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  مسند اإلمام الشافعي

  الجزء األول

  السندي اإلمام مقدمة

  ِحيمْ  الرّ  الَرحمن هللاَّ  بِْسمِ 

 إسم بالكسرھي المنة(  المنن وفنون النعم صنوف من ومنحتنا والنظائر األشباه عن وصفاتك ذاتك)  تنزھت(  تقدست من يا اللھم كسبحان
 يد جمع األيادي(  أياديك من شملتھم لما خلقك كافة على الحمد وأوجبت الخواطر تؤمله ماال)  األنعام بمعنى االمتنان من واإلحسان النعمة
 بل الضمائر سيئآت على تجازھم فلم السرائر عليه استولت بما منھم علمك مع والظواھر البواطن في)  الجمع جمع فھو ةالنعم بمعنى
)  الكثير العطاء وھي رغيبة جمع الرغائب(  الرغائب وأنلتھم المواھب لھم)  واسعة كثيرة أي جزلة جعلتھا المواھب أجزلت(  أجزلت
 وعظيم وجھك لجالل ينبغي كما خلقك جميع من تستوجبه ما أضعاف وأضعاف نفسك به حمدت كما الحمد فلك وكرما منك تفضالً 
 لي يظھر(  وأفخر عبادك من اخترته من سيد على والسالم والصالة علمك وسعه ما عدد ونفس)  النظرة:  اللمحة(  لمحة كل في سلطانك

 نعم.  منه تؤخذ حتى فعل لھا يسمع فلم أفخر واما القدر العظيم مفالفخ قدره وعظم ضخم:  ككرم فخم من افخم عن مصحفة ھنا أفخر أن
 كلمتك أعلى حتى أعدائك سبيلك في وجاھد زواجرك وترھيب أوامرك ترغيب في قام من)  فعلله ال ولكن شئ كل من الجيد الفاخر
 صلواتك زالت ال موھباتك يموعظ تفضالتك جزيل من لخلقك منك ذلك فكان عبادتك حق وعبدك لك شريك كل ونفى توحيدك وأظھر

 الخلق سادوا بفضله الذين آله وعلى طلباته أجل من ذلك وكان وعدته بھا التي الوسيلة مقام وتنيله جھاته جميع من به تحيط وتسليماتك
  آمين تعمھم ورحماتك بھم مستمراً  رضوانك دام ما األبرار األتقياء األخيار وصحابته وقادوا

 األنصاري الواعظ مراد محمد القاضي علي بن محمد ابن عابد محمد مغفرته الي وأحوجھم رحمته الى هللاَّ  دعبا أفقر:  فيقول وبعد
ً  األيوبي  الشافعي االمام مسند وكان ثابت بن النعمان حنيفة أبي األعظم والھمام األقدم االمام مسند ترتيب من فرغت لما مولداً  السندي نسبا
 امام األمة مقتدى عن سليمان بن الربيع عن األصم يعقوب بن محمد العباس أبي عن الحيري الحسن بن دأحم بكر أبو القاضي رواه الذي
 فيه البحث يشكل كان ولذلك الفقھية األبواب على مرتب غير كرامته دار وبوأه هللاَّ  رحمه الشافعي ادريس بن محمد هللاَّ  عبد أبي األئمة
ً  الطالب على  يختار أن منه طلب(  استخرت كتابه من متفرقة مواضع في للحديث تكراره أو مظانه غير يف للحديث ايراده عند خصوصا
ً  وشرعت لذلك صدري فانشرح.  وتبويبه وتھذيبه وترتيبه جمعه في تعالى هللاَّ )  لك يخره هللاَّ  استخر يقال االمرين أصلح له َّ  مستعينا  با

 كل في والعام الخاص به ينتفع األعمال خالص من تعالى هللاَّ  جعله موجود كل يفتقر واليه.  خيروجود كل مفيض انه ھنالك فيما تعالى
 . آمين االحوال
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  واإلسالم اإليمان باب

 :  يقول هللاَّ  عبيد بن طلحة سمع انه أبيه عن مالك بن سھيل أبي عمه عن مالك) :  أخبرنا(  - 1

 يفقه وال صوته دوي يسمع الرأس)  منتشرة قائمة أي الرأس شعر ثائر تقديروال مضاف حذف على الكالم(  ثائر نجد من أعرابي جاء -
 عليّ  ھل قال" .  والَّلْيلَةِ  الَيْومِ  في َصلََواتٍ  َخْمسُ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي له فقال اإلسالم عن يسأل ھو فإذا دنا إذا حتى يقول ما

عَ  أَنْ  االَّ .  الَ : "  قال ؟ غيرھا  شھر صيام وسلم هللاَّ  عليه هللاَّ  صلى النبي له وذكر) . "  للخفة تائيه إحدى حذف تتطوع أصله وعتط(  َتَطوَّ
عَ  أَنْ  االَّ .  الَ : "  قال ؟ غيره عليّ  ھل:  فقال رمضان ً  منه أنقص وال ھذا على أزيد ال وهللاَّ  يقول وھو الرجل فأدبر. "  َتَطوَّ  فقال.  شيئا
 "  صدق ان أفلح: "  وسلم هعلي هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول

 :  يقول هللاَّ  عبيد بن طلحة سمع انه أبيه عن مالك بن سھيل أبي عمه عن أنس بن مالك) :  أخبرنا(  - 2

 :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال.  اإلسالم عن يسأل ھو فإذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول الى رجل جاء -

  والَّلْيلَةِ  الَيْومِ  في َصلََواتٍ  َخْمسُ 

 :  قال ؟ غيرھا عليّ  ھل قال

عَ  أَنْ  االَّ .  الَ    َتَطوَّ

 :  قال الداري تميم عن الليثي يزيد بن عطاء عن الصالح أبي بن سھيل عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 3

ينُ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال - ينُ  النَِّصيَحةُ  الدِّ ينُ  َحةُ النَِّصي الدِّ َِّ  النَِّصيَحةُ  الدِّ ةِ  ولَِنِبيِّهِ  ولِِكَتاِبهِ  ِ ِتِھمْ  الُمْسلِِمينَ  وألَِّ◌ِئمَّ (  وعاَمَّ
 عبادته في واالخالص بوحدانيته االعتقاد صحة َّ  والنصيحة الخلوص اللغة في النصح واصل له للمنصوح الخيرة ارادة النصيحة
 في اطاعتھم لالئمة والنصيحة ونھيه المره واالنقياد ورسالته بنبوته التصديق لنبيه والنصيحة فيه ماب والعمل به التصديق لكتابه والنصيحة

 )  مصالحھم الى ارشادھم المسلمين لعامة والنصيحة.  الحق

 :  يقول هللاَّ  عبد بن جرير سمعت:  قال عالقة بن زياد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 4

  مسلم لكل النصح على وسلم ليهع هللاَّ  صلى النبي بايعت -

 :  ھريرة أبي عن الرحمن عبد ابن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 5

 قوله ومعنى - وحموا منعوا(  واَعَصمُ  قالوھا فإذا.  هللاَّ  االَّ  ِالَه الَ :  َيقُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أُقاَتِلُ  أََزالُ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 في أضمروا ما على لھم المجازي ھو أي هللاَّ  على وحسابھم قال ثم منھم فيقتص دمائھم او غيرھم أموال على يعتدوا أن إال أي بحقھا إال

 "  هللاَِّ  َعلَى وِحَساُبُھمْ  ِبَحقَِّھا االَّ  وأَْمَوالُھمْ  ِدَماَئُھمْ  ِمنِّي) .  لنطقھم مخلفا قلوبھم

 :  ھريرة أبي عن عوف بن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 6

 االَّ  وأَْمَوالُھمْ  َماَئُھمْ دِ  ِمنِّي َعَصُموا قالوھا فإذا.  هللاَّ  إالَّ  إِلَه الَ :  َيقُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أُقاَِتلُ  أََزالُ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 "  هللاَِّ  َعلَى وِحَساُبُھمْ  ِبَحقَِّھا

 :  ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 7

  ِدَماَئُھمْ  ِمنِّي َعَصُموا قالوھا فإذا.  هللاَّ  االَّ  ِالَه الَ :  َيقُولُوا َحتَّى النَّاسَ  أُقاَِتلُ  أََزالُ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  الِخيار ابن عدي بن هللاَّ  عبيد عن الليثي يزيد بن عطاء عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 8
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ه ما ندر فلم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سارَّ  رجال أن - )  يستأذنه(  يستأمره ھو فإذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول جھر حتى به سارَّ
 يريد سس(  له شھادة وال.  بلى:  قال"  ؟ هللاِّ  االَّ  الهَ  الَ  أَنْ  َيْشَھدْ  أَلَْيسَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال المنافقين من رجل قتل في

 منى انني:  قال عليه هللاَّ  صلوات الرسول ولكن فعلھما في يصدق وال بھما ينافق ألنه كعدمھا وصالتھم شھادتھم أن القتل في المستأذن
َّ  القلوب اما أعمالھم من الظاھر اال لنا ليس ألنه قتلھم عن  ان امرت"  وسلم عليه هللاَّ  صلى كقوله فھو فيھا بما المجازي وھو بھا ادرى فا
 الَِّذينَ  أُولِئكَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال.  له صالة وال.  بلى:  قال"  ؟ ُيَصلِي أَلَيسَ : "  قال" )  السرائر يتولى وهللاَّ  بالظاھر أحكم
ُ  َنَھاِني  "  َعْنُھمْ  َتَعالَى هللاَّ

 :  قال زيد بن أسامة عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 9

  مجالس ثالثة أُبي بن هللاَّ  عبد ِنَفاقِ  من شھدت -

 قاتل أن أمرت قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أليس -:  بكر ألبي قال الخطاب بن عمر أن شھاب ابن عن سفيان) :  أخبرنا(  - 10
 لو حقھا من ھذا:  بكر أبو قال ؟ هللاَّ  على وحسابھم بحقھا اال وأموالھم دمائھم مني عصموا قالوھا فإذا هللاَّ  اال اله ال يقولوا حتى الناس

 عقاال يساوي ما أراد وقيل به يتم وإنما التسليم صاحبھا على ألن الصدقة في يؤخذ الذي البعير به يعقل الذي حبلال العقال(  عقاال منعوني
 وقال.  ى ؟ ؟ بالمع أشبه وھو:  عبيد أبو قال صدقته أي العام ھذا عقال المصدق أخذ يقال العام صدقة بالعقال أراد وقيل الصدقة من

 ھذا اليه أميل الذي وھذا اقول.  عام صدقة العقال أن لسانھم في بسائر وليس باألكثر ال باألقل ھذا مثل في المثل يضرب إنما:  الخطابي
  عليه لقاتلتھم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول يعطونه كانوا مما)  عقاال مكان جديا او عناقا الروايات أكثر وفي

  معناه أو القول ھذا بكر ألبي قال عمر أن:  ھريرة أبي عن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن الزھري عن معمر عن الثقة) :  أخبرنا(  - 11

 :  ھريرة أبي عن هللاَّ  عبيد عن شاھب ابن عن الثقة) :  أخبرنا(  - 12

 فإذا هللاَّ  اال اله ال لوايقو حتى الناس أقاتل أزال ال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال قد أليس:  الصدقة منع فيمن بكر ألبي قال عمر أن -
  الصدقة َمْنَعھم يعني حقھا من ھذا:  بكر أبو قال ؟ هللاَّ  على وحسابھم بحقھا اال وأموالھم دمائھم مني عصموا قالوھا

 :  قال الجھني خالد بن زيد عن مسعود ابن عتبة بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن كيسان بن صالح عن مالك) :  أخبرنا(  - 13

 َھلْ (  فقال الناسَ  على أقبل انصرف فلما الليل من كانت سماء إثر في بالحديبية الصبح صالة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول بنا صلى -
أ َوَكافِرٌ  ُمْؤِمنْ  ِعَباِدي ِمنْ  أَْصَبحَ : "  قال: "  أعلم ورسوله هللاَّ :  قالوا"  ؟ َربكم َقال َماَذا َتدُرنَ   َوِبَرْحَمِتهِ  هللاَِّ  ِبَفْضلِ  ُمِطْرَنا:  َقالَ  َمنْ  َفأمَّ
أ.  بالكواكب َوَكافِرٌ  بي ُمْؤِمنٌ  َفَذلِكَ   كل ذلك ويحدث المشرق في آخر وطلوع المغرب في نجم سقوط النوء(  َكَذا ِبَنْوءِ  ُمِطْرَنا:  َقالَ  َمنْ  وأمَّ
.  المقبلة السنة استئناف مع األول النجم إلى األمر يعود قضائھاوبان وعشرين ثمانية السنة أنواء عدد يكون وبذا مرة ليلة عشرة ثالث
 النجم ذلك إلى ذلك عند يكون غيث كل فينسبون مطر ذلك عند يكون أن بد ال قالوا آخر وطلع نجم سقط إذا الجاھلية في العرب وكانت
 الذي المطر ذلك ان تزعم كانت العرب ألن فيھا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي غلظ وإنما.  السماك أو الدبران أو الثريا بنوء مطرنا فيقولون

  بالكواكب ُمْؤِمنٌ  بي َكافِر َفَذلِكَ  َكَذا َنْوءِ  أَوْ  ُمْؤِمنٌ )  هللاَّ  من سقيا يجعلونه وال اليھا المطر وتنسب النجم ذلك فعل ھو نجم بسقوط جاء

 :  قال الصامت بن بادةع عن إدريس أبي عن الزھري عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 14

َِّ  ُتْشِرُكوا الَ  أَنْ  َعلَى َبايُعوِني: "  فقال مجلس في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عند كنا - ً  ِبا  هللاَّ  قول وھي(  اآليةَ  علينا َوَقَرأَ "  َشيئا
َّ  يشركن أال على يبايعنك المؤمنات جاءك إذا النبي يأيھا"  تعالى  بين يفترينه ببھتان يأتين وال أوالدھن يقتلن وال يزنين الو يسرقن وال با
.  المعاھدة:  والمبايعة ھذا)  12 آية الممتحنة. (  رحيم غفور هللاَّ  ان هللاَّ  لھن واستغفر فبايعھن معروف في يعصينك وال وأرجلھن أيديھن
ً  َذلِكَ  نْ مِ  أََصابَ  وَمنْ  هللاَِّ  َعلَى َفأَْجُرهُ ِمْنُكمْ  َوَفى َفَمنْ :  وقال ً  َذلِكَ  ِمنْ  أََصابَ  وَمنْ  لَهُ  َكفَّاَرةٌ  َفُھوَ  َفُعوقِبَ  َشيئا ُ  َفَسَتَرهُ َشيئا  إلَى َفُھوَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  َعَذبَّهُ  َشاءَ  وانْ  َلهُ  َغَفرَ  َشاءَ  انْ  هللاَّ 
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  العلم كتاب

 :  قال ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 15

 وفھم علم إذا فقھا يفقه بالكسر فقه(  َفقُُھوا إَِذا ِخَياُرُھمْ  الَجاِھلِيِّةِ  في َفِخَياُرُھمْ  َمَعاِدنَ  النَّاسَ  َتِجُدونَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 بھذه المقصود إذ المراد ھو الثاني بطوالض اه الشريعة بعلم خاصا العرف جعله وقد األثير ابن قال عالما فقيھا صار:  يفقه بالضم وفقه
 ) "  فھمه في والتوسع الدين في التفقه على الحث الكلمة

 :  أبيه عن مسعود بن هللاَّ  عبد بن الرحمن عبد عن عمير بن الملك عبد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 16

رَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  الوجه حسن وھي النضارة من نعمه:  ونضره نضره والتشديد بالتخفيف يروى(  َنضَّ
اَھا َوَرَعاَھا َفَحفَِظَھا َمَقالَِتي َسِمعَ  َعْبداً  هللاَّ )  وقدره خلقه حسن والمراد وبريقه  فِْقهٍ  حاِملِ ◌َ  َوُربّ  َفقِيهٍ  َغْيرُ  فِْقهٍ  حاِملِ ◌َ  َفُربّ  َسِمَعَھا َكَما َفأدَّ
اهُ  قلبه في معھا يكون ال أي خان:  يغل وأغل وحقد وضغن غش ذا كان إذا إال بالكسر يغل غل(  ُيِغلُّ  الَ  َثالثٌ .  ِمْنهُ  أَْفَقهُ  ُھو َمنْ  إلى أدَّ
 بل معھن أي مسلم قلب عليھن يخون ال المعنى يكون الثاني وعلى معھن عليھن معنى ويكون االخالص معھا يكون ولكن ونفاق غش
َِّ  الَعَملِ  إِْخالصُ :  ُمْسلِمٍ  َقْلبُ  َعلَْيِھنَّ ) .  ھنا ما يناسب فال المغنم بخيانة خاص فأنه بالضم يغل غل وام الخيانة عن يتنزه  والنَِّصيَحةُ  ِ

  َوَراِئِھمْ  ِمنْ  ُتِحيطُ  َدَعْوَتُھمْ  َفانَّ  َجَماَعِتِھمْ  ولُُزومُ  لِلُمْسلِِمينْ 

 :  ھريرة يأب عن سلمة أبي عن عمرو بن محمد عن سفيان) :  أخبرنا(  - 17

ُثوا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  بأس وال عنھم حدثوا أي والحرام األثم به والمراد الضيق(  َحَرجَ  والَ  إِْسَراِئيلَ  َبِني َعنْ  َحدِّ
 عنھم يحدث أن ال القربان فتأكل السماء من تنزل كانت النار أن روى ما مثل محاال كان وإن سمعتم ما عنھم تحدثوا أن عليكم اثم وال

 بعد يكون فانه النبي عن الحديث بخالف العھد لطول باطال أو كان حقا سمعته ما على اديته إذا عنھم الحديث في عليك اثم ال وقيل بالكذب
 . "  َعلَيّ  َتْكِذُبوا والَ  َعنِّي وَحِدُثوا)  عنھم تحدثوا لم ان عليكم حرج وال عنھم حدثوا معناه وقيل رواته وعدالة روايته بصحة العلم

 :  قال أمه عن أسيد أبي بن أسيد عن ممد بن العزيز عبد عن التنيسي سلمة أبي بن عمرو) :  أخبرنا(  - 18

 هللاَّ  رسول سمعت:  قتادة أبو فقال:  قالت الناس عنه يحدث كما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن تحدث ال مالك:  قتادة ألبي قلت -
ا ُمَتَعِمًدا َعلَيّ  َكَذبَ  َمنْ :  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى ً )  يتخذ(  لَِجْنبِهِ  َفْلَيَتَبؤَّ  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فجعل"  الّنارِ  ِمنَ  ُمْضَجعا
  بيده االرض ويمسح ذلك

 :  عمر ابن عن مسال عن سالم بن بكر أبي عن عمرو بن هللاَّ  عبيد عن سليم بن يحي)  أخبرنا(  - 19

 "  النَّارِ  في َبْيتٌ  لَهُ  َعلَيّ  َيْكِذبُ  الَِّذي إنَّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  ھريرة أبي عن الرحمن عبد ابن سلمة أبي عن علقمة بن عمرو بن محمد عن محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 20

ا أَقُلْ  لَمْ  َما َعلَيّ  قال َمنْ :  الق وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  )  النَّارِ  ِمنَ  َمْقَعَدهُ َفْلَيَتَبؤَّ

 :  قال جبير بن سعيد عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 21

ً  أن عباس البن قلت - :  أخبرني هللاَّ  عدو كذب:  عباس ابن فقال.  اسرائيل بني موسى ليس الخضر صاحب موسى أن يزعم البكالى نوفا
 الخضر صاحب موسى ان على يدل بشئ والخضر موسى حديث ذكر ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول خطبنا:  قال كعب بن أبي

افِلَةِ  َصالَةِ  ِمنْ  أَْفَضلُ  الِعْلمِ  َطلَبُ :  يقول الشافعي سمعت يقول الربيع: سمعت  )  الفروض عن الزائدة(  النَّ

 :  قال سعيد بن يحي عن سفيان: )  أخبرنا(  - 22

ً  سألت - ً  فيھا يقل فلم مسألةٍ  عن عمر بن هللاَّ  لعبد إبنا  عندك ليس أمر عن وُيْسأل ُھًدى امامي ابن مثلُك يكون أن لُنَعِظم إنا له فقيل.  شيئا
  ثقة غير عن أخبر أو علم به لي ليس ما أقول أن هللاَّ  عن عقل من وعند هللاَّ  عرف من وعند هللاَّ  عند ذلك من وهللاَّ  أعظم:  فقال ؟ علم فيه
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 :  قال انه أبيه عن عروة بن ھشام عن علي بن محمد عمي) :  أخبرني(  - 23

 أثق من حدثه قد به أثق ال الرجل من أسمعه به فيقتدى سامع يسمعه أن كراھية إال أذكره أن يمنعني فما وأستحسنه الحديث ألسمع إني -
  الثقات إال وسلم عليه اللله صلى النبي عن يحدث ال:  ابراھيم بن سعد وقال.  به أثق ال من حدثه قد به أثق الرجل من وأسمعه به
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  والسنة بالكتاب االعتصام كتاب

 امَ  َذُروِني: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - ھريرة أبي عن أبيه عن عجالن بن محمد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 24
 َعْنهُ  َنَھْيُتكم َوَما اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  َفأُْتوا أَمرٍ  ِمنْ  به أََمْرُتُكمْ  َفَما أَْنِبَيائِِھمْ  َعلَى َواْخِتالفِِھمْ  ُسَؤالِِھمْ  ِبَكْثَرةِ  َقْبلََكمْ  َكانَ  َمنْ  َھلَكَ  َفإَِنما َتَرْكُتُكمْ 
 ". َفاْنَتُھوا

  معناه بمثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن - ھريرة أبي عن األعرج عن لزنادا أبي عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 25

 :  أبيه عنْ  سعد بن عامر عن شھاب ابن عن سعد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 26

ً  المْسلِِمينَ  في المْسلِِمينَ  أَْعَظمُ : "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن -  في المسلمين أعظم"  ةالنھاي في الحديث ونص الذنب(  ُجرما
ًما َيعنى َيُكنْ  لَمْ  َشئٍ  َعنْ  َسأَلَ  َمنْ )  مسألته أجل من فحرم يحرم لم شئ عن سأل من جرما المسلمين  "  َمْسأَلَِتهِ  أْجلِ  ِمنْ  فحرم ُمَحّرً

  معناه بمثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن -:  أبيه عنْ  سعد بن عامر عن شھاب ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 27

 :  أبيه عن طاوس ابن عن جريج ابن عن خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 28

 ان يريد الدية وھو عقل جمع(  وعقول صدقة من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفَرضَ  وما الوحي به نزل ؟ العقول من كتابا عنده أن -
)  السنة وھو بقرآن ليس ما أي يتلى ماال ومنه القرآن وھو يتلى ما الوحي ھذا نوم فبالوحي عليه هللاَّ  صلوات الرسول اليه دعا ما كل
ً  يكون ما ومنه يتلى ما فمن هللاَّ  من بوحي إال قط شيئا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول يسن لم وقيل الوحي به نزل فإنما  رسول إلى وحيا

  به فيسن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 

 :  طاوس ابن لي قال:  قال جريج ابن عن مسلم) :  أخبرنا(  - 29

  الوحي به نزل فإنما والصدقة العقول من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فرض وما الوحي به نزل ؟ العقول من كتاب أبي عند -

 :  بإسناد عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 30

ً  َعلَىَّ  النَّاسُ  َكنَّ ُيْمسِ  الَ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - مَ  َما إالَّ  َعلَْيِھمْ  أَُحِرمُ  والَ  هللاَّ  أََحلَّ  َما إالَّ  لَُھمْ  أُِحلُّ  ال َفإِِني شيئا ُ  َحرَّ  "  هللاَّ

 صلى هللاَّ  رسول أن أبيه عن يحدث رافع أبي بن هللاَّ  عبيد سمع هللاَّ  عبيد بن عمر مولى النضر أبي سالم عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 31
ً  َعلَى أَحدُكمْ )  وجده:  الفاه(  أُْلفِينَّ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  ِكئا ا أْمِري من األْمرُ  َيأِتيهِ  أَِريَكِتهِ  ُمتَّ  أَْدِري الَ  َفَيقُولُ  َعْنهُ  ُنِھيتُ  أوْ  به أَمْرتُ  ِممَّ
َبْعَناهُ هللاَِّ  ِكَتاب في َوَجْدَنا َما  "  اتَّ

 :  قال أبيه عن رافع أبي ابن هللاَّ  عبيد عن النضر أبو سالم حدثني عيينة بن سفيان ) : أخبرنا(  - 32

ً  أَحدُكمْ  أُْلفِينَّ  الَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال - ِكئا ا أْمِري من األْمرُ  َيأِتيهِ  أَِريَكِتهِ  َعلَى ُمتَّ  ما َفَيقُولُ  َعْنهُ  ُنِھيتُ  أوْ  به أَمْرتُ  ِممَّ
َبْعَناهُ هللاَِّ  ِكَتاب في َوَجْدَنا َما ِريَندْ   "  اتَّ

 :  المنكدر بن محمد عن وحدثنيه سفيان) :  أخبرنا(  - 33

  السرير الھمزة بفتح األريكة:  الشافعي قال مرسال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 ابن وذكر وغيره التھذيب في كما شعبة شيخ طبقة في ماكوس اه الشافعي عنه روى الفضل بن سماك بن(  حنيفة أبو) :  أخبرنا(  - 34
 الفضل بن سماك) )  ز(  فليحرر المناقب في وال التھذيب في ال ھذا حنيفة أبو يذكر ولم شيوخه عداد في سماكا الشافعي مناقب في حجر
 :  الكعبي شريح أبي عن المقبري عن ذئب أبي اين حدثني:  قال

 فقلت:  حنيفة أبو فقال" .  الَقَودُ  َفَلهُ  أََحبَّ  وإِنْ  النََّظَرْينِ  ِبَخيرِ  َفُھوَ  َقتِيلٌ  لَهُ  قُِتلَ  َمنْ : "  الفتح عام قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
ً  عليَّ  وصاح صدري فضرب ؟ الحارث أبا يا بھذا أتأخذ:  ذئب أبي البن  هللاَّ  لىص هللاَّ  رسول عن أحدثك:  وقال مني ونال كثيراً  َصياحا
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 الناس من وسلم عليه هللاَّ  صلى محمداً  اختار عزوجل هللاَّ  إنَّ  سمعه من وعلى عليَّ  الفرض وذاك به آخذ.  نعم به أتأخذ وتقول وسلم عليه
 وما قال . ذلك من لمسلم مخرج ال)  مھانين أذلة(  وداخرين طائعين يتَّبعوه أن الخلق فعلى لسانه على لھم واختار يديه وعلى به فھداھم
  يسكت أن تمنيت حتى عني سكت
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  أبواب عشرة وفيه الطھارة كتاب

  المياه في األول الباب

 :  الخدري سعيد أبي عن العدوي هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن أو حدثه عمن عنده الثقة عن ذئب أبي ابن عن الثقة)  أخبرنا(  - 35

 تطرح)  أكثر والضم كسرھا بعضھم وأجاز الباء بضم بضاعة(  ُبضاعة بئر إن:  فقال موسل عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سأل رجال أن -
ُسهُ  الَ  الَماءَ  إنَّ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال.  والحيض الكالب فيه  "  َشئٌ  ُيَنجِّ

 :  أبيه عن عمر بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبد عن جعفر بن عباد بن محمد عن كثير بن الوليد عن الثقة)  أخبرنا(  - 36

ً  َيْحِملِ  لَمْ  قُلََّتْينِ  الَماءَ  َكانَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  - ً  الشئ نجس(  َنِجسا  قدرا كان إذا تعب باب من نجس فھو نجسا
 من القذر والنجس النجس اللسان وفي غةللمبال بالمصدر وصف وبالفتح فاعل اسم بالكسر نجس وثوب لغة قتل باب ومن نظيف غير
ً  أَوْ . )  الراوي من شك خبثا أو وقوله النجس والخاء الباء بفتح والخبث.  شئ كل ومن الناس  "  َخَبثا

 :  ذكره يحضرني ال باسناد جريج ابن عن خالد بن مسلم)  أخبرنا(  - 37

 فيصرف يذكر محركة(  َھَجر بقالل الحديث ھذا في وقال"  نجسا يحمل لم قلتين الماء كان إذا:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
  وشيئا قربتين أو قربتين تسع فالقلة ھجر قالل رأيت قد جريج إبن قال)  باليمن بلد:  الصرف فيمنع ويؤنث

 :  ھريرة أبي عن أبيه عن عثمان أبي بن موسى عن الزناد أبي عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 38

 "  ِمْنهُ  َيْغَتِسل ُثم الَداِئمْ  الَماءِ  في أََحُدُكمْ  َيُبولَنَّ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 أبي ابن قيادة تحت وكانت مالك بن كعب بنت كبشة عن رفاعة بن عبيد بنت حميدة عن هللاَّ  عبد بن اسحق عن مالك) :  أخبرنا(  - 39
 :  الربيع من الشك قتادة أبي أو قتادة

 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن أخي بنت يا تعجبين:  فقال إليه أنظر فرآني منه فشربت ھرة فجاءت وضوءاً  له فسكبت دخل قتادة أبا أن -
َھا: "  قال وسلم َھا ِبَنِجسٍ  لَيَستْ  إنَّ اَفاتِ  َعلَْيُكمْ  الَطّوافِينَ  ِمنَ  إِنَّ  "  والطوَّ

 :  هللاَّ  عبد بن جابر عن الحصين ابن داود عن حبيبة ابن أو حبيبة أبي عن سالم بن سعيد) :  أخبرنا(  - 40

َباعُ  أفَضلَْتهُ  َوِبَما.  نعم: "  قال ؟ الحمر أفضلته بماء أنتوضأ سئل أنه: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -  "  ُكلَُّھا السِّ

 :  يقول كان أنه عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 41

ً  سلم و عليه هللا صلى النبي زمان في يتوضئون كانوا والنساء الرجال إن -   جميعا

 عبد بني من وھو بردة أبي بن المغيرة أخبرنا.  األزرق ابن آل من رجل سلمة بن سعيد عن سليم بن صفوان عن مالك) :  أخبرنا(  - 42
 :  يقول ھريرة أبا سمع أنه أخبره الدار

ا: "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسو سأل - اء َعِطْشَنا ِبهِ  َتوضاَنا َفإِن الَماءِ  ِمنَ  الَقلِيلَ  َمَعَنا وَنْحِملُ  الَبْحرَ  َنْرَكبُ  إنَّ  ؟ الَبْحر ِبَماء أََفَنَتَوضَّ
 "  َمْيَتُتهُ  َوالِحلُّ  َماُؤه الَطُھورُ  ُھو: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال

  وتطھيرھا األنجاسْ  في الثاني بابال

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 43

اتٍ  َسْبعَ  َفْلَيْغِسْلهُ  أََحِدُكمْ  إَناءِ  ِمنْ  الَكْلبُ  َشِربَ  َذا إ: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  "  َمرَّ
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 :  ھريرة أبي عن األعرج عن دالزنا أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 42

 يولغ وولغ.  وورث وعد بابي من يليغ وولغ شرب:  ولوغا ولغا نفع باب من يلغ(  َولِغَ  َذا إ: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
اتٍ  َسْبعَ  َفْلَيْغِسْلهُ  أََحِدُكمْ  إَناءِ  ِمنْ  الَكْلبُ . )  يوجل كوجل  "  َمرَّ

 :  ھريرة أبي عن سيرين ابن عن تميمة أبي بن أيوب عن عيينة ابن: )  أخبرنا(  - 45

اتٍ  َسْبعَ  َفْلَيْغِسْلهُ  أََحِدُكمْ  إَناءِ  ِمنْ  الَكْلبُ  َولِغَ  َذا إ: "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن -  "  ِبالُتَرابْ  أُْخَراُھنَّ  أَوْ  أُوالَُھنُّ  َمرَّ

 :  قالت أسماء عن فاطمة عن ھشام نع عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 46

(  أُْقُرِصيهِ  ُثمَّ )  سواء والقشر والحت والحك حكيه(  ُحتِّيهِ : "  فقال ؟ الثوب يصيب الحيضة دم عن سلم و عليه هللا صلى النبي سألت -
 "  فِيه َوَصلِّي رشِّيهِ  ُثمَّ  باْلَماءِ )  أثره يذھب حتى األصابع بأطراف الدلك

 :  عروة بن ھشام:  أنا عيينة بن سفيان:  أخبرنا الكتاب أول في الشافعي:  ) أخبرنا(  - 47

 الحيضة دم عن سلم و عليه هللا صلى النبي سألت:  قالت بكر أبي بنت أسماء جدتي سمعت:  تقول المنذر بنت فاطمة امرأته سمع أنه -
  مثله فذكر

 :  قالت بكر أبي بنت أسماء عن منذرال بنت فاطمة عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 48

 فقال ؟ تصنع كيف الحيضة من الدم ثوبھا أصاب إذا احدانا أرأيت هللاَّ  رسول يا:  فقالت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول امرأة سألت -
مُ  إِْحَداُكنَّ  َثْوبَ  أَصابَ  إذا: "  لھا سلم و عليه هللا صلى النبي  "  فيه ُتَصلِّي ُثمَّ  باْلماء)  به رشه(  لَتنَضْحهُ  ُثمَّ  ُرْصهُ َفْلَتقْ  الحيَضةِ  ِمنَ  الدَّ

 :  سلم و عليه هللا صلى النبي زوج سلمة أمّ  عن رافع بن هللاَّ  عبد عن عجالن بن محمد أخبرني محمد بن ابراھيم) :  أخبرنا(  - 49

 "  فِيه ُتَصلِّي َثم بالماء َتْقُرْصه ُثم َتُحتُّهُ : "  فقال الحيض دم يصيبه الثوب عن سشل سلم و عليه هللا صلى النبي أن -

 عبد بن البراھيم ولد أم عن التيمي الحارث بن ابراھيم ابن محمد عن حزم بن عمرو بن عمارة بن محمد عن مالك) :  أخبرنا(  - 50
 :  قالت سلمة أمّ  عن عوفٍ  بن الرحمن

 "  َبْعَدهُ َما ُيَطھُِّرهُ: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال:  سلمة أم فقالت.  القذر المكان في وأمشي ذيلي أطيل امراة إني -

 :  يقول مالك بن أنس سمعت:  سعيد بن يحي عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 51

 "  َماءٍ  ِمنْ  َدْلًوا َعلَيهِ  ُصبُّوا: "  وقال عنه فنھاھم عليه الناس فعجل المسجد في إعرابي بال -

 :  قال ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن عيينة ابن) :  برناأخ(  - 52

ْرتَ  لََقدْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال.  أحداً  معنا ترحم وال ومحمداً  ارحمني اللھم:  فقال المسجد إعرابي دخل -  ما ضيقت(  َتجَّ
ً )  غيرك دون نفسك به وخصصت هللاَّ  وسعه  َعِجلُوا فكأنھم المسجد ناحية في بال أن)  وأقام مكث:  بالكسر لبث(  لَِبثَ  فما:  الق"  واَِسَعا
 ماء فيھا كان إذا إال دنوبا يسمى ال وقيل العظيمة الدلو بالفتح الذنوب(  َسْجل أو ماء بَذنوب أمر ثم سلم و عليه هللا صلى النبي فنھاھم عليه

 ھراقة الماء ھراق فيقال ھاء الھمزة وتبدل صبه الماء وأراق(  عليه فأْھِريق ماء من)  ماء ىالمأل الدلو:  الجيم وسكون بالفتح والسجل
 بنى فإذا الماء اھراق فيقال لغة في الراء بعد ألفه وتزاد إھراقا أھرقه الماء أھرقت فيقال والھاء الھمزة بين أي والمبدل البدل بين ويجمع

ُروا َعلُِّموا: "  سلم و عليه هللا صلى النبي فقال)  صب بمعنى اھريق فيه قيل للمجھول  "  ُتَعِسُروا والَ  َوَيسِّ

 :  قالت عائشة عن الحارث بن ھمام بن إبراھيم عن منصور عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 53

 "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ثوب من المنىَّ )  ويتقشر يتفتت حتى بيده حكه نصر باب من المنى فرك(  أَْفُركْ "  -
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 :  قالت عائشة عن واالسود علقمة عن ابراھيم عن سليمان أبي بن حماد عن سلمة بن حماد عن حسان بن يحي) :  أخبرنا(  - 54

  فِيه ُيَصلِّي ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ثوب من المنى أْفُرك كنت -

 :  عباس ابن عن رباح أبي بن عطاء عن يخبره ھماكال جريج وابن دينار بن عمرو عن سفيان) :  أخبرنا(  - 55

 األذخر واحدة والخاء الھمزة بكسر(  إِْذِخَرةٍ  أَوْ  بعودٍ :  احدھما قال.  عنك)  وأزله أبعده(  أَِمْطه:  قال الثوب يصيب المنى في قال أنه -
  والُبَصاق الُمَخاط بمنزلة ھو فإنما)  أبيض جف وإذا الريح ذكي نبات:  بكسرھما

 :  قال مجاھد عن منصور عن الحميد عبد بن جرير عن الثقة)  أخبرنا(  - 56

ً  كان إن المنىُّ  ثوَبه أصاب إذا كان انه أبيه عن َوقَّاص أبي بن سعد بن ُمْصَعب أخبرني - ً  كان وإن َمَسحه َرْطبا  "  فيه صلى ثم َحتَّه يابسا

  والدباغة اآلنية في الثالث الباب

 :  عنھما تعالى هللاَّ  رضي عباس ابن سمع َوْعلَة ابن سمع أنه أسلم بن زيد عن سفيان ) : أخبرنا(  - 57

َما: "  يقول سلم و عليه هللا صلى النبي سمع -  "  ُطِھرْ  َفَقدْ  ُدِبغَ )  يدبغ لم الجلد:  كتاب بوزن االھاب(  إَِھابٌ .  أَيُّ

 :  عباس ابن نع َوْعلَة ابن عن أسلم بن زيد عن مالك) :  أخبرنا(  - 58

 "  ُطِھرْ  َفَقدْ  االھابُ  أُُدِبغَ  إَِذا: "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن -

 :  قال انه عباس ابن عن هللاَّ  عبيد عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 59

:  قالوا"  ِبِجْلِدَھا اْنَتَفْعُتمْ  َفھالَّ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوج لميمونة موالة أعطاھا قد ميتة بشاة سلم و عليه هللا صلى النبي مر -
 "  أْكلَُھا َحُرمَ  إِنَّما: "  قال.  ميتة انھا هللاَّ  رسول يا

 :  عباس ابن عن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن الزھري عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 60

  زوج ميمونة لموالة بشاة مر سلم و عليه هللا صلى النبي عن -

  وال الحيوان من مات لما اسم الميم بفتح(  َمْيَتةٍ  سلم و عليه هللا صلى النبي

  أََخُذوا لَوْ  ھذه أھلِ  َعلَى َما سلم و عليه هللا صلى النبي فقال)  الميم تكسر

 "  ْكلَُھاأ َحُرمَ  إِنَّما: "  قال.  ميتة انھا:  هللاَّ  رسول يا قالوا"  ِبه وانتَفُعوا َفَدَبُغوه إَِھاِبھا

 :  عائشة عن امه َعن ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن قسيط ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 61

 الذي الحيوان وھي الميتة جلد بيع جواز الحديث من وفھم.  به انتفع بالشئ وتمتع استمتع(  ُيْسَتْمَتع أن أمر وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 "  ُدِبَغتْ  إذا الَمْيتةِ  بجلود)  دبغه بعد منه الجلدية المصنوعات اذواتخ عليه والجلوس يزك لم

 :  سلمة أم عن الصديق بكر أبي بن الرحمن عبد بن هللاَّ  عبد عن عمر بن هللاَّ  عبد بن زيد عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 62

ةاْلفِ  آنية في َيْشَربُ  الَّذي: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  المفعولية على االكثرين عند بالنصب جھنم نار(  في ُيَجْرِجرُ  إنَّما ضَّ
 فالمعنى صوت ذا متواترا جرعا جرعه إذا الماء فالن جرجر يقال جھنم نار فيھا يحدر أي جھنم نار بطنه في يجرجر ومعنى.  ليجرجر
 الضجر عند البعير صوت والجرجرة جوفه في يجرجر ال قةالحقي في جھنم نار ألن مجاز وھو النار برفع ويروى جھنم نار تجرع كأنما
 على العقاب واستحقاق عنھا النھي لوقوع بطنه في جھنم نار كجرجرة والفضة الذھب أواني في للماء االنسان جرع صوت جعل ولكنه

 "  َجَھنَّم َنارَ  َبْطِنه)  استعمالھا
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  الخالء آداب في الرابع الباب

 :  األنصاري أيوب أبي عن الليثي يزيد بن عطاء عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 63

 الحديث ولكن استدبارھا يجوز وأنه تستقبل أن قوله ظاھر(  َبول أَو ِبغاِئطْ  اْلقِْبلَة ُتْسَتْقَبلَ  أن نھى أنه: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 الى الحاجة قضاء عند االتجاه ھو الجائز أن فبين غربوا أو شرقوا لحديثا في قال ولھذا أيضا استدبارھا عن النھي فيه ھذا بعد اآلني
ُقوا وقال)  والشمال الجنوب استقبال منع ذلك وافاد الغرب أو الشرق ُبوا أوْ  َشرِّ  القبلة قَِبل بنيت قد مراحيض فوجدنا الشام فقدمنا قال"  َغرِّ
  تعالى هللاَّ  ونستغفر قليالً  فننحرف

 :  ھريرة أبي عن صالح أبي عن حكيم بن القعقاع ابن عن عجالن ابن عن عيينة ابن: )  أخبرنا(  - 64

 فال النصح واخالص لكم الخير وحب عليكم والحدب العطف في أي(  الواَلِدُ  ِمْثلَ  لَُكمْ  أَنا إِّنما: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 ِبَثالَثةِ  َوَيْسَتْنج َبولٍ  َوالَ  ِبَغاِئطِ  ِبْرَھا َيْسَتد والَ  القِْبلَة َيْسَتْقبِلَ  َفال الَغاِئطِ  إلى أََحُدُكمْ  َذَھبَ  فإَِذا)  ضركمي إالعما أنھاكم وال ينفعكم بما إال آمركم
وثِ  َعنِ  وَنھى أْحَجار مة الرَّ  مقام يقوم ال ظمالع الن عنھا نھى وانما البالى العظم:  بالكسر والرمة الحوافر ذوات رجيع:  الروث(  والرِّ
ُجل يْسَتْنجي وأن)  نجسة فتكون ميتة كانت رما أوألنھا لمالمسته االستنجاء في الحجر  "  ِبَيِميِنه الرَّ

 :  يقول كان أنه عمر بن هللاَّ  عبد عن حباّن بن واسع عمه عن حباّن بن يحي بن محمد عن سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 65

ً  إنّ  -  فرأيت لنا بيت ظھر على إرتقيت لقد عمر ابن هللاَّ  عبد قال.  المقدس بيت وال القِْبلة َتْسْقِبلْ  َفال حاَجِتك على َقَعْدتَ  إذا يقولون َناسا
 بيتَ  مستقبال. )  به ويبنى الطين من يتخذ ما بكسرتين أو فسكون بكسر أو فكسر بفتح(  لَِبَنَتينْ  على وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول
  لحاجته دسالمق

 :  أبيه عن ثابت بن خزيمة بن عمارة عن َوْجَزة أبو:  أخبرني عروة بن ھشام:  أخبرني سفيان) :  أخبرنا(  - 66

 لرجوعه رجيعا سمي والروث العذرة:  الرجيع" . (  َرِجيع فِيھا لَْيسَ  أَْحَجارٍ  ِبَثالَثةِ  االْسِتْنَجاء: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
ً  كان أن بعد األولى حالته عن وتحوله  )  علفا أو طعاما

  الوضوء صفة في الخامس الباب

 أََحُدُكمْ  اْسَتْيَقظَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -:  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 67
ً  َيْغسلَھا َحتى اإلناءِ  في َيَدهُ َيْغِمسْ  َفال َنْوِمه ِمنْ   "  َيَدهُ باَتتْ  أْينَ  َيْدِري الَ  َفإنَّهُ  َثالثا

 :  ھريرة أبي عن االعرج عن الزناد أبي عن عيينة وابن مالك) :  أخبرنا(  - 68

 به يتوضأ الذي الماء بالفتح(  َوضوئه في ُيْدِخلَھا نْ أَ  َقْبلَ  َيَده َفْلَيْغِسل َنْوِمه ِمنْ  أََحُدُكمْ  اْسَتْيَقظَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 "  َيُدهُ باتتْ  أين َيْدِري الَ  أَحَدُكمْ  فإنَّ . )  وضوء توضأت يقال توضأ مصدر فھو بالضم وأما به ويتسحر عليه يفطر لما والسحور كالفطور

 :  ھريرة أبي عن االعرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 69

 أين َيْدِري الَ  أَحَدُكمْ  فإنَّ  َوضوئه في ُيْدِخلَھا أَنْ  َقْبلَ  َيَده َفْلَيْغِسل َمَناِمه ِمنْ  أََحُدُكمْ  اْسَتْيَقظَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  سولر أن -
 "  َيُدهُ باتتْ 

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 70

"  َيُدهُ باتتْ  أين َيْدِري الَ  فإنَّه َوضوئه في ُيْدِخلَھا أَنْ  َقْبلَ  َيَده َفْلَيْغِسل َمَناِمه ِمنْ  أََحُدُكمْ  اْسَتْيَقظَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
ً  عنھما ذكره قبل الشافعي الن حدة على سفيان وحديث حدة على مالك حديث أخرجت إنما:  األصم قال   مالك حديث لفظ على جميعا

 :  عائشة عن عتيق أبي ابن عن اسحاق بن محمد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 71
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 وتطلق وآلنھا الطھارة اداة أفصح والفتح والكسر بالفتح المطھرة(  َمْرَضاةٌ  لِلَفم َمْطَھَرة الِسَواكَ  إِنَّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 الرضا سبب الحقيقة في كان وان هللاَّ  رضا ھو جعله لرضي كالرضوان مصدر ومرضاة األول ھنا والمراد منه توضأ الذي االناء على
ب)  الرب ورضا الفم لطھارة وسيلة السواك أن أي البالغة سبيل على  "  للرَّ

 :  ھريرة أبي عن االعرج عن الزناد أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 72

ِتي َعلَى أَُشقَّ  أَنْ  لَوالَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن - واك الِعشاء ِبَتأِخير ألَمْرُتُھمْ  أُمَّ  "  َصالَةٍ  ُكلَّ  ِعْند والسِّ

 :  أبيه عن المازني يحي بن عمرو عن مالك) :  أخبرنا(  - 73

 نعم:  زيد ابن هللاَّ  لعبد فقال ؟ يتوضأ وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان كيف ُتِريني أن تستطيع ھل األنصاري زيد ابن هللاَّ  لعبد قال -
 تحريك:  والمضمضة غسله إذا وقيل حركه إذا ومصمصه إناءه مضمض(  ومْضَمض مرتين يديه َفَغَسلَ  يديه على فأُْفِرغَ  بوضوء فدعا
ً  اْسَتْنَشقَ  و)  لسان اه به وتمضمض حركه فمه في الماء ومضمض الفم في الماء ً  وْجَھه َغَسل ُثم َثالثا َتينِ  َيدْيه َغَسل ُثم َثالثا  إلى َمرَّ

ً  بيده رأسه مسح ثم)  بالعضد الذراع موصل:  ومبرد كمسجد المرفق(  الِمْرَفَقينِ  م بدأ وأَْدَبر ِبِھما فأقبل ثالثا  الى بھما ذھب ثم رأسه ِبُمَقدَّ
  رجليه غسل ثم منه بدأ الذي الموضع إلى ردھما ثم قفاه

 :  زيد بن هللاَّ  عبد عن أبيه عن يحي بن عمرو عن مالك) :  أخبرنا(  - 74

ً  وجھه فغسل توضأ:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - م بدأ وأدبر بھما فأقبل بيديه رأسه وَمَسح مرتين ويديه ثالثا  ذھب ثم رأسه ِبُمَقدَّ
  جليهر غسل ثم منه بدأ الذي المكان إلى ردھما ثم قفاه الى بھما

 :  ُحْمران عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سفيان) :  أخبرنا(  - 75

َ  َمنْ :  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعت:  قال ثم ثالثا ثالثا بالمقاعد توضأ عثمان أن - ا  ِمنْ  َخَطاَياهُ َخَرَجتْ  ھذا ُوُضوئي َتَوضَّ
  وِرْجلَيهِ  وَيَدْيهِ  َوْجِھهِ 

 :  قال عباس ابن عن يسار ابن عطاء عن أسلم بن زيد عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 76

 مرة يديه على وصب واحدة مرة َوْجھه َعلَى وصبَّ  َيَدهُ أَدَخلَ  ُثم واحدة مرة وَمْضَمض فاْسَتْنَشق اإلناء في َيَده فأدَخلَ  رسول توضأ -
  واحدة مرة واذنيه رأسه ومسح واحدة

  شعبة بن المغيرة عن سيرين ابن عن يحي بن علي عن محمد بن براھيم)  أخبرنا ( - 77

م قال أو ناصيته مسح وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -   بالماء رأَسه َمَقدَّ

 :  عطاء عن جريج ابن عن مسلم)  أخبرنا(  - 78

  بالماء ناصيته قال أو رأسه مقدم ومسح العمامة)  ورفعھا كشفھا ضرب باب من(  فحسر توضأ وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 بن المغيره عن الثقفي وھب أبن عمرو عن سيرين ابن عن أيوب عن ُعلية وابن زيد بن حماد عن حسان بن يحي) :  أخبرنا(  - 79
 :  شعبة

  ُخفَّْيه و عمامته وعلى بناصيته فمسح توضأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  قال أبيه عن صبرة بن لقيط بن عاصم عن كثير بن اسماعيل ھاشم أبو حدثني سليم بن يحي) :  أخبرنا(  - 80

(  بَحِريرة لنا وأرت الطبق والقناع تمر فيه بقناع فأُتينا عائشة وصادفنا نصادفه فلم فأتيناه المنتفق بني وفد أّوفى المنتفِق بني وافد كنت -
ً  أََكْلُتم َھلْ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي جاء أن َنْلَبث فلم أكلنا ُثم َفُصنعت)  والماء الدسمو الدقيق من يتخذ طعام  لَُكم أُِمر ھل ؟ شيئا
 علف اسم تنوين بغير الكسر على بالبناء(  ھيه:  فقال)  تصيح أي(  تيعر بسخلة فإذا َغَنمه الراعي َدَفع أن َنْلَبث فلم نعم:  فقلنا"  ؟ بشئ
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 وبين حديثك من زدني والمعنى نونت بينكما معھود حديث ھناك يكن لم فان بينكما المعھود الحديث من الزيادة به يطلب زدني بمعنى أمر
َ  َفاْذَبحْ : "  قال)  الضأن ولد ھنا والمراد والمعز الضأن ولد فسكون بفتح(  َبْھمة َقال"  ؟ َولََدتْ  َما فُالنْ  َيا)  ولدت ما لي  ثم"  شاةً  َكاَنھامَ  لنا

ا َتْحَسنَّ  ال َيقُلْ  َولَم) )  ز(  الثانية في وكسرھا االولى في السين بفتح(  َتْحَسَبنَّ  ال: "  وقال إلي انحرف  ال َمائة َغَنمٌ  لََنا َذَبْحَناَھا أَْجلِكَ  ِمنْ  أنَّ
اعي أَْولد َفإَِذا َتِزيدَ  أَنْ  ُنِريدُ   فقلت.  َطلِّقھا:  فقال.  الَبَذاء يعني شئ لسانھا في امرأة لي إن:  هللاَّ  رسول يا فقلت"  ةَشا َمَكاَنَھا َذَبحَ  َبْھمة الرَّ
 وأصل أمرأته الرجل ظعينة(  َظِعيَنتك تضربن وال َفَسُتْقِبل خير ِفيھا َيُكنْ  َفإن َفِعْظَھا بقول َفُمْرھا:  قال ؟ ُصْحبة ولھا ولداً  منھا لي إن

)  ظعنت إذا الراحله على تحمل ألنھا أو ظعن حيثما الزوج مع تظعن ألنھا ظعينه للمرأه وقيل عليھا ويظعن ليرح اللتي الراحله الظعينة
 في والرجلين اليدين أصابع تفريق(  األََصابع َبْينَ  وَخلَّلْ  الُوضوء أَْسِبغ: "  قال ؟ الوضوء عن أخبرني:  هللاَّ  رسول يا قلت أبتك ضربك
 )  الماء ليعمھا الوضوء

ً  تُكون أن أال االْسِتْنَشاق في َبالِغْ وَ   "  َصاِئما

 النصريين مولى َسْيالن سالم عن محرز بن بشير بن عمران عن ذئب أبي ابن عن فديك أبي بن اسماعيل بن محمد) :  أخبرنا(  - 81
 : قال

 بكر أبي بن الرحمن عبد فأتى:  قال بھا يصلي حتى بأبي تخرج وكانت مكة إلى سلم و عليه هللا صلى النبي زوج عائشة مع خرجنا -
 على تھديد لھا عذاب أي النار من لألعقاب ويل وسلم عليه هللاَّ  صلى وقوله أتمه(  الوضوء أسِبغ الرحمن عبد يا:  عائشة فقالت ِبوُضوء
 من ما جزءاً  الماء يدع ال يثبح الوضوء باتمام وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أمر أن بعد الماء يعمھا أن بغير الوضوء في تركھا
 مثل مرئية غير لكونھا بالعناية أحق وألنھا أمرھا في يتساھلون كانوا ألنھم بالتحذير األعقاب حص وإنما يشمله ان دون الوضوء أعضاء
 . )  غيرھا

 "  َياَمةالقِ  َيومَ  الّنارِ  ِمنَ  لألَْعَقابِ  َوْيلٌ : "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعت فإني

 :  عائشة عن سلمة أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 82

  الّنارِ  ِمنَ  لألَْعَقابِ  َوْيلٌ : "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعت فإني الرحمن عبد يا الوضوء أسبغ:  الرحمن لعبد قالت أنھا -

  الوضوء نواقض في السادس الباب

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 83

  يتوضأ وال يصلي ثم قاعداً  ينام كان أنه -

 :  قال مالك بن أنس عن حميد عن الثقة) :  أخبرنا(  - 84

 من وذلك األضطراب ھو الخفقان(  َتْخفِق حتى قعوداً  قال أحسبه فينامون الِعشا ينتظرون وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أصحاب كان -
  يتوضؤن وال يصلون ثم رؤسھم)  صاحبھا على النوم غلبة

 :  عمر ابن عن نافع عن عمر بن هللاَّ  عبيد عن الثقة) :  أخبرنا(  - 85

ً  َنامَ  منْ : "  قال أنه - ً  َنامَ  وَمنْ  الُوضوء َعلَيهِ  َوجبَ  ُمْضطِجعا  معه يؤمن ال االضطجاع مع النوم ألن وذلك" . (  َعلَْيه الُوضوء َجالسا
 )  ذلك دون تحول الجلسة فإن الجالس بخالف النائم من الريح انفالت

 :  قال أبيه عن سالم عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 86

ھا أو امرأته الرجلِ  قُْبلَة - ھا أو امرأته َقبَّل َفمنْ  المالَمَسة ِمنَ  ِبَيده جسَّ   الُوضوء فعليه بيده جسَّ

 :  يقول الزبير بن عروة سمع أنه حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 87



15 
 

 فقال ذلك علمت ما:  عروة فقال الوضوء الذكر َمسِّ  وِمنْ :  مروان فقال الوضوء منه يكون ما فتذاكرنا الحكم بن َمْرَوانَ  على دخلت -
ُ  ذكره أَحُدكم َمسّ  إِذا: "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  سولر سمعت انھا َصفوان بنتُ  ُبْسَرة أخبرتني:  مروان  "  َفْليتوضأ

 :  ھريرة أبي عن سعيد أبي بن سعيد عن الھاشمي الملك عبد بن يزيد عن هللاَّ  عبد بن ومحمد عمرو بن سليمان) :  أخبرنا(  - 88

 "  َفْلَيَتوضأ شئ وَبْيَنهُ  َبْيَنهُ  ليس ذَكره إلى ِبَيِده أَحُدكم ىأَْفض إِذا: "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن -

:  قال ثوبان بن الرحمن عبد بن محمد عن الرحمن عبد بن عقبة عن ذئب أبي ابن عن فديك أبي وابن نافع بن هللاَّ  عبد) :  أخبرنا(  - 89
 بن الرحمن عبد بن محمد عن:  فقال نافع ابن وزاد"  َفْلَيَتوضأ ذَكره إلى ِبَيِده أَحُدكم أَْفضى إِذا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -

  مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن جابر عن ثوبان

  جابراً  فيه يذكرون ال يروونه الحفاظ من واحد غير سمعت الشافعي قال

 :  قالت عائشة عن محمد بن لقاسما عن عمر بن هللا عبيد أظنه هللا عبد بن القاسم) :  أخبرنا(  - 90

  توضأت فرَجھا المرأةُ  َمسَّت إذا -

 :  شھاب ابن عن ذئب أبي ابن عن الثقة) :  أخبرنا(  - 91

  مرسل ألنه ھذا نقبل فلم والضالة الُوُضوء ُيِعيد أن الصالة في َضِحك رجالً  أمر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  الحسن عن أرقم بن سليمان عن شھاب ابن عن معمر عن قةالث) :  أخبرنا(  - 92

  الحديث بھذا سلم و عليه هللا صلى النبي عن -

 :  يقول كان أنه عمر ابن عن سالم عن الزھري عن جريج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 93

ً  َوَجد َمنْ  أو)  فسهن الدم ھذا ھو أو االنف من الدم خروج:  كغالم الرعاف(  ُرَعاف أَصاَبهُ  من - ً  أو ُرَعافا  الى يضرب رقيق ماء(  َمْذيا
ً  أو)  ايضا وامذى ضرب باب من مذيا يمذي مذى المالعبة عند الرجل من يخرج البياض  "  فبنى رجع ثم فتوضأ انصرف قيئا

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 94

 وَلم َرجع ُثم َفَتوضأ إنصَرف)  أنفه من الدم خرج:  لغة للمجھول بالبناء ورعف ونفع قتل بابي من رعفا رعف(  َرَعف إذا َكانَ  أنَّهُ  -
 "  َيَتكلّم

 :  األسود بن المقداد عن يسار بن سليمان عن هللا عبيد بن عمر النضرمولى ابي عن مالك) :  أخبرنا(  - 95

 بنتَ  عندي فإن علي قال ؟ عليه ماذا أھله من دنا إذا الرجل عن وسلم يهعل هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول يسأَل أن أمره طالب أبي بن علي أن -
 أََحدكم َوَجد إَذا: "  فقال ذلك عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فسألت:  المقداد قال أسأله أن أستحي فأنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول
  ةللصال ُوضوءه وْلَيتَوضأ َفْرُجه َفْلَيْنَضح ذلِك

ْمري أمية ابن عمرو بن جعفر أحدھما رجلين عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 96  :  أبيه عن الضَّ

أ َولَمْ  َشاةٍ  َكِتفَ  أَكل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -   َيَتوضَّ

 :  لقا زيد ابن هللا عبد عمه عن تميم بن عباد:  أخبرنا الزھري:  حدثنا سفيان) :  حدثنا(  - 97

  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إلى شكى -
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ً  يْسَمع حتَّى َيْنَفلِتْ  الَ : "  فقال الصالة في شئ إليه ُيَخيَّلْ  الرجل ً  يجد أوْ  َصوتا  لھذا زمامه يسلم أن للمصلي ينبغي ال أنه:  معناه(  ِريحا
 لالنسان يصح ال وقال إليھا الركون عن الرسول فنھى باطلة صالته وان منه خرج ريحا أن إليه تخيل التي الوسوسة وتلك الوھم

 . )  خرجھا حين الريح لتلك سمع قد صوت أو كريھة ريح من يؤيدھا ما وجد إذا إال الصالة من الخروج بمقتضاھا

  الغسل أحكام في السابع الباب

 :  قال كعب بن أبي عن األنصاري يوبأ أبي عن أبيه عن عروة بن ھشام عن العلم أھل ثقات من واحد غير) :  أخبرنا(  - 98

 ثم وْلَيَتوضأ منه المرأة َمسَّ  ما َيْغسل) : "  غيره أو لضعف ينزل ولم نزع إذا المجامع أكسل(  فأْكِسل أحدنا جامع إذا هللا رسول يا قلت -
 "  لُيَصلِّ 

 :  يقول كان أنه كعب بن أبي عن أبيه عن زيد بن خارجة عن ثابت ابن زيد بن يحي بن محمد بن ابراھيم) :  أخبرنا(  - 99

  يموت أن قبل أي ذلك عن نزع ثم" .  ُغسل ُيْنِزلْ  لَمْ  َمنْ  َعلَى لَْيسَ "  -

 على بعضھم ووقفه كعب بن أبي عن بعضھم قال الساعدي سعد ابن سھل عن الزھري عن زيد بن يونس عن الثقة) :  أخبرنا(  - 100
 :  قال سعد ابن سھل

 موضع وھنا لختن مصدر اسم(  الِختانُ  الِختانُ  َمسَّ  إذا ِبالُغْسل وأُِمروا َبْعدُ  ذلكَ  ُتِرك ُثم اإلِْسالم أََولِ  فِي َشئٌ  الَماءِ  ِمنَ  اءُ المَ  َكانَ "  -
 وضعم تقابل التقائھما من والمراد الحشفة تغيب عن لطيفة كناية وھو الغسل وجب فقد الختانان التقى إذا الحديث وفي الفرج من القطع

 )  قطيعھما

 :  المسيَّبْ  بن سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 101

 ألَْعَظم◌َ  إني أمرٍ  في سلم و عليه هللا صلى محمد أصحاب اختالف عليّ  شق لقد:  فقال المؤمنين أمّ  عائشة أتى األشعري موسى أبا إن -
 جاوز إذا:  قالت ؟ ُيْنزل وال ُيْكِسل ثم أھله يصيب الرجل:  لھا فقال هعن فاسألني أمك عنه سائالً  كنت ما ھو ما:  فقالت به أستقِبلَك ان

  أبداً  بعدك أحداً  أسأل ال األشعري موسى أبو قال الغسل وجد فقد الختانَ  الختانُ 

 :  المسيب بن سعيد عن زيد بن علي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 102

 إلَتَقى إذا: "  سلم و عليه هللا صلى رسول قال:  عائشة فقالت الختانيين تقاءال عنھاعن هللا رضي عائشة سأل األشعري موسى أبا أن -
 "  الُغُسلُ  َوَجب َفَقدْ  الِخَتانَ  الِخَتانُ  َمسَّ  أوْ  اْلِخَتانان

 :  قالت عائشة عن المسيب ابن سعيد عن زيد بن علي أخبرنا إبراھيم بن إسماعيل) :  أخبرنا(  - 103

 شعبھا بين وجلس منھا المتفرع والغصن:  الشجرة من بالضم الشعبة(  األربع الشَُّعب َبْينَ  َقَعدَ  إَذا:  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال -
 عن بھا فكنى الجماع مظنة الھيئة ھذه على القعود ألن الجماع عن كناية وھو الشجرة بأغصان التشبيه على ورجليھا يديھا يعني األربع
 "  الُغسل َوَجبَ  َفَقدْ  ِباْلِخَتان َتانالخِ  أُْلزق ُثمَّ )  الجماع

 :  قالت عائشة عن القاسم عن سعيد بن يحي عن أو أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن األوزاعي عن الثقة) :  أخبرنا(  - 104

  فاغتسلنا وسلم عليه هللاَّ  صلى والنبي أنا فعلته:  عائشة قالت.  الغسل وجب ففقد الختانان التقى إذا -

 :  قالت عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 105

  واحدٍ  إناءٍ  من وسلم عليه هللاَّ  صلى والنبي أنا أغتسل كنت -

(  الَفَرق وھو الَقَدح من يغتسل كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن عائشة عن عروة عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 106
  واحد إناء من وھو أنا أغتسل فكنت)  رطال عشرة ستة يسع مكيال:  حتينبفت الفرق
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 :  قالت عائشة عن العدوية معاذة عن عاصم عن سفيان) :  أخبرنا(  - 107

  لي أبق.  لي أَبق له قلت فربما واحد إناء من وسلم عليه هللاَّ  صلى والنبي أنا أغتسل كنت -

 عليه هللاَّ  صلى والنبي ھي تغتسل كانت انھا ميمونة عن عباس ابن عن الشعثاء أبي عن دينار بن عمر عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 108
  واحد إناء من وسلم

 :  جابر عن أبيه عن جعفر عن سفيان) :  أخبرنا(  - 109

  ُجُنب وھو ثالثا رأسه على َيْغرف كانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  قالت عائشة عن أبيه عن ھشام عن نةعيي ابن) :  أخبرنا(  - 110

 يتوضأ ثم َفْرجه َيْغسل ثم اإلناء في ُيدخلھما أن قبل يديه فغسل بدأ الَجنابة من يغتسل أن أراد إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
 يحثو التشبيه على غرفات ثالث أو حثيات ثالث أو حثوات ثالث يحثي وحثا يحثو حثا(  َيْحثي ثم الماء شعره ُيْشرب ثم للصالة ُوُضوءه
  َحْثيات ثالث راسه على)  الحثو في األصل وھو رميه ثم باليد قبضه وھو التراب

 :  عائشة عن أبيه عن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 111

 الماء في أصابعه ُيدخل ثم للصالة أيتوض توضأكما ثم يديه فغسل بدأ الجنابة من أغتسل إذا كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
  ُكلِّه جلده على الماءَ  ُيفيض ثم بيديه ُغَرف ثالث رأسه على يصب ثم شعره أصول بھا فُيَخلّل

 :  قالت سلمة أم عن رافع بن هللا عبد عن سعيد أبي بن سعيد عن موسى بن أيوب عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 112

  امرأة إني:  هللاَّ  رسول يا:  فقلت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سألت -

(  َفَتَطھَّرين الَماء عليك ُتفيضين ثم الَماء ِمنَ  َحْثيات ثالث عليه َتْحثي أن يكفيك إنَّما ال: "  فقال ؟ الجنابة لُِغْسل أَفأنقُضه رأسي َضْفرَ  أَُشد
  رتْ َطھُ  قد أنت فإذا قال أو)  تخفيفا التاءين إحدى حذفت فتطھرين أي

 :  قالت سلمة أم عن سلمة أبي بنت زينب عن أبيه عن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 113

 من المرأة على ھل الحق من َيْسَتحيي ال هللاَّ  إن هللاَّ  رسول يا:  قالت وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى طلحة أبي زوجة سليم أم جاءت -
 "  اْلماء َراتْ  إَذا َنَعمْ : "  قال ؟ احتلمت ھي إذا ُغْسل

 :  قال زاذان عن مرة بن عمرو عن شعبة عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 114

 النحر ويوم عرفة ويوم الجمعة يوم:  قال ؟ الغسل ھو الذي الغسل:  فقال شئت إن يوم كل إغتسلْ :  قال ؟ الغسل عن عليا رجل سأل -
  الفطر ويوم

  الخفين على المسح في الثامن الباب

 :  قال زيد بن أسامة عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن قيس بن داود عن نافع بن هللاَّ  عبد) :  أخبرنا(  - 115

 ؟ وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صنع ماذا بالالً  فسأألت أسامة قال خرجا ثم لحاجته فذھب وبالل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول دخل -
  الخفين على ومسح برأسه ومسح ويديه وجھه فغسل توضأ ثم هلحاجت ذھب:  بالل فقال

 :  أنھما دينار بن هللاَّ  وعبد نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 116
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:  سعد له فقال هللاَّ  عبد عليه فأنكر الخفين على يمسح فرآه وھوأميرھا وقاص أبي بن سعد على الكوفة قدم عمر ابن هللاَّ  عبد أن أخبراه -
:  قال ؟ الغائط من أحدنا جاء وإن عمر ابن قال.  عليھما فأمسح طارتان وھما الخفين في رجليك أدخلت إذا:  عمر له فقال ألهفس أباك سلْ 
  الغائط من أحدكم جاء وإن

  صلى ثم خفيه على ومسح توضأ ثم بالسوق بال عمر ابن أن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 117

 ليصلي المسجد فدخل لجنازة ُدِعي ثم برأسه ومسح ويديه وجھه فغسل بالسوق توضأ أنه عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 118
  عليھا صلى ثم خفيه على فمسح عليھا

 لجنازة َفُدِعي المسجد دخل ثم برأسه ومسح ويديه وجھه وغسل فتوضأ السوق في بال عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 119
  صلى ثم خفيه على فمسح

 :  قال رقيش بن الرحمن عبد بن سعيد عن مالك) :  أخبرنا(  - 120

  صلى ثم الخفين على ومسح وتوضأ فبال قباء أتى مالك بن أنس رأيت -

 :  قال أبيه عن خير عبد ابن عن السوداء أبي عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 121

  أحق باطنھما أن لظننت قدميه ظھر يمسح وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت أني لوال:  وقال ظھرقدميه فمسح عليٌ  توضأ -

 :  قال ِزرٍ  عن بھدلة بن عاصم عن سفيان) :  أخبرنا(  - 122

ً  العلم لطالب أجنحتھا لتضع المالئكة إن:  قال.  العلم ابتغاءُ :  قلت ؟ بك جاء ما وقال عسال ابن صفوان أتيت -  إنه:  قلت.  طلب بما رضا
 من سمعت ھل أسألك فأتيتك وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أصحاب من إمرءاً  وكنتَ  والبول الغائط بعد الخفين على المسحُ  نفسي يف حاك

ً  ذلك في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول  ننِزع أال مسافرين أو َسْفرا كنا إذا يأمرنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان.  نعم:  قال ؟ شيئا
  ونوم وبول غائط من لكن َجنابة من إال لياليھن أيام ثالثة ِخَفاَفنا

 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن أبيه عن بكرة أبي بن الرحمن عبد عن مخلد أبو المھاجر حدثني الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 123
 :  وسلم

  وليلة يوم وللمقيم نولياليھ أيام ثالثة الخفين على يمسح أن للمسافر أْرخص أنه -

 :  قال شعبة عن المغيرة بن عروة عن الشعبي عن ويونس وزكريا حصين عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 124

 "  َطاِھَرَتان َوُھما أدَخلتھما إذا: "  قال ؟ الخفين أنمسح هللاَّ  رسول يا قلت -

125 -  _________ 

 :  شعبة بن المغيرة عن شعبة بن المغيرة ولد من وھو زياد نب عباد عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا( 

  وصلى الخفين على ومسح توضأ ثم َتُبوك غزوة في لحاجته ذھب وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  المغيرة بن عروة عن زياد بن عباد عن شھاب ابن عن جريج ابن عن المجيد وعبد مسلم) :  أخبرنا(  - 126

زرسول:  المغيرة قال.  تبوك َغَزاة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع قدغزا أنه أخبره شعبة بن المغيرة أن أخبره -  هللاَّ  صلى هللاَّ  َفَتَبرَّ
 داوةاأل من يديه على الماء أَُھِريق أخذت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رجع فلما الفجر قبل إداوة معه فحملت الحائط قبل وسلم عليه
 ذراعيه أخرج حتى الجبة في يديه فأدخل جبته كما فضاق ذراعيه عن ُجبَّته َيْحِسر ذھب ثم وجھه غسل ثم مرات ثالث يديه يغسل وھو
 عبد قدموا قد الناس نجد حتى معه فأقبلت المغيرة قال.  أقبل ثم خفيه على ومسح توضأ ثم المرفقين إلى ذراعيه وغسل الجبة أسفل من

 عبد سلم فلما األخيرة الركعة الناس مع وصلى معه الركعتين إحدى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فأدرك لھم وصلى عوف ابن الرحمن
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 صالته وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قضى فلما التسبيح وأكثروا المسلمين ذلك فأفزع صالته وأتم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قام الرحمن
 بن محمد ابن إسماعيل:  وحدثني شھاب ابن قال.  لوقتھا الصالة صلوا أن يغبطھم"  أصبتم: "  قال أو"  أحسنتم: "  قال ثم عليھم أقبل
 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي لي فقال الرحمن عبد تأخير فأردت:  المغيرة قال.  عباد حديث بنحو المغيرة بن حمزة عن وقاص أبي بن سعد

 "  دعه" 

  تيممال في التاسع الباب

 :  قالت عائشة عن أبيه عن القاسم بن الرحمن عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 127

 فنزلت ماء معھم وليس إلتماسه على وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فأقام لي عقد فانقطع أسفاره بعض وسلمفي عليه هللاَّ  صلى النبي مع كنا -
  التيمم آية

 :  قال ياسر بن عمار عن أبيه عن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن لزھريا عن معمر عن الثقة) :  أخبرنا(  - 128

  المناكب إلى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع فتيممنا التيمم آية فنزلت سفر في وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع كنا -

 عليه هللاَّ  صلى النبي أن الُحَصين بن انعمر عن العطاردي رجاء أبي عن منصور بن عباد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 129
ً  كان رجالً  أمر وسلم  "  ِجْلُدكَ  َفاِمّسه اْلَماء َوَجْدتَ  إَذا:  ذر أبي وذكرحديث.  بالماء يعني اغتسل الماء وجد فإذا يصلي ثم يتيمم أن ُجنيا

 :  الصمة ابن عن عرجاأل عن معاوية بن الرحمن عبد الحويرث أبي عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 130

  وذراعيه وجھه فمسح تيمم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  قال الصمة ابن عن األعرج عن معاوية بن الرحمن عبد الحويرث أبي عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 131

  هوذراعي وجھه يمم ثم بجدار فمسح يبول وھو وسلم عليه هللاَّ  صلى بالنبي مررت -

 :  قال الصمة ابن عن األعرج عن معاوية بن الرحمن عبد الحويرث أبي عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 132

 على يديه وضع ثم معه كانت بعصا فحته جدارٍ  إلى قام حتى علي يرد فلم عليه فسلمت يبول وھو وسلم عليه هللاَّ  صلى بالنبي مررت -
  السالم ليّ ع رد ثم وذراعيه وجھه فمسح الجدار

  الوضوء كتاب من الموضع ھذا وفي موضعه ألنه فيه أخرجته ولكن الوضوء كتاب في ليسا الحديثان ھذان:  األصم قال

 بتمامه الحديث فأخرجت فتيمم بال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن الصمة ابن عن األعرج عن الحويرث أبو وروى:  الشافعي قال
  العلة لھذه

 :  عمر ابن عن نافع عن الخطاب بن عمر بن هللاَّ  عبد ابن الرحمن عبد بن عمر بن بكر أبو أخبرني محمد بن إبراھيم)  أخبرنا ( - 133

: "  فقال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي ناداه جاوزه فلما السالم عليه فرد عليه فسلم يبول وھو وسلم عليه هللاّ  صلى النبي على مر رجالً  أن -
دِ  َعلى َملَنيحَ  إِنَّما لِم َفال الحال ھِذه علَى َرأَْيَتِني َفإَِذا َعليَّ  َيرد َفلَمْ  هللاَِّ  َرُسول َعلَى َسلَْمتُ  أَنِّي َفَتقُولَ  َتَذَھبَ  أنْ  ِخشَيةُ  َعلَْيكَ  الرَّ  َفإنَّك عليَّ  ُتسَّ
 "  َعَلْيك أرد الَ  َتْفَعل إنْ 

 :  يسار بن سليمان عن سعيد بن يحي عن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 134

 )  ز) (  منورة المدينة(  بئرجمل إلى ذھب وسلم عليه هللاّ  صلى النبي أن -

  أعلم وهللاّ  السالم عليه رد ثم بجدار يده مسح حتى عليه يرد فلم رجل عليه فسلم أقبل ثم لحاجة

 :  عمر ابن عن نافع عن عجالن ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 135
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  الصالة يعد فلم مرتفعة والشمس المدينة دخل ثم العصر وصلى النعم مربدب تيمم أنه -

 :  عمر ابن عن عجالن ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 136

 قال.  الصالة يعد فلم مرتفعة والشمس المدينة دخل ثم العصر فصلى ويديه وجھه فمسح تيمم بالمربد كان إذا حتى الجرف من أقبل أنه -
  المدينة من قريب الُجرفو:  الشافعي

 :  قالت انھا عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 138

 فإذا الصالة فاتركي الحيضة أقبلت فإذا بالحيضة وليست ِعْرق َذلِكَ  إِنَّما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسول ُحَبْيش أبي بنت فاطمة قالت -
 المعتادة الحيض أيام عقب الدم استمر إذا االستحاضة دم من يسيل ل ؟ بالعا يعرف عرق" (  وَصلِّي الدم عنك فاغسلي َقْدُرھا ذھب

 )  بعده اآلني الحديث ويفسره استحاضة ھو وإنما بحيض ليس ذلك فإن وراءھا فيما وصلي األيام تلك في الصالة فاتركي

 :  يسار بن انسليم عن عمر ابن مولى نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 139

 ھي تھراق أي منصوب والدم للمجھول مبنيا جاء الدم تھراق(  الدمَ  ُتْھراقُ  كانت امرأة أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوج َسلََمةَ  أم عن -
 واأللف ھادماؤ تھراق تقدير على الدم رفع ويجوز.  النفس وطبت:  كقولھم نظائر وله معرفة كان وإن التمييز على منصوب فالدم الدم

 على)  منه والمبدل البدل بين بالجمع الماء اھرقت فيه ويقال وھراقه الماء أراق يقال أراق أي ھمزة اصلھا والھاء االضافة من بدل والالم
 كانت التي واأليام ياليالل عدد لتنظر: "  فقال وسلم عليه َّ  ا صلى هللاَّ  رسول سلمةَ  أُمُّ  لھا فاستفتت وسلم عليه َّ  ا صلى هللاَّ  رسول عھد

 بخرقه فرجھا تشد أي(  ولَتْسَتثفر فلتغتسل َخلَّفت فإذا الشھر من ذلك َقْدرَ  الصالة فلتترك أصابھا الذي يصيبھا أن قبل الشھر من تحيضھن
 ذيلھا تحت عليج الذي الدابة ثفر من مأخوذ وھو الدم سيل بذلك فتمنع وسطھا على تشده شئ في طرفيھا وتوثق قطنا تحتثي أن بعد

 "  لتصلي ثم بثوب)  بالضاد الظفر تقول وعامتنا

 :  عائشة عن عمرة عن الزھري:  أخبرني:  قال ُعَيْيَنة ابن) :  أخبرنا(  - 140

 ؟ وأمرھا بالحيضة وليست عرق ھو إنما: "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فسألت سنين َسْبعَ  اُْستحيضت جحش بنت حبيب أم أن -
 يعلوا أي الدم يعلو وقوله -  الثياب فيھا تغسل التي األجانة الراء وسكون الميم بكسر المركن(  الِمْرَكن في وَتْجلِس صالة لكل تغتسل أن

 "  الدم فيعلوا)  األجابة في الذي الماء

 طلحة بن ِعْمران عمه عن طلحة بن مححمد بن إبراھيم عن َعقِيل بن محمد بن هللاَّ  عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 141
 :  قالت َجْحش بنت َحْمَنة أمه عن

 التي والمستحاضة مستحاضة فھي المعتاد حيضھا أيام بعد الدم خروج بھا استمر:  للمجھول بالبناء المرأة استحيضت(  اسُتَحاض كنت -
 وصامت صلت حيضھا أيام غير في استحيضت وإذا ل ؟ لعاا له يقال عرق من يسيل ولكنه المحيض من يسيل وال حيضھا دم ينقطع ال
 - الفتوى منه طلب:  استفتاه(  أَْسَتْفتيه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى فجئت شديدة كبيرة َحْيضة)  الصالة عن الحائض تقعد كما تقعد ولم

 ما لحديث وإنه حاجةً  إليك لي إن هللاَّ  سولر يا فقلت زينب أختي بيت في فوجدته)  جحش بنت بمنة حمنة أخت جحش بنت ھي وزينب
 والنون الھاء بفتح(  ھنتاه يا ھو ما:  فقال منه ألستحي وإني)  به والصوم الصالة وھي العبادة لتعلق مفر مامنه أي المفر البد(  ُبدّ  منه

 بمكايد المعرفة قلة إلى نسبت كأنھا بلھاء يا ھنتاه يا معنى وقيل ياھذه أي وساكنة مضمومة اآلخرة والھاء ھذه يا أي وساكنة أيضا مفتوحة
الَة َمَنَعْتني فقد فيھا ترى فما شديدة كبيرة حْيضة أُستحاض امرأة إني:  قالت ؟)  وشرورھم الناس  عليه هللاَّ  صلى النبي فقال والصوم الصَّ
ِمي: "  وسلم "  قال.  ذلك ِمنْ  أْكَثرُ  ھم:  قالت)  الدابة فم في للجاما بوضع تشبيھا الدم تمنع عصابة الدم خروج موضع اجعلي أي" (  َفَتلَجَّ

ً  فاتخذي ا أَُثجْ  إنما ذلك من أكثر ھو قالت"  ثوبا  أخذ المفعول بذكر أي ثجا أثجه النھاية في والرواية صبا أصبه نصر باب من اثجه(  َثّجً
 عن أجزأك أيُّھمافعلت بأمرين سآمرك: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال)  االصباب شديد:  ثجاج ومطر السائل أي الثجاج الماء من

 بذلك وجد قد الشيطان أن والمعنى بالرجل الضرب الركض أصل(  ركضة ھي إنما:  لھا قال بذلك أعلم فأنت عليھما َقِويت فإن اآلخر
 ً  من)  أذاھا برجلھو ركضھا كأنه قديرالت في وصار عادتھا ذلك أنساھا حتى وصالتھا وطھرھا دينھا أمر في عليھا التبليس إلى طريقا

ً  نفسك عدى أراد انقطاعه تنتظر حيضھا أيام فقدت إذا المرأة تحيضت يقال تحيضي(  َفَتَحيَّضي الشيطان َرَكضات  تفعل ما وافعلي حائضا
 قد أنك رأيت إذا حتى ْغتسليا ثم هللاّ  علم في أيام سبعة أو أيام ستةَ )  الحيض أيام على الغالب ألنھا والسبع الست خص وإنما الحائض
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ً  َفَصلِّي واْسَتْينت َطُھَرت ً  أو وأيامھا ليلة وعشرين أربعا  كما شھر كل في افعلي وكذلك ِزئك ؟ يُ  فإنه وصومي وأيامھا ليلة وعشرين ثالثا
 "  وُطْھرھن حيضھن ميقات يطُھْرن وكما النساء تحيض

 :  قال أنه مالك بن أنس عن قُّرةَ  بن معاوية عن أُيوب بن الجلد عن ُعلَّية ابن) :  أخبرنا(  - 142

 والمراد العراق وأھل حنيفة أبو ذھب وإليه الحيض وعلى الحجاز وأھل الشافعي ذھب وإليه الطھر على يقع األضداد من بالفتح(  َقْرءُ "  -
 كثرھا أو ثالث أفلھا وإن الحيض مدة انبي والمراد المرأة حيض وقت والمعنى الراوي من شك المرأة حيض قرء أو وقوله الحيض ھنا به

 "  َعْشَرة إلى انتھى حتى أربع أو ثالث المرأة حيض َقْرءُ  أو المرأة)  عشر

  الحديث يعرف ال أعرابي الجلد:  علية ابن لي وقال:  الشافعي قال

 :  قالت عائشة عن َشْيَبة بنت َصفِيَّة أمه عن الَحْجبي الرحمن عبد بن منصور عن سفيان)  أخبرنا(  - 143

 بكسر فرصة(  بھا فتطھري ِمْسك من فِْرَصة ُخِذي: "  فقال الَحْيض من الُغْسل عن َتْسأله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى امرأةٌ  جاءت -
 مسك من فرصة خذي األخرى الرواية له ويشھد المسك من قطعة يريد القطعة الفرصة بھا فتطيبي ممسكة فرصة خذي يروى الفاء
 تحملينھا أي متحملة أي ممسكة وقيل باليد التمسك من ھي وقيل ذلك ونحو والقطن الصوف من القطعة االصل في والفرصة بھا تطيبيف

)  وأولى لذلك أصلح الخلق ألن والصوف القطن من الجديد يستعمل اال أراد كأنه كثرا امسكت التي الخلق الممسكة الزمخشري وقال معك
 بثوبه واْسَتَتر"  هللاَّ  سبحان هللاَّ  سبحان:  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال بھا أتطھر كيف:  قالت بھا تطھري:  قال بھا أتطھر كيف فقالت

  الَفْرجَ  يعني الدم آثار بھا َتَتبَّعي أي:  لھا فقلت أراد الذي وَعَرْفتُ  فاْجَتَذْبُتھا"  بھا تطھري
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  بابا وعشرون ثالثة وفيه الصالة كتاب

  الصالة مواقيت في األول الباب

 :  قال الزھري عن سفيان) :  حدثنا(  - 144

ني جبريلُ  نزل: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ :  ُعْروة له فقال الصالة العزيز عبد بن ُعَمر أخر -  اماما بي صل أمنى(  فأَمَّ
 ما فحكى االستغراب موقع عروة من ذلك وقع وقتھا أول في يصلھا ولم الصالة العزيز عبد بن عمر أخر لما أنه الحديث من والظاھر
 فليس أي هللاّ  اتق له قائالً  العزيز عبد بن عمر عليه فرد أوقاتھا أوائل في الخمس الصلوات في بالرسول أم جبريل أن الى به مشيرا حكى
 الحديث العزيز عبد بن عمر فھم ويؤيد الوقت مضي بعد تؤدى أن يصح األوقات أوائل في تؤدى كما الصلوات ألن تروى كما الحكم
ني نزل ُثم َمَعهُ  َفَصلَّيتُ )  منھا جزء مضي وبعد األوقات أوائل في بالنبي ام جبريل فان الحديث لھذا التالي ني نزل ُثم معه فصليت فأَمَّ  فأَمَّ

ني نزل ُثم معه فصليت ني نزل ُثم معه فصليت فأَمَّ  يا هللاَّ  اتَّقِ :  العزيز عبد بن عمر فقال"  الخمس الصلواتِ  َعدَّ  حتى معه فصليت فأَمَّ
  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن أبيه عن مسعود أبي بن بشير أخبرنيه:  عروة فقال ؟ تقول ماذا وانظر عروة

 نافع عن حكيم بن حكيم عن المخزومي الحارث ابن الرحمن عبد عن محمد بن العزيز عبد عن سلمة أبي بن عمرو) :  أخبرنا(  - 145
 :  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ُجَبْير بن

ني: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - َتين البيت باب عند جبريلُ  أمَّ  أحد بالكسر والشراك الظل(  الَفئُ  كان حين الُظْھر فصلى َمرَّ
 صلى ثم الصائم أفطر حين المغرب وصلى ظله بقدر الفيء كان حين لعصرا صلى ثم الشِّراك مثل)  وجھھا على تكون التي النعل سيور
 َقْدرَ  شئٍ  كلُّ  كان حين الظھر األخرى المرة صلى ثم الصائم على والشراب الطعامُ  َحُرم حين الصبح صلى ثم الشََّفق غاب حين الِعشاء
 العشاء صلى ثم ُيَؤِخْرھا لم األول الوقت بقدر اْلَمغرب صلى مث ِمْثلَْيه شئٍ  كلُّ  ظل كان حين العصر صلى ثم باألمس العصر قدر ِظلِّه

ْبحَ  صلى ثم الليل ُثلُثُ  ذھب حين اآلِخَرةَ   " الوقتين ھذين بين فيما والوقت قبلك من األنبياء وقت ھذا:  محمد يا فقال التفت ثم أَْسَفر حين الصُّ

  الَحَضر في المواقيت وھذه نأخذ وبھذا:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال

 :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن الرحمن عبد بنتِ  ُعْمرة عن االنصاري َسِعيدٍ  بن َيْحيَ  عن أنس بن مالك) :  أخبرنا(  - 146

 المرأة اءكس الميم بكسر مرط جمع المروط(  ِبُمُروطھن ُمَتلفِّعات النساء َفَيْنصرْفنَ  الصبح لَُيصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
 أو كان كساء كله الجسد به يغطى ثوب بالكسر واللفاع باكستيھن أي بمروطھن متلفعات وكن وغيره خز من كان وربما صوف من يكون
 والمراد كن في النسوة ضمير من بدل أو بيان والنساء الصباح بضوء اختلطت إذا الليل آخر ظلمة:  والغلس به اشتمل بالثوب وتلفع غيره
  الَغلَس من ُيْعَرْفن ال)  الصبح الرسول صالة وقت ثالحدي من

 :  قالت عائشة عن ُعْروة عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 147

  الَغلَس من أَحدٌ  َيْعرفھن ما أھلھن إلى يرجعن ثم ِبُمروِطھن ُمَتَلفَِعات وُھنَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع ُيصلين المؤمنات من ِنساءٌ  ُكنَّ  -

 :  قالت عائشة عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 148

  الَغلَس من ُيْعَرْفن ما بمروطھن متلفعات النساءُ  فتنصرف الصبح يصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  كان -

  مثله عائشة عن عمرة عن سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 149

 :  األْسلَمي َبْرَزة أبي عن الِمْنھال بن سالمة بن َسيَّار عن َعْوف عن ُعلَّية ابن) :  أخبرنا(  - 150

 يقرأ وكان جليسه منا الرجل يعرف فما ننصرف ثم الصبح يصلي كان:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  صالة يصف َسِمَعه أنه -
 )  الصبح صالة في ةالقراء يطيل كان أنه ھذا ومعنى آيات أنھا الظاھر(  المائة إلى بالستين

 :  ُخَدْيج بن رافع عن لَِبيد بن محمود عن قتادة عن ُعمر بن عاصم عن عْجالن ابن عن سفيان) :  أخبرنا(  - 151
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ْبح اْسفِروا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  بالفجر رواأسف رواية وفي بالصبح أسفروا(  لأِلَْجر قال أو ألُجِرُكمْ  أْعَظمُ  فإِنَّه ِبالصُّ
 أي بھا أسفروا فقال األول الفجر عند يصلونھا كانوا بغلس يصلوھا أن أمروا حين أنھم يحتمل قالوا وأضاء انكشف إذا الصبح أسفر

 باإلسفار األمر وقيل نبلھم مواقع القوم مايبصر قدر بالفجر نور لبالل قال انه ذلك ويقوى وتتحققوه الثاني الفجر يطلع أن إلى أخروھا
 )  احتياطا باإلسفار فأمروا فيھا تتبين ال الصبح أول ألن المقمرة بالليالي صخا

َناد أبي عن مالك)  أخبرنا(  - 152   ُھَريرة أبي عن األعرج عن الزِّ

 :  عنه هللاّ  رضي

 بمعنى االبراد من وھو والحر الوھج انكسار اداالبر:  بالظھر أبردوا(  فأَْبِردوا اَلحرُّ  اْشَتد إِذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 غليانھا شدة أي جھنم فوح من بالواو الفوح ويقال وفورانه الحر سطوع الفيح(  جھنم َفْيح من الحر شدة فإن بالصالة)  البرد في الدخول
 )  احرھ في جھنم نار كأنه أي والتمثيل التشبيه مخرج أخرجه وقد غلت وتفوح تفيح القدر وفاحت وحرھا

 :  ھريرة أبي عن الرحمن عبد بن سلمة وأبي الُمَسيِّب بن سعيد عن شھاب ابنِ  عن سعد بن ليث الثقة) :  أخبرنا(  - 153

  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  عنه هللاَّ  رضي ُھَرْيَرة أبي عن الُمسيب بن سعيد عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 154

 ربھا إلى النَّارُ  اْشَتَكتْ :  وقال َجھنم َفْيح من الحر شدة فإن بالّصالة فأَْبِردوا الَحر اْشَتد إِذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
ً  َبعضي أَكلَ  َربِّ :  فقالت ْيف في وَنَفس الشتاء في َنَفس بَنَفَسْين لھا فاذن بعضا ھاحَ  فمن الحر من تجدون َما فأََشدُّ  الصَّ  تجدون ما وأَشد رِّ
 "  َزْمَھريِرھا فمن البرد من

 بن َنْوَفل عن ِھَشام عن الحارث بن الرحمن عبد بن بكر أبي عن ِشھاب ابن عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 155
ؤلي ُمَعاوية  :  قال الدُّ

 فاتته من شبه نقصته إذا وترته يقال نقص أي(  ومالَه أَْھلهُ  ُوِتر فكأنما الَعْصر َصالةُ  َفاَتْتهُ  َمنْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 رد فمن الفاعل نائب واألول لوتر ثانيا مفعوال جعله نصب فمن والرفع بالنصب وماله أھله ويروى وماله أھاله سلب بمن العصر صالة
 )  عھمارف والمال األھل إلى رده ومن نصبھما الرجل إلى النقص

ً :  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال  يعني أنس عن ِشَھاب ابن عن ِذْئب أبي ابن عن:  أخبرنا اسماعيل بن محمد الن العصر َتْقديم أحببتُ  وأيضا
 بأعلى كنأما(  العوالي إلى الذاھب يذھب ثم َحيَّة بيضاء والشمسُ  العصر ُيصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان:  قال مالك اْبنَ 

  مرتفعة والشمس فيأتيھا)  أميال ثمانية نجد جھة من وأبعدھا أميال أربعة على المدينة من وادناھا المدينة أراضي

ْوأَمة مولى صالح عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 156  :  قال الُجَھني خالد بن زيد عن التَّ

 أنه ھذا معنى(  َمواقُعھا لَُرِؤى ِبَنْبل ُرِمي ولو السوق فنأتي ننصرف ثم المغرب صالة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع نصلي كنا -
 )  وقتھا لضيق المغرب بصالة يبكر كان وسلم عليه هللاَّ  صلى

 :  قال عنه هللاَّ  رضي جابر عن ُنَعيمْ  أبي عن َعْلَقمة بن َعْمرو عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 157

 إذا فالن عن يناضل وفالن راماه وناضله للسق رموا:  تناضلوا(  نتناضل نخرج ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع الَمْغرب نصلي كنا -
 جھة أي في ندري وال بالمدينة كانوا أنھم ھذا وظاھر االنصار من بطن الالم بكسر سلمة وبنو عنه ودفع بعذره وتتكلم وحاجج عنه دافع
 يترامون المغرب صالة بعد كانوا ألنھم المغرب بصالة يبكر كان وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه على تدل قبله وما بعده وما ديثوالح منھا

 من النَّْبل مواقع الى َنْنُظر َسلَِمة بني بيوت ُخلَ  َندْ  حتى)  باقيا الضوء يزال وال سلمة بني بيوت إلى يصلوا حتى يسيرون ثم بالسھام
  اإلسفار

 :  قال َحكيم ابن القعقاع عن سعيد أبي بن َسعيد عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 158
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  النَّْبل َمواقِعَ  َفُنْبِصر َسلِمة بني َفنأْتي َنْنصرف ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع ُنَصلِّي كنا:  جابر وقال هللاَّ  عبد بن جابر على َدَخلنا"  -

 :  عمر ابن عن الرحمن عبد بن َسلََمة أبي عن لَِبيد أبي ابن عن ُعَيْيَنة ابن سفيان) :  برناأخ(  - 159

 في النعم أرباب كان(  باإلِبل ُيْعِتمون إِنَّھم أاَل الِعشا ِھيَ  َصالتكم إِسم علَى األعراب َتْغلَِبّنكم ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ  -
 العشاء صالة يسمون األعراب وكان الليل ظلمة وھي العتمة في يدخلوا أي يعتموا حتى مراحھا في ينيخونھا ثم بلاإل يربحون البادية
 فتؤخروا ھذا فلعلھم يغرنكم ال أراد قيل و.  الشريعة به نطقت الذي االسم لھم واستحب بھم االقتداء عن فنھاھم بالوقت تسمية العتمة صالة

 )  وقتھا حان إذا صلوھا ولكن صالتكم

 :  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 160

الَةِ  من ركعةً  َرك أد مَمنْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - الَة أَْدَركَ  َفٌ◌َ◌دْ  الصَّ  من ركعة أدرك من أن:  المعنى(  الصَّ
 )  يليه الذي الحديث ويوضحه وقتھا في كلھا صالھا فكأنه وقتھا في الصالة

ً  أن الشافعي) :  أخبرنا(  - 161  أبي عن ُيحدثونه األْعَرج وعن سعيد بن ُبْسر وعن َيَسار بن َعَطاء عن أَْسلَم بن َزْيد عن أخبره مالكا
 :  ھريرة

 َتْغُرب أن قبل الَعْصر من رْكَعةً  أْدرك دفق الشمسُ  تْطلُع أن قبل الصبح من ركعةً  َرك أد مَمنْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 "  الَعْصرَ  أْدرك فقد الشمسُ 

 :  المَسيَّب ابن عن ِشَھاب ابن عن مالك)  أخبرنا(  - 162

الَةَ  َنِسي من: "  قال ثم الشمسُ  َطلَعت ما بعد َفَصالَّھا الصبح عن نام وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أَنَّ  -  هللاّ  فإِن َذَكَرَھا إَذا اَفلُِيَصلِّھ الصَّ
 "  لِذْكري الَصالَّة أَقِمِ :  يقول جل عزو

َناجي هللاَّ  عبد عن َيَسار بن عطاء عن أَْسلم بن َزْيد عن مالك)  أخبرنا(  - 163  :  الصُّ

 فارقھا َزالَت فإذا َقاَرنھا اْستوت فإذا إلَفاَرَقھا تْ اْرَتَفعَ  فإذا الشيطان َقْرن َوَمَعھا َتْطلُعُ  الّشْمسَ  إنَّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
اَعات تلك في الصالة عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول وَنَھى فارقھا غربت فإِذا َقاَرنھا للُغروب آذنت فإِذا  الشيطان ان المراد(  السَّ

 )  االوقات ھذه في الصالة ترك فينبغي روبالغ وعند الزوال وعند النھار أول في برزت إذا معھا ويظھر الشمس يقارن

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك)  أخبرنا(  - 164

 "  غروبَھا عند وال الشمس ُطلوع ِعْندَ  َفُيَصلِّي أَحُدُكم َيَتَحرَّ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  ريرةھ أبي عن األعرج عن يحي بن محمد عن مالك)  أخبرنا(  - 165

ْبح بعد الصالةِ  وعن الشَّْمسُ  َتْغُربَ  َحتَّى الَعْصر بعدَ  الصالة عن نھى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -   الشَّْمسُ  َتْطلُعَ  َحتَّى الصُّ

 :  مصعب بن عامر عن جريج ابن عن المجيد وعبد مسلم) :  أخبرنا(  - 166

ً  أن -  ودع وماضيه أتركھما أي(  أدُعھما ما قلت:  طاُوس قال.  عنھما فنھاه العصر بعد ينالركعت عن عباس ابن سأل أنه أخبره طاوسا
 فال المعنى في لھا المرادفة ترك من يؤخذ بما استغناء فاعل اسم وال مصدرا وال ماضيا المادة ھذه من يستعملوا فلم العرب أماته فعل وھو
 الماضي بعضھم حكى إذ اللغويين لدى اتفاق محل ليس وھذا تارك بمعنى وادع وال تركا بمعنى ودعا وال تركته بمعنى ودعته يقال

 أن النحويين قول فيحمل ھذا وعلى تركك ما بمعنى بالتخفيف ربك ودعك ما بعضھم وقرأ األشعار بعض في الفاعل اسم وسمع والمصدر
(  الِخيَرةُ  لُھمُ  َتُكونَ  ان اْمراً  ورُسوله هللاُّ  َقَضى إذا ُمؤِمنةٍ  الو لُِمؤِمنٍ  َكانَ  َوَما: (  عباس ابن فقال. )  االستعمال قلة على أماتته العرب
 لست وانك اختيارھما في اليك ليس األمر أن والمعنى التطير من الطيرة مثل الشئ تخيرت من اسم ھي قيل االحتيار ھي كعنبة الخيرة
 تشبث أما الترك الركعتين ھاتين في وحكمھما ورسوله هللاّ  حكم على ينزل أن إال للمؤمن وليس مؤمن ألنك تركھما أو فعلھما في مخيرا
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 وأخرته الظھر نافلة كان العصر بعد هللاّ  رسول أداه ما أن اآلتي الحديث من تبين وقد صالھما الرسول رأى فالنه بصالتھما طاوس
 )  اآلية امِرھم من)  وقتھما في ادائھما عن الضرورة

 :  يقول عوف بن الرحمن عبد بن َسلَمة أبا سمعت لبيد أبي ناب عن سفيان) :  أخبرنا(  - 167

 هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صالة عن َفَسْلھا عائشة إلى اْذھب الّصْلتِ  بن َكِثيرَ  َيا:  قال إذ الِمْنَبر على ھو فَبْينا المدينة سفيان أبي بن معاوية َقِدم -
 حذيفة بنت ھند السيدة ھي سلمة أم(  َسلَمة ام فسأل اذھب:  له فقالت فسألھا ائشةع إلى معه فذھبت َسلَمة ابو قال العصر بعد وسلم عليه
 هللاَّ  رسول عليَّ  دخل:  سلمة أم فقالت َفَسألھا سلمة أم إلى معه فذھبت)  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوج المخزومية القرشية المغيرة بن

 أكن لم صالة صليتَ  لقد:  هللاَّ  رسول يا فقلت سلمة أم قالت يصليھما أراه أكن لم ينركعت فصلى العصر بعد يوم ذات وسلم عليه هللاَّ  صلى
 للمسكين تعطيه ما على تطلق الصدقة(  َصَدقة أو َتميم بني وْفدُ  َعلَيَّ  َقِدمَ  وأنَّه الظھر بعدَ  ركعتين أَُصلّي ُكْنتُ  انِّي: "  فقال تصليھا أراك
 ً  أنه يظھر صدقة أو وقوله الزكاة فيھا بھا فالمراد اآلية"  للفقراء الصدقات إنما"  تعالى قوله في كما زكاةال على تطلق كما هللاَّ  إلى تقربا
 مما وكالھما منھا جمعوه بما الزكاة عمال أي صدقة قال أم تميم بني وفد قال ھنا بالدقة الرسول قاله بما يجزم ال أنه أي الراوي من شك
 ھو بما اشتغاله فطال وقتھا خروج قبل النافلة يؤدي أن يأمل كان وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول ولعل ھميتھاأل النافلة ھذه أداء تأخير يسبغ
كعَتانِ  َھاَتانِ  َفُھَما َعْنُھما َفَشَغلُوني)  الوقت عن التأخير فيھا يقبح التي الفرائض من وليست وقتھا خرج حتى اھم  واضح والحديث(  الرُّ
 )  النافلة ھذه قضاء جواز على بظاھره يدل

 :  قال لَبيد أبي بن هللاَّ  عبد عن سفيان) :  أخبرنا(  - 168

 عنھا هللا رضي المؤمنين أم عائشة إلى اْذھب الّصْلتِ  بن َكِثيرَ  َيا:  قال إذ الِمْنَبر على ھو فَبْينا المدينة معاوية َقِدم:  قال َسلَمة أبا سمعت -
 بن هللاّ  عبد عنھما هللاّ  رضي عباس ابن وبعث معه فذھبت َسلَمة أبو قال العصر بعد وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صالة عن َفَسْلھا

 سلمة أم إلى اذھب ولكن لي علم ال عائشة له فقالت فسألھا فجاءھا:  قال المؤمنين أم تقوله ما واسمع اذھب:  فقال معنا نوفل بن الحارث
 أكن لم ركعتين عندي فصلى العصر بعد يوم َذاتَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عليّ  دخل:  فقالت سلمة أم إلى معه فذھبت:  قال فسلھا
 وْفدُ  َعلَيَّ  َقِدمَ  وأنَّه الظھر بعدَ  ركعتين أَُصلّي ُكْنتُ  انِّي: "  فقال تصليھا أراك أكن لم صالةً  صليتَ  لقد:  هللاَّ  رسول يا فقلت يصليھما أراه
كعَتانِ  َھاَتانِ  َفُھَما َعْنُھما َفَشَغلُوني قةَصدَ  أو َتميم بني   الرُّ

ه عن التميمي ابراھيم بن محمد عن قيس ابن عن سفيان) :  أخبرنا(  - 169  :  قال قيس َجدِّ

 صليت أكن لم إني:  فقلت ؟ َقْيسُ  يا الركَعتان َھاَتان َما: "  فقال الصبح بعد ركعتين أصلي وأنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رآني"  -
 جواز على دليل وھو قيس فعل ما بصة اقرار وسلم عليه هللاَّ  صلى وسكوته(  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عنه فسكت الفجر ركعتي
  الصبح مع اال تعاد ال الحنفية وعند السنة ھذه قضاء

 :  ُمطعم بن ُجَبْير عن باهَبا بن هللاّ  عبد عن المكي الزبير أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 170

ً  النَّاس أْمرِ  ِمنْ  ِمْنُكم ولى من منافٍ  َعبد َياَبِني: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  وَصلَّى اْلَبْيت ِبَھذا َطافَ  أََحداً  َيْمَنَعنَّ  َفالَ  َشيئا
 واطراف الليل اناء البيت من مسلم كل تمكين إلى يدعوا وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه وھو واضح المعنى" (  َنَھارٍ  أَوْ  لَْيلٍ  ِمنْ  َشاءَ  َساَعةٍ  أيَّةَ 

 )  الخطاب لھم وجه فلذا البيت سدانة لھم كانت مناف عبد وبنو وصالة طواف من نسكه ليؤدي النھار

 :  قال دينار بن عمرو عن ُعَيْيَنة ابن) :  أخبرنا(  - 171

  الشمس َتْطلُع أن قبل وصلى الصبح بعد طاف:  عمر ابن َرباح أبي بن وعطاء أنا رأيت -

 :  عطاء عن جريج ابن عن المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 172

 يا أو ھاشم بني يا أو المطل عبد بني يا عطاء وزاد يخالفه ال معناه مثل أو ھذا قبل الذي مثل أي مثله سلم و عليه هللا صلى النبي عن -
 االسماء ھذه من اسم فبأي مناف عبد بني من ھاشم وبنو ھاشم بني من المطلب عبد بني أن ومعلوم الراوي من شك ھذا ( مناف عبد بني
 )  أصاب فقد نادى
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  األذان في الثاني الباب

 :  الحسن عن يونس عن الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 173

ُنون: "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن -  عليه اعتماداً  الفريضة أدوا األذان سمعوا متى الناس الن" (  َصالِتِھم َعلى النَّاس اءاَُّمنَ  الُمَؤذِّ
)  وقتھا قبل الصالة على ويحملوھم الناس يضلوا ال حتى األوقات ويتحروا بھا ليحتفلوا بمسؤليتھم المؤذنين إشعار الحديث من والغرض

  غيرھا معھا وذكر

 :  ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن ُسَھيل عن مدمح بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 174

ِ◌ُنونَ  ُضَمَناءُ  األئَِّمةُ : "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن - نين وَغَفر األئمة هللاُّ  فأَرَشدَ  أَُّمَناء والمَؤذِّ  ضامنين األئمة كان وإنما" (  لِلُمؤذِّ
 على يجب ولذا المقتدين وإثم بإثمھم باءوا فقد كاملة الصالة شروط يراعوا مل فإذا صالتھم صحة على متوقفة المقتدين صالة صحة الن

 )  فات ما ليتداركوا ھذا إلى به المؤتمين ينبه أن طھارة على يكن لم أنه الصالة بعد ذكر إذا االمام

 :  ھريرة أبي عن صالح أبي عن األْعمش أخبرنا سفيان) :  أخبرنا(  - 175

نْ  َضاِمنٌ  اإلَمامُ : "  قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن به يبلغ - نين واغفر األئمة فاْرِشدِ  اللَُّھم تمنٌ  ُمؤْ  والُمَؤذِّ  "  لِلُمَؤذِّ

 :  أبيه عن َصْعَصعة أبي بن هللاّ  عبد بن الرحمن عبد عن مالك)  أخبرنا(  - 176

ْنتَ  باِديِتكَ  أو َغَنِمكَ  في ُكْنتَ  إذاف والبادية الَغنم ُتحبُّ  أراك إني: "  له قال الُخْدري سعيد أبا أن - الةِ  فأذَّ  َيْسَمع ال فإِنَّهُ  َصْوَتكَ  فارَفعْ  ِبالصَّ
 واعالمھم الناس السماع مطلوب األذان في الصوت ورفع المعنى ظاھر الحديث(  القيامة َيومَ  لَكَ  َشِھدَ  إال شئ وال إنس وال ِجنٌّ  َصْوَتك
ً  الحديث وفي صالتھم ؤدواوي أعمالھم يدعوا حتى الصالة بوقت  )  الدينية الخدمة ھذه على الجزيل بالثواب المؤذنين تبشير أيضا

  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول من سمعته:  سعيد أبو قال

 :  َمْحذورة أبي بن الملك عبد ابن العزيز عبد أخبرني:  قال ُجريج ابن عن خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 177

ً  وكان أخبره ُمَحيريز بن هللاّ  عبد أن -  الشأم إلى خارج إني:  عم أي محذورة ألبي فقلت الشام الى جھزه حين َمْحذورة أبي ِحْجر في يتيما
 هللاَّ  رسول)  رجع(  َفَقَفل حنين طريق ببعض وكنا نفر في خرجت نعم:  قال َمْحذورة أبا يا فأخبرني تأذينك عن أُْسأَلَ  أن أخشى وإني
ن الطريق بعض في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فلَقِينا ُحَنين من وسلم عليه هللاَّ  صلى نُ  فأذَّ  بالصالة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ُمَؤذِّ
 نستھزئو َنْحكيه َفَصرخنا)  مناكبنا على األقواس ملقون أي(  ُمَتنكبون ونحن المَؤذن صوت فسمعنا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عند
 َقد َصْوَتهُ  َسِمْعتُ  الَِّذي أيكم: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال يديه بين وقفنا أن إلى إلينا فأرسل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي َفَسِمع به

نْ  ُقمْ :  وقال َبسنيوحَ  كلھم)  غيري لديه يستبق ولم اطلقھم أي كلھم أرسل(  فأرسل وصدقوا إليَّ  كلھم القومُ  فأَشار ؟ اْرَتَفع الةِ  َفأَذِّ  بالصَّ
 رسول عليَّ  فألقى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول يدي بين فقمت به أمرني مما وال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي من إليَّ  أكره شئَ  وال فقُمت

 أْشَھدُ  هللاّ  إال الهَ  ال أن أْشَھدُ  هللاّ  إال الهَ  ال أن أْشَھدُ  أْكَبرُ  ّهللاُ  أْكَبرُ  ّهللاُ  رُ أْكبَ  ّهللاُ  أْكَبرُ  ّهللاُ :  قل فقال بنفسه ھو التأذين وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 ُمَحَمداً  أن أْشَھدُ  ّهللاُ  إال إلهَ  آل أن أْشَھدُ :  قل قال ُثمَّ  َصْوِتك ِمنْ  فاْمُددْ ◌ْ  ارجع لي قال ثم هللاّ  َرُسولُ  ُمَحَمداً  أنَّ  أْشَھدُ  هللاّ  َرُسولُ  ُمَحَمداً  أنَّ 

 واحدة صورة يلزم الفعل واسم أقبل بمعنى أمر فعل اسم وھو المشدودة والياء الحاء بفتح حي(  حيَّ  هللاِّ  َرُسوُ  ُمَحَمداً  أن أْشَھدُ  هللاّ  َرُسولُ 
 إلخ رجال يا بلواواق رجالن يا وأقبال رجل يا أقبل وتقول الصالة على ورجال رجالن ويا يارجل حي فتقول كالفعل صورته تتغير وال

 سبب إلى ھلموا أي والظفر الفوز ھو والفالح الفالح على حي في المعنى وكذلك مسرعين وتعالوا وأقبلوا الصالة إلى ھلموا والمعنى
 اإلعجاب إلى يدعو ما وحكمته سياسته وحسن قومه الرسول تأديب من الحديث ھذا وفي الجماعة صالة وھو بھا واالستمتاع بالجنة الفوز
ً  صيره حتى الكاره الجاھل المستھزئ ھذا مع صنعه بجميل زال فما الة على)  الكره أشد يكرھه كان فيما راغبا فاھما محبا  على حيَّ  الصَّ

الة  فضة من شئ فيھا ّرةصُ  فأعطاني التأذين قضيت حين دعاني ثم.  ّهللاُ  إالّ  إله آل أْكَبرَ  ّهللاُ  أْكَبرُ  ّهللاُ  الَفالَح على حيَّ  الَفالَح على حيَّ  الصَّ
ھا ثم محذورة أبي ناصية على يده وضع ثم  هللاَّ  رسول قال ثم محذورة أبي ُسّرة يده بلغت ثم كبِده على ثم ثديه بين مر ثم وجھه على أَمرَّ

 كان شئ كل وذھب به أمْرُتكَ  َقدْ  : فقال بمكة بالتأذين مرني:  هللاَّ  رسول يا:  فقلت َعلَيكَ  وباَركَ  فيك هللاُّ  باركَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى
 رسول عامل أَُسْيد بن َعتَّاب على فقدمت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسول محبة كله ذلك وعاد َكَراھِته من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسول

 أبي آل من أدركت من بذلك وأخبرني:  ُجَريج ابن لقا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أمر عن بالصالة فأّذنت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
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 حكى كما يؤذن محذورة أبي بن الملك عبد بن العزيز عبد بن ابراھيم فأدركت:  الشافعي قال محيريز ابن أخبرني ما نحو على محذورة
  جريج ابن حكى ما عنىم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن محذورة أبي عن محيريز ابن عن أبيه عن يحدث وسمعته محيريز ابن

 :  الُخْدري سعيد أبي عن يزيد بن َعَطاء عن شھاب ابن عن مالك)  أخبرنا(  - 178

نُ  يقُولُ  ما مثل َفقُولوا النَِّداء َسِمْعُتم إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  متابعة السنة من كان يليه وما الحديث ھذا ومن(  المؤذِّ
 ) "  يقول ما رديدوت المؤذن

 :  قال عاصم بن َحْفص عن خبيب بن الرحمن عبد ابن ُخَبْيب عن غازية بن ُعَمارة أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 179

 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فانتھى قال قال ما مثل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال للمغرب يؤذن رجالً  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمع -
 "  األْسَودِ  العبدِ  َذلِكَ  بإَقاَمةِ  المْغِربَ  َفَصلُّوا إْنِزلوا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال الصالة قامت وقد رجل إلى

 :  يقول معاوية سمع أنه سھل بن أُمامة أبو:  أخبرني يحي بن مجمع عن ُعَيْيَنة ابن) :  أخبرنا(  - 180

 ُمَحَمداً  أنَّ  أْشَھدُ  قال وإذا هللاّ  إال إلهَ  آل أن أْشَھدُ  قال ّهللاُ  إال إلهَ  آل أن أْشَھدُ  المؤذنُ  َقالَ  إَذا: "  يقول وسلم عليه هللاَّ  ىصل هللاَّ  رسول سمعت -
 فان اآلذان كل في المؤذن يتابع يكن لم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن على الحديث ھذا يدل ال(  سكت"  ثم أشھد وأنا:  َقال هللاِّ  َرُسولُ 
 )" والالحق السابق الحديث ومنھا األخرى واألحاديث الحديث ھذا بين للجمع وذلك سره في تابعه فلعله جھرية تكون أن بالزم ليس المتبعة

 :  َقال َطْلَحةَ  بن عيسى عمه عن يحي بن َطْلحة عن ُعَيْيَنة ابن) :  أخبرنا(  - 181

  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن ثلهم يحدث ُمَعاويةَ  سِمعتُ  -

 عبد عن أخبره عمر بن عيسى أن المازني يحي ابن عمرو:  أخبرني قال يج ُجرَ  ابن عن العزيز عبد بن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 182
 :  قال وقَّاص بن علقمة بن هللاّ 

الةِ  على حيَّ :  قال إذا حتى مؤذنه قال كما معاوية فقال مؤذنه أّذن إذا معاوية لَِعند إني - ِّ  إالّ  والَقُوةَ  الََحولَ :  قال الصَّ  حيَّ :  قال ولما با
ّ  إالّ  والَقُوةَ  الََحولَ :  قال الَفالَحِ  على ّ  إال قوة وال حول وال(  با  هللاَّ  بتوفيق إل الطاعة ععلى قوة وال المعصية عن حول ال معناه قيل با
 والتحيل واالحتيال والحيلة الحول وقيل هللاّ  بمشيئة إل استطاعة وال حركة ال فالمعنى تحرك إذا صالشخ حال تقول الحركة الحول وقيل
 أن السنة أن ھذا من فھم وقد هللاّ  بمعونة إال عليه لالنسان قدرة وال للعمل إجادة ال أي التصرف دقة على والقدرة النظر وجودة الحذق
ّ  إال قوة وال حول ال المؤذن قال ما بدل يقول أن وله يتابعه أن فله حيعلتينال في إال يقول فيما المؤذن السامع يتابع  مذھب وھكذا با

  ذلك يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعت قال ثم المؤذن قال ما ذلك بعد قال ثم)  الحنفية

 :  ُعمرَ  ابن عن نافع عن مالك)  أخبرنا(  - 183

  المسجد الى فأسرع قيعبالبَ  وھو اإلقامة سمع أنه -

 :  عمرقال ابن عن نافع عن مالك)  أخبرنا(  - 185

َحالِ  في َصلوا أاَل:  يقول ريح ذات باردة ليلةٌ  كانت إذا المؤذن يأمر وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -  للبعير وھو رحل جمع الرحال(  الرِّ
 الى والذھاب الجماعة مشقة تتكلفوا وال ودوركم منازلكم في صلوا:  نىوالمع ومسكنه االنسان منزل على أيضا ويطلق للفرس كالسرج
 ) "  الرحال في فالصالة النعال ابتلت إذا االحاديث بعض وفي ورحمة تخفيف وھذا المساجد

  الصالة شروط في الثالث الباب

 :  ھريرة أبي عن االعرج عن الزناد أبي عن مالك)  أخبرنا(  - 185

 رأسي مجتمع وھو المنكب:  العائق(  شئٌ  ِمْنهُ  َعاِتَقيه َعلَى لَْيسَ  الواِحد الثَّوبِ  فيِ  أَحُدُكم ُيَصلَِينّ  الَ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 حاكم بين يقف بمن تليق ال لألدب مجافاة ھذا في أن شك وال العاتق مكشوف الصالة االنسان يؤدى أن عن نھى وھو والعضد الكتف
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 كشفه يبطل حتى عورة ليس العاتق ألن الصالة بطالن ال الكراھة النھي ھذا ومقتضى الحاكمين أحكم أمام يقف بمن فكيف صغير
 ) " الصالة

ناد أبي عن الزھري عن ُعَيْيَنة ابن سفيان) :  أخبرنا(  - 186  :  ھريرة أبي عن األَعرج عن الزِّ

 "  شئٌ  ِمْنهُ  َعاِتَقيه َعلَى لَْيسَ  الواِحد الثَّوبِ  فيِ  أَحُدُكم ُيَصلَِينّ  الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنّ  -

 األَْكوع بن َسلَمة عن ربيعة أبي بن هللاَّ  عبد بن الرحمن عبد عن إبراھيم بن موسى عن والدراوردي خالد بن عطاف) :  أخبرنا(  - 187
 :  قال

هُ َنَعمْ : "  قال.  الواحد القميص في أحدنا ليأفيص الصيد في نكون إنا:  هللاَّ  رسول يا قلت -  زررت(  بَِشوَكة َيُخلَّهُ  إالّ  يجدْ  لَمْ  ولَو َولَيُزرَّ
 أزرارا له جعلت إذا باأللف القميص وأزررت قميصك عليك أزرر:  ويقال عليك أزراره شددت إذا نصر باب من زراً  أزره القميص
 ضممت قتل باب من خال الرداء وخللت بھما ويمسك والثوب القميص طرفي ليجمع لعروةا في يدخل ما وھو بالكسر زر جمع:  واألزرار
 ألن العورة ظھور من الخوف وھي ظاھرة الثوب بزر األمر وحكمة مبالغة بالتشدد وخللته ونحوه العود وھو بالكسر بخالل طرفيه

 إلى الرسول فدعا العورة منه تظھر أن يؤمن متسعاًلم نكا فإذا واحد قميص سوى المصلي على يكن لم فإذا حالة في ذلك أن المفروض
 ) "  أحد يرھا لم وأن الصالة يفسد العورة كشف أن ومعلوم العورة بكشف الصالة تبطل أن خوف باألزرار

 :  قالت وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوج ميمونة عن شداد بن هللاّ  عبد عن اسحاق أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 188

 خز أو صوف من كساء:  فسكون بكسر المرط(  َحائضٌ  وأنا َبْعُضهُ  َوَعلَيَّ  َعلَْيه َبْعُضهُ  ِمْرطٍ  في ُيَصلِّي وسلم عليه هللاَّ  النبي َرُسولُ  انَ ك -
 صلى لنبيا أنه النھاية وفي مخيط غير ثوب كل المرط أيضا اللسان وفي اللسان من بأضافة مصباح اه المرأة به وتتلفع به يؤتزر كتان أو
 بمروطھن متلفعات النساء فينصرف بالفجر يغاس كان وسلم عليه هللاَّ  صلى وانه أكسيتھن أي نسائه مروط في يصلي كان وسلم عليه هللاَّ 
 غير مادام األماكن في وان به ويؤتزر المرأة به تتلفع مخيط غير ثوب المرط أن النصوص ھذه من يفھم والذي اه الغلس من يعرفن ما

 النوع ھذا من الحديث في والذي طويال كان إذا آخر شخص على الثاني وطرفه شخص على طرفه يكون أن به يتلفع ما جنس ومن مخيط
 على الصالة صحة مدار أن ومعلوم الحيض دم يصله لم مادام فيه الصالة صحة يمنع ال حائضا وكونھا يشملھما أن أمكن ولھذا الطويل
 ) "  الحديث في متحققان وھما الثوب وطھارة العورة ستر

 :  قال دينار بن هللاَّ  عبد عن مالك)  أخبرنا(  - 189

 َيْستقبل أن وَقدأُِمرَ  قُرآنٌ  الّليلة َعليه أُنزلَ  قدْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول إن:  فقالَ  آتٍ  أتاُھمْ  إذ الصبح صالة في بَقَباء الناس بينما -
  الكعبة الى فاستداُروا الشامِ  إلى لناسا وُجوهُ وكانت فاستقبلوھا الكعبة

 :  المَسّيب بن َسعيد عن سعيد بن يحي عن مالك)  أخبرنا(  - 190

لت ثم المْقِدس بيتِ  نْحوَ  شھراً  عشرَ  ِسّتة حج وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول صلىَّ :  يقول كان أنه -   بشھرين بدر قْبل القبلة ُحوِّ

191 -  _________ 

 :  قال عمر ابن عن دينار بن هللاَّ  عبد عن مالك ) أخبرنا( 

 صالة في)  الصرف من ويمنع يصرف ميلين بنحو الرسول مدينة جنوب موضع ويقصر يمد الباء وفتح بالضم قباء(  ِبقَُباء الناس بينما -
 ُوُجوُھھم وكانتْ  فاستقبلُوھا القِْبلَةَ  َيْسَتْقِبلَ  أن أُِمرَ  وَقدْ  قُرآنٌ  الَّليلة َعليه َنَزلَ  َقدْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إن:  فقال آتٍ  جاءھم إذ الصبح
 "  الكعبة الى فاستداُروا)  ذاك إذ قبلتھم كان الذي المقدس بيت الى أي الشام إلى(  الّشام إلى

 :  هللاّ  عبد ربنجاب عن ُسَراَقة ابن هللاَّ  عبد بن عثمان عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 192

) الغزاة:  غزاواالسم العدو وغزوت الغزو من الواحدة المرة:  والغزوة سنة عمل:  الغزاة(  َغَزاة في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول أن -
 وھي واألنثى الذكر على يطلق ألنه للمبالغة فيه والھاء واألحمال األسفار على القوي البعير الراحلة(  َراِحلَِتهِ  َعلَى ُيَصلِّي كان أَْنَمارٍ  بني
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"  راحلة فيھا تجد ال مائة كأبل الناس"  الحديث ھذا ويوضح منظرھا وحسن خلقھا وتمام لنجابتھا ورحله لمركبه الرجل يختارھا التي
 وسيأتي"  جھة كل في " يليه الذي الحديث في قوله بدليل قيدا المشرق إلى التوجه وليس يليه الذي الحديث في كما النوافل في والحديث

 فإذا السفر في النافلة بصالة خاص ھو إنما جھة كل إلى متوجھة الراحلة على فالصالة قريب حديث في عليه وقصره بالسفر ھذا تقييد
َھةً )  الحديث بعض في كما نزل المكتوبة يصلي أن أراد   اْلَمْشِرقِ  قَِبلَ  ُمَتَوجِّ

َبْير أبو:  أخبرني يج ُجرَ  ابن عن العزيز عبد بن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 193  :  الزُّ

 األصل نافلة جمع:  النوافل(  النوافلَ  راحلته على وھو ُيصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول رأيت:  يقول هللا عبد بن جابر سمع أنه -
 يفعله وما والنافلة فالنفل يحرك وقد بالسكون لنفلا ومثلھا الفرض على زائدة ألنھا التطوع صالة ھنا والنافلة الزيادة المادة معنى في

 قوله ومنه الولد ولد على النافلة وتطلق التطوع عطية على فيطلقان غيرھا في يكونان الصالة في يكونان وكما عليه يجب ال مما االنسان
  جھة كل في)  يعقوب عليه ادةزي له ووھب إسحاق له فوھب ولدا طلب إبراھيم ألن)  نافلة ويعقوب إسحاق له ووھبنا(  تعالى

 :  هللاّ  عبد جابربن عن ُسَراَقة ابن هللاَّ  عبد بن عثمان عن ِذْئب أبي ابن عن إسماعيل بن محمد) :  أخبرني(  - 194

ً  َراِحلَِتهِ  َعلَى ُيَصلِّي كان أَْنَمارٍ  بني َغَزوة في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول أن - َھا   ْشِرقِ اْلمَ  قَِبلَ  ُمَتَوجِّ

 :  هللاَّ  عبد ابن جابر عن الزبير أبي عن جريج ابن عن مسلم) :  أخبرنا(  - 195

  ال أم السفر في صلى:  قال أو أنمار بني الزبير ابن عن اسمى أدري ال معناه مثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن -

 :  قال أنه عمر بن هللاّ  عبد عن َيَسار ابن دسعي الُحَباب أبي عن المازني يحي بن عمرو عن مالك)  أخبرنا(  - 196

  خيبر الى متوجه وھو حمار على يصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت -

  النوافل يعني:  عنه هللاّ  رضي الشافعي قال

 ابن عن دينار بن هللاَّ  عبد عن لكما وأخبرنا) :  ح(  أبيه عن سالم عن الزھري عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 197
 :  قال أنه عمر

َفر في راحلِتهِ  على يصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان - ھت حيثما السَّ  سائغ الدابة على الصالة أن الحديث ھذا من يؤخذ(  به توجَّ
 تقيد لم السابقة واالحاديث بالنافلة الجواز يقيد لم يثالحد وھذا اتجھت جھة أي وإلى دابته سارت كيفما مسافرا كان لمن النافلة صالة في

 )  مجموعھا من الجواز شروط فأخذنا بعضا بعضھا يقيد االحاديث ولكن بالسفر

  المساجد في الرابع الباب

 :  أبيه عن المازني يحي بن عمرو عن ُعَيْيَنة ابن سفيان) :  أخبرنا(  - 198

ام المْقبَرةُ  إال ِمْسِجدٌ  ُكلََّھا االْرضُ : "  قال لموس عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  دفن موضع وھي المقبرة في الصالة عن نھى وإنما(  والَحمَّ
 )  صالته صحت منھا طاھر مكان في صلى فأن ونجاساتھم الموتى بصدير ترابھا الختالط وتفتح باؤھا وتضم الموتى

ً  أَحُدھما موضعين في كتابي في الحديث ھذا وجدت:  عنه هللاّ  رضي الشافعي قال  صلى النبي عن الُخْدري سعيد أبي واآلخُرعن ُمنَقِطعا
  وسلم عليه هللاّ 

لٍ  أو معقل بن هللاّ  عبد عن البصري الحسن عن كريز بن طلحة بن هللاّ  عبد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 199  :  ُمَفضِّ

الة َرْكُتمُ أدْ  إذا:  قال وسلم عليه هللاّ  صلى النبي عن -  إليه تأوى أي الماشية اليه تروح الذي الموضع بالضم:  المراح(  ُمَراح فِي وأنُتمْ  الصَّ
ً  أو الماء حول األبل مبرك وھو بالتحريك عطن جمع واألعطان ليال  ليس فيھا الصالة عن والنھي للغنم المرابض بمثابة لألبل وھي مطلقا
 المنھل في تزدحم األبلى أراد وإنما تجوز ال النجاسة مع والصالة فيھا بالصالة أمر وقد الغنم بطمرا في موجودة فانھا نجسة أنھا جھة من
 فيھا َفَصلوا الغنم)  أبوالھا برشاش تنجسه أو صالته عن تلھيه أو عندھا المصلي فتؤذي نفارھا من من يؤ وال رؤوسھا رفعت شربت فإذا
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الةَ  أْدَرْكُتمُ  إذا و وبَرَكة َسِكينة فإنَّھا  كْيفَ  َنَفَرتْ  إذا أنھا َتَرْونَ  أالَ  ُخلقت ِجن ِمن ِجنٌ  فإنھا َفَصلُّوا منھا فاخرُجوا اإلِبل اْعَطانِ  فِي وأْنُتمْ  الصَّ
  بأُنوَفھا َتْشَمخُ 

 :  ُعمرَ  ابن عن نافع عن مالك)  أخبرنا(  - 200

ُ  ِبالَل ومعه الكعبة دخل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  ما ِبالاَل فسألت عنھما هللاّ  رضي عمر ابن قال َطْلَحة بن وعثمان َسامةوأ
 البيت وكان:  قال صلى ثم وراءه أعمدة وثالثة يمينه عن وعمودا يساره عن عموداً  َجَعلَ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صنع
  أعمدة ستة على يومئذ

 :  عنھما هللاّ  رضي ُعمر ابن عن نافع عن مالك)  أخبرنا(  - 201

 َرُسولُ  َصَنعَ  َكْيف بالالً  سألت خرج فلما زيد بن وأُسامة:  قال وأحِسَبه طلحة بن وعثمان وبالل ھو وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول دخل -
 على يومئذ البيت وكان:  قال صلى ثم وراءه أعمدة وثالثة يساره عن عمودين و يمينه عن َعموداً  َجَعل:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
  أعمدة ستة

 :  سليمان أبي بن عثمان عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 202

 ويجمع الحرب في المأسور أي األخيذ وھو كقتيل أسير جمع ففتح بضم األسراء(  اسرائھم فداء في المدينة أَتُوا حين قُريش مشركي أن -
 في يبيتون كانوا)  المسجد المسلم غير دخول من مانع ال أنه الحديث من ويؤخذ - كقتلى سرىوأ وفتحا الھمزة بضم أسارى على أيضا

  وسلم عليه هللاّ  صلى النبي قراءة أسمع فكنت:  جبير قال ُمطعم بن ُجَبْير:  منھم المسجد

  المصلي سترة في الخامس الباب

 :  قالت عنھا هللاّ  رضي ةعائش عن عروة عن الزھري عن ُعَيْيَنة ابن) :  أخبرنا(  - 203

 وتفتح بالكسر:  الجنازة(  الَجَنازة كاعتراض القبلة وبين بينه معترضة وأنا الليل ِمن َصالةً  ُيَصلِّي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
 االنسان صالة أن الحديث من ذويؤخ الميت ھو معنا والذي الميت مع السرير بالكسر أو عكسه أو السرير وبالفتح الميت بالكسر الميتأو
 )  بھا بأس ال نائم شخص وأمامه

 :  قال أنه أبيه عن ُجحيفةَ  أبي بن عون عن مغول بن مالك عن ُعَيْيَنة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 204

(  بالَعنَزة بالل فخرج)  الحصى دقيق فيه الماء مسيل األصل في وھو المحصب بمكة(  باألبطح وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت -
:  ركزاً  نصر باب من ركزھا(  فركزھا)  منھا قريب والعكاز الرمح سنان مثل سنان وفيھا الرمح من أقصر عصا فتحات بثالث العنزة
 اماتم عن يعطلوه وال يزاحموه ال حتى سجوده بمكان يمروا أال المصلى أمام المارة تنبيه منه يقصد العنزة وتركيز االرض في ثبتھا

 فى ذلك يؤثر وال أثم السجود مكان من ومر جھله أو ذلك المار يلحظ لم وإذا للمصلي وايذاء الصالة حرمة على اعتداء ذلك الن صالته
  يديه بين يمرون والحمار والمرأة والكلب إليھا فصلى)  التالي الحديث ذلك ويؤيد الصالة صحة

 :  قال عنھما هللاّ  رضي عباس ابن هللاّ  عبيد عن الزھري عن مالك) :  أخبرنا(  - 205

ً  أْقبْلتُ  -   وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  ورسول اإلِْحِتالَمَ )  البلوغ واالحتالم أدركته االحتالم ارھقت(  أْرھْقتُ  َقدْ  يومئذِ  وأنا أَتانٍ  َعلَى َراكبا

  أحد على ذلك ُيْنكر َفلم الصَّف ىَعلَ  وَدخْلتُ  َيْرتعُ  حماري فأرسلتُ  فنزلت يديالصف بين فمررت بالناس يصلي

  الصالة صفة في السادس الباب

 :  أبيه عن الحنيفة ابن محمد عن عقيل بن هللاّ  عبد عن الثوري سفيان عن سالم بن سعيد) :  أخبرنا(  - 206

الةِ  ِمْفَتاحُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - الم وَتْحليلھا يرُ التْكبِ  وتحِريُمَھا الُوُضوءُ  الصَّ   السَّ
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 :  مالك بن ِرَفاعة جده عن أبيه عن َخالّدٍ  بن يحي بن على عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 207

َ  الصالةِ  إلى أََحُدُكمْ  َقامَ  إذا: "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمع أنه - أ  ِمنَ  َشئْ  َمَعهُ  انَ كَ  َفإن ليكبرْ  ثم تعالى هللاّ  أََمر كما فليَتوضَّ
ً  يطمئن حتى ْلَيْركعْ  ثم وليكبْره هللاّ  فليحمد القرآن من شئ معه يكن لم وإن به َقرأَ  القُْرآنِ  ً  يطمئن حتى لَيقُمْ  ثم راكعا  حتى ْليْسُجدْ  ثم قائما
ً  يكمئن حتى فْليْجلسْ  رأسه ْلَيرَفعْ  ثم ساجداً  يطمِئنّ   كيف تعليم لبيان مسوق الحديث(  تهصال من ينقص فإنما ھذه من نقص فمن جالسا
 ويمكن الصالة في القرآن من شئ قراءة تحتم التي الكثيرة األحاديث مع تعارضه ھو فيه الكالم يستدعي والذي به خفاء وال الصالة تؤدى
 )  بقدرھا تعذر والضرورة وضرورة عذر وذلك حفظته وينتشر فيھم القرآن يشيع أن قبل التشريع بدء في كان ھذا بأن وبينھا بينه التوفيق

 :  قال رافع بن رفاعة عن خالّد بن يحي ابن علي عن َعْجالن بن محمد أخبرني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 208

ً  المسجد في لُِيصلي رجل جاء -  من قريبا صلى أن بعد أي فسلم جاء ثم قول(  فسلم جاء ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسول من قريبا
 فعل ما الحديث يبين لم(  ُتصل لم فأنك صالَتك أِعدْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي له فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي على)  هللا رسول
 فقام)  اإلسالم بدء في ذلك كان فقد عجب وال وأركانھا بشرائطھا أخل أنه والمفھوم الرسول نظر في كعدمھا كانت حتى بصالته الرجل
 إَذا:  قال أصلي كيف هللاّ  رسول يا َعلْمني:  فقال"  ُتصل لم فأنك صالَتك أِعدْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي له فقال صلى ما بنحو فصلى

 القرآن وام القاموس في وعماده أصله شئ كل وأم - الكتاب أم ايضا لھا ويقال الفاتحة القرآن أم(  بأمِّ  اْقرأ ثم فَكبِّرْ  القِبلة إلى توجھتَ 
 االبتداء ألن القرآن وأم الكتاب أم سميت وانما الفاتحة ھنا والمراد أقول.  والفرائض واألحكام الشرائع آيات من محكمة آية كل أو الفاتحة

 كما الشتمالھا أو لھا الجيش واتباع لتقدمھا أم للراية يقال وكذا لھا تال بعدھا وما الصالة وفي التالوة وفي قول على القرآن نزول في بھا
 أن ھذا من وأوضح - والوعيد والوعد والنھي باألمر والتعبد أھله ھو بما هللاّ  على الثناء وھي القرآن معاني مقاصد على الزمخشري قال
 ألشارةا وإليھا وصفاته تعالى هللاّ  فمعرفة الدين أصول أما والوعيد والوعد والقصص واألخالق وفروعه الدين أصول على الشتمالھا يقال
 يوم مالك تعالى بقوله األشارة وإليه والمعاد - عليھم أنعمت تعالى بقوله األشارة وإليھا النبوات ومعرفة الرحيم الرحمن العالمين رب بقوله
 الذين صراط تقيمالمس الصراط اھدنا تعالى بقوله األشارة فاليھا األخالق وأما نعبد إياك:  تعالى بقوله إليھا فاألشارة العبادات وأما - الدين
 القرآن أم سميت أو - الضالين وال عليھم المغضوب غير عليھم انعمت:  تعالى فقوله والوعيد والوعد القصص وأما إلخ عليھم أنعمت
 وما القرآن)  إلخ الكتاب أم ھن محكمات آيات منه الكتاب عليك أنزل الذي ھو(  تعالى قال كما الكتاب أم ھن والمحكمات محكمة ألنھا
 الصلب(  ُصْلَبك فأَقِمْ  رفعت فإذا َظْھَرك واْمُدد ركوَعك وَمكِّن ُركبتيك على)  الكف:  الراحة(  راحتيك فاجعلْ  ركعتَ  فإذا تقرأ أن هللاَّ  شاء

 بيان أن وظاھر صحيحا أداء يؤديھا كيف صالته في أخطأ الذي الرجل تعليم منه والمراد بسط إلى يحتاج ال والحديث الظھر:  بالضم
 فإذا السجود َفمكِّنِ  سجدتَ  فإذا َمفاصلھا إلى العظامُ  ترجع حتى رأسك وارفع)  والسنة الفروض بين الجامعة الكاملة للصالة الرسول
 "  تطمئن حتى وسجدة ركعة كل في ذلك اْفعلْ  ثم اليسرى َفْخِذك على فاْجلسْ  رفعت

 :  قال أبيه عن َسالم عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 209

:  والمحاذة والعضد الكتف مجتع كمجلس المنكب(  َمْنِكَبْيه ُيحاذيَ  حتى يديه رفع الصالة افتتح إَذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول رأيت -
 فعوالر السجود أما الركوع من الرفع وعند الركوع وعند اإلحرام عند ثالث وأنھا الصالة في اليدين رفع مواضع الحديث وبين الموازاة

 يسير الختالف ذلك مع تكررت وإنما واحد كلھا موضوعھا و المعنى في الحديث ھذا مثل التاليان والحديثان لليد رفع فيھما فليس ليس منه
 أن أراد وإذا)  المنكبين دون فيه اليدين رفع أن إذ.  المعنى في الثالثة فيخالف الحديثين ھذين يلي الذي الحديث أما.  السند في أو اللفظ في

  السجدتين بين َيْرَفعُ  وال.  يرفع وبعدما يركعَ 

 :  قال أبيه عن َسالم عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 210

 بين َيْرَفعُ  وال.  رأسه يرفع وبعدما يْركع أن أراد وإذا َمْنِكَبيه َحْذو يديه رفع الصالة افتتح إَذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاّ  رسول رأيت -
  السجدتين

 :  أبيه عن سالم عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 211

 يفعل ال وكان.  كذلك رفعھا الركوع من رأسه رفع وإذا َمْنِكَبيه َحْذو يديه رففع الصالةَ  افتتح إذا كان سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أن -
  السجود في ذلك

  ھذا قبل بمثله الزھري عن سفيان حديث كتبنا:  العباس أبو قال
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 :  عنھما هللاّ  رضي ُعمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 212

  ذلك ُدونَ  رفعھا الركوع من رأسه رفع وإذا منكبيه حذو يديه رفع الصالة ابتدأ إذا كان أنه -

 :  عنھما هللاّ  رضي ُعمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 213

الةَ  ابتدأ إذا كانَ  أنه -   َكذلِكَ  َرَفعھا الركوع من رأسه َرَفع وإذا منكبيه َحْذوَ  َيَديهِ  َفعَ رَ  الصَّ

 الحضرمي الحاء بضم حجر بن وائل(  ُحْجرٍ  بن وائل حدثني:  يقول أبي سمعت:  قال ُكلَيب بن عاصم عن ُسْفَبانُ ) :  أخبرنا(  -  214
 :  قال)  وسلم عليه هللاّ  صلى النبي على وفد

الةَ  افَتَتحَ  إَذا وسلم عليه هللاَّ  لىص هللاَّ  َرسول رأيت -  في أتيُتھم ثم:  وائل قال رأسه يرفع ما وبعد َرَكع وإَذا َمْنِكَبْيه َحْذوَ  َيَدْيه َيْرَفعُ  الصَّ
َتاء  لنساكا كان طويلة قلنسوة كل ھو الجوھري وقال به ملتزق رأسه ثوب كل وھو برنس جمع:  البرانس(  الراِنس في أيديھم يْرَفُعون الشِّ

 في أيديھم يرفعون كانوا أنھم سوى جديد فيه وليس الصالة في األيدي رفع في والحديث األول ھنا والمراد اإلسالم صدر في يلبسونھا
 أن بين األيدي رفع في فرق فال وحينئذ الشتاء في بالقالنس مغطاة أيديھم يرفعون كانوا أي البرد من فراراً  يلبسونھا كانوا التي القالنس

 )  البرانس في أو مجردة ونتك

 :  قال عازب بن الَبَراء عن لَيلى أبي بن الرحمن عبد عن زيادٍ  أبي بن َيزيدَ  عن ُسْفَيان) :  أخبرنا(  - 215

 :  سفيان قال يديه رفع الصالةَ  افتَتح إَذا سلم و عليه هللا صلى هللا رسول رأيت -

 ثم يحدث يزيد سمعت ھكذا:  سفيان قال لَّقُنوه أنُھمْ  فظننتُ  يُعودُ  ال ُثم فِيه وَزادَ  بھا ھكذا يحدِّثُ  فسمعته يزيد َفلَقِيتُ  الُكوَفةَ  َقِدمتُ  ُثم -
 الرسول يفعله يكن لم أنه منه فھم فقد األيدي فع فير السابقة لألحاديث يخالف الحديث ھذا(  يُعودُ  ال ُثم فِيه ويزيدُ  ھكذا ُيحدُثهُ  بعد َسمعُتهُ 

 وقد معناه في مما وغيره الحديث بھذا أخذوا وكأنھم الحنفية مذھب وھذا اليدين رفع إلى يعني يعود ال ثم قوله بدليل لصالةا افتتاح عند إال
 ھم وانھم عنھم أخذھا أنه فظن منه سمعھا وإنما يعود ال ثم قوله وھي الزيادة ھذه بدون أوال الحديث يروي كان يزيد أن سفيان حظ ال

 اإلمام فھمه ما ھو وھذا بحفظه يثق كان بل ذلك قبل النظرة ھذه إليه ينظر يكن ولم بالضعف حينذاك حفظه يتھم أنهوك إياھا لقنوه الذين
 منه والرفع الركوع وعند الصالة افتتاح عند الرفع وفيھا األيدي رفع في السابقة باألحاديث أخذ بل به يأخذ لم ولھذا الحديث من الشافعي

 أصلي أال يوما مسعود ابن لنا قال علقمة حديث مثل أخرى بأحاديث الصالة افتتاح على األيدي رفع قصر في أخذوا فقد الكوفة أھل أما
 يخفى ال وھذا الفوائد جميع في وھو االفتتاح تكبيرة مع واحدة مرة إال يديه يرفع ولم فصلى سلم و عليه هللا صلى هللا رسول صالة بكم

 نشأ ھنا ومن الصالة في اليدين رفع في واحدة حالة يلتزم لم سلم و عليه هللا صلى هللا رسول أنويظھر كوفي حنيفة أبا اإلمام أن عليك
 )  والحنيفة الشافعية بين الخالف

 يكن ولم َفلَقَّنه األخير اْلَحْرفَ  ھذا لُقِّنَ  كأنه ويقول الحديث ھذا في يزيدَ  ُيَغلِّط أن إلى سفيانُ  ذھب:  عنه تعالى هللاَّ  رضي الشافعي قال
  كذلك بالحفظ يزيدَ  َيَرى سفيان

 عبيد عن األعرج عن الفضل بن هللاَّ  عبد عن عقبة بن موسى عن جريج ابن عن وغيرھما المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 216
 :  قال عنه تعالى هللاَّ  رضي طالب أبي بن علي عن رافع أبي بن هللاَّ 

الةَ  اَتَتح إَِذا َكانَ :  مسل و عليه هللا صلى هللا رسول أن - ْھتُ  َقالَ  الصَّ  وأنشأه بدأه:  فطراً  الشئ فطر السموات فطر(  َفَطر للَّذي وْجِھيَ  وجَّ
 ما عباس ابن قال"  واألرض السموات فاطر  الحمد"  القرآن وفي وبدأھم خلقھم يفطرھم الخلق هللاَّ  وفطر واالختراع االبتداء:  فالفطر
مواتِ )  حفرھا ابتدأت أنا أي فطرتھا أنا أحدھما فقال بئر في يختصمان أعرابيان أتاني حتى واألرض السموات فاطر ما أدري كنت  السَّ

ً  واألرضَ   واألعوجاج الميل الحنف وأصل السالم عليه إبراھيم دين على كان من العرب عند والحنيف عليه ثابتا اإلسالم إلى مائال(  َحِنيفا
 النسك(  وُنُسكي َصالِتي إنَّ  المشِركينَ  ِمنَ  أَنا وَما)  الباطلة األديان عن مائال أو األخرى القدم على بأصابعھا مقبلة قدم ذو أخنف ورجل
 نسكا ينسك نسك وبضمتين ثانية سكون مع النون بتثليث القاموس وفي هللاَّ  إلى به يتقرب ما وكل والطاعة العبادة:  وبضمتين فسكون بضم

 ومماتي ومحياي الطاعات من وغيرھا والزكاة والحج الصوم ھنا به والمراد وكرم نصر باب من وفعله العابد لناسكوا تعبد:  وتنسك َّ 
 من ھي التي والحياة العبد فعل من ھي التي الصالة بين جمع وإنما ويميتني يحييني الذي فھو غيره بيد ال ھو بيده أنھما أي وموتي حياتي
 لَهُ  َشريكَ  ال العالمين َرب َّ  َوَمَماِتي َوَمْحَيايَ )  والھيبة الطاعات من بھما يعملون ما والموت بالحياة المراد أو بتديره ألنھما هللاَّ  فعل
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لُ  وأَنا أَكثُرھم َقالَ  أُِمرت وِبَذلِكَ  (  ُسْبحاَنكَ  أْنتَ  إاِلَّ  إِله الَ  الملِكُ  أْنتَ  اللُھمَّ  المسلمين ِمن وأنا أَحدُھم قالَ  َيقُول أنْ  وَشَكْكتُ  المسلمين أوَّ
 قيل كأنه محذوف لفعل مطلق مفعول أنه على منصوب وھو هللاَّ  تنزيه هللاَّ  سبحان فمعنى النقائص من والتبرئة والتقديس التنزيه التسبيح
 المعنى وقيل ابتدئ بحمدك أي وبحمدك وقوله لك وتقديسا وتنزيھا سوء كل من لك تنزيه سبحانك فمعنى براءة التسوء من هللاَّ  أبرىء
ً  ُذنوبي لي فاْغفِر ِبَذْنبي واعتَرفتُ  َنْفسي َظلَْمتُ  َعْبُدكَ  وأََنا َربِّي أَْنتَ  وبَحْمِدكَ )  سبحت وبحمدك ُنوبَ  َيْغفِرُ  ال َجميعا  واْھِدِني أَنتَ  إال الذُّ
 هللاَّ  صلى النبي عن روى(  وَسْعديك لبيكَ  أنتَ  إال اشيئھ عني يصرف ال َسيئھا َعنِّي واصرفْ  أنتَ  إال ألحسنھا يھِدي الَ  خالَقِ  األ ألَحَسنِ 
 أھل وحاجة صحيح خبر وھو:  األزھري قال إليك والشرليس يديك في والخير وسعديك لبيك الصالة افتتاح في يقول كان أنه وسلم عليه
 إقامة بعد إقامة طاعتك على مقيم أنا يقول كأنه هب أقام أي إلبابا به وألب لبا بالمكان لب من مأخوذ فھو لبيك فأما:  ماسة تفسيره إلى العلم

 المصدر على منصوب وھو إجابة بعد إجابة أي التكرير منھا والمراد التثنية بصيغة إال يستعمل ولم.  إلخ إجابة بعد إجابة لك ومجيب
 من رب يا إليك وقصدي اتجاھي معناه لخليلا وقال الباب بعد إلبابا أو لب بعد لبا قلت كأنك يظھر ال مقدر وفعله وشكراً  لك حمداً  كقولھم
 أيضا عنه وحكى.  خالصا محضا كان إذا لباب حسب قولھم من لك إخالص معناه وقيل وتحاذيھا تواجھھا أي دارك تلب فالن دار قولھم
 فقالوا ثنوا ولكنھم لك لبا ليقا أن حقه وكان لك ومحبة إليك إقباال فمعناه كذلك كان فأن قال عاطفة محبة أي لبه أم قولھم من مأخوذ أنه
 واحد اللب لبيك وقولھم اإلقامة من وأصله الطاعة اللب:  األعرابي إبن وقال.  إقامة بعد وإقامة إلباب بعد إلبابا أي التوكيد الرادتھم لبيك
 كلما قال كأنه لإلضافة نونال حذفت ثم مرتين أطعتك أي لبينك األصل في وكان لبينٍ  والجر النصب وفي لبان الرفع في قلت اثنيت فإذا

 َّ  والمساعدة باإلسعاد والمراد مساعدة بعد لك مساعدة أو إسعاد بعد لك إسعادا أي وسعديك.  لك مجيب اآلخر في فأنا شئ في أجبتك
  ربه أمر العبد متابعة

 والمعنى اه االستعمال في يظھر ال بفعل المنصوبة المصادر من وھو ثنى ولھذا مساعدة بعد مساعدة طاعتك ساعدت أي:  األثير ابن وقال
 لقصد لبيك مثل أيضا للتثنية مالزم أي مساعدة بعد ألمرك مساعدة أي سعديك فيقول أمره ولزوم طاعته وبذكر ربه يخاطب العبد أن

 الفعالن ھما أنھما يظنون كأھم المساعدة أو باإلسعاد فسروھا سعديك فسرا إذا الشراح ترى أنك العجب ومن سعدك يقولوا ولم التكرير
 قراءة من ذلك على أدل وال وأسعده هللاَّ  سعده يقال متعديا يأتي الزما يأتي كما سعد فأن له أصل ال وھم الزم فأنه السعد بخالف المتعديان

 أن لك وحينئذ ووفقه عانهأ أي أسعده معنى هللاَّ  سعده من إال يكون اال يكون ال وھذا المجھول الفعل ببناء"  الجنة ففي سعدوا الذين وأما" 
 والمھدي(  َھَديتَ  َمنْ  واْلمْھِديُّ  إليكَ  لَْيسَ  والشَّرُ  َبَيَديكَ  واْلَخيرُ )  إطاعة بعد ألمرك إطاعة أي وسعد لك سعدا معناه فتقول سعديك تفسر
 الريح مع تذھب كلھا رأيناھا فقد صحينالنا ونصح المدرسين وإرشاد اآلباء تعليم أما هللاَّ  ھدى الھدى إن تعالى كقوله وھو أنت ھديته من
ً  الكريم القرآن وفي الربانية بالھداية الصمدانية العناية تشملھم لم الذين وھم الناس من كثير في  هللاَّ  ولكن أحببت من تھدي ال إنك"  أيضا

(  إلَْيكَ  إالَّ  ِمْنكَ  الََمْنَجى)  إليك ومرجعي يوسالمت رزقي وكذلك بفضلك أي بك حياتي أي وإليك بك أنا(  وإلْيكَ  ِبكَ  أَنا" )  يشاء من يھدي
 سوى العنو ملجأفي لي وليس غضبك من إنقاذي يستطيع ال أحدا أن أي ورحمتك فضلك إال منك ينجيني ال أي إليك إال منك منجى ال

 تنزھت أي تعاليت(  وَتعالْيتَ  َرْكتَ َتَبا)  عليه يحمى وال يحمي أي"  تعلمون كنتم إن عليه يجار وال يجير وھو: "  تعالى كقوله ساحتك
 تعالى وتفسير فيه المتحيرين وساوس عن وتنزه المفترين أفك عن جل الذي فھو المتعالي وأما:  اللسان وفي وشين نقص كل عن وتقدست

  إِلَْيكَ  وأَُتوبُ  اْسَتْغفُِركَ )  له شريك ال وحده هللاَّ  إال إله ل عليه يثنى مما وأعلى وأجل أعظم فھو ثناء كل عن ونبا جل

 عبد عن الفضل بن هللاَّ  عبد عن عقبة بن موسى عن جريج ابن عن العزيز عبد بن المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 217
 :  وجھه هللاّ  كرم طالب أبي بن علي عن رافع أبي بن هللاَّ  عبيد عن األعرج الرحمن

الة إِْبَتدأَ  إَِذا َكانَ  أََحُدُھما: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - الة افَتَتح إَِذا َكانَ  اآلَخرُ  َوَقالَ  الصَّ ھتُ :  َقال الصَّ  َفَطر لِلَِّذي وْجھيَ  وجَّ
مَواتِ  ً  واألَْرضَ  السَّ َّ  وَمَماتي َوَمَحَيايَ  وُنُسِكي َصالَتي إنَّ  المشِركينَ  ِمنَ  أَنا وَما َحِنيفا  أحدھما َقال أُِمرتُ  وبذلك لَهُ  ِريكشَ  ال الَعالَمينَ  َربِ  ِ

لُ  وأنا  )  اآلية ھذه تفسير قريبا تقدم(  المسلمينَ  من وأنا اآلَخرُ  وَقال المسلمين أوَّ

 فهخل من ويقول.  آمين قال)  الفاتحة يعني(  عليھا أتى إذا الرحيم الرحمن هللاَّ  ببسم ثم بالتعوذ القرآن يقرأ ثم:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال
ً  كان إن  في الحديث إذ للحديث كالشرح الشافعي االمام من زيادة ھذه(  بالقراءة ُيْجھر مما كان إن خلفه من يسمع حتى صوته يرفع إماما

 ويقولھا آمين يقول ثم الفاتحة يقرأ ثم يبسمل ثم المصلي يتعوذ باآلية افتتاحھا وبعد فقال القراءة تعليم اإلمام فأتم فقط الصالة افتتاح
 )  الجھرية الصالة في منه سمعوھا إن وراءه المصلون

 :  صالح أبي بن صالح عن عثمان بن ربيعة عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 218
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ً  النَّاسَ  َيُؤم وھو يقول عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبا سمع أنه - ا رّبنا:  َصْوَتهُ  رافعا ِجيم الشَّْيطانِ  ِمنْ  ِبك نُعوذُ  إنَّ  من فرغ وإذا المكتوبة في الرَّ
َّ  يستعيذ كان ھريرة أبا أن الحديث وفي المفروضة المكتوبة(  القرآن أم  ومحلھا أوال يقولھا كان الفاتحة من فرغ إذا الشيطان من با

 )  الدعاء قبيل من الفاتحة بعد وھي السابق الحديث في كما البسملة قبل المعروف

 :  قال أنس عن قتادة نع أيوب عن سفيان) :  أخبرنا(  - 219

  العالمين رب َّ  بالحمد القراءة يفتتحون وعثمان وعمر بكر وأبو وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -

 :  حدثني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 220

 من وسابقه الحديث بين ما ظاھر(  الرحيم الرحمن هللاَّ  ببسم الصالة يفتتح كان عنه تعالى هللاَّ  رضي ھريرة أبا أن التوأمة مولى صالح -
 الصالة يفتتح ھريرة أبو كان ھذا وفي بالفاتحة الصالة يفتتحون كانوا وعثمان وعمر بكبر وأبو النبي أن فيه فاألول واالختالف التفاوت
 )  السابق الحديث على ھبھممذ في اعتمدوا فلعلھم الحنفية مذھب ھذا سنة بھا اإلتيان ألن صحيحة البسملة بدون والصالة بالبسملة

 :  ھريرة أبي عن أبيه عن الرحمن عبد بن العالء عن سفيان) :  أخبرنا(  - 221

 الناقة خدجت من نقصان أي خداج(  ِخَداجٌ  َفِھي ِخَداجٌ  َفِھي الِكَتاب بأم فِيھا ُيْقرأ لَمْ  َصالةِ  ُكلُّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن
 الكتاب بفاتحة فيھا يقرأ ال صالة كل الحديث وفي الخلق تام كان وإن األيام تمام لغير ولدھا ألقت إذا خداجا يخدج وحافر فظل ذات وكل
 مقبل أي وإدبار إقبال هللاَّ  عبد قالوا كما دأبھم وھذا الكالم في اختصاراً  الفعل محل المصدر حلوا النقصان وھو خداج ذات أي خداج فھي

 وضعھا قد ويكون تقدير ھناك ليس أو محذوف مضاف تقدير على خداج ذات فھي المعنى ألن خداج فھي الصالة في لقا وإنما ومدبر
 )  آخر الشئ نفسه العدل ھو كأنه بالعدل وصفه في مبالغة نفسه بالمصدر فتخبرعنه عدل فالن تقول كما نقصھا في ومبالغة بالمصدر

 :  أخبرني قال َريججُ  ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 222

ً  آَتْيَناكَ  وَلَقدْ (  ُجَبْير ابن سعيد عن أَُّبيّ  -  وھي آيات سبع أي"  سبعا"  عليك أنزلنا"  أتيناك ولقد( "  الَعِظيمَ  والقُرآنُ  المَثاني ِمنَ  َسْبعا
 حديث من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إلى مرفوعا أيضا ذلك وجاء الصحابة من وكثير عباس وابن وعلي عمر عن ذلك روى الفاتحة

 البقرة رواية في وھي الصحابة من وكثير مسعود وابن عباس وابن عمر أيضا ذلك وروى الطول وھي سور سبع وقيل ھريرة وأبي أبيّ 
 أخرى وفي عةالساب وھي األنفال دون براءة رواية وفي واحدة سورة وبراءة واألنفال واألعراف واألنعام المائدة والنساءو عمران وآل

 بلفظھا يكن لم وان تضمنھا ما أوتي أنه بمعنى األنبياء على نزل مما صحف سبع وقيل حميم آل السبع وقيل الكھف أخرى وفي يونس
 البخاري أخرجه وقد األول كلھا وأصحھا مثاني تليھا والتي مبادي جعلت المئين كأن المفصل وفوق المئين دون سورة كل المثاني وقيل
 السورة ھذه أن الطول السبع بأھا القول على وأورد ذلك يجوز ال بل عنه العدول ينبغي ال حيان أبو وقال ورفعوه والترمذي ودداو وأبو
 ھذا وفي الدنيا سماء إلى إنزالھا المراد بأن وأجيب ينزل لم فيما أتيناك يقال فكيف بعد أنزلت قد السور تلك تكن فلم مكية الحجر وھي

 كثير ومثله اإلمتنان في الواقع منزلة للمتوقع تنزيل أنه وقيل آتيناك تعالى قوله لظاھر مخالف ھذا بأن واعترض دنيوالم المكي يستوي
 الثني من بالتخفيف مثنى جمع أو مثنيات قياسه إذا قياس غير على المفتوحة نونه وتشديد أوله بضم مثنى جمع أو مثناة جمع والمثاني
 وألن القرآن من بعدھا يقرأ بما تثنى وألنھا ركعة كل في الصالة في قرائتھا تكرر ألنھا الفاتحة على ذلك قواطال واالعادة التكرير بمعنى
 في مثاني كله القرآن تسمية وجه وأما مثاني الفاتحة تسمية وجه ھذا وعليھم والصراط وإياك والرحيم كالرحمن مكرر ألفاظھا من كثيراً 
 الرحمة آية القتران أو فيه تنبت والقصص األنبياء ألن عبيدة أبو قال كما فھو"  مثاني متشابھا كتابا حديثال أحسن نّزل هللاَّ "  تعالى قوله
 على العام عطف من فھو السبعة األمور أو والسور اآليات بھا أريد فإن سبعا على عطفا بالنصب"  العظيم والقرآن"  العذاب بآية فيه

 أخرجه ؟ المثاني كالسبع بالفاتحة العظيم القرآن تفسير بعضھم واختار العام غير كأنه حتى الممتازة الخاص بمنزلة اشعارا الخاص
 الذي العظيم والقرآن المثاني السبع ھي العالمين رب َّ  الحمد:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال قال المعلى بن سعيد أبي عن البخاري
 أُمُّ  ھي:  قال) )  قلنا كما مكية اآلية ألن كله القرآن ذاك إذ أوتي يكن لم وسلم عليه هللاَّ  صلى نهأل الواقع على انطباقا أكثر وھذا أوتيته
 عباس ابن على قرأتھا:  سعيد قال السابعة اآلية الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم:  قال ثم ختمھا حتى ُجبير بن سعيد َعلَيَّ  وقرأھا:  اَُبيٌّ  قال القرآن
  السابعة اآلية الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم الق ثم عليك قرأتھا كما

 على عائد والضمير وتكرما سبحانه منه تفضال بھا اختصكم أي(  قبلكم ألحد أخرجھا فما لكم فذخرھا:  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن قال
  المثاني السبع
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 :  أخبرني خديج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 223

 بالقراءة فيھا فجھر صالة بالمدينة معاوية صلّى:  قال مالك بن أََنسَ  أن:  عمرأخبره بن َحْفص بن بكر أبا أن َخْيَثم ابن عثمان بن هللاَّ  عبد
 تلك قضى حتى َيْھِوى حين ُيَكبِّر ولم القراءة تلك قضى حتى بعدھا التي للسورة بھا يقرأ ولم القرآن ألم الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم فقرأ

الة أَسَرْقتَ :  معاوية يا مكان كل من المھاجرين من ذلك َسَمع َمنْ  ناداه سلم فلما الصالة  هللاَّ  بسم قرأ ذلك بعد صلى فلما َنِسيتَ  أم الصَّ
  ساجداً  ھوى حين وكبر القرآن أم بعد التي للسورة الرحيم الرحمن

 :  أبيه عن رفاعة بن عبيد بن ماعيلاس عن خيثم بن عثمان بن هللاَّ  عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 224

 يا واألنصار سلم حين المھاجرون فناداه رفع وإذا خفض إذا يكبر ولم الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم يقرأ ولم لھم فصلى المدينة قدم معاوية أن -
 الذي ذلك فيھا فقال أخرى صالةً  بھم ىفصلَّ  رفعت وإذا خفضت إَذا التكبير وأين الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم أين َصالَتك أََسرْقتَ  معاوية
 التي السورة قبل البسملة ترك إذ صالته في معاوية من وقع ما المھاجرين استغراب موضع في قبله والذي الحديث ھذا(  عليه عابوا
 إليه نبه ما تدارك ذلك بعد صلى فلما الصالة اختصرت أم أنسيت له فقالوا ركوعه من رفع وحين ركع حين التكبير وترك الفاتحة تعقب
 )  والسجود الركوع مع التكبير مثل سنة عندھم معھا بھا واألتيان الفاتحة مع بالبسملة اإلكتفاء الحنفية ومذھب والتكبير بالبسملة فأتى

 :  معاوية عن أبيه عن رفاعة بن عبيد ابن إسماعيل عن خيثم بن عثمان بن هللاَّ  عبد عن سليم بن يحي) :  أخبرنا(  - 225

  األول اإلسناد من أحفظ اإلسناد ھذا وأحسب يخالفه ال معناه مثل أو مثله واألنصار والمھاجرين -

 :  عنھما هللاَّ  رضي عمر ابن عن نافع عن ُجريج ابن عن المجيد وعبد مسلم) :  أخبرنا(  - 226

 من معھا وما الفاتحة في بالتسمية أخذ من دليل قبله وما ھذا(  بعدھا التي وللسورة القرآنِ  ألم الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم َيَدعُ  ال َكان أنه -
 هللاَّ  رسول مع صليت قال أنس عن روى ما وغيرھا الفاتحة مع أي مطلقا التسمية بدون الصالة صحة على فدليلھم الحنفية السوروأما

 فكانوا رواية وفي الستة رواه وقد الرحيم الرحمن هللاَّ  باسم يقرأ منھم أحدا أسمع فلم وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه هللاَّ  صلى
 . )  الفوائد جمع في والحديث آخرھا في وال القراءة أول في الرحيم الرحمن هللاَّ  باسم يذكرون ال العالمين رب َّ  بالحمد يستفتحون

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 227

ُ  َغَفرَ  األْخرى إْحداُھَما َفَواَفَقتْ  آمين السماء في المالئكة وقالت آِمينَ  أََحُدُكمْ  َقالَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  ىصل هللاَّ  رسول أن -  َما لَهُ  هللاَّ
مَ   "  َذْنِبه من َتَقدَّ

 :  ھريرة أبي عن صالح أبي عن سمى:  اخبرني مالك) :  أخبرنا(  - 228

الِّينَ  وال َعلَْيِھمْ  المْغُضوبِ  َغْيرِ  اإلِمامُ  َقالَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  َقولُ  َقْولَهُ  َواَفقَ  َمنْ  فإِنَّه آمين َفقُولوا الضَّ
م ما لَهُ  ُغفِرَ  المالئكة  "  َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 :  سلمة وأبي المسيب بن سعيد عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 229

ُنوا اإلِمامُ  أمَّنَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن ھريرة أبي عن أخبراه نھماأ -  لَهُ  ُغفِرَ  المالئكة تأِمينُ  تأمينهُ  َواَفقَ  َمنْ  فإِنَّه فأَمِّ
م ما  "  َذْنِبهِ  ِمنْ  َتَقدَّ

 "  آمين"  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي وكان شھاب ابن قال

 :  قال عطاء عن ُجريج ابن عن خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 230

 تقول الصوت بالفتح اللجة(  للجة للمسجد إن حتى آمين يقولون خلفھم ومن آمين يقولون معه ومن الزبير ابن من األئمة أسمع ُكنت -
 يعني بآمين لجة لھم سمعت رمةعك حديث وفي اللجلجة مثل األصوات إختالط واللجة وضجھم أصواتھم أي بالفتح الناس لجة سمعت
 إلى والمؤتم اإلمام ندب في قبله وما والحديث أصواتھم إختلطت وألجوا القوم ولج اإلبل في وقدتكون الجلبة:  واللجة المصلين أصوات

 )  بتركه صالة لتخت فال سنة الجميع عند والتأمين غيرھم الحنيفة أخذ وبه فقط المؤتم من طلبھا ففيه ھريرة أبي حديث أما أمين قول
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 :  قال عطاء عن ُجريج ابن عن خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 231

  للجة للمسجد إن حتى آمين خلفه من ويقولون آمين يقولون بعده ومن الزبير وذكرابن األئمة أسمع ُكنت -

 :  قال عنه هللاَّ  رضي عمر ابن مولى نبفع عن السختياني تميمة أبي بن أيوب عن الثقفي المجيد عبد بن الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 232

 صالة العشاء صالة يسمون األعراب وكان فيھا دخل وأعتم الظالم محركة العتمة(  الَعَتَمةِ  في قال أحسبه السفر في يقرأ عمر ابن كان -
 التمسك لھم واستحب"  العشاء صالتكم اسم على األعراب يغلبنكم ال"  بقوله وذلك بھم اإلقتداء عن الرسول فنھاھم بالوقت تسمية العتمة
 سقوط عند أوله ظالم الليل وعتمة األول الثلث آخر إلى الشفق غيبوبة بعد الليل من العتمة المصباح وفي الشريعة لسان به الناطق باإلسم
 فلما القرآن بأم فقرأ"  األْرضُ  لَتِ ُزْلزِ  إَذا"  سورة)  الفاتحة مع البسملة ترك أنه الحديث وظاھر العتمة في قال أحسبه وقوله الشفق نور
  زلزلت إذا:  فقال"  األْرضُ  ُزْلِزلَتِ  إَذا" "  فقلت الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم الرحيم الرحمن هللاَّ  بسم:  قال عليھا أتى

 :  أخبره سىن ابن عبادة أن الملك عبد بن سليمان مولى عبيدٍ  أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 233

نابحي هللاَّ  عبد أبو أخبرني يقول الحارث بن قيس سمع أنه -  الصديق بكر أبي وراء فصلى الصديق بكر أبي خالفة في المدينة قدم أنه الصُّ
 إلى راتالحج من القرآن من معظم بوزن والمفصل(  المفصل قصار من وسورة القرآن بأُّمّ  األولََيْينِ  الركعتين في بكر أبو فقرأ المغرب

 عن فتحنا إنا أو الصيف أبي ابن عن تبارك أو الصف أو الصفات أو النووي عن قاف أو القتال أو الجاثية من أو األصح في القرآن آخر
 اه فيه المنسوخ لقلة أو سوره بين الفصول لكثرة مفصال وسمي الخطابي عن الضحى أو الفركاح عن ربك باسم سبح أو الدزماري
 زاغ( قلوبَنا ُتِزغْ  الَ  رّبَنا: "  اآلية وھذه القرآن بأم قرأ فسمعُتهُ  ثيابهُ  تُمسَّ  أن لتكاد ثيابي أن حتى فدنوتمنه الثالثة الركعة يف قام ثم) قاموس
 سببا نيكو بما تتعبدنا ال وقيل تضلنا وال والقصد الھدى عن تملنا ال أي ھديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال وربنا مال وزيوغا وزيغانا زيغا يزيغ
 ِمنْ  لََنا وَھبْ  َھَدْيَتَنا إذْ  َبْعدَ )  عنه عدل إذا الطريق عن زاغ يقال اإليمان عن تمله ال أي قلوبي تزغ ال اللھم الدعاء حديث وفي قلوبنا لزيغ
 "  اْلَوّھابُ  أَْنتَ  إنَّكَ  َرْحَمةً  لَُدْنكَ 

 :  عمر بن هللاَّ  عبد عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 234

ً  األربع في يقرأ وحدهُ صلى إذا كان أنه - ً  يقرأ وكان:  قال.  القرآن من وسورة القرآن بأم ركعة كل في جميعا   والثالث بالسورتين أحيانا

  الفريضة صالة في الواحدة الركعة في

 :  أبيه عن ُعْروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 235

ْبحَ  صلى الصديق بكر أبا أن -   كليھما الركعتين في البقرة بسورة فيھا فقرأ الصُّ

 :  أبيه عن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 236

 قراءة فقرأ الحج وسورة يوسف بسورة فيھا فقرأ الصبح الخطاب بن عمر وراء صلينا:  يقول ربيعة ابن عامر بن هللاَّ  عبد سمع أنه -
 قراءة السورتين قراءة من يفرغ حتى بالصالة يبكر كان أنه ذلك ومعنى(  أَجلْ :  قال الفجر يطلع حين يقوم إذاً  كان لقد وهللاَّ :  فقلت بطيئة
 )  الشمس طلوع قبل فيھا متمھال

 األسد ثالثه وكسر ثانيه وفتح أوله بضم الفراقصة(  الفَُراقَِصةَ  أن الرحمن عبد أبي بن وربيعة سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 237
 من الصبح في إياھا عفان ابن عثمان قراءة من إال يوسف سورة أخذتُ  ما:  قال الحنفي عمير بن)  سمى وبه كالفرقص الغليظ الشديد
  يرددھا كان ما كثرة

 :  نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 238

 ركعة كل يف)  فيھا والخالف المفصل سور بيان قريبا تقدم(  المفصل من األول بالعشر السفر في الصبح في يقرأ كان عمر ابن أن -
  بسورة

 :  قال عمه عن عالقة بن زياد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 239
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 )  طويالت:  باسقات" (  َباِسَقاتٍ  والنَّْخل"  الصبح في يقرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمعت -

  بقاف يعني:  الشافعي قال

 في يقرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمعت:  قال ُحريث بن عمرو نع سريع بن الوليد عن كدام بن مسعر عن سفيان) :  أخبرنا(  - 240
 )  أدبر أو ظالمه أقبل الليل عسعس" (  َعْسَعسَ  إَذا واللَّْيل"  الصبح

َرتْ  الشَّْمسُ  إذا: "  الصبح في يقرأ يعني:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال  مامةالع تكوير مثل كورت:  عبيدة أبو قال الشمس كورت" (  ُكوِّ
:  كورت وقيل:  يسقط حتى طرحته إذا الحائط دھورت:  يقال دھورت وقيل بھا رمى:  كورت وقيل ضوؤھا ذھب وقيل.  فتمحى تلف
 )  فتمحى تلف العمامة تكوير مثل:  كورت وقيل وذھبت اضمحلت:  كورت وقيل غورت يعني

  : قال ُجريج ابن عن المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 241

 هللاَّ  رسول بنا صلى:  قال السائب بن هللاَّ  عبد عن والدراوردي عمر وابن سفيان بن سلمة أبو أخبرني جعفر بن عباد بن محمد أخبرني -
 من شك:  عيس ذكر أو(  ذكرعيسى أو وھارون موسى ذكر جاء إذا حتى المؤمنين بسورة فاْسَتْفَتحَ  بمكة الصبح وسلم عليه هللاَّ  صلى
 أذى الطبيعة بھا تدفع حركة ثانيه وسكون أوله بضم السعلة(  ُسْعلَةٌ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النَِّبي أَخَذت)  معا ذكرھما السورة يوف الراوي
  ذلك حاضر السائب بن اللّضه وعبد فركع َفَحَذفَ )  بضمھما وسعلة سعاال يسعل سعل:  يقال بھا تتصل التي واألعضاء الرئة عن

 :  الحارث بنتَ  الفضل أمّ  عن عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن شھاب ابن عن مالكٌ : )  أخبرنا(  - 224

ً  والُمْرَسالتِ : (  يقرأ سمعته - ْرتني لقد ُبنيَّ  يا فقالت)  ُعْرفا  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعتُ  آلخرما إنھا السورة ھذه بقرائتك ذكَّ
 إنھا عرفا والمرسالت تعالى قوله"  في المفسرين بعض قال اللسان وفي المالئكة أو الخيل أو الرياح:  المرسالت(  المغرب في بھا يقرأ

 كان الذي القدر بيان بعده وما قبله وما الحديث من والمراد واإلحسان للمعروف ارسلوا المالئكة يعني وقيل واإلحسان بالعرف أرسلت
 )  الفاتحة مع صالته في عليه هللاَّ  صلوات رسول به يقرأ

 :  قال أنه أبيه عن ُمطعم بن ُجَبْير بن محمد عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 243

ورِ "  قَرأ وَسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  سمعت -   المغرب في"  بالطُّ

 :  قال:  الحسين بن علي عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 244

وَجلَّ  هللاَّ  لقي حتى َصالُته ِتلكَ  َزالتْ  فما وَرَفعَ  َخَفضَ  كلما يكبر وَسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  نكا -  هللاَّ  َرسولَ  أن الحديث ظاھر(  عزَّ
  الرفع ومع والسجود الركوع مع يكبر كان وَسلم عليه هللاَّ  صلى

 )  الصالة في التكبير أماكن لبيان مسوق فالحديث منھما

 :  سلمة أبي عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 245

 صلى هللاَّ  رسولُ  بصالة ألشبھكم أنِّي وهللاَّ :  قال إنصَرف َفإِذا وَرَفع خَفضَ  ُكلَّما ُيَكبِّر فكان بھم ُيصلِّي كان عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبا أن -
 ألشبھكم إني فقوله الرسول بصالة ھو لتشبيھه معنى ال ألنه بالصالة أشبه ھو ألنه الرسول بصالة أشبه صالته أن المراد(  وَسلم عليه هللاَّ 
 )  هللا رسول بصالة ألشبھكم إني والمعنى صلواتكم من هللا رسول بصالة ألشبه صالتي إن

 عن سليم بن صفوان برنيأخ.  محمد بن إبراھيم:  أخبرنا الشافعي:  أخبرنا البويطي:  أخبرنا الربيع:  أخبرنا األصم) :  أخبرنا(  - 246
 :  قال ھريرة أبي عن يسار ابن عطاء

 فيھا التي القومة بعد رأسه المصلي وخفض الخضوع:  الركوع(  َرَكْعتُ  لَكَ  اللَُّھمَّ : "  قال َركع إذا وَسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  كان -
 خضوعي لك ركوعي ذلك فمعنى -  المنحني بمعنى كالمه في فالراكع.  راكع قمت كلما كأني أدب:  لبيد قال.  ظھره يطمئن حتى القراءة

 اإليمان ألن صدقت يعني:  آمنت وبك اإلنقياد اإلسالم ألن انقدت يعني:  أسلمت ولك لغيرك ال يعني صالتي لك أو خضوعي لك أو
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 لم قل آمنا األعراب قالت"  تعالى هللاَّ  قال.  التصديق معناه اإليمان أن وغيرھم اللغويين من العلم أھل اتفق:  األزھري قال.  التصديق
  يحتاج موضع وھذا قال اآلية"  أسلمنا قولوا ولكن تؤمنوا

:  فقال َسَجدَ  وإذا أْدناهُ وذلكَ  ُرُكوُعهُ  ّتم فقد مّراتٍ  َثالَثَ  الَعِظيم ربي ُسبحانَ  َفَقال أَحُدُكمْ  َركعَ  إَذا: "  قال وَسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن
 "  أْدناهُ وذلكَ  ُسُجوُدهُ َتمَّ  فقد َمّراتٍ  َثالَث األْعَلى َربِّيَ  ُسبحانَ 

 عن معبد بن هللاَّ  عبد بن إبراھيم عن سَحيم بن سليمان عن محمد أبو عيينة ابن أنا:  الشافعي أنا:  البويطي أنا الربيع) :  أخبرنا - 251
 :  عنھما هللاَّ  رضي عباس إبن عن أبيه

ً  أن ُنِھيتُ  إنِّي أالَ : "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى يالنب عن -   السُجود وأما الربّ  فيهِ  فعظموا الركوع فأما ساجداً  أو أقَرأَراكعا

 علمنا وقد فيه لكم يستجاب أن وحقيق جدير أي قمن(  لكم يستجاب أن قمن فإنه فاجتھدوا اآلخر وقال الدعاء من أحدھما قال فيه فاجتھدوا
  األوقات أجدر ألنه السجود في الدعاء إلى وندبنا ديثالح ھذا

  الحديث وفي والتذلل الخضوع منتھى وھو ال الدعاءكيف بإجابة

  الحديث من وفھم أظھر فيه الخضوع ولكن أيضا خضوع الركوع إن نعم قريبا وسيأتي ساجدا إذاكان ربه من العبد يكون ما أقرب

 )  والدعاء للتعظيم وھما القيام محلھا ألن سجودوال الركوع في القراءة عن النھي أيضا

 :  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن معبد ابن هللاَّ  عبد بن إبراھيم عن سحيم بن سليمان عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 252

ً  أن ُنِھيتُ  إنِّي قال وَسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -   السُجود وأما الربّ  فيهِ  ظموافع الركوع فأما ساجداً  أو أقَرأَراكعا

  لكم ُيْستجاب أنْ  فقمنٌ  الدعاء من فيه فاجتھدوا

 عن األعرج الرحمن عبد عن الفضل بن هللاَّ  عبد عن عقبة ابن موسى عن جريج ابن عن المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 253
 :  عنه هللاَّ  رضي علي عن رافع أبي ابن هللاّ  عبيد

  الرُكوع من رأَسهُ  َرَفع إَذا َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

الة في َنا اللَُّھمَّ : "  قال المكتوبة الصَّ  يأخذه ما إسم بالكسر الملء(  َبْعد شئ من شئتَ  ما وِمْلءَ  األرِض  وِمْلءَ  السموات ِمْلءَ  الحمدُ  لَكَ  َربَّ
 به والمراد األماكن يسع ال الكالم ألن تمثيل ھذا"  واألرض السموات ملء"  وقوله ئهإمال وثالثة وملئيه ملئه أعطني يقال امتأل إذا اإلناء
 شأن تفخيم به المراد يكون أن ويجوز واألرض السموات تمأل أن كثرتھا من لبلغت أجساما الحمد كلمات تكون أن قدر لو يقول العدد كثرة
 )  المفروضة ةوالمكتوب ھذا وثوابھا أجرھا به يراد أن ويجوز الحمد كلمة

 :  رافع بن رفاَعة َعن يحي بن علي عن عجالن بن محمد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 254

 رأَسكَ  وارَفع ُصلَبكَ  فأقِمْ  َرَفْعتَ  فإذا ُركوَعكَ  وَمكِّنْ  ُركبتيك على َراَحَتْيك فاجعل ركعتَ  إذا: "  لرجل قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 "  مفاصلھا إلى العظام ترجع حتى

 :  قال عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن أبيه عن طاوس بن هللاَّ  عبد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 255

(  والثياب الشعر منهُ  يكفِتَ  أن وُنِھيَ  وَجْبَھَته أصابعهِ  وأطراف وركبتيه يديه:  َسْبعةٍ  على منه يْسُجد أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أُِمرَ  -
 ألن والسجود الركوع عند باليدين الثوب جمع يريد اإلنتشار من ونجمعھا نضمھا أي الصالة في الثياب نكفت أن نھينا النھاية في الذي
  الصالة في هللاَّ  لذكر التفرغ عن يشغله ذلك

ھا ثم جبھته على يده فوضع طاوس ابن وزاد   بلغ حتى أْنفه على أَمرَّ

 )  وحدھا جبھته على ال وأنفه جبھته على المصلي فيسجد األنف تشمل حتى تمتد الجبھة أن أي(  واحداً  ھذا دَيعُ  أبي وكان أنفه َطَرفَ 
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 :  دينار بن عمرو:  حدثني سفيان) :  أخبرنا(  - 256

ً  َسمعَ  -  َشْعره يُكفّ  أن عن وُنھي ْبعسَ  على منه يسجد أن أُِمرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ُيحّدث طاوسا
 يكون أن ويحتمل السجود حالة األرض على والوقوع االسترسال من يمنعھما أن عن نھى أي وثيابه شعره يكف أن عن نھى(  وثيابه
 في واحد الحديث ومعنى الجمع بمعنى أو المنع بمعنى والكف السجود حالة ويجمعھا ثيابه يضم أن عن نھى أي الجمع بمعنى الكف

 )  ربه لمناجاة العبد فيه يتفرغ أن ينبغي الذي الوقت في عليھا والحرص بالمالبس اإلشتغال من فيه لما ذلك عن والنھي الحالتين

  عباس ابن عن أبيه عن طاوس ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 257

 :  قال عنھما هللاَّ  رضي

  وزكبتيه كفيه فيھا فذكر َسْبع على يْسُجد أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أُِمرَ  -

 عن سعد بن عامر عن التميمي الحارث بن إبراھيم ابن محمد:  أخبرنا الھاد بن يزيد:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 258
 :  عنه هللاَّ  رضي المطلب عبد بن العباس

 وھو فسكون بكسر إرب جمع األعضاء:  اآلراب(  آرابٍ  َسْبَعةُ  َمَعهُ  دَ َسجَ  العْبدُ  َسَجدَ  إَذا:  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمع أنه -
  وقدماهُ وركبَتاه وكفَّاهُ وْجُھهُ )  إلخ وكفاه وجھه فقال السبعة األعضاء بين وقد العضو

  هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن قيس بن داود عن سفيان) :  أخبرنا(  - 259

 :  قال أبيه عن الخزاعي أقرم بن

 وقيل بعرفات موضع على وتطلق النمر أنثى األصل في ھي فسكون بفتح نمرة(  َنِمَرة من بالقاع وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت -
 في كما بكسرتين أو فسكون بكسر واإلبط وقيعان قيعة جمعه واآلكام الجبال عنھا انفرجت سھلة أرض والقاع منھا قريب عنھا خارج ھو

 وإنما اإلبط وھي اإلبط ھو فيقال ويؤنث يذكر.  المنكب باطن أو الجناح ماتحت ھو الثاني الضبط المصباح في الفيومي روأنك القاموس
 انفراجھا مع منفتقا عليھا الذي الثوب كان إذا إال اإلبط تظھر وال السجود حين ذراعيه لتفريجه وسلم عليه هللاَّ  صلى ابطه بياض يظھر
 ال الصالة في اإلبط انكشف إن ثانيھا السجود في إبطيه عن ذراعيه وسلم عليه هللاَّ  صلى تفريجه أحدھما يئينش على الحديث ھذا ودلنا

  إِْبطيه بياض فرأيت ساجداً )  ربيع شك(  الّنِمرة أو)  بانكشافھا الصالة وتبطل سترھا يجب التي العورة من ليس ألنه تضرھا

 :  قال أبيه عن الخزاعي أقرم بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن قيس بن داود عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 260

  إِْبطيه بياض فرأيت ساجداً  َنِمَرة من بالقاع وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت -

 :  قالت أنھا ميمونة عن عمه عن األصم بن يزيد أخي بن هللاَّ  عبد:  حدثنا.  سفيان) :  أخبرنا(  - 261

 أما بھام البھم وجمع بھم وجمعھا أنثى أو ذكراً  الضأن ولد فسكون بفتح البھمة(  بْھمةٌ  أَراَدتْ  لو سجد إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى بيالن كان -
  يجافي فما لمرت تحته من تمر)  سخلة جمع سخال لھا فيقال المعز أوالد

 :  عنھما هللاَّ  رضي عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 262

 الظاھرأن(  له ُبْرُنسٍ  تحت من يديه ُيْخِرجُ  البرد شديد يوم في رأيته ولقد:  قال وجَھهُ  عليه َيَضعُ  الذي على كفيه سجديضع إذا كان أنه -
 ليلصقھما البرد في منه يديه يخرج وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فكان وطولھما أكمامه لسعة اليدين سيتر فضفاض لباس البرنس

 )  السجود في عليھما ويعتمد رضباأل

 :  قال ھريرة أبي عن يسار ابن عطاء عن ُسلَيم بن صفوان:  حدثنا محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 263
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 وَبَصَرهُ َسْمَعهُ  وَشقّ  َخلََقهُ  للّذي وْجھي َسَجدَ  َربِّي وأَْنتَ  آَمْنتُ  وِبكَ  أسلَمتُ  ولَكَ  َسَجْدتُ  لَكَ  الَّلُھمَّ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
)  وتقدس تنزه هللاَّ  وتبارك الحمد تستحق التي النعم أفضل من شك ال وھما إياھما منحه المراد الصدع الشق وبصره سسمعه شق(  تباركَ 

 "  الخالقينَ  أحسن هللاُّ 

 :  قال ُمَجاھد عن ُنَجْيح أبي ابن عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 264

 سجود من للفرار افعل إلى اسجد عن عدوله لعل" (  واْقتِربْ  إْفَعلْ : "  قوله إلى تر ألم َساِجداً  َكانَ  إَذا تعالى هللاَّ  ِمنَ  الَعْبدُ  يكونُ  ام أقرب -
 منتھى ألنه تالحاال جميع في منه السجود حالة في هللاَّ  إلى أقرب العبد كان وإنما السامعون أو ھو ذاك إذ له مستعدا يكن لم الذي التالوة

  واقترب اْسُجد يعني)  القصر يفيد والمجرور الجار وتقديم والتذلل الخضوع

اءِ  خالد عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 265  :  وجھه هللاَّ  كرم علي عن الھْمداني الحارث عن الحارث بن هللاَّ  عبيد عن الَحذَّ

  لِي اْغفِرْ  اللھمّ :  السسجدتين بين يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -

 )  فقر بعد وأغناه أنعشه جبره(  واْجُبْرِني واْھِدِني واْرحْمِني

  أبو(  قِالَبة أبي عن أيوب عن الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 266

 :  قال)  تابعي:  ككتابة قالبة

الةَ  أُِريدُ  وما ألصلي إني وهللاَّ :  قال مسجدنا في فصلى الحوْيرث بن مالكُ  جاءنا -  صلى هللاَّ  رسول رأيت كيف أُِرَيكم أن أريد ولكن الصَّ
 أبو يدع ولم يقوم ينھض. (  ھذه َصالتي مثل:  قال ؟ كيف قلت َينھضَ  أن أراد وإذا األولى الركعة من يقوم فذكرأنه ُيصلي وسلم عليه هللاَّ 

 ھو بنھوضه الرسول نھوض بين وقد ھذه صالتي مثل فقال ينھض كان يعني كيف وقال عليه قطعه بل كالمه يتم الحوريث بن مالك قالبة
 )  بالكالم ال

 :  قال أنه غير بمثله قالبة أبي عن الحّذاءِ  خالد عن الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 267

  األرض على واعتمد قاعداً  فاستوى األولى الركعة في األخيرة السجدة من رأسه رفع إذا مالك وكان -

 :  ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 268

  ھشام بن وَسلمة الوليدَ  بنَ  الوليدَ  أَْنج اللھم: "  قال الصبح من الثانية الركعة من رأسه رفع لما وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

  وقوله الضغط الوطء(  يوسف كسنِّي ِسنينَ  عليھم ھاواجعل ُمضرَ  َعلَى وْطأتك اشُددْ  الَّھم بمكة والمستضعفين ربيعة أبي بن وَعيَّاشَ 

 عقب الصالة في الدعا جواز على يدل وھو واعتدائھم ظلمھم بسبب وذلك والفقر بالجدب عليھم دعاء يوسف كسني سنين عليھم واجعلھا
 للمستضعفين بالنجاة الدعاء تضمن ثالحدي فإن المؤمنين من للمظلومين والدعاء المسلمين على والمعتدين الظلمة على الركوع من القيام

 واآلخر إعرابھا في الوجھين أحد وھو السالم المذكر بجمع لھا الحاقا بالحروف سنين باعراب الحديث جاء وقد ھذا مضر على والدعاء
 )  السين مثلث ويوسف يوسف كسسنين سنينا عليھم اجعلھا تقول حين مثل بالحركات إعرابھا

 :  ھريرة أبي عن المسيب بن سعيد عن الزھري عن نسفيا) :  أخبرنا(  - 269

 "  ربيعةَ  أبي بن وَعيَّاشَ  ِھَشام بن وَسلمة الوليدَ  بنَ  الوليدَ  أَْنج اللَُّھم: "  فقال الصبح في َقَنتَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  قال أبيه عن محمد بن جعفر عن العلم أھل بعض) :  أخبرنا(  - 270

  َمُعونة بئر أھل َقَتل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى يانتھ لما -

  مكة بين فيما سليم بني أرض في المھملة العين وضم الميم بفتح( 
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 ُثمّ  افعل مّ اللَّھُ  الَحمدُ  ولَكَ  َربّنا َحِمدهُ لَِمنْ  هللاَّ  َسِمعَ : "  قال الصبح من األخيرة الركعة من رأَسه َرَفع كلَّما ليلة عشر خمس أقام)  والمدينة
 "  فسجد كبَّر ثم َطويالً  دَعاءً  َذَكر

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 271

 والقيام والعبادة والخشوع كالطاعة متعددة بمعان ويرد الدعاء القنوت أن اللغة في المشھور(  الّصلَواتِ  ِمنَ  شئ في َيقُنتْ  ال كان -
 )  الدعاء ھنا منه والمراد والمقامات القرائن بحسب منھا يناسبه ما إلى فيصرف والسكوت

اِعِدي ُحميدٍ  أبي عن ُيْخِبرُ  َسْھل بن عباس سمع أنه حلحلة بن عمرو بن محمد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 272  :  قال السَّ

 األربع في جلس فإذا اليمنى َقَدمه وَنَصب ليھاع فجلس الُيسرى رجله ثنى السجدتين في جلس إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
 الموصوف لتأنيث الصفة وأنث رفعھا اليمنى قدمه نصب(  الُيمَنى وركه ونصب األرض على بَمْقَعدته وأفضى وركه عن رجليه أَماط
 كاللسان مفردا كان وما مؤنث رجلوال واليد كالعين منھا مزدوجا كان ما ان وتذكيرھا الجسم أعضاء تأنيث في الغالبة والقاعدة القدم وھو
 عامة لغة وھي ثانيه وإسكان أوله كسر وھو آخر وجه وفيه فكسر بفتح أي كتف بوزن وھو الزدواجه الورك أنث ولذا مذكر فھو

 لسةج أن الحديث من وفھم صدقة الطريق عن األذى وإماطة الحديث في ورد ما ومنه نحاھما رجليه وأماط العجيزة والمقعدة المصريين
 )  الشافعية مذھب وھو الثانية بخالف مسرعا للقيام فيھا متحفزا المصلي يكون واألولى األخير التشھد جلسة غير األول التشھد

 :  قال الُمَعافري الرحمن عبد بن علي عن َمرَيمَ  أبي بن مسلم عن مالك) :  أخبرنا(  - 273

 :  وقال ھانين انصرف فلما بالَحَصى أْعَبثُ  وأنا ُعمر ابن رآني -

الةِ  في َجلسَ  إَذا كان:  قال ؟ يصنع وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان كما اْصَنع  أصابعه وقبض اليمنى َفْخِذه على اليمنى كفَّهُ  َوَضعَ  الصَّ
 والفخذ الجسم أعضاء ثتأني في ذكرناھا التي القاعدة مع يتمشى وھو واإلصبع والفخذ الكف بتأنيث الحديث جاء(  بإِْصَبعه وأشار كلھا
 تسع وتلك والباء الھمزة فمثلثة اإلصبع أما القاموس في كما لغات ثالث ثانيه وسكون أوله أوكسر ثانيه سكون أو ثانيه وكسر أوله بفتح
 نهولك التذكير فيھا أجاز وبعضھم الباء وفتح الھمزة كسر منھا والمشھور عصفور بوزن أصبوع وھي عاشرة لغة أيضا وفيھا لغات
  اليسرى فخذه على اليسرى كفُّه ووضع اإلبھام تلي التي)  التأنيث األجود بأن صرح

  ُعبيدة أبي عن أبيه عن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 274

 :  مسعودقال بن هللاَّ  عبد ابن

ْضفِ  على كأنه الركعتين في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -  الحديدة وھي رضفة جمع ثانيه وسكون أوله بفتح الرضف(  الرَّ
  المحماة

 وھذا بالقيام ويسرع الركعتين يلي الذي التشھد يخفف كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن الحديث من ويؤخذ الشمس في أو النار في
  يريد َذلك:  قال يقوم حتى قُلتُ )  المالكية عند مستحب

 :  الَقاِريِّ  عبدٍ  ابن الرحمن عبد عن الزبير بن عروة عن شھاب ابن نع مالك) :  أخبرنا(  - 275

َِّ  الّتِحيَّاتُ :  قُولُوا:  يقول التشھد الناس يعلم وھو المنبر على يقول الخطاب بن عمر سمع أنه - َِّ  الّزاِكياتُ  ِ َِّ  الّصلَواتُ  الّطيَباتُ  ِ  الّسالمُ  ِ
  َعلَْيكَ 

الِِحين هللا ِعَبادِ  وعلى َعليَنا الَسالمُ  َوَبَرَكاُتهُ  ِهللاَِّ  َمةُ َوَرحْ  النَِّبي أَيھا   الصَّ

ُ  إال إله ال أن أشَھدُ  داً  أنّ  وأشھد هللاَّ   وَرُسوله عبُده ُمَحمَّ

 :  قال عباس ابن عن وطاوس ُجَبْير بن َسعيد عن المكي الُزَبْير أبي عن سعد بن الليث عن َحّسان عن يحي) :  أخبرنا(  - 276
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َِّ  الّطيَباتُ  الّصلَواتُ  المباركاتُ  الّتِحيَّات: "  َيُقولُ  فكان القرآن من السورة يعلمنا التشھدكما ُيَعلُمنا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -  ّسالمٌ  ِ
الِ  هللا ِعَبادِ  وعلى َعليَنا َسالمٌ  َوَبَرَكاُتهُ  ِهللاَِّ  َوَرْحَمةُ  النَِّبي أَيھا َعلَْيكَ  ُ  إال إله ال أن أشَھدُ  ِحينالصَّ داً  أنّ  وأشھد هللاَّ   هللاَّ  َرُسول ُمَحمَّ

  التشھد في يختلفان ال عباس ابن سمعت جريج ابن عن َرّوادٍ  أبي بن العزيز عبد بن المجيد وعبد خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 277

 :  ھريرة أبي عن الرحمن عبد ابن سلمة أبي عن سليم بن صفوان:  أخبرنا محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 278

  إبراھيم َعلَى َصليتَ  َكما محمد وآل ُمَحمدٍ  َعلَى َصل اللَُّھمّ  َتقُولُونَ : "  فقال الصالة في يعني عليك نصلي كيف:  هللاَّ  رسول يا قال أنه -

 "  علي تسلمون ثم إبراھيم وآل إبراھيمَ  َعلَى َباَرْكتَ  َكما محمد َعلَى َوَباركْ 

 :  ُعْجَرة بن كعب عن ليلى أبي بن الرحمن عبد عن إسحاق بن سعد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 279

  إبراھيم وآل إبراھيم َعلَى َصلَّيتَ  َكما محمدٍ  آل وعلى ُمَحمدٍ  َعلَى َصل اللَُّھمّ : "  الصالة في يقول كان أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 "  َمِجيدٌ  َحِميدٌ  إنكَ  إبراھيمَ  وآل إبراھيم َعلَى َباَرْكتَ  كما محمدٍ  وآلِ  محمد لَىعَ  َوَباركْ 

  َسُمَرة بن جابر عن القبطية ابن عن مسعر عن سفيان) :  أخبرنا(  - 280

 :  قال

 وعن يمينه عن بيده وأشار عليكم السالم عليكم السالم شماله وعن يمينه عن أحدنا قال َسلَّم فإذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع كنا -
 وھي صبور بوزن شموس جمع بضمتين شمس(  ُشُمسٍ  َخيلٍ  أذناب كأنھا بأيديكم ُتوِمُئون َماَبالَُكمْ "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال شماله
  وتركله تشاكسه بل صاحبھا بإرادة تسير وال تقف ال التي النفور الدابة

 ورحمة عليكم السالم شماله وعن يمينه عن يسلم ثم َفِخذه َعلَى يَدهُ َيَضع أن أَحَدُكم يكفي أوإنما أحدكم يكفي اَوالَ )  ھاأوسوق بركوبھا ھم إذا
 "  وبركاته هللاَّ 

 :  أبيه عن سعد بن عامر عن وقاص أبي بن سعد محمدبن بن إسماعيل أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 281

  الّصالةِ  فِي ُيسلم كانَ  أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

  َيَساِره وعن يمينه منھاعن َفَرغَ  إذا

  بمثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن أبيه عن سعد بن عامر عن إسماعيل عن العلم أھل من واحد غير) :  أخبرنا(  - 282

 :  أبيه عن ُيْخبر سعد ابن سھل نب عباس سمع أنه علي أبو حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 283

  َيَساِره وعن يمينه عن صالته من َفَرغَ  إذا ُيسلم كانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

  األَْسَقع بن وائلة عن َبْخت بن الوھاب عبد عن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن محمد ابن يعني إبراھيم) :  أخبرنا(  - 284

  خداه ُيرى حتى َيَساِره وعن يمينه عن ُيسلم كانَ  سلمو عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 واسع عمه عن ِحبَّان بن يحي بن محمد عن المازني يحي بن َعْمرو عن ُجَرْيج ابن عن المجيد وعبد خالد بن ُمْسلم) :  أخبرنا(  - 285
 :  عمر ابن عن حبان بن

  َيَساِره وعن يمينه عن ُيسلم َكانَ  أنهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  قال ِحبَّان بن واسع عمه عن يحي بن محمد عن المازني يحي بن َعْمرو عن الدراوردي) :  أخبرنا(  - 286
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ةً  - ةً  عمر ابن عن َمرَّ   َيَساِره وعن يمينه عن ُيسلم َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن زيد بن هللاَّ  عبد عن وَمرَّ

 :  قال عباس ابن عن َمْعَبد أبي عن عمرو عن ةعيين ابن) :  أخبرنا(  - 287

 ھو أحدثك لم:  فقال بعد َمْعَبد ألبي ذكرُته ثم دينار بن عمرو:  قال بالتكبير وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صالة اْنقضاء أعرف كنت -
  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن موالي أصدق وكان:  قال وحدثنيه عمر قال

  إياه حدثه ما بعد نسيه كأنه:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال

  الزبير أبي عن عقبة بن موسى:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 288

 :  يقول الزبير بن هللاَّ  عبد سمع أنه

  ِبَصوِته َيقُول َصالته ِمنْ  َسلّمَ  إَذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -

ُ  إالَّ  إله الَ "  األعلى ُ  إالَّ  إله الَ  َقِديرْ  شئ ُكلِ  َعلَى وُھوَ  الحمدُ  ولَهُ  المْلكُ  لَهُ  لَهُ  َشريكَ  الَ  وْحَدهُ  هللاَّ ةَ  َوالَ  َحولَ  َوالَ  هللاَّ َِّ  إالَّ  قُوَّ  إالَّ  َنْعُبدُ  َوالَ  با
اُه َناء ولَهُ  الَفْضلُ  لَهُ  إيَّ ُ  إالَّ  إله الَ  الَحَسنُ  الثَّ  "  الكافرونَ  كره ولو الدينَ  لَهُ  ُمخلصين هللاَّ

 صلى النبي زوج سلمة أم عن ربيعة أبي بن هللاَّ  عبد بن الحارث ابنة ِھْندُ :  أخبرتني شھاب ابن عن سعد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 289
 :  قالت وسلم عليه هللاَّ 

 يسيراً  مكانه في وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي ومكث َتسليَمه يقضي حين النِّساءُ  َقامَ  َصالته ِمنْ  َسلّمَ  إَذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -
  القوم ِمن انصرف َمن ُيدركھن أن قبل النساء َيْنفُذَ  لكي أعلم وهللاَّ  ذلك ُمكثه فنرى شھاب ابن قال

  الحارثي األَْوبر أبي عن عمير بن الملك عبد عن سفيان) :  أخبرنا(  - 290

 :  يقول عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبا سمعت

الَةِ  ِمنَ  َيْنَحرفُ  وسلم عليه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  رُسولَ  َكانَ  -   شماله وعن يمينه عن الصَّ

 :  قال هللاَّ  عبد عن األسود عن ُعَماَرة عن َمْھَرانَ  بن سليمان عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 291

ْيَطان أَحُدُكمْ  َيْجعلنَّ  الَ  - ً  أن رىيَ  ُجزًءا َصالِته ِمنْ  للشَّ  أكثر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َرأيتُ  فلقد َيِميِنه عنْ  إالَّ  َينفِتل الَ  أن عليه حتما
 من االنصراف في واحدة حالة يلتزم ال كان عليه هللاَّ  صلوات الرسول أن ھذا على السابق الحديث من فھم(  َيَساره عن ينصرف ما

  اآلنصراف آثروا جماعة ولكن سارهي عن وأخرى يمينه عن يسير فمرة الصالة

  بمعنى وينفتل يساره عن انصرافه أكثر كان هللاَّ  رسول وأن له أصل ال ذلك أن وعرفوا الحديث بھذا ذلك عن فنھوا والتزموه اليمين من

 )  ينصرف

 :  مرة بن النعمان عن سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 292

اني الشَّاِربِ  في َتقُولونَ  َما: "  قال وسلم هعلي هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - اِرق والزَّ   أعلم ورسوله هللاَّ  قالوا الُحدود هللاَّ  ُيْنزل أن قيل وذلك والسَّ

  وأْسَرقُ  ُعقُوبةً  وفِيھنَّ  َفواِحش ُھنَّ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال

ً  بھا واإلسراع الصالة اختطاف عن ينھاھم أن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أراد(  َصالََتهُ  َيْسِرقُ  الذي الّسِرقةِ   معه يفوت إسراعا
 فقال بعد شرعت قد تكن لم الحدود ألن يعرفوا فلم الخمر وشارب والزاني السارق به يعامل أن ينبغي عما فسألھم أركانھا في اإلطمئنان

 يعني الصالة سرقة وأفظعھا السرقة أنواع شر وأن لفاعلھا عقوبات شرع قد هللاّ  وأن فظيعة ومعاص كبائر أي فواحش إنھا الرسول لھم
  الحديث ساق ثم. )  أدائھا غي واإلسراع اختطافھا
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  اإلمامة وأحكام الجماعة في السابع الباب

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 293

  َصالَةِ  ِمن أْفَضلُ  الَجماعة َصالَةُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 يفسربعضھا واألحاديث ھذا يلي الذي الحديث في سيأتي كما درجة أي جزءا وعشرين بخمس(  جزءاً  وعشرين بخمس وحَده أحدكم
 )  الروايات وكذلك بعضا

 :  عنھما هللاَّ  رضي عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 294

 الحديث ھذا من الغرض(  درجةً  وعشرين ِبَسْبعٍ  الَفْردِ  َصالَةِ  َعلَى تْفَضلُ  الَجماعة َصالَةُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 )  وتآلفھم وتعارفھم المسلمين اجتماع وھي الواضحة حكمتھا ولھا مشھورة سنة وھي الجماعة صالة على الحث وسابقه

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك:  ) أخبرنا(  - 295

 ُثمَّ )  كحطبه جمعه الحطب إحتطب(  فُيْحتطب بَحَطب آُمرَ  أن َھَمْمتُ  لَقد بَِيده َنْفسي َوالَِّذي: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
الةِ  آُمرَ  نَ  بالصَّ ق رَجال إلى أَخالِفَ  ُثمَّ  النَّاسَ  فيؤم رجالً  آُمرَ  ُثمَّ  ِبھا َفُيَؤذَّ ً  َيجدُ  أنَّه أَحدھم لَويْعلَمُ  ِبَيده َنْفسي َوالَِّذي ُبُيوَتُھم عليھم فأَُحرِّ  َعظما

 ً  تھديد الحديث في(  العشا لشھد خشنتين)  التحقير به والمراد الظلفين بين ما أو الشاة ظلف والفتح بالكسر المرماة(  َمْرَماتين أو َسِمينا
  سنة ترك على يكون ال ھذا ومثل شديدان وتقريع توبيخ وفيه باإلحراق الجماعة نع للمتخلفين

 عين فرض ليست الجمھور وقال وداود ثور وأبي وأحمد واألوزاعي عطاء مذھب وھو عين فرض الجماعة إن قال من به استدل ولھذا
 العظم يؤثروا أن بالصحابة يظن ال إذ الحديث سياق هويؤيد المنافقين في بأنه الحديث عن واجابوا كفاية فرض أم سنة ھي واختلفوا
 أذھب رجال إلى أخالف ومعنى به ھم بل يفعله لم وھو اإلحراق لماترك عين فرض كانت ولو الرسول مع الجماعة حضور على السمين
 الصالة أنھا رواية وفي الجمعة انھا رواية وفي العشاء ھي عنھا للتخلف بإحراقھم ھم التي الصالة ھذه أن رواية في جاء أنه ثم إليھم
 )  سنة وقيل كفاية فرض الجماعة أن والمختار - مطلقا

 :  حرملة بن الرحمن عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 296

بح الِعشاء ُشُھدُ  المنافقين َوَبْين َبْيَننا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  بذلك والصبح لعشاءا خص وإنما(  َيْستطيعونھما ال والصُّ
  ھذا نحو أو)  فيھما والكسل النوم لغلبة

 :  أبيه عن سالم عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 297

 المساجد دخول من النساء تمنعوا ال أي المرأة ھنا وھي أمة جمع اإلماء(  هللاَّ  إَِماءَ  َتْمَنعوا الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
  هللاَّ  َمَساِجدَ )  صالةلل

 :  ھريرة أبي عن سلمة أبي عن علقمة بن عمرو بن محمد عن العلم أھل بعض) :  أخبرنا(  - 298

  للصالة َفلَِيْخرْجنَ  َخَرْجنَ  فإَِذا هللاَّ  َمَساِجدَ  هللاَّ  إَِماءَ  َتْمَنعوا الَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

ئل بني من رجل عن أْسلم بن َزْيد عن مالك) :  أخبرنا(  - 299  :  محجن أبيه عن ِمْحَجن بن ُبشر له يقال الدُّ

 فقا َمْجلسه في ومحجن فصلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقام بالصالة فأذن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول بمجلس كان أنه -
 أھلي في صليت كنت ولكن هللاَّ  رسول يا َبلَى:  قال ؟ مسلم برجل ألست النَّاسِ  َمعَ  ُتَصلِي أنْ  َمَنَعك امَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول
 من أولى وذلك عليھا يثاب نافلة اإلعادة وتكون(  صليت قد كنتَ  وإن الناس مع فصلّ  جئت إذا:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال

 )  والفرقة بالخالف يشعر مما الصالة يف وھم وجلوسه المصلين مخالفته

 :  يقول كان عنھما هللاَّ  رضي عمر ابن أن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 300
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 وال نافلة لكان المغرب أعاد لو ألنه الصالتين ھاتين إعادة عن والنھى(  لھما ُيِعدْ  َفالَ  اإلمام مع أْدَرَكُھُما ُثم والصبح المغرب صلَّى من -
 )  ركعتيه سوى بعده نافلة وال الفجر بعد متنفال لكان الصبح أعاد ولو ثبثال يتنفل

 :  هللاَّ  عبد بن جابر عن دينار بن عمرو عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 301

ى البقرة بُسورة فافتتح)  العشاء ھناصالة به والمراد الظالم:  العتمة(  الَعَتمةِ  في قْوَمهُ  أمَّ  ُمعاذ أن -  ذلك َفُذِكر َفَصلَّى َخْلفِهِ  ِمنْ  رُجلٌ  فتنحَّ
 دينھم عن الناس يفتن ألنه الشيطان:  بالفتح الفتان(  أْنتَ  أَفتَّانٌ  أْنتَ  أَفتَّانٌ "  لُِمَعاذٍ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى للنبي
 الشيوخ من الضعفاء طاقة فوق الصالة إطالة وعدم القراءة يفبتخف األئمة مطالبة تؤخذ الحديث ھذا ومن المبالغة أبنية من وھو

 "  كذا وسورة كذا سورة إقرأ)  إلخ فليخفف بالناس ام من المشھور الحديث معنى وھوفي الحاجات وذوي والمرضى

 :  جابر عن الزبير أبو:  حدثنا سفيان) :  أخبرنا(  - 302

  ھذا نحو ھو:  فقال لعمرو ذلك ذكرت قد:  سفيان قال آخر ثحدي وقال مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  يقول دينار بن عمرو سمع أنه ُعَيْينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 303

 في يقومه فيصليھا يرجع ثم الَعْتَمة أو العشاء سلم و عليه هللا صلى النبي مع ُيصلي جبل بن ُمَعاذ كان:  يقول هللاَّ  عبد جابرابن سمعت -
ى البقرة بسورة فقرأ قومه فأم رجع ثم معه معاذ فصلى:  قال ليلة ذاتَ  الِعَشاءَ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول فأخر:  قال َسلََمة بني  َفَتَنحَّ

 أخرت إنك هللاَّ  رسول يا:  فقال فأتاه سلم و عليه هللا صلى رسول آتى ولكن ال:  فقال ؟ أناَفْقتَ :  له فقالوا وحده فصلى خلفه من َرُجلٌ 
ا َرَجعَ  ُثم معك صلى ُمعاذاً  وأن الِعشاء  النواضح(  َنواِضحَ  أصحاب نحن وإنما فصليت تأخرت ذلك رأيت فلما البقرة بسورة فافتتح فأَمنَّ
 لحديثا وھذا بطولھا البقرة فيھا تقرأ التي الصالة ھذه لمثل الوقت من متسع لدينا وليس مشغولون أننا يريد الساقية وھي ناضحة جمع
 ُمعاذ على سلم و عليه هللا صلى النبي فأقبل بأيدينا نعمل)  التخفيف من ماينبغي إلى معاذ الرسول أرشد وقد السابق للحديث آخرى رواية
 "  كذا وسورة كذا سورة إقرأ أْنتَ  أَفتَّانٌ  ُمعاذُ  يا أْنتَ  أَفتَّانٌ : "  فقال

 :  فيه وزاد مثله جابر عن الزبير أبو:  حدثنا سفيان) :  أخبرنا(  - 304

ماء َيْغَشى إذا والليل األْعلَى َرِبكَ  اسم ِبسبِّح إْقَرأْ : "  له قال سلم و عليه هللا صلى النبي أن - ارق والسَّ  فقلت:  سفيان قال"  ھذا ونحو والطَّ
ماء َيْغَشى إذا والليل األْعلَى َرِبكَ  اسم ِبسبِّح إْقَرأْ  له قال:  يقول الزبير أبا أن لعمرو ارق والسَّ   نحوه أو وھوھذا:  عمرو قال والطَّ

 :  قال جابر عن دينار بن عمرو عن ُجريج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 305

 من يؤخذ(  العشاء مكتوبة لھم وھي تطوع له ھي فيصليھا قومه إلى ينطلق ثم الِعشاء سلم و عليه هللا صلى النبي مع يصلي معاذ كان -
 )  ومالك حنيفة أبي دون الشافعي أخذ وبه بالمتنفل المفترض إقتداء يجوز أنه الحديث ھذا

 :  األنصاري هللاَّ  عبد بن جابر عن مقسم بن هللاَّ  عبيد عن َعْجالن ابن عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 306

  نافلة له وھي العشاء لھم فيصلي قومه إلى يرجع ثم العشاء سلم و عليه هللا صلى النبي مع يصلي كان َجَبل بن معاذ أنَّ  -

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن أنس بن مالك) :  أخبرنا(  - 307

قيمَ  فيھم فإن فلُيَخفِّفْ  للّناَسِ  ُيَصلِّي أحُدكم كان إَذا: "  قال سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أن -  فلُيِطلْ  لَِنْفِسه لِّيُيصَ  كان وإَذا والضعيفَ  السَّ
 "  شاء ما

 :  الربيع بن محمود عن شھاب ابن عن سعد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 308

  أْعَمى وھو َقْوَمهُ  َيُؤم كان:  مالك بن ِعْتَبان أن -

 :  الربيع بن محمود عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 309
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يلُ  والمَطرُ  الظلمة تكون إنَّھا:  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  لرسول قال وأنه أعمى وھو قوَمهُ  يؤم كان مالك ابن ِعْتَبان أن -  رجل وأنا والسَّ
ً  بيتي في هللاَّ  رسول يا فصل البصر ضرير  فأَشارَ  ؟ ُتَصلِّي أن تحب أين: "  فقال سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول فجاء مصلَّى أتخذه مكانا
 الذي المكان عن ن عتبا سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  الرسول سؤال من يظھر(  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول ىفَصلَّ  البي ِمنَ  مكان إلى
 ) "  القبلة إلى ليرشده سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  الرسول دعا إنما عتبان فيه يصلي أن يجب

 :  مالك ابن نسأ عن طلحة أبي بن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن مالك) :  أخبرنا(  - 310

َته أنَّ  -  إلى فقمت:  أنس قال لُكم َفألُصل قُوُموا: "  قال ُثم ِمْنهُ  َفأَكلَ  له َصَنعْتهُ  لِطَعامٍ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول دعت ُملَْيكة َجدَّ
 ورآئنا من والعجوزُ  َخْلفه واليتيمُ  أنا وَصَفْفتُ  مسل و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول عليه فقام ِبَماءٍ  َفَنَضْحُته لبث ما طول من أسود قد لنا حصير

 )  قريبا اآلتي مليكة جدته عن أنس حديث في والشرح األحكام من به مايتعلق وسنذكر يأتي فيما معناه وتكرر الرش:  النضح( 

 :  قال أنس عن طلحة أبي بن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن مالك) :  أخبرنا(  - 311

  خلفنا سليم وأم بيتنا في سلم و عليه هللا صلى النبي َخْلفَ  لنا مٌ ويتي أَنا صلّيتُ  -

 :  مالك ابن أنس عن طلحة أبي بن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن مالك) :  أخبرنا(  - 312

َته أنَّ  - ليفَ  قُومي: "  قال ُثم ِمْنهُ  َفأَكلَ  له َصَنعْتهُ  طَعامٍ  إلى سلم و عليه هللا صلى النبي دعت ُملَْيكة َجدَّ  إلى فقمت:  أنس قال"  لَُكمْ  أُصِّ
 عنه به فعبر لبسه بمثابة افتراشه فجعل افتراشه كثرة من أسود أي فرش أي للمفعول بالبناء لبس(  لُِبس ما طول من أْسَودّ  قد لنا حصير
 نضح إنما عياض القاضي وقال ونحوه الغبار عنه وليذھب أخرى رواية في به صرح كما النخل جريد من كان فأنه ليلين نضحه وإنما
 ولذا الشافعية ومنھم الجمھور مذھب خالف وھو غسل غير من فيھا المشكوك النجاسة إزالة في كافي النضح أن وعنده نجاسته في للشك
 جواز الحديث من ويؤخذ عنه الغبار وألذھاب الجريد من مصنوعا كان الذي الحصير ليلين كان النضح أن وھو األول التأويل اختير
 المميز الصبي صالة صحة وفيه الليل كنافلة ركعتبن تكون أن النھار نافلة في األفضل وإن األرض تنبته ما وكل الحصير على الصالة
 هللا صلى هللاَّ  رسول فقام ِبَماءٍ  َفَنَضْحُته)  متأخرة وحدھا تقف أخرى إمرأة معھا يكن لم إذا وإنھا الرجال خلف تقف المرأة أن أيضا وفيه
  إنصرف ثم لناركعتين فصلى ورآئنا من والعجوزُ  َخْلفه واليتيمُ  أنا وَصَفْفتُ  سلم و عليه

 :  يقول مالك ابن أََنس عمه سمع أنه طلحة أبي بن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن ُسفْيان) :  أخبرنا(  - 313

  خلفنا سليم وأم سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول َخْلف لنا ويتيم أنا صليتُ  -

 :  ُجَرْيج ابن عن العزيز عبد بن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 314

 َمْخَرَمة بن والِمْسَورُ  عمير بن عبيد ھو الوادي بأعلى المؤنين أم عائشة يأُتونَ  كانوا أنھم ُملَْيكة أبي بن هللاَّ  عبيد ابن هللاَّ  عبد أخبرني -
ُھم كثير وناس   وغالمھا َعمرٍ  وأبو عنھا هللاَّ  رضي عائشة وَمْولَى َعمرٍ  أُبو َفُيُؤمُّ

 )  العبد إمامة جواز يفيد الحديث ھذا(  وُعْروة بكر أبي ابن محمد بني إمام وكان قال ُيْعَتق لم يومئذ

ْھني عمار عن ُعَيْينة ابن) :  أخبرنا(  - 315  تكون أن جواز الحديث ھذا من ويؤخذ الكوفي المھملة بضم الدھني معاوية بن عمار(  الدُّ
ْتُھنَّ  أنھا سلمة أم عن ُحَجيرة لھا يقال قومه من إمرأةٍ  عن)  وسطھن تقوم فعلت إذا وإنھا للنساء إمامة لمرأةا ً  فقامت أمَّ   وْسطا

 فاء بعدھا ثم ألف وبعدھا المخففة المھملة والسين التحتية بفتح يساف(  َيَساف بن ھالل عن أظنه ُحَصين عن سفيان) :  أخبرنا(  - 316
 :  قال)  عنه هللاَّ  رضي األشجعي

قَّة شيخ على بي فوقف الجعد أبي بن زياد بيدي أخذ -  :  فقال معبد بن وابصة له يقال سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أصحاب من بالرَّ

 إياه سلم و عليه هللا صلى أمره(  الصالةَ  ُيعيدَ  أن فأَمره وحَدهُ الصَّف َخْلفَ  ُيَصلي رُجالً  رأى سلم و عليه هللا صلى النبي أن ھذا أخبرني
 رأى ھذا ذلك بأھمية سلم و عليه هللا صلى وليشعرھم الصفوف ملء على ليحافظوا األولى لمخالفة وإنما لبطالنھا ليس الصالة بإعادة
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 أوله لجمھوروا الصف خلف لمنفرد صالة ال حديث ويؤيده المنفرد ھذا صالة ببطالن وقال الحديث بظاھر أخذ األئمة وبعض الجمھور
 )  داوود وأبي البخاري في آخر بحديث الجمھور وأخذ األولى خالف ألنھا كاملة صالة بال

 :  قال إبراھيم ابن صالح عن َعْوف ابن الرحمن عبد بن ُسَھْيل بن المجيد عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 317

 بالمدينة ه 95 سنة توفي بالجنة المبشرين العشرة أحد(  عوف بن الرحمن عبد بن ْيدُحمَ  ُبُيوتِ  في الجمعة صلي مالك بن أَنس رأيتُ  -
(  والطريق والمسجد ُحميد بيوت وبين المسجد في اإلمام بصالة فصلى)  التقريب في حجر بن الحافظ ورجحه 105 سنة وقيل المنورة
 اإلمام متابعة من المأموم تمكن إذا جائزة الطريق مسجدال عن آخريفصله بيت في المسجد خارج الصالة أن الحديث ھذا من ويؤخذ

 ليمكنه اإلمام حركات بمعرفة مشروط فإنه المسجد ظھر على الصالة يسوغ الذي اآلتي الحديث وكذلك وقعوده وقيامه وسجوده وركوعه
 )  متابعته

 :  قال التوأمة مولى صالح عن يحي أبي ابن) :  أخبرنا(  - 318

  اإلَمامِ  بَصالَةِ  َوحَدهُ المسِجد َظْھرِ  َفوقَ  ُيَصلِّي عنه هللاَّ  رضي ةھرير أبا َرأيتُ  -

 :  قال قِالبة أبي عن أيوبَ  عن الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 319

 َفإَذا أَُصلِّي َرأْيُتُموني َكَما َصلوا: "  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول لنا قال:  قال عنه هللا رضي الُحَوْيِرث بن مالك سليمان أبو أخبرنا -
الةُ  َحَضَرت ِذنْ  الصَّ  "  أكبرُكم ولَيؤمكم أَحُدُكم لكم فلُيؤَّ

 :  قال مسعود ابن عن الرحمن عبد بن القاسم عن مسعود بن هللاَّ  عبد بن الرحمن عبد بن معن بن إبراھيم)  أخبرنا(  - 320

نَّةِ  ِمنَ  - ُھم الَ  أَنْ  السُّ  كان إذا ظاھر وھذا بيته في المصلين بإمامة أولى البيت صاحب أن يفيدان بعده وما ھذا أقول(  لَبْيتِ ا َصاِحبُ  إال َيُؤمَّ
 فھم ولما أقرؤھم القوم يؤم سلم و عليه هللا صلى لقوله فال منه أقرأ وضيفه الحفظ ضعيف أميا البيت صاحب كان إن أما القراءة في مثلھم
 )  مخرمة بن المسور رأى رعم فيه صوب الذي ھذا اآلتي الحديث من

 :  قال نافع:  أخبرنا جريج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 321

 ذلك ومسكن له مولى المسجد ذلك وإمام َيْعملھا أرضٌ  المسجد ذلك من قريبا عمر وإلبن المدينة من بطائفة مسجد في الصالة أقيمت -
 أنت هللاَّ  عبد له فقال َفَصلِّ  تقدم المسجد صاحب المولى له فقال الصالة معھم ليشھد اءج هللاَّ  عبد سمعھم فلما:  قال ثمة وأصحابه المولى
  المولى فصلى مني مسجدك في تصلي أن أحق

 :  قال َعطاء أخبرني جريج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 322

 فتقدم الصالة فخانت قال الحج وفي َھُھَنا الوادي لىأعْ  في قال أنه حسبت قال مكة حول فيما جماعة اجتمعتْ :  يقول ُعمير ابن سمعت
  غيره وقدم َمْخَرمة بن الِمْسَور فأخره قال اللسان أعجمي السائب أبي آل من رجل

فه فلم الخطاب بن عمر فبلغ  ينالمؤمن أمير يا أَْنظرني:  مخرمة بن الِمْسَور فقال بذلك عرفه المدينة جاء فلما المدينة جاء حتى بشئ ُيَعرِّ
 نعم قال بھا ذھبت ھنالك:  فقال بعجميته فيأخذ قراءته الحج شھد من بعض يسمع أن فخشيت الحج في وكان اللسان أعجمي كان الرجل إن
  أَصْبتَ  قد فقال

 :  نافع عن ُجريج ابن عن خالد بن مسلم) :  أخبرنا(  - 323

  لحجاجا مع فصلى والحجاج الزبير ابن قتال في بمنى إعتزل عمر ابن أن -

 :  محمد بن جعفر عن إسماعيل بن حاتم) :  أخبرنا(  - 324

 َصالَة َعن يزيدان كانا َما وهللاَّ  الَ :  فقال ؟ منازلھما إلى َرَجَعا إَذا ُيَصلِّيان كانا أما:  فقال َمْروانَ  َخْلفَ  ُيَصليان كنا والُحَسْين الحَسنَ  أن -
  األئمة
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 :  قال أزَھرَ  ابن مولى ُعبيد أبي عن ھابشِ  ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 325

  محصورٌ  وُعثمانُ  َعليَّ  َمع الِعيدَ  شھدت -

 :  عمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 326

نَ  أنَّه - حال في أالَصلُّوا:  فقال وريحٍ  َبْردٍ  َذاتِ  ليلةٍ  فِي أذَّ  ليلةٌ  كاَنتْ  إَذا المؤذنَ  يأُمرُ  كان سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول إن:  قال ثم الرِّ
َحال فِي َصلُّوا أالَ  يقول مطر ذاتُ  باردةٌ   مدرا أو خشبا أو كانت حجرا منازلكم في صلوا أي المنزل ھنا به المراد رحل جمع الرحال(  الرِّ

  مطير يوم في لمؤذنه قال أنه عباس ابن رواية وفي غيرھا أو صوفا أو أوشعرا

 ذلك استنكروا الناس فكان قال بيوتكم في صلوا قل الصالة على حي تقل فال هللاَّ  رسول محمدا أن أشھد هللاَّ  إال إله ال أن أشھد قلت إذا
 : فقال

  الجماعة أمر تخفيف على وھودليل إلخ مني ھوخير من ذا من أتعجبون

 في الشافعي عليھما نص جائزان األمرانو األحاديث اختلفت بعده أو األذان في رحالكم في صلوا يقول وھل األعذار من ونحوه المطر في
 وھو اآلذان من فراغ بعد إال يقوله ال قال من الشافعية ومن ونظامه وضعه على اآلذان ليظل أحسن اآلذان بعد كونه لكن اآلذان في األم

 )  عباس ابن حديث لصريح مخالف ضعيف

 :  عمر ابن عن نافع عن أيوب عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 327

 ممطور بمعنى مطير ومكان ماظره بمعنى الميم بفتح مطيرة(  المِطيرةِ  الليلةِ  في ُمَنادَيهُ  يأُمرُ  كان سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول نأ -
 يف صلوا أال ِريحٍ  َذاتِ  الَباِرِدةِ  والليلةِ )  القرائن بحسب مفعول واسم فاعل اسم يكون ألن صالح المطر من فعيل أن أي مطر أصابه أي

  الرحال

 :  األرقم بن هللاَّ  عبد عن أبيه عن عروة ابن يعني ھشام عن:  مالك) :  أخبرنا(  - 328

ً  أصَحاَبه َيُؤم كان أنه -  ِبه َفليبَدأْ  الَغاِئطَ  أََحُدُكم وَجدَ  إَذا:  يقول سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول سمعت:  فقال رجع ثم لحاجة فذھب يوما
الَةِ  َقْبل  ولذا بأركانھا واإلخالل بأدائھا اإلسراع على يحمله وقد العبادة من حقھا الصالة إعطاء عن يشغله يدافعه ظل إذا ألنه وذلك ( الصَّ
  تكره

 )  له والخشوع ومناجاته ربه بغير صالته وقت المصلي يشغل أال ينبغي ألنه الحالة ھذه مثل في الصالة

 :  األَْرَقم ابن هللاَّ  عبد عن أبيه عن عروة ناب يعني ھشام عن الثقة) :  أخبرنا(  - 329

 الصالةُ  أقيمت إذا:  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول قال:  وقال رجال وقدم الصالة فأقام يُؤمھم فكان قومٌ  فصحبه مكة إألى خرج أنه -
  بالغائط فليبدأ الغائط أحدكم َوَوَجد

330 -  _________ 

 :  مالك بن أنس عن ابِشھ ابن عن مالك) :  أخبرنا( 

ً  َرِكبَ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  أي عنه وصرع والسحج جلده خدش أي للمجھول بالبناء جحش(  َفُجِحش عنه َفُصِرعَ  َفَرسا
 فإَذا بهِ  لُِيؤَتمَّ  اإلَمامُ  ُجِعلَ  إنما: "  قال انصرف فلما قعودا معه فصلينا قاعد وھو الصلوات من صالةً  فصلى األيمن ِشقَّهُ )  ظھره عن سقط
ً  َصلَّى ً  َفَصلُّوا قائما ا فقولوا َحِمَدهُ لَِمنْ  هللاَّ  َسِمعَ  َقالَ  وإَذا فاْرَفُعوا َرَفعَ  وإَذا فاْرَكُعوا َرَكعَ  فإَذا قَِياما ً  َصلَّى وإَذا الحمدُ  ولَكَ  َربنَّ  َفَصلُّوا َجالِسا

 ً  أن وظاھره الحال على النصب في معنا التي واآلخرى فصلوا قوله في للضمير توكيد فھو ليھاوع أجمعون رواية وفي" (  أْجَمِعين ُجلُوسا
 وجمھور والشافعي حنيفة أبو وقال واألوزاعي حنبل بن أحمد ومنھم طائفة قالت وبه معذورا يكن لم وإن القعود في إمامه يتابع المأموم
 ھذا بعد وفاته مرض في صلى سلم و عليه هللا صلى النبي بأن واحتجوا قائما إال القاعد خلف يصلي أن القيام على للقادر يجوز ال السلف
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 النووي نقل كذا قاعدا وال قائما ال القاعد خلف القيام على القادر صالة تجوز ال رواية في مالك وقال قياما خلفه والناس بكر وأبو قاعدا
 )  الجمھور به استدل بما نسخ قد بالقاعد القائم اقتداء أن والخالصة

  بمثله يعني عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن سلمة بن َحّماد عن َحّسان بن يحي) :  أخبرنا(  - 331

 في سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول صلّى: "  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 332
ً  خلفهُ  وصلى جالسا فصلى كٍ شا وھو بيتي  فارَكُعوا َرَكعَ  فإَذا ِبهِ  لُِيْؤَتمّ  اإلَِمامُ  ُجِعلَ  إنما: "  قال انصرف فلما إْجلُِسوا أن إليھمْ  فأشار قِياَما
ً  َصلَّى وإَذا فاْرَفُعوا رَفعَ  وإذا ً  َفَصلُّوا جالسا  عل والنصب فصلوا في للضمير التوكيد على الرفع روايتان ھذا في إن قلنا(  أجمعين جلُوسا

 )  قدمنا كما األول اآلخر فنسخ قياما كانوا والناي بكر أبا أن فيھا ھذا بعد من الواردة واألحاديث ھذا منه الحالية

 :  جابر عن الزبير أبي عن سعيد بن يحي عن الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 333

ً  فصلى مريض وھو ُيَشيُعوَنه َخَرُجوا أنَّھم - ً  خلَفهُ  وَصلُّْوا جالسا  "  ُجلُوسا

 :  عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن عروة ابن ھشام عن سلمة ابن:  أخبرنا حسان بن يحي عن الثقة) :  أخبرنا(  - 334

ً  كان سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أن -  بكر أبا أن يثالحد ومعنى األفصح في كعلم وفعله المتألم المريض فكسر بفتح الوجع(  َوِجَعا
 يصلي أن بكر أبا فأمر)  بالقاعد القائم اقتداء صحة الحديث وفي بكر بأبي مقتدون والناس سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  بالرسول مقتديا كان

 الناس بكر أبو وأمّ  َقاِعدٌ  وھو سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  َرُسولُ  َفأَمّ  بكر أبي جنب إلى فقعد ِخفَّةَّ  سلم و عليه هللا صلى النبي َفَوَجد بالناي
  قائم وھو

 :  ُعمير بن ُعبيد عن ُملَْيَكة أبي ابن عن سعيد بن يحي عن المجيد عبد بن الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 335

  يخالفه ال معناه مثل سلم و عليه هللا صلى النبي عن -

 :  أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 336

 صلى هللاَّ  َرُسولُ  إليه فأَشار بكر أبو فاستأخر بالنَّاسِ  ُيَصلِّي قائم وھو بكر أبا َفأتى َمَرِضه في َخَرجَ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 هللا صلى هللاَّ  رسول ِبَصالةِ  يصلي بكر أبو فكان بكر أبي جنب إلى سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول فجلس أْنتَ  َكما أنْ  سلم و عليه هللا
  بكر أبي ِبَصالَةِ  ُيَصلُّونَ  النَّاسُ  وكان سلم و عليه

انَ  بن يحي عن الثقة) :  أخبرنا(  - 337 ادَ  عن َحسَّ  :  عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن ُعْرَوة ابن ِھَشام عن َسلَمة بن َحمَّ

  ماقائ جنبه إلى أبوبكر َصلَّى:  وقال منه وأوضح يخالفه ال معناه بمثل -

 :  قال ُعمير بن ُعبيد عن ُملَْيَكة أبي ابن عن سعيد بن يحي عن األصول سائر وفي الثقةُ ) :  أخبرنا(  - 338

  أبيه عن عروة بن ھشام حديث بمثل جانبه إلى بكر وأبو سلم و عليه هللا صلى النبي صالة ذكر ثم عائشة يعني كان الثقة أخبرني -

 :  عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن ُعْرَوة بن ِھَشام عن َسلََمة بن َحّماد عن حسان بن يحي) :  أخبرنا(  - 339

 في بكر أبا سلم و عليه هللا صلى النبي إنابة في صريح وغيره وھذا(  بالنَّاس ُيصلي أن بكر أبا أَمرَ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 لغير يريدونھا كانوا من على ردا قال ولذا عنه هللاَّ  رضي عمر فھمه ما وھذا للكبرى تياراخ لھا واإلختيار الصغرى اإلمامة وھي الصالة
  نرضاه ال فكيف لديننا سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول رضيه:  بكر أبي

 صلى النبي فوجد)  للصالة األفضل استخلف عذر لإلمام عرض إذا أنه منه وفھم عنه هللاَّ  بكررضي أبي تولية على واتفقوا فاقتنعوا لدنيانا
  قائم وھو النَّاس بكر أبو وأمَّ  قاعد وھو بكر أبا سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول َفأمَّ  بكر أبي جنب إلى َفَقَعدَ  َفَجاءَ  ِخفَّةً  سلم و عليه هللا

 :  حدثه الليثي ُعمير بن ُعبيد عن ُملَْيَكة أبي ابن:  حدثني يقول سعيد بن يحي سمعت الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 340
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 الخفَّةِ  بعض سلم و عليه هللا صلى النبي فوجد كبَّر بكر أبا وأن الصبح للنَّاس ُيصلي أن بكر أبا أَمرَ  سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول أن -
) الصفوف بين يوسع قام والمعنى موتلل فتحه فاه وفرج مفتح مفروج وباب فتح الشيئين بين فرجا ضرب باب من يفرج فرج(  َيْفِرجُ  فقام

فُوف  صلى هللاَّ  رسول إال المقعد ذلك إلى يتقدم ال أنَّه َعَرفَ  ورائهِ  من الِحسَّ  بكر أبو سمع فلما صلى إذا يلتفت ال بكر أبو وكان قال الصُّ
 هللاَّ  رسول فجلس مكانه سلم و هعلي هللا صلى فرده الصف إلى وراءه)  وتأخر رجع ونصر ضرب باب من خنس(  فخنس سلم و عليه هللا

ً  أصبحت أَراكَ  هللاَّ  رسول أي:  قال بكر أبو ؟ فرع إذا حتى قائم بكر وأبو جنبه إلى سلم و عليه هللا صلى  فرجع خاِرَجة ابنةِ  وھذايوم سالما
رُ  الحجر جنب إلى وجلس مكانه سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول فمكث أھله إلى بكر أبو  علّي النَّاسُ  ُيْمِسكُ  الَ  وهللاَّ  إنِّي: "  وقال تنالف ُيَحذِّ
 أني إال)  الذم يشبه بما المدح تأكيد من وھو الدين جادة التزامي إال الھفوات من بھفوة على يتعلقون ال أي به تعلق:  بالشئ أمسك(  بشئ
مُ  وال كتابه في هللاَّ  أََحلَّ  ما إال أُِحلُّ  ال مَ  ما إالَّ  أَُحرِّ  ِعندَ  لما اعَمالَ  هللاَّ  رسول عمةَ  صفيةُ  يا هللاَّ  رسول بنتَ  ياَفاِطَمةٌ  كتابه في عزوجل هللاَّ  َحرَّ
ً  هللاَّ  من عنكما أُغني ال هللاَّ   كائنا الصالح العمل سوى إليه الوسيلة وأنه لللَّه الدين أن النصح بھذا عليه هللا صلوات الرسول أبان قد و(  شيئا
 وال المسلمون فليعمل الكريم والخلق الصالح بالعمل اقترن إذا إال ربه من العبد يقرب ال والصالحين األنبياء من القرب وإن العبد كان من

 )  واألباء الجدود ماضي والعلى األنساب على يعتمدوا وال واألماني باألحالم يتعلقوا

 :  َيَسار بن َعَطاء عن حكيم أبي بن إسماعيل عن مالك) :  أخبرنا(  - 341

  الماء أََثرُ  ِجْلده وعلى رجع ثم اْمُكُثوا أنِ  بيده أشار ثم الصلوات ِمنَ  َصالَةٍ  في كبَّر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن ثوبان بن الرحمن عبد ابن محمد عن يزيد بن هللاَّ  عبد عن زيدٍ  بن أَُسامةَ  عن الثقة) :  أخبرنا(  - 342

  معناه بمثل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

ْلتِ  بن ُزَبْيد عن أبيه عن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 343  :  قال أنه الصَّ

 احتلم قد ھو فإذا َفَنَظرَ )  المدينة قرب وآخر مكة قرب موضع:  فسكون بضم الجرف(  الُجُرفِ  إلى الخطاب بنَ  عمر مع َخَرْجتُ  -
 لم ما وَنَضحَ  َثْوبه في رآى ما وَغَسلَ  فاغتسل قال اغتسلت وما وصليتُ  شعرت وما احتلمت قد إال أُراني ما وهللاَّ  فقال ليغتس ولم وصلى

ن َيرَ  ً  الضحى ارتفاع بعد صلى ثم وأََقامَ  وأذَّ  ثم جنابته من يتطھر أن فعليه تذكر ثم ناسيا جنبا صلى من ان الحديث من ويؤخذ(  متمكنا
 )  بطالنھا تبين لتيا صالته يعيد

 :  حازم أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 344

 به أعلم الناس أحدمن مابقي:  قال ؟ سلم و عليه هللا صلى النبي ِمْنَبرُ  شئ أي من سعد بن َسْھلَ  َفسألوا:  َقال المنبر في تماروا نفراً  أن -
 ثم ركع ثم قرأ ثم فَكّبر القبلة استقبل عليه َصِعدَ  حين وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت ولقد فُالَنة مولى فالَنٌ  َعِملَهُ  الغابة أثل من مني
 مسلم في الحديث ھذا(  سجد ثم القھقري نزل ثم َرَكع ثم فقرأ َصِعدَ  ثم سجد ثم)  القبلة يستدبر لئال القھقري رجع وإنما(  الَقْھَقَري نزل
 في سجد حتى القھقري فنزل رفع ثم المنبر على وھو وراءه الناس وكبر فكبر عليه قام وسلم يهعل هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت ولقد:  وفيه
 اه صالتي ولتعلموا بي لتأتموا ھذا صنعت لما إني الناس يأيھا:  فقال الناس على أقبل ثم صالته آخر من فرغ حتى عاد ثم المنبر أصل
 جنبه في سجد ثم المنبر أصل إلى بخطزتين سلم و عليه هللا صلى النبي فنزل سلمم رواية في كما درجات ثالث المنبر وكان العلماء قال
 كراھية فال لحاجة كان فإن لحاجة إال أولى تركه ولكن الصالة بھما تبطل ال الخطوتين فان الصالة في اليسير الفعل جواز الحديث وفي
 المتفرقة أفراده ولكن كثيرة وجملته تكرر عليه والصعود المنبر عن زولالن ألن الصالة يبطل ال تفرق إذا الكثير الفعل أن منه ويفھم فيه
 لحاجة كان فإن حاجة لغير كان إذا مكروه ولكنه المأمومين موضع من أعلى موضع على اإلمام صالة جواز وفيه قليل منھا واحد كل

 )  يستحب بل كراھة فال الصالة كتعليم

  فيھا يباح وما الصالة في فعله يمنع فيما الثامن الباب

َرقي ُسلَيم عمروابن عن الُزَبْير بن هللاَّ  عبد بن عامر عن أنس بن مالك) :  أخبرنا(  - 345  :  األنصاري َقَتادة ابن عن الزُّ

 ھذا وفي ولالرس بنت زينب زوج الربيع بن العاص أبي(  العاص أبي بنت أُماَمةَ  َحاِملٌ  وھو ُيَصلِّي كان سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -
 حتى طاھرة وأجسادھم الصبيان ثياب وإن طاھرا يكون أن بشرط غيرھما أو حيوانا أو آدميا حمل من صالة صحة على دليل الحديث
 وسائر الصبيان مالطفة جواز وفيه الصالة تبطل ال وتفرقت تعددت إذا األفعال وأن الصالة يبطل ال القليل الفعل وإن نجاستھا تثبت
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 والنفل الفرض صالة في الطاھر الحيوان من وغيرھما والصبية الصبي حمل من صالة صحة على الشافعي مذھب دليل وھو الضعفاء
 وبعضھم بالنبي خاص أنه وبعضھم منسوخ أنه المالكية بعض وادعى الفريضة دون النافلة على المالكية وحمله والمنفرد والمأموم لألمام
 النجاسة من جوفه في وما طاھر اآلدمي ألن جوازذلك في صريح صحيح والحديث عليھا دليل ال مردودة ذعاوي وكلھا لضرورة كان أنه

 شغله وان القلب يشغل ال أمامة وحمل تفرقت أو قلت إذا تبطلھا ال الصالة في واألفعال الطھارة على وأجسادھم األطفال وثياب عنه معفو
  رَفَعھا َقامَ  وإذا وَضَعھا سَجدَ  فإذا سلم و عليه هللا صلى هللاَّ  رسول بنتِ  نةُ اب وھي)  بيناھا التي الفوائد من وراءه لما ذلك اغتفر

رقي ُسليم بن عمرو عن الزبير بن هللاَّ  عبد عامرابن عن سليمان أبي بن عثمان عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 346  َقَتادة أبي عن الزُّ
 :  األنصاري

  رَفَعھا َقامَ  وإذا وَضَعھا سَجدَ  فإذا زينب بنت أُماَمةَ  َحاِملٌ  وُھو بالنَّاسِ  ُيَصلِّي َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -

 :  قتادة أبي عن الزرقيّ  ُسلَيم بن عمرو عن هللاَّ  عبد بن عامر عن مالك) :  أخبرنا(  - 347

  العاص أبي بنت أُمامة حامل وُھو بالنَّاسِ  ُيَصلِّي َكانَ  سلم و عليه هللا صلى النبي أنَّ  -

  صبي ثوب أمامة وثوب:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن سلمة أبي عن الزھري عن سفيان) :  أخبرنا(  - 348

َجال التَّْسبيحُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  "  للنَِّساء والتَّْصِفيقُ  للرِّ

 :  الساعدي سعد بن سھل عن دينار بن حازم أبي عن مالك) :  خبرناأ(  - 349

 بكر أبو فتقدم بكر أبا المؤِذنُ  َفأتى العصر صالة وحانت بينھم لُيصلح عوف بن عمرو بني إلى َذَھبَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
ا َصالَته في يلتفت ال بكر أبو نوكا التصفيق الناس فأكثر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول وجاء  فَرأَي التفت التصفيق النَّاسُ  أكثر فلَمَّ
 رسولُ  به أَمَرهُ ما على هللاَّ  فحمد يديه بكر أبو فرفع أنتَ  َكما أَنْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إليه فأشار وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول

 َناَبه َمنْ  التصفيقَ  أكَثرتم َرأَيُتُكمْ  َمالي: "  قال َصالََتهُ  َقَضى فلما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول وتَقّدم رَ استأخَ  ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 على منىالي كف بطن ضرب والتصفيق هللاَّ  سبحان قول التسبيح(  للنساء التصفيق فإنَّما إليه اْلُتفِتَ  َسبَّح إذا َفإَِنهُ  َفْلُيَسبِّحْ  َصالَته في شئ
 الجمھور قال وبه للمصلي يعرض مما ذلك ونحو شئ إلى ولفته سھا إذا اإلمام كتنبيه الصالة في للحاجة مشروعان وھما اليسرى ظھر
 السامعون افتتن ربما إذ أسلم ألنه للنساء التصفيق كان وإنما تبطل لم اإلعالم به قصد وان صالته بطلت جوابا سبح إذا حنيفة أبو وقال

 )  ھنبأصوات

 :  الساعدي َسْعد بن َسْھل عن دينار بن حازم أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 350

 أتصلي:  فقال بكر أبي إلى المؤذن فجاء الصالةُ  وحانت بينھم لُيصلح عوف بن عمرو بني إلى َذَھبَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 فَصّفق الصف في وقف حتَّى فتخلَّص الصالة في والنَّاس وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فجاء بكر أبو فصلى نعم:  فقال ؟ فأقِيم للنَّاس
 هللاَّ  رسول إليه فأَشار وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فرأى التفت التصفيق الناس أكثر فلما الصالة في يلتفت ال بكر أبو وكان:  قال النَّاسُ 
 أبو استأخر ثم ذلك من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول به أَمَره ما على هللاَّ  فحمد يديه بكر أبو فرفع مَكاَنكَ  امُكث أَنْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى
 رسول يا:  بكر أبو فقال أََمْرُتكَ  إذْ  َتْثُبتَ  أَنْ  َمَنَعكَ  َما َبْكرٍ  أَبا َيا َقالَ  انصرف فلما بالنَّاسِ  فَصلَّى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول وتقدم بكر
 األولى أن وفيه قدوة لنا وليكن األدب فليكن وھكذا(  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول يدي بين يصلي أن قَُحاَفةَ  أبي ألبن كان ما:  هللاَّ 

 اْلُتفِتَ  َسبَّح َفإِذا َفْلُيَسبِّحْ  َصالَته في شئ َناَبه فَمنْ  التصفيقَ  أكَثرتم َرأَيُتُكمْ  َمالِي:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال ثم)  األفضل باإلمامة
  للنساء التصفيق وإنَّما إليه

  ونقصان زيادة وفيه األلفاظ مختلف أنه إالَّ  معاد وھو الموضع ھذا في الحديث ھذا أخرجت:  األصم يعني العباس أبو قال

ا:  قال مسعود ابن هللاَّ  بدع عن وائل عن الُنُجودِ  ابي بن عاصم عن ُسفيان) :  أخبرنا(  - 351  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي على ُنسلِّم كنَّ
 يصلي فوجدته عليه ألسلم أتيته الحبشة أرض من رجعنا فلما الصالة في وھو علينا فيرد الحبشة أرض نأتي أن قبل الصالة في وھو

 أيضا له يقال كما وأزعجه الشئ أقلقه إذا للرجل ھذا يقال بعد وما قرب ما أخذني(  َبُعدَ  وما َماَقُربَ  فأخذني علي يرد فلم عليه فسلمت
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 فقال أتيته صالته قضى إذا حتى فجلست)  عليه السالم رد من النبي امتناع سبب في والتفكير الھم عليه استولى أي حدث وما قدم ما أخذه
وَجلَّ  هللاَّ  إنَّ : "  ام فإنَّ  َيَشاءُ  َما أْمِرهِ  من ُيحدث َثَناؤهُ َعزَّ  في)  تخفيفا تائيه إحدى حذفت تكلموا أصله تكلموا أال(  َتَكلَُّموا الَ  أنْ  هللاَّ  أحَدثَ  مَّ

 سبح تنبيه إلى احتاج فإن أوغيرھا الصالة لمصلحة كان سواء منه أبيح قد كان ما ونسخ الصالة في الكالم تحريم الحديث وفي(  الَصالَّةِ 
 فال الناسي أما العامد كالم في وھذا والخلف السلف وجمھور والحنفية والمالكية الشافعية ھبمذ ھذا امرأة كانت إن وصفقت رجال كان إن

 أصح بطلتفي الناسي كالم كثر فإن الصالة به تبطل الحنفية وقال والجمھور وأحمد مالك قال وبه الشافعية عند القليل بالكالم صالته تبطل
 )  كالناسي فھو منه القليل الصالة يبطل فال باإلسالم العھد القريب الجاھل كالم وأما الشافعية عند الوجھين

 :  قال عمر بن هللاَّ  عبد عن أسلم بن زيد عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 352

 باُصَھي فسألت عليه يسلمون األنصار من رجال عليه فدخل يصلي فكان َعْوف بن عمرو بني مسجد وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول دخل -
 عن األعمش:  أخبرنا عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 353.  إليھم يشير كان:  قال ؟ عليھم َيُردُّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان كيف

ام عن إبراھيم  :  قال الحارث ابن َھمَّ

ان على ُحَذيفة بنا صلّى -  النھي والمراد جذبه بمعنى جبذه(  فجبذه عليه فسجد فجاء مرتفع)  عليھا للجلوس المبنية الدكة:  الّدكان(  ُدكَّ
 أبو)  المصلين كتعليم لحاجة كانت إذا إال مكروھة المأمومين مكان من أعلى مكان أي في اإلمام صالة أن قريبا قدمنا إذ التنزيه نھي عنه

  َتاَبْعُتك َقدْ  ترني ألم:  ُحَذيفة لفقا ؟ ھذا عن ُنِھي قد أليس:  مسعود أبو قال الصالة قضى فلما ُحَذيفة فتابعه البدري مسعود

  الّسْھو ُسجود في التاسع الباب

 :  ُبَحْينة ابن عن األعرج عن سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 354

  ذلك بعد سلم ثم سجدتين سجد صالته قضى فلما فيھا يجلس الظھرلم من اثنتين من قام وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنّ  -

  بن هللاَّ  عبد عن األعرج عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 355

 تنوين يلزم ھذه وعلى بحينة ابن مالك بن هللاَّ  عبد عن مسلم وفي أزدي وھو بحينة أمه واسم مالك أبيه واسم هللاَّ  عبد اسمه بحينة(  ُبَحْيَنة
 )  زوجه بل لمالك أبا ليست بحينة ألن بحينة على السابق ابن ألف وكتابة مالك

 :  قال

 سجدتين فسجد كبر تسليمه ونظرنا الصالة قضي فلما معه الناس يجلسفقام فلم قام ثم ركعتين وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول لنا صلى -
 لما كذلك كانا ول إذ فرضين وال الصالة في بركنين ليسا والجلوس األول التشھد ان على دليل فيه(  ذلك بعد سلم ثم التسليم قبل جالس وھو

 على السجود جبرھما سھا وإذا واجبان ھما أحمد وقال والشافعي وأبوحنيفة مالك قال وبھذا وغيرھما والسجود كالركوع السجود جبرھما
 ظاھر وھو العلماء جمھور مذھب وھو الشرع أحكام في وسلم عليه هللاَّ  صلى عليه النسيان جواز على أيضا دليل وفيه الحديث مقتضى

 وسلم عليه هللاَّ  صلى تنبيھه شرطه األكثرون وقال به تعالى هللاَّ  يعلمه بل عليه يقر ال وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه على واتفقوا والحديث قرآنال
 واألقوال العبادات في عليه السھو طائفة ومنعت الحرمين إمام واختاره حياته مدة تأخيره طائفة وجوزت تأخير بدون الفور على له
 )  مفسدة منه تحصل ال عليه يقر لم وإذا النبوة يناقض ال السھو ألن األول والصحيح اإلسفرايني إسحاق أبو األستاذ مال وإليه ليغيةالتب

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن سيرين محمدبن عن السختياني أيوب عن مالك) :  أخبرنا(  - 356

 صلى هللاَّ  رسول فقال ؟ هللاَّ  رسول يا نسيت أم الصالة أقُصرت:  اليدين ذو:  فقال اثنتين من انصرف وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 مثل وسجد كبر ثم سلم ثم أُْخَرَيْينِ  اثنتين فصلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقام نعم الناس فقال ؟ الَيَدْينِ  ذو أَصَدق: "  وسلم عليه هللاَّ 

 "  رفع ثم أطول أو سجوده مثل فسجد كبر مث رفع ثم أطول أو سجوده

 :  يقول عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبا سمعت:  قال أحمد أبي بن مولى سفيان أبي عن ُحَصين بن داود عن مالك) :  أخبرنا(  - 357

 أو للمجھول بالبناء قصرت(  أقُِصرت:  فقال اليدين ذو فقام ركعتين في فسلم العصر صالة وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول لنا صلى -
 ال وأنھم األنبياء على والعبادات األفعال في النسيان جواز:  منھا فوائد الحديث ھذا وفي واضح أشھر واألول الصاد وضم القاف بفتح



53 
 

 السلف من ورالجمھ قال وبه يبطلھا ال فيھا نسي أنه يظن الذي للصالة الناس كالم أن:  ومنھا السھو سجود إثبات:  ومنھا عليه يقرون
 وخالفھم وأحمد والشافعي ومالك واألوزاعي وقتادة والشعبي والحسن وعطاء عروة وأخوه الزبير بن هللاَّ  وعبد عباس ابن ومنھم والخلف

 اليدين ذي حديث أن وزعموا أرقم بن وزيد مسعود ابن لحديث جاھال أو ناسيا بالكالم الصالة تبطل فقالوا والثوري وأصحابه حنيفة أبو
 الكالم يبطلھا كما تبطلھا ال سھوا الصالة في كانت إذا والھفوات الكثير العمل أن على دليل وفيه أرقم بن وزيد مسعود ابن بحديث منسوخ
 على وبنى الناس ورجع خرج ثم الحجرة دخل رواية وفي الجذع إلى مشى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن مسلم في يثبت فإنه سھوا
 صلى هللاَّ  رسول فأتم نعم فقالوا ؟ اليدين ذو أََصَدقَ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فأقبل ؟ هللاَّ  رسول يا نسيت مأ الصالة) صالته

 "  التسليم بعد جالس وھو سجد ثم الصالة من بقي ما وسلم عليه هللاَّ 

 صلى هللاَّ  رسول سلم:  قال ُحَصين بن عمران عن الُمھلَّب أبي عن قِالبة أبي عن الحذاء خالد عن الثقفي الوھاب عبد) :  أخبرنا(  - 357
  الِخرباقُ  فقام الحجرة فدخل قام ثم العصر من ركعات ثالث في وسلم عليه هللاَّ 

 بن قالخربا وھو طويلھما:  اليدين وبسيط أسفل من بواحدة المنقوطة والباء المكسورة المعجمة بالخاء الخرباق(  اليدين بسيط طويل رجل
ً  فخرج ؟ الصالة أقُصرت هللاَّ  رسول يا فنادى)  يديه لطول اليدين ذو ولقب عمر  التي الركعة تلك فصلى فأخبر فسأل ِرداءه َيُجر ُمْغَضبا
  سلم ثم سجدتين سجد ثم سلم ثم َتَركَ  َكانَ 

  التالوة سجود في العاشر الباب

 :  َيَسار بن َعَطاء عن أْسلَم بن زيد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 359

 وھم ربھم بحمد وسبحوا"  تعالى قوله سماع بعد(  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فسجد السجدة وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عند قرأ رجال أن -
 للقارئ مصنع غير ھو الذي السامع وأما له والمستمع للقارئ سنة والجمھور الشافعية عند وھو التالوة سجود إثبات وفيه"  يستكبرون ال
 الشافعية مذھب في الصحيح على كافرا أو صبيا أو محدثا أو متطھرا القارئ كان سواء مستحبا كان وإن المصغي تأكد حقه في يتأكد فال
 في هللاَّ  ولرس يا هللاَّ  لرسول قلت عامر بن عقبة حديث دليلھم ولعل والسنة الفرض بين منزلة في أي واجب التالوة سجود ان الحنفية وقال
 ويدل قرائتھما على وجوبا مترتب سجودھما أن فظاھره وغيره مسلم رواه يقرأھما فال يسجدھما لم ومن نعم قال سجدتان الحج سورة

 الجمعة كانت فلما معه الناس وسجد فسجد نزل السجدة جاءت فلما النحل بسورة الجمعة يوم المنبر على قرأ الخطاب بن عمر أن للجمھور
 رواه عمر يسجد ولم عليه إثم فال يسجد لم ومن أصاب فقد سجد فمن بالسجود نمر إنما الناس يأيھا:  قال السجدة فلماجاءت بھا قرأ ةالقابل

 ؟ تسجد فلم السجدة عندك وقرأت فسجدت السجدة عندك فالن قرأ:  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي يسجد فلم عنده آخر قرأ ثم)  البخاري
ً  كنتَ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال  "  لسجدتُ  سجْدت فلو إماما

 :  نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 360

 والشمس األرض في ومن السموات في من له يسجد هللاَّ  أن تر ألم األولى(  سجدتين الحج سورة في سجد عنھما هللاَّ  رضي عمر أن -
 " )  إلخ واسجدوا ااركعو آمنوا الذين يأيھا"  والثانية"  إلخ والقمر

 صعير أبي ابن أو صعير بن ثعبلة(  ُصَعير بن َثْعلََبة بن هللاَّ  عبد عن الزھري عن إبراھيم بن سعد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 361
 ) :  العذري صعير بن هللاَّ  عبد ابن ثعبلة ويقال مصغرا بمھمالت

  سجدتين فيھا فسجد الحج سورة فقرأ)  بدمشق قرية:  الجابية ( بالجابية بھم صلى عنه هللاَّ  رضي الخطاب بن عمر أن -

 :  األعرج عن ِشَھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 362

  أخرى بسورة فقرأ قام ثم فيھا فسجد"  ھوى إذا والنجم"  قرأ الخطاب بن ُعَمر أنّ  -

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن نثوبا بن الحارث عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 363

 في الناس بمخالفتھما يتحدث أن أراد أي(  الشھرة أراد قال رجلين إال الناس معه وسجد فسجد بالنجم قرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 " )  تعرف خالف"  يقول الذي العامي المثل حد على ويظھرا ليعرفا السجود
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 :  ثابت بن زيد عن َيَسار بن َعَطاء عن قَُسْيطٍ  ابن هللاَّ  عبد يزيدبن عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 364

 هللاَّ  صلى للنبي تبعا أحد منا يسجد فلم وزاد والدارقطني الخمسة رواه(  فيھا َيْسُجد فلم بالنجم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عند قرأ أنه -
 أو الحديث بھذا منسوخات ربك باسم واقرأ انشقت السماء وإذا النجم سجدة وان المفصل في سجود ال أنه على مالك احتج وبه وسلم عليه

 فقد ضعيف مذھب وھو النووي قال المدينة إلى تحول منذ المفصل من شئ في يسجد لم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن عباس ابن بحديث
 كان ھريرة أبي وإسالم"  ربك باسم اقرا و" "  انشقت السماء إذا"  في هللاَّ  رسول مع سجدنا لممس في المذكور ھريرة أبي حديث في جاء
 )  به اإلحتجاج يصح ال اإلسناد فضعيف عباس ابن حديث وأما الھجرة بعد المفصل في السجود فكان باإلجماع الھجرة من سبع سنة

 :  الرحمن عبد بن سلمة أبي عن ُسفيان بن ألسدا مولى يزيد بن هللاَّ  عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 365

  فيھا سجد وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن أخبرھم انصرف فيھافلما فسجد"  انشقت السماء إذا"  لھم قرأ ھريرة أبا أن -

 األسدي الموحدة الباء وفتح المھملة الحاء بضم وحبيش الزاي بكسر زر(  ُحَبْيش بن ِزرَّ  عن َعْبَدة عن ُعَيْينة ابن) :  أخبرنا(  - 366
 :  مسعود ابن عن)  ه 82 سنة توفي مخضرم الكوفي

 "  َبني َتوَبةُ  ھي إنما: "  ويقول ص في يسجد ال كان أنه -

 :  عباس ابن عن ِعْكِرمة عن أيوب عن عيينة ابن) :  أخبرنا(  - 367

  ص في يعني سجدھا أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

  الجمعة صالة في عشر الحادي ابالب

 :  َيَسار بن وَعَطاء ُمطعم بن ُجَبْير بن نافع عن ُسليمْ  بن َصفوان حدثني يحي أبي بن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 368

 الجمعة يوم الشاھد الفراء قال العرب لسان في(  َعَرَفةَ  يومُ  ومشھودٌ  الجمَعة َيومُ  َشاِھدٌ : "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 سمي أنه والظاھر الشاھد اسم يعلل ولم المشھود اسم علل وقد اه فيه ويجتمعون ويحضرورنه يشھدونه الناس ألن عرفة يوم والمشھود

 ما زلةوالمن المكانة من له وإن الجمعة يوم شرف إلظھار بينھما والجمع الجمعة صلى لمن يشھد أو المسلمين اجتماع يشھد ألنه بذلك
 )  وأشمل أقوى عرفة اجتماع كان وإن المسلمون يجتمع كليھما ففي عرفة بيوم يقرن يجعله

 :  يسار بن َعَطاء عن َنمرِ  أبي بن هللا عبد بنُ  َشِريك:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 369

  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن عن -

 :  الُمَسيِّب ابن عن َمَلة َحرْ  بن الرحمن عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 370

  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  قال عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن أبيه عن طاوس بن هللاَّ  عبد عن ُعَيْينة ابن) :  أخبرنا(  - 371

 الجنة ودخول بالفضل السابقون الزمان في اآلخرون معناه(  الّساَِبقون ْحنُ ونَ  اآلِخرونَ  َنْحنُ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 بايد الروايات بعض في جاء وقد أنھم على بمعنى وقيل غير بمعنى بيد:  الكسائي قال بيد(  َبْيدَ )  األمم سائر قبل الجنة األمة ھذه فتدخل
 بقوة القيامة يوم الجنة إلى السابقون نحن ومعناه بقوة أي بأيد إنھا بعضھم وقال المعنى بھذا اللغة في أره ولم:  األثير إبن قال أنھم

 عياض القاضي قال(  له هللاَّ  فھدانا فيه اختلفوا الذي الَيومُ  فھذا بعِدھم ِمن َوأُِتيَناهُ قبلَِنا ِمن الِكَتاب أوُتوا أنَّھم)  بھا وفضلنا هللاَّ  أعطاناھا
 له هللاَّ  يھدھم ولم تعيينه في اجتھادھم فاختلف فيه شريعتھم إلقامة إجتھادھم إلى ووكله تعيين بغير عةالجم تعظيم عليھم فرض أنه الظاھر
 فقالوا بفضلھا وأعلمھم بالجمعة أمرھم السالم عليه موسى أن ورد وقد بتفضيله ففازوا اجتھادھم إلى يكله ولم مبينا األمة ھذه على وفرضه

 ھل فاختلفوا صريحا به أمروا يكون أن ويمكن فيه خالفوا يقول كان بل فيه اختلفوا يقل لم معينا كان لو قيل دعھم له فقيل أفضل السبت له
 عن به يخبر ال الزمن ألن غدا اليھود عيد أي غدا اليھود(  َغَداً  الَيُھودُ  َتَبعٌ  لَنا فالناسُ )  ابداله في وغلطوا وابدلوه له ابدا أولھم تعيينه يلزم
 "  َغدٍ  بعدَ  والنََّصارى)  األحد النصارى وعيد السبت اليھود عيدف والمراد الجنة
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ناد أبي عن ُسفيان) :  أخبرنا(  - 372  :  ھريرة أبي عن األْعرج عن الزِّ

 )  الحديث ھذا في أنھم بيد في عليھا الكالم سبق(  أّنھم َباْيدَ :  قال أنه إال مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن َسلََمة أبي عن علقمةَ  محمدبن حدثني محمد بن إبراھيم) :  رناأخب(  - 373

 ُھمُ َيوم ھذا َبْعِدھم ِمن َوأُِتيَناهُ َقْبلَِنا ِمنْ  الِكَتابَ  أُوُتوا أنھم َباْيد القَياَمةِ  َيْومَ  الّساَِبقون اآلِخرونَ  َنْحنُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 "  واألحدُ  السبت تبع فيه لنا فالنَّاسُ  لَهُ  هللاَّ  َفھداَنا فيه فاخَتلفُوا الجمعة يعني عليھم فُِرضَ  الَِّذي

 :  ُعَمير بن هللاَّ  ُعَبيد عن َطلَحةَ  بن اسحاق بن معاويةُ  األزھر أبو:  حدثني ُعَبْبدة بن موسى حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 374

 ومنه لونه غير من كالنقطة الشئ في األثر:  فسكون بفتح الوكتة(  وْكَتهٌ  فيھا بيضاءَ  بمْرآةٍ  جبريلُ  أتى:  يقول مالك ابن أَنس عسم أنه -
 ھذه فَقال ؟ َماھِذهِ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى)  وكت قد األرطاب من نقطة فيه وقعت إذا للبسر قيل

ْلتَ  الجمَعةُ   إال بخير هللاَّ  يدعوا مؤمن يوافقھا ال ساعة وفيھا خير فيھا ولكم والنصارى اليھود تبع فيھا لكم فالنَّاس وأمتَّك أنتَ  بھا فُضِّ
 الفردوس(  َدوسالفِرْ  في إتخذ ربك إن قال ؟ المزيد يوم ما جبيرل يا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال.  الَمِزيد يوم عندنا وھو له اْسُتجيب
ً )  واألشجار الكرم فيه الذي البستان  جمع بضمتين الكثب(  ُكُثب)  واسعة أي فيحاء وروضة أفيح واد يقال واسع:  أفيح(  فيه أْفَيحَ  واديا
 المنابر تلك وحف للنبيين مقاعدُ  عليھا نور من منابرُ  وحوله مالئكته من شاء ما هللاَّ  أنزل الجمعة يوم كان فإذا ِمْسك)  التل وھو كثيب
َبْرَجد بالياقوت مكللةٍ  ذھب من بمنابر  والصديق هللاَّ  سبيل في الجھاد في قتل من وھو شھيد جمع الشھداء(  والصديقون الشھداءُ  عليھا والزَّ
 وعدى صدقتكم وقد مأناربك لھم هللاَّ  فيقول الُكُثب تلك على ورائھم من فجلسوا)  فعله قوله يصدق الذي أو الصدق كثير أي مبالغة صيغة

 لما الجمعة يوم يحبون فھم َمزيدٌ  ولََديَّ  تمنيتم ما عليّ  ولكم عنكم رضيتُ  قد قول في رضوانك نسألك ربنا فيقولون أُْعِطكم فاسألوني
 :  الشاعر قال استولى بمعنى:  استوى(  استوى الذي اليومُ  وھو الخير من ربھُّم فيه يعطيھم

 مھراق ودم سيف غير من. .. العراق على بسر استوى قد

 على ربكم فيه)  العام الصالح إلى اإلمام ويوجھھم فيه يجتمعون للمسلمين عيد فھم غرو وال الجمعة يوم فضل في بعده وما والحديث
 األسانيد جملة في القول"  سماه جزء عساكر ابن للحافظ:  فيھما متكلم وشيخه محمد بن إبراھيم(  الساعة تقوم وفيه آدمَ  َخلَقَ  وفيه العرش
 )  مقال جميعھا في طرق عدة أنس عن الحديث لھذا إن:  وقال فيھا الوھى وجوه فيه بين"  المزيد يوم حديث في الواردة

 :  أََنسٍ  عن الَجْعد بن إبراھيم ِعْمران أبو:  حدثنا محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 375

-  ً ً  فيه وزاد منه له خير ھو ما له ُدِخر ُقِسم له يكن لم وإن أعطيته قُِسم له ھو بخير دعا َمنْ  خير فيه ولكم:  عليه وزاد به شبيھا  أشياء أيضا
 في هللاَّ  وسؤال والذكر العبادة لنديم علينا أخفيت وقد الدعاء فيھا يستجاب مباركة ساعة اليوم ھذا في أن في بعده والذي قبله كالذي ھذا( 
 )  اليوم ھذا

 :  جده عن أبيه عن سعد بن ُشَرْحِبيل عمروبن عن َعقِيل بن محمد بن هللاَّ  عبد حدثني محمد بن ھيمإبرا) :  أخبرنا - 376

 صلى النبي فقال ؟ الخير من فيھا ماذا الجمعة عن أخبرنا:  هللاَّ  رسول يا فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي إلى جاء األنصار من رجالً  أن -
ُ  َخَلقَ  فِيهِ  ِخالَل خمسُ )  إلخ خالل خمس الجمعة يوم في قال كأنه لليوم مالحظة مذكرا الضمير دأعا(  فِيه: "  وسلم عليه هللاَّ   وفيه آدم هللاَّ

ُ  َتوفَّى وفِيهِ  األرض إلى آدم هللاَّ  أْھَبطَ  ً  العبدُ  يسأل ال َساعة وفِيه آَدمَ  هللاَّ ً  يسأل لم ما إياه هللاَّ  آتاه إال شيئا  أو به يأثم يالذ األمر المأثم(  مأثما
 تؤدي أو بالشر غيره على يدعوا كأن اإلنسان بھا يأثم التي األدعية أما فيھا مستجاب مباح دعاء كل أن والمراد الذنب وھو نفسه اإلثم ھو
بٍ  َملَكٍ  من فما الساعةُ  تقُومُ  وفِيه َرِحم قطيعة أو)  يستجاب فال الرحم قطع إلى  يوم من يشفق وھو إالَّ  لٍ َجبَ  وال أرٍض  والَ  َسَماءٍ  وال ُمقرَّ

 "  الجمعة

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن األَْعَرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 377

 السابقة يثاألحاد تقيد لم(  ُيَصلي َقاِئم وُھوَ  مسلِمٌ  إنسانٌ  ُيَوافِقُھا الَ  ساعةٌ  فِيهِ :  فقال الجمعة يومَ  ذكر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 هللاَّ  يسأل)  بقيد ليس فكان المصلي حكم في للصالة المنتظر أن اآلتي الحديث وفي بذلك قيدھا وھذا الصالة في بالقيام الدعاء إجابة ساعة
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 ً  أنھا يفھمھم القليل الصغير الشئ بصورة يصورھا أي يقللھا بيده وأشار(  يقللھا بيده وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي وأَشارَ  إّياه أعطاه إال شيئا
 )  اإلنقضاء سريعة ضيقة

 : قال عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن َسلَمة أبي عن الحارث أبي ابن إبراھيم بن محمد عن الھادّ  عبد بن َيزيدَ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 378

 تقُومُ  وفِيه َماتَ  وفِيه َعلْيه ِتيبَ  وفيه أُْھِبط وفِيه آَدمُ  ُخلِقَ  فِيه لجمَعةِ ا َيْومُ  الشَّْمس فِيه َطَلَعتْ  َيومٍ  َخْيرُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 ھذا فضل بيان قبله وما الحديث ھذا من والغرض خوفا أي الساعة من وشفقا أصغي:  إليه أصاخ(  َمِصيَخة وِھيَ  إالَّ  َدابَّةٍ  ِمنْ  وَما الساعةُ 
 وقيام آدام إخراج يعد أن بمعقول فليس وإال إلخ األرض إلى وإنزاله عليه والمتاب فيه آدام بخلق هشرف هللاَّ  وأن األيام من غيره على اليوم

 نقمته ودفع هللاَّ  رحمة لنيل الصالحة باألعمال فيه العبد ليتأھب سيقع وما العظام األمور من فيه وقع لما بيان ھو وإنما فضيلة فيه الساعة
ً  الشمس تطلَعَ  حتَّى ُتْصبح حين من الجمعة يومَ )  عياض القاضي قال كما  َعبدٌ  ُيَصاِدفَُھا الَ  َساعةٌ  وفيه واإلنس الجنَّ  إال الساعة من َشَفقا
ً  هللاَّ  يسأل ُمسلم  ساعة آخر تكون كيف له فقلت الجمعة يوم من ساعة آخر ھي َسالَمَ  بن هللاَّ  عبد قال ھريرة أبو قال"  إياه أعطاهُ إال شيئا
 هللاَّ  صلى النبي يقل أَلم:  َسالَم ابن فقال فيھا ُيَصلَّى ال ساعة وتلك يصلي وھو مسلم عبد يصادفھا ال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال وقد
ً  َجلَس َمنْ :  وسلم عليه الة ينتظرُ  مجلسا   ذاك فھو:  قال بلى قلت:  قال"  يصلي حتى صالةٍ  في فھو الصَّ

 :  المسيب ابن سعيد عن َحْرَملَةَ  بن الرحمن عبد:  احدثن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 379

 في المسلمين اجتماع من ذكرنا لما األيام سيد اليوم ھذا يكون أن غريبا ليس(  الجمَعةِ  َيْومُ  األيَّامِ  َسيدُ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 )  المزية ھذه مثل األسبوع أيام لباقي وليس خرةواآل الدنيا في ينفعھم ما إلى وتوجيھھم للخطباء واستماعھم المساجد

 ُضًحى فيه أموت أن إلى األيام أحبُّ :  قال سعيد وھو المسيب ابن أنَّ  أبي:  أخبرني يحي أبي بن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 380
 )  بالدفن التعجيل والسنة ذلك يمكنھم لم ومالي آخر مات إذا إلغنه وفاته يوم في دفنه من أھله ليتمكن الضحى خص لعله(  الجمعة َيْومَ 

 عباس ابن عن عكرمة عن أبيه عن سعيد بن هللاَّ  عبد ابن إبراھيم عن ُسلَْيم بن َصفوان:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 381
 :  عنھما هللاَّ  رضي

 بغير لتركھا وتقبيح الجمعة صالة عن التخلف من تحذير ھذا(  ورةٍ َضر غير ِمن الُجْمعة َتَركَ  َمنْ :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 أنه معناه ثالثا الحديث بعض وفي وقوله وتوجيھاته اإلمام بنصائح واإلنتفاع إخوانه مع اإلجتماع في الظاھرة فرضيتھا ألھمية وذلك عذر
ً ُمَنا ُكتِبَ ) .  اآلتي كالحديث ثالثا الجمعة ترك من الروايات بعض في ورد ل وال ُيْمَحى ال كتاب في فِقا ً  الحديث بعض وفي"  ُيَبدَّ   ثالثا

ْمري الَجْعد أبي عن الَحْضَرمي ُسْفيان بن ُعبيدة عن عمرو محمدبن:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 382  :  الضَّ

ً  الجمعةَ  أَحدٌ  َيتركُ  ال:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن - ً  َثالثا  وغشاه عليه ختم أي قلبه على هللا طبع(  قلِبهِ  َعلىَ  هللاَّ  َطَبعَ  إال بھا َتھاونا
 )  السابق الحديث في ضرورة غير من لقوله تفسير ھنا تھاونا وقوله

 :  قال الَحْضَرمي ُسْفيان بن ُعبيدة عن كيسان بن صالح عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 383

 أوجبه وعما هللا ذكر عن يعني الغافلين(  الغافلين من كتب إال بھا تھاونا ثالثا الجمعة مسلم رجلٌ  َيْتُركُ  الَ :  يقول أَُميَّة بن عمرو سمعت -
 "  قرين له فھو شيطانا نقيضله الرحمن ذكر عن يغفل ومن"  عليھم

 :  قال أبيه عن محمد بن جعفر:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 384

 والغنم واإلبل الخيل إليھا يجلُُبون ُسلَْيم بنو كانت البْطَحاء لھا يقال سوق لھم وكانت الجمعة يوم يخطب وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -
ْمن (  بالَكَبرِ  ضربوا األنصار من أحدھم تزوج لھوإذا لھم وكان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول وتركوا الناس إليھم فخرج َفَقدموا والسَّ
ً  وتركوك إليھا انفضوا لھواً  أو تجارةً  َرأَْوا وإَذا: (  فقال بذلك هللاَّ  فعيرھم) )  لسان(  واحد وجه له الطبل وقيل الطبل حتينبفت الكبر  )  قائما

 :  كعب بن محمد عن الخطمي هللا عبد بن سلمة:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 385

 :  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي قال:  يقول وائل بني من رجالً  سمع أنه -
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ً  أو امراةً  إالَّ  مْسلمٍ  كل على الُجُمَعةُ  تجبُ  ً  أو صبيا   مملوكا

 كُّل: "  قال ُعْتَبة بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن أبيه عن العزيز عبد بن ُعمر بن العزيز عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 386
 "  الجمعة فعليھم رجال أربعون فيھا َقْرية

ھري عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 387  :  قال عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن المسيَّب بن َسعيد عن الزُّ

 مَنازلھم َعلَى النَّاس يكتبونَ  مالئكةٌ  المسجد أبواب من باب كل َعلَى كانَ  الجمعة يومُ  َكانَ  إَذا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول قال -
 ُطويت اإلمامُ  خرج فإذا)  بالتكبير استحقوھا التي منازلھم للصالة للحاضرين يقيدون أي إلخ منازلھم على الناس يكتبون(  فاألَولَ  األَولَ 

ر الُخطبة واستمعوا الصحف  إلى التكبير بمعنى إليه الستبقوا التھجير مافي يعلمون لو وسلم عليه هللاَّ  صلى قوله وفي ھنا التھجير(  والُمَھجِّ
 التھجير النھاية وفي قاموس اه العصر إلى الزوال وقت رمز وھي الھاجرة في السير وأصله أوقاتھا أول في المضي وھو الصلوات
 والمھجر الصالة وقت أول إلى المبادرة أراد حجارية لغة وھي مھجر فھو تھجيرا يھجر ھجر يقال إليه والمبادرة شئ كل إلى التكبير
ً  كالمھدي يليه الذي ثم بقرة كالمھدي يليه الذي ثم َبَدنةً  كالُمھِدي الصالةِ  إلى)  المبكر بالتشديد َجاَجة َذَكر حتَّى كبشا  "  والَبْيَضة الدَّ

 :  ھريرة أبي عن المسيَّب بن َسعيد عن ِشَھاب ابن عن ُعَيْينة بن ُسفْيان) :  أخبرنا(  - 388

  الحديث وذكر المساجد أبواب على َجلَسَ  الجمعة يومُ  َكانَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول أن -

مان صالح أبي عن ُسَمىّ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 389  :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن السَّ

 قرب فكأنما َراحَ  ثم)  ةالجناب كغسل غسال أي الجنابة غسل(  الجنابة ُغْسلَ  الجمَعةِ  يومَ  اغتَسلَ  منِ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 تنحر بقرة أو ناقة البدنة المصباح وفي نھاية اه وسمتھا لعظمھا بدنة وسميت أشبه باإلبل وھي والبقرة والناقة الجمل على تقع البدنة(  َبَدَنةً 
 وراح المنزلة لھذه التالية المنزلة في واردة البقرة ألن النافة أو الجمل ھنا بھا والمراد:  أقول اه يسممونھا كانوا ألنھم بذلك سميت بمكة
اعةِ  ا في َراحَ  ومن)  المسجد إلى ذھب أي اعةِ  ا في َراحَ  ومن بقرة فكأنماقرب الثانية لسَّ ً  فكأنماقرب الثالثة لسَّ  كبير:  األقرن(  أقرن كبشا

 من التكبير قدر على إليھا الذھاب ثواب نأ وبيان الجمعة صالة إلى بالذھاب التكبير فضل في قبله وما والحديث قرناء واألنثى القرنين
اعةِ  ا في َراحَ  ومن)  أجلھا ب فكأنما الرابعة لسَّ اعةِ  ا في َراحَ  ومن َدَجاجةً  قرَّ  حضرت اإلمام خرج فإذا َبْيَضة فكأنماقرب الخامسة لسَّ

 "  الذكر يستمعون المالئكة

 :  ُعْمر ابن عن نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 390

 بكسر والسيراء اليمن من ترد التي البرود وھي الحلل واحدة أوله بضم الحلة(  ِسَيَراءَ  ُحلَّةً  رأى عنه هللا رضي الخطاب نب عمر أن -
 بأن واحتج باإلضافة سيراء حلة ھو إنما المتأخرين بعض وقال كالسيور حرير يخالطه البرود من نوع وھي للحلة صفة الياء وفتح السين
 لوِ :  هللاَّ  رسول يا فقال المسجد باب عند)  حرير حلة ومعناه الصافي بالحرير السيراء وشرح اسما بل صفة عالءف يأت لم قال سيبويه

 إَذا وللوفودِ  الجمعةِ  يومَ  فلبسَتھا ھذهِ )  الخير من النصيب:  بالفتح الخالق ال تمن حرف أو محذوف وجوابھا شرط حرف لو(  اشَترْيتَ 
 وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول جاء ثم"  اآلِخَرةِ  في لَهُ  َخالقَ  الَ  منْ  ھِذهِ  َيْلَبسُ  إنما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول فقال َعلْيكَ  َقِدموا
 عليه هللاَّ  صلى هللا رسول فقال ؟ قُلتَ  ما ُعَطاِرد ُحلة في قلتَ  وقد َكَسْوَتنيھا:  هللاَّ  يارسول ُعمر فقال ُحلةً  منھا ُعَمرَ  فأعطى ُحلَلٌ  منھا
 وسلم عليه هللاَّ  صلى لقوله الصافي الحرير لبس حرمة في ظاھر والحديث(  بمكة مشرك له ألخ عمر فكساھا"  لَِتلَبسھا أْكُسَكھا لم: " وسلم
 )  محرم لبسھا ألن أي لتلبسھا أكسكھا لم ولقوله اآلخرة في له خالق ال من يلبسھا إنما

بَّاق ابن عن بشھا ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 391  ): عنه هللا رضي سلمة بن حماد وھو قاف وبعدھا والباء المھملة بتشديد السباق(  السَّ

 َكانَ  وَمنْ  فاغتسلوا للمسلمين عيدا هللاَّ  َجعله الَيوم ھَذا إنَّ  المسلمينَ  َمْعَشرَ  يا: "  الُجمع من ُجمعة في قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
وكِ  وعليكم منه يمُّسّ  أن َيُضّره َفالَ  ِطيبٌ  عندهُ  محتلم كل على واجب الجمعة وغسل بعده الذي الحديث في وفليغتسل فاغتسلوا قوله(  بالسِّ

 وحكى الظاھر أھل مذھب وھو العلماء من طائفة عن الوجوب حكى وقد للجمعة الغسل وجوب ظاھرھا بالغسل يأمر كان هللاَّ  وأنرسول
 ودليلھم مالك مذھب من المعروف وھو واجب ال مستحبة سنة أنه إلى والخلف السلف من الجمھور ذھبو ومالك البصري الحسن عن
 واألحاديث أفضل لكان تقديره ألن الجمعة يوم إغتسلتم لو:  أيضا وقوله أفضل فالغسل اغتسل ومن ونعمت فبھا توضأ من النبي قول

 حقك لصاحبك تقول كما حقه في متأكد أي محتلم كل على واجب وقوله حاديثاأل بين جمعا ؟ ؟ على محمولة األمر ظاھره بما الواردة
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 النظافة فيه وتتأكد الزحام فيه يكثر الذي اليوم ھذا في أيضا سنة والسواك الطيب ومس ھذا عليه معاقب محتم إنه ال متأكد أي علي واجب
 أخرى أحاديث من مأخوذ ولكنه الندب ال الحل يفيد بالطيب خاصةال العبارة وظاھرة الكريھة الروائح من منه يتأذى عما والبعد والتجمل
 " )  بالسواك ألمرتھم أمتي على أشق أن لوال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى لقوله للوجوب ال أيضا للندب فيه األمر بالسواك عليكم:  وقوله

 :  أبيه عن سالم عن الزھري عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 392

 "  فليغَتِسل الجمعة منُكم َجاءَ  َمنْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  أبيه عن ُسلَيم بن صفوان عن وسفيان مالك) :  أخبرنا(  - 393

 "  فليغَتِسل الجمعة منُكم َجاءَ  َمنْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  الخدري سعيد أبي عن يسار بن َعَطاء عن ُسلَيم بن نصفوا عن وسفيان مالك) :  أخبرنا(  - 394

 غسل األصول جميع في وقع الذي النووي قال(  محتلم ُكل َعلَى واجبٌ  الجمعةِ  يوم غسلُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 بالمحتلم خاص ھذا ألن ھذا من أعم فليغتسل عةالجم منكم جاء من وقوله البالغ:  والمحتلم واجب ذكر فيه وليس محتلم كل على الجمعة
 في ومتأكد الجمعة مريد لكل مستحب الغسل أن األحاديث بين الجمع في فيقال:  النووي قال المميز والصبي البالغ يشمل وذاك البالغ وھو
 خاصة للذكور وقيل لھا مريد لكل يستحب أنه المشھور ومذھبنا:  قال الصبيان من أكثر البالغين حق وفي النساء من أكثر الذكور حق
 )  األول والصحيح العيد كغسل أحد لكل وقيل والمسافرين والعبيد الصبيان دون الجمعة تلزمه لمن وقيل

 إسحاق ابن قال الفقيه المدني العدوي عمر بن هللا عبد بن سالم(  عمر بن هللا عبد بن سالم عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  -  395
 :  قال)  األصح على 106 سنة مات أبيه عن سالم عن الزھري انيداألس أصح

 َساعةٍ  أيةُ :  عمر فقال يخطب عنه هللا رضي الخطاب بنُ  وُعمرُ  الجمعة يوم المسجد وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أصحاب من رجل دخل -
 كان وإن السنة مخالف على واإلنكار دينھم بمصالح وأمرھم رعيته اإلمام تفقد وفيه الوقت ھذا إلى لتأخره وإنكارا له توبيخا قاله(  ؟ ھذه
وقِ  من انقلبتُ :  المؤمنين أمير يا فَقال)  الخطبة في الكالم جواز وفيه الناس من مجمع في القدر كبير  أن على زدت فما النداء فسمعت السُّ

 يأمره لم عمر ألن مستحب الغسل أن إلى إشارة وفيه داءالن قبل الجمعة يوم العمل إباحة وفيه األمور والة إلى اإلعتذار فيه(  توضأت
ً )  وغيره األزھري قاله فقط الوضوء وتوضأت أي بالنصب أيضا والوضوء(  الوضوءَ :  عمر فقال)  للغسل بالرجوع  أنَّ  وقدعلمت أيضا
  بالُغْسل يأمر كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول

 :  أبيه عن سالم عن الزھري عن مَعَمر عن الثقة) :  أخبرنا(  - 396

  عفان بن عثمان ُغسل بغير الجمعة يوم الداخل وسمى مالك حديث معنى مثل -

 :  قالت عائشة عن َعْمرة عن سعيد بن يحي عن عيينة بن سفيان) :  أخبرنا(  - 397

 ألن واجب ال مستحب الغسل أن يقتضي اللفظ ھذا اغتسلتم لو(  اغتسلتم لو لھم فقيل بھيآتھم َيُرُحون وكانوا أنفسھم ُعمال النَّاس َكان -
 عمل أھل الناس كان عائشة عن مسلم ورواية خدم لھم يكن لم أي أنفسھم عمال الناس كان وقولھا وأكمل أفضل لكان اغتسلتم لو تقديره
 عنھا أخرى رواية مسلم وفي اغتسلتم لو لھم فقيل كريھة رائحة أي ؟ ؟ لو لھم يكونون فكانوا)  الخادم وھو كاف جمع(  كفاة لھم يكن ولم
 وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول فأتى الريح منھم فتخرج الغبار ويصيبھم العباء في فيأتون العوالي من الجمعة ينتابون الناس كان فيھا

 عملھم بمالبس المساجد إلى نيذھبو أي بھياتھم يروحون وكانوا فقوله ھذا ليومكم تطھرتم أنكم لو هللا رسول فقال عندي وھو منھم إنسان
 لمن يندب أنه الحديث من ويؤخذ أحد بھم يتأذى ال حتى للغسل الرسول فندبھم يجاورھم لمن مؤذية ريح لھم فيكون وغبارھم وعرقھم
 )  الكريھة الروائح يتجنب وأن وثوبه جسمه ينظف أن الناس لمجالسة أو المسجد إلى يذھب

 هللاَّ  صلى النبي صاحب نعتيك ب جابر جده عن عتيك ابن جابر بن الرحمن عبد بن هللاَّ  عبد حدثني حمدم بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 398
 :  قال وسلم عليه
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 قد الحالة ھذه في المشي سرعة ألن مسرع غير متمھال أي رسلك على أي ھينتك على(  ِھيَنتك َعلَى فاْمشِ  الجمعة إلى َخرْجتَ  إَذا"  -
 ) "  ووقاره المؤمن ببھاء تذھب فإنھا ذلك عن وفضال نهع المنھي بالرياء تشعر

 :  قال أبيه عن سالم عن شھاب ابن عن سفيان) :  أخبرنا(  - 399

 مكان فامضوا يقرأ فكان"  هللا ذكر إلى فاسعوا الجمعة يوم من للصالة نودي إذا"  تعالى قوله يريد يقرؤھا(  يقرؤھا عمر سمعت ما"  -
 لھمفي أرخص أنھم وذلك األمصار إلى به وبعث عثمان ماكتبه وھو واحد حرف على المسلمون جمع ثم اإلسالم دءب في كان وھذا فاسعوا
 كثر قد القرآن حفظ يكن ولم والعجوز المرأة فيھم ألن بحالھم ورأفة عليھم تخفيفا أحرف سبعة على قرائته في القرآن نزول بدء

 حرف على عنه هللا رضي عثمان فجمعه بينھم الشر يزداد أن وخيف وتشاتموا تالحواف القراءة في اختالفھم إلى أدى ذلك وشاعولكن
 "  هللاَِّ  ذكر إلى فامضوا َقال إال قط)  بغيره ذلك بعد يقرأ أن ألحد يسمح فلم المسلمون عليه اتفق واحد

ھري عن الثقة) :  أخبرنا(  - 400  :  يزيد بن السائب عن الزُّ

 خالفةُ  كان فلما وعمر بكر وأبي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول عھد على المنبر على اإلمام يجلس حين لجمعةل أوله كان األذان أن"  -
 وهللاَّ  معاوية أحدثه ويقول عثمان أحدثه يكون أن ينكر َعَطاء وكان ذلك على األمر فثبت به فأُّذن ثان بأذانٍ  عثمان أمر الناسُ  وكثر عثمان
 "  أعلم

 عبد بن المطلب الكالم تھذيب خالصة في الذي(  َحْنَطب ابن المطلب عن رَباح بن خالد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 401
 ُيصلي كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ ) .  الشجاعة والحنطبة قال صحابي ھنا كما حنطب بن المطلب القاموس وفي حنطب بن هللاَّ 

 أمر إلى وفاء الرجوع األصل في الفيء ألن فيئا وسمي الزوال بعد يكون الذي الظل:  الفيء(  نحوه أو ذراع داربمق الَفئْ  فاء إذا الجمعة
 كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا الرسول أن أي الشرق جانب إلى الغرب جانب من لرجوعه فيئا الزوال بعد الذي الظل فيسمى رجع:  هللاَّ 

 والتابعين الصحابة من العلماء جماھير قال وبه الشمس زوال بعد تصح إال أنھا في ظاھر وھذا اعبذر الشمس زوال بعد الجمعة يصلي
 )  الزوال قبل صالتھا فجوز أحمد اإلمام وخالفھم والشافعي حنيفة وأبو مالك قال وبه بعدھم فمن

 :  قال ماَھك عنيوسفبن دينار بن َعْمرو عن ُعَيْينة بن ُسفْيان) :  أخبرنا(  - 402

 حواه ما بالكسر الحجر(  وجھھا من الكعبة تفيء حتى تصلوا ال:  فقال الِحجر في والَفئُ  الجمعة ُيصلون وھم مكة أھل على ُمَعاذ َقِدمَ  -
 بعد وجھھا من للكعبة يكون الذي وھو والثاني الزوال قبل يكون األول الفيء أن ھذا ومعنى الشمال جانب من بالكعبة المدار الحطيم
 )  العلماء جمھور عند الزوال بعد إال تصح ال أنھا ھذا على السابق الحديث من بان وقد الزوال

 :  ھريرة أبي عن المسيب ابن عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 403

 الملغى الكالم وھو اللغو لتق لغوت(  لغوت فقدْ  يخطب واإلَِمام أَْنِصتْ  لَِصاِحبكَ  قُْلتَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول أن -
 نھي ألنه الخطبة حال الكالم أنواع جميع عن النھي الحديث ففي ينبغي ال بما تكلمت وقيل الصواب غير قلت معناه وقيل المردود الساقط
 إليه يشير أن الكالم من يتكلم من منع إلى وطريقه بالمنع أولى الكالم من ذلك فغير بمعروف أمر وھو أنصت للمتحدث يقول أن عن

 وعامة حنيفة وأبي ومالك الشافعي عند واجب للخطبة واإلنصات اإليجاز حدود أبعد إلى الموجزة فبالعبارة وإال باإلشارة فھم إن بالسكوت
 اإلمام صوت يسمع لم وإن اإلنصات يلزمه وھل القرآن فيھا تلى إذا إال يجب ال أنه السلف وبعض والشعبي النخعي عن وحكى العلماء

 قوالن ھما الحالة ھذه في تنزيه كراھة مكروه أو حرام الكالم وھل يلزمه ال قول في والشافعي وأحمد النخعي وقال يلزمه الجمھور لقا
 وقت يحرم إنما الكالم أن أي بيناه الذي الحكم في قيد وھي حالية جملة يخطب واإلمام وقوله مسلم شرح في النووي ذكر كما للشافعي
 ) "  للخطبة اإلمام بخروج اإلنصات يجب الحنفية وقالت الجمھور ومذھب والمالكية الشافعية مذھب وھو اإلنصات فيه يجب الذي الخطبة

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 404

 "  لغوت فقد الجمعة يوم خطبُ ي واإلَِمام أَْنِصتْ  لَِصاِحبكَ  قُْلتَ  إَذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول أن -

 :  ھريرة أبي عن األعرج عن الزناد أبي عن سفيان) :  أخبرنا(  - 405
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 لغة ھي عيينة ابن قال لغيت فقد قال أنه إال(  لغيت: "  عيينة ابن قال"  لََغْيتَ "  قال أنه إال معناه بمثل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 في مصدرھا لذكر لغوت مثل صحيحة لغة لغيت كانت لو أقول لغوت ھو وإنما ھريرة أبو لغة وھي لزنادا أبو قال مسلم وفي ھريرة أبي

 ولغا لغوا يلغوا لغا لقالوا صحت فلو واستقصاؤنا فيھا بحثنا كثرة على مصدرا لھا نر لم ولكننا اللغو وھو غيرھا مصدر ذكر كما المعاجم
: واللغا واللغو القاموس في قال مقصورا واللغا اللغو على المادة مصدر في اقتصروا بل ألخيرا المصدر ھذا يذكر لم أحدا ولكن لغيا يلغي
ً  ورضى ودعا كسعى قوله في ولغي وغيره كالم من يعتدبه وماال السقط  وماال السقط:  واللغا اللغو اللسان وفي أخطأ:  وملغاة والغية لغا
ً  يلغي ولغى لغوا ويلغي يلغي القول في ولغا تقع الو فائدة على منه يحصل وال وغيره كالم من يعتدبه  أقول اه باطال وقال أخطأ وملغاة لغا
 بھذا فبان لغوت بل لغيت المتكلم ضمير إلى الفعل إسناد عند يقال فال حال كل على واوية فالمادة رضى كياء واو على مقلوبة لغى وياء
  ھريرة أبو لغة ) اه الزناد أبو قال كما لغوت ھو إنما الصواب أن

 :  عامر أبي ابن مالك عن هللاَّ  ُعبيد بن ُعمر مولى الّنْضر أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 406

 كان ما بيان منھا الغرض ومقوله القول بين إعتراضية جملة ھذه(  خطب إذا ذلك يدع وقلما خطبته في يقول كان عفان بن عثمان أنَّ  -
 والتقدير محذوفة حال فيه يخطب أن اإلمام قام(  قام إذا)  للخطبة االستماع على الجمعة لصالة نالحاضري بحث اإلھتمام من عثمان عليه
 فإذا المنصت للسامع ما مثل الحظ من يسمع ال الذي للمنصت فإِن وأْنِصتوا فاستمعوا الجمعة يوم يخطب أن اإلمام)  يخطب أن مريدا
 أقمته أي عدلته قلت شئ مال وإذا كعدله وعدله واستقام اتزن الشعر واعتدل استوىف سويته فاعتدل الشئ عدلت(  فاعدلوا الصالة قامت
 فال رجاال بھا وكل قد الصفوف اعتدال على لحرصه وكان اعوجاج وال بھا ميل ال ومستوية معتدلة اجعلوھا والمراد استقام أي فاعتدل
 مجتمع وھو كمجلس منكب جمع والمناكب وازاه:  الشئ حاذى(  اكببالمن وحاُذوا الصفوف)  باعتدالھا ھؤالء يخبره حتى بالجمعة يحرم
 داخال وال عنه خارجا ال جاره لمنكب موازيا واحد كل منكب يكون حتى بالمناكب لبعض محاذيا بعضكم اجعلوا أي والعضد الكتف رأسي
 بتسوية وكلھم قد رجال يأتيه حتى عثمان رُيَكبّ  ال ثم الصالة تمام من الصفوف إعتدال فإن)  المنشودة الصفوف تسوية تتحقق وبذا

  فيكبر استوت قد بأن فيخبرونه الصفوف

 :  الحسن عن ھشام عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 407

 اعلى ولىواأل والسين بالشين التشميت(  َفَشمْتهُ  الجمعة َيومَ  َيخطبُ  واإلَمام الّرُجلُ  َعَطسَ  إذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 فيه حرج فال واإلنصات االستماع وجوب من مستثنى ھذا أن والمراد فالن على وشمت فالنا شمت يقال للعاطس والبركة بالخير الدعاء
 ) "  محبوبة للعاطس مجاملة وفيھا االستماع عن تشغل ال الوقت ضيقة نادرة ألنھاحالة وذلك يخطب واإلمام

 :  ھريرة أبي عن المقبري سعيد عن َفْروة أبي بن هللاَّ  عبد بن إسحاق عن حمدم بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 408

 فالصالة الجمعة يوم منه استثنى النھي(  الجمعة يوم إال الشمس تزول حتى النھار نصف الصالة عن نھى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 الفريضة دون بالنافلة النھي المالكية وخص وغيرھم والشافعي حولومك طاوس قال وبه مكروھة وال عنھا منھي غير الوقت ھذا في فيه
 )  يستثنوا ولم فعمموا الحنفية وأما

 :  مالك أبي بن ثعلبة عن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 409

 على وجلس خرج إذاف عنه هللاَّ  رضي الخطاب بن عمر يخرج حتى يصلون الجمعة يوم الخطاب بن عمر زمان في كانوا انھم أخبره أنه -
  أحد يتكلم فلم سكتوا عمر وقام المؤذن سكت إذا حتى يتحدثون َجلسوا المؤذن وأذن المنبر

 :  قال شھاب ابن عن ذئب أبي ابن عن فديك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 410

ْبَحةَ  َيقطعُ  اإلَمام قُعود أن مالك أبي بن ثعلبة:  حدثني -  كالَمه وأن)  نافلتي أي سبحتي قضيت يقال فلةالنا صالة:  بالضم السبحة(  السُّ
 الخطبتين يقضي حتى أحد يتكلم فلم ُعَمرُ  قام المؤذن سكتَ  فإذا المنبر على جالسٌ  وُعَمرُ  الجمعة يوم يتحدثون كانوا وأنھم الكالم يقطعُ 
  تكلموا عمر ونَزل الصالة قامت فإذا كلتيھما

 :  قال هللاَّ  عبد بن جابر عن دينار بن ْمروعَ  عن عيينة بن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 411

 في جابر بين(  ركعتين َفَصلِّ :  َقالَ  الَ :  قالَ  ؟ أَصلَّْيتَ :  له فقال يخطبُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي و المسجد الجمعة يوم رجل دخل -
 في أي فيھما وتجوز بزيادة ذلك مثل مسلم وفي الغطفاني سليك وھو فقال المسجد بتحية النبي أمره الذي الرجل ھذا اآلتي الحديث
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 أي فيھما يتجوز أن يستحب وأنه الجمعة خطبة أثناء في ولو للمسجد تحية ركعتين صالة استحباب في صريحة األحاديث وھذه الركعتين
 حنيفة وأبو والليث الكم وقال المحدثين وفقھاء وأحمد الشافعي أخذ وبھذا يصليھما أن قبل الجلوس ويكره الخطبة بعدھما ليسمع يتخفف
 السابق الحديث وحجتھم وعلي وعثمان عمر عن مروي وھو الحالة ھذه يصليھمافي ال والتابعين الصحابة من السلف وجمھور والثوري

 ومن عليه فيتصدقوا الناس ليراه بالقيام النبي فأمره عريانا كان الرجل ھذا بأن األحاديث ھذه وتأولوه إلخ يخطب واإلمام لصاحبك قلت إذا
 إذ حكمھا جھل لمن بالنسبة بالجلوس تفوت ال وانھا ركعتان المسجد تحية وإن تعليم أو لحاجة الخطبة في الكالم جواز يؤخذ األحاديث ھذه
 األوقات في تترك ال المسجد تحية أن أيضا منھا ويستنبط إلخ أركعت النبي له فقال يصلي أن قبل سليك فقعد مسلم روايات بعض في

 ھذا لكان حال في سقطت لو إذ ونحوھا الفائتة لقضاء األسباب ذوات بھا ويلحق سبب ذات ألنھا الشافعية عند فيھا الصالة عن يالمنھ
 خالفا بحال تترك ال وإنھا تأكدھا على دل ذلك لھا ترك فإذا الخطبة باستماع أمر قد وسلم عليه هللاَّ  صلى ألنه فيه بسقوطھا أولى الحال
 )  األوقات ھذه في تصلي أن عندھم فمكروه للحنفية

بْير أبي عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 412  :  هللاَّ  عبد بن جابر عن الزُّ

  الَغَطَفاني ُسلَْيكٌ  وھو جابر حديث في وزاد مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  قال َسْرح أبي ْعدابنسَ  بن هللاَّ  عبد بن َعَياض عن َعْجالن ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 413

 السلطان خدم وھم حرس جمع:  األحراس(  األحراس إليه فجاء ركعتين فصلى فقام يخطب وَمْروانُ  جاء الخدريَّ  َسعيدٍ  أبا رأيتُ  -
 أن فأَبى ليجلسوه)  للخطيب اإلنصات ووجوب عمل كل وھوترك المسألة في اآلخر بالوجه آخذون والحراس وحراسته لحفظه المرتبون
 من رأيُتهُ  شئ بعد لشئ ألدعھا كنت ما:  فقال بك يْفعلوا أن ھؤالء كاد سعيد أبا يا فقُلنا أتيناه الصالة قضينا فلما ركعتين َصلَّى حتى َيْجلس
ة بھيئة المسجد فدخل يخطب وھو رجل وجاء وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي رأيت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول  أي المعجمة لبالذا بذة(  َبذَّ
  ولبس الزينة ترك والمراد رثة

دقة على النَّاس حثَّ  ثم قال ركعتين َفَصلِّ :  َقالَ  الَ :  قالَ  ؟ أَصلَّْيتَ : "  فقال)  القديمة المالبس ً  فألقوا الصَّ  هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فأعطي ثيابا
: وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي له فقال يخطبُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى لنبيا و رجل جاء اآلخرى الجمعة كانت فلما َثْوبين الرجل منھا وسلم عليه

دقة على النَّاس حثَّ  ثم قال ركعتين َفَصلِّ :  َقالَ  الَ :  قالَ  ؟ أَصلَّْيتَ "   هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فصاح َثْوبيه أَحدَ  الرجل ذلك يعني َفَطَرح الصَّ
ة ِبھيئة الجمعة ِتلك جاء ھَذا إلى أنُظُروا:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسو قال ثم ُخْذهُ ُخْذهُ:  وقال وسلم عليه  بالصدقة الناس فأمرتُ  َبذَّ

ً  َفَطَرحوا  إلى أنظارھم الرسول لفت من الغرض(  َثْوبيه أَحدَ  فألقى فجاء بالصدقة الناس أمرتُ  الجمعة جاءت فلما ثوبين منھا فأعطيته ثيابا
 بادر عليه يتصدقوا أن الحاضرين من النبي وطلب فقره من بالرغم فإنه التصدق إلى ويسرعوا به يقتدوا أن على حملھم الرجل ھذا عمل

 ) "  والثناء اإلعجاب تستحق دينية وعاطفة اريحية أنھا شك وال عليه بھما تصدق اللذين الثوبين بأحد بالتصدق

 :  قال دينار بن َعْمرو عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 414

لَ  أن يخطبُ  واإلِمامُ  الجمعة يومَ  َنَعسَ  إذا للرجل يقول عمر ابن نكا -  بفتح نعس و يأمر معنى مضمنة الحديث ھذا في يقول(  ِمْنهُ  َيَتَحوَّ
 المكان من اإلنتقال حد عند الحركة وھذه اليقظة وبعث النوم طرد ھو بالتحول النائم أمر في والحكمة نام بمعنى كذلك ومضارعه العين
 ) "  اإلنتباه و التيقظ على تحمله بأن ةجدير

 :  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي عن صالح أبي بن ُسَھْيل:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 415

 غيره سبق ألنه به أحق كان وإنما(  به أحقُّ  فھو إليه َرَجعَ  ثم الُجْمَعة َيومَ  َمجلسه أَحُدُكمِمنْ  َقامَ  إذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
  إليه

  ينبغي فال مثال وضوئه لتجديد قام فإذا ذلك بعد عليه يزاحم أن ينبغي فال

 ممن ينازع ال حتى مشغول أنه إلى إشارة مالبسه من بشئ يشغله أن مكانه ترك لمن وينبغي سبق لمن المباح ألن مكانه يجلس أن لغيره
  وجده

 ) "  المصلين ويؤلم المسجد دببأ يخل ما ويحدثان فشغله فارغا
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 :  أخبرني قال ُجريج ابن عن العزيز عبد بن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 416

 ھي:  السواري(  َسَواِري من َنخلةٍ  ِجْذع إِلى استند َخَطبَ  إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان:  يقول هللاَّ  عبد بن جابر سمع أنه الزبير أبو -
) عليه جلس:  عليه استوى(  عليه فاستوى الِمْنَبرُ  َلهُ  ُصِنعَ  فلما المسجد)  سارية:  ومفردھا السقف عليھا يقام التي عمدةاأل أي األسطوانات
اِرية تلك اضطربت  البكاء شدة والحنين الناقة كحنين حنينا وحنت أي الناقة كحنين وقوله وماجت تحركت اضطربت(  الناقة كحنين السَّ
 على الناقة وحنين متقاربان والمعنيان النفس وتوقان الشوق والحنين فرح أو حزن عن ذلك كان سواء الطرب تصو ھو وقيل والطرب
 األصل ھو ھذا بالصوت الحنين أن واألكثر صوت غير من ولدھا إلى نزاعھا وحنينھا ولدھا إلى اشتاقت إذا صوتھا حنينھا معنين

 صلى هللاَّ  الرسول ابتعاد على حزنت السارية ألن حزن عن الطرب فيه وھو لمسجدا أھل سمعھا حتى لقوله بصوت الحديث في والحنين
 أثر في صوتھا الناقة ترجيع الحنين وأصل واشتاق نزع أي إليه الجذع فحن النھاية في فسكتت فاعتنقھا ذلك فادرك عنھا وسلم عليه هللاَّ 

 صلى هللاَّ  رسول َنَزل حتى المسجد أھل سمعھا حتى)  معجزات من له كمو وسلم عليه هللاَّ  صلى معجزاته من ھذا العلماء عد وقد ولدھا
  َفَسكَنتْ  فاْعتنقھا وسلم عليه هللاَّ 

َفْيلُ  عن عقيل بن محمد بن هللاَّ  عبد:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 417  :  قال أبيه عن َكْعب بن أُبيّ  بن الطُّ

 خشب من خيمة فكسر بفتح العريش(  َعِريشا المسجد وكان)  نخلة ساق بالكسر الجذع(  ِجْذع إلى َصلييُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -
 وكانوا عريش منھا الواحد عرشا الثمام فوقھا ويطرح النخل جريد من تتخذ التي المظال تسمي والعرب عليھا ويظلل تنصب عيدان وثمام
 من رجل فقال الِجْذع ذلك إلى يخطبُ  وكان)  يصرم أن إلى الرطب حملة مدة فيه يقيمونف الكوخ مثل سعفه من فيه فيبنون النخيل يأتون

(  درجات ثالث له َفَصَنع نعم:  قال ؟ ُخطبتك الناس وُتْسِمع الجمعة يومَ  عليه تخطب ِمْنَبراً  لك َنْجَعل أن لك ھل:  هللاَّ  رسول يا أصحابه
 له بدا(  َبَدا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فيه َوَضعه الذي َمْوِضَعه وُوضع المنبر وضع لماف الِمْنَبرَ  على الآلتي ھي)  العماد نسخة في
 لي بدا اللسان وفي أوال يظھر لم ما له ظھر األمر في له بدا المصباح وعبارة القاموس في ھكذا رأى فيه له نشأ:  وبداء بدوا األمر في
:  جاوزه(  جاوز فلما إليه َفَمرَّ  عليه فيخطبَ  المنبر ذلك على يقومَ  أن وسلم عليه هللاَّ  صلى نبيلل)  عليه كان عما رأيي تغير أي بداء

 هللاَّ  صلى النبي فنزل وانشق)  انشق تصدع(  َتَصدع حتى)  صاح:  خوارا خاريخور(  خار إليه يخطبُ  كان الذي الِجْذعَ  ذلك)  تخطاه
ا وسلم عليه  حتى بيته في عنده وكان كعب بن أُبيُّ  الجذع ذلك أخذ المسجد ُھِدم فلما المنبر إلى َرَجعَ  ثم بيده حهَفَمسَ  الِجْذع صوت َسِمع لَمَّ
ً  وَعادَ  األرَضةُ  وأكلته بلي  الدق فالرفت فتكسر كسرته أي فارفت الشئ رفت:  يقال وكسر مادق وھو الحطام ففتح بضم الرفات(  ُرفاتا

 )  المكسور المدقوق والرفات والكسر

 :  قال هللاَّ  عبد جابربن عن أبيه عن محمد بن صفوان:  أخبرنا حمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 418

ً  خطبتين الجمعة يوم يخطب وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -  فقد جالسا يخطب كان أنه نبا فمن مسلم زاد(  بجلوس بينھما يفصل قائما
 في قيام من إال للقادر تصح ال الجمعة خطبة أن على واألكثرين الشافعي لمذھب دليل وھذا ةصال ألفي من أكثر معه صليت وهللاَّ  فقد كذب

 تصح انھا رواية في ومالك الظاھر وأھل البصري الحسن وعن بينھما الجلوس من البد وأنه بخطبتين إال تصح ال الجمعة وإن الخطبتين
 وأما الجمعة وصحت أساء تركه لو واجب وھو مالك وقال واجبا فيھا امالقي رأى وال قعود من الخطبة يجوز حنيفة وأبو خطبة بدون

 أنه دليله الخطبة لصحة وشط ھوفرض الشافعي وقال شرط وال واجب ال فسنة والجمھور حنيفة وأبي مالك عند الخطبتين بين الجلوس
 )  أصلي رأيتموني كما صلوا قوله مع هللاَّ  رسول عن ثبت

 :  عمر ابن عن نافع عن ُعمر بن هللاَّ  ُعَبْيدُ :  حدثني محمد بن مإبراھي) :  أخبرنا(  - 419

  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

ْوأَمة مولى صالح عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  -  420  أي واحد وقت في بأخيه الرحم جمعه من وھو التوأم مؤنث:  التوأمة(  التَّ
 :  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي عن)  واحد حمل في معا يكونا

ً  المنبر على ُخطبتين الُجْمَعة يومَ  يخطبون كانوا أنھم عنھم هللاَّ  رضي وُعْثمان وُعمر بكر وأبي وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -  قِياما
ً  َفَخطب األولى الخطبة في معاويةُ  جلس حتى بُجلوس بينھما َيْفِصلون  أداء جوزوا الذين للحنفية دليال يصلح جالسا فخطب قوله(  جالسا
 المسجد دخل قال عجرة بن كعب عن مسلم ماروى منھا سلف غير كثيرة أدلة قيام من أدائھا وجوب على وللشافعية قعود من الخطبة
 انفضوا اأولھو تجارة رأوا وإذا: (  تعالى هللا وقال قاعدا يخطب الخبيث ھذا إلى انظروا:  فقال قاعدا يخطب الحكم أم بن الرحمن وعبد
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)  فاتبعوه: (  وقال)  حسنة أسوة هللا رسول في لكم كان لقد: (  قال وقد قائما يخطب كان النبي أن هللاَّ  أخبر فقد)  قائما وتركوك إليھا
  قائما الثانية في وخطب)  فخذوه الرسول آتاكم وما: ( وقال

 :  قال ُجَرْيج ابن عن العزيز عبد بن المجيد َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 421

ً  على يقوم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أكان لعَطاءٍ  قلتُ  -   اعتماداً  عليھا َيْعتمد نعم:  قال ؟ خطب إذا َعصا

 :  َعَطاء عن اللَّْيثُ :  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 422

 عادة الخطب في المخاصر أو العصى وأخذ العصا بفتحات العنزة(  َعَنَزته على َيْعتمد خطب إذا كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 يشيرون اآلن السياسيون وخطباؤنا فقط عليھا يعتمد كان أنه الحديث فبين الرسول أما خطبھم أثناء بھا يشيرون وكانوا العرب في قديمة
 على خطبھم في معتمدين السنة بھذه آخذين المساجد باءخط يزال وال فيھم والتأثير المستمعين أنظار جذب على بحركاتھا مستعينين بأيديھم
  اعتماداً )  سيوف ھيئة على عصى

 بنت ِھشام أم عن إساف بن الرحمن عبد بن ُخَبْيب عن حزم بكربن أبي بن هللاَّ  عبد:  حدثني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 423
 :  الّنْعمان بن حارَثةَ 

 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي من إال تْحفظھا لم وأَنھا الجمعة يومَ  الِمْنَبر على يخطب وھو ِبقاف َيْقرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمعت أنھا -
 ذكر على اشتمالھا اختيارھا وسبب(  المنبر على الجمعة يوم بھا َيْقرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان ما لكثرة المنبر على وھو الجمعة يوم

 )  الخطبة في بعضھا أو السورة ھذه قراءة استحباب وفيه األكيدة والزواجر الشديدة والمواعظ والموت البعث

 ِھَشام أم عن ُزَراَرة بن سعد بن الرحمن عبد بن محمد عن َحْزم بن بكر أبي بنُ  محمدُ :  حدثني قال محمد ْبنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 424
 :  النعمان ابنِ  حارثةَ  بنتِ 

ُ  بكر أبي بن محمد سمعتُ  إبراھيم قال المنبر على الجمعة يوم بھا يقرأ َحْزم بن بكر أبا سِمعتُ  إال أَْعلَُمني ال و:  إبراھيم قال مثله -  يْقَرأ
  المنبر على المدينة َعلَى قاٍض  َيْوَمِئذٍ  وھو بھا

 علي بن محمد بن حسن عن كيسان بن وھب نعيم أبي عن َحْلَحلَة بن عمرو بن محمد:  حدثني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 425
 :  عنه هللاَّ  رضي طالب أبي بن

َرتْ  الشَّْمسُ  إذا"  الجمعة يوم خطبته في يقرأ كان عنه هللا رضي الخطاب بن عمر أن -  العمامة كماتلف ولف ضوؤھا جمع كورت(  ُكوِّ
 في واختلفوا باتفاق مشروعة الجمعة خطبة في القرآن ءةأنقرا منه ويستفاد وذھبت اضمحلت:  كورت وقيل غورت كورت معنى وقيل

  السورة يقطع ثم"  أَْحَضَرتْ  َما َنْفسٌ  َعلَِمتْ "  بلغ حتى)  آية وأقلھا الشافعية عند الصحيح وھو وجوبھا

 :  عنه هللاَّ  رضي ُعمر عن أبيه عن ُعْروةَ  بن ِھَشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 426

  رالِمْنبَ  على بذلك قرأ -

 :  عّباس ابن عن عباس ابن مولى ُكَرْيب عن صالح ابن أََبان عن هللاَّ  عبد بن إسحاقُ :  حدثني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 427

ً  خطب وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  نستعينه في والتاء السين(  تنُصُرهونس وَنْسَتْھِديه وَنْسَتْغفُِرهُ َنْسَتِعيُنهُ  َِّ  الحمدَ  إنَّ : "  فقال يوما
َّ  وَنُعوذُ )  للطلب:  األفعال من عليه عطف وما ُ  َيھِدهِ  َمنْ  أعمالنا سيئآتِ  وِمنْ  ْنفُِسَنا أ ُشُرورِ  من با  لَهُ  َھاِديَ  َفالَ  ُيِضلّ  وَمنْ  لَهُ  ُمِضلَّ  فال هللاَّ

َ  ُيِطعِ  َمنْ  ُسولُهور ُمحمداًعبُدهُ أَنَّ  وأْشَھدُ  هللاَّ  إله ال أن وأْشَھدُ    َفَقدْ  ورُسوَلهُ  هللاَّ

 ضرب باب من يغوي غوى(  َغَوى َفَقدْ  ورُسولَهُ  هللاََّ  َيْعِص  َمنْ  و)  اھتدى:  رشاداً  أو ورشدا رشدا وفرح نصر باب من رشد(  َرِشدَ 
 فيه النووي فقول والمصباح القاموسو اللسان في ھكذا الجھل في وانھمك وخاب ضل بمعنى الغواية والثاني ألغى األول ومصدر وعلم

  هللاَِّ  أْمرِ  إلى يفِئَ  َحتَّى)  صواب غير الواو فتح أي الفتح والصواب
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 أحمد ھذا العزيز عبد وثق األسدي الفاء وفتح أوله بضم رفيع(  ُرَفيع بن العزيز عبد:  حدثني قال محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 428
 :  قال حاتم بن َعِديّ  عن َطَرَفةَ  بن َتِميم عن)  ومائة ثالثين سنة وتوفي معين وابن

َ  ُيِطعِ  َمنْ :  فقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عند رُجلٌ  خطب -  عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال َغَوى َفَقدْ  َيْعِصھما وَمنْ  َرِشدَ  َفَقدْ  ورُسولَهُ  هللاَّ
 َّ  تعظما بالعطف وأمره للتسوية المقتضى الضمير في لتشريكه الرسول عليه أنكر بعضھم قال(  أْنتَ  الَخِطيبُ  َفِبْئسَ  اْسُكتْ : "  وسلم
 هللاَّ  يكون أن: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى كقوله الصحيحة األحاديث في تكرر الضمير ھذا مثل أن ھذا على يرد لكن اسمه بتقديم تعالى

 المقامات بخالف يقول ما الخطيب عن ليفھم واألطناب البسط مقامھا يقتضي لخطبا أن الصحيح فالجواب"  سواھما مما أحبإليه ورسوله
ً  أعادھا كلمة تكلم إذا كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن ثبت ولذا اإليجاز ويناسبه الحفظ يتطلب الذي كالتعليم األخرى  ليفھم ثالثا
َ  ُيِطعِ  َمنْ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال ثم)  والبيان الوعظ مقام في اإليجاز ھذا ھو لتقبيحه دعا فالذي القوم  َرِشدَ  َفَقدْ  ورُسولَهُ  هللاَّ
َ  َيْعِص  َمنْ  َ  وَمنْ  َتقُلْ  والَ  َغَوى َفَقدْ  ورُسولَهُ  هللاَّ  "  َيْعِصھما

 :  عمرو:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 429

ً  خطب وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن - ْنَيا إنَّ  أال: "  خطبته في فقال يوما  الزاھد الصالح  المطيع(  الَبرُّ  ِمْنھا َيأْكلُ  َحاِضرٌ  َعَرضٌ  الدُّ
(  فِيِرهِ ِبَحَذا كلَّهُ  الَخيرَ  وإنَّ  أالَ  قاِدر َملِكٌ  فِيَھا َيْقِضي َصاِدقٌ  أَجلٌ  اآلِخَرةَ  وإنَّ  أال والفاِجرُ )  والمحارم المعاصي في المنبعث والفاجر
 وھو النار في بأسره والشر الجنة في بأسره الخير أن والمراد األعالي أو ؟ ؟ ال وھي بالضم ُحذفور أو بالكسر ِحذفار جمع الحذافير
 َعلَى هللاَِّ  ِمنَ  وأنُتم اْعَملُواف أالَ  النار في ِبَحَذافِيِرهِ  كلَّهُ  الشَّرَّ  وإنَّ  أالَ  الجنة في)  بحذافيره قال ثم كله الخير أوال قال ألنه توكيد بعد توكيد
 الناقة على الحوض عرضت يقولون كما القلب باب من ھو أعمالكم على معروضون(  أْعَمالُِكمْ  َعَلى َمْعُروُضونَ  أنكم واعلموا َحَذرٍ 

 لتعلموا أسلفتموھا التي لكمأعما على مطلعون إنكم والمعنى قلب أوال عليكم تعرض أعمالكم أن والمراد الناقة ھو الحقيقة في والمعروض
 فال اآلخرة بخالف بھا يستمتعون واألشرار األخيار ألن وتحقيرھا الدنيا أمر تھوين الحديث من والمراد تظلموا ولم تم قد بما أخذتم أنكم

ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َفَمنْ )  وشر خير من قدم بما مجزى إنسان كل وإن األخيار إال بھا يستمع ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْعَملْ  َوَمنْ  َيَرهُ َخْيراً  َذرَّ ا َذرَّ  "  َيَرهُ َشّرً

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن الَمْقُبِريّ  سعيد عن لَِبيدٍ  أبي بن هللاَّ  عبد:  حدثني محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 430

 وفي الجمعة سورة األولى الركعة في يقرأ كان أنه أي(  لُمَنافِقينوا الجمَعةِ  ُسوَرةَ  الُجمعةِ  ركَعتي في قرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 مذھب وھو الركعتين في بكمالھما قراءتھما استحباب الحديث وفي حديث من أكثر في مسلم في بھذا التصريح ورد وقد المنافقين األخرى
 فلتوبيخ المنافقين سورة وأما والذكر التوكل على والحث وأحكامھا الجمعة وجوب على اشتمالھا الجمعة قراءة في والحكمة الشافعية

 )  الجمعة في بكثرة يجتمعون كانوا ألنھم التوبة على وتنبيھھم منھم الحاضرين

 :  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي عن رافع أبي بن هللاَّ  ُعبيد عن أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن وغيرهُ محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 431

 في ال الثانية الركعة في قرأھا أنه والمراد بعدھا أي فسكون بكسر أو بفتحتين أثرھا في(  إْثرِ  في قرأ وسلم عليه هللاَّ  صلى لنبيا أن -
  الُمَنافِقون جاءك إذا الجمَعةِ  ُسوَرةَ )  السابق الحديث في قلناه كما واحدة ركعة

 :  عنه هللاَّ  رضي ُھريرة أبي عن رافع أبي بن هللاَّ  ُعبيد عن أبيه عن حمدم بن َجْعَفر عن محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 432

 عنه هللاَّ  رضي طالب أبي بن عليُّ  َكان بسورتين قرأت قد لَهُ  َفقُْلتُ :  هللاَّ  ُعبيد َقالَ  الُمَنافِقونَ  َجاَءكَ  وإَذا الجمَعةِ  ُسوَرةَ  الجمعة في قرأ أنه -
 "  بھما يقرأ كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ  فقال الجمَعةِ  في بھما َيْقَرأ

 :  ُجْنُدبٍ  بن َسُمَرةَ  عن خالد ابن َمْعَبد َعنْ  ُكَدام بن ِمْسعر:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 433

 في أي الجمعة في يقرأ كان(  الَغاِشَيةَ  َحِديثُ  أََتاكَ  وَھلْ  األْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّح الُجَمعةِ  في َيْقَرأ كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -
 األحوال اختالف على مبني االختالف ھذا فإن وسابقه الحديث ھذا بين تناقض وال الغاشية األخرى وفي سبح يقرأ األولى ففي ركعتيھا
 ال السور ھذه بين دائرة كانت الجمعة في ائتهقر أن أي السورتين بھاتين يقرأ أخرى وتارة السابقتين السورتين الجمعة في يقرأ فتارة
 يدعو ما فيھا الناس حال واختالف وأھوالھا القيامة منذكر الغاشية سورة وفي سابقتيھما أو بھاتين اإلتيان المستحب كان ھنا ومن تعدوھا
 )  المقام ھذا في إيثارھا إلى

 :  ُعْتَبةَ  بن هللاَّ  عبد ابن هللاَّ  ْيدُ ُعبَ  عن المازني سعيد بنِ  َضْمَرة عن مالك) :  أخبرنا(  - 434
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اكَ  أنَّ  - حَّ :  فقال الجمعة إْثِرُسورة على الجمعة صالة في يقرأبه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان عما بِشير بن النُّْعمان َسأَلَ  قيس بن الضَّ
 "  الَغاِشَيةَ  َحِديثُ  أََتاكَ  َھلْ  يقرأ كان

 :  قال أبيه عن َقْيس بن األْسودَ  عن ُعَيْيَنةَ  نب ُسْفَيان) :  أخبرنا(  - 435

اب بن أْبَصَرُعَمرُ  - َفر َھْيَئةِ  على رُجالً  الخطَّ  تحُبس ال الجمعة َفإنَّ  أْخُرجْ :  عمر فقال.  لخرجتُ  جمعة َيْومُ  اليوم أن لوال:  يقول فسمعه السَّ
 أعمالھم يؤخروا أن عباده هللاَّ  يكلف وال الجمعة يوم أسفارھم عن الناس ديقع أن ينبغي ال أنه عنه هللاَّ  رضي مر بين لقد أقول(  سفرٍ  عن

 عن القعود يستلزم ال اليوم ھذا إجالل وإن األيام من كغيره الجمعة يوم في أعمالھم مزاولة إلى يدعوھم بل بھا واإلحتفاء إكبارھا لسبب
 وذلك الخطبة واستماع الجمعة صالة على والحرص والتطيب اإلغتسال تعدوا ال اليوم لھذا الشارع طلبھا التي الحفاوة ألن فيه السفر
 )  ما سفراً  والمسافر للمقيم ميسور

 :  قال ُذَؤيب ابي بن الرحمن عبد ابن إسَماعيل عن ُنَجيح أبي ابن عن ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفَيان) :  أخبرنا(  - 436

 وھي الجمار أو بالجمرات النجاسة قلع:  اإلنسان استجمر(  َيْستجمر ُعَمر وابنُ  يموتُ  وھو زيدٍ  بنِ  لَسِعيد ُعَمر بنُ  هللاَّ  عبد ُدِعي -
 أنه المعنى ألن ھنا المراد ھو وھذا بالعود تبخر إذا بالمجمر أيضا واستجمر واحد بمعنى واستنجى واستجمر االستنجاء أي الحجارة
 التخلف أن ھذا من ويفھم إليه وذھب فتركھا الجمعة لصالة يتأھب ووھ له دعى أي التطيب لھا يندب التي للجمعة يتطيب وھو له استدعي

 له ليقر لقائه إلى ماسة الحاجة تكون قد إذ الجمعة عن التخلف لھا يغتفر جازبة ضرورة ألنھا مستساغ أمر العذر ھذا لمثل الجمعة عن
 النطق وتعذر الحالة باشتداد ونحوه ھذا فات الصالة ىإل ذھب فإذا ذلك ونحو ماله من بشئ أمامه يوصي أو بأبنائه بوصية أو عليه بدين
  معناه مثل أو مثله ُعمرَ  ابن عن نافع بن عمر بن هللاَّ  ُعَبيد عن وأُْخبْرتُ  الجمعة وَتَركَ  فأَتاهُ للجمعة)  بالموت أو

 من باثنتين منقوطة بياء يناق(  َينَّاق بن مسلم بن الحسن عن العزيز عبد بن ُعَمر بن العزيز عبد عن يحي أبي ابنُ ) :  أخبرنا(  - 437
 :  قال)  اه معين ابن ھذا الحسن ووثق مسلم بن الحسن جد صحابي شداد بوزن الف بعد وقاف ونون أسفل

  أَنْ  النَّاسَ  فأَمرَ  الكعبة ِبفَِناءِ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فَوَقفَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول زمان في التَّْروية يومَ  الجمعة يومُ  وافق -

 من فرسخ بعد على وعدمه بالتنوين ففتح بكسر ومنى الحجة ذي من الثامن ھو التروية يوم(  الظھر ِبِمًنى َفَصلَّى وَراحَ  ِمًنى إلى َيُروُحوا
:  تعالى قوله ويؤيده واحد صركم ومكة ألنھا بھا الجمعة يجوز الكرخي الحسن أبو وكان ھذا السنة بقية وتخلو الحج موسم في تعمر مكة
 بھا تصح إنما أنھا الجصاص بكر أبو ورأى بمنى النحر يقع وأنما"  الكعبة بالغ ھديا"  تعالى وقوله"  العتيق البيت إلى محلھا ثم" 

 إلى الجمعة صالة من العدول أن منه ويؤخذ الكرخي لمذھب تشھدان السابقتان واآليتان مكة وبين بينھا ما لبعد مستقالً  مصراً  باعتبارھا
 )  قصيرا سفراً  كان ولو للمسافر جائز الظھر صالة

  العيدين صالة في عشر الثاني الباب

لب عبد ِبْنتِ  َصفِيَّةَ  مولى إبراھيم بن َعَطاء بن هللاَّ  عبد:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 438 َبيرِ  بن ُعْروةَ  عن الُمطَّ  عن الزُّ
 :  عائشة

ون َيْومَ  واألَْضَحى ُتْفِطُرونَ  َيْومَ  الفِْطرُ : "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى نبيال عن -  "  تَضحُّ

 :  األكوع بن َسلََمة عن األْكَوع بن َسلََمة مولى ُعبيد أبي بن يزيد أخبرني األْسلَمي َيحي أبي بن محمد بن إبراھيم) :  اخبرنا(  - 439

 ھذه وحكمة ولإلحرام بعرفة وللوقوف وللجمعة للعيدين اإلغتسال سنية يفيد إليه بعده ما بإضافة األثر ھذا(  العيد يوم َيْغَتِسلُ  كان أنه -
 الجديد ولبس بالنظافة لھا يستعدوا وأن بھا يحتفلوا أن فينبغي ويتزاحمون المسلمون يجتمع المواطن ھذه في أن وھي واضحة السنة

 )  والتطيب

 :  عنه هللاَّ  رضي علّيًا أن أبيه عن محمد جعفربن:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 440

  ُيْحِرمَ  أن أََرادَ  وإَذا َعَرَفةَ  ويومَ  الجمَعةِ  ويومَ  العيَدْينِ  َيْومَ  َيْغَتِسلُ  َكانَ  -
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  أبيه عن محمد بن جعفر:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 441

 :  جده عن

ً  كان ما وھو عنبة بوزن حبرة برد(  ِحَبَرة ُبْرد َيْلِبسُ  َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  أنه يستفاد ومنه اليمن برود من موشى مخططا
  ِعيدٍ  كل في)  وأغالھا ثيابھم فاخر للعيد الناس يلبس أن ينبغي

 :  الحويرث أبو:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 442

لِ  أنْ : "  بنجران وھو َحْزم بن عمرو إلى كتب وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - رِ  األضاِحي َعجِّ  عجل(  النَّاسَ  وَذكِّرِ  الِفْطرَ  وأخِّ
 )  الصالة بعد ما إلى الفطر وأخر وعلمھم عظھم أي الناس وذكر ذبحھا أي األضاحي

 :  ُسلَيم بن َصْفوان:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 443

ً  والمقبرة الصحراء:  بالتشديد والجبانة الجبان(  الجبَّان إلى يخرج أن َقْبلَ  َيْطَعمُ  َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  في تكون ألنھا أيضا
 كما الندب جھة على كان ما ھنا باألمر والمراد سنة الفطر عيد يوم بالفطر التكبير أن منه ويؤخذ موضعه باسم للشئ تسمية الصحراء

  به ويأمر الفطر يوم)  المسجد ضاق إذا جماعة مستحبة الجبانة في العيد صالة أن بعده ومما منه يؤخذ

 :  ُعَمر ابن عن نافع عن َعْجالن بن محمد:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 444

 الشافعية وعند به الصوت ورفع للعيد التكبير استحباب منه يؤخذ(  بالتكبير صوته فرفع كبر العيد يوم الُمَصلِّي إلى غدا إذا كان أنه -
 مواطن أربعة في العيدين في التكبير المالكية كبار من عياض القاضي وقال الصالة إلى الخروج وحالة العيدين العيد ليلتي التكبير يستحب

 من جماعة فاستحبه فيه فاختلفوا األول أما الصالة وبعد الخطبة في و الصالة في والتكبير اإلمام يخرج حين إلى الصالة إلى السعي في
 ليلة استحبابه زاد أنه غير والشافعي واألوزاعي مالك قال وبه أصواتھم يرفعون المصلى يبلغوا حتى خرجوا إذا يكبرون كانوا السلف
 الخطبة في اإلمام بتكبير التكبير وأما الجمھور بقول فقالوا أصحابه وخالفه الفطر دون لألضحى الخروج في يكبر حنيفة أبو وقال العيدين
 غير الثانية في وخمس اإلحرام تكبيرة غير األولى في سع ھو الشافعي فقال العيد صالة أول في التكبير وأما يأباه وغيره يراه فمالك
 األولى في خمس حنيفة أبوو الثوري وقال اإلحرام تكبيرة إحداھن األولى في سبع لكن كذلك ثور وأبو وأحمد مالك وقال القيام تكبيرة
 واختار كثيرة أقوال على وانتھائه ابتدائه في فاختلف األضحى عيد في الصالة بعد التكبير وأما والقيام اإلحرام بتكبيرة الثانية في وأربع
 من أنه وقول التشريق أيام من العصر إلى قول الشافعي وعند التشريق أيام آخر صبح وانتھاءه النحر يوم ظھر من ابتداءه والشافعي مالك
 )  األمصار في العمل وعليه منھم جماعة عند الراجح وھو التشريق أيام آخر عصر إلى عرفة صبح

 :  ُعمر ابن عن نافع عن ُعمر بن هللاَّ  ُعَبْيدُ :  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 445

 ترك اإلمامُ  جلس إذا حتى بالُمَصلَّى يكبر ُثم العيد يومَ  الُمَصلَّى يأتي حتى فيَكبر لشمسا َطلََعتِ  إذا الفِْطرِ  يومَ  الُمَصلَّى إلى يغدو كان أنه -
  التكبير

 :  نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 446

 به استدلو بعدية وال قبلية سنة لھا ليس العيد صالة أن على دليل وھذا(  بعدھا وال الصالة قبل الفِْطرِ  يوم ُيَصلي يكن لم ُعمرَ  ابن أنَّ  -
 قبلھا الصالة في كراھة ال السلف من وجماعة والشافعي والتابعين الصحابة من جماعة قال وبه وبعدھا العيد قبل الصالة كراھة على مالك
 اقبلھ وسلم عليه هللاَّ  صلى تركه ألن كرھھا لمن الحديث في حجة وال قبلھا وتكره بعدھا تكره ال حنيفة وأبو األوزاعي وقال بعدھا وال

 )  بدليل إال المنع يثبت وال كراھتھا منه يلزم ال وبعدھا

 :  عمر ابن عن عمرو أبي بن عمرو:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 447

  بعده وال العيد قبل يصل لم بيته إلى رجع ثم المصلى إلى العيد َيْومَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي مع غدا أنه -

 :  َكْعب بن الملك عبد عن ُعْجَرة ابن َكْعبِ  عن إسحاقَ  بن َسْعدُ :  حدثني محمد بن إبراھيمُ : )  أخبرنا(  - 448
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  بعده وال العيد قبل يصل لم ُعْجَرة ابن َكْعبِ  أن -

 :  قال أبيه عن الَحَنفِية بن محمد عن َعقيل بن محمد بن هللاَّ  عبد:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 449

 فصلينا بالمسجد مررنا رجعنا وإذا الُمَصلَّى نأتي حتى المسجد في ُنَصلي ال واألْضَحى الفِْطرِ  يوم وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عھد في كنا -
 دليل فيه يكون وقد المسجد في ويبيحه المصلى في بأدائھا ذلك يخص العيد بعد الصالة بكراھة قال من أن الحديث ھذا من يفھم(  فيه

 )  العيد بعد الصالة كراھتھم لعدم ةللحنفي

 :  قال عباس ابن عن ُجَبْير َسِعيدبت عن ثابت بن َعِديّ :  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 450

ً  بعدھا وال قبلھا ُيَصل لم بالُمَصلَّى الِعيَدين َيومَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي صلى -  َفَخَطَبھُّنَّ  النساء إلى)  انصرف:  انفتل(  انفتل ثم شيئا
 ً  خطبته يسمعن لم ألنھن ووعظھن إليھن الخطبة بعد الرسول يتوجه إنما(  وأشباھه بالُقرط يتصدقن النساء فجعل:  قال بالصدقة وأمر قائما
 مفسدة ذلك على يترتب لم إذا وھذا الصدقة على وحثھن اآلخرة وتذكيرھن النساء وعظ استحباب منه ويفھم الصفوف آخر في ألنھن
 )  بلغت ما الصدقة بالغة زوجھا إذن بغير مالھا من المرأة تصدق جواز وفيه الموعوظ أو الواعظ على وخوف

ختياني أيُّوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفَيان) :  أخبرنا(  - 451  :  قال السِّ

 العيد يومَ  الُخْطَبة قبل صلى أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول على أشھد:  يقول عباس ابن سمعت:  يقول َرَباح أبي ابن َعَطاء سمعت -
َدَقةَ  وأمرھن ووعظھن فذكرھن فأتاھن النِّساء ُيْسمع لم أنه فرأي خطب ثم   الُخْرصَ  تلقى المرأة فجعلت ھكذا بثوبه َقاِئلٌ  بالل ومعه بالصَّ

 بيده قال فتقول الكالم غير على وتطلقه األفعال جميع عن عبارة القول تجعل العرب األثير بن إ قال بثوبه قائل الحديث ھذا في(  والشئ
ً  العينان له وقالت الشاعر قال مشى أي برجله وقال أخذ أي  وعلى اه المجاز على ذلك وكل رفعه أي بثوبه وقال أومأت أي وطاعة سمعا
ً  فسكون وبكسر فسكون بضم والخرص لروايتنا مفسرة وھي ثوبه باسط أخرى رواية وفي به رافع بثوبه قائل فمعنى ھذا  الحلقة أيضا

 مذھب وھو زوجھا إذن بغير مالھا من شاءت بما المرأة تصدق جواز من سابقه في ما وفيه األذن حلي من وھو الحلي من الصغيرة
 خروج على دليل وفيه ھذا مذھبه على مالك دليل عنا غاب وقد إذنه بغير زاد ما ومنع مالھا ثلث من يخرج بما ذلك مالك وقيد الجمھور
 مأمونة كانت الزمان ذلك في المفسدة بأن وأجابوا والمستحسنات الھيئات ذوات غير على ھذا الشافعية وقصر العيدين لصالة النساء
  القاضي قال إلخ المساجد لمنعھن النساء أحدث ما هللاَّ  رسول رأى لو قولھا عائشة عن صح ولھذا اآلن بخالف

 ذلك منعھن من ومنھم وغيرھم عمر وابن وعلي بكر أبو منھم عليھن حقا ذلك جماعة فرأى للعيدين خروجھن في السلف واختلف عياض
 )  مرة ومنعه مرة حنيفة أبو وأجازه يوسف وأبو ومالك والقاسم عروة منھم

 :  عمر ابن عن هللاَّ  عبد بن سالم العزيزعن عبد بن ُعَمر بكر أبو:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخربنا(  - 452

 المتفق وھو الصالة بعد العيد خطبة أن على دليل فيه(  الخطبة قبل العيد في ُيَصلون كانوا وعمر بكر وأبا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 تهتفو من الناس من رأى ألنه الخطبة قدم األخير خالفته شطر في عثمان أن روى ما إال عبده من الراشدين والخلفاء النبي فعل وھو عليه

 )  معاوية خالفة في بالبصرة زياد وقيل بالمدينة مروان وقيل معاوية قدمھا من أول إن وقيل الصالة

 :  عمر ابن عن أبيه عن نافع بن عمر:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخربنا(  - 453

  مثله وعثمان وعمر بكر وأبي وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  اْلَخْطِمي يزيد ابن هللاَّ  عبد عن اْلُحَصْين بن داود:  حدثني محمد بن مإبراھي) :  أخربنا(  - 454

  ألخطبة معاوية فقدم معاوية قدم حتى الخطبة قبل بالصالة يبدءون كانوا مثله وعثمان وعمر بكر وأبا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  قال الُخْدري سعيد أبا أن َسْرح أبي بن َسْعد بن هللاَّ  عبد ابن ِعياض عن نَعْجال بن محمد:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 455

 أبا أن الحديث ومعنى جذبته بمعنى فجبذته(  فجبذُته ليصَعدَ  فذھب الُمَصلَّى أتى حتى بنا فمشى َسماَّه قد رجل وإلى َمْروان إلي أرسل -
 أبو فقال تعلم ما اترك قائال يطاوعه فلم ذلك من منعه فحاول معاوية فعل كما الةالص على وتقديمھا بالخطبة البدء يريد مروان رأى سعيد
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 وفي منه خيرا غيره يكون وال النبي طريق ھو يعلم الذي ألن لم' مما بخير تأتون ال مسلم وفي ثالثا ذلك كرر منه شرا إال تفعلون ال سعيد
 واتفق معه صالھا ما ذلك ولوال الخطبة بعد الصالة صحة على دليل اوھذ الصالة بعد ذلك في وكلمه معه صلى أنه البخاري رواية

 يشترط فإنه الجمعة خطبة بخالف للفضيلة مفوتا السنة تاركا يكون ولكنه صحت الصالة على الخطبة قدم لو أنه على الشافعي أصحاب
 العيد صالة باستحباب قال لمن السابقة األحاديث نم كغيره دليل وفيه مندوبة العيد وخطبة واجبة الجمعة خطبة ألن تقدمھا الصالة لصحة
 أدائھا تفضيل واآلخر الصحراء وتفضيل الجمھور موافقة أحدھما وجھان الشافعية وعند المسجد في أدائھا من أفضل ذلك وأن المصلى في
 اْتُرك سعيد أبا يا:  فقال إليَّ )  المسجد لضيق المصلى إلى النبي خرج وإنما فقالوا المسجد ضاق أن إال عندھم األصح وھو المسجد في
  منه شرا إال تأتون ال وهللاَّ :  وقلت مرات ثالث َفَھَتَفتُ  تعلم الذي

 :  قال الُخْدري َسعيد أبي عن َسْرح أبي بن َسْعد بن هللاَّ  عبد ابن ِعَياض عن أْسلَمَ  بن زيد:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 456

  الُخطبة قبل واألْضَحى الفِطر يوم ُيصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي كان -

 :  محمد بن َجْعَفر:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 457

 الواو بمعنى أو تكون أن إما خمسا أو قوله(  َخْمًسا أو َسْبًعا واالستسقاء العيدين في كبَّروا وعمر بكر وأبا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 قبل وَصلُّوا)  سبق كما التكبير عدد في الشافعي أخذ الحديثين وبھذين النساخ من زائدة األلف أوتكون تليه التي األحاديث ذلك يؤيدو

  بالقراءة وَجَھُروا اْلُخطبة

 :  عنه هللاَّ  رضي طالب أبي بن علي عن أبيه عن َجْعَفر:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 458

  بالقراءة وَجَھرَ  وخمًسا سبًعا واالستسقاءِ  العيدين في بَّرك أنه -

 :  أبيه عن ُعْروة ابن ُعثمان عن هللاَّ  عبد بن إسحاق:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 459

  وخمًسا سبًعا العيدين صالة في ُيَكبِّر أن َمْروان أمرا ثابت بن وَزْيدَ  أيُّوب أبا أن -

 :  قال عمر ابن مولى نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 460

 تكبيرات َخْمس اآلخرة وفي القراءة قبل تكبيرات َسْبعَ  األولى الركعة في ُيَكْير عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي مع والفِْطرَ  األضحى شھدت -
  القراءة قبل

 :  ُعْتَبةَ  ابن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  ُعبيد عن المازني َسعيدٍ  بن َضْمَرةَ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 461

 والُقْرآنِ  بقافْ  َيْقرأ كان:  فقال والفطر األضحى في وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي به َيْقرأ كان ماذا الليثي واقدٍ  أبا سأل الخطاب بن ُعَمر أن -
 هللاَّ  صلى النبي آثرھما وإنما سنة العيدين في السورتين بھاتين القراءة أن يؤخذ الحديث ھذا ومن(  الَقَمرْ  واْنَشقَّ  الساعةُ  واقتربتِ  المجيد
 أبا عمر سأل كيف:  قيل فإن المكذبين وإھالك الماضية والقرون البعث أخبار من عليه اشتملتا لما السور من غيرھما على وسلم عليه
 ھذا الناس أعالم أراد أو يستثبت أن رادفأ وأعماله مشاغله لكثرة النسيان عليه يطرأ أن بعيدا ليس أنه قلنا مرارا فعله كھذا أمر عن واقد
 )  الجميل األسلوب بھذا الحكم

ان بنُ  ھشامُ :  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 462  :  ِسيِرينَ  ابن عن َحسَّ

 سواء فيه واألنثى لذكرا واألحمال األسفار على القوي البعير اإلبل من الراحلة(  راحلته على يخُطبُ  كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 وإنما بذلك اإلبل بين ليتميز حتى المنظر وحسن الخلق وتمام النجابة على وارتحالھا لركوبه الرجل يختارھا التي وھي للمبالغة فيه والھاء
  ْحروالنَّ  الفطر يوم الصالة من يْنصرف ما بعد)  الراحلة ظھر على بارتفاعه المصلين ليسمع المصلي في راحلته على خطب

ْحمن عبد:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 463  ُعتبة بن هللاَّ  عبد بن هللاَّ  عبيد عن هللاَّ  عبد بن إبراھيم عن هللاَّ  عبد بن محمد بن الرَّ
 :  قال

نَّةُ  -   بجلوس بينھما َيْفِصلُ  خطبتين العيدين في اإلمامُ  َيْخُطبَ  أن السُّ
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 :  قال العزيز عبد ابنِ  ُعَمر عن ُعْتَبةَ  بن إبراھيمُ :  حدثني محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 464

 أرض بأعلى أماكن والعوالي اللسان في(  الَعالِيةِ  أْھلِ  ِمنْ  َيْجلِسَ  أنْ  أَحبَّ  َمنْ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي َعھد على ِعيدانِ  إجتمع -
 يعودوا أو الجمعة صالة إلى يبقوا أن بين فخيرھم والعيد الجمعة ھنا بالعيدين وأراد ثمانية دنج جھة من وأبعدھا أميال أربعة على المدينة
 العيد صلوا أن بعد الجمعة صالة بعد ما إلى اليوم ھذا مثل في البعيدة بالدھم إلى العودة عن بحبسھم عليھم يشق أال رأى وكأنه بلدھم إلى
 "  َحَرج غير في فليجلس)  غيرمشقة في أي حرج غير في فليجلس قال ولذا

 :  قال أزَھرَ  ابن َمْولى ُعَبيد أبي عن ِشَھاب ابن عن أَنس بن مالك) :  أخبرنا(  - 465

 يرِجعَ  أن أحب فمن ِعيَدانِ  ھذا يومكم في لكم اجتمع قد إنه:  فقال فخطب انَصَرفَ  ثم فصلى فجاء َعفَّانَ  بنِ  ُعثمانَ  مع العيد َشِھْدتُ  -
  لَهُ  أِذْنتُ  فقد َفْلَيْرِجعْ 

لِبِ  عن َرَباح بن خالدُ  أخبرنا محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 466  :  َحْنَطب بن هللاَّ  عبد ابن الُمطَّ

ار دار على األخرى الطريق من رَجعَ  رَجعَ  فإذا األعظم الطريق من الُمَصلَّى إلى العيد يوم يغدو كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  َعمَّ
 الطريق تعدد في الحكمة ولعل ذكروا الذي ھذا ثوابه فيتضاعف الطريقان له يشھد أن أخر طريق من يعود أن في والحكمة(  َياِسر بن

 )  العيد تحية ويبادلھم المسلمين إخوانه من عدد أكبر يقابل أن في الرغبة

 :  َجّده عن أبيه عن ْيميالتَّ  الرحمن عبد بنُ  ُمَعاذ:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 467

ارين َعلَى وَسلَكَ  عيد يوم في المصلى من رجع وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي رأى أنه -  َمْسجد عند كان إذا حتى السوق أسفل من التَّمَّ
:  القاموس وفي النھاية في كما الواسع الطريق:  فتشديد بفتح الفج(  َفجَّ  واستقبل قامَ  بالسوق التي الِبْركة موضع عنده الذي األْعَرج
 وقوله به عرف من أجد لم خاص مكان معنا الذي أسلم وفج فجاج وجمعه مطلقا أو الجبل في الطريق غير وفي جبلين بين الواسع الطريق
  إنصرف ثم فَدعا أسلَم)  بعض دون النسخ بعض في ثابتة فدعا

  األضاحي في عشر الثالث الباب

 ضحية جمع الضحايا أيضا ويقال الياء وتشديد الضاد وسكون أوكسرھا الھمزة بضم أضحية جمع:  يفھاوتخف الياء بتشديد:  األضاحي( 
 )  هللاَّ  إلى تقربا األكبر العيد في يذبح ما وھي أضحاة جمع واألضحى

 :  قالت َسلََمةَ  أم عن المسيَّب بن َسعيد عن َحميد بنُ  الرحمن عبد:  أنبأنا ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 468

ي أنْ  أَحُدُكمْ  فأَرادَ  الَعْشرُ  َدَخلَ  إَذا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال - نَّ  َفالَ  ُيَضحِّ ً  َبَشِره ِمنْ  وال َشْعِره ِمنْ  َيمسَّ  فال رواية وفي(  شيئا
 أن إلى الحجة ذي شرع في التضحية يريد من على واألظافر الشعر من شئ أخذ حرمة الحديث وظاھر ظفرا يقلمن وال شعرا يأخذن
 أصحاب وبعض وداود وإسحاق وأحمد وربيعة المسيب بن سعيد أخذ وبه عليه محرم فذلك التضحية قبل أما ذلك له يحل فحينئذ يضحي
 ال إحداھا روايات مالك وعن يكره ال حنيفة أبو وقال بحرام وليس تنزيھية كراھة مكروه ھو اآلخرون وأصحابه الشافعي قال و الشافعي

 قالت عائشة بحديث واألخرون الشافعي واحتج الحديث ھذا حرم من ودليل الواجب دون التطوع في يحرم وثالثتھا يكره وثانيتھا رميح
 البعث الشافعي قال ومسلم البخاري رواه ھديه ينحر حتى هللاَّ  أحله شئ عليه يحرم وال به ويبعث يقلده ثم هللاَّ  رسول ھدى قالئد أفتل كنت

 أو بتقليم الظفر إزالة النھي ويشمل التنزيه كراھة على النھي أحاديث وحمل ذلك يحرم ال أنه على فدل التضحية إرادة من أكثر بالھدي
 ذلك وغير والرأس والعانة والشارب اإلبط شعر ذلك في ويستوي بنورة وأخذ وإحراق ونتف وتقصير بحلق الشعر وإزالة غيره أو كسر

 الطيب يترك وال النساء يعتزل ال بأنه ھذا ورد بالمحرم التشبه إرادة وقيل النار من ليعتق األجزاء كامل يبقى أن النھي ھذا في والحكمة
 )  المحرم يتركه مما ذلك وغير واللباس

 :  أنس عن صھيب بن العزيز عبد عن علية بن إبراھيم بن إسماعيلُ ) :  أخبرنا(  - 469

ى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -  وقيل البياض خالص األملح و الثانية سنته دخل إذا الضأن من الذكر الكبش(  أْملََحينِ  َكْبَشينِ بِ  َضحَّ
ً  المبين اللون ذي األقرن ذبح استحباب في ظاھر والحديث قرنان له الذي األفرن و بحمرة أو بسواد بياضه المشوب  بممنوع وليس سابقا
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 إذا مالك وكره والجمھور والشافعية الحنفية عند ذبحه في شئ فال القرن مكسور وأما األولى خالف كان وإن األجم وھو األقرن غير ذبح
 )  للفقراء ونفع خير زيادة ألنه واحدة ضحية من بأكثر اإلنسان يضحي أن جواز الحديث من وظاھر داميا كان

ھري عن ُعيينة ابن) :  أخبرنا(  - 470  :  قال أْزَھرَ  ابن مولى عبيد أبي عن الزُّ

  ثالث بعد ُنُسكٍ  لَحمَ  أَحُدُكمْ  يأكلن ال:  يقول فسمعته طالب أبي بن علي مع العيد َشِھْدتُ  -

ھري عن معمر عن الثقة) :  أخبرنا(  - 471  :  قال أنه علي عن عبيد أبي عن الزُّ

 أو ليال أي ثالث بعد وقوله الذبيحة وھي نسيكة جمع نبضمتي النسك(  ُنُسكه لَحمَ  أَحُدُكمْ  يأكلَنَّ  ال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 ال فكان عمر ابن أخذ وبذلك ثالث بعد الضحية من األكل حرمة بظاھرھما يفيدان وسابقه الحديث وھذا مسلم في الروايات في كما أيام
 ورأى عندھم باق التحريم وحكم الثث بعد منھا واألكل األضاحي لحوم إمساك يحرم وقالوا ذلك على قوم ووافقه ثالث بعد منھا يأكل

 ليس الحل أن وقيل بالسنة السنة نسخ من وھو اآلتي بالحديث منسوخ النھي ألن الثالث بعد وإمساكھا منھا األكل إباحة العلماء جماھير
 والكراھة للتحريم ال للكراھة كان النھي أن يرى وبعضھم عائشة لحديث الحكم زال زالت فلما لعلة كانت الحرمة إن بل النسخ مصدره
)  يريد الذي الوقت إلى واألكل ثالث فوق اإلدخار اآلن فيباح كراھة وال تحريم يبق لم وأنه مطلقا النھي نسخ والصحيح اليوم إلى باقية
  ثالث بعد

بير أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 472  :  هللاَّ  عبد بن جابر عن الزُّ

حايا لُحوم أكل عن نھى: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - ُدوا كلوا بْعدُ  لھم قال ثم ثالث بعد الضَّ ِخروا وَتَزوَّ  "  وادَّ

 :  قال أنه هللاَّ  عبد ابن واقد بن هللاَّ  عبد عن بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 473

 صدقتَ :  فقالت لَعْمَرةَ  ذلك فذكرت بكر أبي بن هللا عبد قال"  ثثال بعد الضحايا لُُحوم أكل عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول نھى"  -
 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول زمان في األْضَحى َحضرت البادية أھل من ناسٌ  َدفَّ :  تقول عائشة سمعتُ 
خروا: "  وسلم قوا لِثالَثٍ  ادَّ  ُيْجِملُونَ  ضحاياھم من ينتفعون الناسُ  كان لقد:  هللاَّ  رسول يا قيل ذلك بعد كان مافل:  قالت"  بقِي بما وَتَصدَّ
 لحوم أكل عن نھيت:  هللاَّ  رسول يا قالوا قال كما أو ذاك وما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال األْسقية منھا وَيتَّخذون الَوَدك فيھا

آفَّة أجل من نھيتكم إنما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال ثالث بعد الضحايا ِخروا فكلوا األضحى َحْضرت دفَّت التي الدَّ  وادَّ
قُوا  عند فواجبة منھا الصدقة فأما باألكل وألمر منھا بالصدقة األمر وفيه أيام ثالث فوق إدخارھا عن النھي بزوال تصريح ھذا(  وَتَصدَّ
 وھناك الثلث ويھدي بالثلث ويتصدق الثلث يأكل أن عندھم الكمال وأدنى بمعظمھا يكون أن تحبويس الصدقة اسم عليه يطلق بما الشافعية

 األكل وأما اإلسم عليه يقع بما الصدقة فيجزئه األجزاء فأما االستحباب في الكمال أدنى قدر في وھذا النصف وأكل بالنصف بالتصدق قول
 األمر في الحديث ھذا بظاھر أخذ منھا األكل واجب أنه السلف بعض عن حكى ام إال كلفة والعلماء الشافعية عند يجب وال فيستحب
 يجملون ومعنى حضر:  فتشديد بفتح دف ومعنى ھذا اإلباحة أو الندب على األمر ھذا الجمھور وحمل منھا فكلوا تعالى قوله مع باألكل
 بضم أو وضعھا الميم كسر مع جمل من الياء بفتح ويجملون بھا ليأتدموا دھنھا يذيبون أي إذابته إجماله أو وجمله الدھن فالودك الودك
 منھم يرد من األعراب ودافة خفيفا سيراً  جميعا يسيرون قوم الفاء بتشديد:  والدافة أداب بمعنى وكالھما أجمل من الميم وكسر الياء

 ) "  األمصار

 :  قال مْيسَرةَ  بنِ  إبراھيم عن ُعَيْينة ابن) :  أخبرنا(  - 474

ا:  يقول مالك ابنَ  أَنسَ  سمعتُ  - ُ  يَشاءُ  َما لََنْذَبحُ  إنَّ دُ  ثم ضحايانا ِمنْ  هللاَّ   الَبْصَرة إلى ببقيتھا َنتزوَّ

  الكسوف صالة في عشر الرابع الباب

 :  قال عباس ابن عن َيَسار بن َعَطاء عن أْسلَم بن زيد عن مالك) :  أخبرنا(  - 475

 اللغة في لھا والمعروف للشمس كثيرا الحديث في الخسوف ورد وقد األثير ابن قال وللمفعول للفاعل بالبناء القمر خسف(  ُخِسَفت -
 صلى هللاَّ  رسول فصلى الشمس)  الشمس وتأنيث لتذكيره الشمس على للقمر فتغليب الحديث ھذا مثل في إطالقه فأما الخسوف ال الكسوف
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 هللاَِّ  آياتِ  ِمنْ  آيتانِ  والقمرَ  الشْمسَ  إنَّ : "  فقال خطبھم ثم ركعتان ركعة كل في ركعتين كانت صالته أن عباس ابنُ  فحكى وسلم عليه هللاَّ 
وَجلَّ   "  هللاَّ  ذكر إلى فاْفَزعوا ذلك َرأيُتمْ  فإذا لَِحَياِتهِ  َوالَ  أَحدٍ  لَِمْوتِ  ُيْخَسَفانِ  ال َعزَّ

 :  عباس ابن عن الحسن عن َحْزم بن َعْمرو ابن محمد َبْكربن أبي بن هللاَّ  عبدُ :  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 476

 كما صليتُ  إنما:  فقال َفَخَطَبنا ركب ثم ركعتان ركعة كل في ركعتين بنا فصلى عباس ابن فخرج بالبصرة عباس وابنُ  َكَسف القمر أنَّ  -
 َرأيُتمْ  فإذا لَِحَياِتهِ  َوالَ  أَحدٍ  لَِمْوتِ  ُيْخَسَفانِ  ال هللاَّ  آيات من آياتان والقمرُ  الشمسُ  إنما:  وقال يصلي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول رأيت
 ً ً  منھا شيئا  ركعة كل في ركعتان وإنھا والخسوف الكسوف صالة بيان وبعده قبله وفيما فيه(  عزوجل هللاَّ  ذكر إلى َفَزُعكم فليُكن كاسفا

 عائشة عن رواية مسلم وذكر ركعات ثالث ركعة فيكل ركعتان أنھا الباب آخر يوف األخرى الصلوات في المعھود خالف على ركعتان
 جماعة وقال وأضبط أحفظ ورواتھا أصح األول والروايات الحافظ قال ركعات ثالث ركعة كل في ركعتين جابر وعن عباس ابن وعن
 جماعة أداؤھا ويسن سنة أنھا على العلماء وأجمع قصيراً  أو طويالً  انجالئه وتأخر الكسوف حل اختالف الروايات ھذه اختالف منشأ أن
 وسجدتان ركعتان ركعة كل في ركعتان أنھا صفتھا في الجمھور عليه والذي فرادى العراقيون وقال وأحمد والشافعي ومالك الجمھور عند
 واحد ركوع ركعة كل في كعتانر الحنفية وقيل وأحمد والليث مالك ومنھم الجمھور قال بذلك قصر أم الكسوف طال سواء ركعة كل في

 أن زعموا سيأتي كما ألنھم هللاَّ  آيات من آيتان والكسوف الخسوف أن إلى الرسول نبھھم وإنما أخر بأحاديث عمال كالمعتاد وسجودان
 أحد لموت خسفاني ال إنھما وقال ذلك في خطأھم فأراھم لموته كسفت إنھا وسلم عليه هللاَّ  صلى ابنه إبراھيم موت يوم كسفت لما الشمس
 ھذه مثل في بھما حل ما هللاَّ  يكشف أن إليه والضراعة سبحانه إليه الرجوع فينبغي عباده بھما هللاَّ  يخوف آيتان ھما وإنما كان من كائنا

 ) "  الصالة ھذه في سنة الخطبة بأن تشعرنا خطبنا وقوله األوقات

ً  شيئا منھا رأيتم فإذا"  ھناك أن إال آخر موضع في اللفظ بھذا الحديث ھذا األصم أورد وقد  "  عزوجل هللاَّ  إلى فزعكم فليكن خاسفا

 :  قال عباس بن هللاَّ  عبد عن َيَسار بن َعَطاء عن أْسلَم بن زيد عن مالك) :  أخبرنا(  - 477

ً  فقام معه الناس و وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فصلي الشمس خسفت - ً  ركع ثم البقرة سورة من نحواً  قال طويال قياما  ثم طويال ركوعا
ً  فقام رفع ً  ركع ثم األول القيام دون وھو طويال قياما ً  قام ثم سجد ثم األول الركوع دون وھو طويال ركوعا  القيام دون وھو طويال قياما
ً  ركع ثم األول ً  فقام رفع ثم األول دون وھو طويال ركوعا ً ر ركع ثم األول القيام دون وھو طويالً  قياما  الركوع دون وھو طويالً  كوعا
 ذلك رأيُتم فإذا لحياته وال أحد لموت ُيْخَسفان ال هللاَّ  آيات من آيتان والقمر الشمس إن: "  فقال الشمس تجلت وقد إنصرف ثم سجد ثم األول

ً  مقامك في تناولت رأيناك:  هللاَّ  رسول يا قالوا هللاَّ  فاذكروا  كما كففت:  رواية وفي تأخرت بمعنى تكعكعت ( َتَكْعَكْعتَ  كأنك رأيناك ثم شيئا
 الجنة من قطفة آخذ أن أريد رأيتني لقد قال إذ مسلم رواه ما بدليل ذلك وحاولت أتناوله أن أردت معناه عنقودا منھا تناولت وقوله مسلم في
 أخذتهُ  ولو ُعنقوداً  منھا فتناولت الجنة أُريت أو رأيت إني:  قال)  عنه يدي صرت ؟ ف قطفا منه تناولت مسلم في آخرى رواية وفي
 قيل لُِكفرھن:  قال ؟ هللاَّ  رسول يا لم قالوا النساء أھلھا أكثر ورأيت منظراً  كاليوم أرى فلم النار أُريت أو رأيت و الدنيا بقيت ما منه ألكلُتم

َّ  أَيْكفُُرون  والصديق والقريب المعاشر والعشير اللسان وفي لنوويا قال ھكذا وغيره كالزوج المعاشر العشير(  العشير يْكفُْرن:  قال با
 أول عند إليھن أزواجھن إحسان النساء جحود في ظاھر الحديث و والمصادق كالصديق وتعاشره يعاشرھا ألنه زوجھا المرأة وعشير
ً  منك رأت ثم دھرال إحَداُھنَّ  إلى أْحسنتَ  لو اإلْحَسان ويْكفرن)  تأثرھن وسرعة أعصابھن لضعف وھذا إساءة أو ھفوة  ما:  قالت شيئا
 "  قط خيرا منك رأيت

ْھري عن َمْعَمرٍ  عن الثقة) :  أخبرنا(  - 478  :  المطلب عبد ابن عبَّاس بنِ  َكثير عن الزُّ

  ركعتان ركعة كل في ركعتين الشمس كسوف في صلّى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  قالت عائشة عن َعْمَرة سعيد بن يحي عن مالك) :  أخبرنا(  - 479

  ركعتان ركعة كل في ركعتين وسلم عليه هللاَّ  صلى النبُّي فصلى الشمس خَسَفت -

 :  قالت عائشة عن َعْمَرة سعيد بن َيْحيّ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 480

  ركعتان ركعة كل في ركعتين صالته َفَوَصَفتْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فصلى ُكِسَفت الشمس أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبُّي عن -

 :  عنھا تعالى هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن عروة بن ھشام عن مالك) :  أخبرنا(  - 481
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  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  ألشعريا موسى أبي عن قِالَبة أبي عن نافع ُسَھْيل أبو:  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 482

  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  قال األنصاري مسعود ابن عن حازم أبي بن قيس عن خالد أبي بن إسماعيلَ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 483

 هللاَّ  صلى النبي قالف إبراھيم لموت الشمس انكسفت:  الناس فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول بن إبراھيم مات يومَ  الشمسُ  انكسفت -
 تعالى هللاَّ  ذكر إلى فاْفَزعوا ذلِكَ  َرأيتم فإذا لحياتهِ  وال أحدٍ  لمْوتِ  ينكسفانِ  ال تعالى هللاَّ  آياتِ  من آيتان والقمرَ  الشمسَ  إنَّ : "  وسلم عليه
 "  الّصالة وإلى

 :  قال صفوان بن هللاَّ  عبد أن صفوان أوعن وعمر عن بكر أبي بن هللاَّ  عبدُ :  حدثني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 484

 أي والقمر الشمس لخسوف صلى قوله(  ركعتان ركعة كل في ركعتين والقمر الشمس لخسوف َزْمَزمَ  َظھرِ  على َصلَّى عباس ابن َرأْيتُ  -
 للشمس كثيراً  الحديث في الخسوف ورد وقد ھذا بالنھار والكسوف بالليل فالخسوف مختلف وقتھما أن إذ أخرى ولذلك مرة لھذا

 جاء قد فإنه أيضا وللمعاوضة وتأنيثھا لتذكيره الشمس على للقمر فتغليبا الحديث ھذا مثل في إطالقه فأما الكسوف اللغة في لھا والمعروف
 فالشتراك ھذا عقب اآلتي الحديث في منفردة الشمس على الخسوف إطالق وإما أحد لموت ينكسفان ال والقمر الشمس أن أخرى رواية في

 فرواه والقمر للشمس والخسوف الكسوف ذكر الحديث في ذكر أنه والحاصل وظالمھما نورھما ذھاب معنى في والكسوف الخسوف
 وھو اللغة في والكثير بالخاء القمر وفي بالكاف الشمس في جماعة ورواه بالخاء فيھما جماعة ورواه بالكاف الشمس في فيھما جماعة
 هللاَّ  وكسفھا الشمس كسفت تقول وللمجھول للمعلوم مبني منھما كل من والفعل للقمر والخسوف للشمس كسوفال أن الفراء اختيار

 ظھر عن كان ما الصدقة خير قوله في كما زائدة زمزم ظھر على قوله في ظھر وكلمة فانخسف هللاَّ  وخسفه القمر خسف وكذلك فانكسفت
 في جاء وكما بجوارھا أي البئر وعلى بجواره أي النھر على قعدنا يقال كما منھا قريبا صلى أعلم وهللاَّ  والمراد وتمكينا للكالم اشباعا غنى

 ركعة كل في األول ففي الركعات عدد في اختالف الحديثين وبين الجانب والكسر بالفتح والصفة زمزم ضفة على بنا صلى التالي الحديث
 كل في ركعتين احداھما في ركع مرتين فصالھا صالته تكرر االختالف ھذا شأمن ولعل ركعات ثالث ركعة كل في الثاني وفي ركعتان
 )  ركعة كل في ركعات ثالث األخرى في وركع ركعة

 :  يقول األْحول ُسليمان عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 485

ً  سمعت -   جداتسَ  أربعَ  ثم ركعاتٍ  ستَّ  زمزم ْضفَّة في عباس ابن بنا فصلى الشمسُ  خسفت:  يقول طاوسا

  االستسقاء صالة في عشر الخامس الباب

 :  يقول تميم بن عباد سمع أنه حزم بن عمرو بن بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 486

 في(  القبلة استقبلَ  ِحينَ  رداءهُ فحولَ  فاْستسقى الُمَصلّى إلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َخَرج:  يقول المازني زيد بن هللاَّ  عبد سمعتُ  -
 وقد الرداء كتاب بوزن والعطاف األيمن عاتقه على األيسر وعطافه األيسر عاتقه على اإليمن عطافه وجعل حولرداءه الروايات بعض
 التواضع في أبلغ ألنه الصحراء إلى لالستسقاء خروج استحباب الحديث وفي الرداء تحويل من روايتنا في أبھم ما الزيادة ھذه فسرت
 بتغير للتفاؤل والتحويل لالستسقاء اثنائھا في الرداء تحويل استحباب وفيه الجامع يسعھم فال بكثرة الناس يحضر ألنه للناس أوسع وألنھا
 )  حنيفة أبو فيه وخالف التحويل استحباب على وأحمد مالك و للشافعي دليل وھو خصب إلى جدب من الحال

 :  يقول المازني زيد بن هللاَّ  عبد عمه عن يخبر تميم بن عباد سمعت بكر أبي بن هللاَّ  بدع:  حدثنا سفيان) :  أخبرنا(  - 487

  ركعتين وصلى رداءه وحول القبلة فاستقبل يستسقي المصلى إلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول خرج -

 :  قال تميم بن َعبَّاد عن َغِزيَّةَ  بن ُعَماَرة عن الدراوردي محمد بن العزيز عبد) :  أخبرنا(  - 488
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 يأخذَ  أن فأَرادَ  سوداء له)  أعالم له صوف أو خز من ثوب بالفتح الخميصة(  خميصة وعليه وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول استسقى -
  عاِتقه قلبھاعلى عليهِ  َثقُلَتْ  فلما أعالهُ َفَيْجَعلَھا بأسفلھا

ْوأَمة ولىم صالح عن أتَّھمُ  ال من) :  أخبرنا(  - 489  :  عباس ابن عن التَّ

 ذلك في وخالف لالستسقاء الصالة سنية على للجماھير دليل فيه(  ركعتين فصلى بالمصلَّى استسقي وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 نسيان على محمول بعضھا الةللص ذكر فيھا التيليس األحاديث إن:  الجمھور وقال فيھا صالة ال التي االستسقاء بأحاديث وتعلق حنيفة أبو

 )  بھا فاكتفى الجمعة صالة وأعقبه للجمعة الخطبة في كان وبعضھا الراوي

 :  قال مالك بن أنس عن َنِمرٍ  أبي بن هللاَّ  عبد بن شريك عن مالك) :  أخبرنا(  - 490

َعت مواِشيال َھلََكت هللاَّ  رسول يا:  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إلى رجلٌ  جاء -  هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فدعا هللاَّ  فاْدعُ  الُسُبل وتقطَّ
َعت البيوتُ  تھدمت:  هللاَّ  رسول يا فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إلى رجل فجاء:  قال جمعة إلى ُجمعةٍ  من َفُمِطرنا وسلم عليه  وتقطَّ
بل  أكمة جمع وھو أكم جمع اآلكام(  واآلَكام الجبال ُرؤسُ  َعلَى اللَُّھمَّ : "  فقال وسلم ليهع هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقام المواشي وَھلكت السُّ
 الجسم عن أي الثوب انجياب وقوله وزالت انكشفت وانجابت التالل أو الجبال بين المفرج الوادي و المرتفعة األرض أي الرابية وھي
  الثوب انجيابَ  المدينة عن فانجابتْ "  الشجرِ  وَمَنابت وديةاأل وُبطون)  السحب زوال بعد السماء عريت وكذلك فيعرى

 وطعن آدم بن ويحي والثوري الشافعي اإلمام وثقة يحي أبي بن إبراھيم به يريد سليمان من الربيع قال(  أتھم ال منْ ) :  أخبرنا(  - 491
َبير بن ُعروة عن األْسلَمي ُعَوْيِمر بن هللاَّ  عبد بن سليمان عن)  184 سنة توفي غيرھم فيه  :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن الزُّ

 هللاَّ  صلى هللاَّ  برسول سخرية قال ما قال اليھودي أن إلى ويخيل أجدبوا إذا السنة أخذتھم يقال الجدب السنة(  شديدةٌ  َسَنةٌ  الناسَ  أصابَ  -
 وبعث دعاءه فاستجاب رسوله أيد و سخريته هللاَّ  نقض وقد هللاَّ  دعن من لكم رسوال دام ما الضر عنكم يكشف ال لماذا يقول كأنه وسلم عليه
 كثير الناس أن والريب وتمردھم لعنادھم نجد أھل على بالجدب وسلم عليه هللاَّ  صلى استنصر وإنما جمعة استمر الذي المطر إليھم

 هللاَّ  عصم من إال وشھواتھم بلذاتھم عنه غفلة في فھم بنعمة نمغموري ماداموا أما البالد عليھم وأجدبت البالء بھم نزل إذا هللاَّ  إلى والرجوع
ً  أو قاعداً  أو لجنبه دعانا ضر اإلنسان مس وإذا"  تعالى قوله ھذا ومصداق ھم ما وقليل  هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عھد على" ) .  اآلية قائما
 بقول وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فأُخبر ذلك يحب ال ولكنه شئتم ما تملَُمِطرْ  صاحبكم شاء لو وهللاَّ  أما:  فقال يھودي بھم فمرَّ  وسلم عليه

َنة ألْسَتْنصرُ  إني قال نعم:  قالوا ؟ ذلك قال أوقد: "  فقال اليھودي حاب ألَرى وإني َنْجد أھل على بالسَّ  العنان(  الَعنان من خارجة السَّ
 عليھم ينزل استمر المطر أن والمعنى وتركھم سار أي وأقلع المطر ھي لسماءا أقلعت قوله في والسماء جانبھا أي السماء عنان ھو بالفتح
 َتَفرقوا فما الناس غدا اليومُ  ذلك كان فلما:  قال"  لكم أستسق كذا يوم موعدكم فأكرھھا)  عليه هللاَّ  صلوات للرسول معجزة وھي جمعة
  ُجمعة السماءُ  أقلعت فما شاءوا وما أُْمِطروا حتى

 :  عنه هللاَّ  رضي ھريرة أبي عن أبيه عن صالح أبي بن ُسَھيلَ  عن أتَِّھمُ  ال من) :  ناأخبر(  - 492

َنةُ  ليسَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن - ً  األرض ُتْنِبتُ  وال تمطروا ثم تمطروا بأن السنة ولكن ُتمطروا بأال السَّ  أن أي(  شيئا
 إلى توسلوا إذا العبيد ألن بكثير ذاك من فأھون المطر احتباس أما تنبت ال ولكنھا كثيراً  مطراً  ضاألر تمطر أن الشديدن والقحط الجدب

 إن فإنه ونقمته غضبه ويخوفھم هللاَّ  بنعم يذكرھم األرض تنبت وال األمطار تسقط أن فھي الكبرى الطامة أما إليھم المطر بسوق أنقذھم هللاَّ 
 فضله له فاعرفوا بمشيئته األرض إنبات وأن هللاَّ  بيد أرزاقكم أن فاذكروا يقول كأنه جوعا فماتوا طرالم فيھا ينجع فال األرض أجدبت شاء

 ) "  وغضبه عذابه وخافوا

 :  قال مسعود بن هللاَّ  عبد عن َسَكن بن قيس بن َعْمرو بن الِمْنھال عن سليمان:  حدثنا محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 493

حاب في َتمر ثم السماء من الماءَ  َفَتْحِمل الرياح لُيْرس هللاَّ  إن -  الناقة:  والفتح بالكسر اللقحة(  ُتْمَطرْ  ثم اللِّْقَحةُ  َتِدرُّ  كما َيُدرَّ  حتى السَّ
 )  منھا اللبن نزول اللقحة ودر بالوالدة العھد القريبة

 :  أبيه عن بكر أبي بن هللاَّ  عبد عن أتَِّھمُ  ال من) :  أخبرنا(  - 494
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 اللَّيلةَ  ھذه ُمِطَرت َوَقدْ  إالَّ  ُبْقَعةٌ  وجھاألرض َعلَى ما: "  قال عليھم غدا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  أَْصبح فلما لَْيلة ذاتَ  ُمِطُروا الناسَ  أنَّ  -
 وقت أي اإلنطالقو الذھاب في استعمل حتى كثر ثم الشمس وطلوع الصبح صالة بين ما وھي غدوة ذھب:  قعد باب من عليھم غدا( 
 كلبة مثل بقاع على فتجمع وتفتح وغرف غرفة مثل بقع على وتجمع األكثر في مضمومة وباؤھا منھا القطعة:  األرض من والبقعة كان

 وذلك األماكن جميع الليلة تلك المطر بشمول أخبرھم وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه والمعنى المطر أصابھا:  للمجھول بالبناء ومطرت وكالب
 كمكة منھا معينة جھة ال السماء قابل مناألرضما المراد أن الظاھر إذ عليه يطلع ال بما يخبر أن له أين فمن وإال وإطالعه هللاَّ  بوحي
 )" مثال

 وفي بمصر األم بھامش المطبوعة في ھكذا عمرو بن عمرو حدثني(  عمرو بن َعْمرو:  حدثني أَتَِّھمُ  ال من) :  أخبرنا(  - 495
لب عن)  آخر كتاب في الحديث ھذا على أعثر ولم عمرة بن عمرو الكتب بدار وطةالمخط  :  َحْنَطب بن الُمطَّ

 ھكذا نھار أو ليل من(  يشاء حيثُ  هللاَّ  ُيَصرفه فيھا ُتْمِطر والسماءُ  إالَّ  َنھارٍ  أو لَْيلٍ  ِمنْ  َساَعةٍ  ِمنْ  َما: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -
 من يريد ما إلى يوجھه أي:  يشاء حيث هللاَّ  يصرفه وقوله نھار وال ليل من األم كتاب ھامش على بمصر المطبوعة وفي طةالمخطو في

"  تعالى قوله معنى وھو نظراؤك فيه يجلس الذي المكان في اجلس أي:  اقرانك جلس حيث اجلس:  تقول مكان ظرف حيث ألن األمكنة
 وهللاَّ  نھار وال ليل من ساعة منھا المطر سقوط ينقطع ال السماء بأن اإلخبار الحديث ومعنى"  ءيشا عمن ويصرفه يشاء من به فيصيب
ً  تمطر أقطارا يرى المطر نظام في فالناظر غرابة ھذا في وليس والبالد البقاع من يشاء ما إلى يوجھه  ھذا دائما وثالثة شتاء وثانية صيفا
ً  بعد عاما الجديد منھا يكشفون الباحثون لومازا لنا معروفة كلھا ليست األرض وأماكن  وأھم الرزق لھم وكفل الخلق هللاَّ  خلق وقد فعاما
 )  حكيم ومدبر خبير إله من فسبحانه واإلنسان الحيوان عليه يعيش الذي الزرع ينبت الذي المطر أسبابه

َبْير بنِ  ُعْرَوةَ  عن األْسلَمي ْيمرُعوَ  بن هللاَّ  َعبد بنُ  سليمانُ :  حدثني أَتَِّھمُ  ال من) :  أخبرنا(  - 496  أو البرقَ  أَحُدكم َرأَى إَذا: "  قال الزُّ
 :  قال قطر ودقا يدق وودق وھينه شديده كله المطر فسكون بفتح الودق(  الَوْدقَ 

 إبقالھا أبقل أرض وال...  ودقھا دقت مزنة فال

 ويجافي والرعونة بالخفة يشعر ذلك ألن والمطر البرق إلى اإلشارة عن سلمو عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول نھى وإنما أيضا أودقت:  ويقال
 "  وْلَيْنَعت وْليصفُ  إليه ُيِشرْ  فال)  نعتھما بخالف والرزانة الوقار

  الدعاء في عشر السادس الباب

 :  ُسلَيم بن َصْفوان:  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 497

 طلب في بعده وما الحديث ھذا(  َعلَيَّ  الصالةَ  َفأَْكِثُروا الجمعة وليلةُ  اْلُجُمعة َيْومُ  كان إذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 يوم في ألن ليلته وعلى عليه حثنا وفي الجمعة يوم على اآلتي الحديث في الطلب ھذا قصر وقد له ندعوا أي:  عليه نصلي أن منا الرسول
 ) "  يصادفونھا فلعلھم الدعاء فيھا ابيستج ساعة الجمعة

 :  َمْعَمر بن الرحمن عبد بن هللاَّ  عبد:  أخبرني محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 498

 "  الُجُمعة يومَ  َعلَيَّ  الصالةَ  أْكِثُروا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

لب عن َرَباح بن خالدُ :  حدثني محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 499  :  َحْنَطب بن الُمطَّ

َراب على اللَّھم َغَرقٍ  وال ھدمٍ  وال والَبالءٍ  َعذاب ُسْقَيا الَ  َرْحَمةٍ  ُسْقَيا اللَُّھمَّ : "  المطر عند يقول كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ  -  الظِّ
 "  َعلَْيَنا والَ  َحَوالَْيَنا اللَُّھمَّ  الشَجر وَمَنابت

 :  حنطب بن المطلب عن رباح بنُ  خالدُ :  أخبرني أتَِّھمُ  ال من) :  رناأخب - 500

ى أَْمَطَرت فإذا وجھه في ذلِكَ  ُعِرفَ  َرَعَدت أو السماءُ  َبَرَقت إذا كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ  -  للمجھول بالبناء عنه سرى(  عنه ُسرِّ
 تكررذكر وقد الخوف عنه كشف أي:  عنه سرى األثير إلبن النھاية وفي اللسان في كذا عنه انسرى مثل وانكشف ھمه تجلى:  التشديد مع
 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  الرسول أن:  والمعنى اه واإلزالة الكشف بمعنى وكلھا:  عليه الوحي نزول ذكر في وخاصة الحديث في اللفظة ھذه
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 ھذه يصحب ما فكثيراً  بالمسلمين يحيق لخطر مقدمة ذلك يكون أن مخافة رعدت أو السماء برقت إذا والھم الخوف يعتريه كان وسلم
 كان وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه يرينا وھذا الخوف من به ما وذھب إطمأن السماء أمطرت فإذا مھلكة وصواعق جائحة عواصف الحالة
 )  يمرح رءوف بالمؤمنين عليكم حريص: "  تعالى قال كما بھم الرأفة قوي أمته على الخوف شديد

ِھمُّ  ال من أْخِبرني:  قال إذا عنه هللاَّ  رضي الشافعيُ  كان:  يقول سليمان بن الربيع َسمعتُ  األََصمُّ  قال  وإذا يحي أبي بن إبراھيمَ  به يريد أَتَّ
ان بن يحي به يريد الثقةُ  أخبرني:  قال  محمد بن إبراھيم فيه قال من ومنھم يحي أبي بن محمد بن إبراھيم:  ھو يحي أبي بن إبراھيم(  َحسَّ
 الناس ترك جھميا معتزليا قدريا كان:  أحمد قال آدم بن ويحي والثوري ووثقه الشافعي عنه روى جده إلى ينسب وقد األسلمي عطاء بن

: انحس بن يحي وأما 184 سنة مات عدي ابن ذلك على ووافقه الحديث منكر ليس:  عقدة ابن وقال كذاب معين وابن القطاني وقال حديثه
 والعجلي أحمد وثقة صالح إبن وأحمد الشافعي عنه روى المصري التنيسي البكري زكريا أبو بتحتانية حيان ابن حسان بن يحي فھو

 )  الفلسطيني البكري حسان بن يحي غير وھو 208 سنة وتوفي والشافعي والنسائي

 :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن ُشَرْيح بنُ  الِمْقدامُ  قال:  قال أَّتِھم ال من) :  أخبرنا(  - 501

ً  أَْبَصْرنا إَذا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  كان -  ھامش على بمصر المطبوعة في(  القِْبلةَ  واْسَتْقَبلَ  عَملَه َتَرك السحاب تعني السماء في شيئا
 اللھم:  قال َمَطَرتْ  وإن هللاَّ  َحِمدَ  هللاَّ  َكَشَفهُ  َفإِنْ  فِيه َما َشرِّ  من بكَ  أُعوذُ  إني اللَُّھمَّ : "  قال)  السماء في الذي الشئ استقبل أي:  واستقبله األم
 إذا القبلة إلى ويتوجه يخاف كان أنه أي وأسقاھم العباد هللاَّ  سقى من اسم والسقيا نافعة سقيا اسقنا أي:  السين بضم سقيا اللھم(  َنافعة ُسْقيا
 والسقي نافعا سقيا:  نسخة وفي ضارا ال نافعا يجعله أن هللاَّ  سأل أمطرت وإن هللاَّ  حمد ذھب فإن شره من َّ با مستعيذا داعيا السحاب رأى

 ما:  العذاب وسقيا موتھا بعد األرض يحي الذي المطر الرحمة وسقيا بالضم السقيا واالسم وأسقاھم الغيث عباده هللاَّ  سقى سقى مصدر
 رحمة المطر جعل شاء إن سبحانه فإنه غرق وال ھدم وال إمتحان أي بالء وال:  قال ولذا لعصيانھم منھم نتقامواال خلقه تعذيب به هللاَّ  يريد
: "  تعالى قال ولذا مدمرا مفرقا عاصفا قويا ويرسله حاجتھم عن فيزيده وإھالكا عذابا جعله شاء وإن الزرع حاجة بقدر فأرسله ونعمة
 يطلب ولم ھذا ككتف ظرب:  واحدھا الصغيرة ؟ ؟ الربى:  وقيل الصغار ؟ ؟:  الظاء بكسر:  والظراب"  وطمعا خوفا البرق يريكم

 سائر وال ساكن به يتضرر ال حتى والطرق البيوت وتجنبه ضرره رفع ربه سأل بل أصله من المطر رفع وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول
 يصرفه وأن شره يكفيھم أن ربھم الناس دعا ضرره خيف إذا أنه:  الحديث من وفھم األودية بطون وھي الحاجة موضع في بقاءه وسأل
 ) "  أماكنھم في بالدعاء يكتفون بل الغرض ھذا بلوغ في صحراء إلى يخرجون ال وأنھم يضر وال ينفع حيث إلى عنھم بعيدا

:  ركبتيه على جثا(  َجثا إال قطُّ  ريحٌ  َھبت ما:  قال سعبا ابن عن ِعْكِرَمةَ  عن راشدٍ  بنُ  الَعالَءُ :  أخبرنا أتَِّھمُ  ال من) :  أخبرنا(  - 502
 واسم والياء باأللف يكتب ولذا يائى واوى أنه أي ورمى كعال ويجثي يجثو جثا يقال كالمستوفز جلوسه في األليتين دون عليھما جلس
 يرى وبعضھم الحديث في اآليتان لذلك ديشھ مؤنثة الريح ألن بالتأنيث إجعلھا وقوله وكسرھا الجيم بضم جثى على ويجمع جاث الفاعل

 مطرا تحمل ال التي العقيم والريح الصوت شديدة وقيل البرد شديدة:  صرصر وريح الھواء معنى على تذكر وقد التأنيث فيھا الغالب أن
 وھي الالقح الرياح من العقم ويقابل تلد ال التي للمرأة وصف وأصله مجاز بالعقم الريح ووصف وإھالك عذاب ريح وھي شجرا تلفح وال
 رياحا اجعلھا اللَُّھمَّ  عذابا تجعْلھا وال َرحمةً  اجَعْلھا اللَُّھمَّ : "  وقال ُرْكَبَتيهِ  على وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ )  لواقح وجمعھا الشجار تلفح التي
ً  َتْجَعْلھا وال ً  عليھم فأَْرَسْلنا(  هللاَّ  كتاب في:  عباس ابن قال"  ِريحا يحَ  عليھم وأَْرَسْلنا) (  َصْرَصراً  ِريحا  وأَْرَسْلنا: (  قال و)  الَعقِيم الرِّ

 )  ُمَبشَِّراتٍ  الرياحَ  وأَْرَسْلنا) (  لََوقِحَ  الرياحَ 

َّ  وعوذوا الريحَ  َتُسبُّوا الَ :  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال:  قال ُسلَيم بنُ  َصْفوانُ :  أخبرني قال أتھم ال َمنْ ) :  أخبرنا(  - 503  من با
 من ذلك في لما سبھا عن نھينا وإنما وشرھا أذاھا من الوقاية طلب في إليه إلجئوا أي با وعوذوا تشتموھا ال أي الريح تسبوا ال(  َشّرھا
َّ  االستعاذة ھو إنما والالئق سبحانه تصرفه على إعتراض فشتمھا مصرفھا وھو هللاَّ  من ألنھا األدب إساة  يفعل كان كما ضررھا من با

 ) "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  الرسول

ْھري عن الثِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 504  :  قال ُھَريَرةَ  أبي عن َقْيس بن ثابتِ  عن الزُّ

ةَ  ِبَطِريق ِريحٌ  الناسَ  تِ  أخذ - ً  إليه َيْرِجعوا فلم ؟ الريح يف َبلَغكم ما َحْوَله لمن ُعَمر فقال فاْشتدَّت حاج عنه هللاَّ  رضي وُعَمر مكَّ  فلم(  شيئا
 حثثتھا:  راحلتي استحثثت(  فاْسَتْحَثْثتُ  الريح أمر من ُعَمرُ  عنه سأل الذي َفَبلََغني)  سأل عما بشئ يجيبوه لم أي:  شيئا إليه يرجعوا

 أميرَ  يا فقلتُ  الناس مؤخرَّ  في وكنت عنه هللاَّ  رضي ُعَمرَ  أدركتُ  حتى راحلتي)  زائدتان الفعل في والتاء فالسين السرعة على وحرضتھا
يحُ : "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سمعتُ  وإني الريح عن سألت أنك أُْخِبْرتُ :  المؤمنين :  بالفتح  روح(  هللاَّ  َرْوحِ  ِمنْ  الرِّ
 تأتي)  بالمھتدين رحمة تأديبھم أن شك وال العصاة بھا يؤدب هللاَّ  ألن بعباده هللا رحمة من كونھا ينافي ال بالعذاب تأتي وكونھا رحمته
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بُّوھا فال وبالعذاب بالرحمة َّ  وعوذوا َخْيرھا من هللاَّ  واْسأَلوا َتسُّ َّ  عوذوا(  َشِرھا من با َّ  واستعيذوا:  نسخة وفي:  شرھا من با  من با
 )  واحد والمعنى شرھا

 :  َعْمرو بن محمد عن عبيد بنُ  هللاَّ  عبدُ  رناأخب أتھم ال َمنْ ) :  أخبرنا(  - 505

َبا ُنْصْرتُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن - ً  وَكاَنتْ  بالصَّ  فھي الشمس مطلع من تھب ريح:  العصا بوزن بالصبا نصرت(  َعذابا
 انتصاره إلى يشير إلخ عذابا الدبور وكانت : يريد قبلي من على عذابا كانت وقوله المغرب من تھب وھي الدبور ويقابلھا شرقية ريح
 فقد:  الدبور وأما اإلنصراف إال يسعھم فلم قدورھم وكفأت خيامھم فھدمت عليھم الصبا فيھا هللاَّ  سلط التي الخندق غزوة في قريش على
 "  َقْبلي كان َمنْ  َعلَى)  عليه هللاَّ  بفضل منه إعتراف وھذا اآليات"  عاتية صرصر بريح فأھلكوا عاد وأم: "  تعالى قال كما عادا ھلكت

  الخوف صالة في عشر السابع الباب

 :  جابر عن الحسن عن يونس عن أوغيره ُعلَيَّةَ  ابن أنبأني الثِّقة) :  أخبرنا(  - 506

 َسلَّم ثم ركعتين بطائفة فصلَّى ) موضع نخل بطن(  َنْخل ِبَبْطن الَخْوف في الظھر صالة بالناس ُيصلي كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -
 "  َسلَّم ثم ركعتين بھم َفَصلَّى أُْخرى طائفةٌ  َجاء ثم

اتٍ  ْبنِ  صالحِ  عن ُرومانَ  بنِ  َيزيدَ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 507  :  َخوَّ

قاع ذاتِ  يومَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  َمعَ  َصلَّى َمنْ  عن -  غطفان بأرض الھجرة من خمس سنة نتكا معروفة غزوة الرقاع ذات(  الرِّ
 تكن ولم الحفاء من ت ؟ نق لما الخرق أرجلھم على لفوا ألنھم بذلك سميت أو وسواد وبياض حمرة بقع فيه ھناك لجبل بذلك وسميت
 القاموس في كما مثلثان وھما وإزاءه مقابله أي بالتاء وتجاھه بالواو العدو وجاه غيرھا في بل الغزوة ھذه في الخوف صالة شرعية
 معه بالذين َفَصلَّى اْلُعُدوِّ  ُوَجاهَ  وطائفةٌ  َمَعهُ  َصلَّتْ  طائفةً  أنَّ  اْلَخْوف صالةَ )  وتخمة تقاة في مثلھا الواو من بدل تجاه في والتاء المحيط
ً  َثَبتَ  ثم َرْكَعةً  ْكعةَ  بھم َفَصلَّى األُْخرى الطائفةُ  وجاءت الَعُدوّ  ِوَجاهَ  إْنَصَرفُوا ثم ألنفسھم أتموا حتى قائما ً  َثَبتَ  ثم َعليه َبقَِيتْ  التي الرَّ  جالسا
وا  بنِ  َصالحِ  عن محمد بنِ  الَقاسم عن هللاَّ  ُعَبْيدِ  أخيه َعنْ  َيْذُكرُ  َحْفص بن عمر بن هللا عبد َسِمعَ  َمنْ :  أخبرنا و قال بھم َسلَّمَ  ثم ألنفسھم وأَتمُّ
اتٍ   عمر ابن عن رواية وفي وغيرھم ثور وأبو والشافعي مالك أخذ وبھذا(  ُيخالفُهُ  ال بمعناه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  عن ُجَبْير ْبنِ  َخوَّ
 فصلى أولئك وجاء أصحابھم مقام فقاموا انصرفوا ثم للعدو مواجھة واألخرى ركعة الطائفتين بإحدى صلَّى النبيَّ  أن مسلم رواھا أيضا
 وبھذا الصحيح وھو متفرقين وقيل معا الباقية ركعتھم قضوا الطائفتين أن قيل ثم اه ركعة ءوھؤال ركعة ھؤالء فقضى سلم ثم ركعة بھم

 مفترضين الثانية فكانت وسلم ركعتين طائفة بكل صلى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أنه جابر حديث وفي وأشھب األوزاعي أخذ الحديث
 وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه ھريرة وأبو مسعود ابن وروى نسخه على دليل ال نلك منسوخ أنه الطحاوي وادعى الشافعي قال وبھذا بمتنفل
 سلموا ثم ركعتھم ھؤالء فقضى سلم ثم ركعة بھم فصلى اآلخرون وجاء العدو بإزاء ووقفوا يسلموا ولم وانصرفوا ركعة بطائفة صلى
 تبلغ أخرى وجوھا وغيره داود أبو روى وقد حنيفة أبو ذأخ وبھذا سلم ثم ركعة ألنفسھم فصلوا أولئك ورجع أولئك مقام فقاموا وذھبوا
 للصالة أحوط ھو ما كلھا في يتحرى متباينة وأشكال مختلفة أيام في النبيَّ  صالھا أنواع الخوف صالة:  ي ؟ الخطا قال وجھا عشر ستة
 يوسف أبو وقال كانت كما اليوم إلى مشروعة أنھا كافة العلماء مذھب و المعنى متفقة صورھا اختالف على فھي الحراسة في وأبلغ

 فعلھا على يزالوا لم الصحابة بأن الجمھور واحتج"  الصالة لھم فأقمت فيھم كنت وإذا: "  تعالى لقوله النبي بعد مشروعة ليست والمزني
 )  أصلي رأيتموني كما صلوا قوله ثبت وقد تخصيصه باآلية المراد وليس النبي بعد

 وھو األعالم أحد المدني هللا عبد أبو موالھم نافع أبي بن نافع ھو مالك عنه يروي الذي نافع(  نافع عن أَنس بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 508
 120 سنة نافع توفي عمرو ابن عن نافع عن مالك األسانيد أصح البخاري قال لبابة وأبي وعائشة ھريرة وأبي عمر ابن مواله عن يروي
 ما وأصلھا صحيح غير هللاَّ  عبد ابن نافع النسخ بعض في جاء فما عمر ابن عن ال قيس بن فروة عن ويروي فحجازي هللاَّ  عبد بن نافع أما

 اإلمامُ  يتقدم:  قال اْلَخْوفِ  صالة عن ُسِئلَ  إذا كان ُعَمرَ  بن هللاَّ  عبد أن)  أعلم وهللاَّ  ابن إلى أن فصحف"  هللاَّ  عبد"  أن وھو ھنا أثبتناه
(  ُمْسَتْقِبلِيھا غيرَ  أو القبلة ُمْسَتْقِبلِي وُرْكَبانا ِرجاالً  َصلَّْوا ذلك من أَشدُّ  خوفٌ  كان فإن الحديث في ُعَمرَ  ابنُ  قال ثم يثالحد قص ثم وطائفةٌ 
 أو القبلة مستقبلي خيولھم على راكبين أو أرجلھم على قياما يصلوا أن لھم جاز وأشتد وجد بمعنى تامة ھنا كان ذك أشدمن خوف كان فإن
 إلشتداد معذورون وھم العادية األحوال في فيھا اشترط فيما متساھال الصالة عباده من فيھا هللاَّ  فيقبل ضرورة حالة ألنھا مستقبليھا غير

 اإلبل راكب األصل في وھو راكب جمع والركبان الماشي وھو راجل جمع والرجال ھذا بھم وفتكه العدو مفاجأة من الحيطة وأخذ الخوف
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 بن هللاَّ  َعْبدَ  أََرى ال:  نافع قال مالك قال)  الراء بضم وركوب ركاب على أيضا ويجمع دابة كل راكب على فأطلق فيه وسعت ثم خاصة
  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن إال ذلك ذكرَ  عمر

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 509

ً  ِرَجاالً  َصلَّْوا ذلك ِمنْ  أَشدٌ  َخْوفٌ  َكانَ  إنْ :  فقال اْلَخوف َصالَةَ  فذكر سلمو عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  عن أَراه -  وَغْيرَ  القبلة ُمْسَتْقِبلِي وُرْكَبانا
 "  ُمْسَتْقبليھا

 :  يقول ومالكٌ  فيه خالفتمونا بشئ الخوف صالة في ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 510

ْھِري عن َيْرويه ذئب أبي وابنُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسو عن إال أذكره ال -  عليه هللاَّ  صلى النبي عن ُعَمرَ  ابن عن سالم عن الزُّ
  فيه ُيَشكُ  الَ  وسلم

ْھِري عن ذئب أبي ابنُ  عن رجل) :  أخبرنا(  - 511  :  أبيه عن سالم عن الزُّ

  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن َمْرفُوع وأنه أبيه عن أنه َشكُّ يُ  لم َمعنا ِمْثلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

  المسافِرْ  َصالة في عشر الثامن الباب

 :  قال المَسيَّبِ  ابن عن َحْرَمَلةَ  ابن عن محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 512

 يصوموا لم قال أو قوله(  َيُصوُموا لم قال أو وأَْفَطُروا الصالَةَ  َصُرواقَ  َساَفُروا إذا الَِّذين ِخَياُركم: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
 أن والثاني سواء أنھما:  أحدھما آخران وجھان وعندھم الشافعية عند الصحيح وھو أفضل القصر أن يفيد الحديث وظاھر الراوي من شك

 رت ؟ فأق ركعتين ركعتين الصالة فرضت القائل عائشة وبحديث الحديث بھذا ويحتجون واجبا القصر فيرون الحنفية وأما أفضل اإلتمام
 أن بدون يتم من ومنھم يقصر من فمنھم الرسول مع يسافرون كانوا الصحابة بأن وموافقوه الشافعي واحتج الحضر في وزيدت السفر في

"  الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس: "  تعالى قوله ظاھر وھو سيأتي كما يتمان كانا وعثمان عائشة وبأن بعضا بعضھم يعيب
 ) "  عليھما اإلقتصار أراد لمن يعني ركعتين فرضت فمعناه الحنفية به احتج الذي عائشة حديث وأما واإلباحة الجناح رفع يقتضي ألنه

اب عبدُ ) :  أخبرنا(  - 513  :  قال عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ِسيِرينَ  بنِ  محمدِ  عن َتِميَمةَ  أبي بن أيُّوبَ  عن المِجيد عبدِ  بنُ  الَوھَّ

ً  والمدينةِ  مكة َبْينَ  فيما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سافر - وجلَّ  هللاَّ  إال يخافُ  ال آمنا  في الصالة قصر أن يفيد ھذا(  ركعتين َفَصلَّى عزَّ
 في ضربتم وإذا: "  تعالى قوله من المتبادر الفخ وھو خائفا أم آمنا أكان سواء صالته المسافر فيقصر بالخوف مشروطا ليس السفر

 ھذا كان ولذا بالخوف مقيد السفر في القصر أن وھو"  كفروا الذين يفتنكم أن خفتم إن الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس األرض
 غير في القصر فأنى الخوف في القصر هللاَّ  ذكر قائال اآلتي الحديث في الخطاب بن عمر أمية بن يعلى سأل فقد الصحابة بين تساؤل مثار

 فسألت منه مماعجبت عجبت:  عمر فقال دليله فما أي خوف بغير القصر يجئ أين من أو الخوف غير في القصر يكون فكيف أي الخوف
 كالمھم في يتأت وأنى بالخوف مشروط القصر أن فھمه في له مشاركا كان أنه فأفاد إلخ عليكم بھا هللاَّ  تصدق صدقة ھي فقال الرسول
 من أي"  ھذا لك أنى مريم يا قال"  تعالى قوله في كما أين من وبمعنى"  موتھا بعد هللاَّ  ھذه يحي أنى"  تعالى قوله في كما كيف بمعنى
 )  ترفضوھا فال مقابل بال منه تفضال منحكموھما هللاَّ  أن صدقة كونھا ومعنى لھما صالحة الحديث في وھي أين

  عباس ابنُ  كتابي من َسَقطَ  نهأظ:  األَصمُّ  قال

اب عبدُ ) :  أخبرنا(  - 514 ْختياني أيُّوبَ  عن الَوھَّ  :  قال عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ِسيِرينَ  بنِ  محمدِ  عن السِّ

ً  والمدينةِ  مكة َبْينَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َساَفرَ  - وجلَّ  هللاَّ  إال يخافُ  ال آمنا   كعتينر َفَصلَّى عزَّ

ار ابن عن ُجَريج ابن خالٍدعن بنُ  ُمسلُمُ ) :  أخبرنا(  - 515  :  قال أَُميَّة بن َيْعلى عن باباه بن هللاَّ  عبد عن َعمَّ

وَجلَّ  هللاَّ  َذَكرَ  الخطابِ  بنِ  لُِعمرَ  قلت -  َعِجْبتَ  مما تُ عِجبْ :  الخطاب بنُ  ُعَمرُ  فقال ؟ الخوف غير في الَقْصرُ  فأَنَّى الخوف في الَقْصرَ  َعزَّ
ُ  َتَصّدقَ  َصَدَقةٌ : "  فقال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فسألت منه  "  َصَدَقَتهُ  فاْقَبلوا عليكم بَھا هللاَّ
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 :  أخبرني ُجَريج ابن عن َرّواد أبي بنِ  العزيز عبدِ  ْبنُ  اْلمِجيد وعبدُ  خالد ْبنُ  ُمسلم) :  أخبرنا(  - 516

ار أبي بنِ  هللاَّ  عبدِ  بنُ  الرحمن عبد -  أبن:  أيضا ويقال فھاء فألف مفتوحة أخرى فموحدة فألف بموحدة باباه(  باباه ابن هللاَّ  عبد وعن َعمَّ
 بأبي النووي وزاد مسلم على النووي وشرح الخالصة في الوجھان وھذان تحت من فمثناة مفتوحة أخرى فموحدة فألف بموحدة بابيه
 إنْ  الّصالَةِ  ِمنَ  َتْقُصُروا أنْ : "  عّزوجلّ  هللاَّ  قال إنما:  الخطاب بن لعمرَ  قلتُ :  قال أَُميَّةَ  بن َيْعلى عن)  سائيالن وثقة الثانية الباء بكسر
 وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فسألت منه َعِجْبتَ  مما عِجْبتُ :  عنه هللاَّ  رضي ُعَمرُ  فقال الّناسُ  أَِمنَ  فقد"  كفروا الَِّذينَ  َيْفِتَنُكمُ  أَنْ  ِخْفُتمْ 
ُ  َتَصّدقَ  َصَدَقةٌ : "  فقال  "  َصَدَقَتهُ  فاْقَبلوا عليكم بَھا هللاَّ

ْھري عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 517  :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن ُعْرَوةَ  عن الزُّ

لَ  -  فرضت مع مؤولة مصدرية ما و المحذوفة تبفرض متعلق الظرفية على بالنصب أول(  ركعتين ركعتين الصالةُ  ُفِرَضتْ  ما أوَّ
 فرضت أي الصالة من حاال ركعتين ركعتين يكون ھذا وعلى فرضھا أول ركعتين ركعتين الصالة فرضت:  والتقدير بمصدر المذكورة

 فرضت افرضھ أول الصالة أن:  والتقدير أيضا محذوفة فرضت ففيه ركعتين فرضت ما أول الصالة أن مسلم ورواية الركعات مثناة
لَتْ  إنھا:  قال الصالةَ  ُتِتم كانت عائشة شأنُ  ما:  فقلتُ  السفر صالةُ  وأُِقّرت الَحَضرِ  صالة في َفزيدت)  الركعات مثناة  ُعثمانُ  َتأَّول ما َتأَوَّ
 ؟ وأتمت ھاروايت خالفت فلماذا شرعت ما على السفر في وأقرت مثناة شرعت الصالة أن روت عائشة كانت إذا أي(  عنه هللاَّ  رضي
 كما تأولت إنھا قال ؟ السفر في تتم عائشة بال ما لعروة قلت الزھري قال مسلم رواية في كما عروة ھو والمسؤل الزھري ھو والسائل
 زينالجائ بأحد فأخذا جائزاً  واإلتمام جائزاً  القصر رأيا أنھما المحققون عليه الذي والصحيح تأويلھما في العلماء واختلف ه ا عثمان تأول
 أولى كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي بأن المحققون وأبطله منازلھما في فكأنھما أمھم وعائشة المؤمنين إمام عثمان ألن وقيل اإلتمام وھو
 هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فعل قد ذلك كل عائشة قول وھو التالي الحديث تأويلھما في األول الوجه ويرجح بكروعمر أبو وكذلك منھما بذلك
 وإن الشافعية بھا أخذ التي الوجوه أحد وھو واإلتمام القصر بين مخير المسافر أن في ظاھر وھو وأتم السفر في الصالة قصر وسلم عليه
 بين الحنفية القصرعند جواز في فرق وال بعضھا تقدم وقد القصر توجب أخرى بأحاديث الحنفية وأخذ تقدم كما أرجح عندھم القصر كان
 )  المعصية سفر في فمنعوه الشافعية ذلك في وخالفھم لمعصية أو لطاعة السفر يكون أن

 :  قالت َعائشةَ  عن َرَباح أبي بن َعَطاء عن َعْمرو بن َطْلَحةَ  عن محمد بن إبراھيم) :  اخبرنا(  - 518

 رأت فلما الحديث بھذا أخذا وعثمان عائشة أتمت ولھذا(  وأَتمّ  السفرِ  في الصالَةَ  َقَصرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفَعلَ  قد ذلك ُكلَّ  -
ً  سفره في يتم وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول ً  حينا  دام ما واإلتمام القصر بين بالخيار وغيرھا وإنھا جائزان األمرين أن أدركت ويقصرحينا
 )  المسافر على القصر وببوج قالوا الذين الحنفية على حجة وھو فعلھما قد وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول

 :  قال مالك بنِ  أَنسِ  عن َمْيَسَرةَ  بن إبراھيمَ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 519

ْھرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع َصلَّْيتُ  - ً  بالمدينة الظُّ  على موضع:  الحليفة ذو(  َرْكَعَتْينِ  الُحلَْيَفةِ  بذي العْصرَ  معه وصليتُ  أْربعا
 تقدير في واختالفھم المدينة أھل ميقات وھو الموضع ھذا به سمي ثم جثم لبني ماء وأصله أربعة وقيل سبعة وقيل المدينة من يالأم ستة

 )  الميل تقدير في اختالفھم ودليل الحليفة وذي المدينة بين المسافة

 :  الُمْنَكِدرِ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  ابنَ :  يعني ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 520

 أنس عن السابقة الرواية ألن االستثناء وجه لي يظھر لم(  الُحلَْيَفةِ  ِبِذي قال أنه إال ذلك ِمثلَ  َيقُولُ  عنه هللاَّ  رضي مالك بنَ  أََنسَ  سمع أنه -
 )  والمطبوعة المخطوطة في ھكذا ورد لكنه الحليفة بذي التصريح فيھا

 قصر جواز على الظاھرية استدل الحديث وبھذا تابعي كتابة بوزن قالبة أبي(  َبةَ قِالَ  أبي عن أيُّوب عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 521
 والشافعية أيام بثالثة الحنفية فقيده طويالً  سفراً  يكون أن اشترطوا الذين للجمھور خالفا الطويل عن فضال القصير السفر في الصالة
 أنھا ال ركعتين مكة إلى سفره في صالھا أنه المراد ألن الحديث في ظاھريةلل داللة وال األثار على ذلك في معتمدين وليلة يوم أو بيومين
  ذلك بمثل مالك بن أَنس عن)  سفره غاية كانت

ْھري عن َمْعَمرٍ  عن الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 522  :  أبيه عن سالمٍ  عن الزُّ
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 قصد على ذكر من الصرف من وممنوعة مصروفة كألى منى(  ُعَمرُ وَ  َبْكر وأبو ركعتين ِبمنىً  صلى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 صليا أي وعمر بكر أبو وقوله مكة من أميال ثالثة على وھو وتنوينه تذكيره والمختار منع البقعة قصد على أنث ومن صرف الموضع

 )  الرسول مثل الصالة بھا قصرا أي ركعتين بھا

 :  أبيه عن أْسلَمَ  بن َزْيدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 523

  مثلهُ  ُعَمرَ  ابن عن -

 :  قال أنه عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن َعَطاءٍ  عن دينار بن َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 524

 ويؤنث يذكرو والمدينة مكة بين موضع المصباح وفي قاموس اه مكة من مرحلتين على كعثمان عسفان(  َعْسفانَ  إلى الصالةُ  ُتْقَصرُ  -
 بلدة:  مفتوحة الدال وتشديد الجيم بضم وجده المشرق جھة من مكة من مرحلتين على معروف بلد والطائف مراحل ثالث مكة وبين بينه
 وھذا ُجّدةَ  وإلى الطائف إلى و)  يوم نحو في المسافر يقطعھا التي المسافة والمرحلة مرحلتان مكة وبين بينھا األحمر البحر ساحل على
 أو آالف أربعة أو ذراع آالف ستة والميل أميال ثالثة والفرسخ فراسخ أربعة وھو بريد جمع بضمتين البرد(  ُبُردٍ  أربعة على مكةَ  من هكل

 مسافة في القول بتحرير الحسيني بك أحمد المرحوم عنى وقد الميل في أقوال كلھا ألف أو ألفان أو آالف ثالثة أو وخمسمائة آالف ثالثة
 مسافة أن المعتمد وحاصل: "  قوله فيھا وجاء المسافر دليل سماھا قيمة رسالة ذلك في فألف الحالية المساحة بآالت مسافته تقديرو القصر
 كيلومترا وثمانين تسعة مساحتھا وتبلغ فرسخا عشر ستة وھي برد أربعة المالكية عند والمشھور الحنابلة وعند)  الشافعية(  عندنا القصر
 واحدا المسافة تكون عابدين ابن تقدير على معتدل بلد في السنة أيام أقصر اعتبار من المعتمد على الحنفية السادة وعند مترا وأربعين
  ذلك من ونحوٍ )  متر ألف والكيلومتر متر آالف بثالثة فرسخا عشر خمسة دون وھي مترا كيلو وثمانين

 :  قال َرَباح أبي بن َعَطاء عن دينار بن َعْمرو ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 525

 المصباح وفي اللغات تھذيب اه الوقوف لموضع اسم وعرفات عرفة(  ؟ َعَرَفةَ  إلى للصالةَ  أَأْقُصرُ :  عنھما هللاَّ  رضي عباس إلبن قلتُ  -
 تنوين وليس المقابلة ينتنو يشبه وتنوينه مسلمات إعراب ويعرب أميال تسعة مكة وبين بينھا ويقال الحجيج وقوف موضع وعرفات
 عرفة جمع وعرفات الجبل ھي عرفة يقول وبعضھم والالم األلف يدخلھا ال ولذا والتأنيث العلمية وھو الصرف من المانع لوجود صرف
 يالاألم عدد في اختالفھم ومنشأ مكة من ميال عشر إثني على إنھا القاموس صاحب وقال بعرفات وقفت يقال كما بعرفة وقفت يقال ألنه

 مكة بين المسافة أن أي الطائف وبعد مكة من عرفة لقرب الطائف دون عرفة إلى القصر عن نھاه وإنما لديھم األميال مقدار اختالف
 في للجمھور ودليال الظاھرية على حجة يصلح مما وھذا قصر مسافة فإنه والطائف مكة بين ما بخالف قصر مسافة ليست وعرفة

 سفره إلنقضاء باإلتمام أمره إنما(  ماشية أو أْھل على َقِدْمتَ  وإنْ  الطائف إلى ولكن ال:  قال)  البعيد فرالس في القصر في اشتراطھم
 الرجل وأھل المواشي وجمعھا الغنم في يستعمل ما وأكثر والغنم والبقر اإلبل على يقع اسم:  والماشية أھله إلى بالعودة مقيما وصيرورته
 لم إذا ما وھي الثالثة الحالة يذكر ولم فأتم أھل لك يكن لم إذا يعني ماشيتك أو أھلك فيه الذي بلدك إلى تعد إذا أي قرباه وذوو عشيرته

 ُعَمرَ  ابنِ  قولُ  وھذا:  قال فأتمّ )  ماشية وال أھل له يكون أال ويندر ماشية أو أھل له يكون أن الغالب فإن لندرتھا ماشية وال أھل له يكن
  نأُخذ وبه

 :  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن دينار بن َعْمرو عن ُسفيانُ ) :  ناأخبر(  - 526

  الطائف وإألى ُجّدة وإلى َعْسَفانَ  إلى ولكن ال:  قال ؟ َعَرَفةَ  إلى الصالةُ  أُتْقَصرُ  ُسئل أنه -

 :  نافع عن:  عنه هللاَّ  رضي أنس بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 527

 لماسبق أقل أو ذراع آالف ستة والميل أميال ثالثة والفرسخ فراسخ أربعة البريد(  الصالةَ  َيْقُصرُ  فال البريدَ  ُعَمرَ  ابن مع ُيَسافرُ  كان أنه -
 وقد البغال شعر من شعرات ست والشعيرة اآلخرى ظھر إلى الواحدة بطن شعيرات ست واإلصبع اصبعا وعشرون أربع والذراع
 آخر دليل وھو القصر مسافة دون ألنه البريد سفر في الصالة يقصر يكن لم وإنما اآلن المتعارف المساحة بمقياس مقدارھا عرفناك
 )  الظاھرية لمذھب ومناھض للجمھور

 :  هللاَّ  عبد بن سالم عن نافع عن أنس بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 528
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 معجم وفي القاموس في كذا المدينة قرب موضع الصاد سكون النون بضم النصب ذات(  النُّْصب َذاتِ  إلى َرِكبَ  ُعَمرَ  ابن هللاَّ  َعْبدَ  أن -
 في ما كبيربين والفرق البلدان معجم مافي التاج صاحب ونقل معنا الذي الحديث وذكر أميال أربعة المدينة وبين بينه موضع البلدان
 كان فإن مسوغ والثاني الجمھور عند للقصر مسوغ غير األول و أميال وھوأربعة البلدان معجم في ماذكر وبين برد أربعة وھو الحديث
  ُبُردٍ  أْرَبعةُ  والمدينةِ )  ظاھرية حجة الحديث كان اللغة كتب في لما موافقا الواقع

 :  أبيه عن عمر بن هللاَّ  عبد بن سالم عن شھاب ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 529

 في الصالة َفَقَصرَ )  ثالثة وقيل المدينة من برد أربعة على ريم طنب وقيل المدينة قرب لمزينة واد ويسھل يھمز رئم(  ِريمٍ  إلى رِكب أنه -
  ُبُردٍ  أربعة من نْحوٌ  ذلك و:  مالكٌ  قال ذلك مسيره

 :  قال أنه عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ُكَرْيبٍ  عن عباس بن هللاَّ  عبيدِ  بن هللاَّ  َعبد بنِ  ُحسين عن يحي أبي ابن) :  أخبرنا(  - 530

ُ  أالَ  -  في والعصر الظھر بين جمع منزله في وھو الشمسُ  زالتِ  إذا كان ؟ السفرِ  في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صالةِ  عن خبركمأ
ْھرَ  أّخرَ  الشمسُ  تزول أن قبلَ  سافر فإذا الزوال  سافر إذا كان أنه الحديث ومعنى(  العْصرِ  وْقتِ  في العصر وبينَ  بينھما َيْجَمعَ  حتى الظُّ
 المغرب في قال وأحسبه قال ثم تأخير جمع بينھما جمع الزوال بعد سافر وإذا تقديم جمع والعصر الظھر بين جمع الشمس زوال قبل

 النبي عن مسلم رواه ما ھذا ويؤيد والعصر الظھر في السابق التفصيل على فيھما والجمع بمتيقن وليس ظان أنه أي ذلك مثل والعشاء
 العشاء وبين بينھا يجمع حتى المغرب ويؤخر بينھما فيجمع العصر وقت أول إلى الظھر يؤخر السفر به عجل إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى
 الظھر بين الجمع واألكثيرن الشافعة عند يجوز أنه وحاصله السفر في الصالتين بين الجمع جواز في الحديث وھذا اه الشفق يغيب حين

 ھاشم لبني ونسبته ھاشمية ميال وأربعون ثمانية أو مرحلتان ومقداره الطويل السفر في اءش أيھما وقت في والعشاء المغرب وبين والعصر
 على الثانية دون األولى وقت في للمطر الجمع ويجوز عندھم األقوال أرجح في القصير السفر دون العباسية خالفتھم في أحدثوه الذين

 بالمغرب مالك وخصه والعشاء المغرب وفي العصر الظھرو في العلماء رجمھو بھذا وقال الثانية إلى باستمراره الوثوق لعدم األصح
 أبو وقال الشافعي أصحاب من وجماعة أحمد وجوزه واألكثرين الشافعي مذھب من المشھور في الجمع يجوز فال المرض وأما والعشاء
 والعصر الظھر بين الجمع جوزوا وإنما رھابغي وال والمطر والمرض السفر أعني الثالثة بھذه الصالتين بين الجمع يجوز ال حنيفة

 صالة تأخير المراد بأن يؤولونھا وھم عليه حجة الصحيحين في والتي ھنا التي واألحاديث للنسك بمزدلفة والعشاء المغرب بين بعرفات
 السير جدبه إذا كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  الرسول أن مسلم في ما ھذا يناقض لكن وقتھا أول في العصر وصالة وقتھا آخر إلى الظھر
 والعَشاء المغرب في قال وأْحِسبهُ  قال)  الصالتين إحدى وقت في الجمع في صريح فإنه الشفق يغيب أن بعد والعشاء المغرب بين جمع
  ذلك ِمْثلَ 

ْھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرني(  - 531  :  قال أبيه عن سالمٍ  عن الزُّ

ْيرُ  َعِجلَ  إذا سلمو عليه هللاَّ  صلى النبي كان -  وفي المسير به عجل اآلتية الرواية ألن لعجل الفاعلية على بالرفع السير ضبطت إنما(  السَّ
  والعشاء المغر بين َجَمعَ )  والعشاء المغرب بين جمع السير به عجل إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللا رسول كان عمر ابن عن مسلم

 :  عمرقال ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 532

  والِعَشاء المغرب بين َيْجَمعُ  المسيرُ  به َعِجلَ  إذا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كان -

بير أبي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 533 َفيل أبي عن الزُّ  :  َجَبل بن ُمَعاذ عن الطُّ

ْھرِ  بين َيْجمعُ  كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  طرف في فضم بفتح تبوك(  َتُبوك إلى َسَفره في والعشاء والمغرب لعْصرَ وا الظُّ
 في الحديث ھذا وورد الموضع بتأويل تصرف وقد والتأنيث للعلمية الصرف من ممنوعة مرحلة عشرة أربع المدينة وبين بينھا الشام
 األوقات بين الجمع صحة الحديث ھذا وأفاد أمته يحرج أال أراد قال ؟ ذلك على حمله ما عباس إلبن فقلت جبير بن سعيد قال بزيادة مسلم

 )  المسافر عن للتخفيف السفر في األربعة

 :  أخبره جبل بن معاذ أن وائلة بن عامر الطفيل أبي عن الزبير أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 534

ْھرِ  بين َيْجمعُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فكان تُبوكَ  عامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع َخَرُجوا أنھم -  والمغرب والعْصر الظُّ
رَ :  قال والعشاء ً  الصالةَ  فأخَّ ْھرِ  فصلى خرج ثم يوما ً  والعشاءَ  المغربَ  فصلى خرج ثم دخل ثم والعْصرَ  الظُّ   جميعا
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 :  قال األسدي ُذؤيبٍ  أبي بن الرحمن عبد ابن إسماعيل عن ُنَجْيحٍ  ابن عن ُعَيينةَ  بن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 535

 فحمة(  العشاء وَفْحَمةُ  األُفُقِ  بياضُ  َذَھب فلما َفَصلّ  اْنزلْ :  له نقول أن َفِھْبنا الشمسُ  َفَغَرَبتِ  الِحَمى إلى عنه هللاَّ  رضي عمر مع خرجنا -
 قصر عدم على دليل وھو المغرب يريد ثالثا فصلى نزل:  وقوله الليل أول في والظالم السواد شدة وھي بواحدة المنقوطة بالفاء العشاء
ً  َفَصلَّى َنَزل)  موضع ففتح بكسر والحمى ھذا الشافعية مذھب وھو الثالثية :  فقال إلينا اْلَتَفتَ  ثم سلم ثم ركعتين صلى ثمَّ  َسلم ثم ثالثا

  َفَعلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ھكذارأيتُ 

 :  قال أنه عباس ابن عن ُجَبْيرٍ  بن سعيد عن الزبير أبي عن مالك) :  أخبرنا(  - 536

ْھرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول صلى - ً  والعشاءَ  والمغربَ  والعْصرَ  الظُّ   َسَفر وال َخْوفٍ  غير من جميعا

 شئ ذلك من نفسي في عوق أي صدري في فحاك شقيق بن هللاَّ  عبد قال بزيادة بمسلم وارد والحديث(  المطر في ذلك أرى:  مالكٌ  قال
 في إليه أشار الذي وھو المطر بعذر جمع أنه على تأوله من:  فمنھم ومذاھب تأويالت في وللعلماء مقالته فصدق فسألته ھريرة أبا فأتيت
 تأخير على تأوله من ومنھم مطر وال خوف غير من قوله وھو الروايات بعض في ما ويضعفه المطر في ذلك أرى مالك قال بقوله حديثنا
 على اعترض من على عباس ابن ورد الحديث لظاھر مخالفته يبطله أو ويضعفه وقتھا أول في الثانية وصالة وقتھا آخر إلى األولى
 وھو الشافعية وبعض أحمد وھو بالمرض العذر على حمله من:  ومنھم مسلم في كما بالسنة أتعلمني لك أم ال بقوله المغرب تأخيره
 بظاھره جماعة وأخذ المطر في منھا أشد فيه المشقة وألن إياه ھريرة أبي وموافقة عباس ابن ولفعل الحديث لظاھر التأويل في المختار

 عباس ابن قول ويؤيده الشافعية بعض عن الخطابي وحكاه مالك أصحاب من وأشھب سيرين ابن قول وھو عادة يتخذه ال لمن يتأولوه ولم
 )  وغيره بمرض يعلله فلم أمته يحرج ال أرادأن

 :  ُعَمر ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 537

ً  ِبمنىً  اإلمام وراءَ  ُيصلي كان أنه -  في الفِريضة مع ُيصلي يُكن لم أنه ُعَمر ابن عن اإلسناد وبھذا ركعتين صلى لنفسه َصلَّى فإذا أربعا
ً  السفرِ   صلى إذا وكان اإلمام لموافقة المقيم صالة اإلمام وراء صلى ولكنه مسافرا كان عمر ابن(  الليل َجْوفِ  من إال َبْعَدھا وال قبلھا شيئا
 )  منه مانع فى بغيرھا التطوع أما الصلوات مع المسنونة النوافل به فالمراد السفر في النوافل ترك وأما المسافر صالة صلى انفرد

   التھجد في عشر التاسع الباب

"  لك نافلة به فتھجد الليل ومن"  القرآن وفي غيرھا أو للصالة استيقظوا القوم وتھجد اللغة يف األضداد من فھو والنوم السھر التھجد( 
 )  نفسه عن الحنث لقائه إل متھجد له قيل وكأنه الصالة إلى النوم من القائم:  والمتھجد

 :  عنھما هللاَّ  رضي اسعب ابن عن عباس ابن مولى ُكَرْيبٍ  عن ُسليمان بنِ  َمْخرَمةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 538

 واضطجع الوسادة َعْرض في فاضطجعتُ  قال خالُتهُ  وھي المؤنين أُمِّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوجِ  َمْيموَنةَ  عند بات أنه أخبرھم أنه -
 استيقظ بقليل بعده أو بقليل َقْبلَه أو يلُ الل انتَصفَ  إذا حتى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فنام طولھا في وأْھلُهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي
 فتوضأ ُمعلَّقٍ  َشنٍّ  إلى قام ثم عمران آل ُسورة من الخواِتمَ  اآليات الَعشر قرأ ثم بيده وْجَھهُ  َيْمَسحُ  فجلس وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول
 يده وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فوَضعَ  َجْنبه إلى قْمتُ  ثم نعَ صَ  ما ِمْثلَ  فصنْعتُ  فقُْمتُ :  عباس ابن فقال ُيصلي قام ثم ُوُضوَءه فأْحَسن
 جاءَ  حتى اْضَطجعَ  ثم أوترَ  ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين فصلى َيْفِتلَھا اليمنى بأذني وأخذ رأسي على اليمنى
 طولھا قابل ما العين بفتح الوسادة وعرض باألرض جنبه وضع عاضطج(  الصبح فصلى َخرجَ  ثم خفيفتين ركعتين فصلى فقام المؤذنُ 
 وقولھأو النوم إرادة عند خده عليه اإلنسان يضع ما وھي المخدة بالكسر والوسادة ميمونة ھنا وھي زوجه:  وسلم عليه هللاَّ  صلى وأھله
 النوم أثر أي وجھه عن النوم يمسح فجعل:  سلمم رواية في بيده وجھه يمسح فجعل وقوله عباس ابن من شك بقليل بعده أو بقليل قبله

 فيقولون فقط إليه المضاف ھذا مثل في يعرفون والبصريون الكوفيين مذھب وھو إليه والمضاف المضاف عرف اآليات العشر وقوله
 السورة آخر إلى"  باأللبا ألولي آليات والنھار الليل واختالف واألرض السموات خلق في إن"  تعالى قوله أول من وھي اآليات عشر
 القربة إرادة على والتأنيث الوعاء إرادة على فالتذكير بالتأنيث معلقة شن مسلم رواية وفي الخلق القربة الشن معلق شن إلى قام ثم وقوله
 صاله ما جموعم إلخ ركعتين فصلى:  وقوله أذني بشحمة يأخذ غفيت إذا فجعل أخرى رواية في لقوله نعاسه من لينبھه أي:  يفتلھا وقوله
 وقال عشرة ثالث الوتر أكثر:  الشافعية بعض قال ولذا ركعة عشرة ثالث الحديث لھذا مسلم رواية وفي ركعة عشرة إحدى ھنا ما على

:  فقوله كل وعلى ضعيف تأويل وھو النووي قال العشاء سنة ھما ركعتين فيه بأن عباس ابن حديث وتأولوا عشرة إحدى أكثره:  أكثرھم
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 كان وإن محارمھا بعض بحضرة امرأته مع الرجل ينام أن يجوز أنه:  األول أمور الحديث ھذا من ويؤخذ واحدة ركعة صلى أي رأوت ثم
 اآليات ھذه قراءة استحباب:  الثالث والجنب الحائض على تحرم وإنما القراءة للمحدث يجوز أنه:  والثاني وقاع ھناك يكن لم إذا مميزاً 
 الشافعية مذھب وھو قبلھا عما يفصلھا واحدة بركعة يوتر وأن ركعتين كل من يسلم أن الوتر في األفضل أن:  الرابع النوم من القيام عند

 ينقض ال وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول نوم أن:  الخامس المغرب ھيئة على بركعتين موصولة بركعة يوتر:  حنيفة أبو وقال والجمھور
 عليه هللاَّ  صلى خصوصياته من وھي قلبه ينام ال عيناه نامت إن ألنه خفيفتين ركعتين فصلى لمؤذنا جاء حتى اضطجع ثم لقوله وضوءه
 )  توضئه عدم في صريح وھو يتوضأ ولم الصبح فصلى فخرج:  مسلم روايات إحدى وفي وسلم

 :  عائشة عن ُعْروة عن شھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  اخبرنا(  - 539

  بواحدة منھا ُيوِتر ركعةً  َعَشَرةَ  إْحَدى بالليل ُيصلي كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

   الوتر في العشرون الباب

 فإن أوتروا القرآن أھل يا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن علي عن حسن بسند السنن أصحاب وروى الفرد والفتح بالكسر الوتر 
 أي الوتر يحب وأفعاله وصفاته ذاته في واحد أي وتر هللاَّ  فإن وقوله الوتر صلوا:  وأوتروا أمته القرآن وأھل انتھى"  الوتر يحب وتر هللاَّ 

 شاء ومن بثالث أوتر شاء ومن بخمس أوتر شاء ومن بسبع أوتر شاء فمن مسلم كل على حق الوتر: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى وقال الفرد
"  حديث الوتر إلى الداعية األحاديث ھذه تعارض أال:  قيل فإن الحنفية مذھب ووھ بظاھرھما الوتر وجوب على يدالن وھما بواحدة أوتر
 ثنتين النوافل من شاء ما ليله في يصلي أن المسلم إمكان في فإن بينھما ممكن التوفيق ألن تعارض ال:  قلت"  مثنى مثنى الليل صالة
 النبي عن عمر ابن عن األربعة روى ولذا كلھا باألحاديث امالوع موترا يكون وبذا واحدة صلى لنومه ينصرف أن أراد إذا ثم ثنتين
 مثنى الليل صالة:  أيضا عمر ابن وعن بالوتر الليل صالة أختموا أي"  وترا بالليل صالتكم آخر اجعلوا: "  قال أنه وسلم عليه هللاَّ  صلى
 )  الخمسة رواه صليت ما لك توتر ركعة فاركع تنصرف أن أردت فإذا مثنى

 :  ُعَمرَ  ابن عن دينارٍ  بن هللاَّ  وعبد نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 540

  َصلَّى قد ما ُتوِترله واحدةً  ركعة صلى الصبح أحدكم خِشي فإذا َمْثَنى َمْثَنى الليل َصالةُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -

 :  ُعَمرَ  ابن عن اردين بن هللاَّ  وَعْبدُ  نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 541

:  قوله(  َمْثَنى َمْثَنى الليل َصالةُ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال اللَّْيل صالةِ  عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َسأل رجالً  أنَّ  -
 أن بزيادة لكن مسلم الحديث ھذا وروى اثنين اثنين عن معدول ومثنى رباعية ال ثنائية فھي وتسليم بتشھد ركعتان ركعتان أي مثنى مثنى
 البخاري في كذلك وھو كتابنا في الحديث لھذا التالية األخرى الرواية كنص إلخ الليل صالة عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول سأل رجال
 كل عقب التسليم وھو ضلاألف بيان على محمول والحديث مثنى مثنى والنھار الليل صالة صحيح بإسناد والترمذي داود أبو وروى
 خشي فإذا:  وقوله الشافعية عند جاز واحدة بركعة تطوع أو واحدة بتسليمة ركعات جمع فلو والنھار الليل نوافل ذلك في يستوي ركعتين
 صالة آخر في الوتر جعل السنة أن على تدل وكلھا الصبح قبل أوتروا:  أيضا وفيه تصبحوا أن قبل أوتروا:  مسلم وفي إلخ الصبح أحدكم
 الفرض يصلي حتى الفجر بعد يمتد:  وقيل العلماء جمھور رأي وھو الشافعية عند المشھور وھو الفجر بطلوع ينتھي وقته أن وعلى الليل

 له توتر وقوله الصبح بخشية يقيد فلم اه صليت ما لك توتر ركعة فاركع تنصرف أن أردت فإذا مثنى مثنى الليل صالة:  الخمسة وروى
 واألول وتر أو شفع إما العدد أن وذلك فردا صاله ما تجعل أي األعداد من الشفع قابل ما وھو وفتحھا الواو بكسر وترا تجعله صلى قد ما

بحَ  أحُدُكم َخِشي فإذا)  كذلك قيس ما والفرد اثنين على كسر بغير القسمة يقبل ما وھو الزوجي العدد  قد ما ُتوِترله واحدةً  ركعةً  صلى الصُّ
  ىَصلَّ 

  ِمْثلَهُ  ُعَمرَ  ابن عن دينار بن هللاَّ  َعْبدُ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 542

ھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 543  :  قال أبيه عن سالم عن الزَّ

بحَ  أحُدُكم َخِشي فإذا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي سمعتُ  -  "  بواحدة أَْوَتر الصُّ

 :  ُعَمرَ  ابن عن طاُوس عن دينارٍ  بن روَعمْ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 544
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  مثله وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  ِشھاَب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 545

 النبي عن عمر ابن عن مسلم وروى واحدة بركعة اإلتيان صحة يفيد بعده وما الحديث ھذا(  بركعة ُيوتر كان َوقَّاص أبي بن َسْعدَ  أن -
:  أكثره أما ركعة الوتر أقل أن على ويدل الليل آخر إلى تأخيره استحباب على دليل وھو الليل آخر من ركعة الوتر وسلم يهعل هللاَّ  صلى
 ووصلھا واحدة ركعة المالكية وقال واحدة بتسليمة أكثر ال ركعات ثالث الحنفية وعند الجمھور رأى وھو ركعة عشرة إحدى أنه تقدم فقد

 )  مكروه بالشفع

 :  يزيدَ  بن السائب عن خصيفة بن يِزيدِ  عن جريج ابن عن المجيد عبد) :  أخبرنا(  - 546

 على الليلةَ  ألَْغلَِبنَّ  قُْلتُ  قال ُعثمانَ  صالة عن أخبرُتك شئت إن:  الرحمن عبدُ  فقال َطْلَحة صالة َعنْ  التيِميَّ  الرحمن عبد سأل رجالً  أن -
 برجل فإذا فيه بالصالة واستأثر عليه ألزاحمن أي البيت بناء عند عليه قام الذي الحجر وھو يمإبراھ مقام الميم بفتح المقام(  الَمقام

ً  يزاحمني  تاركا فتأخر عثمان ھو فإذا إليه فنظر وجھھا ومحاسن رأسھا المرأة به تغطي ما وھو للنساء فيه واألصل القناع البسا أي متقنعا
 وقتھا الناس الستغراق والسكون الھدوء عليھا ويغلب الفجر تسبق التي الساعات أي الفجر أدى وھ كانت فلما له وإجالالً  إحتراما المقام له
ً  ُيزاحمني ِبَرُجلٍ  فإذا فقمتُ )  زائدة بركعة فأوتر قوله في والفاء قلنا كما بركعة اإلتيان صحة على دليل والحديث النوم في  فنظرت ُمَتَقنِّعا
 ُيَصلّ  لم بركعة فأْوَترَ  الَفْجر َھَوادي ھذه قلتُ  إذا حتى القرآن ُسجودَ  َسَجد ھو فإذا فصلى عنه تأخرتُ ف قال عنه هللاَّ  رضي ُعثمانُ  فإذا

  غْيَرھا

 :  الحارث ابن محمد بن ُعْتَبةُ :  أخبرني ُجَرْيج ابن عن اْلَمجيد عبدُ ) :  أخبرنا(  - 547

ً  أن -  أصابَ :  فقال عباس ابن فأَْخَبْرتُ  عليھا َيِزدْ  ولم واحدة بَرْكعةٍ  أْوتر ثم الِعَشاءَ  صلى ُمعاويةَ  َرأَى أنه أخبره عباس ابن مولى ُكَريبا
 صالته أي شاء ما الوتر قوله(  شاء ما الِوْترُ  ذلك من أَْكَثرَ  إلى سبعٌ  أو خمسٌ  أو واحدة ھي ُمعاويةَ  من أْعلَمَ  منا أحدٌ  َيكن لم إنه ُبَنيَّ  أي

 وجمھور األحاديث في جاء كما األكثر على عشرة ثالث أو عشرة إحدى إلى أي ذلك من أكثر إلى سبع أو خمس أو واحدة ركعة أي واحد
 يسلم أن فاألفضل ركعة من أكثر صلى ومن سبق كما ركعة وأقله ركعة عشرة إحدى أكثره أن على والحنابلة الشافعية ومنھم العلماء
 واحدة ركعة الوتر:  المالكية وقال األفضل خالف كان وإن صح وسلم واحداً  تشھدا لھا وتشھد الجميع وصل ولو ركعتين كل عقب

 مسعود وابن وعمر علي وكان المغرب صالة ھيئة على واحدة بتسليمة ركعات ثالث الوتر:  الحنفية وقال عندھم مكروه بالشفع ووصلھا
 بثالث يوتر أن أحب ومن فليفعل بخمس يوتر أن أحب فمن مسلم كل على حق الوتر:  والنسائي داود أبو وروى متصلة بثالث يوترون
 أوتر شاء ومن بثالث أوتر شاء ومن بخمس أوتر شاء ومن بسبع أوتر شاء فمن:  رواية وفي فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل
 )  التالي للحديث وتوضيح تأييد في الروايات وھذه بواحدة

 :  عائشة عن أبيه عن ُعْروةَ  بن ِھشام عن ُجَرْيج ابن عن اْلَمجيد عبد) :  أخبرنا(  - 548

  ِمْنھن األخيرة في إال ُيَسلِّم وال يْجلِسُ  ال َركَعات بخمس ُيوِترُ  كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن -

 :  قالت عائشةَ  عن مسروقٍ  عن َيعقوبَ  أبو:  أخبرنا ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 549

 أن:  والمعنى لغة وبضمتين الصبح قبيل:  بفتحتين السحر(  السحر إلى وتره فانتھى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  أْوَترَ  اللَّْيل ُكلِّ  من -
 وسط في وثالثة ذلك بعد وأخرى العشاء عقب مرة فصلى الفجر إلى العشاء من الليل أوقات جميع في أوتر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ 
ً  يلتزم يكن لم أنه:  يعني لصبحا قبيل إلى ذلك وبعد الليل  أنه إال موسع فوقته مصليه وأجزأ قبل فيه أدى وقت فأي فيه يؤديه معينا وقتا
 رسولُ  قال:  قال جابر عن مسلم روى فقد الليل آخر إلى يؤخره أن باإلنتباه يثق ولمن النوم قبل به يبكر أن باالستيقاظ يثق ال لمن ينبغي

 الليل آخر صالة فإن الليل آخر فليوتر آخره يقوم أن طمع ومن أوله فليوتر الليل آخر من يقوم أال خاف من"  موسل عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 بھا يثق ال وأمامن باليقظة يثق لمن أفضل الليل آخر إلى الوتر تأخير أن على للداللة واضح وھو الرحمة مالئكة تشھدھا أي اه"  مشھودة
 )  الصريح الصحيح التفصيل ھذا على محمولة المطلقة واألحاديث النوم غلبهي أن مخافة تقديمھا له فاألفضل

 :  قال هللاَّ  بعد بن ِحّطانَ  عن الَغَنويِّ  َھارونَ  أبي عن ُعلَيَّة ابن) :  أخبرنا(  - 550
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ل ُيوِترَ  أن شاء فمن أنواعٍ  ثالثةُ  الِوْترُ :  عنه هللاَّ  رضي عليٌ  قال -  ركعتين َوُيَصلّي بركعة َيْشَفعھا أن شاء فإن يقظاست ثم أوترَ  اللَّْيل أوَّ
  الليل آِخرَ  أوتر شاء وإن ُيْصِبحَ  حتى ركعتين ركعتين صلى شاء وإن َفَعل يوتر ثم ُيْصِبحَ  حتى ركعتين

 :  قال نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 551

ةَ  ُعَمرَ  ابن مع كنتُ  - ْبحَ  ُعَمر ابن َفَخِشي ُمَتَغيِّمةٌ  والسماءُ  بمكَّ  ألنه وذلك(  بواحدة َفَشَفع لَيال َعلَْيه فرأى الَغْيمُ  َتَكشَّف ثم بواحدةٍ  فأَْوتر الصُّ
 وتبين الغيم انكشف ثم بواحدة فأوتر الصبح يدركه أن وخاف غيم بالسماء كان وقد مثنى مثنى الليل صالة:  المتقدم بالحديث يعمل أن أراد
 يؤدي أن:  التنفل في واألولى متنفال كان وقد الفجر طلوع وھو المحذور لزوال أخرى ركعة بركعته فالحق الليل من بقية ھناك أن له

 )  سلف كما ركعتين ركعتين

 :  نافع عن مالك) :  أخبرنا(  - 552

ْكعة بين ُيَسلّشم كان عمر ابن أن -  األصل أن إلى يخيل والركعتين الركعة بين قوله(  حاجته ببعض َيأُْمرَ  حتى الِوْتر من والركعتين الرَّ
 عند جائز وھذا بثالثة أوتر ثم الركعتين رأس على سلم األمر دعاه إذا كان عمر ابن أن ھذا على والمعنى والركعة الركعتين بين الصحيح
 ھنا كما األصل كان وإن مجتمعة الثالثة الوتر ركعات يؤدى أن يوجبون الذين الحنفية على وحجة لھم دليال الحديث ويكون الشافعية
 )  قلنا كما والركعة الركعتين بين والمراد الوتر عماد ألنھا الركعة قدم أنه: فيقال

  الفوائت قضاء في والعشرون الحادي الباب

 :  قالَ  َسعيد أبي عن اْلُخدري َسعيد أبي ابنِ  الرحمنِ  عبدِ  عن الَمْقَبِري عن ِذْئب أبي ابن عن فَُدْيك أبي ابن) :  أخبرنا(  - 553

 ولذا بالليل مختص أنه وقيل الزمان من الطويل الحين:  فكسر بفتح الھوى(  ِبَھِويّ  المغربِ  َبْعدَ  كان حتى الصالة عن الَخْنَدقِ  َيْومَ  ِبْسَناحُ  -
 قد الخوف صالة تكن ولم األعداء بحرب إلشتغالنا منھا منعنا أي عنالصالة حبسنا وقوله الليل من الممتدة الساعة ھو:  بعضھم قال

ُ  وَكَفى: (  عزوجل هللاَّ  قولُ  وذلكَ  ُكفيَنا حتى الليل من)  بعد شرعت ُ  وكان القِتال المؤمنين هللاَّ ً  هللاَّ  هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَدَعا)  عزيزاً  قويا
ْھر فأقامَ  فأَمَرهُ ِبالاَلً  وسلم عليه  المْغِربَ  أقام ثم كذلك فصالھا العصر مأقا ثم وقتھا في ُيَصلّيھا كان كما َصالََتَھا فأْحَسنَ  فصالھا الظُّ

ً  َفَصالَّھا الِعشاء أقام ثم كذلك َفَصالَّھا ً  أو َفِرَجاالً  الَخْوفِ  صالة في َيْنِزلَ  أن َقْبلَ  وذلك:  قال أيضا :  أمور الحديث ھذا من يؤخذ(  ُرْكبانا
 بعذر تركھا إن وأما الفور على يجب ال ويقل األصح ھو عذروھذا بغير تركھا إذا الفور على تقضى أن ويجب الفائتة قضاء وجوب األول

 الذنب ھذا ألن عذر بغير تركت إذا الفائتة قضاء بعدم فقال الظاھرية بعض وشذ الصحيح على التأخير ويجوز فوراً  قضاؤھا فيستحب
 فالعشاء فالمغرب فالعصر الظھر قضى وسلم عليه هللاَّ  صلى فإنه مرتبة تقضى الفوائت أن:  والثاني فات ما بقضاء يتدارك أن من أكبر
 أمر بقوله األذان دون اإلقامة يسبقھا فائتة كل أن والثالث لألفضل تاركا وكان صح مرتبة غير صالھا لو حتى الشافعي عند مستحب وھذا
 للفائتة يؤذن أن عندھم حواألص الشافعية عند خالف المسألة ھذه وفي لألذان ذكر الحديث في وليس إلخ العصر أقام ثم الظھر فأقام بالل
 الصالة بوقت لإلعالم ألنه الفائتة في األذان ترك الحنفية ومذھب مسلم حديث من الفائتة في بالل أذان من قتادة أبي حديث في ثبت كما

 مستحب ذلك أنو بسواء سواء الحواضر مثل بجماعة تؤدي الفوائت أن:  والرابع للشافعية رأي وھو وقتھا فات وقد ألدائھا الناس ليحضر
 ترك كيف فيقال المقام ھذا في البال على يرد قد ما لدفع ركبانا أو فرجاال الخوف صالة في ينزل أن قبل وذلك وقوله الشافعية مذھب وھو

 كلفت تعرضھم غير من أداؤھا للمحاربين يمكن التي الخوف صالة هللاَّ  شرع وقد اليوم ذلك في الصالة وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول
 عن الصلوات يؤخرون أصحابه وال النبي يعد فلم فيھا القرآن نزول بعد فأما ذاك إذ شرعت قد تكن لم الخوف صالة بأن فأجاب أعدائھم
 )  أوقاتھا

 :  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أصحاب من رجل عن ُجبير بن نافعٍ  عن دينار ابن يعني َعْمٍرو عن ُسفيانُ )  أخبرنا(  - 554

ً  كان وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه عناه الذي السفر(  َسَفرٍ  في وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي نكا -  أدركه حتى ليلة فسار خيبر غزوة من راجعا
 واالستراحة للنوم الليل آخر المسافر نزول:  التعريس بالتشديد فعرس قوله(  َفَعرَّسَ )  ھريرة أبي برواية مسلم في كما فعرس الكرى
 صالحٌ  رجلٌ  أالَ :  فقالَ )  وحرسه حفظه:  بالفتح وكلئا فيھما بالكسر وكالء كالءة نفع باب من يكلؤه كأله ويحفظنا يحرسنا أي كلؤناي وقوله
 األسفار على القوي البعير ھي الراحلة(  َراِحلَِتهِ  إلى باللٌ  فاْسَتَندَ :  قال هللاَّ  رسولَ  يا أنا:  باللٌ  فقال الصالة عن َيْرقُدُ  فال اللَّْيلَةَ  يكلؤنا

 الفجر قيل جمله إلى ظھره ركن بالال أن المعنى ھو بظھر اعتمدعليه الشئ إلى واستند للمبالغة وھاؤه سواء فيه واألنثى الذكر واألحمال
 وجوھھم لىع بحرارتھا أحسوا أن بعد أي الشمس بحر إال نومھم من وينتبھوا يھبوا فلم أي"  الشمس بحر إال يفزعوا فلم"  النوم فغلبه
 النوم غلب كيف يقال وھنا ما فزع من يخلوا ال ينبه الذي ألن الخوف بمعنى الفزع من وكأنه وانتبه ھب أي نومه من بالكسر فزع يقال
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 عدم عللوا فقد مثال الريح كخروج به المتعلقة الحسيات يدرك إنما القلب أن والجواب عيناه نامت وإن قلبه ينام ال الذي وھو الرسول
 القلب كان وإن نائمة وھي بالعين بل بالقلب يدرك فال الفجر طلوع أما الحسية بھذه يشعر أي ينام ال قلبه بأن بالنوم وضوئه قاضانت

 قلت ما أين(  ؟ تقل ما أين باللُ  يا:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فقال ُوُجوھھم في الشَّْمسِ  ِبَحرِّ  إالَّ  َيْفَزُعوا فلم الفجرَ  واْسَتْقَبلَ ) يقظان
 أي إلخ بنفسي أخذ بالل فقال(  ِبَنْفِسك الذي ِبَنْفِسي أَخذَ :  هللاَّ  رسولَ  يا باللٌ  فقال)  غيرھا دون الخطية النسخ إحدى في االستفھام ھذا

 َرْكعتى صلى ثمَّ  وسلم هعلي هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فتوضأ:  قال)  وعد كما إيقاظھم عدم من يعتذر النوم وھو غلبك ما نفسي على غلبني
ً  اقتادوا:  قالَ  ثم الَفْجر  قال مسلم وفي المطلق المفعول عن نائب فھو قليال أي شيئا رواحلكم اقتادوا أي اقتادوا(  اْلَفْجرَ  َصلَّى ثمَّ :  قالَ  شيئا
 مسلم في ذكره لما باقتيادھم أمرھم وإنما ورالف على يكون أن يلزم ال بعذر الفائتة قضاء أن على دليل وھذا شيئا رواحلھم فاقتادوا اقتادوا
 أخذ وبھذا الفجر صلى ثم قليال انتقل ثم أوال صالھا فإنه الصبح سنة قضاء على دليل الحديث وفي الشيطان فيه حضرھم منزل ھذا أن من

 صالة نسي من وسلم عليه هللاَّ  صلى لقوله كلھا الراتبة السنن قضاء الشافعية عند والصحيح غيرھا دون الفجر سنة بقضاء فقالوا الحنفية
 )  ذلك وغير الوقد عنھا شغله حين العصر بعد الظھر سنة كقضائه الصحيح في كثيرة أُخر واألحاديث ذكرھا إذا فليصلھا

  المريض صالة في والعشرون الثاني الباب

ه عن الحسن عن يوِنسَ  عن الثقةُ ) :  أخبرنا(  - 555  :  قالت أُمِّ

 يؤخذ ومنه الجلد:  واألدم المخدة بالكسر الوسادة(  ِبَھا َرَمدٍ  من أَدمٍ  ِوَساَدةِ  على َتْسُجدُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوج لََمةَ سَ  أُمّ  رأيتُ  -
 )  قھري لعذر الوثير الفراش على السجود جواز

  وأحكامھا الجنائز صالة في والعشرون الثالث الباب

 :  َعتيك بنِ  جابرِ  بنِ  هللاَِّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 556

 أي به فصاح المرض غلبه أي للمجھول بالبناء غلب(  ُغلِبَ  قد َفَوَجَدهُ ثابت بنَ  هللاَّ  َعْبدَ  َيُعودُ  جاء وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول)  راجعون إليه وإنا للله إنا قال أي فاسترجع(  فاْسَتْرَجعَ  ُيِجْبهُ  فلم به فصاح)  الرد عن لعجزه يجبه فلم باسمه ناداه
 يأسا بالبكاء أصواتھن النسوة فرفع المرض عليك غلبنا أي للمجھول بالبناء عليك غلبنا(  الربيع أبا يا َعليك ُغلِْبَنا: "  وقال وسلم عليه

 رفع بغير البكاء أما المحرم ھو ھذا ألن بالبكاء صوتھا ترفعن فال أي باكية تبكين فال مات أي وجب فإذا دعھن هللاَّ  رسول فقال وجزعا
 فالبكاء الصحاح في كما وغيرھم بنته وابن عبادة بن سعد وعلى إبراھيم إبنه على بكى وسلم عليه هللاَّ  صلى ألنه بمحظور فليس صوت
 ابن برؤية عيناه فاضت لما ألنه ضعيف وھو هبعد ومنعه الموت قبل فأجازه الحديث ھذا بظاھر أخذ لمن خالفا وبعده الموت قبل جائز
 من هللاَّ  يرحم وإنما عباده قلوب في هللاَّ  جعلھا رحمة ھذه قال هللاَّ  رسول يا ھذا ما عبادة ابن سعد له وقال األخيرة لحظاته في بناته إحدى
 واللطم الندب حرم وإنما وفضيلة رحمة اھم بل كراھة أو حرمة من فيھما شئ ال العين ودفع البكاء مجرد أن فأعلمه الرحماء عباده
)  لسانه إلى وأشار بھذا يعذب ولكن القلب بحزن وال العين بدمع يعذب هللاَّ  إن:  وسلم عليه هللاَّ  صلى قوله ھذا ويؤيد بھما المقرون والبكاء
ُتُھنَّ  َعتيكٍ  اْبنُ  َفجعلَ  َوَبَكْينَ  النسوةُ  فصاحَ   الوُجوبُ  ما:  قال باِكَيةٌ  َتْبِكَينَّ  َفالَ  َوَجب فإذا َدْعُھّنض:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فقال ُيَسكِّ
  َماتَ  إَذا:  قال ؟ اللَّ  يارسول

 :  ِشَھاب ابن عن إبراھيمَ  بنِ  َسْعدِ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 557

 يكونان المتوفي عيني ألن عينيه أغمض المراد(  َسلََمةَ  أبا أْغمض وسلم هعلي هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أَنِّ  ُيَحدِّثُ  كان ُذؤيبِ  بن َقِبيَصةَ  أنَّ  -
 إخفاء نغمضھما أن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فعلمنا رھيب بشكل الجفنين مرتفعتي مفتوحتين أي شاخصتين جسمه روحه مفارقة بعد
 )  السنة من بھذا العمل أن الحديث من وفھم البغيض المنظر لھذا

 :  قال ُملَْيَكةَ  أبي ابن أخبرني ُجَرْيجْ  ابن عن العزيز عبد بنُ  الَمجيد َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 558

 جاء ثم أحِدِھما إلى َجلَستُ  َبْيَنھما لجالس إني:  فقال ُعَمر وابنُ  َعباسٍ  ابنُ  وَحَضَرھا َنْشَھُدھا فِجئنا بمكةَ  عفان بنِ  لعثمانَ  ابنةٌ  ُتوفيتْ  -
 ببكاء لَُيَعذَّبُ  الَمّيتَ  إن:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فإن الُبَكاء عن َتْنَتھي أال:  ُعْثمان بن لَعْمرو ُعَمر ابن فقال إليّ  فجلس اآلخر
 :  قال َعبَّاس ابن َحدَّثَ  ثم ذلك َبْعضَ  َيقُولُ  ُعَمرُ  كان قد:  عباسٍ  ابنُ  فقال َعلَيه أَْھلِه
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 فإذا فذھبتُ  ؟ الركبُ  ھؤالءِ  َمنْ  فاْنُظر فاْذَھبْ  قال شجرة ِظلِّ  َتْحتَ  ِبَرْكبٍ  إذا بالَبْيداءِ  ُكّنا إذا حتى مّكةَ  من لخّطابا بنِ  ُعَمرَ  مع َصَدْرتُ 
ً  َسِمْعتُ  ُعَمرُ  أُصيب فلما المؤنين بأميرِ  فاْلَحقْ  اْرَتِحلْ  فقلتُ  ُصَھيب إلى َفَرَجْعتُ  اْدُعه قال ُصَھيبٌ   واصاحباه أخَياه وا ولويق َيبكي:  ُصَھْيبا
ا قال ؟ َعلَْيه أَْھلِه بُبكاء لَُيَعذَّبُ  الَمّيتَ  إن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  قال َوَقدْ  َعلَيَّ  أتبكي:  ُصَھيبُ  يا ُعَمرُ  فقال  ذكرتُ  ُعَمرُ  مات َفلَمَّ
ُ  َيْرَحم فقالت لعائشةَ  ذلك  الميت إن:  قوله(  عليه أھله ببكاء ليعذب الميت أن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َحدَّثَ  ما وهللاَّ  ال ُعَمر هللاَّ

 رواية من كلھا وھي عليه نيح بما قبره في يعذب رواية وفي أھله بكاء ببعض رواية وفي الحي ببكاء:  رواية وفي عليه أھله ببكاء ليعذب
: "  تعالى بقوله محتجة قالھا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي يكون أن وأنكرت للنسيان عائشة السيدة ونسبتھا هللا عبد وابنه الخطاب بن عمر
 بمشيئته ألنه أھله ببكاء يعذب فھذا موته بعد عليه ويناح يبكبي أن أوصى بمن مؤولة إنھا الجمھور وقال"  أخرى وزر وازرة تزر وال

 وزر وازرة تزر وال: "  تعالى لقوله يعذب فال ذنبھم الذنب إنماو له ذنب فال ذلك منھم يطلب أن بغير وناحوا عليه أھله بكى فإن وطلبه
 ترى أال لديھم المتعارف على مطلقا الحديث فجاء بالبكاء يوصوا أن:  الجاھلية في عادتھم من كان ألنه الحديث أطلق وإنما قالوا"  أخرى
 :  طرفة قول في

 معبد إبنة يا الجيب على وشقي...  أھله أنا بما فانعيني مت إذا

 :  اآلخر وقول

 ؟ ؟ مضر أو ربيعة من إال أنا وھل...  أبوھما يعيش أن ابنتاي نى

ً  تخمشا وال...  تعلمانه بالذي فقوال فقوما  شعراً  تحلقا وال وجھا

 اعتذر فقد كامال حوال يبك ومن...  عليكما ارم اسم ثم الحول إلى

 بتفريطه فيؤخذ الواجب في مفرط البكاء عن ينه لم فمن بتركھما يوصي لم أو والنوح بالبكاء أوصى من على محمول ھو:  طائفة وقالت
 بترك أھله يوصي أن اإلنسان على يجب أنه:  القول ھذا ومعنى غيره فعل فيما له ذنب وال التبعة من خرج فقد ذلك عن نھى من وأما

 والقتل كالسب اإلسالم عنھا نھى التي مفاخرھم من للميت نهويذكر النائحات يعدده بما يعذب الميت أن معناه:  جماعة قالت و عليه النياحة
 ساعاته في فإنه الموت على أشرف من بالميت المراد أن:  تأويله في قيل ما خير ومن شجاعة يعدونه كانوا مما ذلك ونحو والتخريب
 وقالت حاله إليه يؤول ما باعتبار حيا يزال ال كان وإن ميتا وسمي تعذيبه معنى فھذا عليه باكين أھله رؤية من األلم أشد يتألم األخيرة
 مجرد ال ونياحة بصوت البكاء:  ھنا بالبكاء فالمراد:  كل وعلى عليه أھله بكاء وقت في بذنبه يعذب أنه والمراد الكافر في إنه:  عائشة
ً  الكافِرَ  َيِزيدُ  هللاَّ  إن قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  ولكن)  سابقا قلنا كما العين دمع (  القُرآنُ  َحْسُبكم عائشةُ  فقالتْ  َعلَْيه أَْھله بُبكاء َعَذابا
ُ : (  ذلك عند َعبَّاسٍ  ابن وقال)  أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  ال  يؤخذ(  شئ من ُعَمرَ  ابن قال ما َفوهللاَّ  ُملَْيَكةَ  أبي ابن وقال)  وأَْبَكى أَْضَحكَ  وهللاَّ
 على حلفت إنھا:  يقال وال الشافعية مذھب وھذا بالقرائن الظن بغلبة اكتفاء به يقطع لم ما على يحلف أن لالنسان وزيج أنه ھذا حلفھا من
 في وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  من سمعته:  لقالت سمعته لو ألنه حياته آخر في وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسولُ  من ذلك لسماعھا علم
 "  أخرى وزر وازرة تزر وال: "  باآلية إال تحتج مل أنھا مع حياته آخر

 :  يقول ُعَمر بنَ  هللاَّ  َعْبد أَنَّ  لھا وُذِكر عائشةَ  َسِمَعتْ  أنھا َعْمَرة عن أبيه عن بكر أبي بن هللاَّ  َعْبد عن أََنس ْبنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 559

 وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َمرّ  إنما َنِسي أو أخَطاء ولكنَّهُ  َيْكِذبْ  لم إنَّه أَما:  عنھا هللاَّ  عائشُةرضي فقالت الحيِّ  ببَكاء ليَعَذبُ  الميِّتَ  إنَّ  -
 مسلمال غير التعذيب حقه في المحكى الميت أن أي(  َقْبِرَھا في لُتَعذَّبُ  وإنَّھا َعلَْيھا ليْبُكونَ  إنَُّھم: "  فقال أْھلُھا عليھا َيْبكي وھي َيھُوِديَّةٍ  على
 فال يه نأنس أن لنا ينبغي رائع أدب أخطأ ولكنه يكذب لم أنه قولھا وفي عليھا أھلھا بكاء حال في بكفرھا تعذب فھي يھودية امرأة وھي
 التعصب على ويحملھم قلوبھم يغير وال نفوسھم على يشق فال وتلطف بتأدب بل وخشونة بغلظة وأحاديثھم رواياتھم بتكذيب إخواننا نفاجئ
 ) "  محقين غير كانوا وإن يقولون لما مسوالتح

ْختيانيّ  أيُّوبَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 560  :  َعِطيةَ  أمّ  عن ِسيِرينَ  ابن عن السِّ

ً  اغِسْلنھا: "  اْبَنته َغْسل في لَُھن قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  أن - ً  أوْ  َثالثا  واْجَعْلنَ  َوِسْدرٍ  ِبَماءٍ  كَ ذلِ  َرأيُتنَّ  إنْ  ذلك من أْكَثر أو َخمسا
ً  أوْ  َكافُوراً  األخيَرةَ  في  فروض كلھا ودفنه عليه والصالة وتكفينه الميت وغسل زينب بھا المراد ابنته غسل في لھن قال(  َكافُور ِمنْ  َشيئا

 ويندب الفرض عن زيادة ألنه إليه وبمند أكثر أو خمسا أو ثالثا الغسل وكون جميعا أتموا وإال الباقين عن سقطت البعض بھا قم إن كفاية
 فيحب وأفعاله وصفاته ذاته في فرد أي)  الوتر يحب وتر هللاَّ  إن: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى لقوله الحديث من يؤخذ كما وترا الغسل يكون أن



87 
 

 عرف ما كل المراد بل لھذا مستعينا وليس المطحون ورقه والمراد النبق شجر:  فسكون بكسر والسدر األفراد في شاكلته على كان ما
 ) "  الجسم ويصلب الھوام يمنع ألنه األخيرة الغسلة في الكافور استعمال إلى وندب:  قالوا عصرنا في كالصابون الوسخ بإزالة

انَ  بنِ  ِھَشامِ  أصحابناعن من الثِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 561  :  قالت األنصارية َعِطيَّةَ  أم عن ِسيِرينَ  بنتِ  َحْفَصةَ  عن َحسَّ

 مقدم في الشعر منبت األصل في النصية(  َخْلَفھا فأْلَقْيَناھا قُرون َثالثَ  وَقْرَنْيَھا َناِصيتَھا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  بنتِ  َشْعرَ  َضفَّْرَنا -
 قرون ثالثة شعرھا فضفرنا يةروا وفي الشعر من الخصلة:  فسكون بفتح والقرن الرأس مقدم في النابت الشعر ھنا بھا والمراد الرأس
 اعتبار على والتذكير قرون ثالث فقال انث وبعضھا ثالثة:  فقال القرن ذكر الروايات فبعض قرون ثالثة ومشطناھا)  قرن(  اللسان وفي
 )  الغسل في النساء بشعر يصنع ما علمنا وبھذا أعلم وهللاَّ  الخصلة اعتبار على والتأنيث الشعر من الجزء

 :  جعفرٍ  أبي عن ُجرْيج ابن عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 562

ً  ُغِسل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أن -  )  إليه وترامندوب وتكراره واجب الغسل أن مر قد(  َثالثا

 :  أبيه عن محمد َجْعفِربن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 563

ل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أن -  ثيابه من نجرده:  فقالوا األمر في حاروا غسله أرادوا لما أنھم عائشة عن روى(  قميص يف ُغسِّ
 وعليه فغسلوه فقاموا ثيابه وعليه غسلوه:  يقول يعرفونه ال من متكلما فسمعوا النوم عليھم فألقى ثيابه وعليه نغسله أم موتانا نجرد كما

 )  وسلم عليه هللاَّ  صلى به خاص إجالل وھذا أيديھم دون بالقميص ويدلكونه القميص فوق الماء يصبون قميصه

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 564

ل عنه هللاَّ  رضي الخطاب بن ُعَمر أنَّ  -   َعليهِ  وُصلِّيَ  َوُكفِّنَ  ُغسِّ

 :  هللاَّ  عبدِ  بن جابر عن مالك بن َكْعب بن الرحمن عبد عن ِشَھاب ابن عن َسْعد بن اللَّْيث عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 565

لِ  لَمْ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أن -  اإلسالم أعداء محاربة في قتلوا الذين وھم الشھداء أن منه وفھم(  ُيَغّسلھم ولم أحد َقْتلى َعلَى ُيصَّ
 عليه هللاَّ  صلى أنه ورد ألنه يغسلوا لم وإن عليھم يصلى:  قالف حنيفة أبو وخالفھم الفقھاء جمھور مذھب وھذا عليھم يصلى وال يغسلون ال

 وأبو والطھارة الغسل لعدم الجمھور عند الصالة وعدم عليه متفق غسلھم فعدم لھم الدعاء على الجمھور وحمله أحد قتلى على صلى وسلم
 )  المصلين في الطھارة تحقق يكفي:  يقول حنيفة

 :  أَنسَ  عن زيد بن أسامة عن الزھري عن أصحابنا بعض) :  أخبرنا(  - 566

ْلھم ولم أُُحد َقْتلى على ُيصل لم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أَن -   ُيَغسِّ

ْھري عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 567 َته الزُّ  :  صعير أبي ابن عن َمْعَمر َوَثبَّ

لُوُھم ھؤالءَ  على َشِھْدتُ :  فقال)  هللاَّ  سبيل في أرواحھم بذلوا أنھم أشھد أي(  أُُحدٍ  َقْتلى على أشَرفَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن - (  َفَزمِّ
 وروايتنا فيه التف إذا بثوبه تزمل:  يقال فيھا لفوھم أي ودمائھم بثيابھم زملوھم أحد قتلى حديث في األثير إلبن النھاية في:  زملوھم
 أخرى نجاسة ھناك كان فإن وجروحھم بدمائھم يدفنون بل يغسلون ال أنھم أي الجرح وھو تحبالف كلم جمع وھي وكلومھم بدمائھم زملوھم
 طھر في اآلخرة الدار إلى لينقلوا والنظافة التطھير الغسل من المراد ألن:  قلنا يغسل وغيرھم الحالة ه بھذ يدفنون لماذا قيل فإن أزيلت
 من وتلقوا الدرجات أعلى هللاَّ  عند استحقوا قد عزيزة ودماء كريمة أرواح من هللاَّ  سبيل في بذلوا بما والشھداء حسنة وحالة ونظافة
 "  وُكلُومھم ِبِدَماِئِھمْ )  وأھلھم أبنائھم وبين فراشھم على ماتوا ممن غيرھم إليه احتاج عما أغناھم فما التحيات بأسمى المالئكة

 :  قال دينار بنِ  َعْمرو عن ُعَيْينةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 568

ا:  يقولُ  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابنَ  سِمعتُ :  يقولُ  ُجبير بن َسعيدَ  سِمعتُ  -  َفُوِقصَ  بعيِرهِ  عن َرُجلٌ  َفَخرَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيِّ  مع ُكنَّ
 عن حرة أبي بن إبراھيمُ  وزاد:  ُسفيانُ  قال"  رأسه خمروات َثوَبْيه في وكفُِّنوهُ  وِسْدرٍ  بماءٍ  إِْغِسلُوهُ: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  فقال فمات
ُروا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن عباس ابن عن ُجبير ابن سعيد ُروا َوالَ  َوْجَھهُ  وَخمِّ ً  ُتِمسوهُ والَ  َرْأَسهُ  ُتَخمِّ  يوم ُيْبعثُ  فإنه طيبا
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ً  القيامة يا  هللاَّ  صلى النبيَّ  فقال محرم وھو وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  مع ونحن بعيره وقصه رجال أن بلفظ الخمسة الحديث ھذا روى(  ُملَبِّ
 عنقه كسرت أي للمجھول بالبناء روايتنا في وقص:  وقوله محرما كان أنه الرواية ھذه من ففھم"  إلخ وسدر بماء اغسلوه: "  وسلم عليه
 أن على فدل ثوبين في:  رواية وفي ثوبيه في وكفنوه:  قال ثم سقط أي بعيره عن رفخ:  قوله معنى وھذا فوقھا من به رمت الدابة ألن

 الشافعية مذھب وھذا القيامة يوم يبعث ألنه تغطوھا ال أي رأسه تخمروا وال غطوه أي وجھه وخمروا:  قال ثم الزم ال إليه مندوب اإليثار
 )  كغيره فصار بالموت انقطع اإلحرام إن:  والحنفية المالكية وقال اإلحرام لبقاء

 :  شھاب ابن عن ُجَرْيج ابن عن سالم ُبن َسعيدُ ) :  أخبرنا(  - 569

  ذلك ِمْثلَ  َصَنعَ  َعفَّان بن ُعثمان أن -

ْھري عن َبْكر أبي بن هللاَّ  عبد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 570 بيرِ  بنَ  ُعْرَوة عن الزُّ  :  قالت عائشة عن الزُّ

لَ  ما اْسَتْدَبْرنا ما أْمِرنا من ْقَيْلَنااْستَ  لو -  لو: "  بلفظ والحاكم حبان وابن داود أبو رواه(  ِنَساؤهُ إالَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َغسَّ
 الوقت فوات بعد لتذكرھا نساؤه إال ماغسله آخرا لي ظھر ما أوال لي ظھر لو أي)  نساؤه إال غسله ما استدبرت ما أمري من استقبلت

 أن الشافعي وروى ماجة وابن أحمد رواه"  ودفنتك عليك صليت ثم وكفنتك لغسلتك قبلي مت لو: "  لھا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  قول
 ال:  فقالوا الحنفية وخالفت اآلخر الزوجين أحد غسل جواز في الجمھور مذھب وھذا أبابكر زوجھا غسلت أسماء وألن فاطمة غسل عليا
 )  بالموت النكاح وبطالن بينھما العالقة النقطاع زوجته يغسل أن لرجلل يجوز

تھا عن طالب أبي بن جعفر بن محمد بنت محمد أم عن ُعَماَرة عن محمد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 571  :  ُعَمْيسٍ  بنت أسماءَ  َجدَّ

لْ  أن أوصت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول بنتَ  فاطمةَ  أن - لتھا وَعليّ  ھي ماتت إذا َھاُتَغسِّ  كان وعلي(  عنه هللاَّ  رضي وعليّ  ھي َفَغسَّ
 )  له تعين لما الحنفية على حجة وھو السابق الحديث في مضى كما زوجته يغسل أن يجوزللرجل أنه ففھممنه فاطمة زوج

 :  قال عنه هللاَّ  رضي عليّ  عن بَكعْ  ابنِ  ناِجيةَ  عن اسحاق ابن عن ُشْعَبة عن الھيثم بن ُعَمرو) :  أخبرنا(  - 572

ً  َماتَ  إنَّهُ  قُْلتُ  َفواِرهِ  إْذَھبْ :  َقال َماتَ  َقدْ  أبي إنَّ  وأمي أْنتَ  بأبي هللاَّ  رسول يا قلتُ  -  إْذَھبْ :  قال أتيته ثم َفَواريُتهُ  َفواِرهِ  إْذَھبْ  َقالَ  ُمْشِركا
 أي فواره اذھب وقوله وإجالل إعزاز كلمة وھي فداؤك ھما أي وأمي بأبي مفدى أنت التقدير و وخبر مبتدا وأمي أنت بأبي(  فاْغتسل
 الحكم من يتثبت أن يريد كان عليا سيدنا كأن فواره اذھب:  وقال به أمره ما هللاَّ  رسول فكرر مشركا مات إنه:  علي فقال أدفنه أي أخفه
 العالئق يفصم الذي الشرك على لموته دفنه إثمفي عليه يكون أن ىيخش كأنه مشركا مات إنه:  للرسول قوله ذلك على ويدل الحالة ھذه في

 بعد أباه الولد ينسى أن تأبى عليھا يحض التي األخالق ومكارم اإلسالم سماحة ولكن وأبيه اإلبن بين التوارث ويمنع األقارب بين ويفرق
 أو توفى إذا أبيه بإزاء المسلم على الواجب أن على يدل الحديث وظاھر الكريم الخلق ھذا و الدين ھذا فلله ودفنه بتشييعه يھتم وال موته
 الظاھر باإلغتسال إياه وأمره مسلما مات بمن خاصة ھذه ألن صالة وال تكفين وال غسل فال ذلك من أكثر يلزمه وال دفنه يباشر أن ابنه
 )  منھا التطھر ينبغي نجاسة في كان فكأنه الماإلس على الشرك صاحبھا آثر جثة تشييع من الطھارة طلب إلى رمز وكأنه للندب أنه

 :  عباس ابن عن جبير ابن سعيدِ  عن َخيَثم بن ُعثمان بن هللاَّ  عبد عن ُسليم بنُ  يحي) :  أخبرنا(  - 573

 عائد الضمير أحياؤكم فليلبسھا قوله(  موتاكم يَھافِ  وَكفُِّنوا أْحياؤكم َفْلَيْلَبْسَھا الَبَياضُ  ثيابُكم َخْيرِ  ِمنْ : "  َقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -
 عليه متفق وھذا البيض الثياب في الميت تكفين السنة أن ھذا من وعلم موتاكم فيھا وكفنوا أحياؤكم البيض الثياب فليلبس أي الثياب على

 هللاَّ  زرتم ما أحسن"  ماجة ابن روى حياءلأل البياض لبس أيضا السنة من وأن بيض ثياب في كفن عليه هللاَّ  صلوات الرسول أن وسيأتي
 " "  البياض ومساجدكم قبوركم في به

 :  عائشةَ  عن أبيه عن ِھشَّام عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 574

 فالفتح وفتحھا نالسي بضم سوحلية(  عمامةٌ  وال قميصٌ  فيھا لَْيس ُسُحوليةٍ  ِبيض أَْثَواب ثالثة في ُكفِّنَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنّ  -
 سحل جمع سحول إلى فنسبة الضم وأما باليمن قرية وھي السحول إلى أو يغسلھا أي يسحلھا ألنه القصار وھو بالفتح السحول إلى نسبة
 منه وعلم الفرد إلى ال الجمع إلى نسب ألنه شاذة النسبة تكون ھذا وعلى القطن من صنع بما بعضھم وخصھم النقي األبيض الثوب وھو
 وقال الجمھور ذلك وعلى للعمامة وال للقميص داعي وال لميت وال لحي فيه منفعة ال اسراف ألنه ثالث عن الكفن لفائف تزيد ال السنة أن

 دين وال عقل يقرھما ال لألموال وتبديد اسراف ذلك على الزيادة أن الحديث من وفھم الثالثة اللفائف مع القميص يستحب والحنفية المالكية
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 خريرا تكون كأن نوعھا في والمغاالة أثوابه ومضاعفة الكفن في التوسع من وفقرائھم أغنيائھم الشعب عامة من نراه ما الدين فاةمجا فمن
 وإن والمباھاة التفاخر إال عليه يحمل وال الحكيمة شريعتنا ترضاه وال ورسوله هللاَّ  يكرھه مما فھذا أحياء الموسرون يلبسه ما أغلى من
 تأكلھا أن تلبث ال والتي وجھھا غير في تبذر التي األموال بھذه أولى شك وال فھم صغار المتوفي ورثة في كان إن يتضاعفل السفه ھذا

 )  الدفن عقب المقابر لصوص يتخطفھا أو األرض

 :  قال ُھريرة أبي عن الُمَسّيب ابن عن ِشَھاب ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 575

 قوله(  تكبيرات أْربع وَكبَّر بھم وَصفّ  الُمَصلَّى إلى بھم وَخَرج فيه مات الذي اليومَ  النجاشي للناس وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َنَعى -
 يوم في المدينة إلى الحبشة من الخبر يصل أن يتصور ال إذ الوفاة بھذه رسوله أخبر الذي ھو هللاَّ  بأن يشعرنا فيه مات الذي اليوم في

 وأحمد الشافعي وفيھم الجمھور مذھب وھو الغائب على الصالة أخذت الحديث ھذا ومن أسلم قد وكان الحبشة ملك ھو والنجاشي الوفاة
 )  الجمھور مذھب وھو أربع الجنازة صالة تكبيرات أن أيضا منه وفھم والمالكية الحنفية ومعھا

 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبىُّ  فأُخِبر َمِرضت ِمْسكينةً  أن أخبره ِنيفحَ  بن َسْھل بن أَُماَمة أَبا أن شھاب ابن عن مالك) :  أخبرنا(  - 576
 ماَتتْ  إذا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال -  َعْنھم وَيسألُ  الَمْرَضى َيعود وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  وكان -:  قال ِبَمرضھا
 أُخِبر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  أْصَبح فلما وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  ُيوقظوا أن اوكرھو ليالً  بَجنازتھا َفُخِرجَ "  بھا فآِذُنونى
 عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فخرجَ  لَْيالً  نوقظكَ  أن َكِرْھنا هللاَّ  رسولَ  يا فقالوا" .  ؟ بھا تؤذونني أن آُمْركم ألَم: "  فقال شأنھا من كان بالذى
 لنا لدرسا فيه وإن أخالقه وكرم رسولنا سمونفس على لدليال الحديث ھذا فى ان(  تكبيرات أربعَ  وَكّبر َقْبرھا على بالناس َصفَّ  حتى وسلم
 الرسول كان كما وفياتھم في ونواسيھم أھلھم ونعزي جنائزھم ونشيع مرضاھم فنعود ورعايتنا عطفنا المساكين فنولي به ننتفع أن ينبغي

 يصلي أن إال أبى ثم عليه عاتبھم ذلك فاتھم فلما المسكينة ھذه بوفاة يخبروه أن أوصاھم كيف ترى أنت فھا يفعل وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ 
 وأسالك سعتھا على الشوارع بھا تضيق والنفوذ السلطة ذوي جنائز نرى اآلن بالنا فما معھم عليھا يصلي أن فاته لما دفنھا بعد عليھا
 )  وغفرا عفوا فاللھم ألھلھا يؤبه وال بھا يحتفل ال الفقراء جنائز ويرى أھلھا ومواساة بأنبائھا تفيض فالصح وأعمدة البرق

 :  أُماَمةَ  أبي عن ِشَھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 577

 إذا ليال الدفن من مانع ال أنه وسابقه الحديث ذاھ من فھم(  الليل من ُتِوفَِيتْ  ِمْسِكينةٍ  َقْبرِ  َعلَى صلَّى وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 )  الحال إليه دعت

 :  هللاَّ  عبد بن جاِبرِ  عن َعقِيل بن محمد بنُ  هللاَّ  عبد عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 578

ً  المّيتِ  َعلَى َكبَّرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -  الفاتحة قراءة في كلھا وااله وما الحديث ھذا(  األولى رةالتكبي بعد الكتاب ِبأُمِّ  وَقَرأَ  أربعا
 ركن أنھا وأحمد الشافعي قال ولذا الكتاب بفاتحة الجنازة على قرأ أن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أمرنا ماجة والبن الجنازة صالة في
 ابن قول مع الشافعية عند ركنا تكون كيف قيل فإن الدعاء ةبني قرأت إذا إال الحنفية عند وتكره األولى التكبيرة بعد الجنازة صالة في

 سنتنا من لغيره المسلم يقول كما ركن انھا ينافي فال طريقة أي سنة قلنا بسنيتھا يصرح مما ذلك وغير أنھاسنة لتعلموا اآلتي عباس
 )  وشرعتنا طريقتنا من أي الصالة

 :  قال َعْوف ابن هللاَّ  عبد بنِ  َطْلَحةَ  نع أبيه عن َسْعدٍ  بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 579

 بباطل ليس أي حق(  َوَحقٌ  ُسنَّةٌ :  فقال ذلك عن سألُتهُ  َسلَّمَ  فلما الكتابِ  بفاتحة فقرأ َجَناَزةٍ  َعلَى عنھما هللاَّ  رضي َعبَّاسٍ  ابنِ  َخْلفَ  صليتُ  -
 )  الوجه ھذا على فھموه أنھم أي الشافعية لمذھب المناسب ھو والثاني واجب أو

 :  قال سعيد أبي بن َسِعيد عن َعْجالَنَ  بن محمد عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 580

 الكتاب بفاتحة الجنازة صالة في الجھر فيه(  ُسنَّةٌ  أنھا لَِتْعلُموا فعلتُ  إنما:  َوَيقُولُ  الجنازة على الكتاب بفاتحة َيْجَھرُ  َعبَّاس ابنَ  َسِمْعتُ  -
 سرا األولى التكبيرة بعد الكتاب بفاتحة يقرأ ثم ففيه اآلتي للحديث بھا األسرا ھي السنة أن على والجمھور بالليل وخصه بعضھم أخذ وبه
 سنة الجنازة صالة في الفاتحة قراءة أن ألعرفكم أي سنة أنھا لتعلموا جھرت أي إنمافعلت عباس ابن قول ھذا صحة على ويدل نفسه وفي
 )  المكروه مسنون امر أنھا ألعلمكم جھرت ولكني بھا الجھر ينبغي ال أنه أعرف أنني أي ممنوعة ال

ْھري عن َمْعَمرٍ  عن َماِزنٍ  بن ُمَطّرف) :  أخبرنا(  - 581  :  أخبرني الزُّ
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نَّةَ  أن وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أصحاب من رجلٌ  أخبره أنهُ  َسْھلٍ  بنُ  أَُماَمةَ  أبو -  يقرأ ثم اإلمامُ  ُيَكبِّرَ  أن ازةالَجنَ  على الصالة في السُّ
ا يقَرأ األولى التكبيَرةِ  بعدَ  الكتاب بفاتحة  ال التكبيرات في للجنازة الدعاء وُيخلص وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  على ُيصلي ثم نفسهِ  في ِسّرً

 ُ ا ُيَسلِّمُ  ثم منھن شئ في َيْقَرأ   نفسه في ِسّرً

ْھري عن َمْعَمرٍ  عن نٍ َمازِ  بن ُمَطّرف) :  أخبرنا(  - 582  :  حّدثني قال الزُّ

اك عن الفِْھِري محمد - حَّ   أَُماَمةَ  أبي قول ما مثلَ  قالَ  أنه قيس بن الضَّ

ْھري عن سعد بن لَْيثِ  عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 583  :  َقالَ  أَُماَمةَ  أبي عن الزُّ

نَّةَ  -   الكتاب بفاتحة الَجنازة على ُيْقَرأ أن السُّ

 :  العاص بن َعْمٍرو بن هللاَّ  عبد عن َوْرَدان ابن موسى عن هللاَّ  عبد بنِ  اسحاقَ  عن محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 584

ُ  كان أنه -  وكثرة لھا اسمان وھما الكتاب بأم اآلخر بعضھا وفي الكتاب بفاتحة األحاديث ھذه بعض في الفاتحة عبرعن(  القرآن ِبأُمّ  َيْقرأ
 الكتاب وأم وعماده أصله شئ كل وأم العرب لسان وفي الكتاب أم سميت لشرفھا فإنھا ھنا كذلك واألمر المسمى عظم على تدل ءاألسما
 الدين عليھا بني التي األسس لتضمنھا أصال كانت وإنما اه الكتاب أصل الكتاب أم الزجاج وقال صالة كل في بھا يبتدأ ألنه فاتحته

 على األولى التكبيرة بعد)  ذلك ونحو نعمه على وشكره بالعبادة وتخصيصه منه الھداية وطلب بالربوبية  اإلعتراف من اإلسالمي
  الجنازة

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن َحْفص ابن ُعمر بن هللاَّ  عبد عن الواقَِديَّ  يعني ُعَمرُ  بنُ  محمدُ ) :  أخبرنا(  - 585

 في صريح وھو التكبير عند اليدين رفع وھو السابقة اخوانه في يجئ لم فيما الحديث ھذا جاء(  الجنازة على َكبَّرَ  كلما يديه َيْرَفعُ  كان أنه -
 على وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول كبر:  والدارقطني الترمذي روى الشافعية وعليه فقط األولى في ال تكبير كل مع كان الرفع ھذا ان

 )  المالكية أخذ وبه فقط األولى التكبيرة مع الرفع أن فأفاد اليسرى على اليمنى ووضع تكبيرة أول في يديه فرفع جنازة

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 586

 )  الصلوات من كغيرھا بالسالم يكون الجنازة صالة من الخروج أن الحديث أفاد(  الَجَناَزةِ  على الصالة في ُيَسلِّم كان أنه -

 :  قال َطْلَحةَ  بن عيسى عمه عن َطْلَحةَ  بنِ  يحي بنِ  اسحاقَ  عن أصحابنا من الثَِّقةُ ) :  برناأخ(  - 587

 وھما خلفي وآخر أمامي عمود ھما عناھما اللذان العمودان(  َوَضَعهُ  حتى ُيَفارقهُ  فلم أُمه سرير عمودي يحملبين عفان بنَ  ُعثمانَ  رأيتُ  -
 إلى حملھا في وساعدھم المتأخرين وأحد المتقدمين أحد بين وتوسط والدته جنازة معھم فحمل لنعشل الحاملين شارك أنه أي النعش رجال
 وحنت جنينا حملته التي بوالدته فكيف عليه ومثاب إليه مندوب يكنقريبا لم وإن المسلم نعش حمل فإن به اإلقتداء ينبغي أدب وھذا قبرھا
 ما بعض عثمان فعله الذي ھذا أن شك ال لمرضه ومرضت ألرقه وأرقت ورعايته بهح في وأخلصت وحنانھا عطفھا وأولته وليدا عليه
 )  واإليمان الحب آيات من وآية الوفاء مظاھر من لمظھر وإنه ولدھا على للوالدة يجب

 :  َماَھك بنِ  ُيوُسفَ  عن ُجَرْيج ابن عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 588

ً  رافع ِجَنازةِ  في ُعَمرَ  ابن َرأى أنه -   السرير قائمتي بين قائما

 :  قال أبيه عن َثابت بن هللاَّ  عبد عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 589

  َوقَّاص أبي بن َسْعد سرير عمودي بين يحمل ھريرة أبا رأيت -

 :  قال أبيه عن َعْون أبي بن ُشَرْحِبيلِ  عن أصحابنا بعضُ ) :  أخبرنا(  - 590
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بير ابن رأيتُ  -  التعاطف من الصحابة عليه كان ما يعلمنا قبله وما الحديث ھذا(  َمْخَرَمةَ  بن المْسَور سرير عمودي بين يحمل الزُّ
 ذلك في ويتنافسون يزاحمون للنعش الحاملين لمشاركة يتقدمون كبارھم ترى فأنت المصائب ونزول المحن أوقات في سيما ال والتراحم

 بذور قلوبھم في ويغرس القديمة األحقاد فينسيھم المتوفي أھل بنفوس في السحر فعل ويفعل العبادو هللاَّ  ورضا الثواب يجلب الذي البر
 )  والوداد المحب

 :  أبيه عن سالم عن شھاب ابن عن ُجَرْيج ابن عن وَغْيُرهُ خالد بن مسلمُ ) :  أخبرنا(  - 591

 يتقدم أن السنة أن يفيدان بعده والحديثان الحديث ھذا(  الَجَناَزة أمام َيْمشون نواكا وُعثمانَ  بكروُعَمرَ  وأبا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -
 الميت شفعاء المشيعين إن:  وقالوا والشافعي وأحمد والخلف السلف جمھور بذلك أخذ وقد المقبرة إلى بھا الذھاب في الجنازة المشيعون
 أمرنا:  سبع عن ونھانا بسبع النبي أمرنا"  ولحديث سيرھم في إليھا بالنظر واليتعظ خلفھا يسيروا أن الحنفية ورأى يتقدموه أن فينبغي
 )  خلفھا السير معناه الجنائز فاتباع إلخ"  المريض وعيادة الجنائز باتباع

 :  الَھدير ابن هللاَّ  عبد بنِ  ربيعةَ  عن الُمْنَكِدرِ  بنِ  محمدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 592

  َجْحش بنتِ  َزْيَنبَ  َجناَزةِ  أمام الناسَ  يقدمُ  الخطاب بن َمرَ عُ  رأى أنه أخبره أنه -

ائب مولى ُعَبْيدٍ  عن دينارٍ  َعْمروبن عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 593  :  قال السَّ

ما الَجَناَزةِ  أمام يمشيان ُعَمْير بن وُعَبيد ُعَمرَ  ابن رأيتُ  -  جازت صوابه تصحيف وھو بھما حازت أصله ( جازت فلما َيتَحّدثان َفَجلََسا َفَتَقدَّ
  قاما بھما)  لھذا التالي الحديث في كما توضع أو تمر حتى لھا بالقيام النبي أمر من بلغھما لما قاما وإنما بھما مرت أي بھما

ْھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 594  :  قال ربيعة ابن عامر عن أبيه عن سالم عن الزُّ

 وقيل الميت فيه السرير والكسر بالفتح الجنازة(  ُتوَضعَ  أَوْ  ُتَخلَِّفُكمْ  حتى لََھا َفقُوموا اْلِجَناَزةَ  َرأَْيُتمُ  إَذا وسلم عليه هللاَّ  لىص هللاَّ  رسول قال -
 في القبر ىإل يحملوا أن دفنالموتى في المعتاد ألن الميت فيه السرير أي األول ھنا والمراد بالعكس وقيل الميت وبالفتح السرير بالكسر
 بل القيام من سابقتھا في ماطلب الحالة ھذه في ويطلب الحروب كمافي نادرة اضطرارية حاالت في األيدي على الميت يحمل وقد النعش
 وايخل ال ألنه توضع أو تخلفكم حتى وقوله أعلم وهللاَّ  مستور غير بارزاً  له نقوم أن فأولى نعشه في مستورا للميت قمنا إذا ألنه أولى ھي
 مسلم في كثيرة بروايات المعنى ھذا ورد وقد مرورھا عقب فيجلس معھا يذھب أوال القبر عند توضع حتى يجلس فال معھا يذھب أن إما
 هللاَّ  صلى أنه وروى"  توضع حتى تجلسوا فال جنازة اتبعتم إذا"  ومنھا"  تخلفه حتى يراھا حين فليقم الجنازة أحدكم رأى إذا: "  منھا
 أنه قيل رواية وفي"  فقوموا الجنازة رأيتم فإذا فزع الموت إن: "  فقال يھودية إنھا هللاَّ  رسول يا:  فقالوا لجنازة قاموا وأصحابه وسلم عليه

 هللاَّ  رسول رأينا:  رواية وفي قعد ثم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قام:  عنه هللاَّ  رضي علي رواية وفي"  نفسا أليست: "  فقال يھودي
 بعد قعوده ثم أوال للجنازة النبي قيام من فھم من فمنھم الروايات ھذه إلى األئمة أنظار فاختلفت فقعدنا وقعد فقمنا قام وسلم عليه هللاَّ  صلى
 به تمر إذا اإلنسان وأن التخيير منه ففھموا األمرين إلباحة وإنماھو نسخا ليس أنه آخرون وفھم أوال فعله عما وعدول نسخ ھذا أن ذلك

 مرت إذا الجالس يقوم فال علي بحديث القيام نسخ:  فقالوا والشافعي حنيفة وأبو مالك أخذ األول وبالفھم يقعد أن و يقوم أن له كان جنازة
 لوقا قعد شاء وإن للجنازة قام شاء إن بالخيار ھو:  فقاال والمالكيان الماجشون وابن حبيب وابن أحمد أخذ الثاني وبالفھم الجنازة به

ً  والقعود للندب بالقيام األمر فيكون المختار وھو النووي وقال مستحب للجنازة القيام أن:  الشافعية أئمة من المتولي  وال:  للجوازقال بيانا
 حتى: "  الحديث في وقوله متعذر غير ھنا وھو األحاديث بين الجمع تعذر إذا يكون إنما النسخ ألن ھذا مثل في النسخ دعوى يصح
 ما الحديث في وليس جلوس فال وضعھا قبل أما األرض على الجثة وضعت متى يجلس أن له الجنازة في الماشي أن يفيد " توضع
 القبر في وضعھا"  توضع حتى"  قوله من المفھوم الجثة وضع من المراد أن الصحابة بعض فھم لكن ذلك من أكثر المشيعين من يقتضي
 )  أعلم وهللاَّ  وغيرھم عمر وابن وعلي عثمان عن ذلك وروى األعناق عن وضعت قد كانت وإن الجلوس ينبغي ال الدفن فقبل

 علي عن الَحَكم بن َمْسعود عن ُجبير بن نافع عن ُمعاذ ابن سعد بن عمرو بن واقِد عن سعيد بنِ  َيحي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 595
 :  عنه هللاَّ  رضي

 عن السابق الحديث على الكالم أغنانا(  بعد جلس ثم آخر في وزاد َجلَسَ  ثم الجنازة في يقُومُ  نكا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أن -
 )  واحد كلھا موضوعھا ألن يليه وما الحديث ھذا شرح
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 :  وقال بھذا شبيھه أو اإلسناد بھذا علقمة بن َعْمرو بن محمد عن محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 596

  بالجلوس وأمر َجلَسَ  ثم بالقيام وأمر وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  قام -

 :  موسى إبن ِعْمَران عن ُجَرْيج إبن عن وَغْيُرهُ خالد بن ُمسلمُ ) :  أخبرنا(  - 597

 والمراد ونحوه عجينال من الشعر وإخراج رفق في وإخراجه الشئ انتزاع السل(  َرْأِسهِ  قَِبلِ  من ُسلَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
  )  برجليه ال برأسه القبر الميت فيدخل سنة ذلك صار وقد رأسه قبل من رفق في نعشه من تناولوه السالم عليه الرسول دفنوا حين أنھم

 :  قال عنھما هللاَّ  رضي عباس ابن عن ِعْكِرَمةَ  عن َعَطاءٍ  بن َعْمرٍ  عن الِثَقةُ ) :  أخبرنا(  - 598

  رأسه قبل من وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ُسلَّ  -

 :  أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 599

 أن ومعلوم الحصى:  والحصباء الماء تفريق الرش(  َحْصَباءَ  عليه َوَوَضع إبراھيمَ  ابنه َقْبرِ  َعلَى َرشَّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أن -
 إال علينا فما نعرفھا فال الحصى ووضع الماء رش في الحكمة أما:  لنا تعليما الرسول ذلك يفعل وإنما عليه وزر ال طفالً  مات إبراھيم
 ومجمع جامع من الفوائد ألن جمع"  في الحديث ھذا على وقدعثرت أسرارھا ندرك ال تعبدية أموراً  الشرع في ألن واإلمتثال القبول
 )  عليه الماء فرش وأمر مظعون بن عثمان قبر على قام وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن يضاأ وفيه الحصى وضع فيه وليس"  الزوائد

 :  قال َجّده عن أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن ُعَمرَ  بن هللاَّ  عبد بنُ  القاسمُ ) :  أخبرنا(  - 600

 بعض ھو المؤثرة البليغة التعزية ھذه قال الذي أن ظنى(  قائال سمعوا التعزيةُ  وجاءت وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  ُتُوفِّيَ  لما -
 إنَّ :  يقول)  شخصه يرون وال صوته يسمعون ھاتف أنه يقال أن من أولى نظري في وھذا اسمه يشتھر فلم مغمورا كان ولكنه الصحابة

ً  ُمِصيَبة كل من َعَزاءً  هللاَّ  في ً  ھالك كل من وخلفا َّ  فات ما كل من وَدَركا   الثواب ُحِرمَ  َمنْ  الُمَصابَ  فإن فارُجوا وإّياهُ وافثق فبا

 :  أبيه عن محمد بن جعفر عن محمد بن إبراھيم) :  أخبرنا(  - 601

ً  بيديه َحَثَياتٍ  ثالثَ  الميت على حثا وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أن -  ذلك وعلى رماه:  حثوا يحثوه وحثاه حثيا يحثيه التراب حثا(  جميعا
 ولكنا عقولنا تدركه وال العمل ھذا في السر ندرك ال ونحن وبالياء باأللف حثا نكتب وأن حثوات وثالث حثيات ثالث قولن أن يصح
 عثرت وقد العقول تدركھا ال أمور من العبادات في وكم صحيحة وروايته رجاله في مطعن وال صحيحا الحديث دام ما ونتقبله نصدقه
 على صلى وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن ھريرة أبي عن ولفظه"  الزوائد ومنبع لألصول الجامع الفوائد جمع"  في الحديث ھذا على
 )  للقزويني ثالثا رأسه قبل من فحثاعليه الميت قبر أتى ثم جنازة

 :  قال جعفر بن هللاَّ  عنعبد أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 602

ً  َجْعَفرَ  آلِلِ  اْجَعلُوا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  قال جعفر َنِعيُّ  جاء لما -  ُسْفيانُ  شك"  يشغلھم أوما َيْشَغلُھمْ  أمر َقْدَجاَءُھمْ  َفإِنَّهُ  َطَعاما
 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي لفقا مؤتة غزوة في استشھد وجعفر أيضا الناعي على ويطلق الموت خبر فتشديد فكسر بفتح النعي(  ُعَيْيَنةَ  بن
 الطعام عن األھل تشغل وھي بھم الكارثة ھذه نزول وھو ألنفسھم صنعه عن يشغلھم بما أصيبوا ألنھم أي"  طعاما جعفر آلل اجعلوا" 

 األسر من كثير به العمل على يحرص اليوم إلى المسلمين في سنة صار وقد والجيران لألقارب موجه وھو للندب ھنا واألمر وغيره
 في ويشركونھم المتوفي إلى األقربين بأيدي ويأخذون ذلك مؤونة ويكفونھم للمعزين القرى واجب المتوفي أھل كاھل عن فيلقون الريفية
 تستميل خصلة من أحمدھا فما الخصلة وحبذا السنة ونعمت المصاب لعظم نفوسھم عنه عزفت الذي إطعامھم على ويحتالون موائدھم
 هللاَّ  أراد كما المسلمون ويصبح التآزر ويقوى التآلف بھا ويشتد المودة وتزرع الحزازات وتنسي الشاردة األفئدة وتستھوي النافرة القلوب
 )  جھاتھا جميع من خير فھي السماحة وعالئم الكرم إمارات من ذلك عن فضال وھي بعضا بعضه يشد المرصوص كالبنيان لھم

 :  الُخْدِري سعيد أبي عن الرحمن عبد أبي بن َربيعةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 603
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 فإنھا القبور فزوروا"  رواية وفي(  اُھْجراً  َتقولوا وال َفُزوُروَھا القُُبورِ  زيارة عن َوَنَھْيُتُكمْ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -
 القول ھذا بعد صاروا وأنھم نسخ قد القبور زيارة عن الرجال نھي أن في صريح وھو والمنسوخ الناسخ الحديث جمع وقد"  الموت تذكر

 ولو بزيارتھا يؤدي وھو لرأيھم المؤيد الظاھر أھل بطبع اآلخذ حزم ابن عند وللوجوب الجمھور عند للندب األمر وھذا بزيارتھا مأمورين
 قوة منه أكثر كانوا وأنھم يعرف ال وممن يعرف ممن غيره أصاب بما اإلتعاظ البقور زيارة من األول والمقصود العمر في واحدة مرة
 المال ذي على ويھون ضاللھا عن وتنزجر غيھا عن النفس فتقلع غائلته من يمنعھم ولم الموت سطوة من ذلك يصنھم فلم ورجاال وماال
 شابات كن فإن النساء وأما وتاهلم والدعاء القرآن وقراءة وأھله أبويه على التصدق فوائدھا ومن ربه عبادة على ويقبل ببعضه يتصدق أن
 ال كبيرات أو فانيات شيخات كن فإن كبيرة مفاسد ورائه من ويخشى الفتنة إلى يدعوا خروجھن ألن لزيارتھا يخرجن فال جميالت أو

 زيارة إال يبغين ال متطيبات وال متزينات وال متبرجات غير محتشمات خرجن وإذا وزيارتھن خروجھن من مانع فال فيھن للرجال أرب
 فبھذه محارمھن أو أزواجھن مع خروجھن جاز بالبكاء الصوت ورفع النياحة عدم وعلى حزنھن كظم على قادرات وكن وإخوتھن آبائھن

 تبرج من والمواسم األعياد في واإلسكندرية القاھرة في بالمقابر يفعل ما ير ومن إطمئنان وال أمان فال وإال والفساد الفتنة تؤمن الشروط
 يتمثل أن إال يسعه ال محارم من ينتھك وما مآثم من ھناك مايرتكب أو الشنيع واإلختالط الطويل والسھر والمشارب المآكل وتناول وتزين
 وإخوة آباء من وأولياءھن أزواجھن فإن الزيارة بھذه آثمات النساء كان وإذا"  القبور زائرات هللاَّ  لعن"  وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول بقول
َّ  إال قوة وال حول وال والمآثم الغواية أسباب في لھن ومدوا الغارب على الحبل لھن أرسلوا إذ اإلثم ھذا في شركاؤھن اموأعم  وأما با
 تقول كأن الجاھلية بدعوى الدعاء وھو الجاھلين عادة به جرت عما النھي به فمراده"  ھجراً  تقولوا وال"  وسلم عليه هللاَّ  صلى قوله

 في وأھجر الفحش:  بالضم والھجر ورسوله عنه هللاَّ  نھى مما ذلك شاكل وما األطفال ميتم يا الرجال مرھب يا سبعي يا جملي يا:  الواحدة
 زيارتھا تشرع لم التي المقابر في عنه منھيا واالفحاش الھذيان فيكون وھذى كالمه في خلط أو ينبغي ال فيما الكالم أكثر أو أفحش منطقة
 ) "  الھذيان وذاك الخلط لھذا منافيال لإلتعاظ إال
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  أبواب خمسة وفيه الزكاة كتاب

  تجب وفيم تجب من وعلى تركھا على والتھديد بھا األمر في األول الباب

 هللاَّ  رضي اسٍ عب ابن عن َمعَبدٍ  أبي عن َصيفي بن هللاَّ  عبد بن َيحي عن إسحاقَ  بن َزَكِريا ُھماعن أو غيُرهُ ثقةُ  أو الثقةُ ) :  أخبرنا(  - 604
 :  عنھما

 هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول بعثه كان وقد جبل بن معاذ ھو:  عينه وفته أوله بضم معاذ(  بعثه حينَ  لُِمَعاذٍ  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  أنَّ  -
 ويقضي اإلسالم وشرائع القرآن الناس يعلم الجند على واليا اليمن إلى بعثه االستيعاب وفي البخاري في كما أميراً  اليمن إلى وسلم عليه
 لم فإن:  قال هللاَّ  كتاب في بما:  قال ؟ تقضي بم: "  اليمن إلى وجھه حين له وقال باليمن الذين العمال من الصدقات قبض إليه وجعل بينھم
 رسول وفق الذي َّ  الحمد:  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فقال رأيي أجتھد:  قال ؟ تجد لم فإن:  قال هللاَّ  رسول سنة في بما:  قال ؟ تجد
 الحديث ساق ثم اليمن إلى بعثه حين جبل بن لمعاذ قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن عباس ابن عن مسلم وفي"  هللاَّ  رسول يحب لما هللاَّ 

 الزكاة أن الحديث وظاھر الزكاة الصدقة(  فَُقَراِئِھمْ  َعلَى َوُتَردُّ  أَْغِنَياِئِھمْ  ِمنْ  ُتْؤَخذُ  ةً َصَدقَ  َعلَْيِھمْ  أَنَّ  َفأَْعلِْمُھمْ  أََجاُبوكَ  َفإِنْ ) : "  ھنا مما أطول
 يجوز ال:  مالك وقال الشافعي مذھب وھذا يشاء حيث إلى ينقلھا أن لإلمام ولكن بھا الفقراء حاجة عن زادت إذا إال بلد إلى بلد من تنقل ال

 الحنفية وعند تجزئ ولكنھا القصر مسافة إلى نقلھا يجوز ال:  الحنابلة وقال البلد أھل من حاجة أشد كانوا إذا إال القصر مسافة إلى نقلھا
ً  نقلھا يجوز  تلك من الشافي والبلسم الناجع الدواء ھو وھذا حينئذ كراھة فال قرابته لذوي وإال إليھا أحوج ھم لقوم إال مكروه لكنه مطلقا

 باتت واضطراباو قلقا العالم مألت التي الھدامة المبادئ ھذه من نجاة وال كيانه وھدم نظامه بقلب المجتمع كيان تھدد باتت التي األمراض
 اإلسالمية الشريعة ھذه نظر بعد تظھر أن إال األيام تأبى وھكذا للفقراء وإعطائھا األغنياء من وأخذھا بالزكاة إال األخطار بأكبر تھدده

 ) "  والطباع للنفوس مالءمة وأشدھا البشر بحاجات األديان وفىأ أنھا على وتبرھن السمحة

انٍ  بنُ  َيحي وھو الثَِّقةُ ) :  أخبرنا(  - 605  بنِ  أَنسِ  عن َنِمرٍ  أبي بن هللاَّ  عبد بن َشريك عن سعيد أبي بن َسِعيد عن َسْعدٍ  بن اللَّْيثِ  عن َحسَّ
 :  مالك

َّ  ُتكَ َنَشدْ :  هللاَّ  رسولَ  يا قال َرُجالً  أنَّ  - ُ  با َدَقةَ  َتأُْخذَ  أنْ  أََمَركَ  هللاَّ َھا أْغِنَياِئَنا ِمنْ  الصَّ  با نشدتك(  َنَعمْ  اللَُّھمَّ : "  قال ؟ فَُقَرائنا َعلَى وَتُردَّ
ّ : "  وقوله به سألتك أو به استخلفتك:  هللا ونشدتك  ) "  إلخ تأخذ أن أمرك أأ واألصل االستفھام ھمزة بحذف"  أمرك أ

 :  قال ھريرة أبي عن َيَسارٍ  بن َسعيد عن َعْجالَنَ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 606

 ال و)  الحالل:  الطيب(  َطيِّبٍ  َكْسبٍ  ِمنْ  بَصَدقةٍ  َيَتَصّدقُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما بَيِدهِ  نفِسي والَِّذي: "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى القاِسمْ  أبا َسِمْعتُ  -
ُ  َيْقَبلُ  حمنِ  َيدِ  في َيَضُعَھا كأَنما إالَّ  َطيِّبٌ  إالَّ  السماء إلى َيْصُعدُ  والَ  َطيِّبا إالَّ  هللاَّ  وعدو كصنو:  فلو(  فِْلَوهُ أَحُدُكمْ  ُيَربِّي كما لَهُ  فيَربِّيھا الرَّ
 خوطبوا وإنما له يد ال الرحمن ألن قبولھا المراد"  الرحمن يد في يضعھا كأنما"  وقوله السنة بلغا أو فطما الجحش أو المھر:  وسمو
 حتى فضله من ويزيدھا فيھا ويبارك ذاتھا يعظم هللاَّ  وإن ظاھره على يكون أن إما الجبل تصيرمثل حتى وعظمھا لھم المفھوم بالمعتاد
 هللاَّ  سبيل في أموالھم ينفقون الذين مثل"  تعالى كقوله وھو أجرھا ومضاعفة ثوابھا عظم به والمراد ظاھره على ليس أو الميزان في تثقل
 الزكاة على وھوحث)  كثيرة أضعافا له فيضاعفه حسنا قرضا هللاَّ  يقرض الذي ذا من(  وقوله اآلية"  سنابل سبع أنبتت حبة كمثل

َ  إنَّ : (  قرأ ثم مالعظي الَجبلِ  لَِمْثلُ  وإنَّھا القيامةِ  َيْومَ  َلَتأْتي اللُّْقَمةَ  إنَّ  َحتى)  إخراجھا في وترغيب ْوَبةَ  َيْقَبلُ  ُھوَ  هللاَّ  َوَيأُخذُ  ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّ
َدقاتِ   )  الصَّ

 :  عائشة عن أبيه عن ُعْرَوةَ  بن ِھَشامِ  عن الُجَمِحيِّ  َصْفَوانَ  بنِ  ُعثمانَ  بنُ  محمدُ ) :  أخبرنا(  - 607

َدَقةُ  الِطُ ُيخَ  الَ : "  قالَ  وسلمَ  عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  أنَّ  -  بماله المال في هللا حق خلط من أن أعلم وهللا المراد(  أْھلَكْتهُ  إالَّ  ماالً  الصَّ
 أھلھافي طمع إذا األموال في يبارك ال هللاَّ  أن أي وبدده ماله أھلك والمساكين الفقراء من له المستحقين ألھله يخرجه ولم نفسه إلى وأضافه
 ) "  السابق الحديث من فھم كما ومضاعفتھا نموھا في سببا ذلك يكون بل المستحقين لىع بھا وضنوا بھا وخلوطھا زكاتھا

نادِ  أبي عن ُسْفيانَ ) :  أخبرنا(  - 608  :  قالَ  ُھَريَرةَ  أبي عن األْعَرجِ  عن الزِّ

:  التراقي و الدرع فتشديد بضم الجنة(  ُجنَّتان أو ُجبَّتان ھماَعلي َرُجلينِ  كمَثلِ  َوالَبخيلِ  المْنِفقِ  َمَثلُ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولُ  قالَ  -
 قعد باب من أسفل إلى فوق من طالت الدرع وسبغت الجانبين من والعاتق النحر ثغرة بين الذي العظم وھي فضم فسكون بفتح ترقوة جمع
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:  وقلصت تمحوه:  أثره وتقفو أطرافھا أو صابعاأل:  والبنان تستر:  أوله بضم وتجن كملت:  ووفرت طويلة تامة:  سابغة ودرع وكرم
 من البركة تنزع والبخيل له ويضاعفه ماله في له هللاَّ  يبارك فالمزكي والبخيل المزكي حال تمثيل الحديث من والمراد وانكمشت انزوت
 أن يحاول متقلصة ضيقة جبة سبالب واآلخر موفورة سابغة جبة بالبس األول حال فمثل ويتناقص يتقلص بل ينمو وال يزيد فال ماله

 يحركھا أن يستطيع ال مغلولة يده فإن البخيل بخالف عنه يعوقھا عائق فال اإلنفاق يده تعودت قد الجواد أن منه المراد أو تتسع فال يوسعھا
 يستطيع فال ضيق ثوب بالبس الثاني ومثل بسھولة ذلك أمكنه يده يحرك أن أراد فإذا سابغ متسع ثوب بالبس األول مثل وذلك بالعطاء
ْرعُ  َعليهِ  َسَبَغتْ  ُيْنفِق أن المْنفق أراد فإذا تراقِْيھما إلى قدميھا لَُدنْ  من)  وأظھر أصح واألول يده يحرك أن معه  ُتِجنَّ  حتى َوَفَرتْ  أوْ  الدِّ
عھا فھو َتْرقَُوتهِ  أوْ  بُعنقهِ  َتأُْخذ حتى َعھاَمْوضِ  َحلقةٍ  كلُّ  َوَلِزَمتْ  َقلََصتْ  ُيْنفِق أن الَبخيلُ  أراد وإذا أثره وَتْعفُوَ  َبناَنه  "  َتتَّسع فال ُيوسِّ

 :  ُھَريرة أبي عن طاُوسٍ  عن ُمْسلم بنِ  الَحسن عن ُجَريج ابن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 609

 "  َتتَّسع وال ُيوِسُعھا فھو: :  قالَ  أنهُ  إالَّ  ِمْثلُه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  أَْعَين بنِ  الملِكِ  َوَعْبدَ  َراِشدٍ  أبي بنَ  َجاِمعَ  َسِمْعتُ  ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 610

 يومَ  لِهِ ما زَكاة ُيَؤدَّي ال َرُجل َماِمنْ : "  يقول وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َسِمْعتُ :  َيقُولُ  َمْسعود بنِ  هللاَّ  َعْبدِ  َعنْ  ُيْخبرُ  وائلٍ  أبا َسِمَعا -
ً  القيامةِ  قهُ  َحتى َيْتَبُعهُ  َوُھوَ  منهُ  َيفِرُّ  أقرع ُشَجاعا قُون: (  وسلمَّ  عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  علينا قرأ ُثمَّ  ُعنقه فِي ُيطوِّ  َيْومَ  ِبهِ  َبِخلُوا َما َسُيطوَّ
 في وتكون الفارس رأس بلغت وربما ذنبھا على وتقوم جلوالرا الفارس على تثب التي العظيمة الحية:  والكسر بالضم الشجاع(  القياَمةِ 

 حول يلتف أي كالطوق له يصير:  ويطوقه الكبر من رأسه شعر يسقط وإنما السم من وابيض رأسه تمعط الذي:  واألقرع الصحاري
 )  عنقه

مانِ  صالح أبي عن ِدينارٍ  بن هللاَّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 611  :  يقُولُ  كان أنه ُھريرة أبي عن السَّ

ً  القيامة َيْومَ  لهُ  ُمثِّلَ  زكاته ُيَؤدِّ  لم مالٌ  له كان َمنْ  -  قرع:  بفتحتين القرع(  َكْنُزك أنا:  يقولُ  ُيْمِكَنهُ  حتى َيطلْبهُ  زبيبتان له أقَرعَ  ُشَجاعا
 والحية الكبر من رأسھا ريش سقط:  النعامة وقرعت داء من الشعر ذھاب ھو:  وقيل شعر رأسه على يبقى فال يصلع أن وھو الرأس
 سمي:  وقيل عمره وطول سمه لكثرة رأسه على شعر ال الذي األقرع والشجاع زعموا كما فيه السم لجمعه رأسه شعر يسقط إنما األقرع
 ما أوحش وھو عينيه فوق السوداوان النكتتان:  والزبيتان رأسه فروة منه)  تتطاير(  تتمعط حتى رأسه في ويجمعه السم يقرى ألنه أقرع
:  األثير ابن قال يزيد حتى الكالم وأكثر غضب إذا اإلنسان شدقي في يكونان الزبدتان ھما الزبيبتين إن:  ويقال وأخبثه الحيات من يكون
 شدقاه تزبب حتى فالن أنشد:  يقال شدقيھا في زبدتان ھما:  وقيل فاھا تكتنفان نقطتان ھما:  وقيل الحية عبن فوق سوداء نكتة الزبيبة
 يصلح الكنز ألن جمعته الذي مالك أنا أو وجمعك أناعملك أي"  كنزك أنا له فيقول يدركه حتى وراءه يسعى أي يمكنه حتى يطلبه"  وقوله
 أقسىب منھا الفقراء حق إخراج بغير ومكدسيھا األموال كانزي هللاَّ  تھدد وقد المكنوز المال يكون وأن جمعه أي المال كنز مصدر يكون أن

 يوم به بخلوا ما سيطوقون لھم شر ھو بل لھم خيرا ھو فضله من هللاَّ  آتاھم بما يبخلون الذين تحسبن وال: (  تعالى قال التھديد ضروب
 هللا سبيل في ينفقونھا وال والفضة الذھب يكنزون والذين: (  تعالى وقال)  خبير تعملون بما وهللا واألرض السموات ميراث و القيامة

 كنت ما فذوقوا ألنفسكم كنزتم ما ھذا وظھورھم وجنوبھم جباھھم بھا فتكوى جھنم نار في عليھا يحمى يوم...  أليم بعذاب بشرھمف
 وأفتك األمراض بأخبث ويرميه الصميم في فيصيبه المجتمع إلى يتعداه بل صاحبه على أذاه يقتصر ال الشح مرض ألن وذلك) تكنزون
 مؤرقة وأمست شديد خطر في منه أمة كل باتت حتى العالم نواحي مختلف إلى سمه وسرى اآلن العالم على تحوذاس الذي القلق فھذا العلل
 حقوقھم وإعطائھم الفقراء بمساعدة األغنياء وضن الشح من إال ينشأ لم"  الشيوعية"  يسمونه الذي الداء ھذا سريانه ومقاومة تياره بصد
 مختلفة ضرائب ففرضت المعيشة مستوى ترقية بقصد المختلفة التشريعات تسن اآلن حكومتنا ىتر وأنت أموالھم في هللا فرضھا التي

 أن ولو الملكية تحديد في جدي تفكير وھناك األغنياء عبئھا وسيحمل التصاعدية الضريبة وآخرھا عيشه وترفيه الفقير حال لتحسين
 المنوية والتشريعات الضرائب تلك من وأعفوا وإخوانھم ربھم وأرضوا أموالھم لضوعفت بعطفھم وشملوھم الفقراء حقوق أدوا األغنياء
 )  سيكون وبما كان بما العليم وھو شؤون خلقه في و للحرية المقيدة

 :  يقولُ  كان ُعَمرَ  ابن أن نافعٍ  عن َعْجالَنَ  ابن عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 612

ً  كان إنو بكْنزٍ  فلْيسَ  زكاُته ُيؤدَّى مال كلُّ  - ً  يكن لم وإن كْنزٌ  فھو زكاُته ُيؤدَّى ال مالٍ  وكلُّ  مدفونا  الكنز فھو أي:  كنز فھم قوله(  مدفونا
 هللاَّ  يكرھه مما ليس أي مدفونا كان وإن بكنز فليس زكاته أخرج وما اآلية)  والفضة الذھب يكنزون والذين(  بقوله فاعليه هللاَّ  تھدد الذي

 إخراج يصحبه ال الذي الجمع ھو فاعله والمھدد المكروه بل فاعله مھددا وال مكروھا ذاته في ليس المال جمع أن والمعنى عليه ويتھدد
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 ال الذي البغيض اللقب ھذا عليه يطلق الذي وإنما كانزا وأخفاھا أموال جمع من يسمى حتى اإلخفاء على الكنز في المدار فليس للزكاة
 ؟ ھو أكنز هللا رسول يا فقلت ذھب من أوضاحا ألبس كنت:  قالت سلمة أم عن داود أبي روى اولذ أظھره أو ماله أخفى الزكاة يخرج
 )  بعده التالي الحديث ومثله"  بكنز فليس فزكي زكاته تؤدي أن بلغ ما: "  فقال

 :  ِدينارٍ  بن هللاَّ  عبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 613

  الزكاة منهُ  ُيؤدَّى ال الذي المالُ  ھو:  فقال الكْنز عن أَلُ ُيسْ  وھو ُعَمرَ  بن هللاَّ  َعْبدَ  َسِمْعتُ  -

 :  ماَھكَ  بن ُيوسف عن ُجَريج ابن عن المجيدِ  َعبدُ ) :  أخبرنا(  - 614

 وتبغاه الشئ بغي(  لزكاةا َتْستأِْصلھا ال أو ُتْذِھبھا ال اليتامى َمال في أو اليتيم َمال في ابتُغوا: "  قال وسلمَّ  عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرُسولُ  أن -
 الشريعة حسنات إحدى وھذه ماله الزكاة تذھب ال له النفع تبتغوا إن الكسب أو النفع ابتغوا أي لمحذوف والمفعول طلبه:  وابتغاه

 منصوب وأ مجزوم تذھبھا والفعل الزكاة بإخراج يضار ال حتى ماله تنمية على والعمل اليتيم لمصلحة النظر وفيھا ال وكيف اإلسالمية
 ) "  مقدرة بكي

 :  قال الخطاب بن ُعَمرَ  أن دينارٍ  َعْمٍروبن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 615

  الزكاة تستھلكھا ال اليتامى أموال في اْبتُغوا -

 :  قال أبيه عن القاسم بنِ  الرحمنِ  عبدِ  عن مالك) :  أخبرنا(  - 616

 محمد ھو القاسم(  الزكاة أموالنا ِمن ُتْخرجُ  فكانت حجرھا في َيتيمين لي وأخَوين أَنا تليني وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زوجُ  عائشة كانت -
 بعده وما الحديث من ويفھم بھا تتاجر وكانت أموالھم من الزكاة تخرج فكانت عائشة عمتھم ولية في يتامى وأخواه ھو وكان بكر أبي بن

 )  أموالھم في يوجبوھا فلم الحنفية وخالفھم والشافعي وأحمد مالك مذھب وھو اليتامى أموال من الزكاة إخراج

 :  قال محمد بن القاسم عن يخبره كلھم المخارق أبي بن الكريم وعبدِ  َسعيدٍ  بنِ  وَيحي موسى بنِ  أيُّوبَ  عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 617

  الَبْحَرْينِ  يف بھا لَُيتََّجرُ  وإنه أْمَوالنا ُتزكِّي عنھا هللاَّ  رضي عائشةُ  كانتْ  -

 :  ُعَمر ابنِ  عن نافع عن أيوبَ  عن ُسْفيان) :  أخبرنا(  - 618

 أخذالزكاة على والفقھاء الصحابة جمھور أن ھنا ونفيد اليتيم مال في الزكاة وجوب في قريبا الخالف ذكرنا(  اليتيم َمال يزكي كان أنه -
 المال يكون أن ذلكبين في فرق وال األغنياء مال في الفقراء حق الزكاة ألن لالمعقو ھو وھذا الصريحة الكثيرة األحاديث لھذه ماله من

 تأتي ال حتى ويستثمره يستغله أن وليه الرسول أوصى أمواله استثمار عن وعاجزا ضعيفا اليتيم كان لما ولكن لغيره أو لليتيم مملوكا
 وبھذا والصواب الحكمة عين وھو الطرفين منفعة على وحافظت معا اليتيم وحق الفقراء حق الشريعة فراعت السنين بتوالي عليه الزكاة
 رجحنا وقد التكليف سن يبلغ لم صغير أنه بحجة المبارك وابن الثوري وسفيان الحنفية وخالفھم وإسحاق وأحمد والشافعي مالك أخذ الرأي
 الحنفية العند الجمھور عند ماله في الزكاة تجب يالصب حكم المجنون فحكم ھذا وعلى بالبلوغ ال بالغنى التكليف لتعلق الجمھور مذھب
 كان وإن اليتم اسم عنھما زال بلغا فإذا البلوغ قبل أباھما الصبية أو الصبي فقد الناس في اليتم ألن وذلك الصغير ھنا باليتيم والمراد ھذا

 ھذا وعلى أبيه موت بعد رباه الذي ھو ألنه طالب يأب يتيم كبير وھو النبي يسمون كانوا ولذا كان ما باعتبار مجازا عليھما إطالقه يصح
 الصغير حكم المجنون وحكم األب فاقد كان وإن باتفاق ماله في الزكاة ووجبت اليتم حد من خرج أدرك إذا ألنه الصغير بمعنى ھنا فاليتيم

 بامتالك مسبب إيجابھا ألن يوجبھا يرھموغ لجنونه ماله في الزكاة يوجبون ال فالحنفية بسواء سواء الصغير في كالخالف فيه والخالف
 غير من وأما غنى بوزن عجيبا يسمى فقط والدته فقد والذي لطيم له يقال الناس من والديه فقد والذي ھذا بالبلوغ وال بالعقل ال النصاب
 )  أمه فقد الذي فاليتيم الناس

 :  ُعَمرقال ابنِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 619
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 إليجاب شرط الحول حوالن أن الحديث من أفھم وقد الھجري العام ھنا بالحول المراد(  اْلَحْولُ  َعليهِ  َيُحولُ  َحتى زكاةٌ  مالٍ  يف يجبُ  ال -
 مذھب وھو الزكاة تجب ال السنة أثناء نقص فإن كامال النصاب على الحول يحول أن الحديث وظاھر أوماشية كان نقداً  المال في الزكاة

 )  العام أثناء في النصاب نقص وأن الزكاة تجب لحنفيةا وقال الجمھور

 :  يقُولُ  كانَ  عنه هللاَّ  رضي عفَّانٍ  ابنَ  ُعْثمانَ  أنَّ  َيزيدَ  بن السائب عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 620

ون أموالُُكمْ  َتْخلُصَ  َحتَّى َدْيَنهُ  َفلُيؤدِّ  َدْينٌ  عليه كان فمن َزكاِتُكمْ  َشْھرُ  ھذا -  يجب المال على العام مرور بعد أنه يعني(  الزكاةَ  منھا َفُتَؤدُّ
 زكاته وجبت زاد أو الدين إخراج بعد نصابا بلغ فإن الزكاة فيه تجب الذي ھو والباقي أخرجه دين صاحبه على كان فإن زكاته إخراج
 عليه تجب فال المدين فأما مدين غير صاحبه يكون أن دبع عليه العام مرور ثم النصاب حد المال بلوغ الزكاة وجوب شرط ألن فال وإال
 )  االستئناف على"  تؤدون"  في والرفع النصاب بلغ إن دينه عن زاد فيما إال زكاة

انَ  بنِ  ُعَمرَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 621  :  قال أبيھا عن قَُداَمةَ  اْبَنةِ  عائشةَ  عن َحسَّ

 ذلك زكاةَ  َعَطائي من أخذ َنَعمْ  قُْلتُ  فإنْ  ؟ الزكاةُ  فيهِ  وَجَبتْ  مالٍ  من عندكَ  ھل سألني َعَطائي منهُ  ْقِبضُ  أ انٍ َعفَّ  بنِ  ُعْثمانَ  ِجْئتُ  إذا ُكْنتُ  -
 كان أنه وفيه الزكاة أخذ في يتوانون يكونوا لم عنھم هللا رضي فانھم األمر في والجد الحزم ھو ھذا(  َعَطائي إليَّ  َدَفعَ  ال قلت وإن المالِ 
 معرفته إلى سبيل ال ھذا ومثل عطاءه سلمه وإال عطائه من عليه الواجبة الزكاة إقتطع إعترف فإن مال ألديك فيسأله المزكي بقول يأخذ
 في األمر ھذا في كافيا قويا ذاك إذ الديني الوازع وكان بيوتھم في إال تودع تكن لم أموالھم ألن وإجابته المزكي بسؤال إال وقتھم في

 )  الغالب

 أبي عن مالكٍ  بنِ  ِعراكِ  وعن َيَسارٍ  بن سليمانَ  عن ِدينار ابن هللاَّ  عبدِ  عن كالھما ُعَيْيَنةَ  بن وُسْفيانُ  أَنسٍ  بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 622
 :  ھريرةَ 

 الخيل في زكاة ال أنه الحديث من المفھوم(  َصَدَقةٌ  فرِسه فِي وال َعْبِدهِ  فِي المْسلِمِ  َعلَى لَْيسَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 حنيفة أبو إال الزكاة من إعفائھا عن يشذ ولم الزكاة فيھا وجبت للتجارة متخذة كانت فإن لإلقتناء متخذة كانت إذا وھذا العبيد في وال

 مائتي كل عن وأخرج قومھا شاء ناروإندي فرس كل في وإناثا ذكورا أو إناثا كانت إذا الخيل في الزكاة أوجبوا فھؤالء ونفر حماد وشيخه
 )  الحديث بھذا محجوجون وھم دراھم خمسة درھم

 :  ھريرةَ  أبي عن مالكٍ  بنِ  ِعراكِ  عن َيَسارٍ  بن سليمانَ  عن َمْكُحولٍ  عن ُموسى بنِ  أيُّوبَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 623

  ِمْثلَهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

 :  ھريرةَ  أبي عن مالكٍ  بنِ  ِعراكِ  وعن َجاِبرٍ  بن َيِزيد بن َيِزيدَ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 624

ً  ِمْثلَهُ  -   ُھَريَرةَ  أبي على َمْوقُوفا

 :  قال دينار بن هللاَّ  عبد عن مالك) :  أخبرنا(  - 625

 غير الفرس وھو ففتح فسكون بكسر برذون جمع:  البراذين(  َصَدَقةٌ  الخيل في وھل:  قال البَراِذينِ  َصَدَقةِ  عن الُمَسيَّبِ  بنَ  َسِعيد َسأَْلتُ  -
 استنكاري استفھام وھو صدقة الخيل في وھل لسائله المسيب بن سعيد قال ولذا الجمھور عند فيھا زكاة ال كلھا الخيل أن وتقدم العربي
 في تجب فلماذا أموال كلھا إذ وآخر حيوان بين فرق ال أنه فيھا الزكاة وجوب في للحنفية حجة يكون أن يصلح مما ولعل النفي بمعنى
 )  ؟ الخيل دون والبقر الغنم

ْحمنِ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 626  :  عائشة عن أبيه عن القاسم بنِ  الرَّ

 من المرأة به تتزين ما فسكون بفتح الحلى(  الزكاةَ  منهُ  ُتْخِرجُ  َفالَ  اَْلحليُ  لَُھنَّ  ِحْجِرَھا فِي يتامى كنَّ  ألنھن أخيھا بنات َتلِي كانتْ  أنھا -
 الحنفية خالفھم وقد الشافعية ومنھم الفقاء جمھور مذھب وھذا فيه زكاة ال الحلى أن بعده وفيما وفيه كدلى حلى وجمعه المعادن مصوغ
 لھا فقال ذھب من غليظتان مسكتان يدھا فيو النبي أتت المرأة أن منھا الرسول عن أحاديث على اعتمادا الحلى في الزكاة بوجوب فقالوا

 األحاديث الحلى لزكاة الموجب أن الحنفية قال إلخ نار من سوارين القيامة يوم بھما هللاَّ  يسورك أن أيسرك قال ال قالت ھذا زكاة أتعطين
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 الحلى في والخالف للنساء الذھب لح قبل كانت الموجبة األحاديث أن الفقھاء جمھور وقال األحاديث تعارض ال وھي اآلثار خالف والذي
 )  باتفاق الزكاة ففيھا واألواني الرجال حلى أما المباح

 :  ُملَْيَكةَ  أبي ابن عن ُمَؤمِّل بنُ  هللاَّ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 627

ُ  َرضيَ  َعائشةَ  أنَّ  - َھبَ  أِخيھا َبَناتِ  ُتَحلِّي كانتْ  عنھا هللاَّ   اَتهُ َزكَ  ُتْخِرجُ  الَ  َوَكانتْ  الذَّ

 :  ُعَمرَ  ابنِ  عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 628

َھبَ  َوَجَواِرَيهُ  َبَناِتهِ  ُيَحلي كان أنه - كاةَ  ِمْنهُ  ُيخِرجُ  الَ  ُثمَّ  الذَّ   الزَّ

 :  دينارٍ  َعْمٍروبن عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 629

كاةُ  أفيهِ  لُحلِيّ ا عن هللاَِّ  َعْبدِ  ابنَ  َجاِبرَ  َيْسألُ  َرُجالً  َسِمْعتُ  -  قول(  كثيرٌ :  جابرٌ  فقال ؟ ِديَنارٍ  أَْلفَ  َيْبلُغُ  كانَ  فإنْ :  فقال ال:  جابرٌ  فقال ؟ الزَّ
 بين يفرقوا لم الحلي في زكاة ال أن رأوا الذين الفقھاء جمھور ولكن الزكاة فيه تكون الحلي من المعتاد عن زاد ما بأن يشعر كثير جابر
 الحلي عن هللاَّ  عبد بن جابر يسأل رجال سمعت قال دينار بن عمرو عن اج ؟ ال كتاب في الحديث ھذا فوجدت حثتب ولذا وكثيره قليله
 ومنه الجمھور لمذھب المالئمة ھي الرواية وھذه والبھيقي الشافعي رواه كثر وإن قال دينار ألف يبلغ كان وإن قال ال قال ؟ زكاة أفيه

 )  أحد داللتھا بظاھر يقل لم وإن حيحةالص ھي األولى والرواية الشافعية

 :  قال َعبَّاسِ  ابنَ  أَنَّ  أَُذْيَنةَ  عن دينارٍ  َعْمٍروبن عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 630

َما َزكاةٌ  الَعْنَبرِ  فِي لَْيسَ  -  أبو وقال الزكاة فيه جبت حتى بمعدن ھو فليس الشط إلى وألقاه دفعه أي البحر دسره(  الَبْحرُ  َدَسَرهُ َشئٌ  ُھوَ  إنَّ
 فما قلت وإن الحديث بھذا عليھم الشافعي واحتج وإسحاق العزيز عبد بن وعمر الحسن ذلك إلى وسبقه الخمس المسك وفي فيه يوسف
 تنبا ثمر أو بحري نبات أنه غيره وقال بحرية دابة روث أنه بعضھم قال ولذا بين غير أمر ھذا قلت البحر به يقذف وكيف العنبر أصل
 )  اليقين الخبر العصر أطباء وعند القدماء ظنون ھذه فيه عليه عثر بطنه شق فإذا فيموت السمك يأكله بحري

 :  عباسٍ  ابنِ  عن طاَوس ابنِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 631

  اْلُخُمسُ  َففِيهِ  َشئٌ  فيهِ  كان إنْ :  فقال الَعْنَبرِ  عن ُسِئلَ  أنهُ  -

 :  َقالَ  أنَّهُ  ُعَمرَ  ابنِ  عن َنافعٍ  عن ُعَمرَ  بن هللاَّ  ُعَبْيدٍ  عن َقةُ الثِّ ) :  أخبرنا(  - 632

 فھو شئ وكل المتاع العرض الجوھري قال المال من النقد خالف فسكون بفتح العرض(  التَِّجاَرةُ  ِبهِ  ُيَرادَ  أنْ  إالَّ  َزكاةٌ  الَعْرِض  في لَْيسَ  -
 إال فيه زكاة ال ملبوسا أم مأكوال أكان سواء العروض من ويدخر يشتري مال كل أن ادوالمر عين فإنھما والدنانير الدراھم سوى عرض

 )  للتجارة اتخذوه إذا

 :  ِحَماسٍ  بن َعْمرو أبي عن َسلََمةَ  أبي بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن َسِعيدٍ  بنُ  َيحي:  أنبأنا ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 633

ابِ  بنِ  ِبُعَمرَ  َمَرْرتُ :  قال أباهُ أنَّ  - ُ  َرِضيَ  الَخطَّ  ُتؤّدي أال:  ُعَمرُ  فقال أَْحِملُھا)  الجلد من قطعة بحركات أدمة(  أََدَمةٌ  ُعِنقي وَعلَى َعْنهُ  هللاَّ
 أھاب معج فكسر الممدودة الھمزة بفتح آھبة(  الَقَرظِ  في وآِھَبة َظْھِري على التي ھذه َغْيَرهُ مالي:  المؤنينَ  أمير يا فقلتُ  ِحَماسُ  يا َزكاَتكَ 
 َبْينَ  َفَوَضْعُتَھا:  قال َفَضعْ  مالٌ  ذاكَ :  فقال)  التجارة عروض في والحديث الجلد به يدبغ السنط ثمر بفتحتين والقرظ يدبغ لم الجلد ككتاب

كاةُ  فيھا وَجبَ  قدْ  َفُوِجَدتْ  َفَحِسَبھا َيَدْيهِ  كاةَ  منھا َفأََخذَ  الزَّ   الزَّ

ناد أبي عن َعْجالَنَ  اْبنُ :  أخبرنا ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 634  :  أبيه عن ِحماسٍ  بنِ  َعْمرو أبي عن الزِّ

  ِمْثلُهُ  -

ْحمن َعْبدِ  بنِ  الحارثِ  عن ِعَياٍض  بنُ  أنسُ ) :  أخبرنا(  - 635  السند ھذا في وقع(  ِذبابٍ  أبي بنِ  َسْعدِ  عن أبيه عن ِذبابٍ  أبي بن الرَّ
 وال ھذا أجد فلم الرواة أسماء كتب في شككت أن بعد فبحثت ذباب أبي بن الرحمن عبد األصل كان إذ يحھماتصح في أتعباني تصحيفان
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 أبيه عن هللاَّ  عبد بن ميسرة طريق من شيبة أبي وابن أحمد روى حجر ابن قال الدوسي ذئاب أبي بن يعد اإلصابة في وجدت وإنما ذاك
 في كما أبيه عن المدني محمد أبو موالھم القرشي الزناد أبي ابن فھو الرحمن عبد اوأم ملخصا الحديث وساق ذئاب أبي بن سعد عن

 وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  َعلَى َقِدْمتُ :  قال)  حجازي دوسي ذباب أبي بن سعد االستيعاب في وجدت ھذا كتابة وبعد الخالصة
 استعمله(  َعليھم واْسَتْعَملَِني وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  َفَفَعلَ  أْمَوالھم من عليه أسلموا ما يلقوم اْجَعلْ :  هللاَّ  رسولَ  يا قُْلتُ  ثمَّ  َفأْسلَْمتُ 
ً  جعله:  عليھم  ابن قال الطائف بناحية جبل السراة(  الّسَراةِ  أْھل ِمنْ  َسْعدٌ  وكان:  قال عنهُ  هللاَّ  رضي أبوبكر استعملني ثمَّ )  عليھم واليا

 آخر الحرة ثم األزد ثم وعدوان فھم سارة ثم ثقيف سراة فأوله السراة له يقال صنعاء إلى ينقاد عرفة على المشرف الجبل الطود السكيت
 من أسلم من مع ھذا سوى يفعل يكن لم الرسول فإن أموالھم من عليه أسلموا ما لقومه يجعل أن الرسول من يطلب كيف أفھم ولم:  ذلك
 الجمھور وخالفھم وإسحاق وأحمد الحنفية الحديث بھذا أخذ وقد العشر بقدر العسل من الزكاة أخذ يف ظاھر والحديث وغيرھم قومه
 في َقْومي َفَكلَّْمتُ :  قالَ )  مقال فيھا بزكاته الواردة واألحاديث الزكاة فيھا يجب التي األصناف من ليس ألنه العسل في زكاة ال: وقالوا
وهُ:  لَُھمْ  َفقُْلتُ  الَعَسلِ  اب بنَ  ُعَمرَ  َفأََتْيتُ  الُعْشرُ  منھم َفأَخْذتُ  الُعْشرُ  َفقُْلتُ :  قال ؟ كم:  فقالوا ُتَزكَّى الَ  َثَمَرةٍ  في َخْيرَ  الَ  َفإنهُ  َزكُّ  الَخطَّ

  المسلمينَ  َصَدَقاتِ  في َثَمَنهُ  َجَعلَ  ثمَّ  فباَعهُ  ُعَمرٌ  َفَقَبَضهُ  كان بما َفأخبرُتهُ 

  يؤخذ أن ينبغي ال وما الزكاة من المال رب من أخذه يجب فيما الثاني الباب

دِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 636 ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  ُمَحمَّ  :  الُخْدري َسِعيدٍ  أبي عن أبيه عن الماِزِنيَّ  َصْعَصَعةَ  أبي بنِ  الرَّ

 ستون قدرھا مكيلة والكسر بالفتح الوسق(  َصَدَقةٌ  التَّْمرِ  من أْوُسقٍ  َخْمَسةِ  ُدونَ  فِيما لَْيسَ : "  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 من ويفھم وكيلتان أرادب أربعة المصري وبالكيل رطال 1428 المصري بالرطل النصاب ھذا وقدر وثلث أرطال خمسة والصاع صاعا
 ) "  مكيلة ليست ألنھا فيھا زكاة ال الخضروات أن الحديث

 :  قال أبيه عن َيْحي بن َعْمرو عن مالكٌ ) :  رناأخب(  - 637

 بعده والحديثان الحديث ھذا(  َصَدَقةٌ  أْوُسقٍ  َخْمَسةِ  ُدونَ  فِيما لَْيسَ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال:  يقُولُ  الُخْدري َسِعيدٍ  أبا َسِمْعتُ  -
 غيره وال بثمر يقيد فلم الكالم فيھما أطلق بعده وما الحديث ھذا أن غير أوسق خمسة المكيالت في نصاب أقل في السابق كالحديث
 ) "  الحبوب كل الحكم فشمل األول كالحديث

 :  الُخْدِري َسِعيدٍ  أبي عن أبيه عن الماِزِنيَّ  َيْحي بن َعْمرو َسِمْعتُ :  قال ُعَيْيَنةَ  بن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 638

 "  َصَدَقةٌ  أْوُسقٍ  َخْمَسةِ  ُدونَ  فِيما لَْيسَ : "  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي عن -

  الحديث بھذا الماِزِنيُّ  َيْحيَ  بنُ  َعْمرو:  حدثنا ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 639

ْحمن عبد بنِ  هللاَِّ  عبدِ  بن محمد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 640  :  الُخْدِري َسِعيدٍ  أبي عن أبيه عن َصْعَصَعةَ  أبي بن الرَّ

 على تجمع الياء وتشديد الھمزة بضم األوقية(  َصَدَقةٌ  الَوَرقِ  من أَواقٍ  َخْمسَ  ُدونَ  فيما لَْيسَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 والورق انيقدو ستة والدرھم الحجاز أوقية وھي درھما أربعون الشرعية األوقية أن على واإلجماع وحذفھا وتخفيفھا الياء بتشديد أواقي
 فيه يجب ما فأقل الذھب أما درھم مائتا وھو القدر ھذا من أقل في الفضة في زكاة ال أنه الحديث وظاھر الفضة:  سكون أو فكسر بفتح
 )  ھذا على منعقد اإلجماع ولكن ضعاف أحاديث ذلك في ورد وقد مثقاال عشرون منه الزكاة

ْحمن عبد بنِ  هللاَِّ  عبدِ  بن محمد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 641  :  الُخْدِري َسِعيدٍ  أبي عن أبيه عن َصْعَصَعةَ  أبي بن الرَّ

 أبو وقال الجمھور عند عشرة إلى ثالثة من فسكون بفتح الذود(  َذْودٍ  َخْمسَ  ُدونَ  فيما لَْيسَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 حاتم أبو قال نوق وخمس جمال وخمسة أبعره خمسة كقوله ذود خمس وقوله قالوا اثباإلن مختص وھو تسع إلى ثالث بين ما عبيد

 إلى خمسة إضافة المشھورة والرواية اإلبل من لثالث ذود وثالث اإلبل من لخمس ذود خمس فقالوا الجمع في القياس تركوا السجستاني
 "  َصَدَقةٌ )  منھا أقل في زكاة فال خمس اإلبل في ابنص أقل أن الحديث وأفاد منھا بدال ذود وإعراب خمس بتنوين ويروى ذود

 :  َيقُولُ  الُخْدِري َسِعيدٍ  أبا َسِمْعتُ  قال أبيه عن الماِزِنيَّ  َيْحيَ  بن َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 642
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 "  َصَدَقةٌ  دٍ َذوْ  َخْمسَ  ُدونَ  فيما لَْيسَ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ  -

 :  آخره إلى أبيه عن الماِزِنيَّ  َيْحيَ  بن َعْمرو عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 643

  ُسْفيان حديث مثل -

 :  ُعَمر بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن نافع عن ُعْقَبةَ  بنِ  موسى عن ِعَياض ْبنُ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  - 644

َدَقاتِ  كتابُ  ھذا أنَّ  -  فما اإلبل من وعشرين أربع كل في لقوله مؤخر مبتدأ الغنم(  الَغَنمُ  ُدونَھا َفما ْاإلِِبل من وعشرينَ  أربع كل في فِيهِ  الصَّ
 فإن شاة خمس كل في فقال الزكاة ھذه مقدار الحديث بين وقد الغنم من زكاتھا تكون فأقل وعشرين أربعا كانت إذا اإلبل أن أي دونھا
 سنتان عليھا أتى ما اللبون وبنت الثانية السنة في دخلت ما وھي مخاض بنت ففيھا الثينوث خمسا بلغت فإن وعشرين أربع على زادت
 الركوب استحقت ألنھا بذلك وسميت الرابعة السنة في دخلت ما بالكسر والحقة لبن ذات أي لبونا أمھا فصارت الثالثة في ودخلت
 َشاةٌ  َخْمسٍ  كل في)  الخامسة السنة في مادخلت اإلبل من والجذعة لالفح يضربھا أن بلغت التي ھي الطاء بفتح الفحل وطروقة والتحميل

 لَُبونٍ  بْنتُ  َوأَربعينَ  َخْمسٍ  إلى ذلك فوقَ  وفِيما َذَكرٌ  لَُبونٍ  فاْبنُ  َمَخاٍض  ِبْنتُ  تكن لم َفإنْ  َمَخاض ِبْنتُ  فِيهِ  وثالثين خمسٍ  إلى ذلك َفْوقَ  وفيما
 فوقَ  وفِيما لَُبونٍ  اْبَنتا تسعينَ  إلى ذلك فوقَ  وفِيما َجَذَعةٌ  َوَسْبعينَ  َخْمسٍ  إلى ذلك فوقَ  وفِيما الَفْحل َطُروَقةُ  ِحقَّةٌ  ِستِّين إلى ذلك فوقَ  وفِيما
 كانت إذا نمالغ سائمةِ  وفي ِحقَّةٌ  خمسينَ  كل وفي لَُبونٍ  اْبَنةُ  أربعين كل ففي:  ذلك على زاد فما الَفْحل َطُروَقَتا ِحقََّتانِ  ومائةٍ  عشرينَ  إلى ذلك

َدَقةِ  في ُيْخَرجُ  وال شاةٌ  مائةٍ  كل ففي ذلك على زاد فما ِشياهٍ  ثالثُ  ثالِثَمائةٍ  إلى ذلك فوقَ  وفِيما شاتانِ  ومائةً  ِعشرينَ  َتْبلُغَ  أنْ  إلى أربعينَ   الصَّ
 والعوار(  ُعَوارٍ  َذاتُ  وال)  أسنانھا طبسقو ذلك وتعرف الكبر أقصى بلغت التي:  بالكسر فالھرمة الكبر أقصى:  بفتحتين الھرم(  َھِرَمةٌ 
 الحول قبل وأما الحول عليه أتى إذا المعز ذكر:  والتيس الغنم وأصحاب التجار يعرفھا كثيرة العيوب وأنواع العيب:  يضم وقد بالفتح
 ألنه ضرر فال التيس يعطى أن قبل فإن ةالصدق دافع أي والدال الصاد بتشديد المصدق شاء ما إال(  الُمَصدِّقُ  ماشاء إال َتْيسٌ  وال)  فجدي
 يؤخذ أن والمراد سواھما من وأغلى أقوم والكبش التيس أي ألنھما صاحبه برضا إال يؤخذ فال الكبش التيس ومثل فيه وقدتساھل حقه

قُ يُ  وال ُمْفَتِرقٍ  َبْينَ  ُيْجَمعُ  وال)  الفقراء وال الزكاة دافع يظلم فال فوقه ما وال دونه ما ال الوسط َدَقةِ  َخْشَيةَ  ُمْجَتِمعٍ  َبْينَ  َفرَّ  وال قوله(  الصَّ
 بين والتفريق المتفرقات بين الجمع أن أي األمرين بين متنازع ألجله مفعول خشية الصدقة خشية مجتمع بين يفرق وال مفترق بين يجمع

 منھما كل على فالواجب مثله ابنه وعند شاة ونأربع الرجل عند يكون أن األول وصورة عنه منھي منھا وھروبا الزكاة خشية المجتمعات
ً  عليھما صار جمعاھا فإذا شاة  ألن زكاة فيھا تجب ال فرقاھا فإذا شاة ففيھا شاة سعون للشريكين يكون أن الثاني وصورة واحدة شاة معا
 أربعون وبالبصرة شاة أربعون بالكوفة لرجل كان لو معناه أن إلى ذھب أحمد أن النھاية في األثير ابن وذكر شاة وثالثين خمسة منھا لكل
 إن شتى بلدان في إبل له كانت ولو عليه شئ ال عشرون وبالكوفة عشرون ببغداد له كان ولو مفترق بين يجمع ال لقوله شاتان عليه كان

ويَّةِ  بينھما َتَراَجَعانيَ  فإنھما خليطين من كان وما)  شئ فيھا عليه يجب ال بلد كل في تجب لم يجمع لم وإن الزكاة فيھا وجبت جمعت (  بالسَّ
َقةِ  وفي)  يملك ما بقدر الزكاة في منھما كل ويدفع يتحاسبان الشريكين يريدأن  ففتح بكسر الرقة(  أحِدِھمْ  ِرَقةُ  َبلََغتْ  إذا الَعْشرِ  ُرْبعُ  الرِّ
 المضروبة والدراھم الفضة يريد الرقة قةصد فھاتوا والرقيق الخيل صدقة عن لكم عفوت الحديث وفي الواو عن عوض والھاء الدراھم
 ھذه أَواقٍ  َخْمسَ )  والفضة الذھب وقيل والمال الفضة الرقة:  سيدة ابن وقال خاصة الفضة من ھي يقال العين الرقة:  شمر قال منھا
  عليھا َيأُخذُ  كان التي عنه هللاَّ  رضيَ  الَخطابِ  بنِ  ُعَمرَ  كتاب نسخة

  َنأُخذُ  كله وبھذا:  نهع هللاَّ  رضي الشافعيُّ  قال

ْھري عن ُحَسْينٍ  بنِ  ُسفيانَ  عن العلم أھل من الِثَقةُ ) :  أخبرنا(  - 645  :  أبيه عن ُعَمر بن هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  سالِم عن الزُّ

 في ال أم ُحَسْينٍ  بنِ  ُسفيانَ  ثحدي في ُعَمرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي وبين بينه ُعَمر ابن أْدخل أدري ال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  عن -
َقةِ  والخلطاء الغنم صدقة في الحديث بجميع حّدثني إال تعالى هللاَّ  شاء إن أُشكُّ  ال بل أْعلَُمهُ  وال ُيخالفُهُ  ال المعنى ھذا مثلَ  اإلِِبل َصَدَقةِ   والرِّ
  حديِثهِ  في اإلِِبل إال أْحَفظُ  ال أني إال ھكذا

 :  قال أنس عن أنس ابن فالن ابن أو أَنسٍ  بن الُمَثنَّى عن هللاَّ  َعْبدِ  بنُ  القاسمُ ) :  أخبرنا(  - 646

َدَقةُ  ھذه -  كما والحديث والمخطوط المطبوع في وھو ظاھران واضطراب نقص الكالم في(  الناس وكرھھا وغيرھا الغنم تركت ثم الصَّ
 اإلبل زكاة في الواجب عن العوض أخذ وھو إلخ هللاَّ  رسول رضھاف التي الصدقة فريضة له كتب بكر أبا أن أنس عن األخرى الكتب في

 وبنت المخاض وبنت الفرق ويدفع منه أنزل ھو ما أو الفرق ويأخذ منه أعلى ھو ما يدفع أن فأما له يتيسر ولم عليه وجب من أن بمعنى
 )  تقريبا سبق فيما بينت قد إلخ اللبون



101 
 

ْحمن هللاَّ  بسم َدَقة َضةُ َفري ھذه:  الرحيم الرَّ ُ  أَمرَ  التي المسلمين على وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فرضھا التي الصَّ  َعَلى ُسِئلََھا فمن بھا هللاَّ
 وعشرين أربع في)  عليه يجب مما أكثر يسلم أن المزكي على يجب ال أنه يعني(  ُيْعِطهِ  فال فوَقھا ُسئل ومن َفْلُيْعِطھا المؤمنين من َوْجھھا
ً  بلغت فإذا شاةٌ  خمسٍ  كل في الغنمُ  ُدونھا فما بلاإل من  بنتُ  فيھا يكن لم فإن أُنثى َمَخاٍض  بنتُ  ففيھا وثالثين خمس إلى وعشرين خمسا

ًّ  بلغتْ  فإذا َذَكرٌ  لَُبونٍ  فاْبنُ  َمخاٍض   َجَذَعةٌ  ففيھا عينوسب َخْمسٍ  إلى وستينَ  إحدى َبلََغتْ  فإذا الَجمل َطُرَقةُ  ِحقَّة ففيھا ستين إلى وأربعين ِستا
ًّ  بلغتْ  فإذا  على زادتْ  فإذا الَجَمل َطُروَقَتا ِحقََّتانِ  ففيھا ومائةٍ  عشرين إلى تسعين و إحدى َبلََغتْ  فإذا لَُبونٍ  اْبَنتا ففيھا تسعين إلى وسبعين ِستا

َدَقة ريضةف في اإلبل أسنان بين وإن حقَّةٌ  خمسين كل وفي لَُبونٍ  بنتُ  أربعين كلّ  ففي ومائةٍ  عشرين  أن اسم الحدث في يذكر لم(  الصَّ
 يستقيم وبذلك"  عوضا"  الصدقة فريضة في اإلبل أسنان بين وأن الكالم أصل ولعل والمطبوعة المخطوطة النسخ من سقط أنه ويظھر
 إن شاتين معھا وَيْجَعلُ  اْلِحقَّةُ  منه ُتْقَبلُ  فإنھا ِحقَّة وعندهُ َجَذعةٌ  عنده وليست اَْلَجْذَعةِ  َصَدَقة اإلبل عندهُ َبلغتْ  فمن)  المعنى ويفھم الكالم

 درھما عشرين الُمصدِّقْ  وُيْعِطيهِ  اْلَجذعةُ  منه ُتْقَبلُ  فإنھا َجَذعة وعنده ِحقَّةَ  عنده وليستْ  اْلِحقَّةَ  َبلََغتْ  فإذا درھما عشرين أو عليه اْسَتْيَسرتا
  شاتين أو

 :  مالكٍ  بنِ  أنسٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  ابنِ  ُثمامةَ  عن َسلََمةَ  بن َحماد عن مْ ُكلُّھُ  ثقاتٌ  َعددٌ ) :  أخبرنا(  - 647

 عليه اْسَتْيَسرتا إن أْحَفظُ  ال ِدْرَھما عشرين أو شاتين وُيْعطي فيه أْحَفظُ  أني إال يخالفه ال ھذا معني بمثل وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  عن -
ادِ  حديثِ  من وأْحَسبُ :  قال َدَقةِ  ِكتابَ  عنه هللاَّ  رضي بكر أبو إلى َرَفعَ :  قال أنه نسأ عن َحمَّ  وَذَكرَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن الصَّ
  وصفتُ  كما المعنى ھذا

 :  اليماِنيِّ  َطاووسٍ  عن َقْيسٍ  بنِ  حميدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 648

ً َتِبيع َبَقَرةً  ثالثين من أخذ َجَبلٍ  بنَ  ُمعاذَ  أنَّ  -  البقر من الميم بضم والمسنة تبيعة واألنثى األولى السنة في البقرة ولد:  أمير بوزن التبيع(  ا
 من وفھم الثالثة السنة في سنھا طلوع معناه بل المسن كالرجل السن في كبرھا أسنانھا معنى وليس الثالثة السنة في دخال أي أثنيا ما والشاة
 وإال مباح كأل في راعية أي سائمة تكون أن بشرط فيھا الزكاة تجب وإنما الجاموس البقر ومثل ثونثال البقر زكاة في نصاب أقل أن األثر
 وخلفا سلفا الجمھور مذھب وھذا فيھا زكاة فال األرض فلح في للعمل معدة أو تعلف كانت فإن حمل أو سقي أو حرث في عاملة تكون
 بما وأتى ُمِسنة َبَقَرةً  أْربعين ومن)  أعلم وهللاَّ  الشرطين ھذين يشترط ال مالكا نأ الشراح بعض ونقل كتابنا غير في بذلك أحاديث لورود

ً  منه يأُخذَ  أن فأبى ذلك ُدونَ    ُمَعاذٌ  َيْقَدمَ  أن َقْبلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول َفُتُوفِّي فأْسأَلَهُ  ألقاهُ حتى شيئا

 :  َطاوسٍ  عن ِدينارٍ  بنِ  َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 649

 معاذ حديث وفي األوقاص وأحد والغنم اإلبل من الفريضتين بين ما:  والقاف الواو بفتح الوقص(  الَبَقر ِبَوَقٍص  أُوِتيَ  َجَبلٍ  بنَ  ُمعاذَ  أنَّ  -
 ما وھو الفريضتين بين ما عندنا الوقص يدعب أبو قال بشئ فيه هللاَّ  رسول يأمرني لم فقال باليمن وھو الصدقة في بوقص أتى أنه جبل بن
 خمسا اإلبل تبلغ أن نحو الوقص الجوھري وقال ذلك فوق ما وكذا عشرة أربع إلى عشر على ومازاد تسع إلى اإلبل من خمس على زاد
 البقر في لوقصا يجعل العلماء وبعض الشنق وكذلك وقص العشر إلى الخمس بين فما عشرا تبلغ حتى الزيادة في شئ وال شاة ففيھا

  بشئٍ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  يأُْمُرني لم:  فقال)  الفريضتين بين ما جميعا وھما خاصة اإلبل في والشنق خاصة

  الَفريضةَ  يبلغ لم ما والَوَقصُ :  عنه هللاَّ  رضي الشافعيُّ  قال

 :  الَخطابِ  بنِ  لُعَمرَ  لقا أنه أبيه عن أْسلَمَ  بنِ  زْيدِ  عن أنسٍ  بن مالكُ ) :  أخبرنا(  - 650

َدَقةِ  َنَعم أِمنْ  الِجزيةِ  َنَعم أِمنْ :  فقال َعْمياءَ  ناقةً  الظھر ھذا في إنَّ  -  إن قوله(  الِجْزية ِميَسمَ  َعلَيھا إنَّ :  قال الِجْزيةِ  َنَعم من أْسلمُ :  فقال الصَّ
 والشاة اإلبل عينه تسكن وقد بالتحريك:  والنعم إبل ظھرأي فالن دعن يقال وتركب عليھا يحمل اتي اإلبل الظھر عمياء ناقة الظھر ھذا في
 إبل بھا يتميز خاصة عالمة وھو وسمھا أثر أي الجزية ميسم عليھا أن وقوله والغنم والبقر لإلبل أو راع مال وھولكل باإلبل خاص أو

 عدم أما الجزية في تؤخذ العمياء أن الحديث من ويفھم عمر كالم من ال قبلھا كالتي أسلم كالم من العبارة وھذه الزكاة إبل من الجزية
 )  أخر أحاديث من فمفھوم الصدقة في أخذھا

 :  أبيه عن عاصم بنُ  ِبْشرُ :  أْنَبأََنا ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 651
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ًقا فخرج)  الصقع أو الكورة وھو كمفتاح لمخالف جمع اليفھامخ(  ومَخاليفِھا الطائف على هللاَّ  َعْبدِ  بنَ  ُسفيانَ  أبا اْسَتْعَملَ  ُعَمرَ  أنَّ  - (  ُمَصدِّ
:  كغنى والغذى حسب:  اعتد(  بالَغِذيَّ  عليھم فاْعَتدَّ )  الصدقة دافع اإلثنين وبتشديد الصدقة جامع:  الدال وتشديد الصاد بفتح المصدق
 قبولھا وعدم الزكاة نصاب في عليھم عدھا من تظلموا أنھم صةوالخال وفصال كفصيل غذاء وجمعھا الغنم أوالد من الصغير وھي السخلة

 أھل إليه شكا أنه روى فقد نقبلھا ولم الراعي يد على محمولة ولوكانت نعدھا وقال يقبل فلم فاقبلھا حسبتھا إن وقالوا مھنھم المطلوب في
)  يده على الراعي بھا يروح السخلة حتى بالغذاء نعتد أنا الفق صدقته منه فخذ بالغذاء علينا معتداً  كنت إن وقالوا الغذاء تصديق الماشية

ا فُخذْ  بالغذيّ  علينا ُمْعتداً  كنت إن:  له فقالوا الغذاء منھم َيأُْخذْ  ولم  أَتْعَتدَّ  َتْظلَِمُھمْ  أنك يزُعُمون أنُھمْ  اْعلَمْ  له فقال ُعَمرُ  لَقي حتى فأمَسكَ  ِمنَّ
خلةِ  حتى بالَغِذيَّ  عليھم فاْعَتدَّ  عنه هللاَّ  رضي ُعَمرُ  له قالف منھم َتأُْخُذهُ وال بالغذيّ  عليھم اعي بھا يُروحُ  بالسَّ  آُخذُ  ال:  لھم وقُلْ  يده على الرَّ
بَّى منكم اةَ  وال الّدرّ  ذاتِ  وال الماخضَ  وال الرُّ (  وِخياره المال ِذيّ غَ  َبْين َعْدلٌ  فذلك والثَّنية والَجَذَعة الَعَناق وُخذِ  الغنم َفْحل وال األكولةَ  الشَّ
 الوالدة الدر وذات الوالدة قاربت التي والماخض اللبن ألجل البيت في تكون التي وقيل بالوالدة العھد القريبة الشاة:  كحبلى الربى

 ذوات من والثنية نيةالثا السنة في الشاة ولد بفتحات والجذعة الحول استكمالھا قبل المعز ولد من األنثى بفتحتين والعناق السمينة واألكولة
 وكباره صغاره بين أي وخياره المال غذي بين عدل فذلك وقوله الثالثة السنة في إال يكون ال وذلك ثنيتھا ألقت التي وھي والحافر الظلف
 )  الممتاز الجيد وال الضعيف وال الصغير ال الوسط أخذ بالحديث والمراد

اهُ رجل عن ُسفيان أبي بن َعْمرو عن أَُميَّةَ  بنِ  عيلَ إسما عن محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 652  في ھكذا) (  هللاَّ  شاء(  إن سعر ابنُ  َسمَّ
 :  قال عدي بني أخي سعر عن)  الخيار ال الوسط األخذ وھو سابقه معنى في والحديث ومطبوعھا مخطوطھا النسخ

ً  شاةً  لھما َفأْخَرْجتُ :  قال الناس أموالَ  ُنَصدِّقُ  بعثنا موسلَّ  عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ :  فقاال رُجالنِ  جاَءني -  وجدتُ  ما أفضل ماِخضا
اھا   فأخذاھا الغنم وسط من شاةً  فأَعطيُتھما:  قال الُحْبلَى الشاة نأْخذ أن نھانا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ :  وقاال َعلَيَّ  فردَّ

 :  قال هللاَّ  عبد ابن جرير عن الشعبيّ  عن ِھْندٍ  أبي بن داودَ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 653

 حتى معه والتسامح الزكاة جامع مساھلة المراد(  رضا عن إال ُيفارقنَّكم فال الُمَصدِّق أََتاُكمُ  إذا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -
ً  يكون  )  الزكاة دافعي بمياسرة العامل ويأمر العامل سرةبميا الزكاة يأمردافعي الرسول نرى وھكذا يأخذ بما راضيا

 وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي زْوجِ  عائشةَ  عن محمد بن القاسم عن ِحبَّان بنِ  َيْحي بنِ  ُمحمد عن سعيد بن َيْحي عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 654
 :  قالت أنھا

 كثيرة ومعناھما صحيح وكالھما حافال نسخة وفي حافلة(  َضْرعٍ  ذات حافلة شاة فيھا فرأى الّصدقة من بغَنمٍ  الَخطاب بن ُعَمرَ  على ُمرَّ  -
:  فقالوا ؟ الشاة ھذه ما:  ُعَمرُ  فقال)  لبنھا مدر:  فسكون بفتح والناقة الشاة وضرع للمرأة كالثدي والخف الظلف لذوات والضرع اللبن
 عنه وتصرفوھم دينھم عن تميلوھم ال أي الناس تفتنوا ال(  الناس َتْفِتنوا ال طائعون وھم أھلُھا ھذه أعطى ما:  ُعَمرُ  فقال الصدقة من شاةٌ 

 أي إليك أوحينا الذي عن ليفتنوك كادوا وإن تعالى قال عليه كان عما أزاله الرجل فتن يقال أموالھم خيار وأخذكم الزكاة في كم بتشديد
ُبوا)  الرجل مال خيار فسكون بفتح حزرة جمع والحزرات(  المسلمين َحَزَراتِ  تأْخذوا ال)  ويزيلونك يميلونك َعام عن َنكِّ  عن ونكبوا(  الطَّ
 ألھلھا ودعوھا الزكاة في تأخذوھا وال عنھا أعرضوا أي ونحوھما اللبن ذات األكولة الشاة بالطعام والمراد عنه واعدلوا ميلوا أي الطعام
 )  بھم ورحمة شفقة بالوسط فاءواإلكت الناس أموال خيار أخذ من الزكوات جامعي منع والمراد

 :  قال أنه ِحبَّان بنِ  َيْحي بن محمد عن َسعيد بن َيْحي عن مالكُ ) :  أخبرنا(  - 655

ًقا يأْتيھم كانَ  األنصاري َمْسلََمة بن محمد أن أْشَجعَ  من َرُجالن أخبرني -  شاةً  يهإل َيقُودُ  فال مالك َصَدَقة إليَّ  أَْخِرجْ :  المال لربّ  فيقولُ  ُمَصدِّ
  َقِبلَھا إالّ  حقه من َوَفاءٌ  فيھا

 :  نافع عن ُعْقَبةَ  بنِ  موسى عن ِعياٍض  بنُ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  - 656

 وذرة قمح من الحب ذوات به يريد زرع جمع والزروع والعنب البلح مثل الثمار(  الثَِّمارِ  َصَدَقةُ :  يقول َكانَ  ُعَمرَ  بن هللاَِّ  عبدَ  أن -
 وقيل بالحجاز ويوجد قشر له ليس الشعير من ضرب وھو فسكون بضم والسلت والشعير العنب أي والكرم بالنخل فسرھا ولذا وغيرھا

 مالمسته في كالحنطة فھو الشعير كقشر له قشر وال والشعير الحنطة بين حب ھو وقيل الحب صغير القشر رقيق الشعير من ضرب ھو
ُروع و)  طبعه في وكالشعير ً  أوْ  َنْخالً  َكانَ  ما الزُّ ً  أوْ  َكْرما ً  أوْ  شعيراً  أوْ  َزْرعا  النخيل من شرب ما كقلب البعل(  َبْعالً  منهُ  كانَ  فما ُسْلتا
 حفيرة في يجتمع المطر ماء من بعروقه يشرب الذي النخيل من بفتحتين والعثرى غيرھا وال سماء سقي غير من األرض من بعروقه
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 منهُ  كان وما واحد َعَشَرة كل من الُعْشرُ  ففيه بالمطرِ  َعَثِرّيًا أوْ  بالَعْينِ  ُيْسَقى أوْ  ِبَنْھرٍ  ُيْسَقى وْ أ)  أشھر واألول سيحا يسقى ما ھو وقيل
 يختلف وأنه الزرع زكاة مقدار بيان في والحديث الزرع لسقي بئر أو نھر من حمله الماء البعير نضح مصدر النضح(  بالنَّْضحِ  ُيْسَقى

 تعميم زرعا أو وقوله العشر نصف ففيھا وإال العشر منھا الخارج ففي ماشيته وتعب وتعبه الزارع مجھود بغير سقيت فإن سقيھا باختالف
  واحدٌ  عشرين في الُعْشرُ  ِنْصفُ  َففِيهِ )  تخصيص بعد

 :  أبيه عن سالِمٍ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 657

 بفلح مشھورون وھم واألنباط النبيط لھم ويقال العراق سواد ينزلون جيل:  بفتحتين النبط(  لنََّبطِ ا من َيأُْخذُ  َكانَ  الَخطاب بن ُعَمرَ  أن -
 تخفيفھا أو الياء وتشديد القاف بكسر والقطنية والنماء الخصب في أرضيھما تربة التفاق مصر كفالحي عمارتھا في والمھارة األرض
 ما القطنية:  شمر وقال والباقلى والجلبان واألرز والترمس والعدس كالحمص تدخر التي الحبوب وھي القطاني واحدة:  لغة القاف وضم
 واللوبيا والفول العدس مثل ھي األزھري وقال تطبخ التي للحبوب جامع اسم ھي غيره وقال والتمر والزبيب والشعير الحنطة سوى

 بين تصحيف وھو الزيت األصل في كانت الزبيب وكلمة لربيعا عنه فيماروى قطنية كلھا الشافعي سماھا يقتات مما شاكلھا وما والحمص
 الحنطة من)  واإلدخار اإلفتيات على الشافعية عند الزرع زكاة إيجاب في والمدار األرض تخرج مما وليس فيه زكاة ال الزيت ألن

  الُعْشر ةِ القِْطِنيَّ  من ويأخذ المدينة إلى الحْمل ُيْكِثرَ  أنْ  بذلك ُيِريدُ  الُعْشر ِنْصفَ  والزبيب

ائبِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 658  :  قالَ  َيِزيدَ  بنِ  السَّ

ً  كنتُ  -   الُعْشر النََّبطِ  من َيأُْخذُ  فكان الخطاب بن ُعَمرَ  زمان في المدينة سوق على ُعْتَبةَ  بن هللاَّ  عبد مع غالما

 :  َيَسارٍ  بنَ  انَ ُسلَْيمَ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 659

 من خرصا يخرصھا والكرم النخل خرص(  اْلَيُھود َوَبْينَ  َبْيَنهُ  َفَيْخُرصُ  َرَواَحةَ  بنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َيْبَعثُ  َكانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 )  الظن بمعنى الخرص فھومن زبيبا العنب ومن تمرا الرطب من عليھا ما وقدر حزر وضرب قتل باب

 :  الُمَسيَّبِ  بنِ  َسِعيدِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 660

ُكمْ : "  َخْيَبرَ  اْفَتَتحَ  ِحينَ  َخْيَبرَ  لَِيُھودِ  قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  - ُكمْ  ما َعلَى أُقِرُّ ُ  أََقرَّ  َفَكانَ :  قال"  وَبْيَنُكمْ  َبْيَنَنا التَّْمرَ  أنَّ  على هللاَّ
 غلب لما(  َيأُْخُذونھا فكانوا َفلِي شئتم وإن فلكم ِشْئُتمْ  إنْ :  َيقُولُ  ثم عليھم َفَيْخُرصُ  َرَواَحةَ  بنَ  هللاَِّ  َعْبدَ  َيْبَعثُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ 
 هللاَّ  عبد يبعث فكان عليھم زكاة ال ألنھم لھمنخ لخرص الداعي ھو فھذا أموالھم نصف على الرسول صالحھم خيبر في أمرھم على اليھود
 يرتضون فكانوا قدر كما ھو يأخذه أو األساس ھذا على يأخذوه أن بين ويخيرھم وتمرا زبيبا يقدره فكان وغيره البلح لتقديره رواحة بن

 عند خيبر نخيل على الخراص يبعث وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي وكان خرص في العرب لسان وفي فيه للمسلمين ما له ويدفعون تقديره
 )  وللمساكين له يجب الذي التمر من الكيل بھذا يأخذھم ثم كذا وتمرا كذا رطبا فيحزرونه ثمرھا إدراك

ار صالح بن محمدِ  عن نافع بن هللاَّ  عبد) :  أخبرنا(  - 661  :  أُسْيدٍ  بنِ  َعتَّابِ  عن الُمَسيَّبِ  بنِ  َسِعيدِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن التَّمَّ

ً  زَكاُتهُ  ُتَؤدَّى ثمَّ  النَّْخلُ  ُيْخَرصُ  كما ُيْخَرصُ  الَكْرمِ  َزَكاةِ  في قالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  بعد َتْمراً  النَّْخلِ  َزَكاةُ  ُتَؤدَّى كما َزِبيبا
 الزارعين على والتوسعة الفقراء حق وحفظ الزكاة فيه وجبت الذي القدر معرفة والنخل الكرم خرص إلى الداعية والحكمة(  تجفيفه
 بالخرص الرسول أمر وإنما الرسول فعل كما فيه كاف الواحد العدل أن الخرص أحاديث من وفھم الخرص بعد منه األكل من بتمكينھم

 صلى هللاَّ  رسول أنَّ  هِ وبإسنادِ )  بأكمامھا مستترة فإنھا الحبوب بخالف تقديرھا يمكن ظاھرة ثمارھما ألن غيرھما دون والكرم النخل في
  َوِثَماَرُھم ُكُروَمُھم الناس على َيْخُرصُ  من َيْبَعثُ  َكانَ  وسلم عليه هللاَّ 

 رزيق الخالصة في حكيم بن وكزبير القاموس في قال حكيم بن رزيق(  ُرَزْيقٍ  عن َسِعيد بن َيْحيَ  عن أَنسٍ  بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 662
 :  ُحَكْيم ابن)  زاي أوله وقيل مصغرا حكيم بن

 ِديناراً  أربعينَ  كلِّ  من التَِّجاَراتِ  من أموالھم من َظَھرَ  مما َفُخذْ  المسلمين ِمن ِبكَ  َمرَّ  َمنْ  انُظرْ  أنِ :  إليهِ  كَتبَ  الَعِزيزِ  َعْبدَ  ْبنَ  عَمرَ  أنَّ  -
ً  منھا َتأُخذْ  وال َفَدْعَھا ِدينارٍ  ثلثَ  َنَقَصتْ  فإن ِديناراً  عشرينَ  َيْبلُغَ  حتى َفِبِحَساِبه َنَقصَ  فما ِديناراً   مثل وإنھا التجارة زكاة في الحديث(  َشْيئا
 أعني المال زكاة نصاب ونصابھا الحديث في لما دينار بثلث ولو دينارا عشرين من أقل في تجب فال والنصاب الواجب في المال زكاة
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 اعتمادا للتجسس داعي وال بالظاھر اإلكتفاء يفيد أموالھم من ظھر مما خذ لهوقو الفقھاء يعبر كما العشر ربع أو المائة في ونصفا إثنين
 )  وأمانتھم دينھم على

  العامل في جاء وما الزكاة له تحل فيمن الثالث الباب

 :  الِخيارِ  نب َعِديّ  ْبنِ  هللاَّ  ُعَبْيدَ  عن أبيه عن ُعْرَوةَ  ابنَ  يعني ِھَشامٍ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 663

َدَقة ِمنَ  َفَسأاَلَهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أََتَيا أنَُّھما أْخَبَراهُ َرُجلَْينِ  أنَّ  - دَ  الصَّ بَ  فيھما َفَصعَّ  أنه أي التصعيد ضد التصويب(  وَصوَّ
 وسلم عليه هللاَّ  صلى وكأنه استحقاقھما ويتعرف حالھما ليتبين إليھما النظر أطال وإنما أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل من فيھما نظر
 تحل ال الصدقة أن إلى نبھھما ثم ذكرنا كما وتقديره إن جواب وحذف أعطيتكما شئتما إن لھما فقال أمرھما عليه واشتبه فقرھما يتيقن لم

 والَحظَّ  ِشْئُتما إنْ : "  فقال)  لكما ذلك فأدع بمكسبكما وال بغناكما لي علم وال أخذھا عليكما حرم كذلك كنتما فإن أي مكسب لذي وال لغني
ةٍ  واللذي لَِغِنيٍّ  فيَھا  الغني على االستجداء حرمة مدار ألن النساخ من التاء وسقطت مكتسب والصواب مكسب األصل في(  ُمْكَتِسب قُوَّ

 ) "  صوبنا كما الكتب بعض في التصحيح بعد عليه عثرنا وقد واإلكتساب والقدرة

 :  قال الِھاللِي الُمَخارقِ  بنِ  َقِبيَصةَ  عن ُنَعْيم بن ِكَناَنة عن ِرَيابٍ  بنِ  َھاُرونَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  خبرناأ(  - 664

ْلتُ  -  بينھم فيدخل فريقين بين حرب يقع كأن وذلك الھاء منھا تطرح وقد قوم عن قوم يحملھا التي والغرامة الدية:  بالفتح الحمالة(  َتَحمَّ
َھا: "  فقال فسألُتهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  َفأََتْيتُ  َحَمالَةً )  بينھم ذات ليصلح القتلى ديات حملفيت رجل  النسخ في ھو ھكذا تؤدھا" (  ُتَؤدِّ

 ولعل تفريق أي بھا وفرقت الفقه أبواب حسب بھا مرتبة غير األحاديث ألن المطبوعة في عليه أعثر ولم الفعل الم بحذف المخطوطة
 أستبعد وأنا فلتؤدھا التقدير ويكون مقدرة أمر الم له المقتضى كان بالحذف الرواية كانت وإن لحذفھا مقتضى ال إذ الياء إثبات الصواب

  الحديث وذكر... )  نفس كل نفسك تفد محمد: ...  الشاعر كقول الضرورة في إال محذوفة تعمل ال األمر الم ألن ذلك

 :  عنھا هللاَّ  رضي عائشةَ  عن محمد بنِ  القاسمِ  عن الرحمن عبد أبي بن َربيَعة عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 665

َبتْ  عائشةَ  َبيتَ  َدَخلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أنَّ  -  على به ُتَصدِّق َشئٌ  ذلك:  فقالت ؟ لَْحمٍ  ُبْرَمةَ  أرَ  ألَمْ :  فقال البيتِ  وأُْدمَ  ُخْبزاً  إليه فَقرَّ
:  فقال عليھا به تصدق لحما وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  إلى بريرة أھديت:  قال مالك بن أنس سمع أنه قتادة عن مسلم في يثالحد(  َبِريَرةَ 
 المتصدق قبض متى ألنه بالصدقة ملكھا قد إليه مھديھا كان وإن وسلم عليه هللاَّ  صلى للنبيّ  الھدية إباحة وفيه ھدية لنا و صدقة لھا ھو
 ألنھا أي ھدية ولنا فقوله الناس أوساخ ألنھا بيته وأھل النبي على الصدقة حل عدم أيضا وفيه الصدقة وصف عنھا الز الصدقة عليه
  َھِديَّةٌ  ولنا َصَدَقةٌ  لھا ھو:  فقال)  ھذه مسلم رواية كمافي أھدته

دُ  َعمَّيْ ) :  أخبرنا(  - 666  :  أخبرني َشافِع بنِ  َعلِيٍّ  بنُ  ُمَحمَّ

ُ  َعْبدُ  -  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  ِبْنتَ  فاطمةَ  أنَّ  َعلِيٍّ  بنَ  َزيدَ :  قالَ  وأْحَسُبهُ  َبْيِتهِ  أْھلِ  من واحد غير عن َحَسنٍ  بنِ  ُحَسْينِ  بنُ  هللاَّ
َقتْ  لِبِ  وَبنِي َھاِشمٍ  بني على ِبَمالِھا َتَصدَّ ً  َوأنَّ  الُمطَّ  بني على الصدقة جواز الحديث ھذا ظاھر(  َغْيَرُھمْ  مْ َمَعھُ  وأْدَخلَ  َعلَْيِھمْ  َتَصدَّقَ  َعلِيا
 تحل ال وإنھا الناس أوساخ ھي إنما الصدقات ھذه أن والنسائي مسلم ولمارواه السابق الحديث من مافھم خالف وھو المطلب وبني ھاشم
 قال وقد غريبا المتصدق كان إذا ما على واألول ومنھم البيت آلل قريب ھنا المتصدق بأن بينھما التوفيق ويمكن محمد آلل وال لمحمد
 سھم في حقھم حرموا إذا بنوھاشم يقبلھا أن ويجوز فقط لبعض بعضھم من فتحل أي قريب من كانت إذا إال لھم تحل ال الزكاة إن:  جماعة
 )  الشراح ذكربعض كما القربى ذوي

 :  قال أبيه عن طاوسٍ  عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 667

اِمتِ  بنَ  ُعَباَدةَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  ْعَملَ اْستَ  - َدَقةِ  على الصَّ َ  اتَّقِ : "  فقال الصَّ  يوم تأتي ال(  القياَمةِ  يومَ  َتأِْتي ال الَولِيدِ  أبا يا هللاَّ
 تأت ال هللاَّ  تتق إن تقديره محذوف شرط جواب أنه على الجزم فيه عربية ويجوز النھي معنى في خبر أنه على بالرفع ھكذا الرواية القيامة
 فقالَ  ؟ لكذا َذلك وإنَّ  هللاَِّ  َرُسولَ  يا:  فقالَ  ُنَواحٌ  لھا َتْيِعرُ  شاةٌ  أو ُخَوارٌ  لھا َبَقَرةٌ  أو ُرَغاءٌ  لَهُ  َرَقَبِتكَ  على َتْحِملُهُ  ِبَبعير)  إلخ تحمله ببعير
ُ  َرِحمَ  َمنْ  إالّ  ِبَيِدهْ  ْفسينَ  والَِّذي إيْ : "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسُول  "  أَبداً  شئ على أْعَملُ  الَ  بالحق َبَعَثكَ  والذي:  قال هللاَّ

ْھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 668 َبْير بنِ  ُعْرَوةَ  عن الزُّ اِعِديّ  حميد أبي َعن الزُّ  المنذر أو الرحمن عبد أسمه الساعدي حميد أبو(  السَّ
 :  قال)  العرب به سمت مما وكالھما بضمھا وال الحاء بفتح حميدا يضبطوا ولم لخالصةا في كما سعيد عمروبن بن
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 وجبت ممن لھا جامعا أي الزكاة وھي الصدقة عامالعلى اتخذه أي إلخ استعمل(  ْاألْسد ِمنَ  َرُجالً  وسلم عليه هللاَّ  صلى الّنبيُّ  اْسَتْعَملَ  -
 على)  العرب أحياء من حي:  فسكون بضم لتب إلى نسبة اللتبية(  اللُّْتِبيَّةِ  ابن له ُيقالُ )  يمنية قبيلة وھي األزد ھي فھد بوزن واألسد عليھم
َدَقة  أَْعَمالَِنا بعض على َنْبَعُثه الَعامل َماَبال: "  فقال الِمْنَبرِ  على وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  فقام لي أُْھِديَ  وھذا لَُكمُ  ھذا قال َقِدمَ  فلما الصَّ
هِ  وبيتِ  أبيهِ  بيتِ  في َجلسَ  َفَھالَّ  لِي وھذا لُكمْ  ھذا فيقُولُ   ھذا مثل ويستحقه شعور ذي كل منه يتوجع تقريع ھذا(  ال أمْ  إليه أَُيْھَدى َفَيْنُظرَ  أُمِّ
 عصرنا في العامل ھذا أمثال أحوج وما ھدية أنه بدعوى المزكين أخذمن ما بحل ويفتيھم الناس ويخدع نفسه يخدع أن أراد الذي العامل
 الدولة ومستخدمي الحكومة عمال أن الحديث ھذا أبان وقد الشريف بنصحه واألخذ الحديث ھذا إلى االستماع إلى السلطة بيدھم ممن
ً  الدولة لحقوق حفظا للعمال الھدايا حرمت وإنما ھدية ثوب في رشوة الحق في فإنھا الھدايا تقبل لھم يحل ال فيھا النفوس وذوي  وحرصا
ً  األمة أموال على  طمع ولوال خصمه حساب على المھدي وإكرم لفالن فالن حق ومنحھم الحكام ھؤالء عبث من األفراد لحقوق وصونا

 والنفوذ الحكم أصحاب على والھدايا الرشا حرمت ولھذا الھدايا تلك بذلوا ما الدولة حقوق من بحق أو خصومھم بحق الظفر في المھديين
ً  منھا أََحدٌ  َيأُْخذُ  ال ِبَيِدهْ  َنْفسي والَِّذي)  إليھم الوالية تصير أن قبل من ھديھمي أن إعتاد ممن إال  َرَقبِتهِ  على َيْحِملُهُ  القَِياَمةِ  َيْومَ  ِبه َجاءَ  إال شْيئا
 وجملة الشرط وجواب كان سما حذف الكالم ففي رغاء له جاء بعيرا المأخوذ كان إن أي رغاء له بعيرا كان إن(  ُرَغاءٌ  لَهُ  َبعيراً  كانَ  إنْ 
 تيعر العنز يعرت يقال تصيح:  العين بكسر وتيعر البقر صوت أيضا كغراب والخوار البعير صوت:  كغراب والرغاء حال رغاء له

 ولكن بالناصع ليس بياض:  كلقمة العفرة(  إْبَطْيهِ  ُعْفَرةِ  َبَياضَ  َرأْيَنا َحتَّى َيَدْيهِ  َرَفعَ  ثمَّ  َتْيِعرَ  شاةً  أو ُخَوارٌ  لھا َبَقَرةً  أو)  صاحت:  يعارا
 "  َبلَْغتُ  َھلْ  اللَُّھمَّ  ؟ َبلَْغتُ  َھلْ  اللَُّھمَّ :  قال ثم)  فيه ما الزكاة أموال آكل تھديد من الحديث ھذا آخر وفي وجھھا وھو األرض عفر كلون

اِعِديّ  حميد أبي عن بيهأ عن ُعْرَوةَ  اِبنِ  ِھَشامٍ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 669  :  قال السَّ

  مثله يعني َثاِبتٍ  بن َزْيدَ  واْسأَلوا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  أُُذني َوَسِمع َعْيِني َبُصرَ  -

   والمعادن الركاز في الرابع الباب

 مركوز منھما كالً  ألن تحتملھما واللغة ادنالمع العراق أھل وعند األرض في المدفونة الجاھلية كنوز الحجازيين عند ككتاب الركاز( 
 والفضة كالتبر أرضه في معدنا وجد فمن ذلك وعلى أخذه وسھولة نفعه لكثرة المال لبيت الخمس فيه وجب وإنما األرض في وثابت
 فيھا أي المال كزكاة اوزكاتھ بركاز ليست الحجازيين وعند األرض لصاحب والباقي المال لبيت الخمس الحنفية عند ففيه والحديد والفحم
 )  الجاھلية دفين الركاز أن فيه أشك ال الذي:  قال أنه الشافعي عن األزھري وروى مثقاال عشرين أو درھم مائتي بلغت إذا العشر ربع

 :  َسلََمةَ  وأبي الُمَسيِّب ابنِ  عن ِشھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 670

كازِ  فِي: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أنَّ  -  "  اْلُخْمسُ  الرِّ

ْھري عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 671  :  ُھَرْيَرةَ  أبي عن الرحمن عبد بن َسلََمةَ  وأبي الُمَسيَّبِ  بنِ  َسِعيدِ  عن الزُّ

كازِ  وفِي: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أنَّ  -  "  اْلُخْمسُ  الرِّ

َنادِ  أبي عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 672  :  ُھَرْيَرةَ  أبي عن األَْعَرجِ  عن الزِّ

كازِ  فِي: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيّ  أنَّ  -  "  اْلُخْمسُ  الرِّ

ه عن أبيه عن ُشَعْيبٍ  بنِ  َعْمرو عن َعَطاء بنِ  وَيْعُقوبَ  َساُبورَ  بن داودِ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 673  :  َجدِّ

:  السبيل(  ميتاء َسِبيلِ  في أو َمْسُكوَنةٍ  َقْرَيةٍ  في َوَجَدَتهُ  إنْ : "  َجاِھلِيَّة َخِرَبة في َرُجلٌ  َوَجَدهُ  َكْنزٍ  في قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيَّ  أن -
ْفهُ )  كثيراً  الناس يأتيه ومسلوك عامر:  بالكسر وميتاء أغلب فيھا والتأنيث ويؤنث يذكر الطريق  جاء فإن سنة أي فعرفه وقوله(  َفَعرِّ
 في الحكم إلفادة وذلك وغيره يشمله ألنه السؤال من أعم الحديث في الجواب أن ويالحظ اللقطة شأن لواجده فھو وإال أخذه صاحبه
 الخاص ھذا ففي قال كأنه الخاص بعد العام ذكر باب من فيه قوله في الضمير على الركاز وعطف ومقابلتھا عنھا المسئول الحالتين

 غير َقْرَيةٍ  أوفي َجاِھلِيَّة َخِرَبة في َوَجَدَتهُ  إنْ  و)  الركاز ھي األموال وتلك الخمس الصفة بھذه الموصوفة األحوال جميع وفي عنه لمسؤلا
كازِ  وفِي َففِيهِ  َمْسُكوَنةٍ   "  الُخْمسُ  الرِّ

 :  قال الشَّْعبي عن دٍ َخالِ  بنُ  إسماعيلُ :  أخبرنا قال ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 674
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ً  َوَجَدتُ  إّني:  فقال عنه هللاَّ  رضي عليّ  إلى َرُجلٌ  جاءَ  - َوادِ  َخِرَبةٍ  في درھمٍ  َوَخْمَسِمائةِ  أْلفا  فقال)  بالعراق أرض بفتحتين السواد(  بالسَّ
ً  قضاء فيھا ألُْقِضَينَّ  أََما:  عنه هللاَّ  رضي عليّ  نا  على ما:  الخراج(  َخَراَجھا ُتَؤدِّي َقْرَيةٍ  في َوَجَدَتھا كْنتَ  إن)  ظاھرا واضحا أي بينا(  َبيِّ
 فلَكَ  أُْخَرى َقْرَيةٌ  َخَراَجھا ُتَؤدِّي ال َقْرَيةٍ  في َوَجَدَتھا وإن الَقْريةِ  تلك ألَْھلِ  َفِھيَ  أُْخَرى َقْرَيةٌ )  المال بيت إلى يؤدونه مال من القرية أھل
 لك الخمس ثم ذلك بعد وقوله الخمس المال ولبيت أخماسه أربعة واجده يأخذ ركاز أنه أي(  لك الخمس ثم سالُخمْ  ولََنا أْخماسه أَْرَبَعة
 من المنح طريق على المال لبيت الذي الخمس إعطاءه بأن ويجاب الركاز لحكم مخالف وھو له كله المال أن مؤداه ألن بابه في غريب
 )  أعلم وهللاَّ  يشاء ما المال بيت من يشاء من ويعطي يتصرف أن وله المسلمين إمام ألنه على سيدنا

  الفطر صدقة في الخامس الباب

 :  ُعَمر ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 765

 فطرال وزكاة الجمھور فسره ھكذا وأوجب ألزم:  وفرض أيضا مسلم رواه(  الفِْطرِ  َزكاةَ  َفَرضَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  أنَّ  -
 مالك أصحاب بعض وقال فرض وغيره الحديث ھذا في وسلم عليه هللاَّ  صلى ولقوله إياھا الزكاة وآتوا تعالى قوله لشمول فرض عندھم

)  سنة وال فرض ال واجبة ھي حنيفة أبو الندبوقال سبيل على قدر عندھم فرض ومعنى سنة أنھا أمره آخر في وداود الشافعي وأصحاب
 حنيفة وأبو والشافعي مالك قال وبه كان حيث مسلم وكل والشعاب والبوادي واألمصار القرى أھل شمل الناس على قوله(  الناس على
ً )  البوادي دون والقرى األمصار أھل على إال تجب ال أنھا والليث وربيعة والزھري عطاء وعن وأحمد ً  أو َتْمرٍ  ِمنْ  َصاعا  من َصاعا
ً  أن وحكى أرطال ثمانية:  حنيفة أبو وقال بالبغدادي وثلث أرطال خمسة وذلك مدادأ أربعة يسع مكيال:  الصاع(  َشِعير  أبي مع تكلم مالكا
 أحضر ثم وثلث أرطال خمسة هللا رسول صاع:  مالك فقال أرطال ثمانية الصاع:  يوسف أبو فقال بالمدينة الموضوع ھذا في يوسف
 فرجع وثلثا أرطال خمسة فوجدوھا كلھا فعايروھا الفطر زكاة بھا يخرجون كانوا أنھم آبائھم عن فأخبروا أصواع عدة معھم جماعة مالك
 قال للتسعير أرطال ثمانية فجعله الصاع كبر العراق ولى لما الحجاج أن الزيادة وسبب المدينة أھل به أخبر ما إلى قوله عن يوسف أبو

 والمد أرطال ثمانية الصاع يقولون الكوفة وأھل:  األزھري قال وثلث أرطال خمسة ھو إنما الحرمين أھل وصاع:  وغيره الخطابي
 فأوجبھا بظاھره داود أخذ وعبد حر كل على(  وعْبدٍ  ُحرٍّ  كل على)  المدينة أھل يعرفه وال الحجاجي القفيز ھو وصاعھم ربعه عندھم
 وأنثى ذكر)  عنه سيده على وجوبھا ھورالجم ومذھب الفرض صالة من يمكنه كما كسبھا من تمكينه السيد على وأوجب نفسه العبد على

 من)  زوجته عن الزوج يدفعھا والشافعي مالك وعند مالھا من وإخراجھا نفسھا الزوجة على وجوبھا في للكوفيين حجة ذكروأنثى( 
 حروعبد وقوله العمل وعليه األكثر عند مقبولة الثقة وزيادة الشافعي واعتمدھا أنس بن مالك بھا انفرد زيادة المسلمين من(  المسلمين
 مالك قال وبه الزيادة بھذه عمال المسلمين على إال تجب ال الشافعي وعند فيھما واحد والمعنى بأو غيره وعند العطف بواو وأنثى وذكر
 مسلمال غير العبد عن يخرج:  حنيفة أبو وقال عنھما يخرج أن عليه يجب فال كافرة زوجة أو كافر ولد له كان فإذا ثور وأبو وأحمد

 على تجب الحنفية وعند ومالك أحمد مذھب وھو عنه الزكاة إخراج عليه وجب شخص على نفقته وجبت من كل أن الشافعية عند والقاعدة
 )  الزوجة وكذلك عليه ينفق أن وجب وإن والده عن يزكي أن الولد على يجب فال عليه الوالية ولك نفقته تلزمك شخص كل

 :  أبيه عن محمد بن َجْغَفرِ  عن محمد بن إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 676

َكر والَعْبدِ  اْلُحرِّ  على الفِْطرِ  َزكاةَ  َفَرضَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  تنفقون أي تمونون ممن قوله(  َتُموُنون ِممَّنْ  واألُنثى والذَّ
 )  إلنسانا على زكاتھم تجب من في األئمة من وافقه ومن الشافعي مذھب ويؤيد عليه

 :  ُعمر ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 677

 وھذا العلماء خالف وفيه وجوبھا وقت إلى إشارة رمضان من(  َرَمَضانَ  من الفِْطرِ  َزكاةَ  َفَرضَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -
 فيكون ذلك بعد الطارئ الفطر أو بالغروب الوجوب ونفيك الشھر جميع في المعتاد الفطر ھو ھل الفطر من المراد على مبني الخالف
 عيد ليلة من جزء أول ودخول الشمس بغروب تجب أنھا الشافعي قول من والصحيح بالقولين روايتان ومالك الشافعي وعند الفجر بطلوع
ً  الناسِ  َعلَى)  النووي حكى كما الفطر ً  أو َتْمرِ  من صاعا   َشعير من صاعا

 :  َيقول الُخْدري َسِعيد أبا َسِمع أنه َسْرح أبي ابن َسْعد بن هللاَّ  عبد بن ِعَياِض  عن أَْسلَمَ  بن َزْيد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 678

ً  الفِْطرِ  َزكاةَ  ُنْخِرجُ  كنا - ً  أو َطعام من َصاعا ً  أو َشعير من صاعا ً  أو َتْمرٍ  من صاعا ً  قوله(  َزبيب من صاعا ً  أو كذا من صاعا  كذا من صاعا
 عند صاع يجب والزبيب الحنطة وفي باإلجماع صاع يجب والزبيب الحنطة غير ففي صاع نفس كل عن فيھا الواجب أن على دليل
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 كالم في والطعام طعام من صاعا الجمھور وحجة اآلتي معاوية لحديث صاع نصف وأحمد حنيفة أبو وقال والجمھور ومالك الشافعي
 )  القمح ھو بالضم والبر خاص البر به أرادوا الطعام ذكروا إذا الحجاز وأھل:  الخليل قال كما خاصة البر العرب

 :  َيقول الُخْدري َسِعيد أبا َسِمع أنه َسْرح أبي ابن َسْعد بن هللاَّ  عبد بن ِعَياِض  عن أَْسلَمَ  بن َزْيد عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 679

ً  الفِْطرِ  َزكاةَ  ُنْخِرجُ  كنا - ً  أو َطعام من َصاعا ً  أو َشعير من صاعا ً  أو َتْمرٍ  من صاعا ً  َزبيب من صاعا  ويحرك مثلثة األقط(  أَقِطْ  من أوصاعا
 يتخذ اللسان وفي به يطبخ مستحجر يابس مجفف ھولبن النھاية وفي القاموس في كما الغنمي المخيض من يتخذ شئ:  وإبل ورجل ككتف
 إخراجھا جواز على أجمعوا أنھم والحاصل خاصة اإلبل ألبان من ھو:  األعرابي ابن وقال يمصل حتى يترك ثم يطبخ المخيض لبن من
 الخمسة على مالك وقاس الشافعي قول فيه وأختلف الحسن ومنعه والجمھور مالك فأجازه األقط وأما والشعير والتمر والزبيب القمح من
 واألصح القيمة إخراج بجواز حنيفة أبو فردوان المنصوص على باإلقتصار آخر قول وعنده الذرة فيه فيدخل الخبز منه يتخذ ما كل

 )  نفسه قوت أو بلده قوت غالب من إخراجھا

 :  يقول َسْعد بن هللاَّ  عبد بن عَياِض  َسِمع أنه َقْيسٍ  بن داودَ  عن ِعَياٍض  بنُ  أَنسُ ) :  أخبرنا(  - 680

ً  لموس عليه هللاَّ  صلى النبي زمان في ُنْخِرجُ  كنا:  قال الخدري سعيد أبا أن - ً  أو َطعام من َصاعا ً  َزبيب من صاعا  أو أَقِطْ  من أوصاعا
 ً ً  أو َتْمرٍ  من صاعا ا معاويةُ  َقِدمَ  حتى كذلك ُنْخِرُجه َنَزلْ  فلم َشعير من صاعا :  قال أن به الناسَ  كلَّمَ  فيما فكان الناسَ  فَخَطبَ  ُمْعَتِمراً  أو حاّجً
ْينِ  أرى إني  من)  العراق وأھل حنيفة أبي عند ورطالن الحجاز وأھل الشافعي عند بالعراقي وثلث رطل وھو صاع ربع بالضم المد(  ُمدَّ

ً  َتْعِدلُ )  الشام من المدينة إلى القمح يرد كان ما أكثر ألن الشام إلى وأضيفت الحنطة بھا يريد الشام وسمراء(  الشامِ  َسْمراء  َتْمرٍ  من صاعا
  بذلك الناسُ  فأَخذَ 

  ونقصان زيادة وفيھا آخر بلفظ ألنھا األسانيد ُمَعاَدةَ  كانت وإن ُكلَّھا األخبارَ  ھذه ْخَرْجتُ أ وإنما:  األَصمُّ  قال

 :  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 681

 الصنفين من جھاإخرا جواز ھذا أفاد(  شعيراً  أخرجَ  فإنه واحدةً  مرةً  التَّْمر إال الِفْطرِ  َزكاةَ  في ُيْخِرجُ  ال كان ُعَمر بن هللاَّ  َعْبدَ  أن -
 )  الحنفية عند قيمتھا إخراج ويجوز ذلك في الخالف على ھو قوته بغالب والعبرة السابقة الحديث من أخذ كما وغيرھما

 :  نافعٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 682

 العيد قبل إخراجھا جواز الحديث أفاد(  ثالثة أو بيومين الفِْطرِ  َقْبلَ  عنده ُتِجَمعُ  الذي إلى الفِْطرِ  بَزكاةَ  َيْبَعثُ  كان ُعَمر بن هللاَّ  َعْبدَ  أن -
 تعجيلھا يجوز ومالك أحمد وقال رمضان أول من إخراجھا أجاز لكنه الشافعي أخذ القديم وبجواز يليه الذي الحديث ومثله ثالثة أو بيومين
 العيد يوم طول وتؤدي ذلك استحباب الجمھور رأى ولذا العيد صالة قبل إخراجھا على بالحث األحاديث وردت وقد فقط يومين أو يوما

 غروب من ووقتھا عنوقتھا تأخيرھا يحرم كالصالة فھي اليوم ھذا في السؤال ذل ھم الفقراء إغناء المقصود ألن حرام عنه وتأخيرھا
 )  الغروب إلى ويمتد ذلك في الخالف على فجرھا طلوع من أو العيد ليلة شمس

 :  أَذْيَنةَ  بن ُعْروةَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 683

  ثالثة أو بيومين الفِْطرِ  َقْبلَ  عنده ُتِجَمعُ  الذي إلى الفِْطرِ  َزكاةَ  َيْبَعثُ  كان ُعَمر ابن أن -

 :  اللَّْيثي َزْيد بنِ  أُسامةَ  عن عياض بنُ  أَنسُ  - 684

لطان إلى اْدَفْعھا:  يقول ُعَمرَ  ابنُ  يكن ألَمْ :  تُ فقل أْنتَ  أْعِطھا:  فقال الزكاةِ  عن هللاَِّ  َعْبد اْبنَ  َسالمَ  َسألَ  أنَّه -  أَرى ال ولكني بلى:  قال ؟ السُّ
لطان إلى َتْدَفَعھا أن  ذلك له جاز مواضعھا زكاته المال رب وضع إذا:  يقولون والنخعي جبير وابن ومكحول البصري الحسن كان(  السُّ
 وأموال والفضة كالذھب الباطنة والحبوب كالمواشي والظاھرة بينھما يفرق:  أحمد الوق ذلك في والظاھرة الباطنة األموال بين يفرقوا ولم

 عنه النائب أو اإلمام إلى يدفعھا وأن بنفسه يفرقھا أن له فيجوز الباطنة األموال من ولكنھا العامة الزكاة من جزء الفطر وزكاة التجارة
 )  بنفسه يفرقھا فال الظاھرة وأما
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اب َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 685 اء خالدٍ  عن الوھَّ ادِ  عن األْشَعثِ  أبي عن قِالََبةَ  أبي عن الَحذَّ  :  قال أْوسٍ  بن َشدَّ

 أفَطرَ : "  بيدي آخذٌ  وھو:  فقال رمضان من خلت َرةَ َعشْ  لثمانَ  يحتجمُ  َرجالً  فرأى الفتح زمانَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرسولِ  مع كنا -
 المصاص والحجام المص:  والحجم محجوم وذاك حاجم فھو مصه:  حجما ونصر ضرب بابي من يحجمه حجمه(  َوالمحجومُ  الحاِجمُ 

 فربما دمه بخروج هفلضعف المحجوم أما لإلفطار تعرضا:  والمحجوم الحاجم أفطر ومعنى به يحجم ما بكسرھما والمحجمة والمحجم
 بطل أي عليھما الدعاء سبيل على ھذا وقيل فيبلعه الدم من شئ حلقه إلى يصل أن يأمن ال فألنه الحاجم وأما الصوم عن ذلك أعجزه
 ظاھره عن الحديث لفظ صرف وبھذا والمحجوم للحاجم الصيام في الحجامة كراھة يفيدان المعنيان وھذان مفطرين صارا فكأنھما أجرھما

 وتعرض المحجوم لضعف ذلك لھما يكره وإنما عندھم المحجوم وال الحاجم يفطر فال والشافعية والمالكية الحنفية ومنھم الجمھور أخذ بهو
 وعمدة والتابعين الصحابة وبعض وإسحاق أحمد ومنھم صومھما يقضيان إنھما فقال يؤوله ولم بظاھره أخذ وبعضھم للفطر الحاجم

 عمر ابن وحديث صائما محرما احتجم وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع أن وھو ھذا يلي الذي عباس ابن يثحد على ھذا في الجمھور
 )  بالبخاري أنس وحديث بعده

 :  عباس ابن عن َمْقِسم عن زيادٍ  أبي بنِ  َيِزيدَ  عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 686

ً  اْحَتَجمَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع أنَّ  - ً  ُمْحِرما   صائما

 :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 687

 )  السابق عباس ابن لحديث الجمھور لرأي مؤيد وھو الصوم عن يضعفه رآه ألنه(  ذلك َترك ثم صائمٌ  َوُھو َيْحَتِجمُ  كان أنه -

َ  ومن:  عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال أ  عليه وجب القيء تكلف أي تقيأ(  عليه َقَضاءَ  فال القئُ  َذَرَعهُ  ومن ضاءُ الق عليهِ  وَجبَ  صائمٌ  وھو َتَقيَّ
 والتابعين الصحابة من الفقھاء جمھور ھذا وعلى باختياره يكن لم ذلك ألن عليه قضاء فال وغلبه سبقه أي القيء ذرعه ومن يومه قضاء
 يفسد ال:  فقالوا وربيعة وعكرمة مسعود ابن وشذ الفم ملء لخارجةا المادة تكون أن اإلفطار في شرطوا الحنفية أن غير األربعة واألئمة
 وبھذا" )  خرج مما وليس دخل مما الفطر"  موقوفا البخاري رواه بما استدلوا ولعلھم باختياره شئ منه يرجع لم ما مطلقا بالقيء الصوم
  ُعَمرَ  ابن عن نافعٍ  عن مالكٌ :  أخبرنا:  قال اإلسناد

 :  قالت أنھا:  عائشة عن أبيه عن ُعْرَوةَ  بن ِھَشام عن مالكٌ  ) : أخبرنا(  - 688

 فأرخص للصائم القبلة عن سئل عباس ابن أن قريبا سيأتي(  َتْضَحكُ  ثمَّ  صائمٌ  وُھو أْزَواَجه لَُيَقبِّلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  كان إن -
 عليه تغلب الذي الشاب دون للشيخ ميسور فھذا كبحھا على والقدرة النفس ضبط ىعل المدار أن ھذا من ويفھم للشاب وكرھھا للشيخ فيھا

 ضبط على وأقدرھم ألربه الناس أملك فكان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع وأما قبل ما إذا صيامه يخسر أن فيوشك لحدتھا شھوته
 )  صائم وھو زوجاته يقبل كان أنه ثبت لھذا نفسه

 :  َيَسارٍ  بنِ  َعَطاءِ  عن أَْسلَمَ  بنِ  َزْيدِ  عن أَنسٍ  بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 689

 َشِديداً  َوْجداً  ذلك من)  التاج في كما والضم والكسر عينھا فتح لغات وفيھا حزن بمعنى ھنا وجد(  َفَوَجدَ  صاِئمٌ  وُھو امرأَتهُ  َقبَّلَ  َرُجالً  أنَّ  -
 صائمٌ  وُھو ُيَقبِّلَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول إنَّ  َسلََمةَ  أُمِّ  فقالتْ  َفأَْخَبَرْتھا المؤمنينَ  أُمِّ  َسلََمةَ  أُمِّ  على لَتْ َفَدخَ  ذلكَ  عن َتْسألُ  اْمَرأَتهُ  فأْرَسلَ 

ا ذلك َفَزاَده َفأَْخَبَرْته َزْوِجھا إلى المرأةُ  َفَرَجَعتِ  ُ  ُيِحلُّ  موسل عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ِمْثلَ  لَْسَنا:  وقال َشّرً  َفَرَجَعتِ  شاء ما لرسوله تعالى هللاَّ
 أُمِّ  َفأَْخَبَرْته ؟ المرأةِ  ھِذهِ  بالُ  ما: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولُ  فقالَ  ِعْنَدَھا وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرُسولَ  َفَوَجَدتْ  َسلََمةَ  أُمِّ  إلى المرأةُ 
 َفَزاَده َفأَْخَبَرْته َزْوِجھا إلى َفَذَھَبتْ  أُْخَبْرُتھا َقدْ  َسلََمةَ  أُمِّ  َقالتْ  ذلكَ  أْفَعلُ  أنِّي)  للتحضيض التشديد أو بالتخفيف أال ( أُخبرتھا أالَ :  فقال َسلََمةَ 
ا ذلك ُ  ُيِحلُّ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول ِمْثلَ  لَْسَنا:  وقال َشّرً :  وَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  ولُ َرسُ  َفَغِضبَ  شاء ما لرسوله تعالى هللاَّ
 "  ِبُحُدوِده وأْعلُمكمْ  للَّلهِ  ألَْتقاُكمْ  إنِّي وهللاَِّ 

 :  َيَسارٍ  بنِ  َعَطاءِ  عن أَْسلَمَ  بنِ  َزْيدِ  عن أَنسٍ  بنُ  مالكُ ) :  أخبرنا(  - 690
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ُ  َرضيَ  َعبَّاسٍ  ابنَ  أنَّ  -  يقال والتيسير األمر في التسھيل الرخصة(  للشَّاب وكرھھا للشيخ فيھا َفأْرَخصَ  للصاِئم القُْبلَةِ  عن ُسِئلَ  عنھما هللاَّ
ً  ذكا في الشارع لنا رخص ً  فيه لنا وأرخص ترخيصا  وفي واضحة والشاب الشيخ بين التقبيل في التفرقة وحكمة وسھله يسره إذا إرخاصا
 هللاَّ  لرسول ذلك جاز وقد المرأة بشرة الرجل لمس من وأصله المالمسة بالمباشرة أراد صائم وھو ويباشر يقبل كان أنه األثير ابن نھاية
 قالوا لذلك الرسول يملك ما نفسه أمر من يملك أن فھيھات غيره وأما ألربه أملككم كان عائشة قالت كما ألنه وسلم عليه هللاَّ  صلى

 أمن أن الحنفية وقال وأحمد والشافعي مالك قال وبه رةالمباش حرمت فيه شك أو ظنه أو علمه فإن المحرم في الوقوع أمن أن بالكراھة
 )  باألحوط الجمھور وأخذ كرھت وإال المباشرة في كراھة فال اإلنزال أو الجماع وھو المحرم

 :  عائشةَ  عن المؤمنينَ  أُمِّ  عائشة مولى ُيونسَ  أبي عن األَْنَصاِريِّ  َمْعَمرٍ  بنِ  الرحمنِ  َعْبدِ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 691

َ  البابِ  على واقفٌ  وُھو وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  لرسول قالَ  َرُجالً  أنَّ  - ً  أُْصبِحُ  إنِّي:  هللاَِّ  َرُسولَ  يا أْسَمعُ  وأنا  فاغتسلُ  الّصومَ  أُِريدُ  وأَنا ُجُنبا
ً  أُْصِبحُ  وأنا: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  رسولُ  فقالَ  اليوم ذلكَ  وأصومُ   الحديث من فھم(  اليومَ  ذلكَ  وأصومُ  فاغتسلُ  الّصومَ  أُِريدُ  وأَنا ُجُنبا

 يفسد فال نھارا جنابته على وظل ليال الصائم جامع فإذا احتالم من أم جماع من أكانت سواء تنافيه وال الصوم تضر ال الجنابة أن بعده وما
ً  سلفا الجمھور مذھب وھو يفطر فإنه النظر بتعمد أو ستمناءباال أنزل إذا أما صائم وھو احتلم إذا وكذلك صومه  التطھر أن منه وفھم وخلفا
 ) "  الصوم تنافي ال كانت وإن مطلوب الجنابة من

 :  عائشةَ  عن منينَ المؤ أُمِّ  عائشة مولى ُيونسَ  أبي عن األَْنَصاِريِّ  َمْعَمرٍ  بنِ  الرحمنِ  َعْبدِ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) : ) :  أخبرنا(  - 692

ً  أُْصِبحُ  إنِّي َتْسَمعُ  وھي وسلم عليه هللاَّ  صلَّى للنبيّ  قالَ  َرُجالً  أنَّ  - ً  أُْصِبحُ  وأنا وسلم عليه هللاَّ  صلَّى النبيّ  فقالَ  الصيامَ  أُِريدُ  وأَنا ُجُنبا  ُجُنبا
ُ  َغَفرَ  َقدْ  ِمْثلَنا لَْستَ  إنكَ :  الرجلُ  فقال اليومَ  ذلكَ  أصومُ  ثم فأْغَتِسلُ  الصيامَ  أُِريدُ  وأَنا رَ  وما ذنبكَ  من تقدم ما لكَ  هللاَّ  هللاَِّ  َرُسولُ  َفَغِضبَ  َتأَخَّ
 "  أَتَّقِي بما وأْعلَمُكمْ  لِلَّلهِ  أْخَشاُكمْ  أكونَ  أن ألَْرُجوا إنِّي وهللاَِّ :  وَقالَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى

 :  قالت أنھا عائشةَ  عن الحارث ابن الرحمن عبد بن بكر أبي مولى ُسمى:  أخبرنا ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 693

ْبحُ  ُيْدِركه وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  كان -   َيوَمهُ  وَيُصومُ  َفَيْغَتِسلُ  ُجُنبٌ  وُھو الصُّ

 :  يقُولُ  الرحمنِ  َعْبدِ  بنَ  بكر أبا َسِمعَ  أنه بكر أبي مولى ُسمى عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 694

ُ  رضي ُھَريَرةَ  أبا أنَّ  له َفَذَكرَ  المدينةِ  أميرُ  وُھو الَحَكمِ  بنِ  َمْرَوانَ  عند وأبي أنا ُكْنتُ  - ً  أْصَبحَ  منْ :  يقُولُ  عنهُ  هللاَّ  فقالَ  اليومَ  ذلكَ  أفَطرَ  ُجُنبا
:  الرحمن عبدُ  فذھب:  بكر أبو فقال ذلك عن َفلََتْسأَلَنَُّھما َسلََمةَ  أُمِّ  و عائشةَ  المؤنينَ  أُمِّي إلى لََتْذَھَبنَّ  الرحمنِ  َعْبد يا َعليكَ  أقسْمتُ  َمْرَوانَ 
ا المؤمنينَ  أُمَّ  يا:  فقال الرحمن َعْبدُ  عليھا َفَسلَّمَ  عنھا هللاَّ  رضي عائشةَ  على دخلنا حتى معهُ  وذھبتُ   أبا أنَّ  له َفُذِكرَ  َمْرَوانَ  عند ُكّنا إنَّ
ً  أْصَبحَ  منْ :  قال ُھَريَرةَ   صلى هللاَِّ  رُسولِ  كان َعما أَتْرَغبُ :  الرحمن عبد يا ُھَريَرةَ  أبو قال كما لَْيسَ :  عائشةُ  فقالَتْ  اليومَ  ذلكَ  أفَطرَ  ُجُنبا

 ُ ُ  صلى هللاَِّ  رُسولِ  على َفأَْشَھدُ  عائشةُ  فقالت عائشةُ  يا وهللاَِّ  ال:  الرحمن عبدُ  قال ؟ َيْفَعلُهُ  وسلم عليه هللاَّ ً  لَُيْصبح نكا إنْ  وسلم عليه هللاَّ  ُجُنبا
ُ  رضي َسلََمةَ  أُمِّ  َعلَى َدَخْلَنا حتى َخَرْجنا ثمَّ :  قال اليومَ  ذلكَ  َيُصومُ  ُثمَّ  اْحتالمٍ  َغْيرَ  ِجماع من  ما مثلَ  َسلََمةَ  أُمِّ  فقالتْ  ذلك عن فسألھا عنھا هللاَّ

 ُھَريَرةَ  أبا َفلََتأِْتَينَّ  دابَِّتي لََتْركَبنَّ  أحمد أبا يا َعليكَ  أقسْمتُ  َمْرَوانُ  قالف فأخَبرهُ ؟ قالتا ما فقال َمْروانَ  ِجْئَنا حتى فَخَرْجنا عائشةُ  قالتْ 
ْحمن َعْبدُ  َفَرِكبَ  بذلك َفلَُتْخِبَرنَّهُ  ْحمن َعْبدُ  معهُ  َفَتَحدَّثَ  ُھَريَرةَ  أبا أَتْيَنا حتى َمَعهُ  وَرِكْبتُ  الرَّ  ال:  َريَرةَ ھُ  أبو فقال ذلك لهُ  ذَكرَ  ثمَّ  ساعةً  الرَّ

 أبو قال عباس ابن الفضل ھو أفطر رواية وفي يصم فال جنبا الفجر أدركه من بقوله أخبره الذي المخبر(  ُمْخبر أْخَبَرنيه إنما بذلكَ  لي ِعْلمَ 
 منھما سمعه أنه على ويحمل زيد بن أسامة أخرى رواية وفي وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  من أسمعه ولم الفضل من ذلك سمعت:  ھريرة
 عما ھريرة أبو فرجع:  قال أعلم ھما:  قال نعم قال الرحمن عبد يخاطب ؟ لك قالتاه)  سلمة وأم عائشة(  أھما:  ھريرة أبو فقال مسلم وفي
 رواه عما ھريرة أبو رجع وإنما جماع من أم احتالم من أكان سواء الجنب صوم صحة على األمصار علماء أجمع وقد ذلك في يقول كان
 اآلية)  باشروھن فاآلن(  تعالى لقوله موافق وألنه غيرھما من ھذا بمثل أعلم ألنھما باإلعتماد أولى سلمة وأم عائشة حديث أن رأى ألنه
ً  رواه الذي الحديث وأما صومه ويصح جنبا يصبح أن يستلزم وھذا الفجر طلوع إلى الجماع أجازت فقد  من على حمله فيمكن لذلك مخالفا

 ترك كما والتعليم للبيان أحيانا الرسول تركه وإنما األفضل إلى إرشاد إنه نقول أو يفطر فإنه جماعه في فاستمر مجامعا رالفج أدركه
 أول في كان ھريرة أبي حديث أن قيل وقد أفضل يجعله البيان لكن األفضل خالف أنه مع األحيان بعض في راكبا وطاف ماشيا الطواف
 الناسخ بلغه حتى به يفتي فكان ھريرة أبو يعلمه ولم ذلك نسخ ثم والشراب كالطعام النوم بعد الليل في مامحر الجماع كان حين اإلسالم
 )  إليه فرجع

حمنِ  َعْبدِ  بنِ  ُحَمْيدٍ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 695  :  ُھَريَرةَ  أبي عن الرَّ
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 هللاَِّ  رسولُ  فأَمَرهُ)  الحديث ھذا عقب الشافعي اإلمام فسره كما بجماع عامداً  أي مضانر في أفطر(  َرمضانَ  َشھرِ  فِي أفَطرَ  َرُجالً  أنَّ  -
ُ  صلَّى  يشتريھا أن بعد أو مملوكة كانت إن يعتقھا بأن وذلك الرق من بتحريرھا أي رقبة بعتق الرسول أمره(  َرَقَبةٍ  ِبِعْتقِ  وسلم عليه هللاَّ
 عليه وحث كثيرة كفارات في شرع فقد األرقاء تحرير على والعمل الرق مناھضة في قوية سالمياإل الدين رغبة تتجلى وأمثاله ھذا ومن
 أما المفطر فعل ھو الذي اإلعتاق يقتضي والمقام بالعتق عبر لماذا قيل وربما ھذا)  رقبة فك العقبة ما أدراك وما العقبة(  بقوله القرآن
 قالوا كما الرباعي مصدر مقام الثالثي مصدر فأقاموا عتقا العبد أعتق يقال أنه والجواب رالمحر أي بالمعتق قائم وھو األعتاق فأثر العتق
 من العبد عتق مصدر بفتحھما والعتاقة والعتاق والفتح بالكسر والعتق اإلعتاق وھو الرباعي بمصدر صرح من منھم أر ولم عطاء أعطى
ً  ِستِّينَ  إْطَعامِ  أو ُمَتَتاِبَعْينِ  َشْھَرْينِ  ِصَيامِ  أو)  إسم وبالكسر مصدر بالفتح العتق وقيل حرا صار أي ضرب باب  أِجدُ  ال إني:  فقالَ  ِمْسِكينا
ُ  صلى النبيُّ  َفأُِتيَ  ُ  صلى النبيُّ  َفَضِحكَ  ِمنِّي أْحَوجَ  أَحدٌ  ما:  هللاَِّ  رسولَ  يا فقال به َفَتَصدَّقْ  ھذا ُخذْ :  فقال َتْمرٍ  ِبَعَرقِ  وسلم عليه هللاَّ  عليه هللاَّ
 ھذا وفي تحت ثنتان فوق ثنتان الفم مقدم في التي األربع األضراس والثنايا القفة بفتحتين العرق" (  ُكْلهُ : "  قال ثم ثناياهُ بَدتْ  حتى وسلم

 أجد ال إلى قالف مسكينا ستين إطعام أو متتابعين شھرين صيام أو رقبة بعتق وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فأمره قوله في إجمال الحديث
 قال ال قال رقبة تعتق ما تجد ھل قال فإنه وأتم أوضح مسلم رواية جاءت وقد الصيام دون واإلطعام العتق في يصلح إنما الوجود عدم آلن
 وجوب كافة والعلماء الشافعي ومذھب إلخ ال قال مسكينا ستين تطعم ما تجد فھل قال ال قال متتابعين شھرين صوم أن تستطيع فھل
 فھناك عجز فإن طعام من مد مسكين كل مسكينا ستين فإطعام عجز فإن رقبة عتق وھي رمضان نھار في عامدا جامع من على لكفارةا

 عياله إطعام في له أذن بل ذمته في باقية الكفارة أن له يقل لم الرسول أن وحجته ذلك بعد قدر وإن عليه شئ ال أحدھما للشافعي قوالن
 فيه بل ذلك ينافي ما الحديث في وليس الديون من كغيرھا أداؤھا يمكنه حتى ذمته في باقية الكفارة أن الشافعية ندع الصحيح وھو واآلخر

 لشدة أكله في له أذن وإنما بإخراجھا أمره ما بالعجز تسقط كانت فلو الكفارة في بإخراجه التمر إعطائه بعد أمره أنه وھو عليه يدل ما
 ) "  التراخي على ھاووجوب أوالده وإنقاذ فاقته

  ِبِجَماع فطره وكان عنه هللاَّ  رضي الشافعي قال

 :  قال الُمَسيَّبِ  بن َسِعيدِ  عن الُخَراَساِنيِّ  َعَطاءٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 696

ُ  صلى النبيِّ  إلى أْعَراِبيٌّ  أَتى -  والعصمة الخير عن المتباعد األبعد(  ْبَعدُ األ َھلَكَ :  ويقولُ  نحره ويضرب َشْعَرهُ َيْنِتفُ  وھو وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلى النبيُّ  فقال)  الخائن:  واألبعد  هللاَّ  صلى هللاَِّ  َرسولُ  فقال صاَِئمٌ  َوأنا رَمَضانَ  في أْھلي جاَمْعتُ :  قال"  ؟ ذاك وما: "  وسلم عليه هللاَّ
 وھي والبقرة والناقة الجمل على تطلق البدنة(  ؟ َبَدَنةً  ُتْھِديَ  أنْ  َتْسَتطيعُ  فھل قال ال:  قال ؟ َرَقَبةً  ُتْعِتقَ  أنْ  َتْسَتطيعُ  ھل: "  وسلم عليه
 أخذا بدنة ونحر رقبة عتق بين مخير الصائم أن الحسن عن وحكى مسلم في البدنة إھداء يرد ولم وسمنھا لعظمھا بدنة وسميت أشبه باإلبل
 َتْمرٍ  ِبَعَرقِ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  َفأُِتيَ :  قال"  فاْجلِسْ : "  قالَ  ال:  قال)  ذلكب قائل وال العي شافي في األثير ابن قال الحديث بھذا
ً  وُصمْ  َفُكْلهُ : "  قال ِمنِّي أْحَوجَ  أَحدٌ  ما:  قال"  به َفَتَصدَّقْ  ھذا ُخذْ : "  فقال  ذلك في كم ؟ َسِعيداً  فسألتُ :  َعَطاءٌ  قال"  أصْبتَ  َما َمَكانَ  يوما
ً  َعَشرَ  َخْمَسةَ  بين ما:  قال َرقالعَ    عشرين إلى َصاعا

  التطوع صوم في جاء فيما الثاني الباب

 :  يقولُ  َعباس ابنَ  سمعتُ  يقول يزيد أبي بن هللاَِّ  ُعَبْيدَ  َسِمعَ  أنه ُعَيْيَنةَ  اْبنُ ) :  أخبرنا(  - 697

ً  صامَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولَ  َعلِْمتُ  ما - ى َيْوما  وسلم عليه هللاَّ  صلى أنه أي الطلب في واإلجتھاد القصد التحري(  ِصَياَمه َيَتَحرَّ
 َيْومَ :  يعني اليومَ  ھذا إال األيام على)  بيان مزيد الكالم لھذا وسيأتي صومه استحباب ذلك يفيده ما وأقل اليوم ھذا لصوم قصداً  أكثر كان

  َعاُشوَراءَ 

ْھري عن ِذْئبٍ  أبي ابن عن َدْيكٍ فُ  أبي ابنُ ) :  أخبرنا(  - 698  :  قالت عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن ُعْرَوة عن الزُّ

ُ  صلى هللاَِّ  َرسولُ  كانَ  -  وفي التاسع ھو:  وقيل المحرم من العاشر اليوم ھو عاشوراء:  األثير ابن قال(  عاشوراء َيُصومُ  وسلم عليه هللاَّ
 اليوم:  ممدودان وعشوراء وعاشوراء:  اللسان وفي تاسعه أو المحرم عاشر:  عاشوروال يقصران والعشوراء والعاشوراء القاموس
 العلماء أقاويل من والمشھور العلماء بعض أخذ وبه المحرم تاسع عنده فعاشوراء:  عباس ابن مذھب وھو التاسع وقيل المحرم من العاشر
 تعظمه والنصارى اليھود أن له فقيل عاشوراء صام وسلم عليه هللاَّ  صلى ألنه تاسعه وتاسوعاء المحرم عاشر عاشوراء أن وخلفھم سلفھم
 أھل لمخالفة وحده التاسع وصوم العاشر ترك أراد وقيل صامه ما يصوم كان أنه على يدل فإنه التاسع صمنا المقبل العام كان فإذا:  فقال

 معه صوموا ومعناه"  يوما وبعده يوما صومواقبله اليھود واوخالف عاشوراء يوم صوموا"  السالم و الصالة عليه لقوله نظر وفيه الكتاب
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 واجبا يكن لم أو رمضان بصوم ونسخ واجبا صومه كان ھل واختلف العاشر إفراد في باليھود التشبه عن تخرجوا حتى بعده أو قبله يوما
 عدة ويؤيده لإلشتقاق الموافق ھو حرمالم عاشر ھو عاشوراء بأن والقول أقول مصباحه في فيومي اه سنة صومه أن على واتفقوا قط

 عليه هللاَّ  صلى النبي ألن العاشر مع التاسع صوم والشافعي أحمد يرى كان وإن األربعة واألئمة الجمھور وعليه وغيره مسلم في أحاديث
)  إلخ بقيت لئن ايةرو وفي العاشر مع أي التاسع ألصومن قابل إلى سلمت لئن:  قوله إلى ترى أال عاش إن معا صومھما نوى وسلم

  ِبِصَياِمهِ  وَيأُمرُ 

 :  قالت أنھا عنھا هللاَّ  رضي عائشة عن أبيه عن ُعْرَوة بن ِھَشامِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 699

ً  عاشوراءَ  يومُ  كان -  عليه هللاَّ  صلى النبي ِدمَ قَ  فلما الجاھليةِ  في َيُصوُمهُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  وكان الجاھليةِ  في قَُرْيشٌ  َتُصوُمهُ  يوما
 ھاجر فلما النبوة قبل اليوم ھذا صوم في قومه يتابع كان وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أن الحديث ظاھر(  ِبِصَياِمهِ  وأَمرَ  َصاَمهُ  الَمِديَنةَ  وسلم
 عاشوراء يوم صوم بين وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول فخيرھم الفرض ھو صار رمضان صيام هللاَّ  فرض فلما بصومه أمرھم المدينة إلى

 كان اليوم ھذا صوم أن ففھمنا كتابنا غير في الواردة األحاديث بتلك سنة صومه فصار صومه على ذلك بعد حثھم ثم ذلك بعد وفطره
 َشاءَ  َوَمنْ  َصاَمهُ  َشاءَ  َفَمن عاشوراءَ  َيْومَ  وَتَركَ  الَفِريضة ُھوَ  كانَ  َرَمَضانُ  فُِرضَ  فلما)  صيامه إلى ندبوا ثم فترة فيه خيروا ثم فرضا
"  كقوله صومه على تحث أحاديث وردت ولكن باتفاق سنة اليوم ھذا صوم كان لما الحديث ھذا على مقصورا األمر كان لو(  َتَرَكهْ 

 " )  تاسوعاء رواية وفي التاسع ألصومن قابل إلى سلمت لئن"  وقوله"  اليھود وخالفوا عاشوراء يوم صوموا

 :  قال ُعَمرَ  ابن عن نافع عن َسْعدٍ  ابنَ  َيعني اللّْيثِ  عن َحّسانَ  بنُ  َيْحيَ ) :  أخبرنا(  - 700

ً  كانَ "  وسلم عليه هللاَّ  صلى النبيُّ  فقال عاُشوَراءَ  َيْومُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  ِعْندَ  ُذِكرَ  -  منكم أَحبَّ  َفَمنْ  الجاِھلِيَّةِ  أْھلُ  َتُصوُمهُ  َيْوما
  َفْلَيَدْعهُ  كِرَھهُ  ومن َفلَيُصْمهُ  َيُصوَمهُ  أنْ 

ْھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 701 حمن عبد بنِ  ُحَمْيدِ  عن الزُّ  :  قالَ  الرَّ

هِ  من جأخر وقد وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  ِمْنَبرِ  الِمْنَبرِ  َعلَى وھو عاُشوَراءَ  َيْومَ  سفيان أبي بنَ  ُمَعاِوَيةَ  َسِمْعتُ  - ةً  ُكمِّ  في(  من قُصَّ
 تسمى المرأة وھذه بھا وتتحلى شعرھا بھا لتزيد المرأة تستعيرھا التي الشعر من الطائفة ھنا وھي الطرة:  بالضم القصة المصباح
 حين معاوية الدينية لغيرةا أخذت وقد والمستوصلة الواصلة هللاَّ  لعن فقال العمل ھذا عن وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  الرسول نھى وقد الواصلة
 أصاب بما وذكرھم عواقبھا فحذرھم الھذيان إلى الجد عن بھا الرجال ويصرفن الشبان يفتن أن وخشي الخلة ھذه إلى يعمدن النساء شاھد
 بل لنساءا حتى فاضح وتھتك واضح تبرج من نساؤنا إليه صارت ما ورأى اآلن بعث لو قائل ھو ما شعري فليت نتائجھا من إسرائيل بني

 أْھلَ  ُعلََماُؤُكمْ  أْينَ :  َيقُولُ  َشْعر)  البعول غير ويراقصن الخمور يشربن بل مدخنات ويجلسن متكسرات يمشين عاريات شبه الفتيات بعض
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َسِمْعتُ  لََقدْ  المِدينةِ  َخَذتھا ِحينَ  إسرائيلَ  َبُنو َھلَكَ  إنما: "  ويقولُ  ھذه مثل عن َيْنَھى وسلم عليهِ  هللاَّ :  قال ثم"  نساُؤُھمْ  اتَّ
ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َسِمْعتُ   "  َفْلَيُصمْ  َشاءَ  َفَمنْ  صائمٌ  إنِّي: "  َيقُولُ  اليوم ھذا مثل في وسلم عليهِ  هللاَّ

حمن عبد بنِ  ُحَمْيدِ  عن ِشَھابٍ  ابنِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 702  :  الرَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  َسِمْعتُ :  َيقُولُ  الِمْنَبرِ  َعَلى وھو َحجَّ  عامَ  سفيان أبي بنَ  ُمَعاِوَيةَ  َسِمعَ  أنه -  يومُ  ھذا اليوم ھذا: "  َيقُولُ  وسلم عليهِ  هللاَّ
ُ  َيْكُتبِ  لم عاشوراءَ   "  َفْلُيْفِطرْ  شاءَ  ومن َفْلَيُصمْ  منكم َشاءَ  َفَمنْ  صائمٌ  وأنا ِصياَمه عليكم هللاَّ

 :  تقُولُ  عائشةَ  َسِمعَ  أنه َسلَمة أبي عن َسِعيدٍ  بنِ  َيْحيَ  عن الكٌ م) :  أخبرنا(  - 703

ومُ  َعلَيَّ  لََيُكونُ  كانَ  إنْ  -  على يجب ال الصوم قضاء أن الحديث من ويفھم(  َشْعَبانُ  يأِتيَ  حتى أُصوَمه أن أَْستطيع َفَما رمضانَ  من الصَّ
 شعبان عن تأخيره يجوز ال قالوا لكن والخلف السلف وجماھير حنيفة وأبي ومالك والشافعي أحمد مذھب وھو لعذر اإلنسان فات إذا الفور
 وإال قضائه على العزم صادق يكون أن على متفقون لكنھم الحديث بھذا محجوج وھو بقضائه المبادرة يجب:  فقال داود وخالفھم يليه الذي
 )  مقبول التأخير في فعذره العاجز أما القضاء على القادر في كله وھذا بالتأخير حنث

اَراَوْرِدي) :  أخبرنا(  - 704 قى ُسلَْيم عْمِروبنِ  عن َسلََمةَ  أبي بن هللاَّ  َعْبدِ  عن الھاد بنِ  َيِزيدَ  عن الدَّ هِ  عن الرَّ  :  قالت أُمِّ

ُ  صلى هللاَّ  رسولَ  إنَّ :  َيقُولُ  َجمل َعلَى طالب أبي بن عليّ  وإذا ِبِمًنى َنُحنُ  َبْيَنَما -  أيام األيام بھذه يريد(  أيَّامُ  َھِذهِ  إنَّ : "  قال وسلم عليهِ  هللاَّ
 قال مسلم الشمسوفي في بنشرھا تقديرھا أي فيھا األضاحي لحوم الناس لتشريق بذلك سميت النحر يوم بعد أيام ثالثة وھي التشريق
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ُ  صلى هللاَّ  رسولَ   وھو بحال صومھا يصح ال أنه على دليل وفيه"  منى أيام رواية وفي وشرب أكل أيام التشريق أيام"  وسلم عليهِ  هللاَّ
  بذلك فيھم َيْصُرخُ  َجَملٍ  َعلَى وُھو النَّاسَ  فاتََّبعَ  أَحدٌ  َيُصوَمنَّ  فال)  حنيفة أبو قال وبه الشافعي مذھب في القولين أظھر

 :  ِشھابٍ  ابنِ  عن ُجَرْيجٍ  ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 705

ُ  صلى للنبي ذلكَ  َفَذَكرتا َفأَْفَطَرَتا شئٌ  لھما فأُْھِديَ  صائمتينِ  أْصَبَحَتا أنَّھما وعائشةَ  َحْفَصةَ  عن رويته الذي ديثالح - : "  فقال وسلم عليهِ  هللاَّ
ً  ُصوَما  وقد األصل حكم لبدلل فان اإليجاب ال الندب طريق عن بدله آخر يوما صوما ولكن اإلفطار في عليكما بأس ال أي" (  مكانه َيْوما
 من العلماء جمھور ھذا وعلى اليوم ھذا إعادة يندب كان وإن الفطر متطوعا للصائم أن الحديث وأفاد مقامه قام ما فكذلك مندوبا كان

 فيه بالشروع لوجوبه قضاؤه عليه وجب فأفسده نفل في شرع من ألن القضاء يجب بعضھم وقال وأحمد الشافعي ومنھم والخلف السلف
 ُعْرَوةَ  من أَسِمْعَتهُ  له فقلتُ :  َجَرْيج ابنُ  قال)  الرياء سببه كان ما عنه المنھي اإلبطال:  الجمھور قال)  أعمالكم تبطلوا وال(  تعالى قولهول
َبْيرِ  بنِ    َمْروانَ  بنِ  الملك َعْبدِ  ُجلَساءِ  من رُجلٌ  أو َمْروانَ  بنِ  الملك َعْبدِ  ببابِ  رُجلٌ  أخبرنيه إنما ال:  فقال ؟ الزُّ

ِته عن هللاَِّ  ُعَبْيدِ  بن َطْلَحةَ  بن َيْحيَ  بن َطْلَحةَ  عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 706  رضي المؤمنين أُمِّ  عائشة عن َطْلَحةَ  بنتِ  عائشةَ  َعمَّ
 :  قالت عنھا هللاَّ 

ُ  صلى هللاَّ  رسولُ  َعلَيَّ  دخل - ا:  فقلتُ  وسلم عليه هللاَّ ً  لك أْناَخبَّ  إنَّ  باليد يدلك ثم بالسمن ويعجنان أقط مع ويدق نواه ينزع تمر الحيس(  َحْيسا
 أُِريدُ  كنتُ  إّني أَما: "  فقال)  تطوعا الصائم إفطار جواز في قبلھما كالذي بعده وما والحديث سويق معه جعل وربما كالثريد يبقى حتى

ومَ  بيه ولكن الصَّ  "  َقرِّ

 :  قال دينارٍ  بنِ  َعْمرِ  عن ُجَرْيج ابن عن المِجيد وَعْبد مُ ُمْسلِ ) :  أخبرنا(  - 707

ع صيام في باإلفطار َيَرى ال عباس ابنُ  كان - ً  التَطوُّ   َبأْسا

 :  َرَباحٍ  أبي بن َعَطاءٍ  عن ُجرْيج ابن عن ُرواد أبي بن العزيز عبد بنُ  المجيد وَعْبد خالدٍ  بن ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 708

ً  َيرى ال كان عباسٍ  ابنَ  أنَّ  - ع ِصيامِ  في اإلنسانُ  ُيْفِطرَ  أنْ  َبأْسا ً  طاف رُجلٌ  َمَثالً  لذلك ويْضِربُ  التََّطوُّ  طاف قوله بعد يوفه ولم قوله(  َسبعا
 ما فلَهُ  فِّهِ ُيوَ  ولم)  يوفه ولم ذلك بعد قوله صح لما وإال بالفعل طاف أنه ال سبعا يطوف أن أراد أنه المراد أن نفھم أن على يحملنا سبعا

 هللاَّ  لوجه أيطلبا"  واحتسابا إيمانا رمضان صام من"  الحديث وفي األجر وھو بالكسر الحسبة واالسم األجر طلب اإلحتساب(  اْحَتَسبَ 
  َتَسباحْ  ما أْجرُ  َفلَهُ  أُْخَرى ُيَصلّ  ولم ركعةً  َصلَّى أو)  والثواب األجر من طلب ما له أي"  احتسب ما له"  فقوله وثوابه

  المسافر صوم في جاء فيما الثالث الباب

 :  عائشةَ  عن أبيه عن ُعْروةَ  بن ِھَشامِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 709

َفرِ  في أُصومُ :  هللاَِّ  رسولَ  يا قال األْسلمي َعْمرو بنَ  َحْمَزةَ  أنَّ  - َيام كثيرَ  وكان ؟ السَّ ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  فقال الصِّ  ِشْئتَ  إنْ : "  موسلَّ  عليه هللاَّ
 يفيد فبعضھا والداللة المفھوم مختلفة رمضان في المسافر صيام باب أعني:  الباب ھذا في الواردة األحاديث(  َفأَْفِطرْ  ِشْئتَ  إنْ  و َفُصمْ 

 يفيد ما اومنھ الصيام جانب مايرجح ومنا الفطر جانب يرجح ما الكثيرة ھذه ومن الصوم صحة يفيد وأكثرھا الصوم صحة عدم بظاھره
 قوله بظاھر أخذا المسافر صوم فساد إلى الظاھرية بعض فذھب الجھات ھذه بتعدد المسألة في المذاھب تعددت ولھذا األمرين استواء
ُ  صلى ولقوله اآلية)  سفر على أو مريضا منكم كان فمن(  تعالى  حديث في ولقوله)  السفر في الصيام البر من ليس: "  وسلَّم عليه هللاَّ
 وإجزائه وصحته الصوم جواز إلى العلماء جمھور مذھب وذھب القضاء سفره في صام من على فيجب ھذا وعلى)  العصاة أولئك(  رآخ

 حنيفة وأبو مالك ھؤالء ومن به التضرر وعدم مشقة بال استطاعته عند الفطر على الصوم تفضيل منھم األكثرون فرأى اختلفوا وھؤالء
 ورأى الحال في الذمة براءة به تحصل وألنه وغيره رواحة بن هللاَّ  وعبد الرسول بصوم واحتجوا أفضل فالفطر تضرر فإن والشافعي

ُ  صلى وبقوله الظاھر أھل به احتج بما واحتجوا المسيب بن وسعيد واألوزاعي وإسحاق أحمد ھؤالء ومن الفطر تفضيل أقلھم  عليه هللاَّ
 ھذا بأن األكثرون وأجاب الفطر ترجيح فظاھره"  عليه جناح فال يصوم أن أحب ومن فحسن بھا أخذ فمن هللاَّ  من رخصة ھي"  وسلَّم
 يفطر كان وبعضھم يصوم كان بعضھم بأن فيه صرح الذي وغيره ھذا بعد اآلتي أنس حديث واعتمدوا مشقة يجد أو ضررا يخاف فيمن
 وهللاَّ  األكثرين مذھب النووي ورجح األحاديث لتعادل والصيام الفطر أعني سيان األمرين أن إلى ثالثة طائفة وذھبت فريقا فريق يعيب فى
 )  أعلم
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 :  قال مالكٍ  بنِ  أنسِ  عن الطويل ُحَمْيدٍ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 710

ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  مع َساَفْرَنا -   ئمالصا َعلَى الُمْفِطرُ  وال الُمْفطرِ  َعلَى الصائمُ  َيِعبِ  فلم رمضانَ  في وسلم عليه هللاَّ

 :  قال أَنسٍ  عن ُحَمْيدٍ  عن الِثقةُ ) :  أخبرنا(  - 711

ُ  صلى هللاَّ  رسولِ  مع َساَفْرَنا - ا وسلم عليه هللاَّ   الُمْفطر َعلَى الصائمُ  َيِعبِ  فلم الُمْفِطرُ  ومنا الصائمُ  َفِمنَّ

 :  جابرٍ  عن أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن محمد بن العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  - 712

 َرمَضانَ  في)  الھجرة من الثامنة السنة في وذلك مكة فتح بالفتح يريد(  الفتح َعامَ  مكة إلى َخَرجَ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 أمام واد وھو والمدينة مكة بين بالحجاز موضع"  الغين وفتح الكاف بضم"  الغميم كراع:  البلدان معجم في(  الَغِميمْ  ُكَراعَ  َبلَغَ  حتى َفصام
 َشقَّ  َقدْ  الناسَ  إنَّ :  هللاَّ  رسولَ  يا له فقِيلَ  معه الناسُ  فصام)  إليه يمتد الحرة طرف في أسود جبل الكراع وھذا أميال بثمانية كعثمان عسفان
ً  أنَّ  َفَبلََغهُ  بعضٌ  امَ وص الناسِ  بعضُ  َفأَفَطرَ  َيْنُظُرونَ  َوالناسُ  َفَشِربَ  العصرِ  بعدَ  ماء من ِبَقَدح َفَدعا الصيامُ  عليھم : "  فقال صاُموا َناسا
 فإن الفطر فيترجح تضرر أو مشقة ھناك كان إذا إال السفر في الصيام بترجيح القائل األكثرين مذھب يقوي الحديث ھذا" (  الُعَصاةُ  أؤلئكَ 

ُ  صلى الرسول "  فطره في يتابعه لم لمن وقال مثله ليفطروا روأفط أمامھم شرب الذيام عليھم شق قد الناس أن علم حين وسلم عليه هللاَّ
 يضعفھم وھذا األعداء ومجاھدة مكة فتح إلى ذاھبين كانوا وألنھم بالصوم تضررھم مع فطرھم لعدم عصاة سماھم وإنما"  العصاة أولئك

ُ  صلى الرسول قال ولذا للھزيمة ويعرضھم  بالعصاة إياھم نعته من يلزم وال"  ملعدوك تقووا: "  ھذا يلي الذي الحديث في وسلم عليه هللاَّ
 )  واألولى األفضل خالف أنه ؟ ؟ ما وغاية صومھم فساد

اَراَوْردي عن الثقة حديث في الشافعي) :  أخبرنا(  - 713  :  قال جابرٍ  عن أبيه عن محمد ابن َجْعَفر عن الدَّ

ُ  صلى هللاَّ  رسول َخَرجَ  - ةَ  إلى َرمَضانَ  في الفتح عامَ  وسلم عليه هللاَّ ْوا: "  وقال ُيْفِطُروا أن الناسَ  وأمرَ  َفصامَ  مكَّ ُكمْ  َتَقوَّ  إنَّ :  فقِيلَ "  لَعُدوِّ
  الحديث ساق ثم َفَشِربَ  بَقَدح َفَدعا ُصْمتَ  حينَ  ُيْفِطُروا أنْ  أَبْوا الناسَ 

َراَوْرِدي ُمحمد بنُ  العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  - 714  :  هللاَّ  عبد بن جابر عن أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن الدَّ

ُ  صلى النبى أنَّ  -  ِحينَ  صاموا الناسَ  إنَّ :  له َفقِيل ُيْفِطُروا أنْ  الناسَ  وأَمرَ  رمضانَ  َشْھرِ  فى الفتح عامَ  مكة إلى َسَفرٍ  فى صامَ  وسلم عليه هللاَّ
 بين منھم كان من بحبس أمر إنما(  َوَراَءهُ َمنْ  ولَِحقَ  ُحِبُسوا فلما ُيْحَبُسوا أنْ  هِ َيَديْ  َبْينِ  َمنْ  وأَمرَ  َيدهِ  َعلَى َفَوَضَعهُ  ماءٌ  ففيه بإناءٍ  َفَدعا ُصْمتَ 
 أن عدوھم لقاء الى ذاھبون وھم عليھم وخاف المشقة شدة رأى ألنه ويفطروا به ليقتدوا جميعا أمامھم ليشرب وراءھم من لينتظر يديه

  الَعْصرِ  َبْعدَ  وذلك غيرھما حديث أو حديثھما وفى َفَشِربَ  فِيهِ  إلى ناء اإل َرَفعَ )  بالھزيمه فيمنوا يضعفوا

 :  قال هللاَِّ  َعْبدِ  ابنِ  جابرٍ  عن أبيه عن محمد بن َجْعَفر عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 715

ُ  صلى هللاَّ  النبيُّ  َخَرجَ  - ْحلِ  َعلَى وُھوَ  َيِدهِ  علي َفَوَضَعهُ  إناءً  رفع ثم صائمٌ  وھو الَغِميم بُكَراع كان حتى المدينة من وسلم عليه هللاَّ  َفَحَبسَ  الرَّ
  َيْنُظُرون والناسُ  شِرب ثم َوَراَءهُ َمنْ  وأدَرَكهُ  َيَدْيهِ  َبْينِ  َمنْ 

ُ  صلى هللاَّ  رسول أصحابِ  بعِض  عن الرحمن عبد بن بكر أبي عن بكر أبي َمْولى سمى عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 716  :  وسلم عليه هللاَّ

ُ  صلى النبيّ  أنَّ  - ْوا: "  وقال بالفطر الفتح عامَ  َسَفره في الناسَ  أَمرَ  وسلم عليه هللاَّ ُكمْ  َتَقوَّ ُ  صلى النبيُّ  وَصامَ  لَعُدوِّ  بكر أبو قال وسلم عليه هللاَّ
ُ  صلى النبيَّ  رأيت لقد حدثني الذي قال الرحمن َعْبدِ  ابنَ  يعني  جواز منه ويفھم المدينة بطريق:  فھد بوزن العرج(  بالَعْرج وسلم عليه هللاَّ

 من طائفةً  إنَّ :  هللاَّ  رسولَ  يا َفقِيل الَحرِّ  من أو الَعَطشِ  من الماءِ  رْأِسهِ  فوق َيُصبُّ )  باالستحمام العطش أو الحر من رمضان في االستبراد
ُ  صلى هللاَّ  رسول كان فلما ُصْمتَ  حين صاُموا الناس  قاموس اه تعالى هللاَّ  شرفھما الحرمين بين ماء كأمير الكديد(  الكديدب وسلم عليه هللاَّ
 من قريب مكة وبين وبينھا نحوھا أو مراحل سبع المدينة وبين بينھا جارية عين المھملة الدال وكسر الكاف بفتح الكديد:  النووي وقال

 قرية:  وعسفان مكة من ميال وأربعين اثنين على جارية عين الكديد:  عياض القاضي قال عسفان من المدينة إلى أقرب وھي مرحلتين
 السھم فھو الدال وسكون القاف بكسر وأما الكوز أو كالكوب الشرب آنية كقلم قدح(  بَقَدح دعا)  مكة من ميال وثالثين ستة على جامعة
  الناسُ  َفأْفَطرَ  َفَشِربَ )  نصله فيه ويركب يراش أن قبل
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ْھري نع مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 717  :  عباسٍ  بنِ  هللاَِّ  عبد بنِ  هللاَّ  ُعَبيدِ  عن الزُّ

ُ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  يأُخُذون وكانوا معهُ  الناسُ  فأفطر أفطر ثم الَكِديد َبلَغَ  حتى َفصام رمضانَ  فى الفتح عام في َخرج وسلم عليه هللاَّ
 فليس األمرين جواز مع الثاني رجحان أو األول نسخ علموا إذا ھذا محل(  سلمو عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولِ  أْمرِ  من فاألْحَدث باألْحَدثِ 
 عليه هللاَّ  صلى كطوافه منه أفضل غيره كان وإن الجواز لبيان الفعل الرسول يفعل وقد منه أرجح األول كان إذا باألحدث يأخذوا أن بالزم
 )  أولى غيره كان وإن كاف ھذا مثل وإن األحكام لتبيين لكذ فعل وإنما ماشيا الطواف األفضل أن مع بعيره على راكبا وسلم

 جابُربنُ  قال:  قال ُمعاذٍ  بن َسْعد بن هللاَّ  َعْبد عن الرحمن عبد ابن محمد عن غزيَّةَ  بنِ  ُعَماَرةَ  عن محمد بنُ  العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  - 718
 :  هللاَِّ  َعْبدِ 

ا -  ظلِّ  في بجماعةٍ  ُھو إَذا أْضَحى أنْ  بعدَ  يسيرُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَِّ  ورسولُ  َتُبوكَ  َغْزَوةِ  َزَمانَ  سلمو عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول مع ُكنَّ
 البرِّ  من لَْيس: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسولُ  فقال نحوھا كلمةً  أو الصومُ  أْجَھَدهُ صائمٌ  رُجلٌ :  قالوا"  الجماعةُ  ھذه ما: "  فقال شجرةٍ 
 به وتضرروا الصوم عليھم شق إذا ما على محمول وھذا والعبادة بالطاعة وأخرى باإلحسان تارة يفسر بالكسر البر(  السفر في الصومُ 
 إليھا وصار الضحى في دخل أي أضحى أن بعد يسير كان وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول فإن التأويل ھذا تقتضي وقصته الحديث وسياق

 الضحاء ويليه ضوؤھا فيصفو الشمس تطلع:  حين وقيل جدا الشمس وتيبض النھار يرتفع أن إلى الشمس طلوع نم بالضم والضحى
:  فقيل اجتماعھم سبب عن فسأل شجرة ظل في مجتمعين جماعة فرأى النھار نصف من قريبا الشمس وقع واشتد النھار إرتفع إذا بفتحتين
 ) "  الغاية ھذه مثل إلى ويؤدي المثابة بھذه كان إذا أي"  السفر في الصوم البر من سلي:  فقال وأنصبه أتعبه أي الصوم أجھده رجل

ْھري عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 719 ْرَداءِ  أُمِّ  عن هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  َصْفوانِ  عن الزُّ  :  األشعري عاصم بنِ  َكْعب عن الدَّ

َفرِ  في الصيامُ  البرِّ  من لَْيس: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  "  السَّ

  الصوم في متفرقة أحكام في الرابع الباب

 :  ُعَمرَ  بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن ِدينارٍ  بن هللاَِّ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 720

 َعلَْيُكمْ  ُغمّ  َفإِنْ  َتَرْوهُ حتى ُتْفِطُروا وال الِھالَلَ  َتَرُوا حتى َتُصوُموا فال وعشرونَ  تسعةٌ  الشَّْھرُ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
ةَ  َفأَْكِملُوا  تسعة بأنھا صرح وقد العربي الشھر أيام عدد ھو األول وذلك األول على مبني ثانيھما أمرين الحديث ھذا تضمن(  َثالَِثينَ  الِعدَّ

 وعشرين تسعة بين متراوحة أنھا يفيد ما وفيه إليرادھا داعي ال وعشرون تسعة أنھا في عمر ابن عن كثيرة روايات مسلم وفي وعشرون
 الشھر نحسب وال نكتب ال أمية أمة إنا قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول عن يحدث عمر ابن سعيد بن عمر سمع ھذه وھي وثالثين
 فمعنى ذلك وعلى ثالثين عن تزيد وال وعشرين تسعة عن تنقص ال العددين ھذين بين دائرة أنھا فأفاد ثالثين تمام يعني وھكذا وھكذا ھكذا
 على ووجب رمضان ثبت شعبان من وعشرين إنقضاءتسع بعد رمضان ھالل رئي فإذا كذلك يكون قد أي وعشرون تسعة الشھر:  قوله

 وسلم عليه هللاَّ  صلى لهقو معنى وھذا ذلك عقب وصاموا ثالثين شعبان عدة المسلمون أكمل رمضان ھالل يرى لم وإن الصيام المسلمين
 الفاعل ونائب للمجھول بالبناء غم فإن شوال ھالل تروا حتى أي تروه حتى تفطروا وال رمضان ھالل أي الھالل تروا حتى تصوموا فال

 شعبان ةعد فأكملوا والعشرين التاسع بعد رمضان ھالل تروا ولم شعبان في كنتم فإن ثالثين الشھر عدة فأكملوا غطيته إذا أي الھالل
 ) "  ثالثين رمضان عدة فأكملوا والعشرين التاسع بعد شوال ھالل تروا ولم رمضان في كنتم وإن ثالثين

َراَوْرِدي محمد بنُ  العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  - 721  :  ُحَسْينٍ  بنت َفاِطَمةَ  أُمه عن ُعْثمانَ  بن َعْمرو بن هللاَّ  عبد بن محمد عن الدَّ

ً  أصومُ  وقال َيُصوموا أن الناسَ  وأََمرَ  قال وأْحَسُبه فصامَ  رمضانَ  ِھالل رؤيةَ  على عنه هللاَّ  رضي َعلِي عْندَ  َشِھدَ  َرُجالً  أنَّ  -  من َيْوما
ً  أْفِطرَ  أَنْ  من إليَّ  أََحبُّ  َشْعَبانَ   ھذا يعد لم أنه في ظاھر"  إلخ إلى أحب شعبان من يوما أصوم"  السالم عليه علي قول(  َرَمضانَ  من َيْوما
 ألن"  السالم عليه فقال ناقصا فيقع رمضان من يكون أن مخافة لإلحتياط صامه وإنما الھالل رؤية في الفرد بشھادة يأخذ ولم رمضان من

 ظھر فإن يصومه أن يفضل فھو الشك يوم صوم في الكالم ألن وذلك"  رمضان من يوما أفطر أن من إلي أحب شعبان من يوما أصوم
 بشرط وجماعة أحمد أوجبه وقد الشك يوم صوم في مذھبه نفھم ھنا ومن نفال وقع شعبان من أنه ظھر وإن كامال أداه فقد رمضان من أنه
 فعل كما منه ليس ما رمضان في يزاد لئال له عادة يوافق أن إال صومه حرمة على والشافعي مالك ومنھم والجمھور غيم ھناك يكون أن
 يجوز ال أنه الفتح وفي حرمة فال شعبان من نواه فإن رمضان من نواه إذا ذلك محل وقيل اطونش بجد رمضان وليستقبل الكتاب أھل

:  فقال مصلية بشاة فأتى ياسر بن عمار عند كنا:  قال صلة عن مسلم رواه الذي وللحديث حنيفة وأبي مالك عند فقط رمضان عن صومه
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 بفعل إال يكون ال والعصيان القاسم أبا عصى فقد الناس فيه يشك الذي ليوما صام من:  عمار فقال صائم إني فقال القوم بعض فتنحى كلوا
 فاقدروا"  وسلم عليه هللاَّ  صلى وقوله يصوموه أن الناس وأمره علي صوم وافقه ومن أحمد وحجة محرما الشك يوم صوم فيكون المحرم

 )  ھذا بغير فسره الجمھور أن وسترى"  السحاب تحت وقدروه له ضيقوا أي له

  شاھدان إال رمضانَ  على َيُجوزَ  ال بعدُ  الشافعي وقال

حمنِ  عبد بنِ  إبراھيمَ  بن َسْعد بنُ  إبراھيمُ ) :  أخبرنا(  - 722  :  أبيه عن سالم عن ِشھابٍ  ابن عن َعْوفٍ  بنِ  الرَّ

 من قدرا الشيء قدرت(  له فأْقِدُروا عليكم ُغمَّ  فإن ِطروافأَفْ  رأيُتموه إذا و َفُصوموا الِھالَلَ  رأيُتم إذا: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ  -
 وفى"  يوما ثالثين تكملوه حتى الشھر عدد له قدروا أي له فأقدروا"  وسلم عليه هللاَّ  صلى وقوله بمعنى تقديرا وقدرته وقتل ضرب بابي
 أو وعشرون تسع الشھر أن لكم وتبين تدلكم فإنھا القمر زلمنا له قدروا أي:  بقوله سريج ابن وفسره"  العده فأكملوا عليكم غم فإن رواية
 قال أصح واألول قال المنازل تقدير تحسن ال التي للعامه العدة فأكملوا:  األخرى والرواية العلم ھذا يعرف بمن خاص وھذا ثالثون

 آخرقالوا حديث في فسره كما ثالثين العدة إكمال المراد أن على"  له فأقدروا"  وسلم عليه هللاَّ  صلى قوله الفقھاء جمھور حمل:  المازرى
 َقْبلَ  َيُصومُ  هللاَّ  عبدُ  فكان. ) "  الجماھير يعرفه بما يعرف إنما والشرع القليل إال يعرفه ال ألنه المنجمين حساب المراد يكون أن يجوز وال

َمهُ  سعد بن إلبراھيمَ  قِيل بيومٍ  الِھالَلِ   في بينھم الخالف مر وقد العجب موقع منھم ووقوعه الشك يوم صوم تغراباس ظاھره(  َنَعمْ  قال َيَتَقدَّ
 )  له عادة كان فلعله عادته وافق إن جائز يومين أو بيوم تقدمه أن وسيأتي صومه

د عن دينارٍ  بن َعْمرو عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 723  :  قال َعباس ابن عن َخيبر بن ُمَحمَّ

 "  َتَرْوهُ حتى ُتْفِطُروا وال َتَرْوهُ حتى َتُصوُموا ال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال وقد الشَّْھرَ  مُ َيَتَقدَّ  ِممَّنْ  َعِجْبتُ  -

 :  ُھريرة أبي عن َسلََمةَ  أبي عن عمرو بن محمد بنُ  العزيز عبدُ ) :  أخبرنا(  - 724

موا ال:  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  صريح الحديث(  أحُدكم َيُصوُمه كان يوما ذلك يوافقَ  أن إال بيومين وال بيوم الشھر َتَقدَّ
 لم إذا ما الحرمة ومحل منه ليس ما رمضان في يزاد ولئال بنشاط رمضان ليستقبل يومين أو يوم بصوم رمضان استقبال عن النھي في

 المخوف المعنى يتقي األحوال ھذه ففي قبله بما وصله إذا حرمة ال وكذلك التطوع بنية أوالخميس اإلثنين كصوم له عادة صومه يصادف
 فإن لرؤيته وأْفِطُروا لرؤيته ُصوُموا)  صومه في الخالف عرفنا وقد بيوم للصوم تقدم ألنه الشك يوم النھي ھذا ويشمل الصوم يحرم فال
وا عليكم ُغمَّ    ثالثين َفُعدُّ

 :  قال ُھريرة أبي عن َسلََمةَ  أبو:  حدثني َكِثير أبي بنُ  َيْحيَ  حدثنا األْوَزاِعيِّ  عن َسلََمةَ  أبي بنُ  َعْمرو) :  أخبرنا(  - 725

موا ال: "  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول قال -  "  َفْلَيُصْمهُ  صوما َيُصومُ  كان َرُجالً  إال بَيْومين وال بيوم رمضانَ  َيَديْ  بين َتَقدَّ

ْھري عن سفيانُ ) :  أخبرنا(  - 726  :  أبيه عن سالم عن الزُّ

نُ  ِبالال إنَّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أن -  ُيَناِدي ال أعمى رجالً  وكان"  مْكتوم أمِّ  ابنُ  ُيَناِديَ  حتى واْشَربوا فُكلوا ِبلَْيلٍ  ُيَؤذِّ
 للتنبيه بأحدھما الوقت يتقدمون أذانين للصبح يؤذنون انواك عنھم هللاَّ  رضي أنھم الحديث من فھم(  أصبحت أَْصَبْحتَ :  له ُيَقالَ  حتى

 الغاية لتلك مستحب المتقدم التأذين ھذا أن ففھمنا والصيام للصالة ويكون الفجر طلوع بعد يكون واآلخر الليل نصف بعد ويكون واإليقاظ
 يمنعه بصير معه كان إذا إال مكروھا كان وإن األعمى أذان جواز منه وفھم الفجر مطلع حتى والجماع والشرب األكل جواز من وفھمنا

 ) "  ذلك إلى الحاجة دعت إن أكثر أو مؤذنان الواحد للمسجد يكون أن جواز أيضا منه وفھم بالل مع مكتوم كابن كراھة فال يخطئ أن

 :  سالم عن ھشام ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 727

 معھم فيتأھب ببعيد ليس الفجر أن ليعلمھم بليل يؤذن بالل كان إنما(  ِبلَْيلٍ  يَناِدي ِبالال إنَّ "  : قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -
 لم كان إن سحوره يحضر أو المستحب الوقت إلى الوتر أخر من ويوتر التھجد شاء من وليتھجد طھارة إلى احتاج إن شاء من للصبح
  أصبحت أَْصَبْحتَ :  له ُيَقالَ  حتى ُيَناِدي ال أعمى رجالً  وكان"  مْكتوم أمِّ  ابنُ  يَ ُيَنادِ  حتى واْشَربوا فُكلوا)  ذلك ونحو يحضره

ْرَداء أبي عن َعطاء عن ُجَرْيج ابنِ  عن المِجيدِ  َعْبدُ ) :  أخبرنا(  - 728  :  الدَّ
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 ُمْفِطراً  كان وإن فيصوُمه اليومَ  ھذا ألصوَمنَّ  فيقولُ  يجُده ال وأ فيجُده َغَداءٍ  من ھل فيقولُ  َقْبلَهُ  أو النھارُ  َيْنَتِصفُ  حين أْھلَه َيأْتي كان أنه -
 حتى نيته وقت يمتد وأنه التطوع صوم في الحديث(  َيِجدهُ لَمْ  أو َغَداءً  َوَجدَ  ولعلَّه بعده أو الضحى حتى ُمْفِطرٌ  وھو الحسين ذلك وَبلَغَ 

 يجوز التطوع صوم في النية أن أي ذلك قبل صيامه نوى قد يكن لم وإن معناه"  مفطرا كان وإن فيصومه"  وقوله النھار منتصف
 للصائم اإلفطار جواز عليه زيادة ويفيد الحديث ھذا يؤيد ما مسلم في ورد وقد الشمس زوال قبل ما إلى النھار في وإحداثھا تأخيرھا
 ثم"  صائم إني:  قال ال فقلنا ؟ شئ عندكم ھل"  : فقال يوم ذات سلم و عليه هللا صلى النبي دخل:  قالت عائشة عن روى ما وھو متطوعا

  فأكل"  صائما أصبحت فلقد أرينه"  فقال حيس لنا أھدى:  هللا رسول يا فقلنا آخر يوما أتانا

 مستحب الصوم إتمام أن على جميعا متفقون لكنھم وإسحاق أحمد قال وبه نھارا واألكل النافلة الصوم قطع جواز في الشافعي أخذ وبه
 سبق وقد بعذر أفطره من على قضاء ال أن على وأجمعوا عذر بغير أفطر من على قضاؤه ويجب قطعه يصح ال ومالك حنيفة أبو وقال
"  أفطر شاء وإن صام شاء إن نفسه أمير المتطوع الصائم"  مثل للشافعية شاھدة السنة كتب في الكثيرة األحاديث لكن الحنفية وجه بيان
 )  السنن وأصحاب أحمد رواه

 :  أْسلَم بن خالِد أخيه عن أْسلَم بن َزْيدِ  عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 729

اب بن ُعَمرَ  أنَّ  -  قد:  المؤمنين أمير يا فقال رجلٌ  فجاَءهُ الشمسُ  وَغاَبتِ  أْمسى َقدْ  أنه وَرأى َغْيم ِذي يوم في رمضانَ  في أْفَطر الَخطَّ
اب بنُ  ُعَمرُ  فقال الشمسُ  َطلََعت  أن من أكثر يلزمه ال ألنه وذلك ھين ويسير المخاطبة فيه يقع الذي األمر الخطب(  َيِسيرٌ  الَخْطبُ :  الَخطَّ
 محتجبة كانت أنھا وتبين غربت قد الشمس أن ظن فإنه متعمد ال مخطئ ألنه منه أكثر يلزم وإنما يسير عليه ھين وذلك مكانه يوما يصوم
 ) "  بالغيم

 :  الساِعِديّ  َسْعد بنِ  َسْھلِ  عن دينارٍ  بنِ  حاِزم أبي نع مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 730

تي َتَزالُ  ال: "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي أنَّ  - لُوا ما بخير أمَّ  مدة بخير يزالون ال أي ظرفية مصدرية الحديث في ما(  الفِْطرَ  َعجَّ
 أمتي تزال ى روى وقد الشمس غروب تحقق بعد الفطر تعجيل على لألمة وسلم عليه هللاَّ  صلى الرسول من حث وھو الفطر تعجيلھم
 التأخير فإن اإلمكان بقدر وتخفيفھا عليھم الصيام مشقة وتسھيل بالصائمين الرأفة باب من وھذا السحور وأخرت الفطر عجلت ما بخير

 ) "  الصيام يھون مما اإلفطار ومباكرة بالسحور

ْحمنِ  َعْبدِ  بنِ  ُحَميد عن ِشھابٍ  ابن عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 731  :  َعْوف بنِ  الرَّ

ُ  َرضيَ  وُعْثمانَ  ُعَمرَ  أنَّ  -  لم(  رمضانَ  في وذلكَ  الصالةِ  َبْعدَ  ُيْفِطَران ثم األْسَودِ  الليل إلى َيْنُظَرانِ  ِحينَ  الَمْغِربِ  ُيَصلَِّيانِ  كانا َعْنُھَما هللاَّ
 يناقض وال رمضان في اإلفطار على المغرب صالة يقدمان كانا وعثمان عمر أن ومعناه المسند ھذا غير في األثر ھذا على أعثر

 الجوع مع الصالة أداء إن:  قلت فإن للفطر تعجيال يعتبر المغرب صالة عقب اإلفطار فإن بالفطر التعجيل تفضيل من مامر ھذا صنعھما
 ألن إليه النفس وتطلع الطعام حضور عند الصالة تكره الحنفية قال ولذا محبوب غير مكروه الطعام بتناول واشتغالھا النفس وتطلع والظمأ
 صاحبي وعثمان عمر على بعيد فھو حقنا جازفي إن ھذا مثل إن:  قلنا هللاَّ  ذكر من كامال حقھا الصالة إعطاء عن اإلنسان يصرف ذلك
 )  فال ال ومن بسنتھما فليستن قوتھما مثل نفسه من وآنس شاكلتھما على كان فمن الغالبة القاھرة والنفس الصادق واإليمان القوي الدين

 :  ُعَمر ابنُ :  أخبرنا نافع عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 732

ً  يوم كلِّ  َمكانَ  وُتْطِعمُ  ُتْفِطرُ :  قال َولَِدَھا َعلَى خافتْ  إذا الحاِملِ  المرأةِ  عن ُسِئلَ  - ًّ  ِمْسِكينا  فإن نفسھا على خافت إذا وكذلك(  ِحْنَطةٍ  ِمنْ  ُمدا
 اللبن إدرار إلى لحاجتھا المرضع ومثلھا يوم كل مسكين إطعام وھي الفدية اإلفطارمع لھا أجاز وبحملھا بھا ورحمة بضعفھا بھا رأفة هللاَّ 

 من الدين في عليكم جعل ما"  كتابھا يقول التي الشريعة ترضاه ال شديدا أضعافا ويضعفھا يجھدھا ھو ثم الصوم مع ذلك يتم وال لولدھا
 أنه الحديث ظاھر أن والجواب ال أم القضاء أعليھما نعرف أن بقي ولكن"  العسر بكم يريد وال اليسر بكم هللاَّ  يريد"  أيضا ويقول"  حرج
 ال الذي بمنزلة أنت حبلى له ولد ألم عباس ابن ولقول يوم كل مسكين إطعام وھي الفدية سوى عليھما يوجب لم ألنه عليھما قضاء ال

 ألنه الولد على خافتا إذا والفدية القضاء عليھما:  والحنابلة الشافعية وقال الدارقطني وصححه البزار رواه قضاء وال الفداء فعليك يطيق
 على:  مالك وقال الفدية دون القضاء عليھما:  الحنفية وقال فقط القضاء فعليھما فقط أنفسھما على خافتا وإن شخصان به انتفع فطر

 دون بالفداء صرح ما فمنھا الموضوع في الواردة األحاديث اختالف االختالف ھذا ومنشأ والفدية القضاء المرضع وعلى القضاء الحامل
 حديث في وسلم عليه هللاَّ  صلى كقوله بالفطر لھما الترخيص من أكثر منه يفھم ال مطلق ھو ما ومنھا عباس ابن عن أثر كالذي القضاء
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 باختالف اآلراء فاختلفت والمرضع للحبلى ورخص والصوم الصالة نصف المسافر عن وضع"  التاج في"  السنن أصحاب رواه
 )  بھا واألخذ وفھمھا األحاديث

 :  قال الحارث بن ِحّبانَ  عن ُعْرَوةَ  ابن عن َشِبيب عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 733

ُ  َرضيَ  عليا أتيتُ  - ْومَ  أُِريدُ  إني فقلتُ  َفُكلْ  اْدنُ  فقال َيْطَعمُ  َوَجْدُتهفَ  ُموسى ابن ِبَدْيرِ  ُيعْسِكرُ  وھو عنه هللاَّ  َفأََكْلتُ  َفَدَنْوتُ  أُِريُدهُ وأنا:  قال الصَّ
ا بَّاح ابنَ  يا:  قال َفَرغَ  فلمَّ الةَ  أَقِمِ  النَّ  فقال)  كشداد(  النباح ابن مؤذنه دعا أكال أن بعد فإنھما السحور أكل ھو األكل ھذا أن الظاھر(  الصَّ
 دل وإذا الصبح صالة ھي إلقامتھا النباح ابن دعا التي والصالة الصوم أريد إني:  للطعام المدعو قول بقرينة وذلك الصالة أقم:  له

 )  الفطر تعجيل مثل إليه مدعوا مطلوب أمر وھو السحور تأخير فعلى شئ على الحديث

ُ  َرِضيَ  الشافعيَّ  َسِمْعتُ  الربيعُ ) :  أخبرنا(  - 734  :  يقول عنه هللاَّ

ُ  َوَيْشَربُ  َيأُكلُ  الصائم عن عنه هللاَّ  رضي َحِنيفة أبو ُسِئلَ  -  الَفْجرُ  أُْطلِعَ  إن أََرأَْيتَ :  فقال َنِبيل َرُجلٌ  ِعْنَدهُ وكان الَفْجرِ  طلوع إلى وَيَطأ
ْمتَ  اْلَزمِ  فقال اللَّْيلِ  َنْصفَ   )  الحمق على الدال السؤال ھذا بعد الصمت منه بيطل أن في الحق الشافعي لإلمام(  أَْعَرجُ  يا الصَّ

  اإلعتكاف في الخامس الباب

ْخِتَياني أيُّوبَ  عن ُسْفانُ ) :  أخبرنا(  - 735  :  ُعَمرَ  ابن عن نافع عن السِّ

:  اللغة في اإلعتكاف(  اإلسالم في يعتكف أن فأمره وسلم عليه هللاَّ  صلى النبي فسأل الجاھلية في َيْعَتِكفَ  أن نذر عنه هللاَّ  رضي ُعمَ  أنَّ  -
 من األواخر العشر في وتأكده استحبابه على المسلمون أجمع وقد خاصة بصفة المسجد في المكث:  الفقه وفي واللزوم والمكث الحبس
 بعد بھا فاءالو يجب الجاھلية نذور أن الحديث من ويفھم والمالكية الحنفية عند ويشترط الشافعية عند الصوم فيه يشترط وال رمضان
 )  خيرية لجھة كانت إن اإلسالم
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ً  عشر اثنا وفيه الحج كتاب   بابا

 الحاء بفتح والمصدر حواج وجمعھا حاجة وھي وحجيج حجاج وجمعه حاج فھو نصر باب من يحج حج يقال القصد:  اللغة في الحج( 
 منه والمرة األصل والفتح البيت حج الناس على لللهو تعالى قوله قرئ وبھما اإلسم والمكسور المصدر المفتوح بعضھم وقال وكسرھا
 قصر ثم)  الحاء بكسر(  حجة حججت يقولون وإنما بالفتح حجة حججت العرب من يسمع لم ألنه القياس خالف على الحاء بكسر حجة

 وتحقق بناؤه عليھا شيد التي العظام وأسسه اإلسالم دعائم إحدى الحج وفريضة أوالعمرة للحج الكعبة قصد على الشرع في الحج استعمال
 من يعتريھم ما ومقاومة المسلمين تقوية في األثر وعظيم النفع جليل من لمالھا األكوان سيد بأدائھا وعنى القرآن عليھا وحث كيانه بھا

 أشتات يجمع يسنو مؤتمر بمثابة أنه ذلك اآلية"  لھم منافع ليشھدوا: "  تعالى يشيرقوله ذلك وإلى وذل خزي من بھم يحل أو ضعف
 على ويتعاونون ضعف من عليھم طرأ يكون أن عسى ما عالج في الفكر ويتداولون ويتناصحون فيتعارفون األقطار مختلف من المسلمين
 بعض عن بعضھم ويدفع بعضا بعضه يشد المرصوص كالبنيان متماسكين متآزرين فيظلون والسياسية والخلقية الدينية أدوائھم مقاومة
"  وللمؤمنون ولرسوله العزة فأله:  بقوله لھم هللا جعلھا التي العزة لھم وتظل أقوياء فيظلون الجاھل بيد والعالم الضعيف بيد القوي ويأخذ
  رمقھم وإمساك عيشھم وترفيه الفقر مخالب من الماحلة البالد تلك أھل إنقاذ عن فضال وھذا

 وأبو الشافعي قال التراخي أو الفور على يجب وھل العمر في واحدة رةم إال الحج يجب وال قادر مسلم كل على عين فرض والحج ھذا
 )  أعلم وهللاَّ  الفور على يجب حنيفة وأبو مالك وقال التأخير مع فواته فيھا يظن حال إلى يصير أن إلى التراخي على وجماعة يوسف

  وشروطه الحج فرض في جاء فيما األول الباب

 :  قال أوغيره القَُرظيّ  َكْعب بن محمد عن لَِبيد أبي ابن عن ُسفيانُ ) :  أخبرنا(  - 736

الَمُ  عليه مُ  آد َحجَّ : "  -  للمعلوم ببنائه أي وضمھا الباء بفتح بر(  عامٍ  ِبأْلَفيْ  َقْبلَكَ  َحَجْجَنا لََقدْ  آدمُ  ُنْسُككَ  ُبرَّ  فقالوا المالئكةُ  فلقيْته السَّ
 فيھما اللزوم مع للفاعل بالبناء وھما ضرب باب من والثاني علم باب من األول برا يبر الحج وبر برورا يبر حجك بر يقال والمجھول

 والطاعة العبادة:  وعنق ككقفل والنسك وأبر برحجك فتقول للمجھول وتبنيه ورباعيا ثالثيا فتعديه وإبرارا براً  وأبره حجه هللاَّ  بر ويقال
 من شئ يخالطه ال مبرورا حجا هللاَّ  جعله أي دعائية والجملة الحج ھنا به والمراد ماوغيرھ والصالة كالصوم هللاَّ  إلى به يتقرب ما وكل
 المالئكة بھا وتقرب األزل قديم من اإلمم بھا هللاَّ  تعبد قديمة فريضة الحج أن والمراد منه إياه تعالى هللاَّ  بقبول منھم إخبار ھو أو اآلثام
 ) "  أدائه على والمحافظة به بالعناية يرجد فھو شأنه ھذا كان وما  األنس عن فضال

ْوِريَّ  ُسْفيانَ  بأن واْحَتجَّ :  سالمٍ  بنُ  َسِعيدُ  قال:  قال الشافعي) :  أخبرنا(  - 737  :  الَحَنفي صالح أبي عن إسحاق بنِ  ُمَعاويةَ  عن أخبره الثَّ

ع َرةُ والُعمْ  ِجَھادٌ  الَحجُّ : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  لكن"  ورد فقد والوجوب اللزوم في كالجھاد أي جھاد الحج(  َتَطوُّ
 به القيام مفراًمن اإلنسان يجد ال الذي كالجھاد ألن فريضة الحج أن أي تطوع والعمرة ذلك بعد قوله ويؤيده"  مبرور حج الجھاد أفضل
 فيه ألن هللاَّ  سبيل في المجاھد ثواب للحاج أن جھاد أنه قوله من مويفھ سنة أنھا قيل ولذا اللزوم ھذا الزمة ليست فإنھا العمرة بخالف
 الثواب في الجھاد بمثابة كان إن فإنه الحج أداء على الحث الحديث من والغرض اإلنسان على شاق وكالھما المالك وإنفاق البدن إجھاد

 ) "  بأدائه ويعنى عليه يحرص بأن حريا كان واللزوم

احُ ال) :  أخبرنا(  - 738  :  قال ُجَبْيرٍ  بنِ  َزْيدِ  عن الثَّْوريَّ  عن َقدَّ

ةُ  ھِذهِ :  فقال ھذه عن وُسِئلَ  ُعَمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدَ  لَِعْندَ  إنِّي - ا وَنَذرَ  اْلَحجُّ  عليهِ  كان لمن يعني َنْذَرهُ َيْقِضيَ  أنْ  َفْلَيْلَتِمسْ  اإلِْسالم ِحجَّ (  َحّجً
 كان وإن النذر أن أي النذر عن ال الفرض عن تقع الحجة فھذه حج ثم الحج فريضة يؤدي أن لقب حجا نذر رجال أن الحديث خالصة
 ) "  النذر حجة عليه ويبقى الفرض عن تقع األولى فالحجة عليه مقدمة الفريضة أن إال األداء واجب

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابن عن وَسِعيد ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 739

:  عباسٍ  ابنُ  فقال ؟ َعنِّي ُيْجِزي ھل المناِسكَ  َمَعُھمُ  َفأْنُسكُ  القومِ  ھؤالءِ  ِمنْ  َنْفسي أَُواِجرُ :  فقال عنھما هللاَّ  رضي َعبَّاسٍ  اْبنَ  ألَ سَ  َرُجالً  أنَّ  -
ا َنِصيبٌ  لَُھمْ  أُؤلِئكَ "  نعم ُ  َكَسُبوا ِممَّ  يخدمھم حجاج قوم صحبة في كان ولو الحاج عن يسقط لحج ا أن الحديث أفاد(  اْلِحَساب َسِريعُ  َوهللاَّ
 كان وإن ذلك يضره لم حجه في الحاج أتجر فلو ھذا وعلى حجه قبول من يمنع ال سفره في الحاج يصادفه الذي الكسب أن أي بأجر
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 من أكثر سلمم وفي الحج بمواسم فسرت فقد"  ربكم من فضال تبتغوا أن جناح عليكم ليس: "  تعالى قوله لذلك ويشھد له التفرغ األفضل
 ) "  للحج والكسب التجارة منافاة عدم في حديث

 :  عنھما هللاَّ  رضي َعبَّاسٍ  اْبنَ  عن َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابن عن وَسِعيد ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 740

  إلخ َنَعمْ :  عباسٍ  ابنُ :  فقال ؟ ْجرٌ أ ألِيَ  المناِسكَ  َمَعُھمُ  َفأْنُسكُ  القومِ  ھؤالءِ  ِمنْ  َنْفسي أَُواِجرُ :  فقال َسأله َرُجالً  أنَّ  -

 :  عباس ابنِ  عن عنھما هللاَّ  رضي َعباسٍ  ابنِ  مْولى ُكَرْيبٍ  عن َعْقَبةَ  بنِ  إبراھيمَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 741

ُ  صلى النبيَّ  أنَّ  - ْوَحاءِ  كاَنَ  فلما َقَفلَ  وسلم عليهِ  هللاَّ ً  لَقِيَ  بالرَّ  َرُسولُ  قالَ  ؟ الَقْومُ  فَمنِ  ُمْسلُِمونَ  فقالوا ؟ الَقْومُ  َمنِ : "  فقال يھمعل فَسلّم َرْكبا
ُ  صلى هللاَِّ   رجع:  قفل(  أْجرٌ  ولكِ  َنَعمْ :  فقال ؟ َحجٌّ  ألِھَذا:  هللاَّ  رسول يا فقالتْ  ِمَحفَّةٍ  من لھا َصِبّيًا امرأةٌ  إليهِ  َفَرَفْعتُ :  وسلم عليهِ  هللاَّ

 من ميال ثالثين على الحرمين بين موضع فسكون بفتح والروحاء وصاحب كصحب راكب واحده اإلبل على سافرونالم القوم:  والركب
 هللاَّ  صلى الرسول يعرفوا لم أنھم الحديث من وظاھر قبة ھيئة على تصنع ال أنھا إال كالھودج للنساء مركب:  الميم بكسر والمحفة المدينة
 هللاَّ  صلى رؤيته لھم يسبق لم ولكن بالنھار أوكان وسلم عليه هللاَّ  صلى يعرفوه فلم بالليل كان اللقاء أن ذلك ومنشأ يعرفھم ولم وسلم عليه
 اتفاقا اإلسالم حجة عن يجزيه ال كان وإن عليه يثاب صحيح منعقد الصبي حج أن على وأحمد ومالك للشافعي حجة والحديث وسلم عليه
 البلوغ بعد فيفعله ليعتاده له تمرينا فعلوه وإنما حجة يصح ال:  حنيفة أبو وقال نفال الصغر في حجه ويقع البلوغ بعد يحج أن عليه يجب بل

 بالصبيان الحج جواز في خالف ال أنه الحديث من بان وقد الصبي يثاب كما تثاب فھي كفاعله الخير على الدال ألن أجر لھا كان وإنما
 ) "  إليھا يلتفت ال مبتدعة طائفة إال منعه وما أھلھم مع خرجھم زجاو في ال حجھم صحة في ھو إنما حنيفة أبي وخالف

 :  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابنِ  عن َعباسٍ  ابنِ  مْولى ُكَرْيبٍ  عن َعْقَبةَ  بنِ  إبراھيمَ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 742

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  ھذا:  لھل فقيل ِمَحّفتھا في وھي باْمَرأةٍ  َمرّ  وسلم عليهِ  هللاَّ  كانَ  َصِبيٍّ  ِبَعُضدِ  َفأََخَذتْ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 "  أْجرٌ  ولكِ  َنَعمْ :  فقال ؟ َحجٌّ  ألِھَذا: :  فقالتْ  معھا

َفرقال أبي عن ِمْغَول بنِ  َمالك عن سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 743  :  السَّ

َما:  لكم أقُولُ  ما واْفَھُموا َتقُولُونَ  َما أَْسِمُعوِني الناسُ  َھاأيُّ :  عنھما هللاَّ  رضي عباس ابنُ  قال -  فقد ُيْعَتقَ  أنْ  قبلَ  فماتَ  أْھلُهُ  ِبهِ  َحجَّ  َمْملُوكٍ  أيُّ
هُ  َقَضى َما َفْلَيُحجَّ  يموتَ  أنْ  قبل َعَتقَ  وإنْ  َحجَّ  ما يؤيد الحديث ھذا(  َفْلَيُحجَّ  َبلَغَ  وإنْ  َتهُ ِحجَّ  َقَضى فقد ُيْدِركَ  أنْ  قبلَ  فماتَ  أْھلُهُ  ِبهِ  َحجَّ  ُغالمٍ  أيُّ
 فقد حج قد يكن ولم البلوغ بعد مات وإن عليه شئ فال البلوغ قبل مات فإن نافلة ألنه الفريضة عن يجزئ ال الصبي حج أن وھو قررناه
 قبل ومات يحج أولم رقه في حج فإن مالحك ھذا في كالصبي العبد أن الزيادة من الحديث في جاء الذي و الحج ذمته وفي مقصرا مات
 بعد الحج فريضة أداء على والعبد الصبي حث في والحديث الفريضة ھذه عنقه وفي ربه إلى ذھب يحج ولم أعتق وإن عليه فالشيء عتقه
 )  الفرض عن تجزئ ال النافلة ألن والعتق البلوغ على السابق الحج على اإلعتماد صحة وعدم والعتق البلوغ

 :  قال َجْعَفرٍ  ابنِ  َعبَّادٍ  بنِ  ُمحمد عن َيِزيدَ  بنِ  إبراھيمَ  عن سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 744

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َرُجلٌ  َسأَلَ :  يقُولُ  َفَسِمْعُتهُ  ُعَمرَ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  إلى َقَعْدَنا - فِ  الشَِّعث: "  فقال ؟ الحاجُّ  ما:  فقال وسلم عليهِ  هللاَّ  ككتف(  لُ التَّ
 استعمال ترك الذي أيضا ككتف:  والتفل النظافة عدم من الجلد الوسخ أيضا والشعث والدھن بالنظافة تعھده لعدم المتلبد الشعر المغبر
 فقامَ )  ربه إلى تقربا نفسه قيھا ويقھر ربه فيھا يذكر فترة ويھينھا النظافة من مدة ويھملھا نفسه المرء ينسى أن والمراد ريحه فأنتن الطيب

 واألضاحي الھدى دماء سيالن:  والثج بالتلبية الصوت رفع بالفتح العج(  والثَّجُّ  الَعجّ :  فقال ؟ أفضل الحجّ  أيُّ :  هللاَِّ  رسولَ  يا فقال آخرُ 
بيلُ  ما:  هللاَِّ  رسولَ  يا فقال آخرُ  فقامَ )  والثج العج:  الحج أفضل وروى ثجا يثجه ثجه يقال  يتزوده ما الزاد(  وَراِحلَةٌ  ادٌ زَ : "  فقال ؟ السَّ

 السبيل عن السائل سأل وإنما بنوعيھا السفر نفقة على قدر من على إال يجب ال الحج أن أي يركبھا التي الدابة:  والراحلة ألكله المسافر
 سلم و عليه هللا صلى لرسولا ففسره السبيل معنى عن سائل فسأل"  سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وللله"  تعالى قوله في

 ) "  والركوب األكل نفقة أي والراحلة بالزاد

ْوِريَّ  ُسْفيانَ  عن سالم بن َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 745 حمنِ  َعْبدِ  ابنِ  طارقِ  عن الثَّ ُ  صلى النبيَّ  صاِحبِ  أْوَفى أبي بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن الرَّ  عليهِ  هللاَّ
 :  قال أنه وسلم
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 وال يده في النفقة كانت إذا عليه يجب وإنما الحج ألداء اإلقتراض يلزمه ال أي(  ال: "  قال ؟ للَحجّ  أََيْسَتْقِرضْ  َيُحجَّ  لم لرُجلِ ا عن َسأْلتُ  -
 شرعت الفروض ألن دين وال عقل يقره ال مبين خطأ وھذا ويحجون بالربا يقترضون جھالنا من وكثير للحج االستدانة الشارع يلزمه
 ) "  ارتكابھا في سببا تكون فكيف المحرمات تكابار عن زواجر

 :  قاال أنھما وطاوسٍ  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 746

ةُ  -  شروط تحققت إذا المال رأس من تؤدى أي:  المال رأس من المفروضة أي الواجبة الحاء بكسر الحجة(  المال َرأسِ  من الواجبةُ  الِحجَّ
 ماله رأس من يحج أن عليه وجب اإلنسان لدى مدخرة الحج نفقات تكن لم فإذا للمرأة المحرم ووجود الطريق وأمن الصحة من الحج لزوم
 أنه:  ھذا ومعنى لديه مجتمعة ليست الحج نفقات أن بحجة الحج يؤخر أن له يحل وال حجه بنفقات يفي ما تجارته أو عقاره من يبيع بأن
 يجب ال الفرض عن الزائدة وھي النافلة حجة ألن بالواجبة الحجة وقيد مقصرا آثما مات لحجه متسع رأسماله وفي الحج اءأد قبل مات إن

 )  يؤدھا لم شاء وإن ماله غلة من أداھا شاء وإن ماله رأس من أداھا شاء إن بل الفرض حجة مثل ماله رأس من أداؤھا

 :  ُھَريرةَ  أبي عن الَمْقُبِري سعيدٍ  بيأ بن َسِعيدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 747

ُ  صلى هللاَِّ  رسولِ  عن - َِّ  ُتؤِمنُ  المرأةٍ  َيِحلُّ  ال: "  قال أنه وسلم عليهِ  هللاَّ  قيد(  ُمْحَرمٍ  ِذي َمعَ  إالَّ  ولَْيلَةٍ  َيْومٍ  َمِسيَرةَ  ُتَساِفرُ  اآلِخرِ  واليومِ  با
 بثالثة أو بليلة أو بيوم أو بيومين فيھا قيد أخرى روايات مسلم زفي أطلقه يليه الذي لحديثا وفي وليلة يوم بمسيرة الرواية ھذه في السفر
ُ  صلى وكأنه ذلك وغير  ھذا في وليس ال فقال وھكذا الرابع عن ورابعة الثالث عن وثالثة ذاك عن ومرة ھذا عن مرة سئل وسلم عليهِ  هللاَّ
 أقل أو أكثر أو يوما كان سواء محرم أو بغيرزوج عنه المرأة تمنع سفرا يسمى ما كل أن المراد بل سفر إسم عليه يقع ما ألقل تحديد كله

 المخشي الفساد ألن معقول وھذا حرمة ذو:  رواية وفي محرم ذو ومعھا إال تسافر أن المرأة يحل ال تقول التي المطلقة عباس ابن لرواية
 الفساد معه يؤمن محرم أو زوج لھا كان إذا إال عليھا جيب ال أنه غير لالرج على وجوبه المرأة على واجب والحج سفر كل في متحقق
 لكن ثقة واحدة امرأة مع الحج يلزمھا فال ثقات نسوة مع تحج كأن عليھا األمن به يتحقق ما ھو الواجب بل ھذان يتعين ال:  الشافعي وعند
 لھا يجوز فقيل الواجبة غير األسفار من ذلك ونحو والتجارة ةالزيار وسفر التطوع حجة أما الفرض حجة في وھذا معھا الحج لھا يجوز

 في كله وھذا الصحيحة لألحاديث الصحيح ھو وھذا محرم أو زوج مع إال يجوز ال الجمھور وقال اإلسالم كحجة ثقات نسوة مع الخروج
 مطموع المرأة ألن والكبيرة الشابة بين غيره وسوى محرم وال زوج بال شاءت كيف تسافر الباجي فقال المشتھاة غير الكبيرة وأما الشابة
 عن وبعدھم الشھوة لغلبة للكبيرة التطلع عن يترفع ال من واألوغاد السقاط من فيھا يجتمع التي األسفار في خصوصا كبيرة كانت وإن فيھا

 من أم النسب جھة من المحرمية تكان سواء السفر جواز في سواء كلھم بل ومحرم محرم بين فرق وال القطة ساقطة لكل قيل وقد نسائھم
 من ينفرون ال الناس من كثيرا وألن األول العصر بعد الناس لفساد زوجھا ابن مع المرأة سفر مالك وكره الرضاع أم القرابة جھة

 ) "  وعماتھم أخواتھم من نفورھم آبائھم زوجات

 :  قال عنھما هللاَّ  رضي َعبَّاسٍ  ابن عن َمْعَبدٍ  أبي عن ِدينارٍ  ْبنِ  َعْمرِ  عن ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 748

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  َسِمْعتُ  -  فقالَ  رُجلٌ  فقامَ "  َمْحَرمٍ  ُذو وَمَعھا إالَّ  ُتَسافِرَ  أنْ  المرأةٍ  َيِحلُّ  وال بامرأةٍ  َرُجلٌ  َيْخلَُونَّ  الَ : "  َيقُولُ  وسلم عليهِ  هللاَّ
ةً  اْنَطلََقتْ  امرأتي َوإنَّ  وكذا كذا ْزَوةِ غَ  في اْكَتَتْبتُ  إنِّي:  هللاَِّ  رُسولَ  يا  الغزاة في إسمي كتب أي(  بامرأِتكَ  فاْحُججْ  انَطلِقْ :  فقال َحاجَّ

 على وصيانة عرضھا على إبقاء بامرأتك فحج انطلق له وقال الجھاد من الحكيم الرسول فأعفاه المقاتلين مع بخروجه يعتذر والمحاربين
 تقع ما أسرع فما والخداع الختل في كالذئاب والرجال اإلنقياد سريعة األعصاب ضعيفة المرأة فإن صوابوال الحكمة وھذاعين عفافھا
 مھما والمرأة مفرطون أو لمغرورون واختالطھا سفرھا في المرأة بحرية يطالبون الذين وأن ودھائھم لحيلھم وتنقاد حبائلھم في المرأة
 ) "  أسفارھا في لھا المحارم مرافقة أو بعدھا إال يصونھا فال الرجل بازاء ضعيفة تعلمت

 نار جذوة الماء في متطلب...  طباعھا ضد األيام ومكلف

  والمكانية الزمانية والعمرة الحج مواقيت في الثاني الباب

 :  قالَ  ُجَرْيج ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 749

الٌ  ُيَسّمي َكانَ  َنَعمْ :  قال ؟ الَحجَّ  أْشُھرَ  ُيَسّمي ُعَمرَ  بنَ  هللاَِّ  َعْبدِ  أَسِمْعتَ  لَِنافِعٍ  قُْلتُ  - ةِ  وُذو الَقْعَدةِ  وُذو َشوَّ  على بالرفع الحجة ذو(  الِحجَّ
 يھل بالحج المحرم أھل يقال بالتلبية الصوت رفع اإلھالل(  أَھلَّ  فإنْ  لَِنافِعٍ  قُْلتُ )  الحجة ذي عشر والمراد بالنصب المطبوعة وفي الحكاية
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 لم الحج وقت ألن الجواز عدم وھو ھذا يلي الذي الحديث في السؤال بجواب صرح وقد اإلحرام بذلك والمراد صوته ورفع لبى إذا إھالال
ً  ِمْنهُ  ذلك في أْسَمعْ  لم:  قال ؟ َقْبلَُھنَّ  ِبالَحجّ  إْنَسانٌ )  للوقت يؤذن أن قبل يصلي كالذي بعد يحن   شيئا

َبْيرِ  أبي عن ُجَريج ابن عن القداح عن سالم بن وَسعيدُ  سلممُ ) :  أخبرنا(  - 750  :  الزُّ

ُجلِ  َيْسألُعن هللاَِّ  َعْبدِ  بنَ  جابرَ  َسِمعَ  أنه -  "  ال: "  فقال الَحجّ  أْشُھرِ  َقْبلَ  ِبالَحجّ  أُيِھلَّ :  الرَّ

 :  َعَطاءٍ  عن ُجَرْيج ابن عن ُمْسلِمُ ) :  أخبرنا(  - 751

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  أن المراد(  للمواقيت وكذا كذا يأتي حتى وثيابه بأْھله المرءُ  َيْسَتْمِتععُ : "  قال المواقيتَ  َوقَّتَ  لما وسلم عليهِ  هللاَّ
 ) "  المعين ميقاته من بالحج يحرم حتى ثيابه ولبس الجماع من حل في يظل الحاج

 :  الشعثاء أبي عن َعْمرو عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 752

 للموضع فقيل المكان على فأطلق فيه اتسع ثم الوقت الميقات(  ُمْحِرمٍ  َغْيرَ  الميقات جاوز َمنْ  َيُردُّ  عنھما هللاَّ  رضي َعباس ابنَ  رأى أنه -
 وصح دم هولزم أثم مجاوزتھا بعد وأحرم تركھا ولو واجب اآلتية المواقيت من واإلحرام اإلحرام لمواضع الحج مواقيت ومنه ميقات
 ھذه توقيت وفائدة حجه يصح ال جبير بن سعيد وقال عليه شئ ال والنخعي عطاء وقال وأحمد والشافعي حنيفة وأبي مالك عند وذلك حجه

 عند الدم عنه سقط بنسك التلبس بل الميقات إلى عاد فإن دم ولزمه إحرام بغير مجاوزتھا عليه حرم أوعمرة حجا أراد من أن المواقيت
 مريد غير بالميقات مر من وأما الشافعية مذھب من الصحيح على مكة لدخول اإلحرام يلزمه فال عمرة وال حجا يريد ال من وأما ةالشافعي
 ولزمه أثم أحرم ثم إحرام بال جاوزه فإن اإلحرام فيه له بدا الذي الموضع من يحرم فإنه يحرم أن له بدا ثم دونه لحاجة بل الحرم دخول
 يلزمه وإسحاق أحمد وقال والشافعية الجمھور عند الميقات إلى الرجوع يكلف فال اإلحرام فيه له بدا الذي الموضع من أحرم وإن دم

 )  النووي ذكر كما الميقات إلى الرجوع

ْھري عن ُعَيْيَنةَ  بنُ  ُسْفيانُ ) :  أخبرنا(  - 753  :  أبيه عن هللاَّ  َعْبدِ  بنِ  سالم عن الزُّ

ُ  لىص هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  - "  َقْرن من َنْجدٍ  أْھلُ  َيِھلُّ  و الُجْحَفةِ  ذي من الشامِ  أْھلُ  وَيِھلُّ  الُحلَْيَفةِ  ذي من المدينة أْھلُ  َيِھلُّ : "  قال وسلم عليهِ  هللاَّ
ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  وَيْزُعُمونَ :  ُعَمرَ  ابنُ  قال  والفاء الالم وفتح الحاء بضم الحليفة ذو(  ْملَمَيلَ  من الَيَمن أْھلُ  َيِھلُّ  و: "  قال وسلم عليهِ  هللاَّ
 به سمي جھشم بني مياه من ماء:  المصباح وفي المدينة من أميال ستة بعد وعلى منھا مراحل عشر بعد على مكة من المواقيت أبعد ھي

 بضم والجحفة جشم مياه من وھي ةالمدين أھل ميقات ومنھا سبعة أو أميال ستة المدينة وبين بينھا قرية:  البلدان معجم وفي الموضع
 فميقاتھم وإال المدينة على يمروا لم إن والشام مصر أھل ميقات وھي مكة من مراحل أربع على المدينة طريق على كبيرة قرية فسكون

 قرن له ويقال اتبعرف مطل جبل الراء وإسكان القاف بفتح وقرن خراب اآلن وھي الھاء وإسكان الميم بفتح مھيعة إسمھا وكان الحليفة ذو
 :  وقال والطائف اليمن أھل ميقات وھو المنازل

 أخلقا قد المنازل بقرن...  ينطقا أن الربع تسأل ألم

 مضاف غير أيضا قرن وھو وليلة يوم على مكة تلقاء نجد أھل ميقات الراء بسكون الثعالب ھوقرن المنازل قرن عياض القاضي قال
 وال البلدان معجم في كما إلخ ميال وخمسون أحد مكة وبين بينھا قرية ھو وقيل الكبير الجبل عن قطعالمن المستطيل الصغير الجبل وأصله
ُ  صلى أنه قريبا آخر حديث في فسيأتي يلملم اليمن أھل ميقات أن مع اليمن أھل ميقات أنه من ذكر ما بين تناقض  وقت وسلم عليهِ  هللاَّ
 الذي الطريق باختالف ميقاتين لليمنيين أنه أي يلملم اليمن وألھل المنازل قرن وغيرھم ناليم أھل من نجداً  سلك ولمن قرنا نجد ألھل

 غير ألملم فيھا ويقال الميم وسكون والالمين الياء بفتح ويلملم يلملم فميقاتھم وإال نجد أھل ميقات فميقاتھم نجد طريق سلكوا فإن يسلكونه
 اه جبل بن معاذ مسجد وفيه ھناك واد ھو وقيل ثالث أو ليلتين على الطائف من جبل ھو وقيل مكة من ليلتين على موضع مصروف

 المدينة أھل ميقات أن والخالصة مصباح اه مكة من مرحلتين بعد على وھي العراق أھل ميقات فھي العين بكسر عرق ذات أما معجم
 اليمن وميقات المنازل قرن وفارس والھند دنج أھل وميقات الجحفة والمغرب ومصر الشام أھل وميقات الحليفة ذو جاورھم ومن

 حتى مسكنه من فإحرامه المواقيت ھذه دون كان ومن طريقھم من جاء ومن جاورھم ولمن لھم المواقيت وھذه يلملم والحبشة والسودان
 ) "  مكة أھل

 :  قال ُعَمرأنه ابنِ  عن ِدينارٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  عن مالكٌ ) :  أخبرنا(  - 754
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 َفَسِمْعُتُھنَّ  الثالثةُ  ھؤالء أما:  ُعَمر ابنِ  قال َقْرن من َنْجدِ  وأْھلُ  الُجْحَفةَ  ذي من الشام أْھلُ  وُيِھل الحليفة ذي من ُيھلوا أن المدينة أْھلُ  أُِمرَ  -
 "  َيلَْملَم من الَيَمن أْھلُ  ِھلُّ يَ  و: " : "  قال وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولَ  أنَّ  وأُْخِبْرتُ  وسلم عليه هللاَّ  صلى هللاَّ  َرسولِ  من

 :  ُعَمرقال ابنِ  عن نافعٍ  عن ُجَرْيحٍ  ابن عن ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 755

 وَيِھلُّ  َفةِ الُحلَيْ  ذي من المدينة أْھلُ  َيِھلُّ : "  قال ؟ ُنِھلَّ  أنْ  تأُمُرَنا أينَ  من:  هللاَِّ  رسول يا فقالَ  المسجد في بالمدينة المدينة أھل من رُجلٌ  قام -
ُ  صلى النبيَّ  أنَّ  وَيْزُعُمونَ  نافعٌ  لي قال"  َقْرن من َنْجدٍ  أْھلُ  َيِھلُّ  و الُجْحَفةِ  ذي من الشامِ  أْھلُ   من الَيَمن أْھلُ  َيِھلُّ  و: "  قال وسلم عليهِ  هللاَّ
 ) "  يوقنون بمعنى ھنا يزعمون(  َيلَْملَم

َبْير أبو أْخَبَرني:  قال ُجَرْيج ابن عن وَسِعيدٌ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 756  :  الزُّ

(  انَتَھى ثم َسِمْعُتهُ  فقال)  اإلھالل مكان أي أھل من مكان إسم الھاء وفتح الميم بضم المھل(  الُمَھلّ  عن َيْسألُ  هللاَِّ  عبد بنَ  جابرَ  َسِمعَ  أنه -
 وخبره اإلبتداء على بالرفع المغرب وأھل إلخ يريد أراه فقال سمعته بقوله مراده فسر ثم سمعته قوله على يزد ولم سكت أي انتھى ثم

ُ  صلى النبيَّ  ُيريدُ  أراهُ) :  أيضا الجحفة ميقاتھم أي كذلك تقديره محذوف  والطريقُ  الُحلَْيَفةِ  ذي من المدينة أْھلُ  َيِھلُّ : "  َيقُولُ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 "  َيلَْملَم من الَيَمن أْھلُ  َيِھلُّ  و َقْرن من َنْجدٍ  أْھلُ  َيِھلُّ  و ِعْرق ذات من الِعراق أْھلُ  َيِھلُّ  و الَمْغِرب وأْھلُ  الُجْحَفةِ  من اآلَخرُ 

 :  َعَطاءٌ  أخبرني ُجَرْيجٍ  ابنُ  أخبرني سالم بنُ  َسِعيدُ ) :  أخبرنا(  - 757

ُ  صلى هللاَِّ  رسولَ  أنَّ  -  الجحفة أن وغيرھا السابقة الروايات في الذي(  الُجْحَفةَ  المْغِربِ  ألِھل و الُحلَْيَفةِ  َذا المدينة ألھل َوقَّتَ  وسلم عليهِ  هللاَّ
)  بھا مروا إذا المغرب وأھل الشام أھل ميقات بأنھا الروايات ھذه بين التوفيق ويمكن المغرب أھل ميقات أنھا ھنا والذي الشام أھل ميقات
 في قريبا سيأتي كما لوقت به مفعول ألنه باأللف نصبه والظاھر ألف بدون ھكذا قرن روى(  َقْرنٌ  نْجدٍ  وألْھلِ  ِعْرق َذاتَ  الَمْشِرق وألْھلِ 
 صرفه فوجب لجبل وإسم موضع ألنه األجود وھو:  النووي قال منصوبا نسخه بعض وفي مرفوعا مسلم في وورد عباس ابن رواية
ً  يكون أن بعد على ويحتمل ألف بغير نوينبالت أنس سمعت:  يقال كما ونونوا األولى الرواية في األلف حذفوا وإنما  تنوين بغير منصوبا
 بدون النصب وأضعفھا النصب التنوين مع الروايات أظھر أن والخالصة يسير بتصرف اه البقعة على علما لكونه الصرف من لمنعه
(  المنازل َقْرنَ  وَغْيِرِھمْ  اليمنِ  أْھلِ  ِمنْ  َنْجداً  َسلَك ومن)  نجد مؤخرألھل مبتدأ أنه على التنوين مع الرفع وأوسطھا والتأنيث للعلمية تنوين
ً  أن تقدم   َيلَْملَمَ  الَيَمنِ  وألْھل)  وغيرھم اليمن أھل من نجدا سلك ومن نجد أھل ميقات أنھا ففھم المنازل قرن ھي قرنا

 :  َفقُلتُ  َعَطاءً  َفَراَجْعتُ  ُجَرْيج ابن عن وَسِعيدٌ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 758

ُ  صلى النبيَّ  إنَّ  - (  الَعقِيقَ  أو ِعْرقٍ  َذاتَ  َوقَّتَ  أنَّهُ  َسِمْعَنا كذلك قال ِحينئذٍ  الَمْشِرقِ  أْھلُ  َيُكنْ  ولم ِعْرق َذاتَ  ُيَوقِّتْ  لم َزَعُموا وسلم عليهِ  هللاَّ
 السيل شقھا أودية لعدة إسم ھوو الشق وھو العق من السيل شقه الذي الوادي األصل في والعقيق مكة من مرحلتين بعد على عرق ذات

 النواحي وكل وفارس العراق أھل المشرق بأھل والمراد اللسان في كما أومرحلتين بمرحلة قبلھا عرق ذات من القريب ھنا والمراد
 عمر عھد في كان فتحه ألن فتح يكن لم أنه يريد عراق يومئذ يكن ولم بعدذلك وقوله العقيق طريق وسلكوا العرب بالد شرقي الواقعة
 ذاك أو المكان ھذا وقت الذي ھو أنه على ويصر وسلم عليه هللاَّ  صلى للنبي العقيق أو عرق ذات توقيت يعزو عطاء أن ھذا من وترى
 األثر في التوقيت ھذا نسب الشعثاء أبا ولكن غيره دون الموقت ھو أنه في شاك غير كان وإن الرسول وقت المكانين أي في شاك كأنه
 هللاَّ  صلى النبي عن التوقيت ھذا طاوس ينفي وكذلك عرق ذات بإزائه أي قرن بحيال الناس فاتخذ يقول إذ النبي إلى ال الناس إلى التالي
ً  الشافعي اإلمام ونرى للناس وينسبه وسلم عليه  أحسبه وال"  الشعثاء أبي حديث بعد الذي الحديث في بقوله له مرجحا الرأي لھذا مرتاحا
 من إخباراً  يكون أن يبعد ال بأنه ھذا يناقش أن ويمكن الوقت ذلك في فتح قد يكن لم العراق ألن ھذا رجح وإنما"  سطاو قال كما إال

 الجحفة وقت الذي ھو أنه على اتفق وقد األخرى بالمغيبات كإخباره وسلم عليه هللاَّ  صلى معجزاته من ذلك ويكون البالد ھذه بفتح الرسول
 في بذلك صرح كما وقت الذي ھو عمر أن قالوا للناس التوقيت نسبوا والذين بذلك الصحيحة األحاديث لورود تفتح أن قبل الشام ألھل
 وقد ھذا لماذكرنا قريبا اآلتي أثرطاوس بذلك له ويشھد األم كتابه في اإلمام صرح وبه الشافعية عند الرأيين أرجح وھو البخاري حديث
 إلى قربت ثم موضعه في أوال كانت عرق ذات ألن أو فيه ألثر بقليل عرق ذات من وھوأبعد ضلأف كان العقيق من أھلوا لو الشافعي قال
 )  أعلم وهللاَّ  مكة

ْعَثاء أبي عن ِدينارٍ  ْبنِ  َعْمرِ  عن ُجَرْيجٍ  ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 759  :  قال أنه الشَّ

ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  ُيَوقِّتْ  لم - ً  المْشِرق ألْھلِ  وسلم عليهِ  هللاَّ   ِعْرق َذاتَ  َقْرن بحيال الناسُ  فاتََّخذَ  َشْيئا
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 :  قال أبيه عن طاوس ابن عن ُجَرْيجٍ  ابن عن خالدٍ  بنُ  ُمْسلِمٌ ) :  أخبرنا(  - 760

ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  ُيَوقِّتْ  لم -   ِعْرق َذاتَ  الناسُ  تَ َفَوقَّ  َمْشِرقٍ  أْھلُ  ِحينئذٍ  َيُكنْ  ولم ِعْرق َذاتَ  وسلم عليهِ  هللاَّ

ُ  َرِضيَ  الشافعيُّ  قال ُ  طاوسٌ  قالَ  كما إال أْحَسُبهُ  وال:  عنهُ  هللاَّ   أعلم وهللاَّ

 :  قال أبيه عن طاوس عن ُعَيْيَنةَ  ابن) :  أخبرنا(  - 761

ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  وّقتَ  -  هللاَِّ  رسولُ  قال ثمَّ  لَْملَم أ الَيَمن وألْھل َقْرنٌ  َنْجدٍ  وألْھل الُجْحَفة الشام وألْھل الُحلَْيَفةِ  َذا المدينة ألْھلِ  وسلم عليهِ  هللاَّ
ُ  صلى  ذلك ُدونِ  من أْھلهُ  َكانَ  وَمنْ  الُعْمَرةَ  أو الحجَّ  أَرادَ  ِممَّنْ  أْھلھا َغْيرِ  منْ  َعليھا أتى آتٍ  ولكل ألْھلھا المواقيتُ  ھذه: "  وسلم عليهِ  هللاَّ

 أھل بميقات مر إذا الشامي أن معناه أھلھن غير من عليھن ولمنأتى قوله(  مكةَ  أْھل على ذلكَ  يأتي حتى ُيْنِشئُ  َحيثُ  نْ مِ  َفْلُيِھلَّ  الميقاتِ 
 وقوله المواقيت من الباقي وكذا الجحفة ھو الذي الشام ميقات إلى تأخيره يجوزله وال المدينة ميقات من يحرم أن لزمه ذھابه في المدينة
 دليل وھو مكة لدخول اإلحرام يلزمه ال أنه عمرة وال حجا يريد ال بالميقات مر فيمن الصحيح للمذھب داللة فيه العمرةو الحج أراد ممن
 يبدأ حيث من أي ينشئ حيث من فليھل الميقات ذلك دون من أھله كان من وقوله الفور على ال التراخي على الحج بوجوب قال لمن أيضا
 بغير مسكنه مفارقة له يجوز وال الميقات إلى الذھاب يلزمه وال مسكنه فميقاته والمدينة مكة بين مسكنه نكا فمن اآلتية الرواية في كما

 أھل من كان فمن يشملھم أي مكة أھل على ذلك يأتي حتى وقوله نفسھا مكة ميقاته قال فإنه مجاھداً  ماعدا العلماء جميع مذھب وھو إحرام
 وأجاز الشافعية عند الصحيح ھو ھذا الحل أو الحرم من خارجھا واإلحرام تركھا له يجوز وال ھانفس مكة فميقاته إليھا واردا أو مكة

 أن واألفضل سورھا عن يخرج أال بشرط بمكة مكان أي من يحرم أن في مخير وھو مكة حكم حكمه ألن الحرم من اإلحرام بعضھم
 )  الميزاب تحت الحرام المسجد من وقيل داره من يحرم

 :  عباس ابن عن أبيه عن طاوسٍ  ابن عن معمرٍ  عن الثقةُ ) :  خبرناأ(  - 762

ُ  صلى النبيّ  عن -   المواقيت في ُسْفيان َحديث معنى ِمثلَ  المواقيت في وسلم عليهِ  هللاَّ

 :  قال أنه عباس ابن عن طاوس عن ليثٍ  عن َمْعنٍ  بن سالم بنُ  َسعيدُ ) :  أخبرنا(  - 763

ُ  صلى هللاَِّ  رسولُ  وّقتَ  - ً  َنْجدٍ  وألْھل الملمَ  اليمن وألْھل الُجْحَفة الّشام وألْھل الُحلَْيَفةِ  َذا المدينة ألْھلِ  وسلم عليهِ  هللاَّ  ذلك دون كان ومن َقْرنا
  به َيْبَدأ َحْيثُ  فمن

 :  يقول ِدينارٍ  بن َعْمرو َسمع أنه ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 764

حمن َعْبدُ :  أخبرني:  قُولُ يَ  أْوسٍ  ابن َعْمرو َسِمْعتُ  - ُ  صلى النبيّ  أنَّ  بكر أبي بنُ  الرَّ  من َفُيْعِمْرَھا عائشةَ  ُيْرِدفَ  أنْ  أَمَرهُ وسلم عليهِ  هللاَّ
ْنعيم  إلى تخرج أي بالعمرة تأتي يجعلھا أي ويعمرھا البيت إلى الحال أطراف أقرب مكة من أربعة أو أميال ثالثة على موضع التنعيم(  التَّ
 في قلنا كما مكان أي من بھا يحرموا أن لھم ليس وأنه الحل أدنى ھو للعمرة مكة أھل ميقات أن منه وفھم منه بالعمرة وتحرم المكان اھذ

 )  الحج

 :  الكْعبي ُمَحّرشٍ  عن خالدٍ  بنِ  هللاَِّ  َعْبدِ  بنِ  العزيز َعْبدِ  ابنِ  ُمَزاِحم عن أَُمّيةَ  بنِ  إْسَماِعيلَ  عن ُعَيْيَنةَ  ابنُ ) :  أخبرنا(  - 765

ُ  صلى هللاَّ  رسول أنَّ  -  العين تكسر وقد ففتح فسكون بكسر الجعرانة(  َكَبائتٍ  بھا وأْصبحَ  فاْعَتَمرَ  لَيالً  الِجْعَراَنةِ  من َخَرجَ  وسلم عليهِ  هللاَّ
 العمرة أن ھذا ومعنى القعدة يذ في حنين غزوة في ذلك وكان قيل والطائف مكة بين موضع خطأ التشديد الشافعي وقال الراء وتشدد
 )  السنة أوقات كل في جائزة
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