الشرب يف آنية الفضة :باب

فم حدثنا أبو بكر بن أىب ايب  حدثنا  ندر عن اعب  عن سعد بن إبرابيم عن نا -616
إناع فض   من ارب  ) قاا : عن امرأت ابن عمر عن عائ   عن رسوا هللا 

 . بطنه نار اهنم فك, ا  رار  
 ل بحاسإىل الوالنه  بنا اامع للرااا والنساع من اهح  ار حع وال حرب و أمحا بالنسحب  

فحالنه    ذلححن م واحه إىل الراححاا فقحح , وبحع حيححرم   ذلححن ارواين  اليح  الححممن مححن 
بححاا مولححم خححأل مححن ايححوابر الممينحح  مححن  م املعححالن مححن  ححا الححاب  والنضحح ؟عححب

 .معالن اررض و ا ذلن
باع بار أنه ح, العل  الع هنح  رالهحا الحع  ,اخ صاري الدليع -وهللا أعلم-وارنهر 

 حالن أيضحا  رمبحا الكحرب الحاي يقحم   ننحس    ,يا ربا بعم النقهاع منها  سحر النقحا
أمحا  ,أن ممع بحاه الحدواع   اح هار بحاه ارواين ومعرف هحا عنحد النحاس يقاا ,اسنسان

ولحححيس   ذلحححن أيضحححا   ,لحححيس   ذلحححن  سحححر ؛بعحححم املعحححالن الحححع   يعرفهحححا إ  أبلهحححا
اسنسان ي كحرب فيمحا يعلحم النحاس حظحه  ,لعدم معرف  الناس لقيم اراياع ؛مدعات للكرب

 باع بار السرل   ذلن. ؛وإن  ان أقع أحواله قد يقاا بالكراب  ,عنده
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ون لححححدى لحححيس املنهحححح  ا ختحححاذ أن يكحححو  ,ار حححع بعحححا  املنهححح    ذلحححن بححححو ال حححرب و 
وذلحححن  حححدوات  ,فضححح  يسححح عملها    حححا ار حححع وال حححرباسنسحححان اختحححاذ آنيححح  ذبححح  و 

 .أو حنو ذلن ,أو اسناع الاي يضم فيه اسنسان ا ع من م ا  ,احلرب

 .ض  فيه اعرات من رسوا هللا وهلاا  ان عند أم سلم  إناع من ف 
 

 الشرب من فم السقاء :باب
لد احلااع عن عكرم  حدثنا بكر بن  خلف أبو ب ر حدثنا ي يد بن ةريم حدثنا خا -617

 .«هنى أن ي رب من فم السقاع  أن رسوا هللا »:   عن ابن عباس
 ,ألحراااوذلحن  حالقرب و  ,اهح  واححدتمحن فم السقاع الاي لحيس لحه إ  فحم واححد 

الححع ي ححرتك  ,و ححالن أيضححا  يححدخع   ذلححن   ةماننححا العلحح  علحح  املححاع وحنححو ذلححن
و الن أيضا  فإن ما  ,أما بالنسب  لألواين في رب اسنسان منها لسع هاو  ,فيها  اه

و حالن أيضحا محن القحرب  ,فإن ما ي ربه اسنسحان محن ارواين املالقح  .يصع إليه يراه
و تسحلع إليحه محن ال حراب محن اهلحوام محن الطعحام محا ما  ري عليه   يراه رمبحا احرى أ

وذاك  ,فهححاا اححائ  ؛خبححأل مححا يححراه اسنسححان أمامححه ,أو حنححو ذلححن ,يؤذيححه مححن اححعر
 .منه  عنه

 
 إذا شرب أعطى األمين فاألمين :باب

حدثنا مالن بن أنس عن ال بري عن أنس بن مالن :  حدثنا ب ام بن عمار قاا: -618
اي  مباع و عن ميينه أعرايب و عن يساره أبو بكر,  أيت بل ن قد  أن رسوا هللا 
  .ارمين فارمين)ارعرايب و قاا:  ف رب مث أعطى

عن  حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا إمساعيع بن عيال قاا: حدثنا ابن اريج
بل ن   ابن اهاب, عن عبيد هللا بن عبد هللا عن ابن عباس قاا: أيت رسوا هللا 

و عن يساره خالد بن الوليد فقاا رسوا هللا  بن عباس :  وعن ميينه ابن عباس
  ؟ قاا ابن عباس: ما أح  أن أوثر بسؤر رسوا هللا  أت,ذن يل أن أسق  خالدا  )

 على ننس  أحدا  ف,خا ابن عباس ف رب وارب خالد.
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عليححه -وهلححاا النحح   ,مححن لوهنححم   احلقححوقاا أنححه   فححرق بححني أاححرال النححاس و   بحح
و حالن أيضحا   محا احاع    ,  يقدم على ارعحرايب أححد   احربه -سأمالصأت وال

لحو  حان اسنسحان   حقحه مقحدم علحى  حاه و  إن :وهلاا نقحوا ,اخلرب اآلخر   الاأم
 لو   ايئا  يساا    ارب  ماع.و  ,من أارال الناس

 
 الطب كتاب

  أنه يقدم طينباه لو  ,من    ارليان بدأ بط  اربدان بعدما ان هى املصنف  -619
و حالن محا يطحرأ  ,تقوميهحاو  , الن املعاين والعقوا بإصحأحهاو  ,ما ي علق بط  الدين

 ,أيضححا  العقحححواو ححالن  ,سححواع  حححان ذلححن   أمححور الننححوس ,علححى النطححر مححن احنححرال
  ذلحن   أمحور  -عليحه الصحأت والسحأم-فأاع بارحكام ال حرعي  الحوارلت عحن النح  

 ,ن أيضا  العبالات من الطهارت والصأت والصيام وال  ات واحلجو ال ,السن  وال وحيد

 ,ومعلحححوم أن العلحححم بحححو احححناع رمحححراض ايهحححع ,ومحححا يلححح  ذلحححن  حححا ي علحححق بحححدين العبحححد
 فإن الط  فيما يسمى بط  اربدان بو اناع رمراض ايسد. او الن أيض  

 
 العسل :باب

را  قاا: حدثنا ال با بن حدثنا حممول بن خدال قاا حدثنا سعيد بن ة رياع الق -611
من ) : سعيد اهلا   عن عبداحلميد بن سا  عن أيب بريرت قاا: قاا رسوا هللا 

  .لعق العسع ثأي  دوات من  ع اهر   يصبه عظيم بأع
وإ ححا  ,-عليححه الصححأت والسححأم-بححأ بيححان مقححدار   ذلححن عححن النحح   ,العسححع اححناع

فأاع ول  من ارخبحار    عن رسوا هللا  وأما مقدار ذلن  ,ااع   ذلن ال رب 
 من عل .   ختلو

 
 باب: النهي عن الدواء اخلبيث 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم عن يونس بن أيب إسااق عن جمابد عن  -611
 .«-السم :يعو–عن الدواع اخلبيع   هنى رسوا هللا »قاا:   أيب بريرت
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أو ال ححح ع احملحححرم الحححاي حرمحححه هللا احححع  اخلبيحححع   يسحححمى بحححه إ  ال ححح ع الحححنأسو 
ااا نعلم أن تسميه بعحم ارمحراض باخلبيحع  حارورام و  ,فيطلق عليه اخلبيع ,وعأ

مرلا  على عبحد  أن هللا سباانه وتعاىل   يسل   وذلن ,باا من اخلط, ؛وحنو ذلن
إن و  ,وإن صححرب أاححر وأثيحح  علححى ذلححن ,مححن عبححاله إ  ويريححد مححن ذلححن ر حح  ولطنححا  

 .اه هللا سباانه و تعاىل فهو على خاعاف
ولحه , بع يا ره العرب ,مرض اديد حالي ومن اخلط, أن يظن أن مرض السر ان

 سم.مالع و الرابم ويسمى ااا ا ذ ر   القرن ال
 

 احلجامة :باب
حدثنا ابارت بن املالس حدثنا  ما بن سليم قاا: مسعا أنس بن مالن يقوا: قاا  -612

 . ررت ليل  أسري يب مبل إ  قالوا: يا حممد مر أم ن باحلأام ما م):  رسوا هللا 
 وباا أحد المأثيات لدى ابن مااه.

 
 يف أي األيام حيتجم :باب

حدثنا حممد بن املصنى احلمص  حدثنا عممان بن عبد الر ن حدثنا عبدهللا بن  -613
لدم يا نافم تبي  يب ا» عصم  عن سعيد بن ميمون عن نافم قاا: قاا ابن عمر :

 .«ف,تو يأام وااعله اابا  و  جتعله ايخا  و   صبيا  
احلأام  على الريق أممع و ب  ) :يقوا  مسعا رسوا هللا  قاا: وقاا ابن عمر:

ت يد   العقع و ت يد   احلني و ت يد احلافي حنظا  فمن  ان حم أما  فيوم اخلميس 
لسبا ويوم ا حد و اح أموا يوم على اسم هللا و اا نبا احلأام  يوم ايمع  و يوم ا

ا ثنني و المأثاع واا نبوا احلأام  يوم ارربعاع فإنه اليوم الاي أصي  فيه أيوب 
 . بالبأع وما يبدو ااام و  برري إ    يوم ارربعاع أو ليل  ارربعاع

و محم , ارحاليع الع فيها النهح  عحن أيحام معلومح    احلأامح  يعع   اسمام أ د 
أن النهح  إذا احاع عحن  رن القاعحدت عنحد اسمحام أ حد  ؛ن يقحوا بكرابح  ذلحنذل

يقحوا و  ,فإنحه يقحوا فيحه   أبحواب ال ن يحه وارلب ؛و  يواد ما يعارله  رسوا هللا 
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محححم القحححوا بضحححعف ارحاليحححع الحححوارلت   بحححاا  ,بنحححا بكرابححح  احلأامححح    بحححاه اريحححام
 الباب.

 
 
 

 من اكتوى :باب
أيب اخلصي  حدثنا و يم عن سنيان عن ايب ال با عن اابر بن حدثنا عل  بن  -614

 .« وى سعد بن معاذ   أ اله مرتني   أن رسوا هللا  »:   عبدهللا
 ما اهد له الواقم أو ال أرب  من ارحاليع بع يع رب ذلن عالدا  له أم  ؟

الضحعف وإ ا يعضحده إذا  حان يسحا  ,  تعضد ال أرب  و  الواقم احلديع الضعيف
وأمحححا الواقحححم فحححإن لحححيس  حححع اححح ع لحححدى النحححاس محححن املعحححاين وارلنحححاظ  ,ححححديع مملحححه

 . و الن من واقعهم  ينس  إىل رسوا هللا 
 

 االستشفاء بالقرآن :باب
حدثنا عل  بن ثابا  حدثنا حممد بن عبيد بن ع ب  بن عبدالر ن الكندي قاا: -615

قاا: قاا رسوا ل  حدثنا سعال بن سليمان عن أيب إسااق عن احلاري عن ع
 . خا الدواع القرآن):  هللا 

فهححو الححاي  مححم عححأج  ؛و  يواححد لواع  مححم بححني  حح  اربححدان وارليححان  ححالقرآن
وهلححاا هللا  ,ومححا عححدا ذلححن فهححو لواع للبححدن ي عححاجل بححه اسنسححان ل حح ع معححني ,بححاين

أن   واحححاع ذلحححن أيضحححا  عحححن رسحححوا هللا  ,سحححباانه وتعحححاىل ذ حححر     ابحححه العظحححيم
و ححالن أيضححا   ,و ححا ذلححن مححن ارلنححاظ الححوارلت   اخلححرب ,لواع و حح القححرآن اححناع و 

 .  ارثر
 

 العني :باب
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حدثنا حممد بن ب ار قاا: حدثنا أبو ب ام املخ وم  حدثنا وبي  عن أيب واقد  -616
اس عياوا ):  قالا: قاا رسوا هللا   عن أيب سلم  بن عبد الر ن عن عائ  

  . حقباهلل فإن العني
إاحححارت إىل أن محححن   اسححح عياوا بحححاهلل فحححإن العحححني ححححق): -عليحححه الصحححأت والسحححأم-قولحححه 

ن اسنسان عينحا  أو فإذا ن ,أسباب الوقاي  من العني ا س عاذت باهلل عند واول لا   هلا
و  بحاا رمبحا  ,يسح عيا بحاهلل فيقحوا: أعحوذ بحاهلل محن ال حيطان الحرايم خ   على ننسه
  ننححححس  نبحححح  قححححوت تكححححون ننسححححي  تكححححو و  ,ل ححححيطان   العححححنياثححححر يكححححون إاححححارت إىل أ

 رمبا   يس طيم اسنسان هلا لفعا . ,العائن
 

حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا سنيان عن ال بري عن أيب أمام  بن سهع بن  -617
حنيف قاا: مر عامر بن ربيع  بسهع بن حنيف وبو يا سع فقاا:   أر  اليوم و  

قيع له: ألرك سهأ صريع ا. ف  ن ل بغَ  به, ف,يت به رسوا هللا الد اب,ت فما لبع أ
عأم يق ع أحد م أخاه؟ إذا )؟. قالوا: عامر بن ربيع . قاا:  من ت همون به)قاا: 

. مث  لعا مباع ف,مر عامر ا أن ي ول,  ما ي عأبه فَحْلَيد   له بالرب   رأى أحد م من أخيه
ل  إةاره, وأمره أن يص  عليه. قاا فياسع واهه ويديه إىل املرفقني, ور  ب يه, وَلاخغ

 قاا معمر عن ال بري و أمره أن يكن, اسناع من خلنه. سنيان:
 وهلاا نقوا بالنسب  للعني هلا ذ ران ذ ر من العائن وذ ر من يصاب بالعني

أو يقحوا تبحارك هللا  محا  ,أما العائن فيقوا: ما ااع هللا   قوت إ  باهلل  محا   القحرآن
  السن , وأما بالنسحب  ملحن يظحن أنحه يصحاب بحالعني أو أنحه أصحي  بحالعني أن يسح عيا 

 ,محن عمحوم القحرآن و الن أيضا  عموم الرقي  الحوارلت   ذلحن محن  حأم هللا  ,باهلل
م ا    ححأو ححالن أيض حح ,و ححالن مححن يظححن فيححه ورول املعححاين    أمححه سححباانه وتعححاىل

 .رسوا هللا 
 

 من العنيمن اسرتقى  :باب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 339

 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا سنيان بن عيين  عن عمرو بن لينار عن  -618
عروت بن عامر عن عبيد بن رفاع  ال رق  قاا: قالا أمساع : يا رسوا هللا إن بو 

نعم فلو  ان ا ع سابق القدر سبق ه ) اعنر تصيبهم العني ف,سرتق  هلم ؟ قاا:
 . العني

 وقوت إصاب ها وأثربا على اسنسان. ,هتاحد  و  ,نيوباا يدا على سرع  الع
 

حدثنا حممد بن عبدهللا بن  ا بن إسااق بن سليمان عن أيب اعنر الراةي حصني  -619
 .   رقي  إ  من عني أو   ) : قاا رسوا هللا  عن ال ع  عن بريدت قاا:

 ؟أق  ما رأى  بناع على باا اس وبع   ذ ر العني أن اسنسان   يعني إ
و  يح مكن إعأابحه ب ح ع إ   ,أن اسنسان   يعأ  ؛أم أن باا بناع على ار ل 

ملحححاذا و  ,؟  كحححناسنسحححان بالسحححمم إذا مسحححم احححيئا  و  يحححره بحححع ميكحححن أن يعحححنيو  ,إذا رآه
ع لححححق بححححالعني؟ رن الاالحححح  أن اسنسححححان   يحححح مكن مححححن احححح ع إ  بعينححححه مححححن اهحححح  

 اس اسانه له.
 

 عقربرقية احلية وال :باب
حدثنا إمساعيع بن ارام حدثنا عبيد هللا اراأع  عن سنيان عن سهيع بن أيب  -621

لد ا عقرب راأ فلم ينم ليل ه فقيع للن  »قاا:  صا  عن أبيه عن أيب بريرت 
  أما إنه لو قاا حني أمسى أعوذ ) :فقاا ,إن فأنا لد  ه عقرب فلم ينم ليل ه

 .« ما لره لدن عقرب ح, يصبح بكلمات هللا ال امات من ار ما خلق
قححد  ,ولكححن   يضححره ذلححن ,أنححه قححد يلححدن :يعححو  مححا لححره لححدن عقححرب: )بنححا   قولححه

 ويكون أثره عليه لعينا  أو معدوما . ,يضره ذلن يصاب اسنسان ولكن  
 

 ومل وما عوذ به  ما عوذ به النيب  :باب
 يم ح و حدثنا أبو بكر حدثنا حممد بن سليمان بن ب ام البادالي قاا: حدثنا و  -621

بن خأل البابل  قاا: حدثنا أبو عامر قا : حدثنا سنيان عن منصور عن منهاا 
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أعوذ بكلمات ) :يقوا قاا:  ان الن    عن سعيد بن ابا عن ابن عباس
قاا: و ان أبونا إبرابيم يعوذ   ,من  ع عني  م هللا ال ام  من  ع ايطان وبام  و 

 باا حديع و يم.و  ,أو قاا: إمساعيع و يعقوب و إسااقاا إمساعيع 
سواع يننع  ؛وباا تعويا وليس برقي , الرقي   بد أن يكون املريم بني يدي اسنسان

كحون أمامحه يفقد  ,املعوذ يل م أن ميس اسنسان أما بالنسب  لل عويا   .هأو ميس   ,عليه
  .أو جبواره أو بعيدا  عنه فيعوذه ااا

 
 رقيةالنفث يف ال :باب

حدثنا سهع بن أيب سهع حدثنا معن بن عيسى ح و حدثنا حممد بن حيىي قاا:  -622
:  حدثنا ب ر بن عمر قا : حدثنا مالن عن ابن اهاب عن عروت  عن عائ  

يننع فلما اا د واعه  اا كى يقرأ على ننسه باملعوذات و  ان إذا    أن الن  »
 .« نا أقرأ عليه و أمسح عليه بيده رااع بر  ها

مث  ,أو الننحع   الكحف ,بولم الكف ؛تكون مبس  و  ,والرقي  تكون بالننع بأ مس  
يكون  الن بالننع على و  ,  حرج   ذلن ؛أو  ف املريم ,كف القارئباملسح 
يكحون  و حالن أيضحا   ,مث ياسحع أو ي حرب ,مث   محاع ,مث ولعها   تحراب ,اسصبم

هللا بحن عبحاس وعكرمح  مث يولحم     ما احاع عحن عبحد  ,بالك اب  على ورق بال عنران
ويكون فيما ي,خا حكمه  ا ياوب  ,وباا يكون   ال عنران ,ماع فإذا ذاب ي رب

 من ارصبان.
 

 من كان يعجبه الفأل و يكره الطرية :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عل  بن مسهر عن حممد بن عمرو عن أيب سلم   -623

 .   يورل املمرض على املصح):  هللا قاا: قاا رسوا   عن أيب بريرت
: -عليححه الصححأت والسححأم-أمححا قححوا النحح  و  ,  ثبححوت العححدوى ,بححاا أصححع   العححدوى

فهحح     ,بها  ن قححاا املححرضأواححدبا وسححب   إ ححا هللا و  ,  تن قححع بننسححها :أي  ؛  عححدوى)
 .و تعاىل إ ا ب  أسباب اعلها هللا سباانهو  ,تس قع بااهتا  ما يظن ايابليون
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 السحر :باب

حدثنا حيىي بن عممان بن سعيد بن  ما بن لينار احلمص  حدثنا بقي   حدثنا أبو  -624
بكر العنس  عن ي يد بن أيب حبي  و حممد بن ي يد املصريني قا : حدثنا نافم عن 

: يا رسوا هللا   ي اا يصيبن    ع عام  قاا: قالا أم سلم   ابن عمر
ما أصابو ا ع منها إ  وبو مك وب )موم  الع أ لا قاا: وام من ال ات املس
 . عل  و آلم    ين ه

وإ ححا بححو  ؛  يححؤثر علححى ت ححريعه -عليححه الصححأت والسححأم-وسححاره  ,راغ س حح  النحح  و 
 ذلحححن ختنينحححا   -عليحححه الصحححأت و السحححأم-هللا احححع و عحححأ   ححح  علحححى نبيحححه و ,ختحححيأت

 مث أنح ا هللا  ,فيكحون أيضحا   حن لونحه  هللا إذا  ان باا   رسوا تيساا  لألم  و 
عأاحا  للسحار لحه و رم حه محن ذلحن و  ,عليه سورت املعحوذتني  حلكم ه برب   رسوله 

 .بعده
 

 الفزع و األرق و ما يتعوذ منه :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا عنان قاا: حدثنا وبي  قاا: حدثنا حممد  -625

عبد هللا بن اراج عن سعيد بن املسي  عن سعد بن بن عأأن عن يعقوب بن 
لو أن أحد م إذا ن ا من    قاا: )قاا:   مالن  عن خول  بنا حكيم : أن الن  

أعوذ بكلمات هللا ال ام  من ار ما خلق   يضره   ذلن املن ا ا ع ح, يرلع 
 .  منه

 ,ليححه يقحوا بحاا الكححأموبحاا    حع منح ا ححح, منح ا اسنسحان  إذا سححافر عنحه مث عحال إ
أمححا  ,واححول لا  آخححر  ,وإذا بقح  فيححه مححا لام مقيمححا    يكححرر بححاا إ  عنحد احلااحح  إليححه

 لو سن  وسن ني. ر باا الدعاع ما   يرلع منه و ذ إذا  ان   بي ه و 
 

 كتاب اللباس
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تقححدميا  للبححاس ال قححوى الححاي بححو  ؛وإ ححا يححؤخر العلمححاع   ححاب اللبححاس  إىل آخححر الك حح  -626
أمححا لبحححاس و  ,اآلخحححرتال قححوى سححرت للنسحححان   الححدنيا و   ححالن أيضحححا  فححإن لبحححاسو , خححا
أيقظحححوا ):  هلحححاا يقحححوا النححح   ؛  يسحححرته   أخحححراهلبحححدن سحححرت للنسحححان   الحححدنيا و ا

واملححرال بعاريحح    ,صححواح  احلأححر ححح, يصححلني فححرب  اسححي    الححدنيا عاريحح    اآلخححرت
هلاا نقوا أن ال قوى تسرت  ,الع ينقدبا اسنسانال عري الاي يسرته ال قوى  :باآلخرت

  يسحححرته   س اسنسحححان الحححاي يسحححرته   لنيحححاه و أمحححا لبحححا ,اآلخحححرتنيا و اسنسحححان   الحححد
 أخراه.

 
 باب: موضع اإلزار أين هو

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ي يد بن بارون أنب,نا ارين عن عبد امللن بن  -627
يا   قاا رسوا هللا » :قاا  اات بن اعب عما عن حصني بن قبيص  عن امل

 «سنيان بن سهع   تسبع فإن هللا   حي  املسبلني
يأع فإنحه يكحون أ لحي خلح, فحإذا  حان لاابحايأع أو خلحوإسباا الم يحاب حمحرم سحواع  حان 

, و الن أيض ا العقوب  فإذا  ملسو هيلع هللا ىلصوذلن  خ أل العل  الوارلت   اخلرب عن رسوا هللا 
, ر مه ال ار  رمحر منن حن عحن اآلخحر  لا  على أن   ع واحد منهما قد حتنو عا العل  

حا حححر م ذلحن علححى الراححاا وبحو اححر  الميححاب و حالن أيض ححا فحإن  هللا  ؛سححباانه وتعححاىل إ  
ححا تسححرت قححدميها وجتححر ثواححاو . وذلححن رن ححه يححدعو إىل الكححرب  ,أمححا بالنسححب  إىل املححرأت فإهن 
إن لواعححح  الكحححرب    :, يقحححاا؟املحححرأت إىل الكحححرب با ذلحححنوبحححع يقحححاا إن ذلحححن   يحححدعو 

نحححابر , وأمحححر آخحححر أن   رالراحححاا أقحححرب وأوفحححر محححن لواعححح  الكغحححرب   النسحححاع وبحححو أمححح
رت على  اه وباا لليع على عظم السرت , مث  أيض حا فحإن  ال بعح     ال ار  قد قد م الس غ

وذلححن رن  الكغححرب    ؛عأمحر الكغححرب   الراححاا أعظححم مححن ال بعحح    أمححر الكغححرب   النسححا
فنيححححه لححححرر  ,و ححححا ذلحححن ,و ححححالن أيض حححا الو يحححح  ,الراحححاا لححححه أثحححر  مححححن اهحححح  القوامححح 

 ؛فأححححاعت ال ححححريع  ب هححححاي  ننححححوس الراححححاا مححححن الكححححرب أ مححححر مححححن  ححححابم ,ديم عحححح
الن أيض ا و  ,من اه  الو ي  اخلاص  ,وتس قيم أمور الو ي  ,ليس قيم ناموس احليات
 .م من اه  الو ي  العا
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 باب: العمامة السوداء
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبيد هللا أنب,نا موسى بن عبيدت عن عبد هللا بن  -628

 .«لخع يوم ف ح مك  وعليه عمام  سولاع أن الن  » :لينار عن ابن عمر
 موسى العبس   رافض  مرتوك. باا عبيدهللا بنعبيدهللا ليس الع مري ,  

 
 لذهب للنساءباب: لبس احلرير وا

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ي يد بن أيب ةيال عن  -629
حل   أنه أبدي لرسوا هللا » : أيب فاخ   حدثو ببات بن يرمي عن عل 

مكنوف  يرير إما سدابا وإما حلم ها ف,رسع اا إيل ف,تي ه فقلا يا رسوا هللا ما 
 .«لكن ااعلها مخرا بني النوا مأصنم اا ألبسها قاا   و 

 : سداؤبا .قاا ال يخ تصايا ا للك اب
 

 لبس األمحر للرجال :باب
حدثنا أبو عامر عبد هللا بن عامر بن برال بن يوسف بن أيب برلت بن أيب موسى  -631

اراعري قاا حدثنا ةيد بن احلباب حدثنا حسني بن واقد قال  مرو حدثو عبد 
خيط  ف,قبع حسن وحسني   رأيا رسوا هللا »ه قاا هللا بن بريدت أن أباه حدث

عليهما السأم عليهما قميصان أ ران يعمران ويقومان فن ا الن  صلى هللا عليه 
صدق هللا ورسوله  إ ا أموالكم وأو ل م ) :وسلم ف,خا ا فولعهما   حأره فقاا

 .«مث أخا   خطب ه  [ رأيا باين فلم أصرب15ف ن { ]ال اابن: 
  باا أن ه   يؤاخا ويل الص   الص اا إذا أسبع ثوبه أو أسبع إةاره.و 
 

 لبس جلود امليتة إذا دبغتباب: 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا خالد بن الد عن مالن بن أنس عن ي يد بن  -631

  أمر رسوا هللا »قالا   قسي  عن حممد بن عبد الر ن عن أمه عن عائ  
 .«ي   إذا لبااأن يس م م جبلول امل
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    ابححه  وقححد ذ حر الباحوي  ,فإهنحا تطهحر بالحد غبان ؛إذا  انحا املي ح  م, ولح  اللاححم
  خي لنححححون   بححححاا, يعححححو  -رلححححوان هللا علححححيهمعلححححيهم –اححححرح السححححن  أن  الصححححااب  

 ن  لبا ه يطهر به., أم, وا اللام إذا مات ول بغ 
 

 باب : اخلضاب بالسواد 
  حممد بن فراس حدثنا عمر بن اخلطاب بن ة ريا الراس  حدثنا أبو بريرت الصا  -632

حدثنا لفا  بن ل نع السدوس  عن عبد احلميد بن صين  عن أبيه عن اده 
: ) إن أحسن ما اخ ضب م به هلاا السوال قاا رسوا هللا  :صهي  اخلا قاا

 أر   لنسائكم فيكم وأبي  لكم   صدور عدو م   .
 عذا  ان فيه خحدا  و تحدليس يصحإو  , حمموا على الكرابالسوال بوالنه  عن الصب  

: قححاا  ن النحح  أوالقرينحح    ذلححن  ,لبن النهحح  مححن بححاب ارأوذلححن  ,ىل ال اححرميإ
السحوال فنامحع ال ايحا    ب أنيح وارمحر لحو  لنحا النهح  علحى ال احرمي  ,  اوا باا)

أنه  حان يصحب   ا فإنه قد ثبا عن بعم الصااب يض  أو  الن  ,ذلن على الواوب
ا عححن وأيض حح, يب  الحح  أنححاع علحح  بححن أبالسححوال ثبححا ذلححن عححن احلسححن و احلسححني 

 بعم ال ابعني.
 

 باب: كراهية كثرة الشعر 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا معاوي  بن ب ام وسنيان بن عقب  عن سنيان  -633

اعر  ويل  قاا : رآين الن   عن عاصم بن  لي  عن أبيه عن وائع بن حأر 
 ويع فقاا : )ذباب ذباب فانطلقا ف,خاته فرآين الن  صلى هللا عليه وسلم فقاا 

 إين   أعنن وباا أحسن  .
ن لحه أوثبا  ,ىل منكبيهإوثبا أنه  ,ىل اام  ارذننيإن اعره أ  وثبا عن الن  

و بحاا مسحح نيم  ,نحه حلحق   احلحج قطعحاأوثبحا  ,-عليحه الصحأت و السحأم-نائر لح
م   ؟ بححاا مولححم خححأل أعنححاع اححعر الححرأس مححن السححن  إ, وبححع  هللا  عححن رسححوا
 ؛جمحرى النحاس  لهحم  نه من العالات الع ارى فيها الرسحوا أويظهر  ,عند العلماع
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 حد عليحه ر ح  أمحام و اس ,نه سحن أومن العلماع من يرى  ال نعم,وذلن رنه أبعد عن 
ب  سن  العالات الحع بح  تكحون  ال بالنولعله أر  ؛هللا يقوا سن  لو اس طعنا لنعلناه

  د اديد ا م ماا   باا. أمام فإن اس ,عن رسوا هللا 
 

 باب : النهي عن القزع
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا اباب  حدثنا اعب  عن عبد هللا بن لينار عن ابن   -634

 «.عن الق    هنى رسوا هللا » قاا:  عمر 
  ,ن النهحح  عححن القحح   هنحح   رابححإوهلححاا يقولححون  ,ى ارلبوهححور العلمححاع حيملونححه علحح

 وباا قوا ارئم  ارربع . ,وليس لرمي
 

 باب : الصور فيما يوطأ 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا و يم عن أسام  بن ةيد عن عبد الر ن بن  -635

سرتت سهوت يل تعو الداخع بسرت فيه »قالا :  القاسم عن أبيه عن عائ   
ا على م كئ    ب كه فأعلا منه منبوذتني فرأيا الن    فلما قدم الن   تصاوير
 «.إحدا ا

 ححالن  ,و  ًنححم لخححوا املأئكحح  ,و  بححاا الصححور الححع تو حح, ومهانحح  بححاه   تضححر
أو  ,وعلحى املحداخع ,والحع تكحون علحى النحرل الحع تو ح, .أيضا   ي,مث عليها اسنسان

 علححى أو ,أو تكححون علححى العلحح  الححع ترمححى ,امححاتأو تكححون   احلم ,علححى ارحايحح 
 :و مأبس ار نحاا, لكحن نقحوا مأبحس ار نحاا علحى لحربنيأ ,ار ياس الع ترمى

أمححا مححا  ححان  ,وذلححن الححاي تولححم علححى الصححدر ,مأبححس تلححبس ويظهححر فيهححا ال كححرمي
فيكون  ,افهاا   يكون مكرم   ؛أو ما يكون   اخللف ,أسنع من ذلن من السراويع

 .ا و  يضر بإذن هللاان  مه
  

 كتاب األدب
 باب : بر الوالدين  
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حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا ارين بن عبد هللا عن منصور عن عبيد هللا بن  -636
: ) أوص  امرأ ب,مه أوص  امرأ ب,مه قاا الن   :عل  عن ابن سأم  السلم  قاا

يه وإن  ان عليه منه ه الاي يلأوص  امرأ ب,مه ثأثا أوص  امرأ ب,بيه أوص  امرأ مبو 
 .أذى يؤذيه 

ن النطححر أباع بححار  ؛لاب مححن الححرب واسحسححان و ححا ذلححنبححواب اآلأوإ ححا يححؤخر العلمححاع 
وهلححاا جتححد النطححرت تححدا  ,فححداع  ا حنححرال   بححاا يسححا ,تححدا عليهححا مححن سححائر امللححع

 ,ا البقحححريض حححأو  ,و عبحححال ال حححأرأ ,ولحححو  حححان محححمأ عنحححد املأححححدت ,الوالحححدين علحححى بحححر
ن النطححرت تححدا أباع بححار  مبمححع بححاا؛و ححا ذلححن  لهححم يؤمنححون  ,والكوا حح  ,والنأححوم
وهلححاا العلمححاع خيننححون   تصححدير أممححاا  ,و ابححا ,وارمانحح  ,و ححالن الصححدق ,عليهححا

 باه ارحكام.
 

 باب : بر الوالد واإلحسان إىل البنات 
أيب سعيد عن ابن عباس  حدثنا احلسني بن احلسن حدثنا ابن املبارك عن فطر عن  -637

: )ما من راع تدرك له ابن ان فياسن إليهما ما صاب اه أو قاا رسوا هللا  :قاا
 صابهما إ  ألخل اه اين  .
أن حااحح   :ارمححر المححاين ,وذلححن لضححعنهن عححن اربنححاع ؛والعلحح    البنححات مححن واهححني
بننسحه  نايح  لحه  فإنحه يسح قع ؛خبأل ا بن ,ن  ربتإالبنات إىل أبيها ت صع معها و 

وهلححاا  ,خبحأل البنححا ,والضححرب   اررض ,و ححالن أيضححا العمحعال قحو ت, محن اهحح  
 وصيان . ,وعناي  ,ااعت ال ريع  بال , يد عليها تربي 

 
 باب : إماطة األذى عن الطريق 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عبد هللا بن  ا عن ارعمش عن أيب صا  عن   -638
قاا: )  ان على الطريق  صن اأرت يؤذي الناس ف,ما ها   لن  أيب بريرت عن ا

 راع ف,لخع اين  .
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 حححان علحححى الطريحححق  صحححن احححأرت يحححؤذي النحححاس ف,ما هحححا راحححع : )   قحححوا النححح  
والعقائححد  ,بححاا    صححن ال ححأرت فكيححف بإما حح  ارذى مححن ارفكححارف,لخححع اينحح  ؛ 

  اححن أن أثربححا وعاقب هححا  ؛اسنسححان ف,ةاهلححا ,و ريححق احلححق ,الححع تعححرتي  ريححق اسميححان
 عند هللا سباانه وتعاىل أعظم.

 
 رد السالم على أهل الذمة  :باب

حدثنا أبو بكر حدثنا ابن  ا عن حممد بن إساق عن ي يد بن أيب حبي  عن مرثد  -639
إين را   : ) قاا رسوا هللا  :بن عبد هللا الي ين عن أيب عبد الر ن ايهو قاا

  .وعليكم: ول فأ تبدعوبم بالسأم فإذا سلموا عليكم فقولوا دا إىل اليه
 محا   ,وعلحيكم :ويحرل علحيهم إذا سحلموا بقولحه ,  يبدأبم بالسأم ولكن يبدأبم بااه

وذلحن أنحه حيح   ,رن السحأم بحو ليح  أبحع اسسحأم ؛ويبحدأبم باحا السحأم ,  اخلرب
أو  حا ذلحن محن ارلنحاظ الحع  ,اخلاأو مساع  ,أو صباح اخلا ,ا أو مرحب  ممأ ب,بأ  

 فهاا اائ  سواع  ان ملسلم أو لكافر. ,  خت   باملسلمني
 

 الرجل يقبل يد الرجل  :باب
حدثنا أبو بكر حدثنا عبد هللا بن إلريس و ندر وأبو أسام  عن اعب  عن عمرو بن  -641

يد الن   أن قوما من اليهول قبلوا» : مرت عن عبد هللا بن سلم  عن صنوان بن عساا
 وراليه». 

تقبيع اليدين على حالني : تقبيع اليد محن  حا تعظحيم وإذا حصحع اح ع محن ا حننحاع 
فهحاا   بح,س بحه لححمن عظحم هللا عح  واحع  ؛وإ حا ليصحع إىل اليحد , ا مقصول بالر و 

 حقه عليه  حارب وارم.
 ؛لحيس ب قبيحعفهحاا سحأول و  ,الماين : أن يكحون مثح  تقبيحع محم ولحم ايبهح  علحى اليحد

وقححد هنححى عنححه  ححا واحححد مححن السححلف أن يضححم اسنسححان ابه ححه علححى   ,فهححاا    ححوة
سيد   قومه أو حنو ذلن فهحاا سحأول ولحيس   ف ارب أو  ف ارم أو  ف ممأ  
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 محححا هنححى عححن ذلحححن   ,وبعححم السححلف ينهحححى عححن تقبيححع اليحححد علححى أي حححاا ,ب قبيححع
  بار أنه ي ضمن ا ع من ا حنناع .سنيان الموري و ان يسميه السأدت الصارى باع

ولكححن مححن  ححا ولححم  ,وارصححع   بححاا ايححواة, اححواة تقبيححع اليححد ملححن لححه حححق عليححن
 ايبه  على الكف.

 
 تشميت العاطس  :باب

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا عل  بن مسهر عن ابن أيب ليلى عن عيسى بن  -641
 : ) قاا رسوا هللا  :قاا عبد الر ن عن عبد الر ن بن أيب ليلى عن عل  

إذا عطس أحد م فليقع احلمد هلل ولال عليه من حوله ير ن هللا ولال عليهم 
  .يهديكم هللا ويصلح بالكم

أنحححه علحححى  حينئحححا  فيقحححاا  ؛وإذا   يسحححمم اسنسحححان  حححد هللا احححع وعحححأ محححن العحححا س
  .ه   ي م هفإن ؛: إذا تيقن أنه   يسمم لقربه منه ومساعه لو تكلم اااحالني

وذلحححن  الححح   ,أو رمبحححا ان حححاع   اححح ع ,ولكحححن إمحححا لبعحححده منحححه ,وأمحححا إذا   يسحححمعه
فححأ حححرج عليححه أن ي ححم ه ولححو    ؛حححاا اسنسححان مححمأ أنححه   يححد  ممححع بححاا الححا ر

 وقد ااع عن عبد هللا بن عمحر  ,ذا عدم السما  ليس يقينا -ذاك  -يسمم إذا  ان 
لب املنححرل أنححه  ححان أو قححاا لراححع ملححا عطححس عنححده  مححا روى البخححاري     ححاب ار

 ير ن هللا إن  نا  دت هللا .  :قاا
 

 النهي عن االضطجاع على الوجه  :باب
حدثنا يعقوب بن  يد بن  اس  حدثنا سلم  بن رااع عن الوليد بن ويع  -642

مر الن  » :قاا الدم ق  أنه مسم القاسم بن عبد الر ن حيدي عن أيب أمام  
 قم واقعد ) :ى راع نائم   املسأد منبطح على واهه فضربه براله وقااعل

 .« فإهنا نوم  اهنمي 



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 349

 

و  تصحححح علحححى  ,ارحاليحححع الحححوارلت   النهححح  عحححن النحححوم علحححى الحححبطن معلولححح  ويعهحححا
ولكنهححا  ,ومححنهم مححن   يقبلهححا ,سححبيع ا سحح قأا, مححنهم مححن حيسححنها مبأمححو  الطححرق

 ل .على سبيع ا ننرال  لها معلو 
 

 املدح :باب
حدثنا أبو بكر حدثنا اباب  حدثنا اعب  عن خالد احلااع عن عبد الر ن بن أيب  -643

 : فقاا رسوا هللا   مدح راع راأ عند رسوا هللا  :بكرت عن أبيه قاا
إن  ان أحد م مالحا أخاه فليقع .) :مث قاا ,مرارا« وحين قطعا عنق صاحبن»

 . أحسبه و  أة   على هللا أحدا
والكحححرب حيأححح   ,رن عحححن املحححدح ينححح ج الكحححرب ,العقحححوا اححح ع ممحححع املحححدححيأححح  و  

وياحرس   الحننس ثقح  عميحاع تقحول اسنسحان إىل , وال ح,ين ,واسلراك ,العقع عن النهحم
 وبو مكابر . ,البا ع

 
 دخول احلمام :باب

حدثنا أبو بكر حدثنا عبدت بن سليمان ح وحدثنا عل  بن حممد حدثنا خايل يعلى  -644
اعنر بن عون ويعا عن عبد الر ن بن ةيال بن أنعم اسفريق  عن عبد الر ن بن و 

تن ح لكم أرض  : ) قاا رسوا هللا  :قاا رافم عن عبد هللا بن عمرو 
ارعاام وس أدون فيها بيوتا يقاا هلا احلمامات فأ يدخلها الرااا إ  بإةار 

  .وامنعوا النساع أن يدخلنها إ  مريض  أو ننساع
وليسحححا احلمامحححات املواحححولت  ,كحححون عامححح  تبححح  احلمامحححات الحححع ؛املحححرال باحلمامحححات

واعحح  مححن النسححاع   مولححم  ,اآلن  امححات عامحح  يححدخلها أفححرال م عححدلون  املسحح عمل
وليسححا  ,وا سحح أمام و ححا ذلححن ,اوال طبحح  أيض حح ,وذلححن للاسححع وال طيحح  ,واحححد

 رفنا اليوم.ب  احلمامات الع   ع  
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أيب ايعد عن  ل  بن حممد حدثنا و يم عن سنيان عن منصور عن سا  بنحدثنا ع -645
أن نسوت من أبع    اس ,ذن على عائ   فقالا لعلكن من »: أيب املليح اهلايل

أميا امرأت ولعا ثيااا    ا ) :يقوا اللوايت يدخلن احلمامات مسعا رسوا هللا 
 .« بيا ةواها فقد ب كا سرت ما بينها وبني هللا

فيظهر سواع   ان ذلن محن الراحاا للراحاا ومحن  ,ذلن لظهور العورات   احلمامات
 ,ف والحع تكحون   البيحوتن حوأما احلمامات الع يكون فيها الك   .النساع أيضا للنساع

احح هر ولححم افهححاه أاحياع أخححر. و  ,أو جمححاورت املسححااد ,و حالن أيضححا تكححون   أروقح 
الصححدر اروا وهلححاا قححد ذ ححر بعححم النقهححاع مححن  ا  احلمامححات جبححوار املسححااد قححدمي  
يقححوا بحححاا مححن الصحححدر  , وبححو محححن حمققحح  احلننيححح ريتاحلننيحح  وبححو أ محححع الححدين البحححاب

وبق  عليه عمع الناس إىل القحرون  :اروا ولم احلمامات جبوار املسااد وباا يقوا
 امل ,خرت.

نسحائي  تحدخع   امل ا ع ال   احلماماتولم  –أحسن هللا اليكم  - س ئع ال يخ:
 ؟  ت ولعا ثياااأأميا امر )حديع 

أاححححاب :  كححححن أن يقححححاا أن امل ححححا ع ننسححححها ت,خححححا حكححححم احلمامححححات   العححححرل 
أو حنحححو ذلحححن, أن يكحححون ال حححاع  ,باع بحححار أهنحححا يكحححون فيهحححا نحححو  محححن ال أحححرل ,القحححدمي

 بننسه ي,خا باا احلكم حكم احلمامات القدمي  على اخ أل ا صطأح.  
   

 اللعب بالنرد  :باب
حدثنا أبو بكر حدثنا عبد هللا بن  ا وأبو أسام  عن سنيان عن علقم  بن مرثد  -646

من لع  بالنرلاا فك, ا  مس ) :قاا  عن سليمان بن بريدت عن أبيه عن الن  
  .يده   حلم خن ير ولمه

ا مث خي لحف أرقامهح ,واملرال بالنرل ب  املكعبات الع يكون فيها نقح  محن عحدت اهحات
إمحا باملحاا أو حنحو ذلحن, ويعظحم  ؛فإذا نهحر الحرقم فإنحه يكحون للنسحان نصحي  ,ترمى

 .فهاا يدخع فيه احلي ؛أثربا إذا  انا على ماا
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وأمححا بالنسححب  للنححرل بححو  ,ال ححطرنج بححو أمححر ي علححق بالححابن ؛وفححرق بححني النححرل وال ححطرنج
وال حطرنج قحد  ,طرنجأمر ي علق بالقدر واحلحي واليانصحي , وهلحاا النحرل أ لحي محن ال ح

وذب  بعم العلماع إىل  راب  ال طرنج وعدم  ,أما النرل ف,مربا نابر ,اخ لف فيها
عليحه ر ح  -أو حكح  بحاا عحن اسمحام ال حافع   ,وقد أاحار الحن  علحى بحاا ,لرميها
 .-هللا
 

 اللعب باحلمام :باب
بو سعد حدثنا أبو نصر حممد بن خلف العسقأين حدثنا روال بن ايراح حدثنا أ -647

 :راأ ي بم  اما فقاا  رأى رسوا هللا  :قاا الساعدي عن أنس بن مالن 
  .ايطان ي بم ايطانا)

ولحححيس املحححرال  ,واملحححرال بحححالن بحححو الحححاي يوصحححع اسنسحححان إىل اللهحححو واس حححراق   ذلحححن
يعو خرج عحن  ,اخلروج عن العالت :طنوال يطان م,خوذ من ال َ  ,بالن اق ناع الطا

 ل دت هلوه واناماسه فيه.عالت الناس 
 

 ال يتناجى اثنان دون الثالث :باب
حدثنا ب ام بن عمار حدثنا سنيان بن عيين  عن عبد هللا بن لينار عن ابن عمر  -648

 .«أن ي نااى اثنان لون المالع  هنى رسوا هللا » :قاا
 ؛وبحححاا إذا خنححح  علحححى المالحححع, أمحححا إذا  حححان يعلحححم المالحححع ارمحححر الحححاي ي نحححااون فيحححه

فهححاا معلححوم  ,لححن  منااححات الطبيحح  مححم املححريم مححم واححول اححخ  آخححر   يسححمموذ
أمححا إذا  انححا  ,و  يححدخع   أمححر املنااححات ,أو   مححرض آخححر ,أنححه يحح كلم   مرلححه

 املنااات ختنى عن ال خ  المالع فهو الاي ي واه إليه الن  بال ارمي .
 

 ثواب القرآن  :باب
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يان عن أيب قيس ارولي عن عمرو بن حدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم عن سن -649
هللا أحد الواحد  : ) قاا رسوا هللا  :ميمون عن أيب مسعول ارنصاري قاا

  .الصمد تعدا ثلع القرآن
ا تاحو عحن محن اهح  اراحر   محن اهح  أهنح :يعحو ,تعدا ثلع القحرآن اح اع    ااح اع  

ولكحن تعطيحه ثوابحه  ,رآنفه    تسق  ال كليف عن اسنسان بقراعت القح ,قراعت القرآن
 ه. ومن   فضأ من هللا 

 
 

 فضل التسبيح :باب
حدثنا أبو بكر وعل  بن حممد قا  حدثنا حممد بن فضيع عن عمارت بن القعقا   -651

 لم ان خنين ان على اللسان : ) قاا رسوا هللا  :عن أيب ةرع  عن أيب بريرت قاا
  . ويمده سباان هللا العظيمثقيل ان   املي ان حبيب ان إىل الر ن سباان هللا

 أبو ب ر  اا عند م   النسخ ؟ عندك أبو ب ر أنا ؟ أبو بكر بن أيب ايب .  
 

حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  حدثنا حممد بن ب ر حدثنا مسعر حدثو حممد بن عبد  -651
حني   الر ن عن أيب رادين عن ابن عباس عن اويري  قالا مر اا رسوا هللا 

أو بعد ما صلى الادات وب  تا ر هللا فرام حني ارتنم النهار أو قاا  صلى الادات
لقد قلا منا قما عنن أربم  لمات ثأي مرات ) :ان صف وب   الن فقاا

وب  أ مر وأراح أو أوةن  ا قلا سباان هللا عدل خلقه سباان هللا رلا ننسه 
  .سباان هللا ةن  عراه سباان هللا مدال  لماته

وعظمهححا يؤخححا مححن , وإ ححا بعظمهححا ؛ن الطاعححات أاربححا لححيس بنصححبهاأ   بححاا نقححوا
رهنححم يعرفححون  ؛وهلححاا ي قححدم العلمححاع علححى  ححابم ,    مححن ر بحح  اسنسححان وبححواهامل ححر  

قحاا  -عليحه الصحأت والسحأم-وهلحاا النح   ,موالم العبالت وال نضيع أ مر محن  حابم
ت يقوهلا اسنسان وب  أفضحع محن باه الكلمات والع ت,خا من اسنسان ثواين معدول
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وذلححن  ,إىل ارتنححا  ال ححمس نأححر ابححا مححن ارذ ححار إذا الححس اسنسححان مححن  لححو  ال
 يوفق ويهدي إليه من ي اع . فضع هللا 

 
حدثنا نصر بن عبد الر ن الوااع حدثنا عبد الر ن احملاريب عن مالن بن أنس عن  -652

من قاا سباان هللا : )  قاا رسوا هللا :مس  عن أيب صا  عن أيب بريرت قاا
  .ويمده مائ  مرت  نرت له ذنوبه ولو  انا ممع ةبد البار

حدثنا عل  بن حممد حدثنا أبو معاوي  عن عمر بن رااد عن حيىي بن أيب  ما عن 
علين : ) قاا يل رسوا هللا  :أيب سلم  بن عبد الر ن عن أيب الدرلاع قاا

إ  هللا وهللا أ رب فإهنا يعو حيططن اخلطايا  ما ل  بسباان هللا واحلمد هلل و  إله 
  .ال أرت ورقها

وهلحححاا مملَّهحححا بال بحححد وبحححورق ال حححأر  ,أن بحححاه تححح,يت علحححى الصحححاائر -وهللا أعلحححم-بحححاا 
 ,أعمحاا بح  آ حد  وذلن خلن ه وصار حأمه, و حالن أيض حا فحإن محن القحرائن أن مثح

الكبائر, وفضع هللا عح  واحع واسحم ؛   تكنر الانوب إ  إذا أ ا نبا  ,وأعظم منها
و حححالن  ,نباححح  لحححه أن يسححح كمر محححن العمحححع الصحححا وي ,ولكحححن حححح,   ي ك غحححع ابحححن آلم
 .واسقأ  عنها ,أيضا ال وب  العيني  من الانوب

 
 فضل العمل :باب

حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن ارعمش, عن املعرور بن سويد, عن  -653
يقوا هللا تبارك وتعاىل: من ااع باحلسن  فله : ) هللا  قاا: قاا رسوا  أيب ذر

ع ر أمماهلا وأةيد, ومن ااع بالسيئ  فأ اع سيئ  مملها أو أ نر, ومن تقرب مو 
اربا تقربا منه ذراعا, ومن تقرب مو ذراعا, تقربا منه باعا, ومن أتاين مي  , 

ايئا, لقي ه مبملها  أتي ه برول , ومن لقيو بقراب اررض خطيئ  مث   ي رك يب
  .مانرت

وباا حي مع على قبوا هللا سباانه وتعاىل لعبده, وذلن أن مسا اسنسحان إىل ربحه   
 وإ ا بالعمع الصا , وحيمع عليه أيض ا قبوا هللا اع وعأ. ,يكون بايري واهلرول 
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عمش, حدثنا أبو بكر بن أيب ايب , وعل  بن حممد قا : حدثنا أبو معاوي , عن ار -654

يقوا هللا سباانه: أنا  : ) قاا: قاا رسوا هللا   عن أيب صا , عن أيب بريرت
عند نن عبدي يب, وأنا معه حني يا رين, فإن ذ رين   ننسه, ذ رته   ننس , 
وإن ذ رين   مل, ذ رته   مل خا منهم, وإن اقرتب إيل اربا, اقرتبا إليه ذراعا, 

 . وإن أتاين مي   أتي ه برول 
 ,وباا من ارحاليع الع يس دا العلماع اا على فضع املأئك  على صا  بحو آلم

 . وإن ذ رين   مل ذ رته   مل خا منه)قاا: 
 

 الدعاء كتاب
 فضل الدعاء :باب

حدثنا حممد بن حيىي قاا: حدثنا أبو لاول قاا: حدثنا عمران القطان, عن ق الت,  -655
ليس ا ع أ رم على ) قاا: ريرت, عن الن  عن سعيد بن أيب احلسن, عن أيب ب

  .هللا سباانه من الدعاع
 ,وبححاا لعظححم  ححرم هللا عحح  واححع وسححع  ر  ححه, والنححاس إذا س ححئلوا وأ  مححر علححيهم  ضححبوا

 من   يس,له ياض  عليه.  اع وعأوهللا 
 

  ما تعوذ منه النيب  :باب
عن حممد بن املنكدر,  حدثنا عل  بن حممد قاا: حدثنا و يم, عن أسام  بن ةيد, -656

ا, وتعوذوا باهلل من علم   سلوا هللا علما نافع  ):  عن اابر قاا: قاا رسوا هللا 
  .يننم

العلم الحاي   يننحم بحو العلحم الحاي يصحاحبه اهلحوى, فحإذا صحاح  العلحم اهلحوى فهحو 
و ححالن إلححراره بححارقواا, و ححالن أيض ححا  ,أعظححم بلححوى علححى اسنسححان, مححن اهحح  رأيححه

 الناس مبا   يرلاه هللا سباانه وتعاىل. بن ن 
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 اسم هللا األعظم :باب
  قاا: حدثنا حممد بن سلم , عن حدثنا أبو يوسف الصيد ين حممد بن أ د الرق   -657

الن اري, عن أيب ايب , عن عبد هللا بن عكيم ايهو, عن عائ   قالا: مسعا 
طي  املبارك ارح  إلين, اللهم إين أس,لن بامسن الطابر ال)يقوا:   رسوا هللا 

الاي إذا لعيا به أابا, وإذا سئلا به أعطيا, وإذا اسرت ا به ر ا, وإذا 
يا عائ   بع علما أن هللا قد للو )قالا: وقاا ذات يوم:  , اس نراا به فراا

؟ قالا: فقلا: يا رسوا هللا, ب,يب أنا وأم   على ا سم الاي إذا لع  به أااب
, قالا: ف نايا والسا ساع , مث  ه   ينبا  لن يا عائ  إن)فعلمنيه, قاا: 

إنه   ينبا  لن يا عائ   )قما فقبلا رأسه, مث قلا: يا رسوا هللا, علمنيه, قاا: 
, قالا: فقما  أن أعلمن, إنه   ينبا  لن أن تس,يل به ايئا من الدنيا

الر ن,  ف ول,ت, مث صليا ر ع ني, مث قلا: اللهم إين ألعوك هللا, وألعوك
وألعوك الرب الرحيم, وألعوك ب,مسائن احلسىن  لها, ما علما منها, وما   أعلم, 

إنه لن  ارمساع ), مث قاا:  أن تانر يل وتر و, قالا: فاس ضان رسوا هللا 
  .الع لعوت اا

وإ حححا احححاع    , ارعظحححم خحححرب عحححن رسحححوا هللا  و  يمبحححا   لديحححد اسحححم هللا 
سحم اوأممحع محا احاع   بحاا وبحو أن  ,وعات    أم بعم السحلفذلن بعم املقط

هللا ارعظم بو هللا باا بالنسب  للموقنات واملقطوعات, وأما بالنسب  للمرفوعات فأ 
 ا ع.  يمبا   ذلن عن رسوا هللا 

 
 أمساء هللا  :باب

بو حدثنا ب ام بن عمار قاا: حدثنا عبد امللن بن حممد الصنعاين قاا: حدثنا أ -658
املنار ةبا بن حممد ال ميم  قاا: حدثنا موسى بن عقب  قاا: حدثو عبد الر ن 

إن هلل تسع  وتسعني امسا, مائ  إ  )قاا:   ارعرج, عن أيب بريرت, أن رسوا هللا 
واحدا, إنه وتر, حي  الوتر, من حنظها لخع اين  وب : هللا, الواحد, الصمد, 

اخلالق, البارئ, املصور, امللن, احلق, السأم,  اروا, اآلخر, الظابر, البا ن,
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املؤمن, املهيمن, الع ي , ايبار, امل كرب, الر ن, الرحيم, اللطيف, اخلبا, السميم, 
البصا, العليم, العظيم, البار, امل عاا, ايليع, ايميع, احل , القيوم, القالر, 

اب, الولول, ال كور, املااد, القابر, العل , احلكيم, القري , اجملي , الاو, الوب
الوااد, الوايل, الرااد, العنو, الانور, احلليم, الكرمي, ال واب, الرب, اجمليد, الويل, 
ال هيد, املبني, الرببان, الرعول, الرحيم, املبدئ, املعيد, الباعع, الواري, القوي, 

لباس , املع , ال ديد, الضار, النافم, الباق , الواق , اخلافم, الرافم, القابم, ا
املاا, املقس , الرةاق, ذو القوت, امل ني, القائم, الدائم, احلافي, الو يع, النا ر, 
السامم, املعط , احملي , املميا, املانم, ايامم, اهلالي, الكا , اربد, العا , 
الصالق, النور, املنا, ال ام, القدمي, الوتر, ارحد, الصمد, الاي   يلد, و  يولد, 
و  يكن له  نوا أحد " قاا ةبا: فبلانا من  ا واحد من أبع العلم, أن أوهلا ين ح 

  إله إ  هللا وحده   ارين له, له امللن وله احلمد, بيده اخلا وبو على  »بقوا: 
  . ع ا ع قدير,   إله إ  هللا, له ارمساع احلسىن

و إ ا ااعت   بعم ال يحالات ااا اخلرب,  سرل باه ارمساع   يمبا عن الن  و 
 لع.على احلديع السابق و  ختلو من عغ 

 
 ما يدعو به الرجل إذا سافر :باب

حدثنا أبو بكر قاا: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان, وأبو معاوي , عن عاصم, عن  -659
 -وقاا: عبد الرحيم: ي عوذ  -يقوا   عبد هللا بن سراس قاا:  ان رسوا هللا 

إين أعوذ بن من وعماع السنر, و  ب  املنقل , واحلور بعد الكور,  اللهم)إذا سافر: 
وةال أبو معاوي : فإذا رام قاا:  , ولعوت املظلوم, وسوع املنظر   اربع واملاا

 مملها.
ولعاع السنر يكحون    حع سحنرت لعحاع واححد ويحا ره   مولحعني, املولحم اروا   

يححاب, فححإذا  ححان اسنسححان يسححافر وميححر مولححم الححاباب, واملولححم المححاين   مولححم اس
سحواع محرَّ  ,أ مر من منطق  فإنه يا ره عند ذبابه اروا و  يا ره إ  إذا أرال الراو 

فإنحححه ي,خحححا حكحححم  ؛أو أربحححم, محححا  ي قحححم   بلحححدت منهحححا ,أو ثحححأي ,أو بلحححدتني ,بلحححدت
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لححى ع أنححه إذا رأى م ححارل املدينحح  ي يححد :-  ذ ححري-السححنر ايديححد, املولححم المالححع 
 في يد على لعاع سنر العولت. .اخلرب  آيبون تائبون ..: )ما ااع   الصايح  ذلن
 

 الرؤيا كتاب تعبري
 الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له :باب

حدثنا إسااق بن إمساعيع اريل  قاا: حدثنا سنيان بن عيين , عن سليمان بن  -661
,  عن أبيه, عن ابن عباسسايم, عن إبرابيم بن عبد هللا بن معبد بن عباس, 

الس ارت   مرله, والناس صنول خلف أيب بكر, فقاا:   قاا:   ف رسوا هللا 
أيها الناس إنه   يبق من مب رات النبوت إ  الرؤيا الصاحل , يرابا املسلم, أو ترى )
  .له
الرؤيححححا يححححؤمن اححححا سححححائر أصححححااب امللححححع واملححححااب  بححححع رمبححححا ححححح, أربححححاب العقليححححات  و 

وهلم مصننات  ,بدعون أيضا ح,   ال ,ويعاليونان وحنو ذلن, بع  انوا ي   نأسن  
ا مثحح   و ححالن أيض حح ,و ححالن أفأ ححون ,  ذلححن وقححد أاححار إىل احح ع مححن بححاا أرسححطو

  فسححح ر ميحححدوس ارأ  حححاب لحححبعم النأسحححن    تعبحححا الحححرؤى لنيلسحححول يسحححمى )
احم   ير , فمعرفح  ال ,ويحع ترام فيه  رائق اليونان وفأسن  امل قدمني   ت,ويحع الحرؤى

 ذلن إىل حاق اسنسان العقل , و الن أيض ا له ا ع من نظر ال ر .
 

 من لعب به الشيطان يف منامه فال حيدث به الناس :باب
, عن  حدثنا حممد بن رمح قاا: أنب,نا الليع بن سعد, عن أيب ال با, عن اابر -661

  .ب لع  ال يطان به   املنام إذا حلم أحد م, فأ خيرب الناس)قاا:   رسوا هللا 
أنحه  -عليحه الصحأت والسحأم-ااع   اخلرب   سحب   حاب الرؤيحا وصحدقها عحن النح  

تلحن اررواح تصحعد إىل السحماع ) ئع عن الرؤيحا تكحون صحالق  وتكحون  اذبح ؟ قحاا:س  
ل هححا ال ححيا ني قبححع أن تصححع إىل السححماع  ححابا الرؤيححا و إذا وصححلا الرؤيححا ا افححإذا ا
  .ال يا ني صدقا الرؤيا  اهلان جتقبع أ
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 الرؤيا إذا عربت وقعت، فال يقصها إال على واد :باب
حدثنا أبو بكر قاا: حدثنا ب يم, عن يعلى بن عطاع, عن و يم بن عدس  -662

الرؤيا على راع  ائر, ما   )يقوا:   العقيل , عن عمه أيب رةين, أنه مسم الن  
 -رؤيا ا ع من س   وأربعني ا عا من النبوت وال)قاا: « . تعرب, فإذا عربت وقعا

  .  يقصها إ  على وال أو ذي رأي -قاا: وأحسبه قاا 
ويححع تصححدق  ورمبححا  ححع ال  ,ل مححع أ مححر مححن ت,ويححعقححد جتابححات و اوذلححن أن الرؤيححا هلححا 

فححإذا أو غلححا وسححبق إليهححا واححه  لححيس خبححا رمبححا سححبق وقححو  ال ححر علححى اسنسححان, وبحح  
ري اسنسان اهات م عدلت ال ااا  املقعرت الع هلا اهات م عدلت ت   ابيه   باملرآت أو
بححا إ  وهلححاا  فمححا أو ا منهححا  ححان صححواب ا, ,و لهححا صححايا  ينباحح  للنسححان أن   ي عرب غ

با   الن عند من يكره فرمبحا  لهحا , و عند حاا  عند حاذق عارل واثق أن   يعرب غ
 على معىن آخر  ا حياره اسنسان.

 
 اا كاذب  ن حتلم حلم  م :باب

حدثنا ب ر بن بأا الصوال قاا: حدثنا عبد الواري بن سعيد, عن أيوب, عن  -663
من للم حلما  اذبا,  لف ):  , قاا: قاا رسوا هللا  عكرم , عن ابن عباس

  .أن يعقد بني اعاتني, ويعاب على ذلن
الكحححاب وبحححو أعظحححم محححن  ,الكحححاب   الرؤيحححا  بحححات محححن الكبحححائر محححن  بحححائر الحححانوبو 
 ملاذا ؟ ,اسخبار وحنو ذلن  الكأم ب

فحأ  حوة للنسحان أن يكحاب    ,رن الرؤى وح  وباا عبع  ب  ع من ا ع النبوت
 ي اا  ما رآبا.رؤيا  أو أن ي يد فيها ايئ ا ليس فيها, وإ ا حيد  

 
 باب : تعبري الرؤيا

 ساين عن أيب بريرتحدثنا عل  بن حممد حدثنا و يم حدثنا أبو بكر اهلايل عن ابن  -664
  .أ ره الاع وأح  القيد القيد ثبات   الدين) : قاا رسوا هللا  :قاا 
 :عدت أمور ح, تكون صالق  أو واقع ك ننها الرؤيا يو 
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 .صدق باه الرؤيا من اه   وهنا رؤيا وليسا يلمبو  أوا باه ارمور:
 .  يكاي ها من  ا ةيالت و  نقصانئلق  الرا الماين:
  . ئلع: معرف  املعرب ياا الراالما

 .  ولق هئق الرااالرابم: ح
 فإنه خي ع حينئا مس,ل  الوقو   ؛أو ا ع منها ,وإذا اخ ع واحد من باه اراياع

 ححان حيححع إذا رأى أحححد رؤيححا أرال أحححد أن يعرببححا لححه أن يسحح,له عححن حححاا    والنحح  
 أو  ا ذلن..ب  حاله ؟ وبع بو راع أو امرأت ؟  بو ؟ وما ما , ئالرا

  وحنححو ذلححن فهححاا يعطحح  ئححفححارق مححن الواقعحح  أو مححن حححاا الرا أمححا تعبححا الرؤيححا  ححن   
و الن أيضا فإن الرؤيا هلا قرائن تعرل فيها الصدق  ,أ    ذلن قاصرتن ياسنسان 

 ,والرؤيحا الصححالق  قحد تصححدق محن  ححافر وقحد تكححاب محن مححؤمن ,ويعحرل فيهحا الكححاب
وقححد , وقححد يعححرب الكححافر ويكححون حاذق ححا   ذلححن ,ا الكبححاوقححد يرابححا الصححاا وقححد يرابحح

منهحا محا يوصحع إليحه , خيطئ املؤمن وب  محن املعحارل الحع يصحع اسنسحان إىل ن يأ هحا
 .منها ما يوصع إليه بالنقع, بالعقع

 
 كتاب الفنت

 النهي عن النهبة :باب
أيب بكر أنب,نا الليع بن سعد عن عقيع عن ابن اهاب عن  ,حدثنا عيسى بن  ال -665

: قاا )   أن رسوا هللا   بن عبد الر ن بن احلري بن ب ام عن أيب بريرت
ؤمن . و  ي رب اخلمر حني ي راا وبو مؤمن . و  مي ين ال اين حني ي ين وبو و 

و  ين ه  هنب  يرفم الناس إليه أبصاربم حني  ,يسرق السارق حني يسرق وبو مؤمن
  . نين هبها وبو مؤم

وت ا ميان فيحه اا تضعفمماا باه املوبقات رارتكابه   نسان ن أن  اسواملرال بال
 ؛ولححيس املححرال بححالن بححو ان نححاع ا ميححان, اا قوي ححتنطنحح  فححأ تصححاح  الكبححات اميان ححححح, 

وت ا ميححان وهلبححه وحرارتححه   القلحح  ف ضححعف القلحح  عنححد ايحح  ححا بححو قححوت الضححعفإو 
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ىل لححوم صححاحبها ححح, إنس اللوامحح  بححالراو  قلححم عنححه بححدأت الححنأذا إفحح, مصححاحب ه احملححرم
 .ميانيقوى ويرام   ذلن اس

ميححان اس ئميححان ححح, ينطنححىل حححرارت اسإيراححم  ا  صححبح ا نسححان للكبححائر مقرتف ححأ لمححا 
ىل حح  بحاه إئر محن مرحلح  النعحع بحامماا باه الكنسان بارتكابه ربكامله وخيرج اس

 . هاالكبائر والقناع  يلي  
 
 
 

 اد األعظمالسو  :باب
حدثنا العباس بن عممان الدم ق  . حدثنا الوليد بن مسلم . حدثنا معان بن رفاع   -666

السأم  . حدثو أبو خلف ارعمى قاا مسعا أنس بن مالن يقوا مسعا رسوا 
فإذا رأي م اخ أفا فعليكم بالسوال  ,)إن أمع   جت مم على لأل  :: يقواهللا 

 .ارعظم 
محححن   يمبحححا عححن رسححوا هللا  إ  أنححه   ؛وصححا  معنححاه ,تهوبححاا احلححديع مححم احححهر 

  .واه
 

 ما يكون من الفنت :باب
حدثنا أبو  ري  حدثنا أبو معاوي  وعبد الر ن احملاريب وو يم عن ارعمش عن ةيد  -667

بن وب  عن عبد الر ن بن عبد رب الكعب  قاا ان هيا إىل عبد هللا بن عمرو بن 
والناس جم معون عليه فسمع ه يقوا بينا حنن مم  العاري وبو االس   نع الكعب 

رسوا هللا صلى هللا عليه وسلم   سنر إذ ن ا من   فمنا من يضرب خباعه ومنا من 
ين ضع ومنا من بو   ا ره إذ نالى مناليه الصأت اامع  فاا معنا فقام رسوا 

دا أم ه على ما إنه   يكن ن  قبل  إ   ان حقا عليه أن ي: )فخطبنا فقاا  هللا 
يعلمه خاا هلم ويناربم ما يعلمه ارا هلم وإن أم كم باه اعلا عافي ها   أوهلا 
وإن آخربم يصيبهم بأع وأمور ينكروهنا مث جت ع فا يرقق بعضها بعضا فيقوا 
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املؤمن باه مهلكع مث تنك ف مث جت ع ف ن  فيقوا املؤمن باه مهلكع مث تنك ف 
لنار ويدخع اين  فل در ه موت ه وبو يؤمن باهلل واليوم اآلخر فمن سره أن ي ح ح عن ا

ولي,ت إىل الناس الاي حي  أن ي,توا إليه ومن بايم إماما ف,عطاه صنق  ميينه ومثرت 
قاا ف,لخلا   قلبه فليطعه ما اس طا  فإن ااع آخر يناةعه فالربوا عنق اآلخر

 :قاا ,ن رسوا هللا رأس  من بني الناس فقلا أن دك هللا أنا مسعا باا م
 .مسع ه أذناي ووعاه قل  :ف,اار بيده إىل أذنيه فقاا

واملحرال بحالن أئمح   , أختول من أمع ارئم  املظلني  ا )إن:  و  قوا رسوا هللا 
وأئم  الدنيا فيهم فسال الدنيا وإذا  ,ئم  الدين فيهم فسال الدين, أالدين وأئم  الدنيا

وهللا اححع وعححأ   يهلححن أمحح  مححا واححد , فعلححى ارمحح  العنححا اا مححم النسححال   ارمححرين
الواححد عحن ارمح  محن الحبأع محا  صحلحوهللا سحباانه وتعحاىل يحدفم بامل, فيها املصحلاون

رن املصلح يصلح وي عدى إصحأحه إىل النحاس  ؛   يدفعه مم واول آ ل الصاحلني
, ي عحححدى إىل  ححححاهخبحححأل الصحححا  فإنحححه صحححا    ذاتحححه وصحححأحه  ةم لحححه   ,  افححح 

و لمحححا  حححان إصحححأحه أبعحححد  انحححا ر  حححه  ,وعظمححح  املصحححلح ب عحححدي رسحححال ه إىل النحححاس
 .عد رسال ه   الناسمبقدار ب  

 
 التثبت يف الفتنة :باب

حدثنا ب ام بن عمار وحممد بن الصباح قا  حدثنا عبد الع ي  بن أيب حاةم حدثو  -668
 يف ) :قاا  رسوا هللا أن  أيب عن عمارت بن ح م عن عبد هللا بن عمرو 

بكم وب مان يوان أن ي,يت ياربع الناس فيه  ربل  وتبقى حمال  من الناس قد مراا 
 يف بنا يا   :قالوا ,وابن بني أصابعه  ؟عهولبم وأماناهتم فاخ لنوا و انوا بكاا

ت,خاون مبا تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على ) :رسوا هللا إذا  ان ذلن قاا
  .تارون أمر عوامكمخاص كم و 
إاحححارت إىل أن املنكحححر وال حححر  , ت,خحححاون مبحححا تعرفحححون وتحححدعون محححا تنكحححرون  قولحححه : )

إىل معرفح  حكحم هللا   يصع   ارم  إىل حد ميي ه اسنسان بالنطرت فمحا و حع النح  
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 يعحو تعحدي النحاس   الضحأا إىل  ,وإ ا ي راحم فيحه إىل النطحرت, من حأا وحرام
 .الناس عليها يع  إىل ما يناقم النطرت الع فطر هللا أحكام ال ر 

 
حدثنا حممد بن ب ار حدثنا حممد بن اعنر حدثنا عول عن احلسن حدثنا أسيد  -669

إن بني يدي الساع  ) : بن امل  مس قاا حدثنا أبو موسى حدثنا رسوا هللا 
سلمني يا بعم امل :ا فقاا القا) :قاا ؟يا رسوا هللا ما اهلرج :قاا قلا  اهلرا  

 : فقاا رسوا هللا  !رسوا هللا إنا نق ع اآلن   العام الواحد من امل ر ني  اا و اا
ليس بق ع امل ر ني ولكن يق ع بعضكم بعضا ح, يق ع الراع ااره وابن عمه وذا )

فقاا رسوا هللا  ؟يا رسوا هللا ومعنا عقولنا ذلن اليوم :فقاا بعم القوم  ,قراب ه
: ( مث   ,ا أ مر ذلن ال مان وخيلف له بباع من الناس   عقوا هلم  تن   عقو

وامي هللا إين رننها مدر ع وإيا م وامي هللا ما يل ولكم منها ارج إن » :قاا اراعري
 .«إ  أن خنرج  ما لخلنا فيها  ألر  نا فيما عهد إلينا نبينا 

خححر ال مححان بحح  حملهححا   آ -عليححه الصححأت والسححأم-وأاححراط السححاع  الححع عححن النحح  
كحححع احححرط محححن أاحححراط ف ,ومولحححعها بححح  بلحححدان املسحححلمني ولحححيس   البلحححدان ارخحححرى

فمالحححه بحححو   بلحححدان  -عليحححه الصحححأت والسحححأم-احححاع عحححن النححح   السحححاع  وعأم هحححا
 .املسلمني وليس   بلدان اربعدين من الكافرين

 
 بدأ اإلسالم غربيا :باب

وب بن  يد بن  اس  وسويد بن سعيد قالوا حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم ويعق -671
حدثنا مروان بن معاوي  الن اري حدثنا ي يد بن  يسان عن أيب حاةم عن أيب بريرت 

  .بدأ اسسأم  ريبا وسيعول  ريبا فطوىب للارباع) : قاا رسوا هللا  :قاا
  وذلحححن أن الرفعححح  تكحححون يسححح؛ وة حححاع الاربحححاع امل ححح,خرين قريححح  محححن ة حححاع امل قحححدمني

عنححد   وإذا عظمححا املناةعحح  عظمححا املن لحح  واملكانحح, وال مسححن بححدين هللا  ,ال ححدت
 .هللا سباانه وتعاىل
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 األمر باملعروف والنهي عن املنكر :باب
حدثنا القاسم بن ة ريا بن لينار حدثنا عبد الر ن بن مصع  ح وحدثنا حممد بن  -671

يع أنب,نا حممد بن ااالت عن عبالت الواسط  حدثنا ي يد بن بارون قا  حدثنا إسرائ
أفضع ايهال   : ) قاا رسوا هللا  :قاا عطي  العو  عن أيب سعيد اخلدري 

  . لم  عدا عند سلطان اائر
 لدينا   باا ثأي حر ات :ت, حممد بن َعَبال 

 ت.أ مربم  ع َبال, وبنا الن حت, بَّالعَ ت, َعَبالت, ع َبال
 تمث يليححه وبححم قلحح  َعبَححال,  و ححع املعححرولدمي املوبححو  نححبححن املخنححع  تفَعبَّححال تالبَّححوأمححا عَ 

 .وباا أحدبم, بناعأوبو َعبالت بن عمر وله 
 

 العقوبات :باب
حدثنا حممول بن خالد الدم ق  حدثنا سليمان بن عبد الر ن أبو أيوب عن ابن  -672

أيب مالن عن أبيه عن عطاع بن أيب رباح عن عبد هللا بن عمر قاا أقبع علينا رسوا 
يا مع ر املهاارين مخس إذا اب لي م ان وأعوذ باهلل أن تدر وبن   ) :فقاا   هللا

تظهر الناح     قوم ق  ح, يعلنوا اا إ  ف ا فيهم الطاعون وارواا  الع   
تكن مضا   أسأفهم الاين مضوا و  ينقصوا املكياا واملي ان إ  أخاوا بالسنني 

يهم و  مينعوا ة ات أمواهلم إ  منعوا القطر من السماع وادت املئون  واور السلطان عل
ولو  البهائم   ميطروا و  ينقضوا عهد هللا وعهد رسوله إ  سل  هللا عليهم عدوا من 
 ابم ف,خاوا بعم ما   أيديهم وما   لكم أئم هم بك اب هللا وي خاوا  ا أن ا 

   .هللا إ  اعع هللا ب,سهم بينهم
يق ححححع  ,بحححح,س ارمحححح  فيمححححا بينهححححا ,عححححدم احلكححححم مبححححا أنحححح ا هللا    ارمحححح   وبححححاا نححححابر
وي صحححار  اجمل معحححات اجمل محححم  ,ت صحححار  الحححدوا فيمحححا بينهحححا اسسحححأمي  ,ابعضحححهم بعض ححح

ا أنح ا مبحمحا كفحإذا ترابطحا وح, بسب  عدم احلكم مبحا أنح ا هللا, الواحد فيما بينهم
 .سها على عدوبا,ا بينها وإ ا  عع بفإهنا    عع هللا ب,سها فيم ,هللا اع وعأ
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 اآليات  :باب
حدثنا نصر بن عل  قاا: حدثنا خاةم أبو حممد العن ي قاا: حدثنا املسور بن  -673

أمع على : ) , قاا: قاا رسوا هللا  احلسن, عن أيب معن, عن أنس بن مالن
ا, ف,ما  بقع, و بق  أصاايب ف,بع علم مخس  بقات,  ع  بق  أربعون عام  

, مث ذ ر   إميان, وأما الطبق  الماني , ما بني ارربعني إىل الممانني, ف,بع بر وتقوىو 
 .حنوه
بقححح  الكحححربى , وبححح  إذا نهحححر واححححد منهحححا و أاحححراط السحححاع  الصحححارى نهحححرت  احححع  و 

 اننر ا  العقد تباع ا.
 

 اخلسوف :باب
مرو, حدثنا أبو  ري  قاا: حدثنا أبو معاوي , وحممد بن فضيع, عن احلسن بن ع -674

يكون   أمع : ) , قاا: قاا رسوا هللا  عن أيب ال با, عن عبد هللا بن عمرو
  .خسف, ومسخ, وقال

 الحححاين يننحححون قحححدرت هللا  ,وأبحححع القحححدر الننحححات,   وينظحححرون إىل املعحححال ت املاليححح  و
 ي ليحونكحر اع قحالبيسموهنا ي مي  الكون, وبم أابه ما يكونون باملاليني, ن ح,ت 

 ا بعد ذلن إىل فكر عقل  حمم.مث لول
 

 جيش البيداء  :باب
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا النضع بن ل ني قاا: حدثنا سنيان, عن  -675

,  سلم  بن  هيع, عن أيب إلريس املرب , عن مسلم بن صنوان, عن صني 
  ين ه  الناس عن   و باا البيا, ح, يا و ايش : ) قالا: قاا رسوا هللا 

إذا  انوا بالبيداع, أو بيداع من اررض, خسف ب,وهلم وآخربم, و  ينج  ح,
  .يبعمهم هللا على ما   أننسهم), قلا: فإن  ان فيهم من يكره؟ قاا:  أوسطهم

عليحححه -ا أن النحح  قححد يظنححون نن حح -علححيهم رلححوان هللا تعححاىل-وبححاا فيححه أن الصححااب  
 لن صايا ا .قصد واقع  بعينها و  يكون ذ -الصأت والسأم
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وبحححاا فيحححه أنحححه يسحححون للنسحححان أن   هحححد ب وقحححم أن املحححرال بحححالن    أاحححراط السحححاع  
عليححه رلححوان هللا -والنححا وحنححو ذلححن ناةلحح  بعينهححا , وهلححاا اا هححد عمححر بححن اخلطححاب أ

  الححدااا , بححع أقسححم علححى ذلححن و ححالن بنححا أيض ححا   ايححيش الححاي ياحح و  -تعححاىل
يعو أهنم   هدون وارمر   ذلن سع  إ  أنه   يل ح م الكعب  و  يكن بو احلأاج, 

, وإ ا بو قوا ونن  ح ياط ا نسان لدينه.  من ذلن عمأ 
 

 دابة األرض  :باب        
حدثنا أبو  سان حممد بن عمرو ةنيج قاا: حدثنا أبو ًيل  قاا: حدثنا خالد بن  -676

, إىل  ب  يب رسوا هللا عبيد قاا: حدثنا عبد هللا بن بريدت, عن أبيه, قاا: ذ
:  مولم بالبالي  قري  من مك , فإذا أرض يابس  حوهلا رمع, فقاا رسوا هللا 

قاا ابن بريدت: فاأأا بعد ذلن   ,خترج الداب  من باا املولم, فإذا فرت   ارب)
 بسنني, ف,رانا عصا له فإذا بو بعصاي, باه بكاا, وبكاا.

ولحححم الدابححح  و    مولحححم املهحححدي خحححرب عحححن و  يمبحححا   مولحححم الحححدااا و    م
منهححا مححا بححو قطعحح  م ححواتر ,  :, وأمححا ثبححوت ذلححن فهحح  علححى مراتحح   رسححوا هللا 

 وذلن  الداب  و الن أيضا  الدااا.
مححححا بححححو صححححايح إ  أنححححه لون ال ححححواتر مححححن اهحححح  ثبححححوت حدوثححححه أصححححأ  وذلححححن   منححححهو 

 . املهدي
 

 الرتك  :باب
نا عمار بن حممد, عن ارعمش, عن أيب صا , حدثنا احلسن بن عرف  قاا: حدث -677

  تقوم الساع  ح, تقاتلوا : ) , قاا: قاا رسوا هللا  عن أيب سعيد اخلدري
قوما صاار ارعني, عراض الواوه,  ,ن أعينهم حدق ايرال,  ,ن واوبهم اجملان 

  .املطرق , ين علون ال عر, وي خاون الدرق, يربطون خيلهم بالنخع
ويعول الناس  ,ها الع تكون   آخر ال مان  لها بعد ةواا املالت واحلضارتواملأحم  ل

 وذلن من املرا   والسأح . ,إىل ما  انوا عليه   الصدر اروا
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 ب الزهدكتا

 منزلة الفقراء  :باب 
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا حممد بن ب ر, عن حممد بن عمرو, عن أيب  -678

يدخع فقراع املؤمنني اين  : ) قاا: قاا رسوا هللا  ,  سلم , عن أيب بريرت
  .قبع ار نياع بنصف يوم, مخسمائ  عام

, ولكحن دنيا بحو الحاي عأحع بحه لحدخوا اينح ال خنف من الح :وليس املرال بالن بو
فياملحه إىل  ؛رب يحوجل اسنسحانو غح ,و حىن ,رن املاا تحرل ؛تبع  املاا :املرال بالن ب 

 .العلو عليه , و الن الظلم والبا الكرب على احلق و 
أقحرب إىل ال والحم وعحدم الحرتل, وهلحاا يالح   ووبح ,والنقا بو م أرل من ذلحن  لحه

 وبم أ ل  أبع اين . ,سوع الرأي واهلوى   املرتفني, ويظهر احلق عند الضعناع
 فهم امل كربون وايوانون . ؛وأما بالنسب  ربع النار

 
 جمالسة الفقراء  :باب

نا أ د بن حممد بن حيىي بن سعيد القطان قاا: حدثنا عمرو بن حممد العنق ي حدث -679
قاا: حدثنا أسباط بن نصر, عن السدي, عن أيب سعيد ارةلي, و ان قارئ ارةل, 

,   قوله تعاىل:  و  تطرل الاين يدعون رام  عن أيب الكنول, عن خباب
ن الظاملني{ ]ارنعام: [ والع   إىل قوله  ف كون م52بالادات{ ]ارنعام: 

52".....] 
أ د بن حممد بن حيىي بن سعيد بن القطان بحاا   خيحرج لحه إ  ابحن مااحه محن رواتحه 

 من الك   الس   , وتنرل بإخرااه وبو ثق  .
 

 القناعة  :باب
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حدثنا أبو بكر قاا: حدثنا و يم, وأبو معاوي , عن ارعمش, عن أيب صا , عن  -681
انظروا إىل من بو أسنع منكم, و  تنظروا : ) سوا هللا , قاا: قاا ر  أيب بريرت

 , قاا أبو معاوي : عليكم.  إىل من بو فوقكم, فإنه أادر أن   ت لروا نعم  هللا
 فإن اسنسان إذا نظر إىل من لونه اكر , وإذا نظر إىل من فوقه  نر, وباا  الب ا.

 
 باب: احلزن و البكاء

اا: حدثنا حممد بن أيب فدين, عن موسى بن حدثنا عبد الر ن بن إبرابيم ق -681
يعقوب ال مع , عن أيب حاةم, أن عامر بن عبد هللا بن ال با, أخربه أن أباه أخربه, 

أنه   يكن بني إسأمهم, وبني أن ن لا باه اآلي , يعاتبهم هللا اا, إ  أربم »
فقسا قلوام سنني:  و  يكونوا  الاين أوتوا الك اب من قبع فطاا عليهم ارمد 

 .[«16و ما منهم فاسقون{ ]احلديد: 
وإذا  ححاا عليححه ارمححد بال ححهوت مححع   ,اسنسححان إذا  ححاا عليححه ارمححد بال ححبه  قسححا قلبححه

وهلحاا ال حبه   انحا أ محر حب حا سبلحيس محن ال حهوت؛ وذلحن أن ال حهوت ي  حاب  ورام.
 عن قناع  .منها وأما بالنسب  لل به    ي  اب  منها؛ رن اسنسان ينعلها 

 
 باب : التوقي على العمل

 ما بن عبيد احلمص  قاا: حدثنا بقي , عن ورقاع بن عمر قاا: حدثنا عبد   حدثنا -682
إن ):  هللا بن ذ وان أبو ال نال, عن ارعرج, عن أيب بريرت, قاا: قاا رسوا هللا 

ع: العبد إذا صلى   العأني , ف,حسن, وصلى   السر, ف,حسن, قاا هللا ع  وا
  .باا عبدي حقا

فإذا ةالت عبالت العأني  عن , والنناق بو النارق بني عبالت العأني  وعبالت السر
و ع عمع ينعله اسنسان   , فإن باا بو نسب  النناق لدى اسنسان ؛عبالت السر

هلاا ينبا  للنسان إذا  و  العأني  و  ينعله   السر فهاا لرب من لروب النناق؛
 ح, ي  يه. ئ ا   العأني  فعليه أن ينعله   السر   ان يعمع اي
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م هللا اع وعأ عبالت السر على عبالت العأني , ولمع  اخللوت على لمع  وهلاا عظ  
    ما   حديع أيب بريرت    العأني ؛ هلاا ااع   احلديع عن رسوا هللا 

عليه الصأت -ن  السبع  الاي يظلهم هللا   نله يوم   نع إ  نله , قاا ال
 اخللوت.  والعربت   ذلن ب  , )وراع ذ ر هللا خالي ا  :-السأمو 

, و ذلن أن اسنسان   خترج لمع ه   خلوت إ  لعظم  هللا   قلبه؛ رنه   يراه أحد
وهلاا لمع  واحدت   اخللوات أعظم عند هللا ع  واع من سك  العربات   

 ايلوات.
 

 معةباب: الرياء و الس
حدثنا حممد بن خلف العسقأين قاا: حدثنا روال بن ايراح, عن عامر بن عبد هللا,  -683

عن احلسن بن ذ وان, عن عبالت بن نس , عن ادال بن أوس, قاا: قاا رسوا هللا 
  :( إن أخول ما أختول على أمع, اساراك باهلل, أما إين لسا أقوا يعبدون

  .ا  لاا هللا, واهوت خني  سا, و  قمرا, و  وثنا, ولكن أعم
ويا حنم  ,أعظم ما يعاجل الرياع و ال رك ارصار بو أن يكمر اسنسان من عبالت السر

إذا  ان وحده   السيارت أو   نلم  أو    رف  أو   سنر , يكمر  ,العبالتباخللوت 
يا ححححنم قححححدر إمكانححححه مسححححارع ا لعبححححالت  محححن صححححأت مححححن اسحححح انار مححححن تسححححبيح و هتليحححع.

 لوات ح, ي  و لديه ما ينعله   العأني .اخل
 

 باب: الثناء احلسن
حدثنا أبو بكر بن أيب ايب  قاا: حدثنا أبو معاوي , عن ارعمش, عن اامم بن  -684

راع, فقاا: يا رسوا هللا  يف يل   ادال, عن  لموم اخل اع , قاا: أتى الن  
,ت؟ فقاا رسوا هللا أن أعلم إذا أحسنا أين قد أحسنا, وإذا أس,ت أين قد أس

  :( ,إذا قاا ااانن: قد أحسنا, فقد أحسنا, وإذا قالوا: إنن قد أس,ت
  .فقد أس,ت



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 369

 

سحح,ا عنحه   الوصححوا إليحه مححن اهحح  واحاا أعلححم النحاس بال ححخ  احاره, وأعظححم محا ي  
 ,وححححاا أبلحححه ,وبحححو أعلحححم النحححاس يالحححه .خلقحححه ولينحححه, أن ي سححح,ا ايحححار؛ وذلحححن لقربحححه

؛ لقربححه فهححو أعلححم النححاس وعنافححه, ,وسححرته ,وصححأته ,ولينححه ,وألبححه ,واراححه ,ومدخلححه
 .به
 

 باب : األمل و األجل
حدثنا أبو ب ر بكر بن خلف, وأبو بكر بن خأل البابل , قا : حدثنا حيىي بن  -685

سعيد قاا: حدثنا سنيان قاا: حدثو أيب, عن أيب يعلى, عن الربيم بن خميم, عن 
, أنه خ  خطا مربعا, وخطا وس  اخل  املربم   عبد هللا بن مسعول, عن الن 

وخطو ا إىل اان  اخل  الاي وس  اخل  املربم, وخطا خاراا من اخل  املربم, 
باا اسنسان اخل  اروس , )؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم, قاا:  أتدرون ما باا)فقاا: 

ن أخط,ه من  ع مكان, فإ -أو تنهسه  -وباه اخلطوط إىل انبه ارعراض تنه ه 
  .باا أصابه باا, واخل  املربم, اراع احملي , واخل  اخلارج ارمع

ولحو قيحع للنسحان أنحن تعحيش مئح  سححن   هم.وأعظحم محا يكحون فيحه النحاس ارمحع, يضحل  
لعحال  ؛و ما  اب له عيش, ولكن إذا ف  ح أملحه و الح  ننحه يعحيش لون ذلحن ي  غ 

 ويراو ما   يراوه  اه. ,نوهلاا ارمع ي نا به اسنسا وبو على أ نس.
 

  باب: صفة أمة حممد 
, قاا:  حدثنا ابارت بن املالس قاا: حدثنا  ما بن سليم, عن أنس بن مالن -686

إن باه ارم  مرحوم , عاااا ب,يديها, فإذا  ان يوم القيام , ):  قاا رسوا هللا 
  .من النارلفم إىل  ع راع من املسلمني راع من امل ر ني, فيقاا: باا فداؤك 

 وباا المأث  من ثأثيات ابن مااه.
 

 ذكر الشفاعة :باب
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حدثنا نصر بن عل  حدثنا خالد بن احلاري حدثنا سعيد عن ق الت عن أنس بن  -687
  مم املؤمنون يوم القيام  يلهمون أو يهمون ) :قاا  أن رسوا هللا   مالن

,تون آلم فيقولون أنا ان سعيد فيقولون لو ت نعنا إىل ربنا ف,راحنا من مكاننا في
آلم أبو الناس خلقن هللا بيده وأسأد لن مأئك ه فاانم لنا عند ربن يرحنا من 
مكاننا باا فيقوا لسا بنا م ويا ر وي كو إليهم ذنبه الاي أصاب فيس اي  
من ذلن ولكن ائ وا نوحا فإنه أوا رسوا بعمه هللا إىل أبع اررض في,تونه فيقوا 

له ربه ما ليس له به علم ويس اي  من ذلن ولكن ائ وا لسا بنا م ويا ر سؤا
خليع الر ن إبرابيم في,تونه فيقوا لسا بنا م ولكن ائ وا موسى عبدا  لمه هللا 
وأعطاه ال ورات في,تونه فيقوا لسا بنا م ويا ر ق له الننس باا الننس ولكن ائ وا 

سا بنا م ولكن ائ وا عيسى عبد هللا ورسوله و لم  هللا وروحه في,تونه فيقوا ل
حممدا عبدا  نر هللا له ما تقدم من ذنبه وما ت,خر قاا في,توين ف,نطلق قاا فا ر باا 
احلرل عن احلسن قاا ف,م   بني السما ني من املؤمنني قاا مث عال إىل حديع 
أنس قاا ف,س ,ذن على ريب فيؤذن يل فإذا رأي ه وقعا ساادا فيدعو ما ااع هللا أن 

يقاا ارفم يا حممد وقع تسمم وسع تعطه واانم ت نم ف, ده ب اميد يدعو مث 
يعلمنيه مث أانم فياد يل حدا فيدخلهم اين  مث أعول الماني  فإذا رأي ه وقعا 
ساادا فيدعو ما ااع هللا أن يدعو مث يقاا يل ارفم حممد قع تسمم وسع تعطه 

نم فياد يل حدا فيدخلهم واانم ت نم ف,رفم رأس  ف, ده ب اميد يعلمنيه مث أا
اين  مث أعول المالم  فإذا رأيا ريب وقعا ساادا فيدعو ما ااع هللا أن يدعو مث 
يقاا ارفم حممد قع تسمم وسع تعطه واانم ت نم ف,رفم رأس  ف, ده ب اميد 
يعلمنيه مث أانم فياد يل حدا فيدخلهم اين  مث أعول الرابع  ف,قوا يا رب ما بق  

  .ه القرآنإ  من حبس
وبحو أوا محن تسحعر احم  ,احا هللالالحوح  القحرآن و أعظم من حبسحه القحرآن محن أخحا و 

خححرج مححن  عبحح,عظم احح  و  خيححرج مححن النححار أبححدا  باع بححار أنححه أاححرك مححم هللا  ر,النححا
 .وبو  أمه سباانه وتعاىل ,هللا
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 خامتة التعليق على الدرس:

 ه ونسحح,له اححع وعححأ أن يعطينححا بر حح  بححااعلححى توفيقححه ومن حح حنمححد هللا  ,الك ححابمت  
ور  ه ونضحارته وفضحله و رمحه ومانرتحه و أسح,له احع وعحأ  محا   الك اب و بر   سن  الن  

محن  علينححا   بحاه اجملححالس باح بححاس أيحام وليححايل وسحاعات أن يكححون ذلححن فحرج لنححا   الوقححول 
نه وتعاىل أن  علنا من الوارلين وأس,له سباا , وانيعا  لنا عنده ب ناعه رسوله  ,بني يديه

واا ماعنحا  وقاتنحا وسحاعاتناروأس,له سباانه وتعاىل أن  عع اح باسحنا  ,إىل حوض رسوله 
وإسححراعا     ,وختنينححا    احلسححاب ,ويسححرا  يححوم العححرض عليححه ,  ممححع بححاه اجملححالس بر حح  عنححده

وأس,له سباانه وتعاىل أن   ومن الوارلين على حوض رسولنا  ,العرض واملرور على الصراط
وأسح,له سحباانه وتعحاىل أن  ,وأن حيسن إلينا بنضله و رمه ,وأن ي م لنا اخلا ,يكمع لنا النعم 
وأسح,له احع  ,وأن يبارك لنا فيما علمنحا سحباانه وتعحاىل ,وأن يعلمنا ما اهلنا ,يننعنا مبا مسعنا

وأسحح,له  ,انا مححن سححيئات أننسححناوأن يعيحح ,وأن يعيننححا علححى العمححع ,وعححأ أن يرةقنححا اسخححأري
و حححالن أيضحححا  محححن ذرياتنحححا  ,سحححباانه وتعحححاىل أن يبحححارك لنحححا فيمحححا نسححح قبع محححن أعمالنحححا وأوقاتنحححا

وأن  ,أن يسحدلنا سحدال السحهم ,وأس,له سباانه وتعحاىل أن يهحدينا الصحراط املسح قيم ,وأةواانا
مسحح قيمني  , حا نا صحنيثححاب ني   وأن  علنححا علحى محنهج رسحوا هللا  ,يهحدينا بدايح  الطريحق

 ,وأن يهحححح  لنححححا نضححححارت القلححححوب , وأن يلاقنححححا برسححححوا هللا  ,و  مناححححرفني , ححححا حائححححدين
إنحه  ,ومسعنا وأبصحارنا وقواتنحا وأموالنحا خحاا   ,و  ذرياتنا ,وأن خيلننا   أبلينا ,ونضارت اراسام

 .ويل ذلن والقالر عليه
إنه من فضع هللا سحباانه  ؛ا    أيام م قارب إن باه اجملالس املبار   الع السنابا تباع

 . الن أيضا  مس نهما  ملا ااع عن رسوا هللا   ,وتعاىل أن ي لو اسنسان م دبرا  م ,مأ  
وبقحح    املدينحح   ,قححدقححد بعمححه هللا اححع وعححأ وبقحح    مكحح  أ مححر مححن عغ   إن النحح  

منححه مححا بححو  -لححيهم رلححوان هللاع- أمححه منمححور بححني أصححاابه   ,-عليححه الصححأت والسححأم-عقححدا  
وبحاه قحد محن هللا احع وعحأ أن  ,بحو سحا ومنحه محا ,بو تقرير ومنه ما ,بو قوا ومنه ما ,فعع

 ,والنظحححر فيهحححا وت,ملهحححا ,نقحححوم باسححح عراض سحححات رسحححوا هللا  ,وعحححا   مصحححننات ولواويحححن
علينحا بحاه النعمح   فح,مت   ,وباه من نعم هللا سباانه وتعحاىل علينحا أن بحارك لنحا   بحاه اروقحات
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 محا يسححر    ونسحح,له احع وعحأ , ن قمنحا باسح عراض وحح  هللا سححباانه وتعحاىل علحى رسحوله أ
وأن يكححون ذلححن بأ ححا  وةالا   ,أن ييسححر لنححا اللاححاق برسححوا هللا  ,لنححا ذلححن وسححهله وخ مححه
ويل إنححه  ,والسححهو والالحح  عوأسحح,له اححع وعححأ أن يانححر لنححا ال لححع واخلطحح ,عنححده سححباانه وتعححاىل
 .ذلن والقالر عليه

    ابححه السححنن واتضححح لنححا  -عليححه ر حح  هللا-وقححد مححر علينححا   بيححان مححنهج املصححنف  
و ححالن أيضححا   ,و ححالن   وححم الطححرق ,  سححرل ارحاليححع -عليححه ر حح  هللا- ريقح  املصححنف 

 ,تراوحهومعرف   رائحق املصحنف    ,النوائد الع ميلكها اسنسان وترسخ لديه من معرف  ال يوخ
و حالن صحنع   ,و حالن أيضحا   ريقح  سحياقه للم ابعحات وال حوابد ,و الن أيضحا  ترتيبحه ربوابحه

و الن أيضحا  وفحرت املسحائع النقهيح  الحع  ,و الن أيضا  روايات باا الك اب ,املصنف النقهي 
 حححالن أيضحححا  اخ صحححاري   , أورل املصحححنف هلحححا أللححح  محححن  حححأم هللا أو محححن  حححأم رسحححوا هللا 

  ,فضحححأ  عحححن املقطوعحححات     ابحححه ,ونحححدرت املوقوفحححات ,باملرفوعحححات -عليحححه ر ححح  هللا-صحححنف امل
و حححالن أيضحححا     ,علحححى ارحاليحححع -عليحححه ر ححح  هللا- حححالن أيضحححا  نحححدرت تعليقحححات املصحححنف 

و ححالن  , صححنيم بعححم املصححننني  البخححاري  ,و ححالن اآلثححار ,تراوححه املعلقحح  ب حح ع مححن اآلي
باه املعارل و ابا الحع ترسحخ   ذبحن اسنسحان عنحد  -عليه ر   هللا-أيضا  اسمام الرتماي 

قراعته رمماا باه املصنف ب  من املعارل املهم  الحع تعحني  الح  العلحم علحى معرفح  منحابج 
وبححر  هم علححى بححاه  ,و ححالن علمهححم ,ولرايحح هم ,وفقههححم ,وقححدربم ,ومعرفحح  قيمحح هم ,ارئمحح 
محنهم املصحنف حممحد بحن ي يحد و  ,قحد عااحوا   القحرن المالحع أولئن اييع الاين  البهم ,ارم 

هلم بر   وفضحع علحى بحاه ارمح  يبقيحه هللا احع و عحأ محا احاع إىل  -عليه ر   هللا-بن مااه 
بحا محا ونقو   ,وأحصوبا قحدر وسحعهم وإمكحاهنم ,وذلن أهنم وعوا السن  ,قيام الساع  بإذن هللا

 ,رونا بحححح,حواا الححححرواتو ححححالن بص حححح ,وو لححححوا ارمححححر إلينححححاف,سححححندوه  ,اسحححح طاعوا ومححححا   يسحححح طيعوا
و ححالن أيضححا  امل قححدم مححن امل حح,خر مبعرفحح   ,والكححاذب مححن الصححالق ,الضححعيف مححنهم مححن المقحح 

و ححالن أحححواهلم مححن اهحح   ,بمر و ححالن أيضححا  اححيوخهم وتأمححاهتم وأعمححا ,أحححواهلم وبلححداهنم
 ,لن اخ صاصححححهم   أبحححححواب الروايححححح ومعرفححححح   حححححا ,ورحأهتحححححم   البلححححدان ,وتحححححنقأهتم, الروايحححح 

واخ صاصحححهم ب ححح ع محححن ارعمحححاا محححن القضحححاع وارذان و حححا ذلحححن محححن  ,وةبحححدبم, وتحححدينهم
ان امل حح,خر بصحححاا  فكحح ,اححيئا  مححن ذلححن -علححيهم ر حح  هللا-أمححور املعرفحح  الححع   ينححوت ارئمحح  
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اعلنحا  ,العظحيمفلهم محن ذلحن اراحر  ,ب لن املعارل والنضع رولئن بعد هلل سباانه وتعاىل
وين هحح    الححاي يب ححدأ برسححوا هللا  ,واملن ظمححني بعقححدبم ,مححن املنخححر ني   سححلكهم هللا 

عليحه - ,وبحو العاقح  ,وبحو املن هحى وبحو احلااحر ىاملب حد بحو -عليه الصأت والسأم-به فهو 
يحه عل-به واعلنا من ال نعاع من أوائع من يحدخع   احناع ه  الصأت والسأم وعنا هللا 

 .-الصأت والسأم
 ,وقححححد علقنححححا   بححححاه اجملححححالس ولحححح  مححححن ال عليقححححات علححححى سححححبيع ا خ صححححار واس ححححاة

 خ صحاروالاال  من ارخوت يريدون ا  ,وإ ال  ,واسخوت م باينون   ذلن بني ر ب  باخ صار
جمححرل ولكححن رأينححا أن ال عليححق   ذلححن مححن ارمححور املهمحح  الححع ختححرج اجمللححس مححن  ؛ًححام الك ححابس

فححإذا  ,وإ ححا إقامحح  احلححدول ؛وأن إقامحح  احلححرول جمححرلت ليسححا بحح  املطلوبحح  ,مسححا  إىل فقححه وفهححم
فحإن إقامح   ؛خا اسنسان بني أمرين   خي ار إ  واحدا  منهما, إقامح  احلحرول أو إقامح  احلحدول

فصحع واحا  ,وبح  الحع يكحون عليهحا المحواب والعقحاب ,ب  ال كليفو  ,احلدول   يدانيها ا ع
 .بني الناس بني أبع ميني و اا وبني أبع ان  ونار هللا 

واملعينحني  ,وعلحى بحاه اجملحالس ,وأس,له سباانه أن يبارك   القائمني على باه الدورت
 ,ر السحححوال واسححح نال وان نحححم وخحححدم إخوانحححه حححن حضححر و م ححح ,عليهححا بححح,ي نحححو  محححن أنحححوا  اسعانححح 

  بححاا واحملبوسحح  لححه  ,واملن ححئني لححه ,و ححالن بححارك هللا عحح  واححع   القححائمني علححى بححاا ايححامم
وقنححا  ر هححا هللا و نححر هلححا وأصححلح هلححا ذري هححا وخلنهححا وخلنهححم   عقححبهم خححاا  إنححه ويل ايححامم 

 .ذلن والقالر عليه وصلى هللا وسلم و بارك على نبينا حممد
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 أسئلة يف ختام الدرس 
 

 مث  أسئل  منها: ,أحسن هللا إليكم
وأ مربم حديم ا لعين ا ,  ,لك   الس   ارو  االسؤاا اروا : سنن ابن مااه أقع ا -1

 بع مث  حكم  من البداعت اا ؟
ال يخ : بسم هللا الر ن الرحيم , وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا حممد ف,ااب 

وعلى آله وأصاابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد , باا  ا اس  كله 
مااه قبع  ابا , نقوا أرلنا بالن  وبو البداعت بسنن ابن بعم  أب العلم

   ,و الن أيض ا ال عاليق ,ال درج وأن نبدأ ب,قع  السنن ارربم وذلن ب,ن أقلها حديم ا
 , الن أيض ا علع من قبع املصنف إيرال ا هلا و أم ا على الروات ب  سنن ابن مااه

ىل الكأم على مث ن,يت بعد ذلن إ ,ف,رلنا ب,قع السنن مث ن درج بعد ذلن فيما بعدبا
 الصاياني يوا هللا .

 
السؤاا الماين: أحسن هللا إليكم السؤاا الماين يقوا نراو منكم الكأم على  -2

 إن أمكن على  ع حديع .الضعناع ارحاليع املعلول  والروات 
ال يخ: س,ا  ا واحد من اسخوت عن الكأم على ارحاليع الوارلت علينا ف,ااب 

 ؛ن أيض ا الروات وباا من ارمور ال اق    ممع باه اجملالس  سنن ابن مااه و ال
وال روح على  رائق العلماع  .وذلن أهنا جمالس تعليق وليسا جمالس ارح واس طرال

ا س نباط بو الاي ي,يت يس نب  حكم ا ارعي ا مث  ؛على نوعني : اس طرال واس نباط 
ق با س طرال بو ال وسم   ذلن ميض  وبو ابيه بال عليقات واحلواا  , أم ا ما ي عل

وحنن  ريق نا   ذلن أن نس نب  ايئ ا من  ,وال عليق على ارحاليع الوارلت   باا
ارحاليع ورمبا  ر على ول  من ارحاليع مث نورل حكم ا    وارلتارحكام ال

ا , أما الكأم على العلع    ع حديع والكأم أيض ا على الروات باا  ا    واحد 
  اروحه أمماا  -عليهم ر   هللا-رن  الك اب  با , والعلماع  ؛يسعه رمبا أاهر

باه ارحاليع يطوا  أمهم عليها لو لو نوبا و الن أيض ا حي اج إىل جمالس 
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ومن عاجل أمماا باه الك   فإنه  د ذلن نابر ا, ويكن  باا أن سنن ابن  . ويل 
و الن  ,الع فيها وفرت ارحاليع املعلول ب  من السنن  -عليه ر   هللا-مااه 

و الن أيض ا من املرتو ني ورمبا أيض ا  ن  ,و الن أيض ا جمهولني ,الروات من الضعناع
وباا  ا اعلنا ن كلم على سبيع اسواا وي ق علينا الكأم على  .ي هم برواي ه
 ال نصيع.

 
ن الواابات ونرى قصور ا   أحسن هللا إليكم السؤاا المالع: يقوا: إنكار املنكر م -3

باا ايان  وصع إىل علماع ي هدون منكرات  اخ أط ومساات نسائي  أمام 
 الرااا وباا يؤثر على العام  فنا اج إىل حديع حوا باا , أحسن هللا إليكم.

ال يخ:  ا   خينى أن  هللا سباانه وتعاىل رب  أحكام ال ريع  به سباانه ف,ااب 
وأن  احلق  إ ا يؤخا من  ,هللا      ابه سباانه وتعاىل وسن  رسوا وتعاىل , وأن هلا

: الك اب والسن  و  يؤخا من الناس وهلاا هللا اع وعأ يس,ا املكلنني يوم القيام  
فاسااب  إ ا ت س,ا يس  إااب  املرسلني   يس  إااب  , ) ماذا أاب م املرسلني 

وهلاا نقوا إن ارم  إذا عل قا ننسها  ,و ذلنالعلماع ورمبا تصرفات املصلاني وحن
فإنه يدخع عليها من اخلط, وال لع يس   ؛ب,فرال سواع  انوا مصلاني أو علماع

  باا الباب وهللا اع وعأ ما اعع  -سباانه وتعاىل-لعف القيام ب,مر هللا 
ا قدوت    باا الباب إ  رسوا هللا   , وبو الاي أمرنا هللا اع وعأ  أحد 

أما ما ي علق مبا س ئع عنه   ممع باا ورمبا أيض ا ي  ابد وذلن   و با ق داع به ؛ 
الدعات لبعم موالم ا خ أط ورمبا املساات الع ي هدبا  وأاهول بعم العلماع 

بعم املن سبني للصأح والعلم والنضع , نقوا إن أمماا باه القضايا ب  حمسوم  
باع بار أن احلق إ ا ربطه هللا  ؛ها إىل أقواا فأن وفأنمن اه  ال ريع  و  ي نظر في

أمر ا وقد  افيه اع وعأ بالك اب والسن  وأمماا باه ارمور ب   ا قضى هللا 
أخرج البخاري ومسلم من حديع ع قب  أن الن  صلى هللا عليه وسلم قاا : إيا م و 

 أيض ا , وقد ااع عن الن  احلمو؟ قاا: احلمو املوت الدخوا على النساع , قالوا:
من اخ أط الرااا بالنساع ح, مم خا اخللق  -عليه الصأت والسأم-اح يا ه 
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وأفضلهم وأمان ارم  وبم الصااب  من عدم تقارب أ هر ايع على باه اررض 
ملا أرلن النساع أن  عع هلن جملس ا   بعد أنبياع هللا سباانه وتعاىل وهلاا رسوا هللا 

ا ما قاا : ائ ني مم الرااا .  ما ااع   صايح البخاري من حديع أيب خاص  
ااعه النساع فقلن :  لبنا علين الرااا فااعع لنا   سعيد اخلدري أن رسوا هللا 

عليه -هلن  يوم ا فوعظهن  . وباا حاا الن    يوم ا من ننسن , فأعع رسوا هللا 
س قبلون القبل  ويس دبرون النساع ومم والرااا ي, ح,   الصأت -الصأت والسأم
 ما ااع   الصايح )خا صنول الرااا   -عليه الصأت والسأم-ذلن قاا الن  

أوهلا وار با آخربا وخا صنول النساع آخربا واربا أوهلا   وباا مم واول 
عليه الصأت -ذلن , بع إن الن    مم ذلن قاا الن   ,ا س دبار وعدم املوااه 

ي,يت ان   أوساط الرااا  ما   ح,   بيع ه للنساع ما  ان الن   -أموالس
ااع   صايح -عليها رلوان هللا تعاىل–ااع   الصايح من حديع عائ   

بايم النساع بالكأم و    البخاري من حديع عروت عن عائ   أن رسوا هللا 
 -عليه الصأت والسأم-يد امرأت ق   , وباا ااع عن الن    يصافح رسوا هللا 

واخللناع من بعدبم , بع إن أيض ا   من واوه م عدلت و الن أيض ا   حاا الن  
باا ح,   ارمم السابق   ما ااع   حديع عائ   و الن   حديع ابن 

مسعول أن نساع بو إسرائيع   ن  يصلني   البيوت فيصلني مم الرااا   بيوت , 
خ   ي  وفن للرااا فمنعن من ذلن , وباا  ان   ةمن  و ن  ي خان نعا   من

إذ ا وباا أمر من ارمور الع ربطها هللا ع   واع  ب,مور ارخأق فه   ,بو إسرائيع
من ارمور احملسوم  الع لا  الدليع عليها   موالم  مات وبو عمع اخللناع 

ان وبو اتناق ارئم  أيب بكر وعمر وعمم من -عليهم رلوان هللا تعاىل-الراادين 
بلى و  أعلم من خيالف   ذلن   سائر املااب  النقهي  وباا من ارمور الع رمبا ت  

 . اا ارم    ارةمن  امل ,خرت
ومن ارمور املهم  أنه    على أبع العلم أن يبينوا أمر هللا سباانه وتعاىل فإذا قام 

,  ن سب  الضأا و احملن  على ارم م بااالداع  فإن ه ي , د ذلن وأن   مان ذلن 
ي,تس  به أن  الن أيض ا من سب  ان  ار ال ر   الناس خاص   ن ي ق دى ام 
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الناس   حاا رؤي ه وهلاا هللا اع  وعأ اد ل   أمر   مان احلق  وهلاا يقوا هللا 
ناه )إن الاين يك مون ما أن لنا من البينات واهلدى من بعد ما بي   :سباانه وتعاىل

إ  الاين تابوا وأصلاوا * يلعنهم هللا ويلعنهم الأعنون  للناس   الك اب أولئن
وبينوا   أي  بد من حاا اسنسان إذا  ان ي ق دى به فك م ايئ ا عند ورول مق ضى 

اهلل سباانه وتعاىل اعع العا  فإقام ه أنه   ي  اب من ذلن إ  ببيانه للناس , 
 , ااهله ورمبا العا  يؤثر على الناس بنعله أ مر من ت,ثاه بواملصلح قدوت بقوله وفع

ولو   ي لني اسنسان ااا , وهلاا هللا اع وعأ ملا وصف اليهول   قوله سباانه 
وإ ا يسمم الكاب املنسوب  ,وتعاىل ) مساعون للكاب   أن  منهم من   يكاب

 .  الكابفكان ذلن لاخأ    حكم من ار   ,إىل هللا و  ينكره
 الن أيض ا أمان  ا ق داع وإقام   ,وهلاا نقوا إن  أمان  الكلم  ب  من ارمور املهم 

وي , د ذلن إذا  ان الراع ين س  إىل  ,اريع  هللا ع  واع ب  من ارمور املهم 
, فإن باا من ارمور املهم  , مث أيض ا إن باه القضي  قضي   اق داععلم وصأح و 

راع باملرأت وحنو ذلن باه قد وصلا فيها احلضارت املالي  إىل بعد اخ أط وعأق  ال
وال درج   ذلن امل سار  بو الاي ألى باحلضارت الاربي  إىل ما وصلا  ,اديد اد ا

إليه , احلضارت الاربي  إىل قرن قري    تكن  ن ت سابع ح,   مقدمات يسات من 
نني سن    يكن   بريطانيا على سبيع مسائع احلرام بع رمبا إىل حنو سبعني أو مثا

اخلصوري اسذن بالروايات اينسي  مث بعد ذلن تدراوا واتبعوا خطوات ال يطان 
للمك وب على ورق وال درج  همح, توسعوا   ذلن ف,ذنوا باينس عمأ  بعد لرمي
وهلاا الارب جتاوةوا قضي   ,  باا باب عظيم حا ر هللا ع  واع من الولوج فيه

صرا  مم النطرت , بم اآلن ي صارعون مم النطرت , جتاوةوا لصرا  مم اسسأم إىل اال
مس,ل  لليع ال نا باع بار أن الننس ت  ول من اه  الراع إىل الصل  باملرأت باع بار 

بع جتاوةوا   ذلن  ,امليع النطري , ااوةوا باا ارمر إىل صل  الراع بالراع باحلرام
ا  الاريب امل اضر يدعى ااا إىل عأق  الراع بالبهيم  واملرأت    ما من بلدان الع
بو باب وإذا  .ويبامه  الن أيض ا أصااب باه احلضارات ,بالبهيم  وباا مباوي

و جل إليه خبطوت واحدت فإنه ي درج , وإين أعيا أبع البلد وأعيا أبع الصأح أن 
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مث مسارع   مث  وبرول    ااري  يدخلوا   باا ااه اخلطوات فإن  أوا خطوت ي لوبا 
 إيا م .و  يننرط عقد ارخأق عافنا هللا 

 
السؤاا الرابم : أحسن هللا إليكم يقوا بع بناك من صن ف حوا رااا ابن مااه  -4

بالنسب  لرااا ابن مااه , صنف الاب  ر ه هللا اجملر ل و وم فيه الروات الاين اننرل 
, و الن أيض ا قد صن ف أئم  ولكن م اوا -هللاعليه ر   -باسخراج هلم ابن مااه 

 .ذلن جبمل  من الروات سواع  ان ذلن للك   الس   و ابا
واملصننات   ذلن  ك اب الكماا و الن أيض ا هتاي  الكماا وهتاي  ال هاي  

العلماع  الكااف للاب  و ابا ب  مصننات  بعم ااع أيض ا من مصن نات وما
لكأم على روات ابن مااه وعلى  ابم ,أم ا على سبيع  د فيها  ال  العلم ا

مسابا اجملر ل   أمساع رااا  -عليه ر   هللا-ا ننرال فمم  رسال   بن مااه للاب  
 ابن مااه .

 
 هلل الاي بنعم ه ت م الصاحلات, واحلمد

س,ا أن  علحه نوهللا سعى خلف باا ايهد جمموع  من ارخوات اكر هللا سعيهن, 
 ا إليه ةلنى   انات النعيم.مقرب   ,ا لواهه الكرميص  خال
فاملح,موا  حن نظحر إليهحا أن يسحا  ذيحع  ؛ بحواتا  بنوات أو صحدر عن ح اوإن وقم من   

 .السرت عليها فإن الصنح عن عمرات الضعال من ايم أفالع ارارال
 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصابه وسلم.
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 186 ....................................... الساور ت,خا   ااع ما: باب

 186 ....................................... اسفطار تعأيع   ااع ما: باب

 187 ................ الصوم   واخليار الليع, من الصوم فرض   ااع ما: باب

 187 ..................... الصيام يريد وبو انبا يصبح الراع   ااع ما: باب

 188 .......................... اهر  ع من أيام ثأث  صيام   ااع ما: باب

 188 ................................ السأم عليه نوح صيام   ااع ما: باب

 188 ..................................... السبا يوم صيام   ااع ما: باب

 189 ....................................... عرف  يوم صيام   ااع ما: باب

 189 .............................................. عااوراع يوم صيام: باب

 191 ............................................... احلرم أاهر صيام: باب

 191 ........................................ عنده أ  ع إذا الصائم  : باب

 191 ......................... فيه فرط قد رمضان صيام وعليه مات من: باب

 191 .................................... نار من صيام وعليه مات من: باب

 192 ........................................ وليل  أو يوم اع كال  : باب

 193 .................................. املسأد خيم    ا ع كال  : باب

 193 ................................ املسأد   أبله ي وره املع كف  : باب

 195 ............................................. ا ع كال ثواب  : باب
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 196 ........................................................... ال  ات   اب

 196 ................................................... النطر صدق : باب

 197 ......................................... قراب  ذي على الصدق :  باب

 199 ......................................................... النكاح   اب

 199 ............................................ ال وج على املرأت حق: باب

 199 ............................................ املرأت على ال وج حق: باب

 211 ................................................... النساع فضع: باب

 211 ................................ ي  واها أن أرال إذا املرأت إىل النظر: باب

 212 .................................................. النكاح خطب : باب

 212 .................................................. والدل الاناع: باب

خنمني: باب
 
 213 ....................................................... امل

 213 .............................................. ايما  عند ال سرت: باب

 213 ..........................................................الع ا: باب

 214 ......................... خال ها على و  عم ها على املرأت تنكح  : باب

 214 ................................................. له واحمللَّعغ  لغعاحمل: باب

ر غم  : باب  214 .......................................... واملص ان املص  ل 

 215 ....................................... أخ ان وعنده ي سلم الراع: باب

 215 ..................................... سيده إذن باا العبد ت ويج:  باب

 215 ........................................... امل ع  نكاح عن النه : باب

 216 .............................................. النساع بني القسم : باب

 216 ............................................. ال  ويج   ال ناع : باب
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 217 ........................................... ولده   ي ن الراع: باب

 218 .................................... احلأر وللعابر للنرال, الولد: باب

 218 ............................................ احلأا احلرام حيرم  : باب

 219 ......................................................... الطأق   اب

 219 ................................................... السن   أق: باب

 211 ............................................. تطلق  يف احلامع: باب

 211 ........................................................ الراع : باب

 211 ..................................... ةواها عنها مل وىفا تع د أين: باب

 212 .................................. وننق  سكىن هلا بع ثأثا املطلق  باب

 212 ...................................  عبا راام أو نكح أو  لق من باب

 214 ...................................... والنائم والصاا املع وه  أق باب

 214 ........................................... والناس  املكره  أق: باب

 215 .............................................. الطأق به يقم ما: باب

 215 .................................................... الب    أق: باب

 216 ............................................... امرأته خيا الراع: باب

 217 ............................................. للمرأت اخللم  رابي : باب

 217 ................................................... املخ لع  عدت: باب

 218 ........................................................ اسيأع: باب

 218 ........................................................ الظهار: باب

 219 ......................................................... اللعان: باب

 221 .......................................... أع قا إذا ارم  خيار: باب
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 221 .......................................... وعدهتا ارم   أق  : باب

 222 .................................. ةواها عنها للم وىف ال ين   رابي  باب

 223 .................................... امرأته بطأق أبوه ي,مره الراع: باب

 223 ..................................................... الكن ارات   اب

 223 ......................................... هللا باا حيلف أن النه : باب

 224 .................................. اسسأم مل   ا مبل  حلف من: باب

 225 ......................... منها خاا  ابا فرأى ميني على حلف من: باب

 225 .................................  أبليكم تطعمون ما أوس  من: )باب

 225 .......................... يكنر و  ميينه   الراع يس لج أن النهى: باب

 226 ..................................................... املقسم إبرار باب

 227 ................................................. ميينه   ور ى من باب

 227 ................................................. النار عن النه  باب

 228 ................................................... بالنار الوفاع: باب

 229 ..................................................... ال أارات   اب

 229 ............................................. املكاس  على احلع باب

 231 ............................................... ال أارت   ال وق : باب

 231 ................................................. وايل  احلكرت: باب

 231 ..................................................... الراق  أار: باب

 232 .... الناع وعس  الكابن وحلوان البا  ومهر الكل  مثن عن النه : باب

 233 ................................................. بيعه حيع   ما: باب

 233 ................. سومه على يسوم و  أخيه, بيم على الراع يبيم  : باب
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 234 ....................................... لبال حالر يبيم أن النه : باب

 234 .......................................... ايل  تلق  عن النه : باب

 235 ...................................................... اخليار بيم: باب

 235 ............... يضمن   ما ربح وعن عندك, ليس ما بيم عن النه : باب

 236 ..................................................... العربان بيم: باب

 236 ..................................................... امل ايدت بيم: باب

 237 ............................................... يسعر أن  ره من: باب

 238 ......................................................... السوم: باب

 238 ................................... والبيم ال راع   ارميان  رابي : باب

 239 ........................ صأحها يبدو أن قبع مارالم بيم عن النه : باب

 239 .............................. يقبم أن قبع الطعام بيم عن النه : باب

 241 ................................ الرب   من الطعام  يع   يراى ما: باب

 241 .................................... البكور   الرب   من يراى ما: باب

 241 ..................................................... املصرات بيم: باب

 241 ............................................. فليبي نه عيبا با  من: باب

 242 ..................................... الس  بني ال نريق عن النه : باب

 242 ............................. بيد يدا م نالأ  وة   وما الصرل: باب

 243 ..................................... النسيئ    إ  ربا   قاا من: باب

 243 ........................................... نسيئ  باحليوان احليوان: باب

 244 ................................................. الربا   ال اليي: باب

 245 ........................................ ةواها ماا من للمرأت ما: باب
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 246 ................... منه يصي  بع حائ  أو قوم مااي  على مر من: باب

 247 ........................................................ حكامار   اب

 247 .................................................... القضات ذ ر: باب

 248 ...................................... احلق فيصي    هد احلا م: باب

 248 ....................................  ضبان وبو احلا م حيكم  : باب

 249 ......................... ما    اا ليق طم فاارت ميني على حلف من: باب

 251 ....................................... احلدول مقا م عند اليمني: باب

 251 .......................... بين  بينهما وليس السلع  يدعيان الراأن: باب

 251 ................................................. بالقرع  القضاع: باب

 251 ........................................... أبويه بني الص  ختيا: باب

 252 .......................... أفلس قد راع عند بعينه م اعه واد من: باب

 252 .......................................... واليمني بال ابد القضاع باب

 253 ................................................... ال ور اهالت: باب

 253 ........................................................ اهلبات   اب

 253 .............................................. ولده يناع الراع: باب

 255 ........................................................ العمرى: باب

 255 ......................................................... الرقىب: باب

 256 ................................................. اهلب    الراو : باب

 256 ....................................................... الصدقات   اب

 256 ...................................... ورثها مث بصدق  تصدق من: باب

 257 ........................................................ الوليع : باب
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 257 ........................................................ الكنال : باب

 257 ...................... رسوله وعلى هللا فعلى لياع ا أو لين ا ترك من: باب

 258 .......................................... سلطان احلق لصاح : باب

 259 ................................... واملأةم  الدين   احلبس باب: باب

 261 ........................................................ القرض: باب

 261 ........................................................ الربون   اب

 261 ......................................................... الربن: باب

 262 .................................................. الربن يالق  : باب

 263 ............................................ والربم بالملع امل ارع : باب

 263 ............................................. امل ارع  من يكره ما: باب

 264 ....................................... ثأي   ار اع املسلمون: باب

 265 .......................................... .والعيون ارهنار إقطا : باب

 265 .......................... الكأل به ليمنم املاع فضع منم عن النهى: باب

 266 ............................ املاع حبس ومقدار ارولي  من ال رب: باب

 267 ..................................................... املاع قسم : باب

 267 ................................ ممله   مثنه  عع و  عقار ا با  من: باب

 268 ......................................................... ال نع    اب

 268 ...................................... انع  فأ احلدول وقعا إذا: باب

 268 .......................................................... اللقط    اب

 268 ........................................................ اللقط : باب

 269 ........................................................... الع ق   اب
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 269 ................................................. ارو ل أمهات: باب

 271 ....................................................... املكات : باب

 271 .................................. حر فاو حمرم رحم ذا ملن من: باب

ا أع ق من: باب  271 ................................... خدم ه واارتط عبد 

 271 ........................... بالراع ليبدأف وامرأته راع ع ق أرال من: باب

 271 ..........................................................احلدول   اب

 271 .............................. ثأي   إ  مسلم امرئ لم حيع  : باب

 272 ................................................... احلدول إقام : باب

 272 ............................................. احلدول   ال ناع : باب

 274 ....................................................... ال نا حد: باب

 275 ......................................... لوط قوم عمع عمع من: باب

 275 .......................................... اسماع على احلدول إقام  باب

 275 .................................................... القال حد: باب

 276 ...................................................السكران حد: باب

 276 ............................................... السأح اهر من: باب

 277 ...................................... اهيد فهو ماله لون ق ع من باب

 277 ..................................................... يسرق العبد باب

 278 ..........................................  مر و  مثر   يقطم   باب

 278 ........................................ راأ امرأته مم  د الراع باب

 279 ......................................................... الديات   اب

 279 .............. املاا بيا فن  عاقل  له تكن   فإن العاقل  على الدي : باب
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 279 ................................................... فيه قول   ما: باب

 281 ............................................ بالقول ين دى ايارح: باب

 281 ..................................................... الكافر لي : باب

 281 ........................... لولدبا ومااثها عصب ها على املرأت عقع: باب

 281 ....................................................... املولا : باب

 282 ............................................ بكافر مؤمن يق ع  : باب

 282 ............................................. بولده الوالد يق ع  : باب

 283 ............................................. بالسيف إ  قول  : باب

 283 ......................................................... ايبار: باب

 284 .............................................. القصاري   العنو: باب

 284 ......................................................... الوصايا   اب

  ........................................ 284 هللا رسوا أوصى بع: باب

 285 .............................................. الوصي  على احلع: باب

 285 ................... املوت عند وال باير احليات   اسمساك عن النه : باب

 286 ................................................. بالملع الوصي : باب

 286 ................................................. لواري وصي   : باب

 287 ..........................  باملعرول فلي, ع فقاا  ان من: ) قوله: باب

 287 ........................................................ النرائم   اب

 287 .................................................... ايد فرائم: باب

 288 ................................................... ايدت مااي: باب

 288 ................................................... القاتع مااي: باب
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 289 .................................................. ولده أنكر من: باب

 289 .................................. بب ه عن و الو ع بيم عن النه : باب

 291 .......................................... وري املولول اس هع إذا: باب

 291 ........................................................ ايهال   اب

 291 ................................... تعاىل هللا سبيع   الننق  فضع: باب

 291 ................................................ البار   و فضع: باب

 291 ....................................... ق وين فضع و الديلم ذ ر: باب

 292 .................................................. الق اا   الني : باب

  .................................... 293 هللا سبيع   اخليع ارتباط: باب

 293 ...................................... هللا سبيع   ال هالت فضع: باب

 294 ........................................... ال هالت يهف يراى ما: باب

 294 ............................................... ارلوي  و الرايات: باب

 295 ........................................................ السرايا: باب

 296 ............................................... احلرب   ديع اخل: باب

 296 .................................................. ارسارى فداع: باب

 298 .................................................. الانائم قسم : باب

 298 ................................................... اسمام وصي : باب

 311 ......................................... هللا معصي     اع   :  باب

 311 ................................................... بالبيع  الوفاع: باب

 311 .................................................... النساع بيع : باب

 312 ....................................................... املناسن    اب



 التعليقات الوهاجة على سنن ابن ماجه 411

 

 312 ................................................ احلج إىل اخلروج: باب

 312 .............................................. والعمرت احلج فضع: باب

 312 ............................................... الرحع على احلج: باب

 313 .............................................. ويل باا لج املرأت: باب

 313 ................................................. امليا عن احلج: باب

 314 ..................................... باحلج هتع واحلائم الننساع: باب

 314 ........................................................ اسحرام: باب

 315 ............................................. بال لبي  الصوت رفم: باب

 315 .................. نعلني أو إةار ا  د   إذا للمارم واخلنني السراويع: باب

 315 ............................................... هرأس ياسع احملرم: باب

 316 ................................. واهها على الموب تسدا احملرم : باب

 317 ................................................. احلج   ال رط: باب

 317 .................................................. احلأر اس أم: باب

 318 .............................................. البيا حوا الرمع: باب

 318 ..................................................... ا لطبا : باب

 319 .................................................. الطوال فضع: ببا

 319 ............................................ الطوال بعد الر ع ني: باب

 311 ..................................................... احلج فسخ: باب

 311 ......................................................... العمرت: ببا

 311 ............................................ القعدت ذي   العمرت: باب

 311 .................................. املقدس بيا من بعمرت أبع من: باب
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 311 ................................. وم ليل  النأر قبع عرف  أتى من: باب

 312 ....................................... جبمم الصأتني بني ايمم: باب

 312 ............................................... الرم  حصى قدر: باب

 313 ........................................ العقب  ورت ترمى أين من: باب

 313 .............................................. الصبيان عن الرم : باب

 314 ......................................... ال  ريق أيام ايمار رم : باب

 314 .................................................... البيا ةيارت: باب

 315 ................................................ ةم م من ال رب: باب

 315 .................................................. الولا   وال: باب

  ............................................. 316 هللا رسوا حأ : باب

 316 ......................................... احملرم يصيبه الصيد ا اع: باب

 316 .................................................. احملرم يق ع ما: باب

 317 ..................................... الصيد من احملرم عنه ينهى ما: باب

 317 ................................................... البدن ر وب: باب

 318 ............................................. عط  إذا اهلدي  : باب

 318 ..................................................... مك  فضع: باب

 319 ......................................... مبك  رمضان اهر صيام: باب

 319 ....................................................... ارلاح    اب

 319 .......................................   أم ب  وااب  ارلاح : باب

 321 .................................... البدن  عن الانم من جت ئ  م: باب

 321 ....... وأنناره اعره من ايئ ا الع ر   ي,خا فأ يضا  أن أرال من: باب
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 321 ......................................................... الابائح   اب

 321 ........................................................ العقيق : باب

 321 ........................................ الابح ف,حسنوا ذي م إذا: باب

 321 ............................................. الابح عند ال سمي : باب

 322 ........................................................ خالسل: باب

 323 ..................................................... اخليع حلوم: باب

 323 ........................................... أمه ذ ات اينني ذ ات: باب

 323 .......................................................... الصيد   اب

 323 .......... مااي  أو حري   أو صيد  ل  إ  الكل  اق ناع عن النه : باب

 324 ................................................... القوس صيد: باب

 324 ................................... حي   وب  البهيم  من قطم من: باب

 324 ............................................... ق له عن ينهى ما: باب

 325 ...................................................... الوةن ق ع: باب

 325 ......................................................... الضبم: باب

 326 .......................................... البار صيد من الطا : باب

 326 ........................................................ الاراب: باب

 327 ........................................................ ار عم    اب

 327 ............................................. الطعام عند الولوع: باب

 327 ................................................... م كئ ا ار ع: باب

 327 .............................................. سقطا إذا اللقم : باب

 328 ......................................... الطعام على المريد فضع: باب
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 329 ........................................... الطعام على ا ا ما : باب

 329 ................................................... قائم ا ار ع: باب

 329 ........................................................ ال واع: باب

 329 ........................................................ القديد: باب

 331 ............................................... بال مر البلح أ ع: باب

 331 ............................................ ال مر قران عن النه : باب

 331 ....................................................... النالوذج: باب

 331 ........................................................ الضياف : باب

 332 ............................................. والسمن اي ن أ ع: باب

 332 ......................................................... ارارب    اب

 332 ............................................... حرام مسكر  ع: باب

 333 ........................................... النض  آني    ال رب: باب

 334 ........................................... السقاع فم من ال رب: باب

 334 ................................... فارمين ارمين أعطى ارب إذا: باب

 335 .......................................................... الط    اب

 335 ........................................................ العسع: باب

 335 ......................................... اخلبيع الدواع عن النه : باب

 336 ....................................................... احلأام : باب

 336 ............................................. حي أم اريام أي  : باب

 337 ..................................................... ا  وى من: باب

 337 .............................................. بالقرآن ا س  ناع: باب
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 337 .......................................................... العني: باب

 338 ............................................ العني من اسرتقى من: باب

 339 .............................................. والعقرب احلي  رقي : باب

 339 ............................... به عوذ وما و    الن  به عوذ ما: باب

 341 ................................................. الرقي    الننع: باب

 341 .............................. الطات يكره و الن,ا يعأبه  ان من: باب

 341 ........................................................ السار: باب

 341 .................................... منه ي عوذ ما و اررق و الن  : باب

 341 .......................................................... اللباس   اب

 342 ............................................ بو أين اسةار مولم: باب

 343 ................................................ السولاع العمام : باب

 343 ...................................... للنساع والاب  احلرير لبس: باب

 343 ............................................. للرااا ار ر لبس: باب

 343 ....................................... لباا إذا املي   الول لبس: باب

 344 .............................................. بالسوال اخلضاب:  باب

 344 ............................................. ال عر  مرت  رابي : باب

 345 ............................................... الق   عن النه :  باب

 345 .............................................. يو , فيما الصور:  باب

 345 .......................................................... ارلب   اب

 345 .................................................... الوالدين بر:  باب

 346 .................................. اتالبن إىل واسحسان الوالد بر:  باب
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 346 ........................................ الطريق عن ارذى إما  :  باب

 347 ....................................... الام  أبع على السأم رل: باب

 347 ........................................... الراع يد يقبع الراع: باب

 348 ............................................... العا س ت ميا: باب

 348 ................................. الواه على ا لطأا  عن النه : باب

 349 ..........................................................املدح: باب

 349 .................................................. احلمام لخوا: باب

 351 ................................................... بالنرل اللع : باب

 351 ................................................. باحلمام اللع : باب

 351 ..................................... المالع لون اثنان ي نااى  : باب

 351 ................................................... القرآن ثواب: باب

 352 .................................................. ال سبيح فضع: باب

 353 ................................................... العمع فضع: باب

 354 .......................................................... الدعاع   اب

 354 ................................................... الدعاع فضع: باب

  ............................................ 354 الن  منه تعوذ ما: باب

 355 ................................................ ارعظم هللا اسم: باب

  .................................................. 355 هللا أمساع: باب

 356 ...................................... سافر إذا الراع به يدعو ما: باب

 357 ...................................................... الرؤيا تعبا   اب

 357 .............................. له ترى أو املسلم يرابا الصاحل  الرؤيا: باب
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 357 ................. الناس به حيدي فأ منامه   ال يطان به لع  من: باب

 358 .................... وال على إ  يقصها فأ وقعا, عربت إذا الرؤيا: باب

 358 ...........................................  اذب ا حلم ا للم من: باب

 358 .................................................... الرؤيا تعبا:  باب

 359 ........................................................... النا   اب

 359 ................................................ النهب  عن النه : باب

 361 ................................................. ارعظم السوال: باب

 361 .............................................. النا من يكون ما: باب

 361 ................................................ الن ن    ال مبا: باب

 362 ...............................................  ربيا اسسأم بدأ: باب

 363 ................................. املنكر عن والنه  باملعرول ارمر: باب

 363 ...................................................... العقوبات: باب

 364 ........................................................ اآليات: باب

 364 ...................................................... اخلسول: باب

 364 ................................................... البيداع ايش: باب

 365 .................................................... اررض لاب : باب

 365 .......................................................... الرتك: باب

 366 ........................................................... ال بد   اب

 366 .................................................... النقراع من ل : باب

 366 .................................................. النقراع جمالس : باب

 366 ........................................................ القناع : باب
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 367 ................................................. البكاع و احل ن: باب

 367 ............................................. العمع على ال وق :  باب

 368 ................................................ السمع  و الرياع: باب

 368 ................................................... احلسن المناع: باب

 369 ................................................ اراع و ارمع:  باب

  .............................................. 369 حممد أم  صن : باب

 369 .................................................. ال ناع  ذ ر: باب

 374 ................................................   الدرس خ ام   أسئل 

 379 ............................................................. النهرس
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