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 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -1 .1
"بصرية، ومما يدل على صحة هذا أن أجل العنني سنة، ألن حاله خيترب فيها، فكذلك ينبغى أن يكون   .2

كل خيار على حسب تعرف حال املخترب، ويقال ألىب حنيفة والشافعى: إن خيار الثالث ىف حديث 
ملصراة احبان من رواية ابن إسحاق عن انفع عن ابن عمر، وليس ىف رواية الثقات احلفاظ، وأما حديث 

فهو حجة لنا، ألن املصراة ملا كان ال خيترب أمرها ىف أقل من ثالث، جعل فيها هذا املقدار الذى خيترب 
ىف مثله، فوجب أن يكون اخليار ىف كل مبيع على قدر املدة الىت خيترب ىف مثلها. قال الطحاوى: وأما 

 فلم يقل به أحد شرتى، وإبطاله للبائع،تفريق الثورى بني البائع واملشرتى ىف جواز اخليار إذا شرط امل
 من أهل العلم.

 ابب إذا مل يوقت ىف اخليار هل جيوز البيع - 40

فيه: ابن عمر، أن النىب عليه السالم قال: )البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، أو يقول أحدمها  - 55/ 
 معلومة، ىف اخليار مدة غري لصاحبه اخرت، ورمبا قال: أو يكون بيع خيار( . اختلف العلماء إذا اشرتط

فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ابطل. هذا قول ابن أىب ليلى واألوزاعى، واحتجا حبديث بريدة. 
 (1)وقالت طائفة: البيع جائز والشرط الزم، وللذى شرط اخليار أبدا وهذا قول أمحد وإسحاق.." 

 (449لبخارى البن بطال، ابن بطال )م شرح صحيح ا-2 .3
"األجداد، وكل هذا من احملكم املتفق على أتويله، وغري جائز نكاح واحدة منهن إبمجاع إال أمهات  .4

النساء اللواتى مل يدخل هبن أزواجهن، فإن بعض السلف اختلفوا إذا ابنت االبنة قبل الدخول هبا هل 
ن األم حترم ابلعقد على االبنة وال حترم االبنة إال ابلدخول حترم أمها أم ال، فذهب مجهور السلف إىل أ

ابألم، وهبذا قال مجيع أئمة الفتوى ابألمصار. وقالت طائفة من السلف: األم والربيبة سواء ال حترم 
منهما واحدة إال ابلدخول ابألخرى، وأتولوا القرآن على غري أتويله، فقالوا: املعىن وأمهات نسائكم 

هبن ورابئبكم الالتى ىف حجوركم من نسائكم الالتى دخلتم هبن، وزعموا أن شرط الدخول  الالتى دخلتم
راجع إىل األمهات والرابئب مجيعا، روى هذا القول خالس، عن على بن أىب طالب، ورواية عن ابن 

من  ه أحدمل يقل بعباس، وزيد بن اثبت، وهو قول ابن الزبري، وجماهد مل خيتلف عنهما. وهذا قول 
أئمة الفتوى، وحديث خالس عن على ال تقوم به حجة؛ ألنه ال يصحح روايته أهل العلم ابحلديث، 
والصحيح عن ابن عباس مثل قول اجلماعة، روى سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ىف 
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[ ، قال: هى مبهمة ال حتل ابلعقد على االبنة، وكذلك روى 23قوله: )وأمهات نسائكم( ]النساء: 
الك، عن حيىي بن سعيد، أنه قال: سئل زيد بن اثبت عن رجل تزوج امرأة مث فارقها قبل أن يصيبها، م

هل حتل له أمها؟ فقال زيد بن اثبت: ال، األم مبهمة وإمنا الشرط ىف الرابئب، وهذا الصحيح عن زيد 
 (1)ابن اثبت.." 

 (449ى البن بطال، ابن بطال )م شرح صحيح البخار -3 .5
[ ، فجعل عدهتا ثالثة 4ابب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله: )والالئى مل حيضن( ]الطالق:  -" .6

 أشهر قبل البلوغ

فيه: عائشة، أن النىب )صلى هللا عليه وسلم( تزوجها وهى بنت ست سنني، ودخلت عليه  - 29/ 
بنته املهلب: أمجع العلماء على أنه جيوز لألب تزويج اوهى بنت تسع سنني، ومكثت عنده تسعا. قال 

[ ، وجيوز نكاح من مل حتض 4الصغرية الىت ال يوطأ مثلها لعموم اآلية: )والالئى مل حيضن( ]الطالق: 
من أول ما ختلق، وأظن البخارى أراد هبذا الباب الرد على ابن شربمة، فإن الطحاوى حكى عنه أنه 

ن الفقهاء م مل يقل به أحدلصغار ال جيوز، وهلن اخليار إذا بلغن، وهذا قول قال: تزويج اآلابء على ا
غريه، وال يلتفت إليه لشذوذه، وخمالفته دليل الكتاب والسنة، وإمنا اختلفوا ىف األولياء غري اآلابء إذا 

من  هزوج الصغرية، وقد تقدم اختالف العلماء ىف ذلك ىف ابب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا. وفي
الفقه: جواز نكاح ال وطء فيه لعلة أبحد الزوجني: لصغر، أو آفة، أو غري إرب ىف اجلماع، بل حلسن 
العشرة والتعاون على الدهر، وكفاية املؤنة واخلدمة خبالف من قال: ال جيوز نكاح ال وطء فيه، ويؤيد 

لوقت ختلف العلماء ىف اهذا فعل سودة حني وهبت يومها لعائشة، وقالت: ما ىل ىف الرجال إرب. وا
الذى تدخل فيه املرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل املرأة ىف ذلك، فقالت طائفة: تدخل على." 

(2) 
 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -4 .7
"وقوله: )فليجلدها وال يثرب( يدل أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه أنه ال ينبغى أن يثرب عليه  .8

وال يعدد، وإمنا يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه. وقوله )صلى هللا عليه وسلم( 
لسكوت على انية ملا ىف ا: )مث ليبعها ولو بضفري( معناه عند الفقهاء الندب واحلض على مباعدة الز 

ذلك من خوف الرضى به، وذلك ذريعة إىل تكثري أوالد الزان، وقد قالت أم سلمة: )اي رسول هللا، 
أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم إذا كثر اخلبث( . قال بعض أهل العلم: اخلبث: أوالد الزان. وقال 

ذا جهال، من السلف، وكفى هب يقل به أحد وملأهل الظاهر بوجوب بيع األمة إذا زنت الرابعة وجلدت، 
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وال يشتغل هبذا القول لشذوذه، وقد هنى )صلى هللا عليه وسلم( عن إضاعة املال فكيف أيمر ببيع أمة 
هلا قيمة حببل من شعر ال قيمة له؟ وإمنا أراد بذلك النهى عنها، واألمر مبجانبتها، فخرج لفظه )صلى 

 ذلك، وهذا من فصيح كالم العرب.هللا عليه وسلم( على املبالغة ىف 

 ابب أحكام أهل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمام -

فيه: ابن أىب أوىف: رجم النىب )صلى هللا عليه وسلم( فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: ال  - 22/ 
إىل رسول هللا فيه: ابن عمر: )إن اليهود جاءوا  - 23أدرى. وقال بعضهم: املائدة، واألول أصح. / 

)صلى هللا عليه وسلم( ، فذكروا له أن رجال منهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( 
 (1): ما جتدون ىف التوراة." 

 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -5 .9
[ ، ففرعون أوهلم وأنشد: وال تبك ميتا 46د العذاب( ]غافر: "تعاىل: )أدخلوا آل فرعون أش .10

بعد ميت أحبه على وعباس وآل أىب بكر يريد أاب بكر نفسه، وقال ابن عون: كان احلسن إذا صلى 
على النىب قال: اللهم اجعل صلواتك على آل حممد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك محيد جميد. 

وا مر من هللا ابلصالة إمنا يتوجه إليه بقوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا صليريد آبل حممد نفسه؛ ألن األ
[ اآلية. وقد يكون آل الرجل أهل بيته األدنني، وقال زيد بن أرقم: آل حممد آل 56عليه( ]األحزاب: 

عباس وآل عقيل، وآل جعفر وآل على. وقال أبو عبيد ىف قوله تعاىل: )وإذ جنيناكم من آل فرعون( 
[ ، قال: هم أهل دينه قال: وال جيوز ذلك إال ىف الرئيس الذى الباقون له تبع، وكذلك آل 49لبقرة: ]ا

حممد إمنا هم أمته وأهل دينه قال: فإذا جاوزت هذا فآل الرجل: أهل بيته خاصة. وقال بعض الناس: 
 منهم. مل يقل به أحدقول أىب عبيدة خطأ عند الفقهاء 

 القرآن من غريهابب من أحب أن يسمع  - 31

فيه: عبدهللا، قال ىل النيب )صلى هللا عليه وسلم( : )اقرأ على القرآن( ، قلت: آقرأ عليك  - 61/ 
وعليك أنزل؟ قال: )إىن أحب أن أمسعه من غريى( . معىن استماعه القرآن من غريه وهللا أعلم ليكون 

 (2)ملستمع أقوى." عرض القرآن سنة، وحيتمل أن يكون كى يتدبره ويفهمه، وذلك أن ا
 (463االستذكار، ابن عبد الرب )م -6 .11
 "وأما الشافعي فتجب عنده على من مسع النداء من خارج املصر .12

وال خيتلف العلماء يف وجوب اجلمعة على من كان ابملصر ابلغا من الرجال األحرار مسع النداء أو مل 

                                         
 8/474بخارى البن بطال، ابن بطال شرح صحيح ال (1)
 10/277خارى البن بطال، ابن بطال شرح صحيح الب (2)



6 

 

 يسمعه

مل يقل به و عمر وقد روي يف هذا الباب عن بن الزبري وعطاء قول منكر أنكره فقهاء األمصار قال أبو 
 منهم أحد

وذلك أن عبد الرزاق روى عن بن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يوم اجلمعة ويوم الفطر يف يوم واحد 
 فليجمعهما يصلي ركعتني فقط وال يصلي بعدها حىت العصر

عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم مجعة يف يوم واحد يف زمن بن الزبري فقال قال بن جريج مث أخربان 
بن الزبري عيدان اجتمعا يف يوم واحد فجمعهما مجيعا صلى ركعتني بكرة صالة الفطر مث مل يزد عليها 

 حىت صلى العصر

ى لوروى سعيد بن املسيب عن قتادة قال مسعت عطاء يقول اجتمع عيدان على عهد بن الزبري فص
 العيد مث مل خيرج إىل العصر

قال أبو عمر أما فعل بن الزبري وما نقله عطاء من ذلك وأفىت به على أنه قد اختلف عنه فال وجه فيه 
عند مجاعة الفقهاء وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره ألن الفرض من صالة اجلمعة ال يسقط إبقامة 

 السنة يف العيد عند أحد من أهل العلم

فيه قوم أن صالته اليت صالها جلماعة ضحى يوم العيد نوى هبا صالة اجلمعة على مذهب وقد روى 
 من رأى أن وقت صالة العيد ووقت اجلمعة واحد

 وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إىل ذلك يف ابب املواقيت

 وأتول آخرون أنه مل خيرج إليهم ألن صالها يف أهله ظهرا أربعا

 الوارد هبذه القصة عنهوهذا ال دليل فيه يف اخلرب 

 وعلى أي حال كان فهو عند مجاعة العلماء خطأ وليس على األصل املأخوذ به

واألصل يف ذلك ما ذكره علي بن املديين قال حدثين حيىي بن سعيد قال حدثنا سفيان مسع عبد العزيز 
ليه وسلم ع بن رفيع قال حدثين ذكوان أبو صاحل أن عيدين اجتمعا على عهد رسول هللا صلى هللا

فصلى هبم صالة العيد وقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخربا وحنن جممعون إن شاء هللا فمن شاء منكم أن 
 (1)جيمع فليجمع ومن شاء أن جيلس فليجلس." 

 (463االستذكار، ابن عبد الرب )م -7 .13
 مساكني"الكفارة فكذلك الصيد ألن هللا تعاىل مساه كفارة طعام  .14

 وقد أمجعوا على أن قوله عليه السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان
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 ليس يف إتالف األموال وإمنا املراد به رفع املآمث

 وهذا كله يدل على أن العمد واخلطأ سواء وإمنا خرج ذكر العمد على األغلب وهللا أعلم

 د وهو يف اخلطأ سنةذكر عبد الرزاق قال أخربان معمر الزهري قال حيكم عليه يف العم

 قال عبد الرزاق وهو قول الناس وبه أنخذ

ي من أئمة الفتوى ابألمصار إال داود بن عل مل يقل به أحدقال أبو عمر يف هذا الباب أيضا قول شاذ 
 95وهو قول هللا عز وجل )ومن عاد فينتقم هللا منه( املائدة 

 يهقال داود ال جزاء إال يف أول مرة فإن عاد فال شيء عل

 وهو قول جماهد وشريح وإبراهيم وسعيد بن جبري وقتادة

ورواية عن بن عباس قال يف احملرم يصيب الصيد فيحكم عليه مث يعود قال ال حيكم عليه إن شاء هللا 
 عفا عنه وإن شاء انتقم منه

 وقال سعيد بن جبري إن عاد مل يرتكه هللا حىت ينتقم منه

ل هللا عز وجل )ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم قال أبو عمر احلجة للجمهور عموم قو 
 95متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم( املائدة 

وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو حمرم اجلزاء ألنه مل خيص وقتا دون وقت وليس يف انتقام 
 ثانية سواءهللا منه ما مينع اجلزاء ألن حسن الصيد املقتول يف املرة األوىل ويف ال

واملعىن عفا هللا عما  95وقد قيل تلزمه الكفارة انتقاما منه ألنه قال يف األوىل ليذوق وابل أمره( املائدة 
سلف يف اجلاهلية ومن عاد فينتقم هللا منه يريد من عاد يف اإلسالم فينتقم منه ابجلزاء ألنه مل يكن يف 

ا ليبلونكم ء أال ترى إىل قول هللا تعاىل )اي أيها الذين آمنو اجلاهلية وال يف شريعة من قبلها من األنبياء جزا
 (1)فكانت شريعة إبراهيم."  94هللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم( املائدة 

 (463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب )م -8 .15
تع قوالن مها أشد شذوذا مما ذكران عن احلسن أحدمها أن من "وقد روي عن طاوس يف التم .16

من العلماء  دمل يقل به أحاعتمر يف غري أشهر احلج مث أقام حىت احلج مث حج من عامه أنه متمتع وهذا 
)فيما علمت( غريه وال ذهب إليه أحد من فقهاء األمصار وذلك وهللا أعلم أن شهور احلج أحق ابحلج 

مرة جائزة يف السنة كلها واحلج إمنا موضعه شهور معلومة فإذا جعل أحد العمرة يف من العمرة ألن الع
أشهر احلج )ومل أيت يف ذلك العام حبج( فقد جعلها يف موضع كان احلج أوىل به )مث رخص هللا عز 
وجل يف كتابه وعلى لسان رسوله يف عمل العمرة يف أشهر احلج للمتمتع والقارن للحج معها وملن شاء 
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ن يفردها يف أشهر احلج كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( واآلخر قاله يف املكي إذا متتع من أ
مصر من األمصار فعليه اهلدي وهذا مل يعرج عليه لظاهر قول هللا عز وجل ذلك ملن مل يكن أهله 

ا وابهلل وصفنحاضري املسجد احلرام والتمتع على ما قد أوضحنا عن مجاعة العلماء ابلشرائط اليت 
توفيقنا واختلفوا فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج مث عملها يف أشهر احلج مث حج من عامه ذلك 

 (1)فقال مالك عمرته يف الشهر الذي حل فيه." 
 (474املنتقى شرح املوطإ، سليمان بن خلف الباجي )م -9 .17
18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

يف املوضع والنفاق فال يلتفت إىل افرتاقهما فذهب إىل أن املراعى يف األماكن تساويهما يف رغبة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ع تساوي أغراض الناس فيه مالناس وإن تباعدت وفرق بني الدور واألرضني أن البلد الواحد ال ختتلف 

املوضعني يف النفاق واملرافق وختتلف يف البلدين فتلخص من هذا أن أشهب يراعي يف األماكن تقارب 
الدور يف النمط ويراعي سحنون القرب والتساوي يف النفاق ويراعي ابن القاسم التساوي يف النفاق 

 خاصة وهللا أعلم وأحكم.

نون يف مراعاة القرب فقد قال أشهب عن مالك يف اجملموعة إذا )فرع( فإذا قلنا بقول أشهب وسح
 تباعد ما بني الدارين مثل منزيل هذا ومنزل آخر ابلثنية مل جيمع يف القسم خبالف النخيل واحلوائط.

 

 )فصل( :

وأما البعد يف األرضني قال ابن القاسم إن كانت القرى متباعدة اليوم واليومني قسمت كل قرية مفردة 
رى من ، وهذا كله عندي بقدر ما ي-رمحه هللا  -تساوت رغبة الناس فيها قال القاضي أبو الوليد وإن 

البعد والقرب ويؤدي إليه االجتهاد وإمنا ذكران ما ذكران منه ليتقوى به اجملتهد على ما يريده من النظر 
 واالجتهاد.

 رى يوم يقع.وقد قال ابن املاجشون يف اجملموعة ليس للقرب حد إال بقدر ما ي

1 - 
 )مسألة( :

 وأما األشجار فإن ابن حبيب جيمع البعل كله إذا جتاور يف املوضع كامليل وامليلني.

وقال يف العتبية واجملموعة عن مالك يف أمالك بني ورثة منها بوادي القرى وخبيرب وابلفرع أن من كان 
أشهب  ىل ما كان بناحيتها قال عنهمنها بوادي القرى وخبيرب مجع يف القسم وجيمع ما كان ابلفرع إ

خبالف الدور، وقد قال عن مالك يف املدونة يف احلوائط املتباعدة بينها اليوم واليومان إن كل شيء من 
                                         

 8/347 واألسانيد، ابن عبد الرب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين (1)
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ذلك يقدر ابلقسمة قال عنه أشهب وال يقسم حوائط املدينة مع حوائط خيرب، وقال يف كتاب الصالة 
 بينهما مثانية وأربعون ميال.

1 - 
 )فصل( :

أما املاجل واحلمام والبيت الصغري فقد قال مالك ال يقسم احلمام وغريه مما يف قسمته ضرر قال عبد و 
امللك يف اجملموعة مل أعلم أحدا من أصحابنا وافق مالكا على قسمة احلمام وال مسعت من يستجيز 

كنانة   بنمن أصحاب مالك إال ا مل يقل به أحدذلك قال ابن حبيب وهو قول أيب حنيفة وهو شاذ 
قال ابن املاجشون وابن انفع وابن وهب سواء ضاق القسم عن مجيعهم، أو عن بعضهم، وإن كان 
أصغرهم حظا له انتفاع يف وجه من وجوه املنافع وإن قل مما ال ضرر فيه فالقسم قائم قال ابن حبيب 

ة سهمه لسع ورواه أصبغ عن ابن القاسم قال مطرف والذي آخذ به إن كان لبعضهم يف ذلك منفعة
وبعضهم ال ينتفع به لضيق سهمه فيقسم بينهما كما قال مالك، وإن كان ال ينتفع به واحد منهم فبيعه 
وقسمة مثنه أوىل ابلصواب واحتج مالك لقوله بقوله تعاىل }مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا{ ]النساء: 

7. ] 

فيه   يقسم على السنة كالعبد الواجبوقال من خالفه يف ذلك من أصحابنا معىن اآلية ثبوت حقه مث
 - عليه وسلم صلى هللا -نصيب كل وارث ويقسم مثنه دون عينه واحتج ابن القاسم مبا روي عن النيب 

 ، وهذا أيضا حيتاج إىل أتمل قد ذكرته يف االستيفاء.« ال ضرر وال ضرار»أنه قال 

وال  لفرن وال الرحا وال البئر وال العني)فرع( إذا ثبت ذلك فقد قال ابن حبيب ال يقسم احلمام وال ا
الساقية وال الدكان وال اجلدار وال الطريق وال الشجرة ويف اجملموعة يقسم اجلدار إن مل يكن فيه ضرر 
وليس ذلك ابختالف واخلالف يف ذلك كله على ما تقدم ومعىن الضرر يف ذلك على املشهور من 

صري لكل لثابتة قبل القسمة مثل الدار اليت تقسم فيكون ما يمذهب ابن القاسم أن ال يبقى فيه املنفعة ا
واحد منهم ما يسكن، وأما احلمام فال يتصور ذلك فيه؛ ألنه ال ميكن أن يبقى نصيب كل واحد منهم 
محاما يف األغلب، ولذلك ال يقسم عند ابن القاسم ويراعى مع ذلك أن ال تذهب القسمة معظم 

ته، وأما ما يراعيه ابن املاجشون وسائر أصحابنا فقد تقدم ذكره.." منافعه، وإن بقي على حكم منفع
(1) 
 (606جامع األصول، ابن األثري، أبو السعادات )م -10 .19
لى ص -وقت رسول هللا »قال:  -رضي هللا عنهما-)ت د( عبد هللا بن عباس  - 1286" .20

 ( .1أخرجه الرتمذي وأبو داود )« . املشرق: العقيق ، ألهل-هللا عليه وسلم 

                                         
 6/56وطإ، سليمان بن خلف الباجي املنتقى شرح امل (1)
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__________ 

( يف 1740( يف احلج، ابب ما جاء يف مواقيت اإلحرام، وأبو داود رقم )832( الرتمذي رقم )1)
( . قال احلافظ يف " الفتح ": تفرد 3205املناسك، ابب يف املواقيت، وأخرجه أمحد يف املسند رقم )

وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة.  به يزيد بن أيب زايد،
منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات االستحباب، ألنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن 
العقيق ميقات لبعض العراقيني، وهم أهل املدائن، واآلخر ميقات ألهل البصرة، وقع ذلك يف حديث 

، وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن، مث حولت ألنس عند الطرباين
مل يقل به و وقربت إىل مكة. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. ويتعني اإلحرام من العقيق 

 ، وإمنا قالوا: يستحب احتياطا. وقد صحح احلديث العالمة أمحد شاكر يف تعليقه على املسند.أحد

M( قال: حدثنا أمحد بن حنبل. 1740« )وأبو داود»( ، 3205( )1/344خرجه أمحد )ضعيف: أ
قاال: حدثنا وكيع، قال:  -أمحد، وأبو كريب-( قال: حدثنا أبو كريب. كالمها 832« )الرتمذي»و 

 حدثنا سفيان، عن يزيد بن أيب زايد، عن حممد بن علي، فذكره.

أيب  ، وقال: تفرد به يزيد بن« املعرفة»واه البيهقي يف ( : ور 14-3/13وقال الزيلعي يف نصب الراية )
هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا، فإن حممد بن علي بن عبد « كتابه»زايد، وقال ابن القطان يف 

ال نعلم « : يزالتمي»هللا بن عباس إمنا عهد يروي عن أبيه، عن جده ابن عباس، وقال مسلم يف كتاب 
ه ، وال ابن أيب حامت أنه يروي عن جده، وذكر أن« البخاري»قيه، ومل يذكر له مساعا من جده، وال أنه ل

 (1)يروي عن أبيه، انتهى.." 
 (676شرح النووي على مسلم، النووي )م -11 .21
"غريه من رواية غريهم أيضا فال يلتفت إىل من خالف هذه األحاديث الصحيحة املستفيضة  .22

يف هذا احلديث داللة لقول الشافعي القدمي إن من صاد يف حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه و 
عد الصحابة ب ومل يقل به أحدوهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة قال القاضي عياض 

نة معه وهذا سإال الشافعي يف قوله القدمي وخالفه أئمة األمصار قلت وال تضر خمالفتهم إذا كانت ال
القول القدمي هو املختار لثبوت احلديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ومل يثبت له دافع قال أصحابنا 
فإذا قلنا ابلقدمي ففي كيفية الضمان وجهان أحدمها يضمن الصيد والشجر والكأل كضمان حرم مكة 

على اطع الشجر والكأل و وأصحهما وبه قطع مجهور املفرعني على هذا القدمي أنه يسلب الصائد وق
هذا فاملراد ابلسلب وجهان أحدمها أنه ثيابه فقط وأصحهما وبه قطع اجلمهور أنه كسلب القتيل من 

                                         
 3/19، ابن األثري، أبو السعادات جامع األصول (1)
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الكفار فيدخل فيه فرسه وسالحه ونفقته وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيل ويف مصرف السلب 
دينة والثالث لثاين أنه ملساكني املثالثة أوجه ألصحابنا أصحهما أنه للسالب وهو املوافق حلديث سعد وا

لبيت املال وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا قال أصحابنا 
 ويسلب مبجرد االصطياد سواء أتلف الصيد أم ال وهللا أعلم

 

أن أحدا حيبنا  عناه[ قوله )حىت إذا بداله أحد قال هذا جبل حيبنا وحنبه( الصحيح املختار أن م1365]
 (1)حقيقة جعل هللا تعاىل فيه متييزا حيب به كما قال سبحانه وتعاىل وإن منها ملا يهبط." 

 (794النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي، الزركشي، بدر الدين )م -12 .23
رواية الثقة عن غريه هل هي "وهذا أعدل األقوال يف املسألة وهو مبين على أصل وهو أن  .24

( بني أن يكون من عادته أنه ال يروي إال عن ثقة فيكون 74تعديل له أم ال والصحيح التفصيل )أ / 
 تعديال ]له[ وإال فال

( العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن املسيب ]ال[ ألنه اعتربها فوجدها مسانيد كما 47وهلذه )د / 
حتجاج حينئذ ابملسند منها وجييء اعرتاض القاضي السابق وهلذا تقبل ظن احلاكم وغريه وإال كان اال

مراسيل الصحابة وإن احتملت روايتهم عن التابعني ألن الغالب أهنم ال يروون إال عن النيب صلى هللا 
 عليه وسلم ال سيما حالة اإلطالق فحمل على الغالب

بله يقبل د قبوله لتعدد الوسائط )وألنه لو قالرابعة أن مرسل من بعد التابعني ال يقبل ومل حيك عن أح
 دومل يقل به أحمرسل احملدث اليوم( وبينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مفاوز 

اخلامسة أن ظاهره قبول مرسل ]كبار[ التابعني دون صغارهم وهلذا قال يف الرسالة بعد النص املتقدم 
اهرة وحش من مرسل كل من دون كبار التابعني بدالئل ظبكالم ومن نظر يف العلم خبربة وقلة غفلة است

 (2)فيها قال له قائل فلم فرقت." 
 (795فتح الباري البن رجب، ابن رجب احلنبلي )م -13 .25
مل ه" أنه " كتاب"املسلك االول: أنه منسوخ ابإلمجاع على خالفه، وقد حكى الرتمذي يف آخر  .26

 من العلماء. يقل به أحد

وهؤالء ال يقولون: إن اإلمجاع ينسخ، كما حيكى عن بعضهم، وإمنا يقولون: هو يدل على وجود نص 
 انسخ.

املسلك الثاين: معارضته مبا خيالفه، وقد عارضه اإلمام أمحد أبحاديث املواقيت، وقوله: " الوقت ما بني 
                                         

 9/139ح النووي على مسلم، النووي شر  (1)
 1/475زركشي، الزركشي، بدر الدين النكت على مقدمة ابن الصالح لل (2)
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مراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، وأمره ابلصالة يف الوقت، ولو  هذين"، وحبديث أيب ذر يف األ
كان اجلمع جائزا من غري عذر مل حيتج إىل ذلك، فإن أولئك األمراء كانوا جيمعون لغري عذر، ومل يكونوا 

 يؤخرون صالة النهار إىل الليل، وال صالة الليل إىل النهار.

لفجر ، أنه قال ملا انموا عن صالة ا-هللا عليه وسلم صلى  -وكذلك يف حديث أيب قتادة، عن النيب 
حىت طلعت الشمس: " ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت 

 الصالة االخرى".

 خرجه مسلم.

 وخرجه أبو داود، وعنده: " إمنا التفريط يف اليقظة أن تؤخر صالة حىت يدخل وقت صالة اخرى".

بعضهم حديث ابن عباس هذا حبديث آخر يروى عنه، وقد أشار إىل هذه املعارضة الرتمذي  وقد عارض
، - صلى هللا عليه وسلم -وابن شاهني، وهو من رواية حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب 

 (1)قال: " من مجع بني." 
 (804ن )م البدر املنري، ابن امللق-14 .27
"عليا أسلم وهو ابن مخس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة، كما مضى ذكره. وضعف ابن  .28

اجلوزي مقالة احلسن هذه، قال: فإن كان له يوم املبعث مثان سنني وعاش بعد املبعث ثالاث وعشرين 
: وهو الحنو الثالثني، فهذه مقاربة الستني، ق -صلى هللا عليه وسلم  -سنة، وبقي بعد رسول هللا 

 الصحيح يف مقدار عمره.

لنا أنه كان قال: ومىت ق« . قتل علي وهو ابن مثان ومخسني»مث روى عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: 
 ومل يقل به أحد.)له( يوم إسالمه مخسة عشر صار عمره مثانية وستني، 

 « .ا: يف بيت املالالو أنه استشار الصحابة يف نفقة اللقيط، فق»األثر الثالث: عن عمر رضي هللا عنه: 

ومل أقف على من خرجه، )وأثر عمر السالف « املهذب»وهذا األثر تبع يف إيراده املاوردي وصاحب 
مغين عنه( واقتضى كالم )ابن املنذر( أن ذلك قول عامة أهل « ونفقته علينا من بيت املال»يف قوله 

 العلم.

 « .!قه القافة ابملتنازعني معا: أينسب؟ الغالم( أحل»األثر الرابع: أن عمر رضي هللا عنه قال 

 (2)وهذا األثر صحيح.." 
 (804البدر املنري، ابن امللقن )م -15 .29

                                         
 4/265البن رجب، ابن رجب احلنبلي فتح الباري  (1)
 7/177البدر املنري، ابن امللقن  (2)
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"أمحد: أرجو أن ال يكون به أبس ثنا عنه وكيع وأبو نعيم، لكنه كان يتشيع، وأسرف أبو نعيم  .30
 فقال: مل يكن ابلكوفة أكذب منه.

مذي من العلماء، وذكر الرت  ومل يقل به أحدهذا احلديث اشرتاك علي معه يف ذلك،  فائدة: مقتضى
 )عقب( إيراده احلديث السالف عن ضرار بن صرد أن معىن احلديث ال يستطرقه جنبا غريي وغريك.

 وهذا التفسري فيه نظر؛ فإن هذا احلكم ال خيتص به؛ بل أمته كذلك بنص القرآن.

 يناحلديث الثامن بعد العشر 

اختذت  اللهم إين»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة 
عندك عهدا لن ختلفنيه، وإمنا أان بشر، فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها زكاة وصالة وقربة 

 « .]تقربه هبا[ إليك يوم القيامة

 «صحيحيهما»هذا احلديث صحيح، أخرجه الشيخان يف 
 (1)إمنا أان بشر، أغضب كما يغضب البشر،." »ويف رواية هلما: 

 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -16 .31
32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

ف ذلك ففي مصنف ابن أيب شيبة عن كل منهما أنه كان خيطب إذا حضر رمضان فيقول خالQـــــــــــــــــــــــــــــ
 «أال ال تقدموا الشهر إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتم اهلالل فأفطروا فإن أغمي عليكم فأمتوا العدة»
. 

ما عند إومستند ابن اجلوزي يف نقل ذلك عن أنس ما رواه عن حيىي بن إسحاق أنه قال رأيت اهلالل 
الظهر وإما قريبا منه فأفطر انس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخربانه برؤية اهلالل وإبفطار من أفطر 
فقال هذا اليوم يكمل يل أحد وثالثون يوما وذلك أن احلكم بن أيوب أرسل إيل قبل صيام الناس إين 

 -محه هللا ر  -يل، قال والدي صائم غدا فكرهت اخلالف عليه فصمت وأان متم صوم يومي هذا إىل الل
هذا مل يفعله للغيم، وإمنا فعله كراهية لالختالف على األمري وهو ابن عم احلجاج بن يوسف الثقفي 
فهو موافق لرواية عن أمحد )إن اخلرية إىل األمري يف صيام ليلة الغيم( فلم يصمه أنس عن رمضان، وقد 

 لى أمره.أفطر الناس ذلك اليوم وأراد أنس ترك اخلالف ع

واملعروف عن أيب هريرة خالف ما نقله عنه كما يف مصنف ابن أيب شيبة عنه  -رمحه هللا  -قال والدي 
أنه قال هنى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومني لكن روى البيهقي عنه من رواية أيب مرمي عنه )ألن 

 قال البيهقي كذا روي أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب إيل من أن أفطر يوما من رمضان( مث
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يف النهي  -لم صلى هللا عليه وس -عن أيب هريرة هبذا اإلسناد ورواية أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب 
 عن التقدم إال أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى.

 -رمحه هللا  -قال والدي 
عنه  علل املتناهية من رواية مكحولوأما أثر معاوية فإنه ضعيف ال يصح، وقد رواه ابن اجلوزي يف ال

وضعفه قال: وأما أثر عمرو بن العاص فلم أر له إسنادا قال وأما احلكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من 
ذكرهم ابن  من العشرة الذين فلم يقل به أحدالتابعني كما ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني قال 

بتة أيب هريرة كما تقدم قال البيهقي ومتابعة السنة الثا اجلوزي إال ابن عمر وعائشة وأمساء واختلف عن
 وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أوىل بنا انتهى.

وقال ابن عبد الرب مل يتابع ابن عمر على أتويله ذلك فيما علمت إال طاوس وأمحد بن حنبل وروي عن 
 (1)أمساء بنت أيب بكر مثله وعن عائشة حنوه انتهى وذهبت." 

 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -17 .33
34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

ث ، ويف حدي« ر ليلة من رمضانالتمسوا ليلة القدر آخ»الصالة من حديث معاوية مرفوعا Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ن.ومل أر قائال بذلك كما تقدم وإذا عددانه قوال كا« بتحريها يف السبع األواخر»ابن عمر الثاين األمر 

اجتمعت من ذلك أقوال أخر  مل يقل به أحد)اتسع عشر( وإن نظران ملا تدل عليه األحاديث وإن 
 ول هبا.فنذكرها مع ذكر ما يدل عليها وإن مل نقف على الق

)العشرون( إهنا ليلة اثنني وعشرين أو ثالث وعشرين يف سنن أيب داود عن عبد هللا بن أنيس قال 
عن  -سلم صلى هللا عليه و  -كنت يف جملس بين سلمة وأان أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول هللا »

 -ليه وسلم ع صلى هللا -ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فخرجت فوافيت مع رسول هللا 
أرسلين إليك رهط من بين سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال  »فذكر احلديث، وفيه « صالة املغرب

 . «كم الليلة قلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة، مث رجع، فقال أو القابلة يريد ليلة ثالث وعشرين
 ليلة، يف جامع الرتمذي )احلادي والعشرون( ليلة إحدى أو ثالث أو مخس أو سبع وعشرين أو آخر

ى هللا عليه صل -قال: ما أان مبلتمسها لشيء مسعته من رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أيب بكرة 
يبقني  التمسوها لتسع يبقني أو سبع يبقني أو مخس»إال يف العشر األواخر فإين مسعته يقول  -وسلم 

 قال الرتمذي حسن صحيح.« أو ثالث أو آخر ليلة

العشرون( ليلة إحدى أو ثالث أو مخس وعشرين يف صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت )الثاين و 
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فقال  ليخرب بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني، -صلى هللا عليه وسلم  -خرج رسول هللا »قال: 
ت إين خرجت ألخربكم بليلة القدر فتالحى رجالن فالن وفالن فرفع -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ة تبقى فالظاهر أن املراد يف التاسع« وعسى أن يكون خريا فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة
لتقدمي التاسعة على السابعة وهي على اخلامسة ويدل له ما يف سنن أيب داود عن ابن عباس أن النيب 

عة تبقى يف يف اتس التمسوها يف العشر األواخر من رمضان ليلة القدر»قال  -صلى هللا عليه وسلم  -
صلى هللا عليه  -قول النيب »يف  -رمحه هللا  -، ويف املدونة قال مالك « سابعة تبقى يف خامسة تبقى

حدى فأرى وهللا أعلم أن التاسعة ليلة إ« التمسوا ليلة القدر يف التاسعة والسابعة واخلامسة -وسلم 
شهر عشرين يريد يف هذا على نقصان الوعشرين والسابعة ليلة ثالث وعشرين واخلامسة ليلة مخس و 

 وكذلك ذكر ابن حبيب.

 (1))الثالث والعشرون(." 
 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -18 .35
 "كتاب األميان. .36

إن هللا  ، وأان أحلف أبيب فقال-صلى هللا عليه وسلم  -مسعين رسول هللا »عن عمر بن اخلطاب قال 
أن رسول »ه وعن سامل عن أبي« ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال عمر فوهللا ما حلفت بعد ذاكرا وال آثرا

هاكم أن حتلفوا وجل ين مسع عمر، وهو يقول: وأيب وأيب فقال إن هللا عز -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
مر بن أدرك ع -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »فذكره، وعن انفع عن ابن عمر « آبابئكم

 اخلطاب، وهو يسري

، وذكر الشافعي أنه ال يصح عنها، وأهنا كانت تفيت خبمس، -رضي هللا عنها  -عن عائشة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ر عن حفصة، وقال القاضي عياض أنه شاذ، وقيل يكتفى بثالث رضعات وحكى ابن عبد الرب العش

حكاه ابن عبد الرب عن أيب يوسف وأيب عبيدة وداود، وحكاه ابن حزم عن سليمان بن يسار وسعيد 
بن جبري وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل، وهو رواية عنه، وهبا قال ابن املنذر، واسرتوح أبو العباس 

فيما علمت إال داود، وذهب أكثر العلماء إىل عدم التقييد يف ذلك،  يقل به أحد ملالقرطيب فقال 
واالكتفاء بقليل الرضاع، وكثريه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي والليث بن سعد، وحكي 

 إمجاع املسلمني عليه، وهو املشهور من مذهب أمحد صدر به ابن تيمية يف احملرر كالمه.

 

 ألميان[]كتاب ا

 ]حديث إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم[
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، -لم صلى هللا عليه وس -مسعين رسول هللا »كتاب األميان احلديث األول عن عمر بن اخلطاب قال 
وأان أحلف أبيب فقال إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال عمر فوهللا ما حلفت هبا بعد 

يقول،  مسع عمر، وهو -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »ن أبيه ، وعن سامل ع« ذاكرا، وال آثرا
 (1)وأيب." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -19 .37
"معرتض أيضا فقد قال اخلطايب أنه قال به من الصحابة مجاعة فسمى بعضهم قال ومن  .38

ا فقد ثبت بعد الصحابة غريه وهو معرتض أيض مل يقل به أحدني األعمش وتبعه عياض لكن قال التابع
ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وهو يف سنن أيب داود إبسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد 
 الرزاق إبسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضا عن بن جريج عن عطاء أنه قال ال تطيب نفسي إذا مل

أنزل حىت أغتسل من أجل اختالف الناس ألخذان ابلعروة الوثقى وقال الشافعي يف اختالف احلديث 
حديث املاء من املاء اثبت لكنه منسوخ إىل أن قال فخالفنا بعض أهل انحيتنا يعين من احلجازيني 

عدهم لكن ب فقالوا ال جيب الغسل حىت ينزل اه فعرف هبذا أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني ومن
اجلمهور على إجياب الغسل وهو الصواب وهللا أعلم خامتة اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام 
اجلنابة من األحاديث املرفوعة على ثالثة وستني حديثا املكرر منها فيه وفيما مضى مخسة وثالثون 

احد معلق وهو شرون منها و حديثا املوصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة واخلالص مثانية وع
حديث هبز عن أبيه عن جده وقد وافقه مسلم على خترجيها سواه وسوى حديث جابر يف االكتفاء يف 
الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة يف ليلة واحدة وحديثه يف 

وقوفة من اجلنابة وفيه من اآلاثر املاالغتسال مع املرأة من إانء واحد وحديث عائشة يف صفة غسل املرأة 
على الصحابة والتابعني عشرة املعلق منها سبعة واملوصول ثالثة وهي حديث زيد بن خالد عن علي 
وطلحة والزبري املذكور يف الباب األخري فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة اخلالص من املرفوع ثالثة وهي 

 أيضا من افراده عن مسلم وهللا أعلم

 

 له بسم هللا الرمحن الرحيم كتاب احليض()قو 

أصله السيالن ويف العرف جراين دم املرأة من موضع خمصوص يف أوقات معلومة قوله وقول هللا تعاىل 
ابجلر عطفا على احليض واحمليض عند اجلمهور هو احليض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله أذى قال الطييب 

 ال اخلطايب األذى املكروه الذي ليس بشديد كما قال تعاىلمسي احليض أذى لنتنه وقذره وجناسته وق
لن يضروكم اال أذى فاملعىن أن احمليض أذى يعتزل من املرأة موضعه وال يتعدى ذلك إىل بقية بدهنا قوله 

                                         
 7/140تقريب، العراقي، زين الدين طرح التثريب يف شرح ال (1)



17 

 

فاعتزلوا النساء يف احمليض روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة 
فسئل النيب صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فنزلت اآلية فقال اصنعوا كل شيء إال أخرجوها من البيت 

النكاح فأنكرت اليهود ذلك فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال اي رسول هللا أال جنامعهن يف 
احليض يعين خالفا لليهود فلم أيذن يف ذلك وروى الطربي عن السدي أن الذي سأل أوال عن ذلك 

 (1)ن الدحداح." هو اثبت ب
 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -20 .39
"وفاعل قال هو النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابإلسناد املذكور قبل ووهم من جعله موقوفا  .40

لف يف سفيان وغريه وقد اختأو معلقا وقد أفرده أمحد يف مسنده عن سفيان وكذلك السراج من طريق 
هذه الشكوى هل هي بلسان املقال أو بلسان احلال واختار كال طائفة وقال بن عبد الرب لكال القولني 
وجه ونظائر واألول أرجح وقال عياض إنه األظهر وقال القرطيب ال إحالة يف محل اللفظ على حقيقته 

و ذلك فحمله على حقيقته أوىل وقال النووي حن قال وإذا أخرب الصادق أبمر جائز مل حيتج إىل أتويله
مث قال محله على حقيقته هو الصواب وقال حنو ذلك التوربشيت ورجح البيضاوي محله على اجملاز فقال 
شكواها جماز عن غلياهنا وأكلها بعضها بعضا جماز عن ازدحام أجزائها وتنفسها جماز عن خروج ما 

ختار محله على احلقيقة لصالحية القدرة لذلك وألن استعارة الكالم يربز منها وقال الزين بن املنري امل
للحال وإن عهدت ومسعت لكن الشكوى وتفسريها والتعليل له واإلذن والقبول والتنفس وقصره على 
اثنني فقط بعيد من اجملاز خارج عما ألف من استعماله قوله بنفسني بفتح الفاء والنفس معروف وهو 

يدخل فيه من اهلواء قوله نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف ابجلر فيهما على ما خيرج من اجلوف و 
البدل أو البيان وجيوز الرفع والنصب قوله أشد جيوز الكسر فيه على البدل لكنه يف روايتنا ابلرفع قال 
البيضاوي هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره فذلك أشد وقال الطييب جعل أشد مبتدأ حمذوف اخلرب أوىل 

دير أشد ما جتدون من احلر من ذلك النفس قلت يؤيد األول رواية اإلمساعيلي من هذا الوجه بلفظ والتق
فهو أشد ويؤيد الثاين رواية النسائي من وجه آخر بلفظ فأشد ما جتدون من احلر من حر جهنم ويف 

د واستشكل سياق املصنف لف ونشر غري مرتب وهو مرتب يف رواية النسائي واملراد ابلزمهرير شدة الرب 
وجوده يف النار وال إشكال ألن املراد ابلنار حملها وفيها طبقة زمهريرية ويف احلديث رد على من زعم من 
املعتزلة وغريهم أن النار ال ختلق إال يوم القيامة تنبيهان األول قضية التعليل املذكور قد يتوهم منها 

ح فال تزول ألهنا تكون غالبا يف وقت الصب حدومل يقل به أمشروعية أتخري الصالة يف وقت شدة الربد 
إال بطلوع الشمس فلو أخرت خلرج الوقت الثاين النفس املذكور ينشأ عنه أشد احلر يف الصيف وإمنا مل 
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يقتصر يف األمر ابإلبراد على أشده لوجود املشقة عند شديده أيضا فاألشدية حتصل عند التنفس 
 د إىل أن تذهب الشدة وهللا أعلموالشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر اإلبرا

 

[ قوله ابلظهر قد حيتج به على مشروعية اإلبراد للجمعة وقال به بعض الشافعية وهو مقتضى 538]
صنيع املصنف كما سيأيت يف اببه لكن اجلمهور على خالفه كما سيأيت توجيهه إن شاء هللا تعاىل قوله 

من طريق  لنار من بدء اخللق ولفظه ابلصالة ومل أرهاتبعه سفيان هو الثوري قد وصله املؤلف يف صفة ا
سفيان بلفظ ابلظهر ويف إسناده اختالف على الثوري رواه عبد الرزاق عنه هبذا اإلسناد فقال عن أيب 
هريرة بدل أيب سعيد أخرجه أمحد عنه واجلوزقي من طريق عبد الرزاق أيضا مث روى عن الذهلي قال 

عنه عن أيب صاحل عن أيب سعيد وهذه الطريق أشهر ورواه زائدة  هذا احلديث رواه أصحاب األعمش
وهو متقن عنه فقال عن أيب هريرة قال والطريقان عندي حمفوظان ألن الثوري رواه عن األعمش ابلوجهني 
قوله وحيىي هو بن سعيد القطان وقد وصله أمحد عنه بلفظ ابلصالة ورواه اإلمساعيلي عن أيب يعلى عن 

ىي بلفظ ابلظهر قوله وأبو عوانة مل أقف على من وصله عنه وقد أخرجه السراج من طريق املقدمي عن حي
 (1)حممد بن عبيد والبيهقي من طريق وكيع كالمها عن األعمش أيضا بلفظ ابلظهر." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -21 .41
ملضاف وهو إجياب وإما على املضاف إليه وهو التكبري واألول أوىل إن كان املراد "إما على ا .42

ابالفتتاح الدعاء لكنه ال جيب والذي يظهر من سياقه أن الواو مبعىن مع وأن املراد ابالفتتاح الشروع يف 
لى هللا ص الصالة وأبعد من قال إهنا مبعىن املوحدة أو الالم وكأنه أشار إىل حديث عائشة كان النيب

 عليه وسلم يفتتح الصالة ابلتكبري وسيأيت بعد اببني حديث بن عمر رأيت النيب صلى هللا عليه وسلم
يم افتتح التكبري يف الصالة واستدل به وحبديث عائشة على تعني لفظ التكبري دون غريه من ألفاظ التعظ

من حجة صد به التعظيم و وهو قول اجلمهور ووافقهم أبو يوسف وعن احلنفية تنعقد بكل لفظ يق
اجلمهور حديث رفاعة يف قصة املسيء صالته أخرجه أبو داود بلفظ ال تتم صالة أحد من الناس حىت 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه مث يكرب ورواه الطرباين بلفظ مث يقول هللا أكرب وحديث أيب محيد كان 

رجه بن ئما ورفع يديه مث قال هللا أكرب أخرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة اعتدل قا
ماجة وصححه بن خزمية وبن حبان وهذا فيه بيان املراد ابلتكبري وهو قول هللا أكرب وروى البزار إبسناد 
صحيح على شرط مسلم عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة قال هللا أكرب 

ن حبان أنه سأل بن عمر عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وألمحد والنسائي من طريق واسع ب
فقال هللا أكرب كلما وضع ورفع مث أورد املصنف حديث أنس إمنا جعل اإلمام ليؤمت به من وجهني مث 
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حديث أيب هريرة يف ذلك واعرتضه اإلمساعيلي فقال ليس يف الطريق األول ذكر التكبري وال يف الثاين 
اب التكبري وإمنا فيه األمر بتأخري تكبري املأموم عن اإلمام قال ولو كان ذلك إجيااب والثالث بيان إجي

 للتكبري لكان

 

[ قوله فقولوا ربنا ولك احلمد إجيااب لذلك على املأموم وأجيب عن األول أبن مراد املصنف أن 732]
الطريق  إىل ذكر يبني أن حديث أنس من الطريقني واحد اختصره شعيب وأمته الليث وإمنا احتاج

املختصرة لتصريح الزهري فيها إبخبار أنس له وعن الثاين أبنه صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك وفعله 
بيان جململ الصالة وبيان الواجب واجب كذا وجهه بن رشيد وتعقب ابالعرتاض الثالث وليس بوارد 

اجلواب  بن راهويه وقيل يف على البخاري الحتمال أن يكون قائال بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق
أيضا إذا ثبت إجياب التكبري يف حالة من األحوال طابق الرتمجة ووجوبه على املأموم ظاهر من احلديث 
وأما اإلمام فمسكوت عنه وميكن أن يقال يف السياق إشارة إىل اإلجياب لتعبريه إبذا اليت ختتص مبا جيزم 

 ء الثاين من الرتمجة ألن لفظ إذا صلى قائما متناول لكونبوقوعه وقال الكرماين احلديث دال على اجلز 
االفتتاح يف حال القيام فكأنه قال إذا افتتح اإلمام الصالة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما قال وحيتمل 
أن تكون الواو مبعىن مع واملعىن ابب إجياب التكبري عند افتتاح الصالة فحينئذ داللته على الرتمجة 

وحمصل كالمه أنه مل يظهر له توجيه إجياب التكبري من هذا احلديث وهللا أعلم وقال يف  مشكل انتهى
قوله فقولوا ربنا ولك احلمد لوال الدليل اخلارجي وهو اإلمجاع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا 

قد و انتهى وقد قال بوجوبه مجاعة من السلف منهم احلميدي شيخ البخاري وكأنه مل يطلع على ذلك 
تقدم الكالم على فوائد املنت املذكور مستوىف يف ابب إمنا جعل اإلمام ليأمت به ووقع يف رواية املستملي 
وحده يف طريق شعيب عن الزهري وإذا سجد فاسجدوا ووقع يف رواية الكشميهين يف طريق الليث مث 

 انصرف بدل قوله فلما انصرف وزايدة الواو يف

 

وسقط لفظ جعل عند السرخسي يف حديث أيب هريرة من قوله إمنا جعل [ قوله ربنا لك احلمد 733]
اإلمام ليؤمت به فائدة تكبرية اإلحرام ركن عند اجلمهور وقيل شرط وهو عند احلنفية ووجه عند الشافعية 

لك غري الزهري ونقله غريه عن سعيد بن املسيب واألوزاعي وما مل يقل به أحدوقيل سنة قال بن املنذر 
ت عن أحد منهم تصرحيا وإمنا قالوا فيمن أدرك اإلمام راكعا جتزئه تكبرية الركوع نعم نقله الكرخي ومل يثب

من احلنفية عن إبراهيم بن علية وأيب بكر األصم وخمالفتهما للجمهور كثرية تنبيه مل خيتلف يف إجياب 
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 صلى هللا اء يف قول النيبالنية يف الصالة وقد أشار إليه املصنف يف أواخر اإلميان حيث قال ابب ما ج
 (1)عليه وسلم األعمال ابلنية فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاه إىل آخر كالمه." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -22 .43
اهويه يف ذا أخرجه إسحاق بن ر "بعينه يف هذا احلديث لكن مل يسق لفظه فهو على شرطه وك .44

مسنده عن أيب أسامة وهو يف مستخرج أيب نعيم من طريقه وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى 
أحد شيوخ البخاري عن أيب أسامة فثبت ذكر الطمأنينة يف االعتدال على شرط الشيخني ومثله يف 

لها وعرف ترجع العظام إىل مفاصحديث رفاعة عند أمحد وبن حبان ويف لفظ ألمحد فأقم صلبك حىت 
هبذا أن قول إمام احلرمني يف القلب من إجياهبا أي الطمأنينة يف الرفع من الركوع شيء ألهنا مل تذكر يف 
حديث املسيء صالته دال على أنه مل يقف على هذه الطرق الصحيحة قوله مث اسجد يف رواية إسحاق 

وله مث ارفع جبهته حىت تطمئن مفصاله وتسرتخي ق بن أيب طلحة مث يكرب فيسجد حىت ميكن وجهه أو
يف رواية إسحاق املذكورة مث يكرب فريكع حىت يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ويف رواية حممد بن 
عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ويف رواية إسحاق فإذا جلست يف وسط الصالة 

مد  تشهد قوله مث افعل ذلك يف صالتك كلها يف رواية حمفاطمئن جالسا مث افرتش فخذك اليسرى مث
بن عمرو مث اصنع ذلك يف كل ركعة وسجدة تنبيه وقع يف رواية بن منري يف االستئذان بعد ذكر السجود 

مل يقل به و الثاين مث ارفع حىت تطمئن جالسا وقد قال بعضهم هذا يدل على إجياب جلسة االسرتاحة 
ن هذه اللفظة وهم فإنه عقبه أبن قال قال أبو أسامة يف األخري حىت تستوي وأشار البخاري إىل أ أحد

قائما وميكن أن حيمل إن كان حمفوظا على اجللوس للتشهد ويقويه رواية إسحاق املذكورة قريبا وكالم 
البخاري ظاهر يف أن أاب أسامة خالف بن منري لكن رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده عن أيب أسامة  

ل بن منري بلفظ مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث اقعد حىت تطمئن قاعدا مث اسجد حىت تطمئن كما قا
ساجدا مث اقعد حىت تطمئن قاعدا مث افعل ذلك يف كل ركعة وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال 

ن عإسحاق بن راهويه عن أيب أسامة والصحيح رواية عبيد هللا بن سعيد أيب قدامة ويوسف بن موسى 
أيب أسامة بلفظ مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوي قائما مث ساقه من طريق يوسف بن 
موسى كذلك واستدل هبذا احلديث على وجوب الطمأنينة يف أركان الصالة وبه قال اجلمهور واشتهر 

 الوجوب يفعن احلنفية أن الطمأنينة سنة وصرح بذلك كثري من مصنفيهم لكن كالم الطحاوي كالصريح 
عندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود مث ذكر احلديث الذي أخرجه أبو داود وغريه يف قوله سبحان 
ريب العظيم ثالاث يف الركوع وذلك أدانه قال فذهب قوم إىل أن هذا مقدار الركوع والسجود ال جيزئ 
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ة جزأ مث قال وهذا قول أيب حنيفأدىن منه قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أ
وأيب يوسف وحممد قال بن دقيق العيد تكرر من الفقهاء االستدالل هبذا احلديث على وجوب ما ذكر 
فيه وعلى عدم وجوب ما مل يذكر أما الوجوب فلتعلق األمر به وأما عدمه فليس جملرد كون األصل عدم 

 ذلك يقتضي احنصار الواجبات فيما ذكرالوجوب بل لكون املوضع موضع تعليم وبيان للجاهل و 
ويتقوى ذلك بكونه صلى هللا عليه وسلم ذكر ما تعلقت به اإلساءة من هذا املصلي وما مل تتعلق به 
فدل على أنه مل يقصر املقصود على ما وقعت به اإلساءة قال فكل موضع اختلف الفقهاء يف وجوبه 

  وجوبه وابلعكس لكن حيتاج أوال إىل مجع طرقوكان مذكورا يف هذا احلديث فلنا أن نتمسك به يف
هذا احلديث وإحصاء األمور املذكورة فيه واألخذ ابلزائد فالزائد مث إن عارض الوجوب أو عدمه دليل 
أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة األمر يف حديث آخر بشيء مل يذكر يف هذا احلديث قدمت قلت 

 (1)وية من رواية أيب هريرة ورفاعة." قد امتثلت ما أشار إليه ومجعت طرقه الق
 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -23 .45
"منصوصا وبه قطع الغزايل والرافعي يف شرح املسند والنووي يف شرح مسلم وكذا وقع يف املدونة  .46

ملهذب أنه فعية والرافعي يف الشرح الصغري والنووي يف شرح املالك وصحح احلنفية واحلنابلة ومجهور الشا
منصوص وقد وقع ذلك يف حديث جابر عند مسلم إال أنه مشكوك يف رفعه أخرجه من طريق بن 
جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يسأل عن املهل فقال مسعت أحسبه رفع إىل النيب صلى هللا عليه 

سلم ة يف مستخرجه بلفظ فقال مسعت أحسبه يريد النيب صلى هللا عليه و وسلم فذكره وأخرجه أبو عوان
وقد أخرجه أمحد من رواية بن هليعة وبن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كالمها عن أيب الزبري فلم يشكا 
يف رفعه ووقع يف حديث عائشة ويف حديث احلارث بن عمرو السهمي كالمها عند أمحد وأيب داود 

ذا يدل على أن للحديث أصال فلعل من قال إنه غري منصوص مل يبلغه أو رأى ضعف والنسائي وه
احلديث ابعتبار أن كل طريق ال خيلو عن مقال وهلذا قال بن خزمية رويت يف ذات عرق أخبار ال يثبت 
شيء منها عند أهل احلديث وقال بن املنذر مل جند يف ذات عرق حديثا اثبتا انتهى لكن احلديث 

الطرق يقوى كما ذكران وأما إعالل من أعله أبن العراق مل تكن فتحت يومئذ فقال بن عبد مبجموع 
الرب هي غفلة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت املواقيت ألهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أهنا 

أن مراد  ستفتح فال فرق يف ذلك بني الشام والعراق انتهى وهبذا أجاب املاوردي وآخرون لكن يظهر يل
من قال مل يكن العراق يومئذ أي مل يكن يف تلك اجلهة انس مسلمون والسبب يف قول بن عمر ذلك 
أنه روى احلديث بلفظ أن رجال قال اي رسول هللا من أين أتمران أن هنل فأجابه وكل جهة عينها يف 
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مذي رجه أبو داود والرت حديث بن عمر كان من قبلها انس مسلمون خبالف املشرق وهللا أعلم وأما ما أخ
من وجه آخر عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل املشرق العقيق فقد تفرد به يزيد 
بن أيب زايد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة منها أن ذات 

 عرق ومنها أن العقيق ميقات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات االستحباب ألنه أبعد من ذات
لبعض العراقيني وهم أهل املدائن واآلخر ميقات ألهل البصرة وقع ذلك يف حديث ألنس عند الطرباين 
وإسناده ضعيف ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن مث حولت وقربت إىل مكة فعلى 

ستحب وإمنا قالوا ي ومل يقل به أحديق هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعني اإلحرام من العق
إحتياطا وحكى بن املنذر عن احلسن بن صاحل أنه كان حيرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرمحن 
وخصيف اجلزري قال بن املنذر وهو أشبه يف النظر إن كانت ذات عرق غري منصوصة وذلك أهنا حتاذي 

س له ميقات أن حيرم من أول ميقات حياذيه لكن ملا سن ذا احلليفة وذات عرق بعدها واحلكم فيمن لي
عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أوىل ابالتباع واستدل به على أن من ليس 
له ميقات أن عليه أن حيرم إذا حاذى ميقاات من هذه املواقيت اخلمسة وال شك أهنا حميطة ابحلرم فذو 

انية فهي مقابلها وإن كانت إحدامها أقرب إىل مكة من األخرى وقرن شرقية احلليفة شامية ويلملم مي
واجلحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحدامها كذلك وذات عرق حتاذي قران فعلى هذا فال ختلو بقعة 
من بقاع األرض من أن حتاذي ميقاات من هذه املواقيت فبطل قول من قال من ليس له ميقات وال 

 هل حيرم من مقدار أبعد من املواقيت أو أقرهبا مث حكى فيه خالفا والفرض أن هذه الصورة حياذي ميقاات
ال تتحقق ملا قلته إال أن يكون قائله فرضه فيمن مل يطلع على احملاذاة كمن جيهلها وقد نقل النووي يف 

رق وتعقب أبن عشرح املهذب أنه يلزمه أن حيرم على مرحلتني اعتبارا بقول عمر هذا يف توقيته ذات 
 (1)عمر إمنا حدها." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -24 .47
"واكتفى به عن بيان اخليط األسود ألن بيان أحدمها بيان لآلخر قال وجيوز أن تكون من  .48

م رأيت االستعارة إىل التشبيه كما أن قوهل للتبعيض ألنه بعض الفجر وقد أخرجه قوله من الفجر من
أسدا جماز فإذا زدت فيه من فالن رجع تشبيها مث قال كيف جاز أتخري البيان وهو يشبه العبث ألنه 
قبل نزول من الفجر ال يفهم منه إال احلقيقة وهي غري مرادة مث أجاب أبن من ال جيوزه وهم أكثر 

تفيد سهل وأما من جيوزه فيقول ليس بعبث ألن املخاطب يس الفقهاء واملتكلمني مل يصح عندهم حديث
منه وجوب اخلطاب ويعزم على فعله إذا استوضح املراد به انتهى ونقله نفى التجويز عن األكثر فيه نظر  
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فق الشيخان من الفريقني ألنه مما ات ومل يقل به أحدكما سيأيت وجوابه عنهم بعدم صحة احلديث مردود 
األمة ابلقبول ومسألة أتخري البيان مشهورة يف كتب األصول وفيها خالف بني على صحته وتلقته 

العلماء من املتكلمني وغريهم وقد حكى بن السمعاين يف أصل املسألة عن الشافعية أربعة أوجه اجلواز 
مطلقا عن بن سريج واالصطخرى وبن أيب هريرة وبن خريان واملنع مطلقا عن أيب إسحاق املروزي 

أيب حامد والصرييف اثلثها جواز أتخري بيان اجململ دون العام رابعها عكسه وكالمها عن بعض والقاضي 
الشافعية وقال بن احلاجب أتخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع إال عند جموز تكليف ما ال يطاق يعين 

ضرابن أحدمها  نوهم األشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون مل يقع قال شارحه واخلطاب احملتاج إىل البيا
ماله ظاهر وقد استعمل يف خالفه والثاين ما ال ظاهر له فقال طائفة من احلنفية واملالكية وأكثر الشافعية 
جيوز أتخريه عن وقت اخلطاب واختاره الفخر الرازي وبن احلاجب وغريهم ومال بعض احلنفية واحلنابلة  

اض وإمنا إذا تقرر ذلك فقد قال النووي تبعا لعيكلهم إىل امتناعه وقال الكرخي ميتنع يف غري اجململ و 
محل اخليط األبيض واألسود على ظاهرمها بعض من ال فقه عنده من األعراب كالرجال الذين حكي 
عنهم سهل وبعض من مل يكن يف لغته استعمال اخليط يف الصبح كعدي وادعى الطحاوي والداودي 

ره املفهوم من اخليطني واستدل على ذلك مبا نقل عن أنه من ابب النسخ وأن احلكم كان أوال على ظاه
حذيفة وغريه من جواز األكل إىل اإلسفار قال مث نسخ بعد ذلك بقوله تعاىل من الفجر قلت ويؤيد 
ما قاله ما رواه عبد الرزاق إبسناد رجاله ثقات أن بالال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر 

وهللا أصبحت فقال يرحم هللا بالال لوال بالل لرجوان أن يرخص لنا حىت  فقال الصالة اي رسول هللا قد
تطلع الشمس ويستفاد من هذا احلديث كما قال عياض وجوب التوقف عن األلفاظ املشرتكة وطلب 
بيان املراد منها وأهنا ال حتمل على أظهر وجوهها وأكثر استعماالهتا إال عند عدم البيان وقال بن بزيزة 

ألحكام ليس هذا من ابب أتخري بيان اجملمالت ألن الصحابة عملوا أوال على ما سبق إىل يف شرح ا
أفهامهم مبقتضى اللسان فعلى هذا فهو من ابب أتخري ماله ظاهر أريد به خالف ظاهره قلت وكالمه 

 ةيقتضي أن مجيع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعد وفيه نظر واستدل ابآلية واحلديث على أن غاي
األكل والشرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو أيكل أو يشرب فنزع مت صومه وفيه اختالف بني 
العلماء ولو أكل ظاان أن الفجر مل يطلع مل يفسد صومه عند اجلمهور ألن اآلية دلت على اإلابحة إىل 

ل والشرب كأن حيصل التبيني وقد روى عبد الرزاق إبسناد صحيح عن بن عباس قال أحل هللا لك األ
ما شككت والبن أيب شيبة عن أيب بكر وعمر حنوه وروى بن أيب شيبة من طريق أيب الضحى قال سأل 
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رجل بن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حىت ال تشك فقال بن عباس إن هذا ال 
 (1)" يقول شيئا كل ما شككت حىت ال تشك قال بن املنذر وإىل هذا القول صار أكثر العلماء.

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -25 .49
"إن مل تفعل ورجحه بن العريب وقيل معىن افتقرت خابت وصحفه بعضهم فقاله ابلثاء املثلثة  .50

ب وهو ر ووجهه أبن معىن تربت تفرقت وهو مثل حديث هنى عن الصالة إذا صارت الشمس كاألاث
مجع ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس وهي مجع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق املتفرق 
الذي يغشى الكرش وسيأيت مزيد لذلك يف كتاب األدب قال القرطيب معىن احلديث أن هذه اخلصال 

األمر بذلك  نه وقعاألربع هي اليت يرغب يف نكاح املرأة ألجلها فهو خرب عما يف الوجود من ذلك ال أ
بل ظاهره إابحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أوىل قال وال يظن من هذا احلديث أن 

وا اختلفوا فيما علمت وإن كان مل يقل به أحدهذه األربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها فإن ذلك 
إن طابت االستمتاع مبال الزوجة ف يف الكفاءة ما هي وقال املهلب يف هذا احلديث دليل على أن للزوج

نفسها بذلك حل له وإال فله من ذلك قدر ما بذل هلا من الصداق وتعقب أبن هذا التفصيل ليس يف 
احلديث ومل ينحصر قصد نكاح املرأة ألجل ماهلا يف استمتاع الزوج بل قد يقصد تزويج ذات الغىن ملا 

ا عن  بطريق اإلرث إن وقع أو لكوهنا تستغين مباهل عساه حيصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك املال
كثرة مطالبته مبا حيتاج إليه النساء وحنو ذلك وأعجب منه استدالل بعض املالكية به على أن للرجل أن 
حيجر على امرأته يف ماهلا قال ألنه إمنا تزوج ألجل املال فليس هلا تفويته عليه وال خيفى وجه الرد عليه 

 ث الرابع حديث سهل وهو بن سعدوهللا أعلم احلدي

 

[ قوله بن أيب حازم هو عبد العزيز قوله مر رجل مل أقف على امسه قوله حري بفتح املهملة 5091]
وكسر الراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير قوله يشفع بضم أوله وتشديد الفاء املفتوحة أي تقبل 

بن عبد ى امسه ويف مسند الروايين وفتوح مصر الشفاعته قوله فمر رجل من فقراء املسلمني مل أقف عل
احلكم ومسند الصحابة الذين دخلوا مصر من طريق أيب سامل اجليشاين عن أيب ذر أنه جعيل بن سراقة 
قوله فمر رجل يف رواية الرقاق قال فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم مث مر رجل قوله فقال وقع يف 

 ال لرجل عنده جالس ما رأيك يف هذا وكأنه مجع هنا ابعتبار أنطريق أخرى أتيت يف الرقاق بلفظ فق
اجلالسني عنده كانوا مجاعة لكن اجمليب واحد وقد مسى من اجمليبني أبو ذر فيما أخرجه بن حبان من 
طريق عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عنه قوله أن ال يسمع زاد يف رواية الرقاق أن ال يسمع لقوله 

ي الفقري خري من ملء األرض مثل هذا أي الغين وملء ابهلمز وجيوز يف مثل النصب واجلر قوله هذا أ
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قال الكرماين إن كان األول كافرا فوجهه ظاهر وإال فيكون ذلك معلوما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
شراف أ ابلوحي قلت يعرف املراد من الطريق األخرى اليت ستأيت يف كتاب الرقاق بلفظ قال رجل من

الناس هذا وهللا حري إخل فحاصل اجلواب أنه أطلق تفضيل الفقري املذكور على الغين املذكور وال يلزم 
من ذلك تفضيل كل غين على كل فقري وقد ترجم عليه املصنف يف كتاب الرقاق فضل املقر وأييت 

 (1)البحث يف هذه املسألة هناك إن شاء هللا تعاىل." 
 (855شرح أيب داود للعيين، بدر الدين العيين )م -26 .51
"قال عطاء: اجتمع يوم اجلمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبري فقال: عيدان اجتمعا يف يوم  .52

 ( .1واحد فجمعهما مجيعا فصالمها ركعتني بكرة مل يزد عليهما حىت صلى العصر )

 ابن جريج: عبد امللك، وعطاء: ابن أيب رابح.أبو عاصم: الضحاك بن خملد، و  -ش

مل يقل به و ومقتضى هذا: االكتفاء ابلعيد يف هذا اليوم وسقوط فرضية اجلمعة؛ وهو مذهب عطاء، 
من اجلمهور؛ ألن الفرض ال يسقط ابلسنة، وأطلق العيدين على العيد واجلمعة بطريق أن أحدمها  أحد

 يد؛ الجتماع الناس فيه، أو ألهنا تعود كل شهر مرات، وقاليف معىن الع -أيضا -عيد حقيقة، واجلمعة
حممد يف " اجلامع الصغري ": عيدان اجتمعا يف يوم واحد، فاألول سنة، والثاين فريضة، وال يرتك واحد 

ان حممد بن املصفى، وعمر بن حفص الوصايب املعىن قاال: ان بقية: ان شعبة،  -ص -1044منهما. 
صلى هللا  -عبد العزيز بن رفيع، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن رسول هللا عن املغرية الضيب، عن 

مشيه أنه قال: " قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأت من اجلمعة وإان  -عليه وسلم 
 ( .2جممعون " )

 حممد بن املصفى: ابن هبلول احلمصي. -ش

ن ايب، روى عن: بقية بن الوليد، وحممد بوعمر بن حفص: ابن عمر بن سعد بن مالك احلمريي الوص
بفتح  -( . والوصايب: نسبة إىل وصاب3محري، وسليمان بن عدي. روى عنه: أبو حامت، وأبو داود )

 وهي قبيلة من محري. -الواو والصاد املهملة املشددة، ويف آخره ابء موحدة

__________ 

 ( تفرد به أبو داود.1)

 ( .1312الصالة، ابب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان يف يوم )( ابن ماجه: كتاب إقامة 2)
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 ( .4216/ 21( انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال )3)

 (1)." 4* شرح سنن أىب داوود 26
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -27 .53
ت مظنة إلسراف املاء املنهي عنه ال لتمسح ولكن لينبه على وجوب "بصب املاء عليها فكان .54

االقتصاد يف صب املاء عليها فجيء ابلغاية ليعلم أن حكمها خمالف حلكم املعطوف عليه ألنه ال غاية 
يف املمسوح قاله صاحب الكشاف. اجلواب الثالث هو حممول على حالة اللبس للخف والنصب على 

ام بن احلارث أن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه ابل مث توضأ ومسح على الغسل عند عدمه وروى مه
خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما مينعين وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله وكان يعجبهم 
حديث جرير ألن إسالمه كان بعد نزول املائدة قال الرتمذي حديث حسن صحيح وقال ابن العريب 

على صحة حديث جرير وهذا نص يرد ما ذكروه فإن قلت روى حممد بن عمر الواقدي أن  اتفق الناس
جريرا أسلم يف سنة عشر يف شهر رمضان وأن املائدة نزلت يف ذي احلجة يوم عرفة قلت هذا ال يثبت 

 لألن الواقدي فيه كالم وإمنا نزل يوم عرفة }اليوم أكملت لكم دينكم{ اجلواب الرابع أن املسح يستعم
مبعىن الغسل اخلفيف يقال مسح على أطرافه إذا توضأ قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي وفيه 
نظر وما ذكر عن ابن عباس قال حممد بن جرير إسناده صحيح والضعيف الثابت عنه أنه كان يقرؤ 

م والبيهقي وأرجلكم ابلنصب فيقول عطف على املغسول هكذا رواه احلفاظ عنه منهم القاسم بن سال
وغريمها وثبت يف صحيح البخاري عنه أنه توضأ وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول هللا عليه الصالة 
والسالم وأما قوله }اي جبال أويب معه والطري{ ابلنصب على احملل فممنوع ألنه مفعول معه ولو سلم 

ال جيوز وأما ويه وههنا لبس فالعطف على احملل فإمنا جيوز مثل ذلك عند عدم اللبس نقل ذلك عن سيب
البيت فغري مسلم فإنه ذكر يف العقد أن سيبويه غلط فيه وإمنا قال الشاعر ابخلفض والقصيدة كلها 

 جمرورة فما كان مضطرا إىل أن ينصب هذا البيت وحيتال حبيلة ضعيفة قال

 )معاوي أننا بشر فاسجح ... فلسنا ابجلبال وال احلديد(

 

 وها ... فهل من قائم أو من حصيد()أكلتم أرضنا وجزرمت

 

 )أتطمع يف اخللود إذا هلكنا ... وليس لنا وال لك من خلود(

وقيل مها قصيداتن جمرورة. ومنصوبة وفيه بعد قلت ملخص الكالم ههنا أنه ثبت األوجه الثالثة يف قوله 
علي وابن  صب قرأ به}وأرجلكم{ الرفع قرأ به انفع رواه عنه الوليد بن مسلم وهو قراءة األعمش والن
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مسعود وابن عباس يف رواية وإبراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن محزة 
وقال األزهري وهي قراءة ابن عباس واألعمش وحفص عن أيب بكر وحممد بن إدريس الشافعي واجلر 

ريب وقرأ أنس أبو بكر بن العقرأ به ابن عباس يف رواية واحلسن وعكرمة ومحزة وابن كثري وقال احلافظ 
وعلقمة وأبو جعفر ابخلفض واملشهور هو قراءة النصب واجلر وبينهما تعارض واحلكم يف تعارض 
الروايتني كاحلكم يف تعارض اآليتني وهو أنه إن أمكن العمل هبما مطلقا يعمل وإن مل ميكن يعمل هبما 

 يقل به مليف عضو واحد يف حالة واحدة ألنه ابلقدر املمكن وههنا ال ميكن اجلمع بني الغسل واملسح 
من السلف وألنه يؤدي إىل تكرار املسح ألن الغسل يتضمن املسح واألمر املطلق ال يقتضي  أحد

التكرار فيعمل يف حالتني فيحمل يف قراءة النصب على ما إذا كانت الرجالن ابديتني وحتمل قراءة 
قد يقال وفيقا بني القراءتني وعمال هبما ابلقدر املمكن و اخلفض على ما إذا كانتا مستورتني ابخلفني ت

أن قراءة من قرأ وأرجلكم ابجلر معارضة ملن نصبها فال حجة إذا لوجود املعارضة فإن قلت حنن حنمل 
قراءة النصب على أهنا منصوبة على احملل فإذا محلناه على ذلك مل يكن بينهما تعارض بل يكون معنامها 

للفظ فيهما ومىت أمكن اجلمع مل جيز احلمل على التعارض واالختالف والدليل النصب وإن اختلف ا
 على جواز العطف على احملل قوله تعاىل }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{ وقال الشاعر

 )أال حي ندماين عمري بن عامر ... إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا(

ل خالف السنة وإمجاع الصحابة رضي هللا عنهم أما السنة فنصب غدا على احملل قلت العطف على احمل
فحديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم وفيه مث يغسل قدميه إىل الكعبني احلديث وأما اإلمجاع 
فهو ما روى عاصم عن أيب عبد الرمحن السلمي قال بينا يوم حنن واحلسن يقرأ على علي رضي هللا عنه 

زجره ه فسمعته يقرأ )وأرجلكم( ففتح عليه اجلليس ابخلفض فقال علي و وجليس قاعد إىل جنبه حيادث
 (1)إمنا هو )فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم( من." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -28 .55
 "عن الوليد بن مسلم عن األوزاعي به. .56

بيان املعىن واحلكم قوله: )دمسا( منصوب ألنه إسم: إن، وقدم عليه خربه. و: الدسم، بفتحتني: الشيء 
الذي يظهر على اللنب من الدهن. وقال الزخمشري: هو من دسم املطر األرض إذا مل يبلغ أن يبل الثرى، 

 و: الدسم، بضم الدال وسكون السني: الشيء القليل.

 لى استحباب تنظيف الفم من أثر اللنب وحنوه. ويستنبط منه أيضا استحبابوأما احلكم ففيه داللة ع
 تنظيف اليدين.
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 اتبعه يونس وصاحل بن كيسان عن الزهري

أي: اتبع عقيال يونس بن يزيد. وقوله: )يونس( فاعل: )اتبع( ، والضمري يرجع إىل: عقيل، رضي هللا 
زهري، ووصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب، تعاىل عنه، ألنه هو الذي يرويه عن حممد بن مسلم ال

حدثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: )وصاحل بن كيسان( اي: اتبع عقيال أيضا صاحل بن كيسان، 
ووصله أبو العباس السراج يف )مسنده( واتبعه أيضا األوزاعي. أخرجه البخاري يف األطعمة عن أيب 

طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا األوزاعي، عاصم عنه بلفظ حديث الباب. ورواه ابن ماجه من 
فذكره بصيغة األمر: )مضمضوا من اللنب( احلديث. وكذا رواه الطرباين من طريق أخرى عن الليث 
ابإلسناد املذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما 

عندان صحيح وإن كان عند غريان فيه نظر حسن. ويف )التهذيب( البن جرير الطربي: هذا خرب 
الضطراب انقليه يف سنده، فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس، من غري إدخال: عبيد هللا، بينهما؛ 

 ومن قائل: عن الزهري عن عبيد هللا أن النيب، عليه الصالة والسالم، من غري ذكر: ابن عباس.

 جوب مضمضة وال وضوء على من شربه، إذا كانتوبعد فليس يف مضمضته، عليه الصالة والسالم، و 
أفعاله غري الزمة العمل هبا ألمته، إذا مل تكن بياان عن حكم فرض يف التنزيل. وقال صاحب )التلويح( 
وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم ... احلديث 

يعقوب عنده ايضا، وهو بسند صحيح، قال: حدثين أبو عبيدة ذكرانه اآلن. ويف حديث موسى بن 
بن عبد هللا بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعا: )إذا شربتم اللنب فمضمضوا فإن له دمسا( ، وعنده 
أيضا من حديث عبد املهني بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول هللا صلى هللا 

اللنب فإن له دمسا( . وعند ابن أيب حامت يف )كتاب العلل( من حديث عليه وسلم قال: )مضمضوا من 
أنس: )هاتوا ماء، فمضمض به( . ويف حديث جابر رضي هللا عنه من عند ابن شاهني: )فمضمض 
من دمسه( . وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند ال أبس به عن عثمان بن أيب 

ن مطيع بن راشد عن توبة العنربي، مسع أنس بن مالك أن رسول هللا صلى شيبة عن زيد بن حباب ع
هللا عليه وسلم )شرب لبنا فلم ميضمض ومل يتوضأ وصلى( ، يدل على نسخ املضمضة. وقال صاحب 
)التلويح( : خيدش فيه ما رواه أمحد بن منيع يف )مسنده( بسند صحيح: حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب 

س، رضي هللا تعاىل عنه: )أنه كان ميضمض من اللنب ثالاث( ، فلو كان منسوخا عن ابن سريين عن أن
ملا فعله بعد النيب، عليه الصالة والسالم قلت: ال يلزم من فعله هذا، والصواب يف هذا أن األحاديث 
 اليت فيها األمر ابملضمضة أمر استحباب ال وجوب، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود املذكور آنفا،

وما رواه الشافعي، رمحه هللا تعاىل، إبسناد حسن عن أنس: )أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، شرب لبنا 
فلم يتمضمض ومل يتوضأ( . فإن قلت: ادعى ابن شاهني أن حديث أنس انسخ حلديث ابن عباس. 
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 ، ومن قال فيه ابلوجوب حىت حيتاج إىل دعوى النسخ؟ .مل يقل به أحدقلت: 

 

 لوضوء من النوم()ابب ا - 53

 

 أي: هذا ابب يف بيان الوضوء من النوم. هل جيب أو يستحب؟

واملناسبة بني هذا الباب وبني الباب الذي قبله من حيث إن كال منهما مشتمل على حكم من أحكام 
 الوضوء.

 (1)ومن مل ير من النعسة والنعستني أو اخلفقة وضوءا." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -29 .57
حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أيب سلمة عن  - 242" .58

 عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كعمل شراب أسكر فهو حرام

 موضعه كتاب األشربة، وجه ذلك أن الشراب إذا كانمطابقة هذا احلديث للرتمجة ابجلر الثقيل، وكان 
مسكرا يكون شربه حراما، فكذلك ال جيوز التوضؤ به. وقال الكرماين: خلروجه عن اسم املاء يف اللغة 
والشريعة، وكذلك النبيذ غري املسكر أيضا، هو يف معىن السكر من جهة أنه ال يقع عليه إسم املاء ولو 

ألن فيه ماء، جاز أن يسمى اخلل ماء، ألن فيه ماء انتهى. قلت: كون جاز أن يشمى النبيذ ماء، 
النبيذ الغري مسكر يف معىن املسكر غري صحيح، ألن النبيذ الذي ال يسكر إذا كان رقيقا وقد ألقيت 
فيه متريات لتخرج حالوهتا إىل املاء ليس يف معىن املسكر أصال وال يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع 

، وال يلزم من عدم جواز تسمية اخلل ماء عدم ومل يقل به أحدود يف معىن النبيذ املسكر، ابن مسع
جواز تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماء أال ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم، كيف قال: )مترة 

وصفه ء و طيبة وماء طهور( ، حني سأل ابن مسعود: ما يف إدواتك؟ قال: نبيذ، وقد أطلق عليه املا
 ابلطهورية، فكيف ذهل الكرماين عن هذا حىت قال ما قاله تروجيا ملا ذهب إليه، واحلق أحق أن يتبع.

اإلداوة، بكسر اهلمزة، إانء صغري يتخذ من جلد للماء كما كما السطيحة وحنوها، ومجعها: أداوي. مث 
ملاء ن هللا تعاىل شرط الطهور ابقال الكرماين: وقال أبو عبيدة إمام اللغة، النبيذ ال يكون طاهرا، أل

والصعيد ومل جيعل هلما اثلثا والنبيذ ليس منهما. قلت: الكالم مع أيب عبيدة ألنه إن أراد به مطلق النبيذ 
فغري مسلم ألن فيه مصادمة احلديث النبوي، وإن أراد به النبيذ اخلاص وهو الغليظ املسكر فنحن أيضا 

 نقول مبا قاله.

سة األول: علي بن عبد هللا املدين، وقد تقدم غري مرة. الثاين: سفيان بن عيينة، وقد بيان رجاله وهم مخ
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تقدم غري مرة. الثالث: حممد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة. بفتح الالم، عبد هللا بن عبد الرمحن 
  عنها.ىلبن عوف، وقد تقدم يف كتاب الوحي. اخلامس: عائشة الصديفة أم املؤمنني، رضي هللا تعا

بيان لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف ثالثة مواضع وفيه: العنعنة يف موضعني. وفيه: أن 
 رواته ما بني مديين ومكي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي.

بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غريه أخرجه البخاري هاهنا عن علي عن سفيان، ويف األشربة عن عبد 
وسف عن مالك، وعن أيب اليمان عن شعيب، ثالثتهم عن الزهري به وأخرجه مسلم يف األشربة هللا ابن ي

عن حيىي بن حيىي عن مالك به، وعن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة وعمر والناقد وزهري بن حرب 
وسعيد بن منصور، مخستهم عن سفيان به، وعن حرملة بن حيىي عن أيب وهب عن يونس وعن حسن 

لواين وعبد بن محيد، كالمها عن يعقوب، وعن إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن محيد كالمها عن عبد احل
الرزاق عن معمر، ثالثتهم عن الزهري به ويف حديث معمر: )كل شراب مسكر حرام( وأخرجه أبو 
داود وفيه عن القعين عن مالك به، وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الرتمذي عن إسحاق بن موسى 

ن معن عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الرتمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن ع
مالك به. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن املبارك، وعن قتيبة بن سعيد، كالمها عن مالك 
 به، وعن ابن قتيبة عن سفيان به، وعن علي بن ميمونة عن بشر بن السري عن عبد الرزاق، وفيه ويف

الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد هللا بن املبارك عن معمر به وأخرجه ابن ماجه يف األشربة عن أيب 
 بكر بن أيب شيبة عن سفيان به.

بيان معناه وحكمه قوله: )كل شراب( أي: كل واحد من أفراد الشراب املسكر حرام وذلك ألن كلمة،  
ال ذا أضيفت إىل املعرفة تقتضي عموم اإلجزاء وقكل إذا أضيفت إىل النكرة تقتضي عموم اإلفراد، وإ

بعضهم: قوله: )كل شراب أسكر( أي: كان من شأنه اإلسكار سواء حصل بشربه اإلسكار أم ال. 
قلت: ليس معناه كذا، ألن الشارع أخرب حبرمة الشراب عند اتصافه ابإلسكار، وال يدل ذلك على أنه 

ل اخلطايب، فقال: قال اخلطايب: فيه دليل على أن قلي حيرم إذا كان يسكر يف املستقل، مث نقل عن
املسكر وكثريه حرام من أي نوع كان ألهنا صيغة عموم أشري هبا أىل جنس الشراب الذي يكون منه 
السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حالل، فإنه يكون داال على حل كل طعام من شأنه 

 ت: قوله، قليل املسكر وكثريه حرام من أي نوع كان الاإلشباع، وإن مل حيصل الشبع به لبعض. قل
 (1)ميشي يف كل شراب، وإمنا ذلك يف اخلمر ملا روي عن ابن عباس،." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -30 .59
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 ذه غسله من اجلنابة.."عليه املاء مث حنى رجليه فغسلهما ه .60

 هذا الثاين من حديثي الرتمجة.

ذكر رجاله وهم سبعة: حممد بن يوسف اليكندي، وسفيان الثوري، وسليمان األعمش ابن مهران، 
تقدموا مرارا، وسامل بن أيب اجلعد، بفتح اجليم وسكون العني املهملة. مر يف ابب التسمية. واخلامس:  

التخفيف يف الوضوء. والسادس: عبد هللا بن عباس. والسابع: كريب، بضم الكاف، تقدم يف ابب 
 ميمونه بنت احلارث زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وخالة ابن عباس.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضعني وفيه العنعنة يف مخسة مواضع: وفيه: 
ن يان الثوري، وقال الكرماين: سفيان بسفيان غري منسوب، قالت مجاعة من الشراح وغريهم: إنه سف

عيينة. وقال احلافظ املزي يف كتابه )األطراف( حديث يف غسل النيب، عليه الصالة والسالم، من اجلنابة 
منهم من طوله، ومنهم من اختسره، مث وضع صورة )خ( ابألمحر مبعىن: أخرجه البخاري يف الطهارة عن 

بن املبارك، كالمها عن سفيان الثوري وعن احلميدي عن  حممد بن يوسف، وعن عبدان عن عبد هللا
سفيان بن عيينة، فهذا دل على أن سفيان يف رواية حممد بن يوسف الذي هاهنا هو الثوري، وأما ابن 
عيينة فروايته عن عبدان عن ابن املبارك، ومل مييز الكرماين ذلك فخلط. وأخرج البخاري هذا احلديث 

ل وحممد بن حمبوب، كالمها عن عبد الواحد، وعن موسى عن أيب عوانة، أيضا عن موسى ابن إمساعي
وعن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى، وعن عبدان 
عن أيب محزة، سبعتهم عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن ابن عباس به، ومن لطائف 

 عي عن التابعي على التابعي عن الوالء وفيه: صحابيان.هذا اإلسناد أن فيه: رواية التاب

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غريه قد مر اآلن أن البخاري أخرجه يف مواضع عشرة أو حنوها. وأخرجه 
مسلم يف الطهارة أيضا عن حممد بن الصباح وإسحاق بن إبراهيم وأيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب 

 كيع، وعن حيىي بن حيىي وأيب كريب كالمها عن أيب معاوية، وعن أيبوأيب سعيد األشج، مخستهم عن و 
بكر بن أيب شيبة عن عبد هللا بن إدريس، وعن علي بن حجر، وعن عيسى بن يونس، وعن إسحاق 
بن إبراهيم عن موسى القارىء عن زائدة، مخستهم عن األعمش به وأخرجه أبو داود عن عبد هللا بن 

ه الرتمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر داود عن األعمش به، وأخرج
به، وعن يوسف بن عيسى به، وعن حممد بن العالء عن أيب معاوية به، وعن حممد بن علي بن ميمون 
عن حممد بن يوسف به، وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وعن قتيبة عن عبيدة بن محيد، كالمها 

بن ماجه عن علي بن حممد وأيب بكر بن أيب شيبة، كالمها عن وكيع بقصة، عن األعمش به، وأخرجه ا
 نفض املاء وترك التنشيف.

 ذكر بيان ما فيه مل يذكر يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها، قوله: )غري رجليه( فيه التصريح بتأخري
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يه، ولكن يؤخر رجل الرجلني يف وضوء الغسل، وبه احتج أصحابنا، على أن املغتسل إذا توضأ أو ال
أكثر أصحابنا محلوه على أهنما إن كانت يف جمتمع املاء توضأ ويؤخرمها وإن مل تكوان فيه ال يؤخرمها، 
وكل ما جاء من الرواايت اليت فيها أتخري الرجلني صرحيا حممول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بني 

مل رواية ا قاله بعضهم، وميكن اجلمع أبن حتالرواايت اليت يف بعضها أتخري الرجلني صرحيا ال مثل م
عائشة على اجملاز وأما على حالة أخرى. قلت: هذا خطأ ألن اجملاز إليه إال عند الضرورة وما الداعي 
هلا يف رواية عائشة حىت حيمل كالمها على اجملاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إال ما قلنا: وقال 

مل لتوفيق بينه وبني رواية عائشة؟ قلت: زايدة الثقة مقبول فيحالكرماين: غري رجليه. فإن قلت: اب
املطلق على املقيد، فرواية عائشة حممولة على أن املراد بوضوء الصالة أكثره، وهو ما سوى الرجلني. 
قلت: قد ذكران اآلن ما يرد ما ذكره، مث قال الكرماين: وحيتمل أن يقال: إهنما كاان يف وقتني خمتلفني 

فاة بينهما. قلت: هذا يف احلقيقة حاصل ما ذكران عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا فال منا
إخل. قوله: )وغسل فرجه( أي: ذكره فدل هذا على صحة إطالق الفرج على الذكر. قال الكرماين: فإن 

و أقلت: غسل الفرج مقدم على التوضىء فلم آخره؟ قلت: ال جيب التقدمي إذ الواو، ليس للرتتيب، 
أنه للحال انتهى. قلت: كيف يقول: ال جيب التقدمي وهذا ليس بشيء، وقوله إذ الواو وليس للرتتيب، 

قوله: أو أنه ممن يعتمد عليه؟ و  ومل يقل به أحدحجة عليه ألهنم يدعون أن الواو يف األصل للرتتيب، 
للحال، غري سديد وال موجه، ونه كيف يتوضأ يف حالة غسل فرجه؟ وقال بعضهم: فيه تقدمي وأتخري، 

 (1)ألن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو ال تقتضي الرتتيب انتهى. قلت:." 
 (855ي شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة القار -31 .61
"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابة، فقال بعضهم: إذا  .62

جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: املاء من املاء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل 
 علي بن أيب طالب: اي أمري املؤمنني! إن أردت أن تعلم ذلك بدر األخيار، فكيف ابلناس بعدكم؟ فقال

فارسل إىل أزواج النيب صلى هللا عليه وسلم فاسأهلن عن ذلك: فأرسل إىل عائشة فقالت: إذا جاوز 
اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك ال أمسع أحدا يقول: املاء من املاء، إال جعلته 

هذا عمر قد محل الناس على هذا حبضرة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه نكاال قال الطحاوي: ف
وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن اخلالف ارتفع بني التابعني، وفيه نظر، ألن 
اخلطايب قال: قال به مجاعة من الصحابة، فسمى بعضهم: ومن التابعني األعمش، وتبعه القاضي 

ة من بعد أصحابه غريه، وفيه نظر، ألنه قد ثبت ذلك عن أيب سلم  يقل به أحدملعياض: ولكنه قال: 
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بن عبد الرمحن، وهو يف )سنن أيب داود( إبسناد صحيح حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا ابن وهب، 
قال: أخربين عمرو عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري: )أن رسول 

 عليه وسلم قال: املاء من املاء( وكان أبو سلمة يفعل ذلك، وعند هشام ابن عروة عن عبد هللا صلى هللا
الرزاق وعنده أيضا عن أيب جريح عن عطاء أنه قال: ال تطيب نفسي حىت اغتسل من أجل اختالف 

 الناس آلخذ ابلعروة الوثقى.

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 

 )كتاب احليض( - 6

 

ن أحكام احليض. وملا فرغ مما ورد يف بيان أحكام الطهارة من اإلحداث أصال أي: هذا كتاب يف بيا
وخلفا، شرع يف بيان ما ورد يف بيان احليض الذي هو من األجناس، وقدم ما ورد فيه على ما ورد يف 

 النفاس لكثرة وقوع احليض ابلنسبة إىل وقوع النفاس.

 شجرة يسيل منها شيء كالدم، ويقال: احليضواحليض يف اللغة السيالن، يقال حاضت السمرة، وهي 
لغة الدم اخلارج يقال: حاضت األرانب، إذا خرج منها الدم ويف )العباب( التحييض التسييل، يقال 
حاضت املرأة حتيض حيضا وحماضا وحميضا. وعن اللحياين: حاض وجاض وحاص، ابملهملتني، وحاد  

ال لفاشية بغري اتء، واختلف النحاة يف ذلك، فقكلها مبعىن: واملرأة حائض، وهي اللغة الفصيحة ا
اخلليل: ملا مل يكن جاراي على الفعل كان مبنزلة املنسوب مبعىن حائضي، أي: ذات حيض، كدراع وانبل 
واتمر والبن، وكذا طالق وطامت وقاعد لآليسة أي: ذات طالق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء 

هب الكوفيني أنه استغىن عن عالمة التأنيث ألنه مذكر أي شيء أو أنسان أو شخص حائض. ومذ
 خمصوص ابملؤنث، ونقض: جبمل ابذل، وانقة ابزل، وضامر فيهما.

وإما معناه يف الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، وقال األزهري: احليض دم يرخيه 
ة ابلغة : احليض دم تصري به املرأرحم املرأة بعد بلوغها يف أوقات معتادة من قعر الرحم وقال الكرخي

اببتداء خروجه، وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع خمصوص، وهو القيل، واالستحاضة، جراين الدم 
يف غري أوانه، وقال أصحابنا: االستحاضة ما تراه املرأة يف أقل من ثالثة أايم أو على أكثر من عشرة 

 أايم.

ب ل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احمليض إىل{ قوله: }وحيوقول هللا تعاىل: }ويسألونك عن احمليض ق
 (222املتطهرين{ )سورة البقرة: 

قول هللا ابجلر، عطفا على قوله: احليض املضاف إليه لفظ، كتاب، وسبب نزول هذه اآلية ما رواه 
ومل  امسلم من حديث أنس، رضي هللا تعاىل عنه: )أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوه
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جيامعوها يف البيوت فسأل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعاىل: }ويسألونك عن 
( اآلية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )افعلوا كل شيء إال النكاح( 222احمليض{ )سورة البقرة: 

د ذلك، ن بشر قاال بعوقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح، ويف مسلم أن أسيد بن حضري وعباد ب
أفال جنامعهن فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، احلديث، وهذا بيان لألذى املذكور يف اآلية 
وقال الطربي: مسي احليض أذى لنتنه وقذره وجناسته وقال اخلطايب: األذى املكروه الذي ليس بشديد  

( فاملعىن أن احمليض أذى يعتزل من 111كما قال تعاىل: }لن يضروكم إال أذى{ )سورة آل عمران: 
املرأة بوضعه، ولكن ال يتعدى ذلك إىل بقية بدهنا. قالوا: واملراد من احمليض األول الدم، وأما الثاين فقد 

 (1)اختلف فيه أهو نفس الدم أو زمن احليض،." 
 (855بخاري، بدر الدين العيين )م عمدة القاري شرح صحيح ال-32 .63
"وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه، ويف موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي  .64

فيه عن حممد بن عبد األعلى، وعن حممد بن بشار، وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن 
 حممد بن بشار عن بندار به.

ذكر معناه: قوله: )واحدان( الواو فيه للحال. قوله: )جليسه( ، اجلليس على وزن: فعيل، مبعىن: اجملالس، 
وأراد به الذي إىل جنبه، ويف رواية اجلوزقي من طريق وهب عن شعبة: )فينظر الرجل إىل جليسه إىل 

بعضنا يعرف وجه سلم: )و جنبه( . ويف رواية أمحد: )فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه( . ويف رواية مل
بعض( . قوله: )ما بني الستني إىل املائة( يعين: من( آايت القرآن احلكيم. قال الكرماين: فإن قلت 
لفظ: بني، يقتضي دخوله على متعدد، فكان القياس أن يقال: واملائة، بدون حرف االنتهاء؟ قلت: 

والعصر( ، لداللة الكالم عليه. قوله: )تقديره ما بني الستني وفوقها إىل املائة، فحذف لفظ: فوقها
ابلنصب أي، ويصلي العصر، و: الواو، يف: وأحدان، للحال. قوله: )إىل أقصى املدينة( أي: إىل آخرها. 
قوله: )رجع( ، كذا وقع بلفظ املاضي بدون: الواو، ويف رواية أيب ذر واألصيلي، ويف رواية غريمها: 

، وحمله الرفع على أنه خرب للمبتدأ الذي هو قوله: )وأحدان( ، )ويرجع( ، بواو العطف وصيغة املضارع
فعلى هذا يكون لفظ: يذهب، حاال مبعىن: ذاهبا، وجيوز أن يكون: يذهب، يف حمل الرفع على أنه خرب 
لقوله: )أحدان( ، وقوله: رجع، يكون يف حمل النصب على احلال و: قد، فيه مقدرة ألن اجلملة الفعلية 

قعت حاال فال بد منها من كلمة: قد إما ظاهرة وإما مقدرة، كما يف قوله تعاىل: }أوجاؤكم املاضية، إذا و 
( . أي: قد حصرت، ولكن تكون حاال منتظرة مقدرة، والتقدير: 90حصرت صدورهم{ )النساء: 

وأحدان يذهب إىل أقصى املدينة حال كونه مقدرا الرجوع إليها واحلال أن الشمس حية. وقال بعضهم: 
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مل أن تكون: الواو، يف قوله: وأحدان، مبعىن مث. وفيه تقدمي وأتخري، والتقدير: مث يذهب أحدان، أي حيت
ممن صلى معه، وأما قوله: راجع، فيحتمل أن يكون مبعىن: يرجع، ويكون بياان لقوله: يذهب. قلت: 

: إثبات . والثايندومل يقل به أحهذا فيه ارتكاب احملذور من وجوه. األول: كون: الواو، مبعىن: مث، 
التقدمي والتأخري من غري احتياج إليه. والثالث: قوله: يرجع، بيان لقوله: يذهب، فال يصح ذلك ألن 
معىن: يرجع، ليس فيه غموض حىت يبينه بقوله: يذهب، وحمذور آخر وهو أن يكون املعىن: واحدان 

دا، وهو ه وجها آخر، وفيه تعسف جيرجع إىل أقصى املدينة، وهو خمل ابملقصود. وزعم الكرماين أن في
أن: رجع، مبعىن: يرجع، عطف على: يذهب، و: الواو، مقدرة وفيه حمذور آخر أقوى من األول، وهو 
أن املراد ابلرجوع هو: الرجوع إىل أقصى املدينة ال الرجوع إىل املسجد، فعلى هذا التقدير يكون الرجوع 

اب إىل أقصى املدينة والرجوع إليها رواية عوف األعرايب إىل املسجد، والدليل على أن املراد هو الذه
عن سيار بن سالمة اآلتية عن قريب، مث يرجع أحدان إىل رحلة يف أقصى املدينة والشمس حية. واقتصر 
ههنا على ذكر الرجوع حلصول االكتفاء به ألن املراد ابلرجوع الذهاب إىل املنزل، وإمنا مسي رجوعا ألن 

ن من املنزل إىل املسجد، فكان الذهاب منه إىل املنزل رجوعا. قوله: )والشمس حية( ابتداء اجمليء كا
وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها مل يغري، وبقاء لوهنا مل يتغري، وإمنا يدخلها التغري بدنو املغيب، كأنه 

)املغرب( .  يفجعل مغيبها موات هلا. قوله: )ونسيت( أي: قال أبو املنهال: )نسيت ما قاله أبو برزة 
قوله: )وال يبايل( عطف على قوله: )يصلي( أي: وال يبايل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو من املباالة 
وهو االكرتاث ابلشيء. قوله: )إىل شطر الليل( أي: نصفه، وال يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت 

لنصف ا إىل الصبح، وإمنا املراد ابالعشاء ال يتجاوز النصف، ألن األحاديث االخر تدل على بقاء وقته
ههنا هو الوقت املختار، وقد اختلف فيه، واألصح الثلث. قوله: )قبلها( ، أي: قبل العشاء. قوله: 
)قال معاذ( هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي التميمي، قاضي البصرة، مسع من شعبة 

: ا تعليق قطعا، ألن البخاري مل يدركه. قلتوغريه، مات سنة ست وتسعني ومائة. قال الكرماين: هذ
هو مسند يف )صحيح مسلم( ، قال: حدثنا عبد هللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة ... فذكره. قوله: )مث 
 لقيته( ، أي: أاب املنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: )فقال: أو ثلث الليل( . تردد بني الشطر والثلث.

لحنفية ألن قوله: )وأحدان يعرف جليسه( ، يدل على األسفار، ولفظ ذكر ما يستفاد منه فيه: احلجة ل
النسائي والطحاوي فيه: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إىل 
اجلليس الذي يعرفه فيعرفه( . ولكن قوله: )ويقرأ فيها ما بني الستني إىل املائة( يدل على أنه كان يشرع 

 (1)ميدها ابلقراءة إىل وقت اإلسفار، وإليه ذهب." يف الغلس و 
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 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -33 .65
"ابن سلمة عن أيوب عن انفع عن ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما. فإن قلت: قال الرتمذي:  .66

، والصحيح ما روى عبيد هللا بن عمر وغريه عن انفع عن ابن عمر: أن النيب هذا حديث غري حمفوظ
صلى هللا عليه وسلم قال: )أن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم( . قلت: ما 
حلماد بن سلمة، وهو ثقة؟ . وليس حديثه خيالف حديث عبيد هللا بن عمر، ألن حديثه إليقاظ النائم 

لقائم، ومل يكن ألجل الصالة، فلذلك مل أيمره صلى هللا عليه وسلم أبن يرجع وينادي: )أال إن ورجع ا
العبد انم( . وأما حديث محاد ابن سلمة فقد كان ألجل غفلة بالل عن الوقت، وعلى كال التقديرين: 

كال من   ك، ألنأذان بالل مل يكن معتدا للصالة. وقوله: وأما رواية )كان ينادي( إىل آخره، فليس كذل
األذان والنداء يف احلقيقة يرجع إىل معىن واحد، وهو اإلعالم، وال إعالم قبل الوقت. مث قال الكرماين: 
أبن األذان لإلعالم بوقت الصالة ابأللفاظ اليت عينها الشارع، وهو ال يصدق عليه، ألنه ليس إعالما 

ما أبن الوقت دخل، أو قرب أن يدخل. بوقتها. فأجاب أبن اإلعالم ابلوقت أعم من أن يكون إعال
انتهى. قلت: فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صالة أي صالة كانت ينبغي أن يكتفي به وال 

يف كل الصالة. وقال بعضهم: واحتج الطحاوي بعدم مشروعية  ومل يقل به أحديعاد، ويصلى به. 
رب( ، ما ذكر يف حديث عائشة ثبت أهنما  األذان قبل الفجر، بقوله: )ملا كان بني أذانيهما من الق

كاان يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بالل ويصيبه ابن أم مكتوم، وتعقب أبنه لو كان  
كذلك ملا أقره النيب صلى هللا عليه وسلم مؤذان، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك 

 لفجر لكان مل يقل: ال يغرنكم أذان بالل، وتقريره صلى هللامنه اندرا. قلت: لو اعتمد عليه يف أذان ا
عليه وسلم إايه على ذلك مل يكن إال ملعىن بينه يف احلديث، وهو: تنبيه النائم ورجع القائم، ملعان 

 مقصودة يف ذلك.

 ابب بني األذان واإلقامة ومن ينتظر إقامة الصالة - 14

امة، فحينئذ يكون ابب منوان مرفوعا على أنه خرب مبتد أي: هذا ابب يذكر فيه كم بني األذان واإلق
حمذوف، وقال بعضهم: أما ابب، فهو يف روايتنا بال تنوين. قلت: ليت شعري من هو الراوي له، فهل 
هو ممن يعتمد عليه يف تصرفه يف الرتاكيب، وهذا ليس لفظ احلديث حىت يقتصر فيه على املروي، وإمنا 

على  ه يد يف حتقيق النظر يف تراكيب الناس يتصرف فيه أبي وجه، أييت معههو كالم البخاري، فالذي ل
قاعدة أهل النحو واصطالح العلماء فيه، وابب هنا منون، ووجهه ما ذكرانه، ومميز: كم، حمذوف أي:  
كم ساعة، وحنو ذلك. قوله: )واإلقامة( أي: إقامة الصالة. قوله: )ومن ينتظر اإلقامة( ليس مبوجود يف  

من النسخ، وعلى تقدير وجوده يكون عطفا على املقدر الذي قدرانه، تقديره: ويذكر فيه من  كثري
 ينتظر إقامة الصالة.
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)حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن اجلريري عن ابن بريدة عن عبد هللا بن مغفل  - 20
ابقته للرتمجة الاث ملن شاء( مطقال بني كل أذانني صالة ث -صلى هللا عليه وسلم   -املزين أن رسول هللا 

ظاهرة ألن معىن قوله " بني كل أذانني صالة " بني األذان واإلقامة وقال بعضهم ولعل البخاري أشار 
صلى  -بذلك أي بقوله ابب كم بني األذان واإلقامة إىل ما روي عن جابر رضي هللا عنه " أن النيب 

إقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من قال لبالل اجعل بني أذانك و  -هللا عليه وسلم  
شربه واملقتصر إذا دخل لقضاء حاجة " أخرجه الرتمذي واحلاكم لكن إسناده ضعيف )قلت( هذا كالم 
عجيب ألنه كيف يرتجم اباب ويورد فيه حديثا صحيحا على شرطه ويشري بذلك إىل حديث ضعيف 

( وهم مخسة األول اسحق هو ابن شاهني الواسطي فأي شيء هنا يدل على هذه اإلشارة. )ذكر رجاله
ويف الرواة اسحق بن وهب العالف الواسطي ولكن ليست له رواية عن خالد وإمنا متيز اسحق ههنا من 
غريه من اسحق احلنظلي واسحق بن نصر السعدي واسحق بن منصور الكوسج بقوله الواسطي الثاين 

 اجلريري بضم اجليم وفتح الراء األوىل وسكون الياء آخرخالد بن عبد هللا الطحان وقد تقدم الثالث 
احلروف وابلراء املهملة هو سعيد بن إايس الرابع ابن بريدة بضم الباء املوحدة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر احلروف وابلدال املهملة وهو عبد هللا بن حصيب األسلمي قاضي مرو مات هبا اخلامس عبد هللا 

 (1)وفتح الغني املعجمة وتشديد الفاء." بن مغفل بضم امليم 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -34 .67
"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح وما أشبهها وقد رأيناها أيضا  .68

اب ليست املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف غري فاحتة الكت مكتوبة يف فواتح السور يف
آبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية )فإن قلت( إذا مل تكن قرآان لكان مدخلها يف القرآن  
كافرا )قلت( االختالف فيها مينع من أن تكون آية ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر 

يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف أبواب العقائد فإن قيل حنن نقول أهنا آية يف غري الفاحتة فكذلك ال 
ا وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وم مل يقل به أحدأهنا آية من الفاحتة )قلت( هذا قول 

نها ومل فاحتة أو ليست آبية مسبقه إىل هذا القول أحد ألن اخلالف بني السلف إمنا هو يف أهنا من ال
يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك ليست من 

صلى هللا  -السور بل كتبت آية يف كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما تالها النيب 
ر{ وعن هذا قال الشيخ حافظ الدين النسفي حني أنزلت عليه }إان أعطيناك الكوث -عليه وسلم  

ال  -سلم  صلى هللا عليه و  -وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بني السور وعن ابن عباس كان النيب 
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يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم ويف رواية ال يعرف انقضاء السورة رواه أبو 
 -يخني )فإن قلت( لو مل تكن من أول كل سورة ملا قرأها النيب داود واحلاكم وقال إنه على شرط الش

ابلكوثر )قلت( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة بل يدل على أهنا  -صلى هللا عليه وسلم  
آية منفردة والدليل على ذلك ما ورد يف حديث بدء الوحي " فجاءه امللك فقال له اقرأ فقال ما أان 

ت مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق " فلو كانت البسملة آية من أول كل سورة بقارىء ثالث مرا
لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن األربعة 

قال " إن  -صلى هللا عليه وسلم   -عن شعبة عن قتادة عن عياش اجلهين عن أيب هريرة عن النيب 
ة من القرآن شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي بيده امللك " وقال الرتمذي حديث حسن سور 

ورواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل 
 بذلك -صلى هللا عليه وسلم   -سورة الفتتحها 

احد بن زايد قال حدثنا عمارة بن القعقاع. قال حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا عبد الو  - 744
حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسكت بني التكبري وبني 
القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت أبيب وأمي اي رسول هللا إسكاتك بني التكبري والقراءة ما 

بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب اللهم نقين من اخلطااي  تقول قال أقول اللهم ابعد 
 كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسل خطاايي ابملاء والثلج والربد.

 

مطابقته للرتمجة من حيث إن احلديث يتضمن أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول بني التكبري والقراءة 
ق عليه القول: بعد التكبري، وهذا ظاهر يف رواية: ما يقول بعد التكبري، وأما هذا الدعاء املذكور، فيصد

على رواية ما يقرأ بعد التكبري فيحمل على معىن ما جيمع بني الدعاء والقراءة بعد التكبري، ألن أصل 
 هذا اللفظ اجلمع، وكل شيء مجعته فقد قرأته، ومنه مسي القرآن قرآان ألنه مجع بني القصص واألمر

والنهي والوعد والوعيد. واآلايت والسور بعضها إىل بعض، وقول من قال: ملا كان الدعاء والقراءة يقصد 
 هبما التقرب إىل هللا تعاىل، استغىن بذكر أحدمها عن اآلخر كما جاء:

 علفتها تبنا وماء ابردا

قراءة ابلسؤال، و  غري سديد، وكذا قول من قال: دعاء االفتتاح يتضمن مناجاة الرب واإلقبال عليه
الفاحتة تتضمن هذا املعىن، فظهرت املناسبة بني احلديثني غري موجه، ألن املقصود وجود املناسبة بني 

 الرتمجة وحديث الباب ال وجود املناسبة بني احلديثني.

ذكر رجاله: وهم مخسة: األول: موسى بن إمساعيل أبو سلمة املنقري املعروف ابلتبوذكي. الثاين: عبد 
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واحد ابن زايد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عمارة، بضم العني املهملة وختفيف امليم: ابن القعقاع ال
 (1)بن شربمة الضيب الكويف.." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -35 .69
ل الشافعي وأمحد بن حنبل، واجلمهور إنه يستحب دعاء االفتتاح. وقا"فيه دليل أليب حنيفة و  .70

مالك: ال يستحب دعاء االفتتاح بعد تكبرية اإلفتتاح. قوله: )وسكتة إذا فرغ( ، أي: عند فراغ اإلمام 
التحديث بصيغة اجلمع يف موضعمام من فاحتة الكتاب وسورة، وقال اخلطايب: وهذه السكتة ليقرأ من 

وال ينازعه يف القراءة، وهو مذهب الشافعي، وعند أصحابنا: ال يقرأ املقتدي خلف اإلمام، خلف اإلمام 
فتحمل هذه السكتة عندان على الفصل بني القراءة والركوع ابلتأين وترك االستعجال ابلركوع بعد الفراغ 

ل جدا، فإن  ا طامن القراءة، ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به الفصل بني القراءة والركوع، حىت إذ
كان عمدا يكره، وإن كان سهوا جيب عليه سجدة السهو، ألن فيه أتخري الركن. وقال أبو داود: وكذا 
قال محيد: وسكتة إذا فرغ من القراءة، وقد محل البعض هذه السكتة على ترك رفع الصوت ابلقراءة 

 ال أبس ابلدعاء يف الصالة يفدون السكوت عن القراءة، وقال أبو داود: حدثنا القعنيب، قال مالك: 
أوله ويف أوسطه ويف آخره يف الفريضة وغريها. قلت: وكذا روي عن الشافعي، وقال البغوي: وأبي دعاء 
من األدعية الواردة يف هذا الباب استفتح حصلت سنة االفتتاح، وعندان: ال يستفتح إال بسبحانك 

ن الباب فإن أراد يدعو هبا يف آخر صالته بعد الفراغ ماللهم. . إىل آخره، وأما األدعية املذكورة يف هذا 
التشهد يف الفرض، وأما ابب النفل فواسع، وكل ما جاء يف هذه األدعية فمحمول على صالة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل املدينة عياان وعمال، 

( : فعلها يف وقت مث تركها، فرتكها واسع. وقال صاحب )التوضيح فيحتمل أنه صلى هللا عليه وسلم
احلديث ورد بلفظ: )كان إذا قام إىل الصالة( وبلفظ: )كان إذا قام يصلي تطوعا( . وبلفظ: )كان 
إذا قام إىل الصالة املكتوبة قاله( . وكان، هنا يشعر ابملداومة عليه قلت: إذا ثبتت املداومة يثبت 

 به أحد. ومل يقلالوجوب، 

 

ح دثنا ابن أيب مرمي قال أخربان انفع بن عمر قال حدثين ابن أيب مليكة عن أمساء بنت أيب  - 745
بكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى صالة الكسوف فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام 

سجود مث رفع مث سجد فأطال الفأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع مث سجد فأطال السجود مث 
قام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فسجد فأطال 
السجود مث انصرف فقال قد دنت مين اجلنة حىت لو اجرتأت عليها جلئتكم بقطاف من قطافها ودنت 
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بت أنه قال ختدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا مين النار حىت قلت أي رب أوأان معهم فإذا امرأة حس
حبستها حىت ماتت جوعا ال أطعمتها وال أرسلتها أتكل. قال انفع حسبت أنه قال من خشيش االرض 

 ( .2364طرفه يف:  745أو خشاش )احلديث 

 

، رمل يقع بني هذا احلديث واحلديث الذي قبله شيء من لفظة: ابب، جمردة وال برتمجة يف رواية أيب ذ
وأيب الوقت، وكذا مل يذكر أبو نعيم، وال ذكره ابن بطال يف )شرحه( . ووقع يف رواية األصيلي وكرمية 
لفظة: ابب، بال ترمجة، وكذا ذكره اإلمساعيلي لفظة: ابب، بال ترمجة. مث على تقدير عدم وقوع شيء 

عضهم: فعلى هذا ، فقال بمن ذلك بني احلديثني يطلب من وجه املطابقة بني هذا احلديث وبني الرتمجة
مناسبة احلديث غري ظاهرة للرتمجة قلت: ظاهرة، وهي يف قوله: )فقام فأطال القيام( . ألن إطالة النيب 
صلى هللا عليه وسلم القيام حبسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن، وقد علم أن 

مطابقة  صدق عليه: ابب ما يقول بعد التكبري، وهيالدعاء عقيب االفتتاح قبل الشروع يف القراءة، ف
ظاهرة جدا. وقد قال الكرماين: ملا كانت قراءة دعاء االفتتاح مستلزمة لتطويل القيام، وهذا فيه تطويل 
القيام، ذكره ههنا من جهة هذه املناسبة. قلت: هذا غري سديد، ألن الرتمجة: ابب ما يقول بعد التكبري، 

يام، وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: حيتمل أن تكون املناسبة يف وليست يف تطويل الق
قوله: )حىت قلت إي رب أوأان معهم؟( ألنه، وإن مل يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف، فيجمعه 
مع الذي قبله جواز دعاء هللا ومناجاته بكل ما فيه خضوع، وال خيتص مبا ورد يف القرآن، خالفا 

 (1)انتهى. قلت: هذا كالم طائح، أما أوال فألنه ال يدل."  للحنفية.
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -36 .71
"أصال، فكيف يقول: فكان الظاهر االتفاق يف الصفة. واحلديث ال يدل على ذات التأمني  .72

كيف يطلب االتفاق يف الصفة وهي مبنية على الذات؟ وقال ابن بطال: قد تقدم أن عن اإلمام؟ ف
اإلمام جيهر، وتقدم أن املأموم مأمور ابالقتداء به، فلزم من ذلك جهره جبهر قلت: هذا أبعد من الكل، 

يضا ذكر هذا أ، والكرماين ومل يقل به أحدواملالزمة ممنوعة، فعلى ما قاله يلزم أن جيهر املأموم ابلقراءة، 
الوجه، فكأنه أخذه من ابن بطال فبطل عليه، وميكن أن يوجه وجه ملناسبة احلديث للرتمجة، وهو أن 
يقال: أما ظاهر احلديث فإنه يدل على أن املأموم يقوهلا، وهذا ال نزاع فيه، وأما أنه يدل على جهره 

قوله: )خريا(  ه: )أمن ابن الزبري( ، إىلابلتأمني، فال يدل. ولكن يستأنس له مبا ذكره قبل ذلك، وهو قول
. 

ذكر رجاله: وهم مخسة قد مضى ذكرهم غري مرة، و: مسي، بضم السني املهملة وفتح امليم وتشديد الياء 
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 آخر احلروف: موىل أيب بكر بن عبد الرمحن، وأبو صاحل: ذكوان الزايت.

عة مواضع. وفيه: العنعنة يف أربذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضع واحد. 
 وفيه: أن رواته كلهم مدنيون.

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غريه: قد ذكران يف: ابب جهر اإلمام والناس ابلتأمني، أن مسلما وأاب 
داود والرتمذي والنسائي أخرجوه، وكذلك ذكران مجيع ما يتعلق به هناك. وقال اخلطايب: هذا ال خيالف 

اإلمام فأمنوا، ألنه نص ابلتعيني مرة، ودل ابلتقدير أخرى، فكأنه قال: إذا قال اإلمام:  ما قال: إذا أمن
}وال الضالني{ وأمن، فقولوا: آمني. وحيتمل أن يكون اخلطاب يف حديث أيب صاحل يعين حديث هذا 

لى  ع الباب ملن تباعد من اإلمام، فكان حبيث ال يسمع التأمني ألن جهر اإلمام به أخفض من قراءته
كل حال فقد يسمع قراءته من ال يسمع أتمينه إذا كثرت الصفوف وتكاثفت اجلموع. قلت: ذكر 
اخلطايب الوجهني املذكورين ابالحتمال الذي ال يدل عليه ظاهر ألفاظ احلديثني، فإن كان يؤخذ هذا 

نازع يف نابإلحتمال، فنحن أيضا نقول: حيتمل أن اجلهر فيه ألجل تعليمه الناس بذلك، ألان ال 
استحباب التأمني لإلمام وللمأموم، وإمنا النزاع يف اجلهر به، فنحن اخرتان اإلخفاء ألنه دعاء، والسنة 
يف الدعاء اإلخفاء، والدليل على أنه دعاء قوله تعاىل يف سورة يونس: }قد أجيبت دعوتكما{ )يونس: 

لم كان موسى صلى هللا عليه وس( . قال أبو العالية وعكرمة وحممد بن كعب والربيع بن موسى:  89
يدعو وهارون يؤمن، فسمامها هللا تعاىل: داعيني، فإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من اجلهر به، لقوله 

( . على أان ذكران أخبارا وآاثرا فيما مضى تدل 55تعاىل: }ادعوا ربك تضرعا وخفية{ )األعراف: 
 على اإلخفاء.

. منها: ما رواه الطربي يف )التهذيب( من حديث علي، رضي فإن قلت: تظاهرت األحاديث ابجلهر
هللا تعاىل عنه: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قال }وال الضالني{ قال آمني، ومد هبا 
صوته( ، ومنها: ما رواه البيهقي يف )املعرفة( : )عن ابن أم احلصني عن أمه: أهنا صلت خلف النيب 

فسمعته يقول: آمني، وهي يف صف النساء( . قلت: كذلك تظاهرت اآلاثر صلى هللا عليه وسلم 
ابإلخفاء، كما ذكران، وحديث الطربي فيه ابن أيب ليلى، وهو ممن ال حيتج به، واملعروف عنه أيضا 
خبالفه، وحديث ابن ماجه أيضا، قال البزار يف )سننه( : هذا حديث مل يثبت من جهة النقل، وحديث 

ضه حديث وائل: )أنه صلى مع النيب صلى هللا عليه وسلم فلما قال: }وال الضالني{ أم احلصني يعار 
قال: آمني، وخفض هبا صوته( ، والرجال أدرى حبال النيب صلى هللا عليه وسلم من النساء، وقال 
النووي: يف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن أتمني املأموم يكون مع أتمني اإلمام ال بعده. قلت: بل 

ألمر ابلعكس، ألن الفاء يف األصل للتعقيب، وقال أيضا: وأولوا: إذا أمن، أبن معناه: إذا أراد التأمني، ا
مجعا بني احلديثني. قلت: ال خالف بني احلديثني حىت حيتاج إىل هذا التأويل الذي هو خالف الظاهر، 
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ة بني عن أتمني اإلمام، ويف حالألن كال منهما ورد يف حالة، ألنه يف حالة أمر املأموم ابلتأمني وسكت 
أن اإلمام أيضا يؤمن، واملقصود استحباب التأمني لإلمام وللمأموم، وثبت ذلك ابحلديثني املذكورين. 

 فافهم.

 اتبعه حممد بن عمر وعن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

فقيه: املتابعة البيهقي عن أيب طاهر الأي: اتبع مسيا حممد بن عمرو بن علقمة الليثي، وأخرج هذه 
أخربان أبو بكر القطان حدثنا أمحد بن منصور املروزي حدثنا النضر بن مشيل أخربان حممد بن عمرو عن 

 (1)أيب سلمة عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:." 
 (855القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة -37 .73
"داللة على علو مقامهن يف الدين وحرصهن على أمر الرسول، صلى هللا عليه وسلم. وفيه:  .74

أن قول املخاطب: نعم، يقوم مقام اخلطاب. وفيه: أن جواب الواحد كاف عن اجلماعة. وفيه: بسط 
 العيد مقدمة على اخلطبة.الثوب لقبول الصدقة. وفيه: أن الصالة يوم 

 

 )ابب إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد( - 20

 

أي: هذا ابب يف بيان حال املرأة إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد، ومل يذكر جواب الشرط اعتمادا على 
ما ورد يف حديث الباب، والتقدير: إذا مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلباهبا،  

ا ذكر يف منت احلديث، وجيوز أن يقدر هكذا، إذا مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تستعري من غريها كم
جلبااب فتخرج فيه. وقال بعضهم: حيتمل أن يكون املعىن: تعريها من جنس ثياهبا، وحيتمل أن يكون 

وهبا( . ويؤخذ منه: ن ثاملراد: تشركها معها يف ثوهبا، ويؤيده رواية أيب داود: )تلبسها صاحبتها طائفة م
من معاين  ممن له ذوق مل يقل به أحدجواز اشتمال املرأتني يف ثوب واحد. قلت: الذي قال هذا القائل 

الرتكيب. وإنه ظن أن معىن قوله يف رواية أيب داود: )طائفة من ثوهبا( ، بعضا من ثوهبا أبن تدخلها يف 
احلركة، وإمنا  ، ويعسر ذلك عليهما جدا يفقل به أحدمل يثوهبا حىت تصري كلتامها يف ثوب واحد، وهذا 

معىن: طائفة من ثوهبا، يعين: قطعة من ثياهبا من اليت ال حتتاج إليها، مثل اجللباب واخلمار واملقنعة، 
وحنو ذلك. وكذا فسروا قوله صلى هللا عليه وسلم، يف حديث الباب: )لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( 

 اب ال حتتاج إليه، واجللباب: ثوب أقصر وأعرض من اخلمار. قال النضر: هو املقنعة.، يعين: لتعريها جلبا
 وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرها، وقيل: هو كامللحفة. وقيل: اإلزار. وقيل: اخلمار.
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حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سريين قالت كنا  - 980
أن خيرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بين خلف فأتيتها فحدثت أن زوج اختها مننع جوارينا 

غزا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ثنيت عشرة غزوة فكانت أختها معه يف ست غزوات فقالت فكنا نقوم 
 جعلى املرضى ونداوي الكلمى فقالت اي رسول هللا على إحداان أبس إذا مل يكن هلا جلباب أن ال ختر 

فقال لتلبسها صاحبتها من جلباهبا فليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني قالت حفصة فلما قدمت أم عطية 
أتيتها فسألتها أمسعت يف كذا وكذا قالت نعم أبيب وقلما ذكرت النيب صلى هللا عليه وسلم إال قالت 

تزل احليض حليض ويعأبيب قال ليخرج العواتق ذوات اخلدور أو قال العواتق وذوات اخلدور شك أيوب وا
املصلى وليشهدن اخلري ودعوة املؤمنني قالت فقلت هلا آحليض قالت نعم أليس احلائض تشهد عرفات 

 وتشهد كذا وتشهد كذا. .

 

مطابقته للرتمجة يف قوله: )لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( ، وقد مر هذا احلديث يف أول: ابب شهود 
حممد بن سالم عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة،  احلائض العيدين، فإنه أخرجه هناك: عن

وأخرجه هنا: عن أيب معمر، بفتح امليمني: عبد هللا ابن عمرو املقعد عن عبد الوارث بن سعيد التميمي 
 عن أيوب السختياين. وقد ذكران هناك مجيع ما يتعلق به من األشياء.

ن عبد صرة منسوب إىل خلف جد طلحة بقوله: )قصر بين خلف( بفتح اخلاء املعجمة والالم: هو ابلب
هللا بن خلف، مجع: الكليم، وهو اجملروح. قوله: )أمسعت؟( هبمزة اإلستفهام. قوله: )قالت: نعم، أبيب( 
أي: مفدى أبيب، أو: أفديه أبيب، وهذه رواية كرمية وأيب الوقت. ويف رواية غريمها: )قالت: نعم أباب( ، 

 (1)ألوىل: هذه، والثانية:." وقد ذكران أن فيه أربع رواايت: ا
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -38 .75
"وابن ماجه وأمحد يف مسنده وعبد الرزاق يف مصنفه والطرباين يف معجمه من حديث ثوابن  .76

ل " لكل سهو سجداتن بعدما يسلم " ومبا رواه الطحاوي أنه قا -صلى هللا عليه وسلم   -عن النيب 
من حديث قتادة " عن أنس يف الرجل يهم يف صالته ال يدري أزاد أم نقص قال يسجد سجدتني بعد 
السالم " )فإن قلت( قال البيهقي يف املعرفة روى عن الزهري أنه ادعى نسخ السجود بعد السالم 

السالم رواه  سجدمها قبل -صلى هللا عليه وسلم   -عاوية أنه وأسنده الشافعي عنه مث أكده حبديث م
النسائي يف سننه قال وصحبة معاوية متأخرة )قلت( قول الزهري منقطع وهو غري حجة عندهم وقال 
الطرطوشي هذا ال يصح عن الزهري ويف إسناده أيضا مطرف بن مازن قال حيىي كذاب وقال النسائي 

وز الرواية عنه إال لالعتبار )فإن قلت( قالوا املراد ابلسالم يف األحاديث غري ثقة وقال ابن حبان ال جت
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لتشهد أو يكون يف ا -صلى هللا عليه وسلم   -اليت جاءت ابلسجود بعد السالم هو السالم على النيب 
أتخريها على سبيل السهو )قلت( هذا بعيد جدا مع أنه معارض مبثله وهو أن يقال حديثهم قبل السالم 

ن على سبيل السهو وحيتمل حديثهم على السالم املعهود الذي خيرج به عن الصالة وهو سالم يكو 
التحلل ويبطل أيضا محلهم على السالم الذي يف التشهدان سجود السهو ال يكون إال بعد التسليمتني 

 -عله فاتفاقا. وأما اجلواب عن أحاديثهم فنقول أما حديث الباب وهو حديث ابن حبينة فهو خيرب عن 
 ويف أحاديثنا ما خيرب عن قوله فالعمل بقوله أوىل على أنه قد تعارض فعاله -صلى هللا عليه وسلم  
 سجد للسهو قبل السالم ويف أحاديثنا سجد بعد -صلى هللا عليه وسلم   -ألن يف أحاديثهم أنه 

اجلواز قبل  ا كان لبيانالسالم ففي مثل هذا املصري إىل قوله أوىل وقد يقال أن سجوده بعد السالم إمن
السالم ال لبيان املسنون وقال بعض الشافعية وللشافعي قول آخر أنه يتخري إن شاء قبل السالم وإن 
شاء بعده واخلالف عندان يف األجزاء وقيل يف األفضل وادعى املاوردي اتفاق الفقهاء يعين مجيع العلماء 

ول الم جاز عندان قال القدوري هذا يف رواية األصعليه وقال صاحب الذخرية للحنفية لو سجد قبل الس
قال وروى عنهم أنه ال جيوز ألنه أداه قبل وقته ووجه رواية األصول أنه فعل حصل يف جمتهد فيه فال 

ر صاحب من العلماء وذك ومل يقل به أحدحيكم بفساده وهذا لو أمرانه ابإلعادة يتكرر عليه السجود 
ولوية وذكر ابن عبد الرب كلهم يقولون لو سجد قبل السالم فيما جيب اهلداية أن هذا اخلالف يف األ

السجود بعده أو بعده فيما جيب قبله ال يضر وهو موافق لنقل املاوردي املذكور آنفا وقال احلازمي طريق 
اإلنصاف أن نقول أما حديث الزهري الذي فيه داللة على النسخ ففيه انقطاع فال يقع معارضا 

بتة وأما بقية األحاديث يف السجود قبل السالم وبعده قوال وفعال فهي وإن كانت اثبتة لألحاديث الثا
صحيحة ففيها نوع من تعارض غري أن تقدمي بعضها على بعض غري معلوم رواية صحيحة موصولة 
واألشبه محل األحاديث على التوسع وجواز األمرين انتهى. وأما حديث أيب سعيد فإن مسلما أخرجه 

به ورواه مالك مرسال )فإن قلت( قال الدارقطين القول ملن وصله )قلت( قال البيهقي األصل منفردا 
اإلرسال. وأما حديث معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجالن عن حممد بن يوسف موىل 
عثمان عن أبيه عنه مث قال ويوسف ليس مبشهور. وأما حديث أيب هريرة فهو منسوخ. وأما حديث ابن 

اس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس ورواه أبو علي الطوسي يف عب
األحكام عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا حممد بن إسحاق حدثين مكحول أن رسول 

قال فذكره وقال الدراقطين رواه محاد بن سلمة عن ابن إسحق عن  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 
رسال ورواه ابن علية وعبد هللا بن منري واحملاريب عن ابن إسحق عن مكحول مرسال ووصله مكحول م

يرجع إىل حسني بن عبد هللا وإمساعيل بن مسلم وكالمها ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أاب 
عبيدة رواه عن أبيه ومل يسمع منه وبقيت هنا أحكام أخرى. األول أن يف حمل سجديت السهو مخسة 
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قوال القوالن للحنفية والشافعية ذكرانمها. والثالث مذهب املالكية فإن عندهم إن كان للنقصان فقبل أ
السالم وإن كان للزايدة فبعد السالم وهو قول للشافعي. والرابع مذهب احلنابلة أنه يسجد قبل السالم 

واضع اليت سجد م يف املوبعد السال -صلى هللا عليه وسلم   -يف املواضع اليت سجد فيها رسول هللا 
فيها بعد السالم وما كان من السجود يف غري تلك املواضع يسجد له أبدا قبل السالم. واخلامس مذهب 

فقط  -ه وسلم  صلى هللا علي -الظاهرية أنه ال يسجد للسهو إال يف املواضع اليت سجد فيها رسول هللا 
 - ه شيء. واملواضع اليت سجد فيها رسول هللاوغري ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان نداب فليس علي

 (1)مخسة. أحدها قام من ثنتني على ما جاء به يف حديث."  -صلى هللا عليه وسلم  
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -39 .77
يد، وإمنا األصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ والرجوع إىل "التاريخ، وال تقدم حديث أيب سع .78

غريمها، أو يرجح أحدمها بدليل، ومن مجلة ترجيح العام هنا هو أنه إذا خص لزم إخراج بعض ما تناوله 
أن يكون مرادا، ومنها االحتياط يف جعله آخرا كما ذكران، وقال ابن بطال: انقض أبو حنيفة حيث 

سر يف مسألة الرقة، ومل يستعمل يف هذه املسألة، كما أنه أوجب الزكاة يف العسل استعمل اجململ واملف
وليس فيه خرب وال إمجاع. قلت: كيف يستعمل اجململ واملفسر يف هذه املسألة وهو غري قائل به هنا 
 لعدم اإلمجال فيه، ومن أين اإلمجال وداللته ظاهرة، ألن داللته على إفراده كداللة اخلاص على فرد

واحد، فال حيتاج إىل التفسري، ولفظ الصدقة يف الزكاة أظهر من العشر فصرفه إليها أوىل، وال كذلك 
صدقة الرقة. ومل يفهم ابن بطال الفرق بينهما، وكيف يقول ابن بطال: كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه 

 عليه وسلم، ، صلى هللاخرب؟ وقد ذكران عن الرتمذي حديث ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما، عن النيب
)يف العسل يف كل عشرة أزق زق( ، وذكران فيما مضى عن قريب مجلة أحاديث تدل على الوجوب، 

 يقل ملوقوله: وال إمجاع، كالم واه، ألن اجملتهد ال يرى ابلوجوب يف شيء إال إذا كان فيه إمجاع، وهذا 
ن هل الثبات. قوله: )كما روى الفضل ب. قوله: )أهل الثبت( ، بتحريك الباء املوحدة أي: أبه أحد

عباس( أي: عبد املطلب، ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي 
واإلثبات، ألن الفضل ينفي صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف جوف الكعبة ملا حج عام الفتح، وبالل 

أن  ، وترك قول الفضل ألنه ينفيه، واألصل يف ذلكيثبت ذلك، فأخذ بقول بالل لكونه يثبت أمرا
النفي مىت عرف بدليله يعارض املثبت وإال فال، وههنا مل يعرف النفي بدليل، فقدم عليه اإلثبات، وذكر 
بعض أصحابنا هذه الصورة خبالف ما قاله البخاري، وهي: أن ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما، روى 

 م صلى يف جوف الكعبة، ورجحنا روايته على رواية بالل أنه: مل يصل يفأن النيب صلى هللا عليه وسل
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 جوف الكعبة عام الفتح يف تلك األايم.

 

 )ابب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة( - 65

 

 أي: هذا ابب يذكر فيه: ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة، أي: زكاة.

 

حدثين حممد بن عبد هللا ابن عبد حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي قال حدثنا مالك قال  - 4841
الرمحان بن أيب صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه 
وسلم قال ليس فيما أقل من مخسة أوسق صدقة وال يف أقل من مخسة من اإلبل الذود صدقة وال يف 

 أقل من مخس أواق من الورق صدقة.

حيث إن الرتمجة اجلزء األول من احلديث، وقد مضى احلديث يف: ابب زكاة الورق،  مطابقته للرتمجة من
رواه عن عبد هللا بن يوسف عن مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه، قال: مسعت أاب سعيد اخلدري 
... إىل آخره، ولكن يف املنت اختالف يف التقدمي والتأخري. وأخرجه أيضا يف: ابب ليس فيما دون 

س ذود صدقة، رواه عن عبد هللا بن يوسف عن مالك عن حممد بن عبد الرمحن إىل آخره، وههنا مخ
 رواه عن مسدد عن حيىي القطان عن مالك.

قوله: )فيما أقل( ، كلمة: ما، زائدة و: أقل، يف حمل اجلر، وقال ابن بطال: األوسق اخلمسة هي املقدار 
خترجه األرض وكثريه، فإنه خالف اإلمجاع. قلت: ليت  املأخوذ منه، وأوجب أبو حنيفة يف قليل ما

شعري كيف يتلفظ هبذا الكالم؟ ومن أين اإلمجاع حىت خالفه أبو حنيفة؟ وقد ذكران عن مجاعة ذهبوا 
إىل ما قاله أبو حنيفة، قال: وكذلك أوجبها يف البقول والرايحني وما ال يوسق كالرمان، واجلمهور على 

نيفة يف البقول، يعين: اخلضروات بعموم حديث ابن عمر املذكور عن خالفه. قلت: أوجب أبو ح
قريب، وبعموم حديث جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )فيما سقت السماء والغيم 
العشر، وفيما سقي ابلسانية نصف العشر( ، رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأمحد، فدل عمومها على 

أخرجته األرض من غري قيد وإخراج لبعض اخلارج عن الوجوب وإخالئه عن  وجوب العشر يف مجيع ما
 (1)حقوق الفقراء، وقال ابن العريب يف )عارضة األحوذي( : وأقوى املذاهب يف املسألة." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -40 .79
منها عضوا من النار( . وأما الصيام فمناسبته ظاهرة ألنه كاملقاصة جبنس اجلناية، وأما كونه " .80

شهرين فألنه ملا أمر مبصابرة النفس يف حفظ كل يوم من شهر رمضان على الوالء، فلما أفسد منه يوما  
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بيل سكان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة ابلنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على 
املقابلة لنقيض قصده. وأما اإلطعام فمناسبته ظاهرة، ألن مقابلة كل يوم إبطعام مسكني، مث إن هذه 
اخلصال جامعة الشتماهلا على حق هللا تعاىل وهو الصوم، وحق األحرار ابإلطعام وحق األرقاء ابإلعتاق 

. ويف رواية أيب ابلثاء املثلثةوحق اجلاين بثواب االمتثال. قوله: )فمكث( ابمليم وفتح الكاف وضمها و 
نعيم يف )املستخرج( من وجهني عن أيب اليمان: أحدمها: )مكث( مثل ما هو هنا. واآلخر: )فسكت( 
، من السكوت ويف رواية أيب عيينة )فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: إجلس فجلس( . قوله: )فبينا 

ه جالس كذلك( ، قيل: حيتمل أن يكون سبب أمر  حنن على ذلك( ، ويف رواية ابن عيينة: )فبينما هو
ابجللوس النتظار ما يوحى إليه يف حقه، وحيتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به. قوله: )أيت 
النيب صلى هللا عليه وسلم( ، كذا هو على بناء اجملهول عند األكثرين، ويف رواية ابن عيينة: )إذ أيت( 

ر يف قوله: )بينما حنن جلوس( أن بعضهم قال: إن بينا ال يتلقى إبذ وال وهو جواب قوله: بينا، وقد م
إبذا، وههنا يف رواية ابن عيينة جاء إبذ، وهو يرد ما قاله، فكأنه ذهل عن هذا، واآليت من هو مل يدر، 
 وقال بعضهم: واآليت املذكور مل يسم. قلت: يف أين ذكر اآليت حىت قال: مل يسم؟ لكن وقع يف الكفارات
على ما سيأيت يف رواية معمر: )فجاء رجل من األنصار( ، وهو أيضا غري معلوم. فإن قلت: عند 
الدارقطين من طريق داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب مرسال، )فأتى رجل من ثقيف( . قلت: 
رواية الصحيح أصح، وميكن أن حيمل على أنه كان حليفا لألنصار، فأطلق عليه األنصاري، وقال 
بعضهم: أو إطالق األنصاري، ابملعىن األعم. قلت: ال وجه لذلك ألنه يلزم منه أن يطلق على كل من  

ن قريب . قوله: )بعرق( ، قد مر تفسريه عومل يقل به أحدكان من أي قبيلة كان أنصاراي هبذا املعىن، 
عيينة عند اإلمساعيلي  نمستوىف. قوله: )واملكتل( تفسري العرق وقد مر تفسري املكتل أيضا ويف رواية اب

وابن خزمية )املكتل الضخم( فإن قلت تفسري العرق ابملكتل ممن؟ قلت: الظاهر أنه من الصحايب، 
وحيتمل أن يكون من الرواة، قيل: يف رواية ابن عيينة ما يشعر أبنه الزهري، ويف رواية منصور يف الباب 

يب حفصة: يه متر، وهو الزبيل، ويف رواية ابن أالذي يلي هذا: وهو ابب اجملامع يف رمضان فأيت بعرق ف
)فأيت بزبيل( ، وقد مر تفسري الزبيل أيضا مستوىف. قوله: )أين السائل؟( قال الكرماين: فإن قلت: مل 
يكن لذلك الرجل سؤال، بل كان له جمرد إخبار أبنه هلك، فما وجه إطالق لفظ السائل عليه؟ قلت:  

ما مقتضاه وما يرتتب عليه؟ فإن قلت: مل يبني يف هذا احلديث كالمه متضمن للسؤال أي: هلكت، ف
مقدار ما يف املكتل من التمر؟ قلت: وقع يف رواية ابن أيب حفصة: )فيه مخسة عشر صاعا( ، ويف رواية 
مؤمل عن سفيان: )فيه مخسة عشر أو حنو ذلك( ، ويف رواية مهران بن أيب عمر عن الثوري عند ابن 

شر أو عشرون( وكذا هو عند مالك، ويف مرسل سعيد بن املسيب عند الدارقطين خزمية: )فيه مخسة ع
اجلزم بعشرين صاعا، ووقع يف حديث عائشة عند ابن خزمية: )فأيت بعرق فيه عشرون صاعا( ، وقال 
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بعضهم: من قال: عشرون، أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: مخسة عشر، أراد قدر ما تقع به الكفارة، 
حديث علي عند الدارقطين: )يطعم ستني مسكينا لكل مسكني مد( وفيه: )فأيت خبمسة ويبني ذلك 

عشر صاعا، فقال: أطعمه ستني مسكينا( . وكذا يف رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطين يف حديث 
أيب هريرة، رضي هللا تعاىل عنه، قال: وفيه رد على الكوفيني يف قوهلم: إن واجبه من القمح ثالثون 

عا، ومن غريه ستون صاعا، وعلى أشهب يف قوله: لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق اإلطعام، صا
ولقول احلسن: يطعم أربعني مسكينا عشرين صاعا، ولقول عطاء: إن أفطر ابألكل أطعم عشرين صاعا، 
أو ابجلماع أطعم مخسة عشر، وفيه رد على اجلوهري حيث قال يف )الصحاح( : املكتل تشبه الزبيل، 

سع مخسة عشر صاعا ألنه ال حصر يف ذلك. انتهى. قلت: ليت شعري كيف فيه رد على الكوفيني ي
وهم قد احتجوا مبا رواه مسلم: )فجاءه عرقان فيهما طعام( ، وقد ذكران فيما مضى أن ما يف العرقني 
 ايكون ثالثني صاعا، فيعطى لكل مسكني نصف صاع، بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبو 

 (1)إليه ابلرواايت املضطربة، ويف بعضها الشك، فالعجب." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -41 .81
"أي: هذا ابب يف بيان ما قيل يف شهادة الزور من التغليظ والوعيد، والزور وصف الشيء  .82

 فهو متويه الباطل مبا يوهم أنه حق، واملراد به هنا: الكذب. خبالف صفته،

 ( .27لقول هللا عز وجل }والذين ال يشهدون الزور{ )الفرقان: 

 

ذكره هذه القطعة من اآلية يف معرض التعليل ملا قيل يف شهادة الزور من الوعيد والتهديد ال وجه له، 
ل وما قبلها أيضا يف مدح التائبني العاملني األعماألن اآلية سيقت يف مدح الذين ال يشهدون الزور، 

الصاحلة، ومتام اآلية أيضا مدح يف الذين إذا مسعوا اللغو مروا كراما، وما بعدها أيضا من اآلايت كذلك، 
وقال بعضهم: أشار إىل أن اآلية سيقت يف ذم متعاطي شهادة الزور، وهو اختيار ألحد ما قيل يف 

سيقت اآلية، إال يف مدح اتركي شهادة الزور، كما قلنا. وقوله: وهو اختيار  تفسريها. انتهى. قلت: ما
كثرهم: من املفسرين، وإمنا اختلفوا يف تفسري الزور، فقال أ مل يقل به أحدألحد ما قيل يف تفسريها، 

اء، نالزور والشرك، وقيل: شهادة الزور، قاله ابن طلحة وقيل: املشركون، وقيل: الصنم، وقيل: جمالس اخل
 وقيل: جملس كان يشتم فيه، صلى هللا عليه وسلم، وقيل: العهود على املعاصي.

 وكتمان الشهادة

 

وكتمان، ابجلر عطف على قوله: يف شهادة الزور، أي: وما قيل يف كتمان الشهادة ابحلق من الوعيد 
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 والتهديد.

 ( .382)البقرة:  ا تعملون عليم{لقوله تعاىل: }وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وهللا مب

 

هذا التعليل يف حمله، أي: وال ختفوا الشهادة، إذا دعيتم إىل إقامتها، ومن كتماهنا ترك التحمل عند 
( . أي: فاجر قلبه، وخصه ابلقلب ألن الكتمان 382احلاجة إليه. قوله: }فإنه آمث قلبه{ )البقرة: 

( . أي: جيازي على أداء 382 مبا تعملون عليم{ )البقرة: يتعلق به، ألنه يضمره فيه فأسند إليه }وهللا
 الشهادة وكتماهنا.

 تلووا ألسنتكم ابلشهادة

 

أشار بقوله: تلووا إىل ما يف قوله تعاىل: }وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون خبريا{ )النساء: 
سانك ويف يف هذه اآلية، قال: وتلوي ل( . أي: وإن تلووا ألسنتكم ابلشهادة، وروى الطربي عن الع531

بغري احلق، وهي اللجلجة، فال تقيم الشهادة على وجهها. وتلووا من اللي، وأصله اللوي. قال اجلوهري: 
( . 531لوى الرجل رأسه وألوى برأسه، أقال وأعرض. وقوله تعاىل: }وإن تلووا أو تعرضوا{ )النساء: 

ليه وإعراضه ألحد اخلصمني على اآلخر، وقد قرىء بواو  بواوين، قال ابن عباس: هو القاضي يكون
واحدة مضمومة الالم من: وليت، وقال جماهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فترتكوها، 
فإن هللا جيازيكم عليه، قال الكرماين: ولو فصل البخاري بني لفظ: تلووا، ولفظ: ألسنتكم، مبثل: أي، 

القران عن كالمه لكان أوىل قلت: بل كان التمييز بني القرآن وكالمه واجبا، ألن من  أو: يعين، ليتميز
ال حيفظ القرآن أو ال حيسن القراءة يظن أن قوله: )ألسنتكم( من القرآن، وكان الذي ينبغي أن يقول، 

ن يف ( . يعين ألسنتكم. و: إتيان، كلمة مفردة من القرآ531وقوله تعاىل: }وإن تلووا{ )النساء: 
 معرض االحتجاج ال يفيد، وال هو بطائل أيضا.

 

حدثنا عبد هللا بن منري قال مسع وهب بن جرير وعبد امللك بن إبراهيم قاال حدثنا شعبة  - 3562
عن عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس رضي هللا تعاىل عنه قال سئل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 عقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور.عن الكبائر قال األشراك ابهلل و 

 مطابقته للرتمجة يف قوله: )وشهادة الزور( .

ذكر رجاله وهم ستة: األول: عبد هللا بن منري، بضم امليم وكسر النون: أبو عبد الرمحن الزاهد، مر يف 
يم أبو عبد هالوضوء. الثاين: وهب بن جرير بن حازم األزدي أبو العباس. الثالث: عبد امللك بن إبرا
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هللا، موىل بين عبد الدار القرشي. الرابع: شعبة بن احلجاج. اخلامس: عبيد هللا، بتصغري العبد، ابن أيب 
 (1)بكر بن أنس بن مالك. السادس: أنس بن مالك.." 

 (855ين )م عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العي-42 .83
"فال نسلم فيه املالزمة اليت ذكرها، ولئن سلمنا فماذا يرتتب إذا مشى أبو بكر بني يدي النيب  .84

صلى هللا عليه وسلم، بل هو املطلوب عند امللوك وأكابر الناس والئمة ملك وال كبري أشرف من النيب 
: )وأبو بكر ط االعرتاض. قولهصلى هللا عليه وسلم، وال أجل قدرا. وأما كالم اجمليب فإنه يسقط بسقو 

شيخ يعرف( أما كونه شيخا فألنه قد شاب، ومع هذا فرسول هللا، صلى هللا عليه وسلم كان أسن من 
أيب بكر على الصحيح، لكن كان شعر أيب بكر أبيض وأكثر بياضا من شعر رسول هللا، صلى هللا عليه 

 عليه يف سفر التجارة، خبالف النيب صلى هللا وسلم، وأما كونه يعرف، فألنه كان مير على أهل املدينة
وسلم، قوله: )يهديين السبيل( ، وسبب هذا القول ما ذكره ابن سعد يف رواية له: أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم، قال أليب بكر: أله الناس عين، فكان إذا سئل: من أنت؟ قال: ابغي حاجة، فإذا قيل: 

داية يف الدين، وحيسبه اآلخر دليال. قوله: )وحيسب( ، أي: يظن. من هذا؟ قال: هاد يهديين، يريد اهل
قوله: )فقال: اي رسول هللا! هذا فارس( وهو سراقة بن مالك جعشم. قوله: )مث قامت حتمحم( ، من 
احلمحمة ابملهملتني: وهي صوت الفرس، وقال ابن التني: يف هذا الكالم نظر، ألن الفرس إن كانت 

، وإن كان ذكرا فال يقال: مث قامت، وقال بعضهم وإنكاره من العجائب. واجلواب أنثى فال جيوز: فصرعه
أنه ذكر ابعتبار لفظ الفرس، وأنث ابعتبار ما يف نفس األمر من أهنا كانت أنثى. قلت: اجلواب الذي 

بار تيقال ما قاله أهل اللغة منهم اجلوهري: الفرس يقع على الذكر واألنثى، ومل يقل أحد: إنه يذكر ابع
 مللفظه ويؤنث ابعتبار أهنا كانت أنثى، فهذا الذي ذكره على قوله ميشي يف غري الفرس أيضا، ولكن 

وال له وجه. قوله: )ال ترتكن أحدا يلحق بنا( هو كقوهلم: ال تدن من األسد يهلكك. قال  يقل به أحد
ري  صحيح عند غالكرماين: وهو ظاهر على مذهب الكسائي ومل يبني ذلك. قلت: هذا املثال غري

الكسائي، ألن فيه فساد املعىن، ألن انتفاء الدنو ليس سببا للهالك، والكسائي جيوز هذا ألنه يقدر 
الشرط إجيابيا يف قوة: إن دنوت من األسد يهلكك، وحتقيقه يعرف يف موضعه. قوله: )مسلحة له( 

يه، قال سالح. قلت: فيه ما فأي: يدفع عنه األذى، وقال الكرماين: املسلحة، بفتح امليم: صاحب ال
اجلوهري: املسلحة قوم ذوو سالح، واملسلحة كالثغر واملرقب، وقال ابن األثري املسلحة القوم الذين 
حيفظون الثغور من العدو، ومسوا مسلحة ألهنم يكونون ذوو سالح أو ألهنم يسكنون املسلحة وهي  

اهبم ليتأهبوا رقهم على غفلة، فإذا رأواه أعلموا أصحكالثغر، واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئال يط
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له، واجلمع مساحل. قوله: )عليهما( أي: على النيب صلى هللا عليه وسلم، وأيب بكر، رضي هللا تعاىل 
عنه. قوله: )آمنني( تثنية: آمن، نصب على احلال، وكذا قوله: )مطاعني( تثنية: مطاع نصب على احلال 

ادفة. قوله: )وحفوا دوهنما( أي: أحدقومها ابلسالح. قال هللا تعاىل: }وترى املالئكة إما املتداخلة أو املرت 
( . أي: حمدقني. قوله: )فأقبل( أي: رسول هللا، صلى هللا عليه 75حافني من حول العرش{ )الزمر: 

 ،وسلم. قوله: )يسري( حال. أي: أقبل حال كونه سائرا. قوله: )فإنه ليحدث أهله( الضمري يف: أنه
يرجع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم. قوله: )إذ مسع( كلمة: إذ، للمفاجأة. قوله: )وهو يف خنل( الواو 
فيه للحال. قوله: )خيرتف هلم( ابخلاء املعجمة وابلفاء أي: جيتين من الثمار. قوله: )فعجل( أي: 

واحدة خنلة. خيل مبعىن، والااستعجل. قوله: )هلم( أي: ألهله. قوله: )فيها( أي: يف النخل. النخل والن
قوله: )فجاء وهي معه( الواو فيه للحال أي: الثمرة اليت اجتناها معه، ويروى: وهو معه، أي: الذي 
اجتناه. قوله: )أهلنا( ، إمنا قال صلى هللا عليه وسلم: أهلنا، لقرابة ما بينهم من النساء، ألن جدته 

ي من بين مالك بن النجار، وهلذا جاء يف حديث والدة عبد املطلب وهي سلمى بنت عمرو )منهم( أ
الرباء: أنه صلى هللا عليه وسلم، نزل على أخواله أو أجداده من بين النجار. قوله: )مقيال( أي: مكاان 
يقيل فيه، واملقيل أيضا النوم نصف النهار. وقال األزهري: القيلولة واملقيل: االسرتاحة نصف النهار،  

( . واجلنة ال نوم فيها. يقال: 24ليل قوله تعاىل: }وأحسن مقيال{ )الفرقان: كان معها نوم أو ال، بد
قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيال، قال الداودي: فهي لنا مقيال، يعين دار أيب أيوب، رضي هللا تعاىل عنه. 

إليه.  مقوله: )فلما جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم( أي: إىل منزل أيب أيوب جاء عبد هللا بن سال
قوله: )قالوا يف( بتشديد الياء يف املوضعني. قوله: )فدخلوا عليه( أي: على النيب صلى هللا عليه وسلم، 

م بعد أن خبأ عبد هللا بن سالم، ويف رواية حيىي بن عبد هللا: فأدخلين يف بعض بيوتك مث سلهم عين فإهن
قال النيب  وله: )قال: اي ابن سالم( أي:إن علموا بذلك هبتوين وعابوين. قال: فأدخلين بعض بيوته. ق

صلى هللا عليه وسلم: اي عبد هللا بن سالم أخرج عليهم، إمنا قال: عليهم، دون: هلم، ألنه صار عدوا 
 (1)هلم إبسالمه ومفارقته إايهم. قوله: )فأخرجهم( أي: من عنده.." 

 (855القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة -43 .85
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا املفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن  - 7105" .86

عائشة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ 
وذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ( وقل أع1فيهما: قل هو هللا أحد{ )اإلخالص: 

( وقل أعوذ برب الناس{ 1وقب ومن شر النفااثت ىف العقد ومن شر حاسد إذا حسد{ )الفلق: 
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( مث ميسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 1)الناس: 
 ذالك ثالث مرات.

يل عن قتيبة بن سعيد عن املفضل على صيغة اسم املفعول من التفض مطابقته للرتمجة ظاهرة. أخرجه
ابن فضالة بفتح الفاء وختفيف املعجمة، وهذا احلديث غري احلديث األول، وجعلهما أبو مسعود 
الدمشقي حديثا واحدا وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وفرق بينهما يف كتابه، وكذا فعله خلف 

 ون صوااب لتباينهما.الواسطي، وأجدر به أن يك

قوله: )إذا أوى( ، يقال: أويت إىل منزيل، بقصر األلف، وأويت غريي وآويته ابلقصر واملد. وأنكر 
بعضهم املقصور املتعدي، وأىب ذلك األزهري فقال: هي لغة فصيحة. قوله: )يبدأ هبما( . إخل. وعلم 

سده. قال تقديره: مث ينتهي إىل ما أدبر من جاملبتدأ من لفظ: يبدأ، وأما املنتهى فال يعلم إال من مقدر 
  يقل به أحدملاملطهري يف شرح املصابيح: ظاهر احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال مث ققرأ وهذا 

وال فائدة فيه. ولعله سهو من الراوي، والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن إىل بشرة 
اب الطييب عنه: أبن الطعن فيما صحت روايته ال جيوز، وكيف والفاء فيه القارىء أو املقروء له، وأج

( فاملعىن: مجع كفيه مث عزم على النفث 89مثل ما يف قوله تعاىل: }فإذا قرأت القرآة فاستعذ{ )النحل: 
 فيه أو لعل السر يف تقدمي النفث فيه خمالفة السحرة، وهللا أعلم.

 

 عند قراءة القرآن( )ابب نزول السكينة واملالئكة - 51

 

أي: هذا ابب يف بيان كيفية نزول السكينة، وعطف عليها املالئكة. قيل: مجع بينهما وليس يف حديث 
الباب ذكر السكينة، وال يف حديث الرباء السابق يف فضل سورة الكهف ذكر املالئكة، ووجه ذلك ما 

يف الرتمجة.  الظلة أهنا السكينة، فلهذا ساقهاقاله أبو العباس بن املنري: فهم البخاري تالزمهما، وفهم من 
 وقال ابن بطال: دل على أن السكينة كانت يف تلك الظلة وأهنا تنزل أبدا مع املالئكة.

 

وقال الليث: حدثين يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أسيد بن حضري قال: بينما هو  - 8105
فرس إذ جالت الفرس فسكت فسكنت. فقرأ، فجالت ال يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده،

فسكت فسكنت الفرس، مث قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه، 
فلما اجرته رفع رأسه إىل السماء حىت ما يراها، فلما أصبح حدث النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال له: 

ت اي رسول هللا أن تطأ حيىي وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفاقرأ اي ابن حضري، قال: فأشفقت 
إليه، فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح، فخرجت حىت ال أراها، قال: وتدري 
ما ذاك؟ قال: ال. قال: تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى 
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 منهم.

ه للرتمجة من حيث إن البخاري فهم من الظلة السكينة، وأما املالئكة ففي قوله: )تلك املالئكة( مطابق
ويزيد من الزايدة هو ابن أسامة بن عبد هللا بن شداد بن اهلاد حبذف الياء للتخفيف، ومسي ابهلاد ألنه  

رو د أسامة بن عمكان يوقد انره لألضياف وملن سلك الطريق ليال، وقال أبو عمرو: وقيل اسم شدا
وشداد لقب واهلاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان شداد بن اهلاد سلفا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وأليب بكر الصديق، رضي هللا تعاىل عنه، ألنه كان حتت سلمى بنت عميس أخت أمساء بنت عميس 

 (1)وهي أخت." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -44 .87
حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن عبيد هللا قال: حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه  - 0905" .88

عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها 
 بذات الطني تربت يداك. ومجاهلا ولدينها، فأظفر

مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله: )ولدينها( وال سيما أمر فيه بطلب ذات الدين ودعا له أو عليه بقوله 
)تربت يداك( إذا ظفر بذات الدين وطلب غريها، وإمنا قلنا: له أو عليه، الستعمال تربت يداك يف 

 النوعني على ما نذكر اآلن.

ه ، وعبيد هللا بن عمر العمري، وسعيد بن أيب سعيد املقربي يروي عن أبيوحيىي هو ابن سعيد القطان
 أيب سعيد وامسه كيسان عن أيب هريرة.

واحلديث أخرجه مسلم يف النكاح أيضا عن حممد وغريه. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به. وأخرجه 
 م.النسائي فيه عن عبيد هللا بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه عن حيىي بن حكي

قوله: )تنكح املرأة( على صيغة اجملهول، واملرأة مرفوع به. قوله: )ألربع( أي: ألربع خصال. قوله: )ملاهلا( 
ألهنا إذا كانت صاحبة مال ال تلزم زوجها مبا ال يطيق وال تكلفه يف اإلنفاق وغريه، وقال املهلب: هذا 

نعته ت به نفسا فهو له حالل، وإن مدال على أن للزوج االستمتاع مباهلا فإنه يقصد لذلك فإن طاب
فإمنا له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق. واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشرتي شيئا من اجلهاز؟ 
فقال مالك: ليس هلا أن تقضي به دينها، وأن تنفق منه ما يصلحها يف عرسها، إال أن يكون الصداق 

 على شراء ما ال وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: ال جتربشيئا كثريا فتنفق منه شيئا يسريا يف دينها. 
تريد، واملهر هلا تفعل فيه ما شاءت. قوله: )وحلسبها( هو إخباره عن عادة الناس يف ذلك، واحلسب 
ما يعده الناس من مفاخر اآلابء، ويقال: احلسب يف األصل الشرف ابآلابء وابألقارب، مأخوذ من 
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تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آابئهم وقومهم وحسبوها، فيحكم ملن زاد عدده احلساب ألهنم كانوا إذا 
على غريه، وقيل: املراد ابحلسب هنا الفعال احلسنة، وقيل: املال، وهذا ليس بشيء ألن املال ذكر قبله. 

: هقوله: )ومجاهلا( ألن اجلمال مطلوب يف كل شيء وال سيما يف املرأة اليت تكون قرينته وضجيعته. قول
)ولدينها( ألنه به حيصل خري الدنيا واآلخرة، والالئق أبرابب الدايانت وذوي املروآت أن يكون الدين 
مطمح نظرهم يف كل شيء، وال سيما فيما يدوم أمره، ولذلك اختاره الرسول صلى هللا عليه وسلم 

فإن هبا تكتسب  لدين(آبكدوجه وأبلغه، فأمر ابلظفر الذي هو غاية البغية، فلذلك قال: )فاظفر بذات ا
منافع الدارين )تريت يداك( إن مل تفعل ما أمرت به. وقال الكرماين: )فاظفر( جزاء شرط حمذوف أي: 

 إذا حتققت تفصيلها فاظفر أيها املسرتشد هبا.

واختلفوا يف معىن )تربت يداك( . فقيل: هو دعاء يف األصل، إال أن العرب تستعملها لإلنكار والتعجب 
واحلث على الشيء، وهذا هو املراد به ههنا، وفيه الرتغيب يف صحبة أهل الدين يف كل شيء، والتعظيم 

ألن من صاحبهم يستفيد من أخالقهم وأيمن املفسدة من جهتهم. وقال حمي السنة: هي كلمة جارية 
دين لعلى ألسنتهم كقوهلم: ال أب لك، ومل يريدوا وقوع األمر، وقيل: قصده هبا وقوعه لتعدية ذوات ا

إىل ذوات املال وحنوه، أي: تربت يداك إن مل تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدين، وقيل: معىن 
تربت يداك أي لصقت ابلرتاب، وهو كناية عن الفقر. وحكي ابن العريب أن معناه. استغنت يداك، 

قرطيب: معىن ال ورد أبن املعروف: أترب إذا استغىن، وترب إذا افتقر، وقيل: معناه ضعف عقلك، وقال
احلديث أن هذه اخلصال األربع هي اليت ترغب يف نكاح املرأة ال أنه وقع األمر بذلك، بل ظاهره إابحة 
النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أوىل. قال: وال يظن أن هذه األربع تؤخذ منها الكفاءة؟ 

ل املهلب: الكفاءة ما هي؟ انتهى. وقا وإن كانوا اختلفوا يف مل يقل به أحدأي: تنحصر فيها. فإن ذلك 
األكفاء يف الدين هم املتشاكلون وإن كان يف النسب تفاضل بني الناس، وقد نسخ هللا ما كانت حتكم 
به العرب يف اجلاهلية من شرف األنساب بشرف الصالح يف الدين، فقال: }إن أكرمكم عند هللا 

علماء يف األكفاء منهم فقال مالك: يف الدين ( وقال ابن بطال: اختلف ال31أتقاكم{ )احلجرات: 
دون غريه واملسلمون أكفاء بعضهم لبعض، فيجوز أن يتزوج العريب واملويل القرشية، روي ذلك عن عمر 
وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن سريين، واستدلوا بقوله تعاىل: }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{ 

ه صلى هللا عليه وسلم: عليك بذات الدين، وعزم عمر رضي هللا ( وحبديث سامل وبقول31)احلجرات: 
تعاىل عنه، أن يزوج ابنته من سلمان، رضي هللا عنه، وبقوله صلى هللا عليه وسلم: )اي بين بياضة أنكحوا 

 (1)أاب هند( فقالوا اي رسول هللا!." 
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 (855شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة القاري -45 .89
"فاعطيها النصف وآخذ النصف، قال: ال! هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال:  .90

 اذهب فقد زوجتكها مبا معك من القرآن..

مطابقته للرتمجة مثل ما ذكران فوق حديث عائشة يف حديث سهل، وأمحد بن املقدام، بكسر امليم: 
 فضيل مصغر فضل بن سليمان النمريي البصري، وأبو حازم سلمة بن دينار.العجلي البصري، و 

 وهذا احلديث قد مضى مكررا بطرق خمتلفة ومتون بزايدة ونقصان.

قوله: )فجاءته( ويروي: فجاءت. قوله: )فخفض فيها النظر( ويروي: البصر. قوله: )أعندك؟( ويروي: 
ادة، وقال بعضهم: وحكى بعض الشراح بفتح أوله هل عندك؟ قوله: )فلم يردها( بضم الياء من اإلر 

وتشديد الدال، وهو حمتمل. قلت: هو الكرماين، فإنه هو احلاكي بذلك. قوله: وهو حمتمل، يدل على 
 أنه ما أيخذ كالمه ابلقبول.

 

 )ابب إنكاح الرجل ولده الصغار( - 83

 

وي او وسكون الالم مجع ولد، وير أي: هذا يف ابب يف بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار، بضم الو 
 بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور واإلانث.

 ( فجعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ4( والالئي مل حيضن{ )الطالق: 65لقوله تعاىل: } )

 

( إىل آخره يف معرض االحتجاج يف جواز تزويج 4ذكره قوله تعاىل: }الالئي مل حيضن{ )الطالق: 
ل ولده الصغري، بيانه أن هللا تعاىل ملا جعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز الرج

تزوجيها قبله، قيل ليس يف اآلية ختصيص ذلك ابآلابء وال ابلبكر فال يتم االستدالل. وأجيب: أبن 
، رضي هللا راألصل يف اإليضاع التحرمي إال ما دل عليه الدليل. وقد ورد يف حديث عائشة أن أاب بك

تعاىل عنه، زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على األصل، وهلذه النكتة أورد حديث عائشة يف 
هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن البخاري أراد هبذه الرتمجة الرد على ابن شربمة، فإن الطحاوي 

غريه. وال  مل يقل به أحدقال: وهذا حكى عنه أن تزويج اآلابء الصغار ال جيوز، وهلن اخليار إذا بلغن. 
يلتفت إليه لشذوذه وخمالفته دليل الكتاب والسنة. وقال املهلب: أمجعواعلى أنه جيوز لألب تزويج اينته 

( فيجوز نكاح من مل خيضن 4الصغرية اليت ال يوطأ مثلها العموم قوله: }والالئي مل حيضن{ )الطالق: 
غري اآلابء، وقال ابن حزم: ال جيوز لألب وال لغريه إنكاح الصغري من أول ما خيلقن. وإمنا اختلفوا يف 

الذكر حىت يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا، واختاره قوم. وفيه دليل على جواز نكاح ال وطء فيه لعلة 
أبحد الزوجني لصغر أو آفة أو غري إرب يف اجلماع، بل حلسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية املؤنة 
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ة، خالفا ملن يقول: ال جيوز نكاح ال وطء فيه، يؤيده حديث سودة، وقوهلا: ما يل يف الرجال واخلدم
 من أرب.

 

حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، رضي هللا عنها، أن  - 3315
 عا..سالنيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها بنت ست سنني وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده ت

مطابقته للرتمجة ظاهرة ألن أاب بكر، رضي هللا تعاىل عنه، زوج النيب صلى هللا عليه وسلم بنته عائشة 
 وهي صغرية.

 وحممد بن يوسف البيكندي البخاري، وسفيان هو ابن عيينة.

قوله: )وأدخلت( على صيغة اجملهول من املاضي. قوله: )ومكثت عنده( أي: عند النيب صلى هللا عليه 
سلم )تسع سنني( . ومات النيب صلى هللا عليه وسلم وعمرها مثانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة سنة و 

 سبع ومخسني من اهلجرة النبوية.

واختلف على هشام بن عروة يف سن عائشة حني العقد، فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر، 
 غري، ورواه الزهري عنه ومحاد بن زيد وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنني ال

وجعفر بن سليمان، فقالوا: سبع سنني، وطريق اجلمع بينهما أنه كانت هلا سنني وكسر، ففي رواية 
أسقط الكسر ويف أخرى أثبته لدخوهلا يف السبع أو أهنا قالته تقديرا ال حتقيقا ويؤيد قول من قال: سبع 

 بيدة عن أبيه: تزوج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عائشةسنني، ما رواه ابن ماجه من حديث أيب ع
 وهي بنت سبع سنني.

واختلف العلماء يف الوقت الذي تدخل فيه املرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل املرأة، فقالت." 
(1) 
 (855الدين العيين )م  عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر-46 .91
"خمففة من الثقيلة، والكراع يف الغنم مستدق الساق. قوله: )بعد مخس عشرة( ، أي: ليلة.  .92

قوله: )ما اضطركم إليه( ، أي: ما أجلأكم إىل أتخري هذه املدة. قوله: )فضحكت( ، أي: عائشة، 
وبينت  التقليل وضيق العيش،وضحكها كان للتعجب من سؤال عابس عن ذلك مع علمه أهنم كانوا يف 

عائشة ذلك بقوهلا: )ما شبع آل حممد( قوله: )مأدوم( ، أي: مأكول ابألدام. قوله: )ثالثة أايم( ، أي: 
 متواليات.

 )وقال ابن كثري: أخربان سفيان حدثنا عبد الرمحان بن عابس هباذا( .

ابس ري حدثناعبد الرمحن بن عأي: قال حممد بن كثري، وهو من مشايخ البخاري، أخربان سفيان الثو 
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هبذا أي: هبذا احلديث املذكور، وهذا التعليق وصله الطرباين يف )الكبري( عن معاذ بن املثىن عن حممد 
بن كثري فذكره، وغرض البخاري من هذا التعليق بيان تصريح سفيان إبخبار عبد الرمحن بن عابس له 

 به فافهم.

 

ا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نتزود حلوم حدثنا عبد هللا بن حممد حدثن - 5424
 اهلدي على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، إىل املدينة.

 

مطابقته للرتمجة يف قوله: )وأسفارهم( وعبد هللا بن حممد هو املسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو 
  األنصاري.هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أيب رابح، وجابر هو ابن عبد هللا

 واحلديث مضى يف اجلهاد، وسيأيت أيضا يف األضاحي عن علي بن عبد هللا.

واهلدي ما يهدى إىل احلرم من النعم، وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين يف أسفارهم ويف التزود 
 معىن اإلدخار.

 )اتبعه حممد وعن ابن عيننة(

سالم عن سفيان بن عيينة. قال: بعضهم: قيل: إن أي: اتبع عبد هللا بن حممد املسندي حممد بن 
حممدا هذا هو ابن سالم. قلت: القائل هبذا هو الكرماين ومل يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم، مث 

 رواه من طريق احلميدي: حدثنا سفيان بن عيينة.

 )وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حىت جئنا املدينة؟ قال: ال(

ك بن عبد العزيز بن جريج. قلت لعطاء بن أيب رابح: أقال؟ أي: هل قال جابر يف أي: قال عبد املل
قوله: كنا نتزود حلرم اهلدي حىت جئنا إىل املدينة؟ قال عطاء: ال أي: مل يقل ذلك جابر، وقد وقع يف 
رواية مسلم قلت لعطاء: أقال جابر حىت جئنا املدينة؟ قال: نعم، وقد نبه احلميدي يف مجعه على 

ختالف البخاري ومسلم يف هذه اللفظة ومل يذكر أيهما أرجح، والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري ألن ا
أمحد أخرجه يف )مسنده( عن حيىي بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضا عن عمرو بن علي عن حيىي 

صرح ابستمرار يبن سعيد كذلك، وقال بعضهم: ليس املراد بقوله: ال، نفي احلكم بل مراده أن جابرا مل 
ذلك حىت قدموا فيكون على هذا معىن قوله يف رواية عمرو بن دينار عن عطاء: كنا نتزود حلوم اهلدي 
إىل املدينة أي: لتوجهنا إىل املدينة، وال يلزم من ذلك بقاؤها معهم حىت يصلوا املدينة. قلت: هذا كالم 

ه تعاىل: لغاية، وهنا للغاية املكانية كما يف قولواه ألنه قال: إىل املدينة، بكلمة إىل اليت أصل وضعها ل
 ومل يقل به( وفيما قاله جعل: إىل، للتعليل 1}من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{ )اإلسراء: 

، ويقوي وهاء كالم هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوابن قال: ذبح النيب صلى هللا عليه أحد
 أصلح حلم هذه، فلم أزل أطعمه منه حىت قدم املدينة. وسلم أضحية. مث قال يل: اي ثوابن
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 )ابب: }احليس{ ( - 28

 

أي: هذا ابب يف ذكر احليس، وهو بفتح احلاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف وابلسني املهملة، 
 وهو ما يتخذ من التمر واألقط والسمن وجيعل عوض األقط الفتيت والدقيق.

 

مساعيل بن جعفر عن عمرو بن أيب عمرو موىل املطلب بن عبد هللا بن حدثنا قتيبة حدثنا إ - 5425
حنطب أنه مسع أنس بن مالك يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة: التمس غالما 
من غلمانكم خيدمين، فخرج يب أبو طلحة يردفين وراءه، فكنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 (1)كلما." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -47 .93
"مدار أمر احلصر على املقامات واعتقاد السامعني ال على ما يف الواقع فاملقام األول اقتضى  .94

 ذلك. فاة يفاستثناء كلب الصيد، والثاين استثناء كلب احلرث، فصارا مستثنيني فال منا

 

حدثنا عبد هللا بن يوسف أخربان مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا  - 5482
 صلى هللا عليه وسلم: من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قرياطان.

 

و إال  ضار( . أي: أهذا طريق آخر يف احلديث املذكور عن عبد هللا بن يوسف إىل آخره. قوله: )أو 
 كلب ضار، واملعىن إال كلبا ضاراي. قوله: )من عمله( ويروى: من أجره.

 

 )ابب: }إذا أكل الكلب{ ( - 7

 

أي: هذا ابب يذكر فيه أكل الكلب من الصيد، وجواب: إذا حمذوف تقديره إذا أكل الكلب من 
 الصيد ال يؤكل، ومل يذكره اعتمادا على ما يفهم من منت احلديث.

قوله تعاىل: }يسألونك ماذا أحل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني{ الصوائد و 
والكواسب، اجرتحوا: اكتسبوا }تعلموهنن مما علمكم هللا فكلوا مما أمسكن عليكم{ إىل قوله: }سريع 

 ( .4احلساب{ )املائدة: 

ب نزول ه خرب مبتدأ حمذوف. كما قلنا، وسبقوله: مرفوع عطفا على قوله: )ابب( ، ألنه مرفوع على أن
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هذه اآلية ما رواه ابن أيب حامت: حدثنا أبو زرعة حدثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري حدثين عبد هللا بن 
هليعة حدثين عطاء بن دينار وعن سعيد بن جبري أن عدي بن حامت ويزيد بن املهلهل الطائيني سأال 

ت: اال: اي رسول هللا! قد حرم هللا امليتة، فماذا حيل لنا منها؟ فنزلرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فق
}يسألونك{ اآلية. قوله: )قل أحل لكم الطيبات( يعين: الذابئح احلالل طيبة هلم قاله سعيد بن جبري: 
وقال مقاتل بن حيان: الطيبات ما أحل هلم من كل شيء أن يصيبوه، وهو احلالل من الرزق. قوله: 

من اجلوارح( أي: وأحل لكم ما اصطدمتوه مبا علمتم من اجلوارح وهي الكالب والفهود  )وما علمتم
والصقور وأشباه ذلك، وهذا مذهب اجلمهور من الصحابة والتابعني واألئمة وممن قال ذلك: علي بن 
أيب طلحة عن ابن عباس، رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل: }ما علمتم من اجلوارح مكلبني{ وهي: 

ب املعلمة والبازي وكل طري يعلم للصيد، وروى ابن أيب حامت عن خيثمة وطاووس وجماهد ومكحول الكال
وحيىي ابن أيب كثري: أن اجلوارح الكالب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. قوله: )مكلبني( ، حال 

ها لذلك، ائضمن قوله: )مما علمتم( وهو مجع مكلب وهو مؤدب اجلوارح ومضرهبا ابلصيد لصاحبها ور 
وقال بعضهم: مكلبني مؤدبني فليس هو تفعيل من الكلب احليوان املعروف إمنا هو من الكلب بفتح 
الالم وهو احلرص. انتهى. قلت: هذا تركيب فاسد ومعىن غري صحيح ودعوى اشتقاق من غري أصله، 

، وهو أنه قال: التفسري ، بل الذي يقال هنا ما قاله الزخمشري الذي هو املرجع إليه يفومل يقل به أحد
واشتقاقه أي: اشتقاق مكلبني من الكلب ألن التأديب أكثر ما يكون يف الكالب فاشتق من لفظه 
لكثرته يف جنسه. فإن قلت: قال الزخمشري أيضا: ومن الكلب الذي هو مبعىن الضراوة؟ يقال: هو  

و ني من غري الكلب الذي هكلب بكذا إذا كان ضاراب به قلت: حنن ما ننكر أن يكون اشتقاق مكلب
احليوان، وإمنا أنكران على هذا القائل قوله: وليس هو تفعيل من الكلب، وإمنا هو الكلب بفتح الالم، 
فالذي له أدىن مسكة من علم التصريف ال يقول هبذه العبارة. وأيضا فقد فسر الكلب بفتح الالم مبعىن 

د( ما قاله الزخمشري، وهو معىن الضراوة. قوله: )الصوائاحلرص وليس كذلك معناه هاهنا، وإمنا معناه مثل 
، مجع صائدة. )والكواسب( مجع كاسبة وهو صفة لقوله: )اجلوارح( وقال بعضهم: صفة حمذوف 
تقديره: الكالب الصوائد. قلت: هذا أيضا فيه ما فيه، بل هي صفة للجوارح كما قلنا. وقوله: الصوائد، 

سب. قوله: )الصوائد والكواسب( وقوله: )اجرتحوا: اكتسبوا( ليس من رواية الكشميهين ولغريه، الكوا
اآلية الكرمية بل هو معرتض بني قوله: )مكلبني( وبني قوله: )تعلموهنن( فذكر الصوائد والكواسب 

 (1)تفسريا للجوارح، وذكر اجرتحوا مبعىن اكتسبوا استطرادا لبيان أن." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -48 .95
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"بضفرية " بفتح الضاد املعجمة وكسر الفاء وابلراء وهو الشعر املنسوج واحلبل املفتول مبعىن  .96
املضفور فعيل مبعىن مفعول قوله " مث بيعوها " أمر ندب وحث على مباعدة الزانية وخرج اللفظ يف ذلك 

ن السلف قوله م ومل يقل به أحدملبالغة وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت على ا
" قال ابن شهاب " موصول ابلسند املذكور قوله " ال أدري " بعد الثالثة أي ال أدري هل جيلدها مث 

يب صاحل عن أيب أيبيعها ولو بضفري بعد الزنية الثالثة أو بعد الزنية الرابعة وروى الرتمذي من حديث 
 إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثالاث بكتاب هللا -صلى هللا عليه وسلم   -هريرة قال قال رسول هللا 

فإن عادت فليبعها ولو حببل من شعر فهذا يدل على أن بيعها بعد الرابعة وروى النسائي من حديث 
ل جارييت زنت رجل فقا -ه وسلم  صلى هللا علي -محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال أتى النيب 

فتبني زانها قال أجلدها مخسني فأاته وقال عادت فتبني زانها قال أجلدها مخسني مث أاته فقال عادت 
 فتبني زانها قال بعها ولو حببل من شعر فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة

 

 )ابب ال يثرب على األمة إذا زنت وال تنفى(

التعيري  يثرب على صيغة اجملهول من التثريب ابلثاء املثلثة وهو التوبيخ واملالمة و أي هذا ابب يذكر فيه ال
ومنه قوله تعاىل }ال تثريب عليكم{ قوله " وال تنفى " على صيغة اجملهول أيضا واستنبط عدم النفي 

قعت و مث بيعوها ألن املقصود من النفي اإلبعاد عن الوطن الذي  -صلى هللا عليه وسلم   -من قوله 
 فيه املعصية وهو ال يلزم حصوله من البيع

)حدثنا عبد هللا بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه يقول  - 31
يجلدها إذا زنت األمة فتبني زانها فليجلدها وال يثرب مث إن زنت فل -صلى هللا عليه وسلم   -قال النيب 

يد املقربي لثة فليبعها ولو حببل من شعر( مطابقته للرتمجة يف قوله وال يثرب وسعوال يثرب مث إن زنت الثا
يروي عن أبيه كيسان موىل بين ليث عن أيب هريرة واحلديث مضى يف البيوع عن عبد العزيز بن عبد هللا 

ن عوأخرجه مسلم يف احلدود والنسائي يف الرجم مجيعا عن عيسى بن محاد وقال املزي رواه غري واحد 
سعيد عن أيب هريرة قوله " فتبني " أي حتقق زانها وثبت وفيه إقامة السيد احلد على عبده وأمته وهي 
مسألة خالفية فقال الشافعي وأمحد واسحق وأبو ثور يعم احلدود كلها وهو قول مجاعة من الصحابة 

قال عاىل عنهم و أقاموا احلدود على عبيدهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك رضي هللا ت
الثوري واألوزاعي حيده املوىل يف الزان وقال مالك والليث حيده يف الزان والشرب والقذف إذا شهد عنده 
الشهود ال إبقرار العبد إال القطع خاصة فإنه ال يقطعه إال اإلمام وقال الكوفيون ال يقيمها إال اإلمام 

دود يز وعمر بن عبد العزيز أهنم قالوا اجلمعة واحلخاصة واحتجوا مبا روي عن احلسن وعبد هللا بن حمري 
والزكاة والنفي إىل السلطان خاصة وفيه دليل على التغابن يف البيع وأن املالك الصحيح امللك جائز له 
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أن يبيع ماله القدر الكبري ابلتافه اليسري وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء إذا عرف قدر ذلك واختلفوا 
 م من بعضدعوا الناس يرزق هللا بعضه -صلى هللا عليه وسلم   -قدر ذلك قال النيب  فيه إذا مل يعرف

( أي اتبع الليث -صلى هللا عليه وسلم   -)اتبعه إمساعيل بن أمية عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب 
منه قوله  صإمساعيل بن أمية عن سعيد املقربي عن أيب هريرة وهذه املتابعة يف املنت ال يف السند ألنه نق

 عن أبيه ووصلها النسائي من طريق بشر بن املفضل عن إمساعيل بن أمية

 

 )ابب أحكام أهل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمام(

أي هذا ابب يف بيان أحكام أهل الذمة اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه اجلزية قوله " وإحصاهنم 
م شرط فيه أم ال كما سيأيت بيان اخلالف فيه قوله " إذا زنوا " " أي ويف بيان إحصاهنم هل اإلسال

 (1)ظرف لقوله أحكام أهل الذمة قوله " ورفعوا " على صيغة اجملهول إىل اإلماء سواء جاؤا إىل." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -49 .97
 "قوله: }وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور{ .98

 

حدثنا إمساعيل، حدثين مالك، عن عبد الرمحان بن عبد هللا بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة  - 7548
عن أبيه، أنه أخربه أن أاب سعيد اخلدري، رضي هللا عنه، قال له: إين أراك حتب الغنم والبادية، فإذا  

أو ابديتك فأذنت للصالة فارفع صوتك ابلنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جن  كنت يف غنمك
 وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة.

 قال أبو سعيد: مسعته من رسول هللا.

 وطرفه 609انظر احلديث 

 مطابقته للرتمجة من حيث إن رفع الصوت ابلقرآن أحق ابلشهادة وأوىل.

 يس.وإمساعيل هو ابن أيب أو 

واحلديث قد مضى يف كتاب الصالة يف: ابب رفع الصوت ابلنداء، فإنه أخرجه هناك عن عبد هللا بن 
 يوسف عن مالك إىل آخره.

 

حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور عن أمه عن عائشة، رضي هللا عنها، قالت: كان  - 7549
 النيب يقرأ القرآن ورأسه يف حجري وأان حائض.

 297انظر احلديث 
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 مطابقته للرتمجة ميكن أن تؤخذ من قوله: يقرأ القرآن

وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن عبد الرمحن التيمي وأمه صفية بنت شيبة 
 احلجيب املكي.

 واحلديث مضى يف كتاب احليض.

 قوله: حجري بفتح احلاء وكسرها. قوله: وأان حائض مجلة حالية. فافهم.

 

ب قول هللا تعاىل: }إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثى اليل ونصفه وثلثه وطآئفة من )اب - 53
الذين معك وهللا يقدر اليل والنهار علم ألن حتصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءان علم أن 

 هللا سيكون منكم مرضى وءاخرون يضربون ىف االرض يبتغون من فضل هللا وءاخرون يقاتلون ىف سبيل
فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلواة وءاتوا الزكواة وأقرضوا هللا قرضا حسنا وما تقدموا النفسكم من خري 

 جتدوه عند هللا هو خريا وأعظم أجرا واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم{ (

 

ن حفظه مأي هذا ابب يف قوله عز وجل: }فاقرؤا ما تيسر من القرآن{ قال املهلب: يريد ما تيسر 
على اللسان من لغة وإعراب. قوله: من القرآن، ويف رواية الكشميهين: ما تيسر منه، وكل من اللفظني 

، قل به أحدمل ييف السورة، وقال بعضهم: واملراد ابلقراءة الصالة ألن القراءة بعض أركاهنا. قلت: هذا 
ءة على مجيع من يرى فرضية قرا واملفسرون جممعون على أن املراد منه القراءة يف الصالة وهو حجة

 الفاحتة يف الصالة.

 

حدثنا حيياى بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثين عروة أن املسور  - 7550
بن خمرمة وعبد الرمحان بن عبد القاري حداثه أهنما مسعا عمر بن اخلطاب يقول: مسعت هشام بن 

قرئنيها هللا فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثرية مل يحكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول 
رسول هللا فكدت أساوره يف الصالة، فتصربت حىت سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هاذه السورة 
اليت مسعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول هللا فقلت كذبت أقرأنيها على غري ما قرأت. فانطلقت به أقوده 

 فقلت إين مسعت هاذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها. فقال: أرسله اقرأ اي إىل رسول هللا
هشام فقرأ القراءة اليت مسعته، فقال رسول هللا كذلك أنزلت مث قال رسول هللا اقرأ اي عمر فقرأت اليت 

 أقرأين، فقال: كذلك أنزلت إن هاذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه

 ا
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 مطابقته للرتمجة يف قوله يف آخر احلديث: فاقرأوا ما تيسر منه

 (1)وعقيل بضم العني ابن خالد، واملسور بكسر امليم ابن خمرمة بفتحها." 
 (911شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه، اجَلاَلل السُُّيوطي )م -50 .99

 متنعوا قَاَل اْلمظهر ِفيِه َدلِيل على َأن َصاَلة التََّطوُّع يف اأْلَْوقَات اْلَمْكُروَهة غري [ اَل 1254"] .100
يع اأْلَْوقَات َوبِه قَاَل الشَّاِفِعي َوأمحد َوِإْسَحاق وَ  عند َمْكُروَهة مبَكَّة لشرفها لينال النَّاس فضيلتها يف مجَِ

 َوَقوله يـَْعيِن ة بن الصَّاِمت ُهَو بن حرَام امْسَع عبد هللا بن َعْمرو َصَحايبي أيب حنيَفة قـَْوله بن أيب اْمَرأَة عَبادَ 
َأي يروي حكمَها حكم َسائِر اْلِباَلد يف اْلَكرَاَهة لُعُموم النـَّْهي َوقيل أَنه اَنسخ ملا سواُه َوأِلَن احْلرم رَاِجح 

ْوقَات اْلَغرْي َمْكُروَهة  َعَلْيِه َوَسلََّم آيَة َساَعة َشاَء يف اأْلَ قَاَل بن اْلملك َوالظَّاِهر َأن امُلرَاد بقوله َصلَّى هللاُ 
 تـَْوِفيًقا َبني النُُّصوص انْتهى َكَذا يف اْلمرقاة

 

َا يدل على بعض َما ذهب اليه أَبُو 1258] [ ُيَصلِيي اخل قَاَل بن اهْلمام اَل خيفى ان َهَذا احَلِديث ِإمنَّ
ْوُقوفا ائَِفة األوىل وإمتام الطَّائَِفة الثَّانَِية يف َمَكاهنَا خلف االمام َوقد روى مَتَامه مَ حنيَفة َوُهَو َمشى الطَّ 

على بن َعبَّاس من رَِوايَة أيب حنيَفة ذكره حُمَمَّد يف كتاب اآْلاَثر وَساق ِإْسَناد االمام َواَل خيفى ان َذِلك 
  يف الصَّاَلة فَاْلَمْوُقوُف ِفيِه كاملرفوع انْتهىممَّا اَل جَمال ِفيِه أِلَنَُّه تغري ابملثاين

 

 قـَْوله

 [ َويْسجد اخل قَاَل اْلَقارِي امْجَُعوا على ان َصاَلة اخْلَْوف اَثبَِتة احلكم بعد موت النَّيب َصلَّى هللاُ 1259]
ة بَرُسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه ه خُمَْتصَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوحكى َعن اْلُمزيني أَنه قَاَل َمْنُسوَخة َوَعن أيب يُوُسف أَن

ة اْلُمَساِفر َوَسلََّم لَقْوله تـََعاىَل َوِإذا كنت فيهم َوأِجيب أِبَنَُّه قيد واقعي حَنْو قـَْوله تـََعاىَل ان ِخْفُتْم يف َصاَل 
يع الصِيَفات املروية َعن النَّيب َصلَّى هللُا َعَلْيهِ  َا َوَسلَّ  مثَّ اتَّفُقوا على ان مجَِ َم يف َصاَلة اخْلَْوف ُمْعَتد هبَا َوِإمنَّ

ِْجيح قيل َجاَءت يف االخبار ِستَّة عشر نوعا َوقيل أقل َوقيل َأكثر َوقد اخذ ِبُكل  اخْلالف بَينهم يف الرتَّ
هُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه نرَِوايَة مجع من اْلعلَماء َوَما أحسن َقول َأمْحد َواَل حرج على من صلى ِبَواِحَدة ملا َصحَّ عَ 

 َوَسلََّم قَاَل بن حجر َواجْلُْمُهور على َأن اخْلَْوف اَل يُغري عدد الرَّْكَعات )مرقاة(

 

قـَْوله مَلْوت احداي خري َواَل حِلََياتِِه َأي َواَل لوالدة شرير يف شرح السينة زعم أهل اجْلَاِهِليَّة ان كسوف 
ُدوث تغري يف اْلَعامل من موت ووالدة وضرر وقحط َوحَنْوَها فَأْعلم الشَّْمس وخسوف اْلَقَمر يُوجب حُ 

ث ورد يف النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ان كل َذِلك اَبِطل ذكره اْلعلي اْلَقارِي َوقَاَل اْلَعْييِني فَِإن قلت احَلِدي
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 له َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما فَاِئَدة قـَوْ حق من زعم ان َذِلك مَلْوت ِإبـَْراِهيم بن النَّيب َصلَّى هللاُ 

ونه َسببا قلت فَاِئَدته دفع توهم من يـَُقول اَل يْلزم من نفى كَ  مل يقل ِبِه أحد[ َواَل حِلََياتِِه ِإْذ 1262]
 للفقدان ان اَل يكون َسببا لالجياد َفعم الشَّارِع النـَّْفي َعْيين وكرماين

 

ُشوع ي جتلى اِبلنوِر الَِّذي ُهَو نوره انطمس ضوء َما َكاَن من خلقه ِبَسَبب اخلُْ قـَْوله فَِإذا جتلى هللا اخل أَ 
َوَهَذا احَلِديث يدل على َأن كسوف الشَّْمس وخسوف اْلَقَمر اَل يْنَحصر حبيلولة االجرام َكَما زعمت 

 احْلَُكَماء وان َكاَن اأْلَمر َأْحَيااًن حِبَسب قواعدهم )إجْنَاح(

 

ه الزياَِيَدة مل جتلى هللا اخل قَاَل بن اْلقيم يف ِكَتابه ِمْفَتاح َدار السََّعاَدة قَاَل أَبُو َحاِمد اْلَغزايلي َهذِ  قـَْوله فَإذْ 
َيصح نقلَها فَيجب َتْكِذيب انقلها َوَلو صحت َلَكاَن أَتِْويلَها َأْهون من ُمَكابـَرَة أُُمور َقْطِعيَّة فكم ظواهر 

َتِهي يف الوضوح اىل َهَذا احلَْد قَاَل بن اْلقيم َوإْسَناد َهِذه الزيِ أولت ابألدلة اْلَعْقلِ  اَيَدة اَل مْطعن يَّة الَّيِت اَل تـَنـْ
 ِفيِه ورواهتا كلهم ثَِقات حفاظ َلِكن َلَعلَّ َهِذه اللَّْفَظة مدرجة يف احَلِديث من َكاَلم بعض الرَواة َوهِلََذا اَل 

ر صحابيا فَلم ُكُسوف فقد َرَواَها َعن النَّيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بضَعة عشتُوجد يف َسائِر َأَحاِديث الْ 
ُهم يف َحِديثه َهِذه اللَّْفَظة َفمن ُهَنا خيَاف ان تكون ادرجت يف احَلِديث ادراجا َولَْيَست  يذكر أحد ِمنـْ

عقل السَِّليم َوُهَو َأن  ا مسلكا بديع املأخذ يقبله الْ من لفظ َرُسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم على َأن ُهنَ 
كسوف الشَّْمس َواْلَقَمر يُوجب هَلما من اخْلُُشوع واخلضوع ابمنحاء نورمها وانقطاعه َعن َهَذا اْلَعامل َما مل 

املني عَ يكن ِفيِه ذَهاب سلطاهنما وهبائهما َوَذِلَك ُموجب اَل حَمالة هَلما من اخْلُُشوع واخلضوع لرب الْ 
ُه وعظمته وجالله َما يكون َسببا لتجلى الرب تَبارك َوتـََعاىَل هَلما َواَل يستنكر َأن يكون جتلى هللا ُسْبَحانَ 

هَلما يف َوقت مِعني َكَما يدنو من أهل اْلموقف َعِشيَّة َعَرَفة فَيحدث هَلما َذِلك التجلي خشوعا آخر 
َوَلِكن اللَّْفَظة ِعْند  َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ان هللا ِإذا جتلى هَلما انكسفا لَْيَس ُهَو اْلُكُسوف َومل يقل النَّيب 

َأمْحد َوالنََّساِئيي ان هللا ِإذا بدا لَشْيء من خلقه خشع َلُه ولظف بن ماجة فَِإذا جتلى هللا اخل فههنا 
يه خشوع ما ِعْند جتلخشوعان خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوءمها فتجلى هللا فيهَما َفحدث هلَ 

آخر ِبَسَبب التجلي َكَما حدث للجبل ِإْذ جتلى هللا تـََعاىَل ان َصار دكا وساخ يف اأَلْرض َوُهَو َغايَة 
اخْلُُشوع َلِكن الرب تـََعاىَل ابقامها عناية خبلقة النتظام مصاحلهم هبما انْتهى َوقَاَل الَقاِضي اَتج الديين 

 السُّْبِكيي 

ن أَتِْويله ذا جتلى لَشْيء من خلقه خشع َلُه لَْيَس جبيد فَِإنَُّه َمْرِويي يف النََّساِئيي َوَغريه َوَلكِ انكاران هللا إِ 
ا ظَاهر فََأي بعد يف َأن اْلَعامل ابجلزئيات َوِمْقَدار الكائنات ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يقدر يف أزل اآلزال خسوفهم

ت جتليه ْمس َوَفوق جرم اْلَقَمر َبني النَّاظر َوالشَّْمس َويكون َذِلك ُهَو َوقبتوسط اأَلْرض َبني اْلَقَمر َوالشَّ 
ُسْبَحانَُه َعَلْيِهَما فالتجلي َسَبب لكسوفهما فقضاء اْلَعادة بذلك يقارن تَوسط اأَلْرض َوَفوق جرم اْلَقَمر 
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 يم )زجاجة(يث من أَتِْويل بن اْلقَواَل َمانع من َذِلك انْتهى قلت َوَهَذا التَّْأِويل أقرب اىل لفظ احَلدِ 

 

 (1)قـَْوله." 
 (911شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه، اجَلاَلل السُُّيوطي )م -51 .101
ل َوالصََّواب صْ [ َعن أيب َسالم َخاِدم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذا َوقع يف األَ 3870"] .102

 َعن أيب َسالم وامْسه مَمْطُور اأْلسود احلبشي َعن رجل خدم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم )َفخر(

 

[ َأسأَلك اْلَعفو والعافية اْلَعفو التجاوز من الذَّنب والعافية السَّالَمة من االفات والشدائد واسرت 3871]
آمن او مجع َعورَة َوِهي كل َما يتسحىي ِمْنُه ويسوء َصاحبه ان يرى ِمْنُه قـَْوله و عورايت َوِهي ِبُسُكون اْلوَ 

 روعايت ِهَي مجع روعة َوِهي اْلمرة من الروع اْلَفزع )َفخر(

 

قـَْوله َوأَُعوذ بك ان اغتال بَِلْفظ اْلَمْجُهول َأي اْذَهْب من َحْيُث اَل اشعر يف اْلَقاُموس غاله اهلكه كاغتاله 
َها َواَبلغ من ِجَهة واخ ذه من َحْيُث مل يدر َكَذا يف اللمعات قَاَل السَّيِيد َعم اجلَِْهات أِلَن اآْلفَات ِمنـْ

 السيفل لرداءة االفة انْتهى

 

 قـَْوله

ب كل ر [ اللَُّهمَّ رب السََّماَوات َواأْلَْرض ِإَشارَة اىل أُصول اأْلَْسَباب اْلُكلية بِبَـَقاء اْلَعامل َوَقوله وَ 3873]
َشْيء تـَْعِميم لربوبيته تـََعاىَل َأي من العناصر واملواليد وافرادها وجزئياهتا وفالق احْلبي والنوى ِإَشارَة اىل 

يل االرزاق اجلسمانية الَّيِت هبَا بـََقاُؤَها َواحْلب يْستَـْعمل يف الطََّعام والنوى يف التَّْمر َوحَنْوه ومنزل التـَّوْ  جنِْ رَاة َواإْلِ
اله ُقْرآن ِإَشارَة اىل االرزاق الروحانية اْلُمتَـَعليَقة بتدبري َأْحَوال اآْلِخرَة وأحكامها َومل يذكر الزبُور لعدم اشتمَوالْ 

َو على االحكام والشرائع َكَذا قيل قـَْوله اخذ بناصيتها َهَذا عبارَة َعن اْلُقْدرَة َواْلَغَلَبة قـَْوله فـََلْيَس ُدونك هُ 
َناسب الظُُّهور قيض َفوق َوالظَّاِهر يكون َفوق الشَّْيء فالباطن يكون حَتَْتُه فنفى اْلَفْوِقيَّة يُـ َهُهَنا مبَْعىن ن

 َونفي الدونية اْلُبطُون فَافْـَهم ملعات

 

 قـَْوله

[ مثَّ لينفض هبَا َأي بداخلة إزَاره َأي بطرفه وحاشيته من َداخل َأي يْسَتحبي ان ينفض فرَاشه 3874]
زَارحذرا َعن َحيَّ   ة َأو عقرب َأو فارة َأو تـُرَاب أَو قذاة قَاَل يف النِيَهايَة َوأمر بداخلته أِلَن املوتزر أَيُْخذ اإْلِ

َعن  بَِيِميِنِه مثَّ يضع َما بَِيِميِنِه َفوق داخلته َفَمىَت عاجله أَمر وخشى ُسُقوط إزَاره امسكه ِبشَماِلِه َودفع
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زَار َوتبقىنَفسه بَِيِميِنِه فَِإذا َصار اىل  َا حيل بَِيِميِنِه َخارَِجة اإْلِ اِخَلة معلَقة َوهبَا يَقع  فرَاشه َفحل إزَاره فَِإمنَّ الدَّ
َا غري َمْشُغول اْلَيد انْتهى قـَْوله فَِإنَُّه اَل يْدرِي َما َخلفه َأي قَاَم مَقامه بعده )َفخر(  النفض أِلَهنَّ

 

عده واخرج اخلرائطي يف ْيِه قَاَل يف النِيَهايَة َلَعلَّ َهامة َوبت َفَصاَرت ِفيِه بقـَْوله فَِإنَُّه اَل يْدرِي َما َخلفه َعلَ 
قي َمَكارِم اأْلَْخاَلق َعن أيب امامة قَاَل ان الشَّْيطَان لَيْأيت اىل فرَاش الرجل بـَْعَدَما يفرشه أَهله ويتهيئه فيل

لشَّْيطَان ِلك َفاَل يْغضب على أَهله فَِإنَُّه عمل ااْلعود َواحْلجر ليغضبه على َأهله فَِإذا وجد أحدُكم ذَ 
 ِمْصَباح الزجاجة لالمام جالل الديين السُُّيوِطيي 

 

 قـَْوله

ِْمِذيي فـََقرَأَ اِبْلَفاِء ظَاهره على تـَْقِدير فـََقَرأَ اِبلْ 3875] َفاِء انه نفث اوال [ نفث يف َيَدْيِه َوقـَرَأَ َويف رَِوايَة الرتِي
َبِغي ان يكون بعد التِياَلَوة ليوصل برَكة اْلُقْرآن اىل بَ  َومل يقل ِبِه أحدمثَّ قـَرَأَ  شرته َفقيل أَرَاَد أِلَن النفث يـَنـْ

ابهلوى َوالنَّفس  النفث َوقـَرَأَ َوُهَو الصََّواب َوقيل َلَعلَّ سر تـَْقِدميه خُمَالَفة السََّحرَة البطلة َوفَاِئَدة النفث التَّرَبُّك
 لرقية َكَما يتربك بغسالة َما يْكتب من الذيكر واألمساء احْلسىن )َفخر(اْلُمَباشر ل

 

ِْمِذيي  قـَْوله نفث يف َيَدْيِه َوقـَرَأَ ابملعوذتني ِفيِه تـَْقِدمي َوأَتِْخري أِلَن النفث بعد قرءاة املعوذتني َويف  رَِوايَة الرتِي
َلة مجع كفيه  َعن َعاِئَشة ان النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  مثَّ نفث فيهَما فـََقَرأَ قل  كلما اوى اىل فرَاشه كل لَيـْ

ُهَو هللا أحد َوقل أعوذ ِبَربي الفلق َوقل أعوذ ِبَربي النَّاس مثَّ ميسح هبما اْسَتطَاَع من جسده يْبَدأ هبما 
اوال مثَّ قـََرَأ قَاَل  نه لنفثعلى َرأسه َوَوجهه َوَما اقبل من جسده يفعل َذِلك َثاَلث َمرَّات ظَاهره أَْيضا ا

لت اَبلغ الطَّيِييبي َولَْيَس ِفيِه فَاِئَدة َوَلَعلَّ َهَذا َسْهو من اْلَكاِتب أَو من الرَّاِوي ق مل يقل ِبِه أحديف املفاتيح 
ه تـََعاىَل ليف تشنيع َهَذا الَقْول َوقَاَل ختطية اْلُعُدول والثقات اوهن من بَيت العنكبوت فـََهال قَاس على قـَوْ 

 فتوبوا اىل ابرئكم فَاقْـتـُُلوا أَنفسُكم )إجْنَاح(

 

 قـَْوله

 [ َواَل منجأ اِبهْلَْمزَِة ومادته ِباَل مهزَة أِلَنَُّه من النَجاة َوَهَذا للمزاوجة َوقد خُيَفف مهزَة امللجأ هلَِذهِ 3876]
 املزاوجة أَْيضا )إجْنَاح(

 

 قـَْوله

َقَظ َواَل يكون اال يقظة َمعَ [ من تعار من اللَّْيل ِبفَ 3878] َدة بعد الف َأي اْستَـيـْ َكاَلم   ْتح اَتء َورَاء ُمَشدي
خل تـَْفِسري َلُه َأي انتبه ِبَصْوت من اْسِتْغَفار َأو َتْسِبيح َأو َغريمَها َوَقوله فـََقاَل ِحني َيْستَـْيِقظ اَل إَِله ِإالَّ هللا ا
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َا يُوجد َذِلك ملن تعود الذيكر حَ  َكَذا يف اْلمجمع   ىتَّ َصار َحِديث نَفسه يف نَومه ويقظته َوقيل ُهَو متطيَوِإمنَّ
 َوذكر يف اْلَقاُموس التعار السهر والتقلب على اْلفراش يعال َمَع َكاَلم انْتهى )إجْنَاح(

 

 (1)قـَْوله." 
 (974بائر، ابن حجر اهليتمي )م الزواجر عن اقرتاف الك-52 .103
"اللواط وحدمها األذى ابلقول والفعل. واملراد آبية النور الزان بني الرجل واملرأة وحده يف البكر  .104

اجللد، ويف احملصن الرجم. واحتج لذلك أبن الاليت للنساء واللذان للمذكرين. وال يقال غلب املذكر؛ 
 ينئذ ال نسخ يف شيء من اآلايت، وعلى خالفه يلزم النسخألن إفراد النساء من قبل يرد ذلك، وأبنه ح

يف هاتني اآليتني والنسخ خالف األصل، وأبنه يلزم على خالفه أيضا تكرير الشيء الواحد يف احملل 
الواحد مرتني وأنه قبيح، وأبن القائلني أبن هذه يف الزان فسروا السبيل ابجللد والتغريب والرجم، وهذه 

 هلن.األشياء عليهن ال 

صلى هللا  -وأما حنن فنفسر بتسهيل هللا هلا قضاء الشهوة بطريق النكاح. قال: ويدل ملا ذكرانه قوله 
ليه أبن ما وردوا ع« إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان» -عليه وسلم 

يب وجلد البكر تفسري السبيل برجم الث من متقدمي املفسرين، وأبنه جاء يف حديث مل يقل به أحدقاله 
فيدل على أن اآلية يف حق الزان. وأبن الصحابة اختلفوا يف حكم اللواط ومل يتمسك أحد منهم هبذه 
اآلية، فعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل نص يدل على أن هذا احلكم من أقوى الدالئل على 

أبن جماهدا قال بذلك وهو من أكابر متقدمي  أن هذه اآلية ليست يف اللواط. وأجاب أبو مسلم
املفسرين وأبنه ثبت يف أصول الفقه أن استنباط أتويل جديد يف اآلية مل يذكره املفسرون جائز، وأبن 
ما ذكروه يفضي إىل نسخ القرآن خبرب الواحد وهو ممنوع، وأبن مطلوب الصحابة أنه هل يقام احلد 

رجعوا إليها. ويرد أبن الذي أييت عن جماهد خالف ذلك وأبنه على اللوطي وليس يف اآلية ذلك فلم ي
ال حمذور يف نسخ القرآن خبرب الواحد؛ ألن النسخ إمنا هو يف الداللة وهي ظنية فيهما، على أنه سيأيت 

 -أن التحقيق أنه ال نسخ يف ذلك، وزعمه أن تفسري السبيل ابجللد أو الرجم عليها ال هلا مردود فإنه 
، الثيب خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال»فسر السبيل بذلك كما مر، فقال:  -يه وسلم صلى هللا عل

 « .ابلثيب جلد مائة ورجم ابحلجارة والبكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام

 السبيل بذلك جيب قبوله على أن وجهه ظاهر لغة أيضا ألن -صلى هللا عليه وسلم  -وبعد أن فسر 
سواء كان أخف أم أثقل. واملراد بنسائكم فيها الزوجات وقيل الثيبات.  املخلص من الشيء سبيل له

وحكمة إجياب احلبس أوال أن املرأة إمنا تقع يف الزان عند اخلروج والربوز. فإذا حبست يف البيت. مل تقدر 
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على الزان. قال عبادة بن الصامت واحلسن وجماهد: كان هذا يف ابتداء اإلسالم حىت نسخ ابألذى 
 (1)بعده مث نسخ ذلك ابلرجم يف الثيب. وقيل كان."  الذي

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -53 .105
"فاملراد ال يصري مؤمنا إال إذا تعلم من النيب ما حيققه إبرشاد الكتاب الواصل إليه بتوسط امللك  .106

ه إهلا واجب الوجود فائض اجلود إىل غري ذلك مما يثبت ابلشرع، ] )وكتبه( [ أي: ونعتقد بوجود  أن ل
كتبه املنزلة على رسله تفصيال فيما علم يقينا كالقرآن، والتوراة، والزبور، واإلجنيل، وإمجاال فيما عداه، 

: }إان حنن نزلنا اعة لقوله تعاىلوأهنا منسوخة ابلقرآن، وأنه ال جيوز عليه نسخ، وال حتريف إىل قيام الس
[ . وأما كون كالم هللا تعاىل غري خملوق ففيه اختالف بني املعتزلة، 9الذكر وإان له حلافظون{ ]احلجر: 

وأهل السنة. قيل: الكتب املنزلة مائة وأربعة كتب، منها عشر صحائف نزلت على آدم ومخسون على 
ن م، واألربعة السابقة، وأفضلها القرآن، ] )ورسله( [ أبشيث، وثالثون على إدريس، وعشرة على إبراهي

تعرف أهنم بلغوا ما أنزل هللا إليهم، وأهنم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص، أو تواتر تفصيال، 
ويف غريهم إمجاال. وهذا احلديث يدل على ترادف الرسول، والنيب فإنه كما جيب اإلميان ابلرسل جيب 

قلت اي رسول هللا كم وفاء عدة األنبياء؟ قال: »إلمام أمحد عن أيب أمامة قال أبو ذر: ابألنبياء. وعن ا
 اهـ.« ( )مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا

، وهو ظاهر يف التغاير، وعليه اجلمهور يف الفرق بينهما أبن النيب إنسان بعثه هللا، ولو مل يؤمر ابلتبليغ
والرسول من أمر به فكل رسول نيب، وال عكس، فلعل وجه التخصيص أن الرسول هو املقصود ابلذات 

ه ال تبليغ يغ الرسل، فإنيف اإلميان من حيث أنه مبلغ، وأن اإلميان ابألنبياء إمنا يعرف من جهة تبل
لألنبياء، وهللا أعلم. وهذا ال ينايف قوله تعاىل: }ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك 

[ ألن املنفي هو التفصيل، والثابت هو اإلمجال، أو النفي 78ومنهم من مل نقصص عليك{ ]غافر: 
، وما قبلهم ت: ما فائدة ذكر ما بعد الرسلمقيد ابلوحي اجللي، والثبوت متحقق ابلوحي اخلفي. فإن قل

مع أن اإلميان هبم مستلزم لإلميان جبميع ما جاءوا به يستلزم اإلميان جبميع ذلك؟ قلت: التنبيه على 
الرتتيب الواقع؟ فإن هللا تعاىل أرسل امللك ابلكتاب إىل الرسول ملعرفة املبدأ، أو املعاد، وأن اخلري، والشر 

مبقتضى ما قدره، وقضاه، وأراده، وهلذا قدم املالئكة ال لكوهنم أفضل من الرسل؛ جيراين على العباد 
، وهذا الرتتيب مما يقتضيه حكمة عامل التكليف، مل يقل به أحدألنه خمتلف، وال من الكتب إذ 

صلى  -والوسائط، وإال فما قام يل مع هللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب، وال نيب مرسل، معلوم لنبينا 
إذ فيه إشارة إىل متكينه يف وقت كشوف املشاهدة، واستغراقه يف حبر الوحدة حيث  - عليه وسلم هللا
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ال يبقى فيه أثر البشرية، والكونني، وهذا حمل استقامته يف مشهد التمكني الذي أخرب هللا عنه بقوله: 
ني، وال مقام [ وليس هناك مقام جربيل، ومجيع الكروبي9}فكان قاب قوسني أو أدىن{ ]النجم: 

الصفي، واخلليل، ومن دوهنم من األنبياء، وكان أكثر أوقاته كذلك لكن يرده هللا إىل أتديب أمته يف 
بعض األوقات ليجري عليهم أحكام التلوين، وال يذوب يف أنوار كربايء األزل، ] )واليوم اآلخر( [ أي: 

ل الربزخ فإنه آخر يوم من أايم الدنيا، يوم القيامة؛ ألنه آخر أايم الدنيا، وهو األحسن ليشمل أحوا
وأول يوم من أايم اآلخرة، وألنه مقدمته، أو ألنه أخر عنه احلساب، واجلزاء، وقيل هو األبد الدائم الذي 
ال ينقطع لتأخره عن األوقات احملدودة، وذلك أبن تؤمن بوجوده، ومبا فيه من البعث اجلسماين، 

مما جاءت به النصوص. ويف رواية البخاري: والبعث اآلخر، فهو  واحلساب، واجلنة، والنار، وغري ذلك
أتكيد كأمس الذاهب، أو إلفادة تعدده ؛ فإن األول هو اإلخراج من العدم إىل الوجود، أو من بطون 
األمهات إىل الدنيا، والثاين البعث من بطون القبور إىل حمل احلشر، والنشور. ويف أخرى له: وبلقائه، 

فاللقاء االنتقال إىل دار اجلزاء، والبعث بعث املوتى من قبورهم، وما بعده من حساب،  وتؤمن ابلبعث،
وميزان، وجنة، وانر، وقد صرح هبذه األربعة يف رواية. وقيل: اللقاء احلساب، وقيل رؤية هللا تعاىل، 

لدال، ويسكن اوقيل: املراد ابلبعث بعثة األنبياء ] )وتؤمن( [ ، أي: وأن تؤمن ] )ابلقدر( [ : بفتح 
 (1)ما قدره هللا، وقضاه، وإعادة العامل إما." 

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -54 .107
-صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر  - 12" .108
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، ) » :

"  «ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأمواهلم، إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللا
 متفق عليه، إال أن مسلما مل يذكر إال حبق اإلسالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

: -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عمر رضي هللا عنهما( : مر ذكره ]قال: قال رسول هللا  - 12
)أمرت( [ : مل يذكر اآلمر للعلم به، أي أمرين ريب ابلوحي اجللي أو اخلفي ] )أن أقاتل الناس( [ أي: 

 معىن القول ] )حىت يشهدوا( [ أبن أجاهدهم وأحارهبم. فـ " أن " مصدرية، أو مفسرة ملا يف األمر من
ويف رواية: حىت يقولوا ] )أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا( [ أكثر الشراح على أن املراد ابلناس 
عبدة األواثن دون أهل الكتاب؛ ألهنم يقولون: ال إله إال هللا، وال يرفع عنهم السيف إال ابإلقرار بنبوة 

أو إعطاء اجلزية، ويؤيده رواية النسائي: أمرت أن أقاتل املشركني، وال  -عليه الصالة والسالم  -حممد 

                                         
 1/58املصابيح، املال على القاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة  (1)



70 

 

يتم هذا إال على رواية مل يوجد فيها، وأن حممدا رسول هللا. وقال الطييب: املراد األعم، لكن خص منه 
 لأهل الكتاب ابآلية. قيل: وهو األوىل ألن األمر ابلقتال نزل ابملدينة مع كل ما خيالف اإلسالم، قا

د والتبليغ وقراءة فرض عليه التوحي -صلى هللا عليه وسلم  -ابن الصباغ يف " الشامل ": ملا بعث النيب 
[ مث فرض الصالة مبكة، وفرض الصوم بعد 1القرآن بقوله: }اقرأ ابسم ربك الذي خلق{ ]العلق: 

ل قبله، وأما الصيام، وقيسنتني من اهلجرة، واحلج يف السنة السادسة أو اخلامسة، وأما الزكاة فقيل بعد 
اجلهاد فلم يؤذن له مبكة، وأذن له ابملدينة ملن ابتدأ به، مث ابتدأهم به دون احلرم واألشهر احلرم، مث نسخ 
ذلك وأبيح ابتداؤهم يف األشهر احلرم واحلرم. وقال ابن حجر: حىت غاية لـ " أمرت " أو " أقاتل " وهو 

ما مل يعطوا اجلزية إن كانوا من أهلها، أو يعقد هلم أمان أو هدنة  أوىل، أي إىل أن أيتوا أبربعة أشياء:
 إن كانوا من غري أهلها كما استفيد من أدلة أخرى اهـ.

وقوله: وهو أوىل، خالف األوىل؛ ألن الغاية تتعني للمقاتلة القابلة لالستمرار، وال يصح أن يكون غاية 
ا. املفروضة، أبن أيتوا بشرائطها وأركاهنا اجملمع عليه لألمر؛ لعدم االستقرار ] )ويقيموا الصالة( [ أي

قيل فيه دليل ملذهب الشافعي أن اترك الصالة يقتل بشرطه املقرر يف الفقه، وفيه أن الكالم يف املقاتلة 
 ملال يف القتل، ومقاتلة اإلمام لتاركي الصالة إىل أن أيتوا هبا حمل وفاق مع أنه منقوض برتك الزكاة فإنه 

. ] )ويؤتوا الزكاة( [ : وهي ال تكون إال مفروضة، وفيه دليل لقتال مانعيها، وال نزاع فيه، ه أحديقل ب
وا فرضيتهما، وقيل: معناه حىت يقبل -رضي هللا عنهم  -ومن مث قاتلهم الصديق، وأمجع عليه الصحابة 

ة واملالية العبادات البدنيمث قيل: أراد اخلمسة اليت بين اإلسالم عليها، وإمنا خصتا ابلذكر ألهنما أم 
وأساسهما، والعنوان على غريمها، ولذا كانت الصالة عماد الدين، والزكاة قنطرة اإلسالم، وقرن بينهما 
يف القرآن كثريا، أو لكرب شأهنما على النفوس لتكررمها، أو مل يكن الصوم واحلج مفروضني حينئذ، 

ا جئت حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا يب ومب) »واملراد: حىت يسلموا. ويدل عليه رواية البخاري 
؛ وهلذا حذفتا يف رواية استغناء عنهما ابلشهادتني ألهنما األصل، والتحقيق أن يقال: الشهادة « ( به

إشارة إىل ختلية لوح القلب عن الشرك اجللي واخلفي، وسائر النقوش الفاسدة الردية، مث حتليته ابملعارف 
احلكم اإلهلية، واالعتقادات احلقية، وأحوال املعاد، وما يتعلق ابألمور الغيبية واألحوال اليقينية، و 

األخروية؛ ألن من أثبت هللا جبميع أمسائه وصفاته اليت دل عليها اسم هللا، ونفى غريه، وصدق رسالة 
آمن جبميع و فقد وىف بعهدة عهده، وبذل غاية جهده يف بداية جهده،  -النيب بنعت الصدق واألمانة 

ما وجب من الكتب، والرسل، واملعاد، ولذا مل يتعرض ألعداد سائر األعداد، وإقامة الصالة إرشاد إىل 
 (1)ترك الراحات البدنية، وإتعاب اآلالت اجلسدية، وهي أم العبادات اليت إذا وجدت مل يتأخر." 
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 (1014املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م  مرقاة-55 .109
: -لم صلى هللا عليه وس -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أيب هريرة  - 158" .110

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن " »
 واه مسلم.ر « ". آاثم من تبعه، ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 : )من دعا إىل هدى( : قال-صلى هللا عليه وسلم  -)وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا  - 158
ة وهو ال الصاحلالطييب: اهلدى إما الداللة املوصلة أو مطلق الداللة، واملراد هنا ما يهدى به من األعم

حبسب التنكري شائع يف جنس ما يقال هدى أعظمه هدى من دعا إىل هللا وعمل صاحلا، وأدانه هدى 
من دعا إىل إماطة األذى عن طريق املسلمني كان له، أي: للداعي )من األجر مثل أجور من تبعه( : 

مصدر كان، كذا قيل،  فعمل بداللته أو امتثل أمره )ال ينقص( : بضم القاف )ذلك( : إشارة إىل
 واألظهر أنه راجع إىل األجر )من أجورهم شيئا( .

قال ابن امللك: هو مفعول به أو متييز بناء على أن النقص أييت الزما ومتعداي اهـ. والظاهر أن يقال: 
إن شيئا مفعول به أي شيئا من أجورهم أو مفعول مطلق أي شيئا من النقص )ومن دعا إىل ضاللة( ، 

أرشد غريه إىل فعل إمث وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه )كان عليه( : ويف نسخة ]له[ : أي: من 
 فالالم لالختصاص أو للمشاكلة من اإلمث )مثل آاثم من تبعه، ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا( .

طها بقال القاضي: أفعال العباد وإن مل تكن موجبة للثواب والعقاب إال أن عادة هللا سبحانه جرت بر 
هبا ارتباط املسببات ابألسباب، وفعل العبد ما له أتثري يف صدوره بوجه، فكما يرتتب الثواب والعقاب 
على ما يباشره يرتتب أيضا على ما هو مسبب عن فعله كاإلشارة إليه والبحث عليه، وملا كانت اجلهة 

 ن أجره شيئا اهـ.ينقص أجره ماليت استوجب هبا املسبب األجر غري اجلهة اليت استوجب هبا املباشر مل 

عد من مضاعفة الثواب حبسب تضاعف أعمال أمته مبا ال ي -صلى هللا عليه وسلم  -وهبذا يعلم أن له 
وال حيد. وكذا السابقون األولون من املهاجرين واألنصار، وكذا بقية السلف ابلنسبة إىل اخللف، وكذا 

يف كل طبقة وحني.  -عرف فضل املتقدمني على املتأخرين العلماء اجملتهدون ابلنسبة إىل أتباعهم، وبه ي
ب قال ابن حجر: تنبيه: لو اتب الداعي لإلمث وبقي العمل به فهل ينقطع إمث داللته بتوبته ألن التوبة جت

ما قبلها أو ال ألن شرطها رد الظالمة واإلقالع وما دام العمل بداللته موجودا فالفعل منسوب إليه، 
 يقلع؟ كل حمتمل، ومل أر يف ذلك نقال واملنقدح اآلن الثاين اهـ. واألظهر األول وإال فيلزم فكأنه مل يرد ومل

سبه ، مث رد املظامل مقيد ابملمكن، وإقالع كل شيء حبمل يقل به أحدأن نقول بعدم صحة توبته، وهذا 
انقطع، كما أن  ندمحتما، وأيضا استمرار ثواب االتباع مبين على استدامة رضا املتبوع به، فإذا اتب و 

 من انقطع ثواب املتابعة له، وأيضا كان كثري -نعوذ ابهلل منه  -الداعي إىل اهلدى إن وقع يف الردى 
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الكفار دعاة إىل الضاللة، وقبل منهم اإلسالم ملا أن اإلسالم جيب ما قبله، فالتوبة كذلك بل أقوى، 
 (1)فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له. )رواه مسلم( .." 

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -56 .111
"أو حال من الفاعل فقدم اهتماما لشرعية املسألتني يف الدين أو اختصاصا ردا لزعم من ال  .112

 ر أن يصلي صلوات كثرية بوضوء واحد اليرى جواز املسح على اخلفني، وفيه دليل على أن من قد
تكره صالته إال أن يغلب عليه األخبثان، كذا ذكره الشراح، لكن رجع الضمري إىل جمموع اجلمع املذكور 
واملسح على اخلفني يوهم أنه مل يكن ميسح على اخلفني قبل الفتح، واحلال إنه ليس كذلك، فالوجه أن 

نه يفيد ن احلال فإنه بيان للقضية الواقعة يف نفس األمر، وغايته أيكون الضمري إىل اجلمع فقط جتريدا ع
 استمرار حكم املسح إىل آخر اإلسالم فينتفي توهم نسخه، وهللا أعلم )رواه مسلم( .

ولعل املناسبة بني هذا احلديث والباب أنه يدل على أن كل ما أريد القيام إىل الصالة ال جيب الوضوء 
( وقال  «عمدا صنعته اي عمر: ) »-صلى هللا عليه وسلم  -آلية، ولذا قال على ما يتوهم من ظاهر ا

العلماء: تقدير اآلية إذا أردمت القيام إىل الصالة وأنتم حمدثون فاغسلوا إخل. وأما ما ذهب إليه ابن حجر 
من أن وجوب الوضوء كان لكل فرض وإن مل حيدث، مث نسخ هبذا احلديث فبعيد من السياق واللحاق، 

 (2)، ويرده أيضا حديث البخاري عن أنس على ما قدمناه.." مل يقل به أحدع إنه م
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -57 .113
 عليه صلى هللا - قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه  -وعن عبد هللا بن مغفل  - 353" .114

(  «ال يبولن أحدكم يف مستحمه، مث يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) » -وسلم 
 رواه أبو داود والرتمذي والنسائي، إال أهنما مل يذكرا مث يغتسل فيه أو يتوضأ فيه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ها مثقلة مفتوحة أول من دخل بلدة تسرت حني فتح )وعن عبد هللا بن مغفل( : مبعجمة وفاء - 353
املسلمون، قال العسقالين: وألبيه صحبة، وروى عنه ابنه عبد هللا، وقال املصنف: مزين كان من أصحاب 
الشجرة، سكن املدينة مث حتول منها إىل البصرة وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إىل البصرة يفقهون 

ستني، روى عنه مجاعة من التابعني منهم: احلسن البصري وقال: ما نزل الناس، ومات ابلبصرة سنة 
يف األزهار  « ( :ال يبولن أحدكم) » -صلى هللا عليه وسلم  -البصرة أشرف منه )قال: قال رسول هللا 

راد املستحم الذي يغتسل فيه من احلميم وهو املاء احلار، وامل« ( : يف مستحمه»النهي فيه للتنزيه ) 
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 سل مطلقا، ويف معناه املتوضأ، ولذا قال فيما بعد: أو يتوضأ )مث( استبعادية يعين يستبعد من العاقلاملغت
أن جيمع بني ما قبلها وما بعدها )يغتسل فيه( جيوز فيه الرفع أي: مث هو يغتسل واجلزم وهو ظاهر، 

نهي عن اجلمع  املعىن الوجوز النصب يف جواب النهي على أن جيعل مث مبنزلة الواو لكنه يلزم أن يكون 
كما يف: ال أتكل السمك وتشرب اللنب، واحلال أن البول فيه منهي عنه، سواء كان فيه اغتسال أو 
ال. هذا خالصة كالم الطييب وقال يف املغين: أجرى الكوفيون " مث " جمرى الفاء والواو يف جواز نصب 

 هللا حلسن: }ومن خيرج من بيته مهاجرا إىلاملضارع املقرون هبا بعد فعل الشرط واستدل هلم بقراءة ا
[ بنصب يدركه، وأجراها ابن مالك 100ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا{ ]النساء: 
ي ال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذ»جمرامها بعد الطلب فأجاز يف قوله عليه الصالة والسالم: ) 

طف على الرفع بتقدير مث هو يغتسل وبه جاءت الرواية، واجلزم ابلعثالثة أوجه. « ( جيري مث يغتسل منه
فعل النهي، والنصب قال: إبعطاء مث حكم واو اجلمع فتوهم تلميذه اإلمام النووي أن املراد إعطاؤها 
حكمها يف إفادة معىن اجلمع فقال: ال جيوز النصب ألنه يقتضي أن املنهي عنه اجلمع بينهما دون إفراد 

 بل البول منهي عنه سواء أراد االغتسال فيه أو منه أم ال اهـ. مل يقل به أحدهذا أحدمها، و 

وإمنا أراد ابن مالك إعطاءها حكمها يف النصب ال يف املعية أيضا، مث ما أورده إمنا جاء من قبل املفهوم 
لبسوا احلق ت ال املنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظريه أجازه الزجاج والزخمشري يف }وال

[ كون تكتموا جمزوما وكونه منصواب مع أن النصب معناه النهي 42ابلباطل وتكتموا احلق{ ]البقرة: 
عن اجلمع اهـ. وال شك أن قول النووي يف احلديث الذي ذكره ابن مالك من أن املنهي كل واحد 

هنا أن  كالم الطييب  منهما صحيح، وإن علم هني أحدمها من حديث آخر كما نبه عليه املغين خبالف
البول فيه منهي عنه، سواء كان فيه اغتسال أو ال. فإنه ممنوع والصواب أن النهي عن اجلمع بدليل 
التعليل اآليت يف نفس هذا احلديث، وألنه لو ابل يف املستحم ومل يغتسل فيه أبن جعله مهجورا من 

ويع ال للشك ) )أو يتوضأ فيه( أو للتن االغتسال فيه أو اغتسل فيه ابتداء ومل يبل فيه جيوز له ذلك
أي: أكثر وسواس الطهارة )منه: أي: حيصل من البول يف املستحم مث الغسل « ( : فإن عامة الوسواس»

فيه. قال ابن امللك: ألنه يصري ذلك املوضع جنسا فيقع يف قلبه وسوسة أبنه هل أصابه منه رشاش أم 
ه ذ يصيب أرضه النجسة ابلبول مث يعود إليه فكره البول فيال؟ وقال ابن حجر: ألن ماء الطهارة حينئ

لذلك، ومن مث لو كانت أرضه حبيث ال يعود منها رشاش أو كان له منفذ حبيث ال يثبت فيه شيء من 
البول مل يكره البول فيه إذ ال جير إىل وسواس ألمنه من عود الرشاش إليه يف األول ولطهر أرضه يف الثاين 

مير عليها اهـ. وهو يؤيد اعرتاضنا على الطييب، وكأنه ذهل عن كالم الطييب أو انتقل أبدىن ماء طهور 
إىل كالم النووي، ولذا سكت عنه وهللا أعلم. )رواه أبو داود( . وكذا ابن ماجه )والرتمذي، والنسائي، 
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ولعل وجه  .إال أهنما( : أي الرتمذي والنسائي كابن ماجه )مل يذكرا: مث يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه( 
 (1)اإلطالق أن املفهوم من لفظ املستحم هو أن يغتسل فيه أو يتوضأ أو ابلنظر إىل األغلب الواقع.." 

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -58 .115
عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال  وعن أيب هريرة رضي هللا» - 1138" .116

[ فقولوا: آمني، وإذا ركع فاركعوا، 7تبادروا اإلمام: إذا كرب فكربوا، وإذا قال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: 
ذكر: متفق عليه ؛ إال أن البخاري مل ي« ". وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد

 [ .7ال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: " وإذا ق

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

( أي: ال  «ال تبادروا اإلمام»)وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  - 1138
[ فقولوا: آمني( : فيه 7تسبقوه فاملغالبة للمبالغة )إذا كرب فكربوا، وإذا قال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: 

"، قال ابن حجر: أي إذا أراد أن « وإذا قرأ فأنصتوا»شارة إىل األمر ابالستماع كما ورد يف رواية " إ
يقول ملا مر يف حبث التأمني أنه يسن مقارنة أتمينه لتأمني إمامه. قلت: هذا التقدير خطأ خمالف 

[ فيصري مقدما 7فاحتة: للمطلوب، فإنه حينئذ يقع أتمني املأمومني عند قول اإلمام }وال الضالني{ ]ال
من األئمة. )وإذا( : ويف نسخة: فإذا )ركع فاركعوا( : الفاء التعقيبية  ومل يقل به أحدعلى أتمني اإلمام 

تشري إىل مذهبنا الذي قدمنا )وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد( : وظاهره 
{ عليه، إال أن البخاري مل يذكر: " وإذا قال: }وال الضالنيالتقسيم والتوزيع كما عليه أئمتنا. )متفق 

 (2)[ : يعين مع قوله فقولوا: آمني.." 7]الفاحتة: 
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -59 .117
مث قال: " رب اغفر يل، غفر له "، أو قال " فدعا، استجيب "ويؤيد األول ما عند اإلمساعيلي،  .118

له "، شك الوليد، ذكره األهبري، ويف احلصن: " اللهم اغفر يل " أو يدعو من غري لفظ، مث قال، وهللا 
أعلم )" استجيب له "( ، أي: ما دعاه من خصوص املغفرة أو من عموم املسألة، قال ابن امللك: املراد 

ليقينية ؛ ألن االحتمالية اثبتة يف غري هذا الدعاء )" فإن توضأ وصلى "( : قال الطييب هبا االستجابة ا
قوله: فإن توضأ جيوز أن يعطف على قوله: دعا أو على قوله: قال ال إله إال هللا، واألول أظهر، واملعىن 

( . اهـ. "من استيقظ من النوم فقال: كيت وكيت مث إن دعا استجيب له، فإن صلى )" قبلت صالته 
 هذه اجلملة، يف ومل يقل به أحدوكأنه اختار األول لقربه اللفظي، مع أنه يلزم منه الشك والرتديد، 
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فالظاهر هو الثاين ؛ ألن املدار على املعاين، قال ابن امللك: وهذه املقبولية اليقينية على الصالة املتعقبة 
 (1)واه األربعة على ما يف احلصن.." على الدعوة احلقيقية كما قبلها. )رواه البخاري( : ور 

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -60 .119
لة كان إذا أوى إىل فراشه كل لي  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »وعن عائشة  - 2132" .120

[ وقل أعوذ برب الفلق وقل 1فيهما فقرأ فيهما }قل هو هللا أحد{ ]اإلخالص: مجع كفيه مث نفث 
أعوذ برب الناس مث ميسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، 

صلى هللا  -متفق عليه، وسنذكر حديث ابن مسعود ملا أسري برسول هللا « . يفعل ذلك ثالث مرات
 يف ابب املعراج إن شاء هللا تعاىل. -عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 كان إذا أوى( ابلقصر وميد )إىل فراشه( ،  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن عائشة أن النيب  - 2132
أي أاته واستقر فيه )كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما( قيل: النفث إخراج ريح من الفم مع شيء من 

اجلزري يف املفتاح: النفث شبيه ابلنفخ وهو أقل من التفل ألن التفل ال يكون إال ومعه  الريق، وقال
شيء من الريق اهـ ويوافقه ما يف اهلداية والقاموس )فقرأ( ، أي بعد النفث وعقبيه )فيهما( ، أي يف 

على أن  هالكفني )قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس( قال الطييب: دل ظاهر 
النفث مقدم على القراءة فقيل: خالف السحرة، أو املعىن: مث أراد النفث فقرأ فنفث، قال بعض شراح 

  يقل به أحدملاملصابيح وىف صحيح البخاري: وقرأ ابلواو وهو الوجه ألن تقدمي النفث على القراءة مما 
الراوي، قال ابن امللك: ختطئة  وذلك ال يلزم من الواو بل من الفاء ولعل الفاء سهو من الكاتب أو

الرواة العدول مبا عرض له من الرأي خطأ هال قاسوا هذه الفاء على ما يف قوله " }فإذا قرأت القرآن 
[ " على أن التوبة 54[ " وقوله " }فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا{ ]البقرة: 98فاستعذ ابهلل{ ]النحل: 

ييب وقوله على النفث فيهما فقرأ فيهما اهـ وهو مآل أتويل الطمؤخرة عن القتل، فاملعىن مجع كفيه مث عزم 
التوبة مؤخرة عن القتل ال وجه له ألن القتل إمنا هو عالمة توبتهم أو شرطها، قال ابن حجر: عطف 
بثم لرتتب النفث فيهما على مجعهما مث ابلفاء ليبني أن ذلك النفث ليس املراد به جمرد نفخ مع ريق بل 

مرتبة على ابتداء النفث مقارنة لبقيته، وقال الطييب: وزعم أن احلديث جاء يف صحيح  مع قراءته فهي
البخاري ابلواو مردود ألنه فيه ابلفاء اهـ وحيتمل أن يكون يف نسخة صحيحة واملثبت مقدم على النايف 

سه أ)مث ميسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ( بيان أو بدل ليمسح )هبما( ، أي مبسحهما )على ر 
ووجهه وما أقبل من جسده( ، وما أدبر منه )يفعل ذلك ثالث مرات. متفق عليه( قال اجلزري يف 
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صلى  -احلصن: رواه البخاري واألربعة، وهللا أعلم )وسنذكر حديث ابن مسعود ملا أسري برسول هللا 
ونه أنسب بذلك و لكيف ابب املعراج إن شاء هللا تعاىل( وهو إما لتكرره حوله إليه أ -هللا عليه وسلم 

وها أان ها هنا أذكر احلديث على ما يف املصابيح بشرحه البن امللك  -وهللا أعلم ابلصواب  -الباب 
ي إذ أسرى جمهول أسرى يسر  -صلى هللا عليه وسلم  -تتميما لفائدة الكتاب: ملا أسري برسول هللا 

 أقصى اجلنة هول إىل سدرة املنتهى وهي شجرة يفليال وإمنا املراد هنا ليلة املعراج انتهى به على صيغة اجمل
ينتهي إليها علم األولني واآلخرين وال يتعداها أو أعمال العباد أو نفوس السائحني يف املأل األعلى، 
فيجتمعون فيه اجتماع الناس يف أنديتهم وال يطلع على ما وراءها غري هللا، فأعطي ثالاث: أعطي الصلوات 

م بقرة وغفر بصيغة اجملهول ملن ال يشرك ابهلل شيئا من أمته. املقحمات بضم املياخلمس وخواتيم سورة ال
واحلاء املهملة اخلفيفة املكسورة مرفوعة بغفر وهي الذنوب اليت تقحم أصحاهبا، أي تلقيهم يف النار، 

 -سلم صلى هللا عليه و  -ومنهم من يشددها من قحم يف األمر إذا دخل فيه من غري رؤية يعين أعطي 
 (1)الشفاعة ألهل الكبائر من أمته.." 

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -61 .121
"مالك رواية إحرامها ابلعمرة وأوله ابن عبد الرب أبنه من حيث إن فسخ العمرة وجعلها حجا  .122

، خبالف فسخ احلج إىل العمرة فإنه خمتلف يف جوازه إىل اآلن، على أن رفضها لعمرهتا مل يقل به أحد
ابلكلية غري حمقق، فقد قال مجاعة: حيتمل أن أمره هلا برفض عمرهتا ترك التحلل منها، وإدخال احلج 

أمرها  - المعليه الصالة والس -وهو مردود أبنه  -رمحه هللا  -عليها حىت تصري قارنة، ذكره ابن حجر 
 بنقض شعرها ومشط رأسها، ورواية مسلم فأمسكي عن العمرة أي عن أعماهلا ألجل رفضها.

وإهنا قالت: وارجع حبج العتقادها أن إفراد العمرة ابلعمل، أفضل  -رمحه هللا  -وأما قول ابن حجر 
ركت العمرة أئمتنا إهنا تورد هذا التأويل برواية أمحد وأرجع أان حبجة ليس معها عمرة، وهذا صريح لقول 

وحجت مفردة، وأخذوا منه أن للمرأة إذا أهلت ابلعمرة متمتعة فحاضت قبل الطواف أن ترتك العمرة، 
وهتل ابحلج مفردة، وكذا إذا ضاق الوقت، ووقف القارن قبل أفعال العمرة فإنه يكون رافضا لعمرته، 

ا أهلي ا أهلت بعمرة فحاضت بسرف فقال هلفيقضيها ويلزمه دم لرفضها، وال ينافيه رواية مسلم أهن
ابحلج، فلما طهرت وطافت وسعت أي بعد الوقوف قال هلا قد حللت من حجك وعمرتك، وذلك 
ألهنا رفضت أفعال العمرة ال أهنا فسخت العمرة ابحلج، إذ ال قائل به كما قال مالك، مث ملا شكت 

لتنعيم، لناس يرجعون حبجة وعمرة كاملة أعمرها من اإليه أهنا جتد يف نفسها أهنا مل تطف إال بعد احلج وا
أي يقوم مقامهما يف اجلملة وأهنا خترج من « . طوافك يسعك حلجتك وعمرتك»وأما رواية مسلم: 
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 إحرام العمرة.

دنة، ( وهو بضم الباء وسكون الدال مجع ب-صلى هللا عليه وسلم  -)وقدم علي من اليمن ببدن النيب 
)ماذا قلت( هلا،  لعلي -صلى هللا عليه وسلم  -ب بذحبه من اإلبل )فقال( أي النيب واملراد هنا ما يتقر 

ذلك  فيمن حل ولبست ثيااب صبيغا واكتحلت فأنكر -رضي هللا عنها  -وجاء يف رواية )فوجد فاطمة 
 - عنه رضي هللا -عليها( قال النووي: قلنا ظنا أنه ال جيوز، فقالت: إن أيب أمرين هبذا، فكان علي 

نعت، حمرشا على فاطمة للذي ص -صلى هللا عليه وسلم  -ابلعراق يقول: فذهبت إىل رسول هللا 
ها، فقال: فيما ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت ذلك علي -صلى هللا عليه وسلم  -مستفتيا لرسول هللا 

: }فمن صدقت صدقت ماذا قلت )حني فرضت احلج( أي ألزمته على نفسك ابلنية والتلبية قال تعاىل
رمحه  -[ )قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك( قال ابن امللك 197فرض فيهن احلج{ ]البقرة: 

 -وسلم  صلى هللا عليه -هللا: يدل على جواز تعليق إحرام الرجل على إحرام غريه )قال( أي النيب 
هلدي( عمرة ومعي )ا)فإن معي( بسكون الياء وفتحها أي إذا علقت إحرامك إبحرامي، فإين أحرمت ابل

وال أقدر أن أخرج من العمرة ابلتحلل )فال حتل( هني أو نفي أي ال حتل أنت ابخلروج من اإلحرام كما 
 ال أحل، حىت تفرغ من العمرة واحلج.

)قال( أي جابر )فكان مجاعة اهلدي( أي من اإلبل )الذي قدم به( أي بذلك اهلدي )علي من اليمن( 
أي من اهلدي  مائة( -صلى هللا عليه وسلم  -)والذي أتى به النيب  -سلم صلى هللا عليه و  -أي له 

)قال( أي جابر )فحل الناس( أي خرج من اإلحرام من أحرم ابلعمرة ومل يكن معه هدي بعد الفراغ 
مل حتل  -رضي هللا عنها  -رمحه هللا: قيل هذا عام خمصوص ألن عائشة  -منها )كلهم( قال الطييب 

اق اهلدي، أقول لعلها ما أمرت بفسخ احلج إىل العمرة أو كانت معتمرة وأمرت إبدخال ومل تكن ممن س
ع أن احللق رمحه هللا: وإمنا قصروا م -احلج عليها لتكون قارنة كما سيأيت قريبا )وقصروا( قال الطييب 

يضا أأفضل ألن يبقى هلم بقية من الشعر حىت حيلق يف احلج اهـ. وليكون شعرهم يف ميزان حجتهم 
سببا لزايدة أجرهم، وليكونوا داخلني يف املقصرين واحمللقني، جامعني بني العمل ابلرخصة والعزمية )إال 

( استثناء من ضمري حلوا )ومن كان معه هدي( عطفا على املستثىن -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
فيه من  جاج يرتوون ويشربون)فلما كان يوم الرتوية( وهو اليوم الثامن من ذي احلجة، مسي به ألن احل

 (1)املاء ويسقون الدواب ملا بعده، وقيل ألن اخلليل تروى فيه أي تفكر يف ذبح." 
 (1031التيسري بشرح اجلامع الصغري، املناوي، عبد الرؤوف )م -62 .123
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ويف رواية أخراهن فتساقطا وبقي وجوب واحدة من "مباء طهور )سبع مرات أوالهن ابلرتاب(  .124
السبع ويف رواية وعفروه الثامنة ابلرتاب وليس فيه دليل على وجوب غسله اثمنة خالفا ملن زعمه ألنه 
إمنا مساها اثمنة الشتماهلا على نوعي الطهور احتج به الشافعي على جناسة الكلب ألن الطهارة إما عن 

 انء فتعني كوهنا للخبث والتعفري ابلرتاب تعبدي وقيل للجمع بنيحدث أو خبث وال حدث على اإل
 الطهورين )م د عن أيب هريرة(

)طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل( ابلبناء للمفعول )سبعا األوىل ابلرتاب( الطهور )واهلر 
بة للهر مرتوك نسمثل ذلك( هذا يف الكلب مرفوع ويف اهلر موقوف ورفعه غلط وبفرض الرفع هو ابل

 من أهل املذاهب املنبوعة )ك عن أيب هريرة( وقال صحيح وأقروه مل يقل به أحدالظاهر 

)طهور كل أدمي( أي مطهر كل جلد ميتة جنس ابملوت )دابغه( فيه رد على من قال ال يطهر جلد امليتة 
ا املصطفى نة فقال هلابلدابغ )أبو بكر( الشافعي )يف الغيالنيات عن عائشة( قالت ماتت شاة مليمو 

 أال استمتعتم إبهاهبا فقالت كيف وهي ميتة فذكره ورواته ثقات

)طهور الطعام( أي الطهور ألجل أكل الطعام )يزيد يف الطعام( حبصور الربكة فيه )والدين( بكسر الدال 
)عن عبد  ن)والرزق( أي يبارك يف كل منها واملراد الوضوء قبل الطعام وهو اللغوي )أبو الشيخ( بن حيا

 هللا بن جراد( بصغية احليوان املعروف

)طواف سبع( ابلكعبة )ال لغو فيه( أي ال ينطق فيه الطائف بباطل وال لغط )يعدل عتق رقبة( أي ثوابه 
 مثل ثواب العتق )عب عن عائشة(

)طوافك( ابلكسر خطااي لعائشة )ابلبيت وسعيك بني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك( فيه أن 
قارن ال يلزمه إال ما يلزم املفرد وأنه جيز به طواف واحد وسعي واحد وبه قال الثالثة خالفا أليب حنيفة ال

 )د عن عائشة( وسكت عليه فهو صاحل

)طوىب( أتنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل )للشأم( قيل وما ذاك قال )ألن مالئكة الرمحن 
بن  ل الربكة ودفع املهالك واملؤايت )حم ت ك عن زيدابسطة أجنحتها عليها( أي حتفها وحتوطها إبنزا

 اثبت( // إبسناد صحيح //

)طوىب للشأم أن الرمحن لباسط رمحته عليه( لفظ الطرباين يده بدل رمحته والقصد بذلك اإلعالم بشرف 
 ذلك اإلقليم وفضل السكىن به )طب عنه( ورجاله رجال الصحيح

س صاحلون يف أانس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم( )طوىب للغرابء( قالوا ومن هم قال )أان
 ويف رواية من يبغضهم أكثر ممن حيبهم )حم عن ابن عمرو( بن العاص وفيه ابن هليعة

)طوىب للمخلصني( أي الذين أخلصوا أعماهلم من شوائب الرايء وحمضوا عبادهتم هلل )أولئك مصابيح 
ريه ملا أخلصوا يف املراقبة وقطعوا النظر عما سواه مل يكن لغاهلدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء( ألهنم 
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 عليهم سطان من فتنة وال شيطان )حل عن ثوابن( // إبسناد ضعيف //

)طوىب للسابقني( يوم القيامة )إىل ظل هللا( أي إىل ظل عرشه قيل من هم قال )الذين إذا أعطوا احلق 
سهم( وال تسويف )والذين حيكمون للناس حبكمهم ألنفقبلوه وإذا سئلوه بذلوه( أي أعطوه من غري مطل 

 أي مبثله وهذه صفة أهل القناعة وهي احلياة الطيبة )احلكيم( يف نوادره )عن عائشة( رمز املؤلف حلسنه

)طوىب للعلماء( أي اجلنة هلم )طوىب للعباد( بضم املهملة وشد املوحدة مجع عابد )ويل ألهل األسواق( 
 يالء الغفلة والتخليط عليهم )فر عن أنس( بن مالكأي شدة هلكة هلم الست

 (1))طوىب." 
 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -63 .125
)احلقوه( بكسر الالم )كله( أي شعر الرأس أي أزيلوه حبلق أو غريه كقص أو نورة  - 275" .126

مته من األذى وغريه قد يؤذي. قال احلراين: واحللق إزالة ما يتأتى الزوال فيه وخص احللق لغلبته وسال
ابلقطع من اآللة املاضية يف عمله والرأس جمتمع اخللقة وجمتمع كل شيء رأسه )أو اتركوه( ويف رواية أو 

عذر ل ذروه )كله( فإن احللق لبعض الرأس وترك بعضه مثله ويسمى القزع فهو مكروه مطلقا تنزيها إال
سواء كان لرجل أو امرأة ذكره النووي وسواء كان يف القفا أو الناصية أو الوسيط خالفا لبعضهم وأكده 
بقوله كله دفعا لتوهم التجوز إبرادة األكثر وذلك ملا فيه من التشويه وتقبيح الصورة والتعليل بذلك كما 

هي كما اليهود وفهم من إطالقه عموم النقال القرطيب أشبه منه أبنه زي أهل الدعارة والفساد وأبنه زي 
لو ترك منه مواضع متفرقة أو حلق األكثر وترك حمال واحدا وهذا من كمال حمبة املصطفى صلى هللا 
عليه وسلم للعدل فإنه أمر به حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه فنهاه عن حلق بعض وترك بعض ألنه 

له يدل ريه املشي يف نعل واحدة وقوله احلقوه كظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاراي ونظ
على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وذهب بعض املالكية إىل ختصيصه حبالة الضرورة حمتجا بورود 
النهي عنه إال يف احلج لكونه من فعل اجملوس والصواب احلل بال كراهة وال خالف األوىل وأما قول أي 

ه أنه كان ويه وخمالفة طريق املصطفى صلى هللا عليه وسلم إذ مل ينقل عنشامة األوىل تركه ملا فيه من التش
حيلقه بل إذا قصد به التقرب يف غري نسك أمث ألنه شرع يف الدين ما مل أيذن به هللا ففي حيز املنع بال 
ريب كيف وقد حلق املصطفى صلى هللا عليه وسلم رؤوس أبناء جعفر بن أيب طالب ويف أيب داود أنه 

النيب صلى هللا عليه وسلم رجل اثئر الرأس فقال مه أحسن إىل شعرك أو احلقه فانظر كيف سوى أتى 
بني ترجيله وحلقه وخريه بينهما؟ وأعدل حديث يف هذا املقام قول حجة االسالم ال أبس حبلقه ملريد 

ومن عسر  التنظيف وال أبس برتكه ملن يدهن ويرتجل يعين من قدر على دهنه وترجيله فبقاؤه له أوىل

                                         
 2/117صغري، املناوي، عبد الرؤوف التيسري بشرح اجلامع ال (1)
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عليه كضعيف وفقري منقطع علم من بقائه أنه يتلبد وجيمع الوسخ والقمل فالتنظيف منه حبلقه أوىل 
والكالم كله يف الذكر أما األنثى فحلقها له مكروه حيث ال ضرر بل إن كانت مفرتشة ومل أيذن احلليل 

حلقت رأسها بال إذن زوجها حرم بل عده يف املطامح من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا 
 مل يقل به أحدسقط صداقها وذلك صرخة من الشيطان 

)د( يف الرتجيل )ن( يف الزينة )عن( عبد هللا )بن عمر( بن اخلطاب قال رأى النيب صلى هللا عليه وسلم 
صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فذكره وقضية صنيع املؤلف أنه مل خيرج يف أحد الصحيحني وإال ملا 

دل عنه وهو غريب فقد خرجه مسلم تلو حديث النهي عن القزع ابلسند الذي ذكره وأخرجه به أبو ع
داود لكنه مل يذكر لفظه بل قال ولذلك فلم يتفطن له املؤلف ومن مث عزاه احلميدي كأيب مسعود 
 الدمشقي إىل مسلم وتبعهما املزي يف األطراف قال يف اجملموع وحديث أيب داود صحيح على شرط

 (1)الشيخني." 
 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -64 .127
)اختالف( افتعال من اخللف وهو ما يقع من افرتاق بعد اجتماع يف أمر من األمور  - 288" .128

الجتهاد يف اذكره احلراين )أميت( أي جمتهدي أميت يف الفروع اليت يسوغ االجتهاد فيها فالكالم يف 
األحكام كما يف تفسري القاضي قال: فالنهي خمصوص ابلتفرق يف األصول ال الفروع انتهى. قال 
السبكي: وال شك أن االختالف يف األصول ضالل وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما 

ب على هذا ملناسذهب إليه مجع من أن املراد االختالف يف احلرف والصنائع فرده السبكي أبنه كان ا
أن يقال اختالف الناس رمحة إذ ال خصوص لألمة بذلك فإن كل األمم خمتلفون يف احلرف والصنائع 
فال بد من خصوصية قال: وما ذكره إمام احلرمني يف النهاية كاحلليمي من أن املراد اختالفهم يف املناصب 

ية من محة( للناس كذا هو اثبت يف رواوالدرجات واملراتب فال ينساق الذهن من لفظ االختالف إليه )ر 
عزى املصنف احلديث إليه فسقطت اللفظة منه سهوا أي اختالفهم توسعة على الناس جبعل املذاهب  
كشرائع متعددة بعث النيب صلى هللا عليه وسلم بكلها تضيق هبم األمور من إضافة احلق الذي فرضه 

محة السهلة ما ال طاقة هلم به توسعة يف شريعتهم السهللا تعاىل على اجملتهدين دون غريهم ومل يكلفوا 
فاختالف املذاهب نعمة كبرية وفضيلة جسيمة خصت هبا هذه األمة فاملذاهب اليت استنبطها أصحابه 
فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له وقد وعد بوقوع ذلك فوقع وهو من 

نة جتهاد يف العقائد فضالل ووابل كما تقرر واحلق ما عليه أهل السمعجزاته صلى هللا عليه وسلم أما اال
واجلماعة فقط فاحلديث إمنا هو يف االختالف يف األحكام ورمحة نكرة يف سياق اإلثبات ال تقتضي 

                                         
 1/201قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (1)
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عموما فيكفي يف صحته أن حيصل يف االختالف رمحة ما يف وقت ما يف حال ما على وجه ما. وأخرج 
ن القاسم بن حممد أو عمر بن عبد العزيز ال يسرين أن أصحاب حممد مل خيتلفوا البيهقي يف املدخل ع

ألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة ويدل لذلك ما رواه البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا أصحايب 
مبنزلة النجوم يف السماء فبأيهم اقتديتم اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة قال السمهودي: واختالف 

صحابة يف فتيا اختالف األمة وما روي من أن مالكا ملا أراده الرشيد على الذهاب معه إىل العراق ال
على املوطأ كما محل عثمان الناس على القرآن. فقال مالك: أما محل  -[210]-وأن حيمل الناس 

ى هللا عليه لالناس على املوطأ فال سبيل إليه ألن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم افرتقوا بعد موته ص
وسلم يف األمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم وقد قال صلى هللا عليه وسلم اختالف أميت رمحة  
كالصريح يف أن املراد االختالف يف األحكام كما نقله ابن الصالح عن مالك من أنه قال يف اختالف 

ال انس فيه ليس كما قأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمطئ ومصيب فعليك االجتهاد قال و 
توسعة على األمة ابالجتهاد إمنا هو ابلنسبة إىل اجملتهد لقوله فعليك ابالجتهاد فاجملتهد مكلف مبا أداه 
إليه اجتهاده فال توسعة عليه يف اختالفهم وإمنا التوسعة على املقلد فقول احلديث اختالف أميت رمحة 

إخل إمنا هو الرد على من قال من كان أهال  للناس أي ملقلديهم ومساق قول مالك خمطئ ومصيب
لالجتهاد له تقليد الصحابة دون غريهم ويف العقائد البن قدامة احلنبلي أن اختالف األئمة رمحة واتفاقهم 

 حجة انتهى

]فإن قلت[ هذا كله ال جيامع هنى هللا تعاىل عن االختالف بقوله تعاىل }واعتصموا حببل هللا مجيعا وال 
له تعاىل }وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات{ اآلية ]قلت[ تفرقوا{ وقو 

هذه دسيسة ظهرت من بعض من يف قلبه مرض وقد قام أبعباء الرد عليه مجع جم منهم ابن العريب 
هلك أ وغريه مبا منه أنه سبحانه وتعاىل إمنا ذم كثرة االختالف على الرسل كفاحا كما دل عليه خرب إمنا

الذين من قبلكم كثرة اختالفهم على أنبيائهم وأما هذه األمة فمعاذ هللا تعاىل أن يدخل فيها أحد من 
العلماء املختلفني ألنه أوعد الذين اختلفوا بعذاب عظيم واملعرتض موافق على أن اختالف هذه األمة 

بينها وبني  بياء فال تعارضيف الفروع مغفور ملن أخطأ منهم فتعني أن اآلية فيمن اختلف على األن
احلديث وفيه رد على املتعصبني لبعض األئمة على بعض وقد عمت به البلوى وعظم به اخلطب قال 
الذهيب: وبني األئمة اختالف كبري يف الفروع وبعض األصول وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات 

الفوا فيه إال اتباع الكتاب والسنة وكلما خ منكرة وإمنا أمران ابتباع أكثرهم صوااب وجنزم أبن غرضهم ليس
لقياس أو أتويل قال وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فال تبادر لتغليطه فقد 
قال علي كرم هللا وجهه ملن فال له أتظن أن طلحة والزبري كاان على ابطل اي هذا إنه ملبوس عليك إن 

ق تعرف أهله وما زال االختالف بني األئمة واقعا يف الفروع وبعض احلق ال يعرف ابلرجال اعرف احل
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األصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جالله وأنه ليس كمثله شيء وأن ما شرعه رسوله حق 
وأن كتاهبم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وإمنا وضعت املناظرة لكشف احلق وإفادة العامل االذكى 

وتنبيه األغفل األضعف فإن داخلها زهو من األكمل وانكسار من األصغر فذاك دأب  العلم ملن دونه
 النفوس الزكية يف بعض األحيان غفلة عن هللا فما الظن ابلنفوس الشريرة املنطفية انتهى

وجيب علينا أن نعتقد أن األئمة األربعة والسفيانني واألوزاعي وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وسائر 
مة على هدى وال التفات ملن تكلم فيهم مبا هم بريئون منه والصحيح وفاقا للجمهور أن املصيب األئ

يف الفروع واحد وهلل تعاىل فيما حكم عليه أمارة وأن اجملتهد كلف إبصابته وأن خمطئه ال أيمث بل يؤجر 
ن يقلد مذهبا تهد أفمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فأجر نعم إن قصر اجملتهد أمث اتفاقا وعلى غري اجمل

معينا وقضية جعل احلديث االختالف رمحة جواز االنتقال من مذهب آلخر والصحيح عند الشافعية 
جوازه لكن ال جيوز تقليد الصحابة وكذا التابعني كما قاله إمام احلرمني من كل من مل يدون مذهبه 

 ظهر تقييد بعة انتشرت وحتررت حىتفيمتنع تقليد غري األربعة يف القضاء واالفتاء ألن املذاهب األر 
مطلقها وختصيص عامها خبالف غريهم النقراض اتباعهم وقد نقل اإلمام الرازي رمحه هللا تعاىل إمجاع 

 احملققني على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم انتهى

نسبته ملن جيوز  ه إن علمنعم جيوز لغري عامي من الفقهاء املقلدين تقليد غري األربعة يف العمل لنفس
تقليده ومجع شروطه عنده لكن بشرط أن ال يتتبع الرخصة أبن أيخذ من كل مذهب األهون حبيث 
تنحل ربقة التكليف من عتقه وإال مل جيز خالفا البن عبد السالم حيث أطلق جواز تتبعها وقد حيمل  

املذكور وقول ابن احلاجب   إىل االحنالل -[211]-كالمه على ما إذا تتبعها على وجه ال يصل 
كاآلمدي من عمل يف مسألة بقول إمام ليس له العمل فيها بقول غريه اتفاقا إن أراد به اتفاق األصوليني 
فال يقضي على اتفاق الفقهاء والكالم فيه وإال فهو مردود ومفروض فيما لو بقي من آاثر العمل األول 

مامني كتقليد اإلمام الشافعي يف مسح بعض الرأس ما يستلزم تركب حقيقة ال يقول هبا كل من اإل
واإلمام مالك يف طهارة الكلب يف صالة واحدة فعلم أنه إمنا ميتنع تقليد الغري يف تلك الواقعة نفسها ال 

غري مثلها كأن أفىت ببيونة زوجته بنحو تعليق فنكح أختها مث أفىت أبن ال بينونة ليس له الرجوع لألوىل ب
ألن   ذ بشفعة جوار تقييدا للحنفي مث استحقت عليه فيمتنع تقليده الشافعي يف تركهاإابنتها وكان أخ

كال من اإلمامني ال يقول به فلو اشرتى بعده عقارا وقلد اإلمام الشافعي يف عدم القول بشفعة اجلوار 
ابن احلاجب و مل مينعه ما تقدم من تقليده يف ذلك فله االمتناع يف تسليم العقار الثاين وإن قال اآلمدي 

ومن على قدمها كاحمللى ابملنع يف هذا وعمومه يف مجيع صور ما وقع العمل به أوال فهو ممنوع وزعم 
االتفاق عليه ابطل وحكى الزركشي أن القاضي أاب الطيب أقيمت صالة اجلمعة فهم ابلتكبري فذرق 

ة وممن جرى على لف عند احلاجعليه طري فقال أان حنبلي فأحرم ومل مينعه عمله مبذهبه من تقليد املخا
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ذلك السبكي فقال: املنتقل من مذهب آلخر له أحوال: األول أن يعتقد رحجان مذهب الغري فيجوز 
عمله به اتباعا للراحج يف ظنه الثاين أن يعتقد رجحان شيء فيجوز الثالث أن يقصد بتقليده الرخصة 

ألنه متبع هلواه  أن يقصد جمرد الرتخص فيمتنع فيما حيتاجه حلاجة حلقته أو ضرورة أرهقته فيجوز الرابع
ال للدين اخلامس أن يكثر ذلك وجيعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع ملا ذكر ولزايدة فحشه السادس أن 
جيتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة ابإلمجاع فيمتنع السابع أن يعمل بتقليد األول كحنفي يدعي شفعة 

األوىل أو  حق عليه فرييد تقليد اإلمام الشافعي فيمتنع خلطئه يفجوار فيأخذها مبذهب احلنفي فتست
 الثانية وهو شخص واحد مكلف

قال: وكالم اآلمدي وابن حجاب منزل عليه وسئل البلقيين عن التقليد يف املسألة السرحيية فقال: أان ال 
تعاىل ألن بحانه و أفيت بصحة الدور لكن إذا قلد من قال بعدم وقوع الطالق كفى وال يؤاخذه هللا س

الفروع االجتهادية ال يعاقب عليها أي مع التقليد وهو ذهاب منه إىل جواز تقليد املرجوح وتتبعه قال 
بعضهم: وحمل ما مر من منع تتبع الرخص إذا مل يقصد به مصلحة دينية وإال فال منع كبيع مال الغائب 

شروب إليه الناس غالبا يف حنو مأكول ومفإن السبكي أفىت أبن األوىل تقليد الشافعي فيه الحتياج 
واألمر إذا ضاق اتسع وعدم تكرير الفدية بتكرر احملرم اللبس فاألوىل تقليد الشافعي ملالك فيه كما أفىت 
به األبشيطي وذهب احلنفية إىل منع االنتقال مطلقا قال يف فتح القدير: املنتقل من مذهب ملذهب 

ة وبدوهنما أوىل مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف حكم مسألة خاصابجتهاد وبرهان آمث عليه التعزير 
قلد فيها وعمل هبا وإال فقوله قلدت أاب حنيفة فيما أفىت به من املسائل أو التزمت العمل به على 
اإلمجال وهو ال يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل وعد به أو تعليق له كأنه التزم العمل بقوله فيما 

ا أراد هبذا االلتزام فال دليل على وجوب اتباع اجملتهد إبلزامه نفسه بذلك قوال أو نية شرعا يقع له فإذ
بل الدليل اقتضى العمل بقول اجملتهد فيما حيتاجه بقوله تعاىل }فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون{ 

عن تتبع  مات لكف الناسواملسؤول عنه إمنا يتحقق عند وقوع احلادثة قال والغالب أن مثل هذه االلتزا
الرخص إال أن أخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليه وال يدري ما مينع هذا من النقل 
والعقل انتهى وذهب بعض املالكية إىل جواز االنتقال بشروط ففي التنقيح للقرايف عن الزانيت التقليد 

ال اع كمن تزوج بال صداق وال ويل و جيوز بثالثة شروط: أن ال جيمع بينهما على وجه خيالف اإلمج
ز وأن يعتقد يف مقلده الفضل وأن ال يتتبع الرخص واملذاهب وعن غريه جيو  مل يقل به أحدشهود فإنه 

فيا ال ينقض فيه قضاء القاضي وهو ما خالف اإلمجاع أو القواعد الكلية أو القياس اجللي ونقل عن 
ران  املذاهب األربعة من مذهبه لغريه منهم عبد العزيز بن عم احلنابلة ما يدل للجواز وقد انتقل مجاعة من

كان مالكيا فلما قدم اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل مصر تفقه عليه وأبو ثور من مذهب احلنفي إىل 
مذهب الشافعي وابن عبد احلكم من مذهب مالك إىل الشافعي مث عاد وأبو جعفر بن نصر من احلنبلي 
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وي من الشافعي إىل احلنفي واإلمام السمعاين من احلنفي إىل الشافعي واخلطيب إىل الشافعي والطحا
-البغدادي واآلمدي وابن برهان من احلنبلي إىل الشافعي وابن فارس صاحب اجململ من الشافعي 

للمالكي وابن الدهان من احلنبلي للحنفي مث حتول شافعيا وابن دقيق العيد من املالكي  -[212]
حيان من الظاهري للشافعي ذكره األسنوي وغريه. وإمنا أطلنا وخرجنا عن جادة الكتاب  للشافعي وأبو

قال بعض علماء الروم:  (1)لشدة احلاجة لذلك وقد ذكر مجع أنه من املهمات اليت يتعني إتقاهنا 
صري تاملهدي يرفع اخلالف وجيعل األحكام خمتلفة يف مسألة واحدة حكما واحدا هو ما يف علم هللا و 

املذاهب مذهبا واحدا لشهوده األمر على ما هو عليه يف علم هللا الرتفاع احلجاب عن عني جسمه 
وقلبه كما كان يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم انتهى فإن أراد ابملهدي عيسى عليه الصالة والسالم 

سبحانه  ا فممنوع وهللافظاهر أو اخلليفة الفاطمي الذي أييت آخر الزمان وقد ملئت األرض ظلما وجور 
 وتعاىل أعلم

)نصر املقدسي يف احلجة( أي يف كتاب احلجة له كذا عزاه له الزركشي يف األحاديث املشتهرة ومل يذكر 
  سنده وال صحابيه وتبعه املؤلف عليه )والبيهقي يف الرسالة األشعرية( معلقا )بغري سند( لكنه مل جيزم به

ده احلليمي( احلسني بن احلسن اإلمام أبو عبد هللا أحد أئمة الدهر كما فعل املؤلف بل قال روى )وأور 
وشيخ الشافعية مبا وراء النهر يف كتاب الشهادات من تعليقه )والقاضي حسني( أحد أركان مذهب 
الشافعي ورفعائه )وإمام احلرمني( األسد بن األسد والسبكي وولده التاج )وغريهم( قال السبكي وليس 

دثني ومل أقف له على سند صحيح وال ضعيف وال موضوع )ولعله خرج يف بعض كتب مبعروف عند احمل
احلفاظ اليت مل تصل إلينا( وأسنده يف املدخل وكذا الديلمي يف مسند الفردوس كالمها من حديث ابن 
عباس مرفوعا بلفظ اختالف أصحايب رمحة واختالف الصحابة يف حكم اختالف األمة كما مر لكن 

ال احلافظ العراقي سنده ضعيف وقال ولده احملقق أبو زرعة رواه أيضا آدم بن أيب إايس هذا احلديث ق
يف كتاب العلم بلفظ اختالف أصحايب ألميت رمحة وهو مرسل ضعيف ويف طبقات ابن سعد عن القاسم 

 (2)بن حممد حنوه." 
 (1031)م فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف -65 .129
)كل أحد أحق مباله من والده وولده والناس أمجعني( ال يناقضه اخلرب املار أنت  - 6271" .130

 يقل به ملومالك ألبيك ملا سبق أن معناه إذا احتاج ملالك أخذه ال أنه يباح له ماله على اإلطالق إذ 
 أحد

                                         
 تنبيه (1)
 1/209دير، املناوي، عبد الرؤوف قفيض ال (2)
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شددة ملة وموحدة م)هق( عن أيب عبيد عن هشيم عن عبد الرمحن بن حيىي )عن حبان( بكسر امله
وآخره نون ابن أيب جبلة بفتح اجليم واملوحدة )اجلمحي( أشار املصنف لصحته وهو ذهول أو قصور 

 (1)فقد استدرك عليه الذهيب يف املهذب فقال: قلت مل يصح مع انقطاعه." 
 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -66 .131
)لو كنت( بكسر التاء )امرأة لغريت أظافرك( أي لوهنا )ابحلناء( قاله ملن مدت  - 7485" .132

يدها له لتبايعه من وراء سرت فقبض يدها وقال: ما أدري أيد رجل أم امرأة قالت: امرأة قال ابن حجر: 
 روإمنا أمرها ابخلضاب لتسرت بشرهتا فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بني كفها وكف الرجل بل ظاه

 يقل ملقول بعضهم أن من تركته فقد دخلت يف الوعيد الوارد يف املتشبهات ابلرجال أي تركه حرام لكن 
 فيما أعلم به أحد

)حم ن( يف الزينة )عن عائشة( رمز املصنف حلسنه ظاهر سكوته عليه أن خمرجه أمحد خرجه وأقره 
ال يف ابن عدي أنه غري حمفوظ وقواألمر خبالفه فقد قال يف العلل: حديث منكر ويف امليزان وعن 

 (2)املعارضة: أحاديث احلناء كلها ضعيفة أو جمهولة." 
 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -67 .133
)هنى عن الشرب قائما( فيكره تنزيها ملا فيه من اآلفات العديدة اليت منها عدم  - 9396" .134

الكبد على األعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منه أن  -[316]-ملعدة حىت يقسمه استقراره يف ا
يربد حرارة املعدة ويسرع النفوذ إىل األسافل بغري تدريج وكل ذلك مضر وال ينافيه أنه فعله ألنه فعله 

س إذ هي ااندرا أو حلاجة أو لريى الناس أنه غري صائم وال يعرتض ابلعوائد ألهنا مبنزلة اخلارج عن القي
هتدم أصوال وتبين أصوال قال ابن العريب: وللمرء مثانية أحوال قائم ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد 
مضطجع كلها ميكن الشرب فيها وأمناها وأكثرها استعماال القعود والقيام فنهى الشرع عنه ملا فيه من 

لتفات البن ي يف احلديث للتحرمي وال ااالستعمال املؤذي للبدن قال يف املفهم: مل يصر أحد إىل أن النه
حزم وإمنا محل على الكراهة واجلمهور على عدم الكراهة فمن السلف الشيخان واملرتضى مث مالك 
متسك بشربه من زمزم قائما وكأهنم رأوه متأخرا عن النهي فإنه يف حجة الوداع فهو انسخ وحقق ذلك 

الدين  هم النهي مع شدة مالزمتهم له وتشديدهم يفحكم اخللفاء الثالثة خبالفه ويبعد أن خيفى علي
وهذا وإن مل يصلح للنسخ يصلح لرتجيح أحد احلديثني ومن قال ابلكراهة مجع أبن فعله بني اجلواز 
وهنيه يقتضي التنزيه )واألكل قائما( قال قتادة: قلنا ألنس فاألكل قائما فقال: هو أيسر من الشرب 

                                         
 5/9القدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض  (1)
 5/330قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (2)
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يما علمت وعلى ف مل يقل به أحداجلوف قال يف املفهم: وهذا شيء  ووجهه بعضهم أبنه يورث داءا يف
 ما حكاه النقلة احلفاظ فهو رأيه ال روايته واألصل اإلابحة والقياس خلى عن اجلامع أي فال يكره حبال

 (1))الضياء( من حديث قتادة )عن أنس( بن مالك." 
 (1122املوطأ، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي )م  شرح الزرقاين على-68 .135
أللف فإنه بوصل ا« " احلمى من فيح جهنم فابردوها ابملاء»"وكسر الراء خبالف حديث: "  .136

ألنه ثالثي من برد املاء حرارة جويف. )عن الصالة( أي صالة الظهر ألهنا اليت يشتد احلر غالبا يف أول 
لى ند البخاري وغريه بلفظ: أبردوا ابلظهر فيحمل املطلق عوقتها، وبه صرح يف حديث أيب سعيد ع

املقيد كما أفاده اإلمام يف الرتمجة، ومحل بعضهم الصالة على عمومه بناء على أن املفرد املعرف يعم 
 املغرب وال يف يف ومل يقل به أحدفقال به أشهب يف العصر وأمحد يف العشاء يف الصيف دون الشتاء، 

 .الصبح لضيق وقتهما
تعليل ملشروعية اإلبراد، وحكمته دفع املشقة ألهنا تسلب اخلشوع « ( فإن شدة احلر من فيح جهنم) »

وهذا أظهر، وقيل: ألهنا الساعة اليت ينتشر فيها العذاب لقوله يف حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: 
الة ن الصواستشكل أب« " أقصر عن الصالة عند استواء الشمس فإهنا ساعة تسجر فيها جهنم" »

مظنة وجود الرمحة ففعلها مظنة طرد العذاب فكيف أمر برتكها؟ وأجيب أبن التعليل إذا جاء من الشارع 
وجب قبوله وإن مل يفهم معناه، واستنبط له ابن املنري معىن مناسبا فقال: وقت ظهور أثر الغضب ال 

ار حينئذ، با ودعاء فناسب اإلقصينجع فيه الطلب إال ممن أذن له فيه، والصالة ال تنفك عن كوهنا طل
واستدل حبديث الشفاعة حيث اعتذر األنبياء كلهم لألمم أبن هللا غضب غضبا مل يغضب قبله مثله 
وال يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر بل طلب ألنه أذن له يف ذلك، وميكن أن يقال: سجر 

ع شقة اليت هي مظنة سلب اخلشو جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة احلر، وهو مظنة امل
فناسب أن ال يصلى فيها، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر يف مجيع السنة، واإلبراد خمتص بشدة احلر 
فهما متغايران، فحكمة اإلبراد دفع املشقة، وحكمة الرتك وقت سجرها لكونه يف وقت ظهور أثر 

اص، أما على مذهب مالك من ندب الغضب قاله احلافظ، واستدراكه مبين على مذهبه من االختص
 اإلبراد يف مجيع السنة ويزاد لشدة احلر فال استدراك.

 فهو ابإلسناد املذكور، ووهم من جعله موقوفا على أيب هريرة -صلى هللا عليه وسلم  -)وذكر( النيب 
عليه  صلى هللا -أو معلقا، وقد أفرده أمحد يف مسنده ومسلم من طريق آخر عن أيب هريرة أن النيب 

حقيقة بلسان املقال كما رجحه من فحول الرجال ابن « ( أن النار اشتكت إىل رهبا»ذكر )  -وسلم 

                                         
 6/315قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (1)
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 عبد الرب وعياض والقرطيب والنووي وابن املنري والتوربشيت، وال مانع منه سوى ما خيطر للواهم من اخليال.

الرواية « (  الصيفاء ونفس يفنفس يف الشت»تثنية نفس ابلفتح ) « ( فأذن هلا يف كل عام بنفسني) »
 فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد ما جتدون من»جبر نفس يف املوضعني إذ يف رواية الصحيحني: " 

 أي وهو شدة الربد.« " الزمهرير

قالت »ال: " ق -صلى هللا عليه وسلم  -ويف مسلم من طريق أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا 
 (1)فأذن يل أتنفس فأذن هلا بنفسني."  النار: رب أكل بعضي بعضا

 (1122شرح الزرقاين على املوطأ، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي )م -69 .137
"عليه، وبه قطع الغزايل والرافعي يف شرح املسند والنووي يف شرح مسلم، ويدل له ما يف البخاري  .138

العراق أتوا عمر فوقت هلم ذات عرق، وصحح احلنفية واحلنابلة ومجهور الشافعية والرافعي يف  أن أهل
 الشرح الصغري والنووي يف شرح املهذب أنه منصوص.

ه مشكوك إال أن« ومهل أهل العراق ذات عرق»ويف مسلم من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر: 
م فذكره، برا قال: مسعت أحسبه رفع إىل النيب صلى هللا عليه وسليف رفعه ألن أاب الزبري قال: مسعت جا

لكن قال ابن العراقي: قوله أحسبه أي أظنه، والظن يف ابب الرواية يتنزل منزلة اليقني فليس ذلك قادحا 
يف رفعه، وأيضا فلو مل يصرح برفعه ال يقينا وال ظنا فهو منزل منزلة املرفوع ألنه ال يقال من قبل الرأي، 
وإمنا يؤخذ توقيفا من الشارع، ال سيما وقد ضمه جابر إىل املواقيت املنصوص عليها، وقد أخرجه أمحد 

 من رواية ابن هليعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كالمها عن أيب الزبري فلم يشكا يف رفعه.

 وقت رسول هللا" »وروى أمحد وأبو داود والنسائي عن عائشة وعن احلارث بن عمرو السهمي قاال: 
"، قال احلافظ: وهذا يدل على أن للحديث أصال، « صلى هللا عليه وسلم ألهل العراق ذات عرق

فلعل من قال: إنه غري منصوص مل يبلغه، أو رأى ضعف احلديث ابعتبار أن كل طريق منها ال ختلو 
 ند أهل احلديث.عن مقال، ولذا قال ابن خزمية: روي يف ذات عرق أخبار ال يثبت منها شيء ع

وقال ابن املنذر: مل جند فيها حديثا اثبتا لكن احلديث مبجموع الطرق يقوى كما ذكران، وأما من أعله 
أبن العراق مل تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد الرب: هي غفلة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت 

 رق بني الشام والعراق.املواقيت ألهل النواحي قبل الفتوح ألنه علم أهنا ستفتح فال ف

وهبذا أجاب املاوردي وآخرون، لكن يظهر أن مراد ابن عمر بقوله: مل يكن عراق يومئذ، أي مل يكن 
من  أن رجال قال: اي رسول هللا»يف تلك اجلهة انس مسلمون، وسبب ذلك أنه روى احلديث بلفظ: " 

، وأما ما "« مسلمون خبالف املشرقأين أتمران أن هنل؟ فأجابه: وكل جهة عينها كان من قبلها انس 
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أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل »أخرجه أبو داود والرتمذي من وجه آخر عن ابن عباس: " 
"، فقد تفرد به يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني « املشرق العقيق

ت االستحباب ألنه أبعد من ذات عرق، حديث جابر أبن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقا
وأبن العقيق ميقات بعض العراقيني وهم أهل املداين، والعقيق ميقات ألهل البصرة كما جاء ذلك يف 
حديث أنس عند الطرباين وإسناده ضعيف، وأبن ذات عرق كانت يف موضع العقيق اآلن مث حولت 

مل يقل به و ويتعني اإلحرام من العقيق  وقربت إىل مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد،
، وإمنا قالوا يستحب احتياطا، واستدل به على أن من ليس له ميقات عليه أن حيرم إذا حاذى أحد

ميقاات من هذه اخلمسة، وال شك أن هذه حميطة ابحلرم، فذو احلليفة شامية، ويلملم ميانية، فهي تقابله 
 (1)وإن." 

 (1138حاشية السندي على سنن النسائي، السندي، حممد بن عبد اهلادي )م -70 .139
"إىل محل اجلمع على معىن التثنية واملراد ويل ألعقاهبم أو أعقاب من يصنع صنيعهم قوله تلوح  .140

ء فيه لرجل أسبغوا الوضو أي تظهر مما آثره لباقي الرجل ألجل عدم مساس املاء إايها ومساسه لباقي ا
دليل على أن التهديد كان لتساحمهم يف الوضوء اللنجاسة على أعقاهبم فيلزم من احلديث بطالن املسح 
على الرجلني على الوجه الذي يقول به من جيوز املسح عليهما وهو أن يكون على ظاهر القدمني وهذا 

القول  وجه يستوعب ظاهر القدم وابطنه وكذاظاهر فتعني الغسل وهو املطلوب وأما القول ابملسح على 
أبن الالزم أحد األمرين أما الغسل وأما املسح على الظاهر وهم قد اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فورد 

 لمفال يضر احتماله لبطالنه ابالتفاق وهللا تعاىل أع مل يقل به أحدالوعيد لرتكهم ذلك فهو مما 

 

 قوله

ىل شدة احملافظة على التيامن والطهور بضم الطاء ونعله أي لبس نعله وترجله [ ما استطاع إشارة إ112]
 (2)أي تسريح شعره قوله." 

 (1138حاشية السندي على سنن النسائي، السندي، حممد بن عبد اهلادي )م -71 .141
الكفارة ومقتضى هذا اإلطالق دليل للمطلوب وعلى  "كما ال داللة له على وجوب تقدمي .142

هذا فقول من أوجب تقدمي احلنث خمالف هلذا اإلطالق فال بد له من دليل يعارض هذا اإلطالق 
 ويرتجح عليه حىت يستقيم األخذ به وترك هذا اإلطالق
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 قوله

ل على اايت ولو مح[ مث ائت الذي هو خري كلمة مث حممولة على معىن الواو توفيقا بني الرو 3783]
 (1)." الكفارةومل يقل به أحدقولهظاهرها لوجب أتخري احلنث عن 

بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م -72 .143
1156) 

أي ما مل تظهره ابجلوارح فدل على أن ما ال تظهره من "شديد وحزن )ال يضرك ما مل تبده(  .144
احلسد ال يضر مبجرد ما يف القلب واعلم أن حجية قول التابعي وإن ظهر فتواه يف زمن الصحايب  

رمحه  -كاحلسن أمر اختاليف بل حجية قول الصحايب ومذهبه أيضا اختاليف حىت روي عن أيب حنيفة 
وحنن رجال أيضا روي عن الشافعي إمنا نتبعهم يف الرواايت وأما يف ال أقلدهم هم رجال اجتهدوا  -هللا 

الدراية فهم رجال تكلموا بعقوهلم. وحنن رجال كذلك وقد قالوا ال حجة مع االختالف نعم حيتمل أن 
يكون حديثا مرسال ومراسيل احلسن شائعة مشهورة لكن قالوا إن أكثر أحاديث احلسن ضعيفة؛ ألنه 

ن الظن بكل، ولذا قيل أكثر أحاديث املتصوفة ضعيفة؛ ألن حسن الظن واجب يقبل رواية كل حلس
عندهم فيقبلون الرواية من الفاسق واجملروح واملستور واملطعون وأهل احلديث ال يقبلوهنا مث نقل عن رعاية 
 اإلمام احملاسيب يف ابب الرد على كون احلسد ابجلوارح دون القلب أن معىن قول احلسن هذا ال يضرك

ما دامت يف قلبك وكرهتها فلم تظهرها بقول أو فعل على أن يكون عدم إظهارها دليال على كراهتها 
لعل حاصله راجع إىل أن لفظ ما مل تبده جتوز عن احلب واإلبقاء يف القلب من قبيل وضع دليل الشيء 

ة ال جمرد عدم مقام ذلك الشيء فإن اإلظهار دليل اإلبقاء واحلب فمدار عدم الضرر هو عدم الكراه
اإلظهار مث قال ما حاصله احلسد إمنا هو ابلقلب وأما االستعمال ابجلوارح كما فعل إخوة يوسف فإمث 
آخر متسبب عن احلسد كما يتسبب عنه الغيبة والوقيعة وحترمي اخلري عنه كالعلم أو الصلة أو املعاونة أو 

 ان مجيع إساءة العباد بعضهم لبعض حسداالدعاء عليه واإليذاء ابجلوارح ولو كان جنس هذا حسدا لك
بعلم أو بعقل فاحلسد ابلقلب كما يدل عليه قوله تعاىل }إن متسسكم حسنة تسؤهم{  ومل يقل به أحد

 [ اآلية.105[ وقوله }ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب{ ]البقرة: 120]آل عمران: 

[ وغريها فوصف احلسد بكراهة 69 وقال }ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم{ ]آل عمران:
القلوب للحسنات فأضاف لفعل القلب دون اجلوارح مث قال إمنا فسرت ذلك؛ ألن طائفة تقول إن 
احلسد ابجلوارح حنتج بقول احلسن هذا وقد دلنا هللا تعاىل أنه ابلقلب واستعماله ابجلوارح متسبب عنه 

[ فدل على أن احلسد يف 9ا أوتوا{ ]احلشر: أال ترى قوله تعاىل }وال جيدون يف صدورهم حاجة مم
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النفس ال يف اجلوارح، واستعمال اجلوارح معصية أخرى هذا خالصة كالم احملاسيب مث قيل احملاسيب إمام 
جليل القدر من رجال الرسالة القشريية ومتقدم على الغزايل فلعل مأخذه منه مث قيل ميكن أن يكون 

الدنيوي كالقصاص واحلد والتعزير، والغرامات املالية ما مل يظهر معىن قول احلسن ال يضرك أي الضرر 
فإذا ظهر أثر مبا يتسبب إىل جنس ما ذكر ال خيفى أنه وإن بعد يف نفسه لكن الغاية إصالحه ملعارضة 

هللا جتاوز  إن» -عليه الصالة والسالم  -القوى كما مسعت ال يكون بعيدا كل البعد فافهم )ولقوله 
احلسد  ال خيفى أن املدعى أعين« أو تعمل به»أي تتكلم « ثت به أنفسها ما مل تكلمألميت عما حد

الباطين من مقولة الكيف وحديث النفس من مقولة الفعل فال تقريب على أنه لو كان احلديث حكما 
 يف ظاهره لكان حنو الكفر والعجب والتكرب مما يتم مبجرد القلب متجاوزا عنه.

املراد ما ال يستقر ولو كفرا إذ لو صرفه من فوره ال يكون كفرا بل متجاوز عنه. وقد روي عن النووي أن 
وروي عن القرطيب أي مل يؤاخذهم مبا يقع يف قلوهبم من القبائح قهرا مث إن تكلم أو عمل به قيل يؤاخذ 
 هبما فقط وقيل يؤاخذ بواحد منهما حبديث النفس أيضا لعل التحقيق كما سبق أنه إمنا ال يؤاخذ

حبديث النفس ما مل يبلغ حد اجلزم فلو عزم على ترك واجب أو فعل حمرم ولو بعد سنني أمث حاال كما 
 (1)يف الفيض )أخرجه خ م( البخاري ومسلم." 

)م  نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة-73 .145
1156) 

ور مث قيل ال خيفى ما يف كالم املصنف من القص -عليه الصالة والسالم  -"السكوت يف زمنه  .146
حفظ شيئا ونسي أشياء ف ومل يقل به أحدحيث منع التسبيح والتصلية والرتضية تقليدا لبعض الكتب 

 الم يف املؤمنون إما للعهد اخلارجي بقرينة بعض آخر منمث قيل فاحلق ما ذكران انتهى وأجيب أبن ال
ذا إن هللا من أنه هك -رضي هللا عنه  -هذا احلديث على رواية أمحد والبزاز والطرباين عن ابن مسعود 

لهم تعاىل نظر يف قلوب العباد فاختار حممدا فبعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد فاختار له أصحااب فجع
وزراء نبيه فما رآه املؤمنون إخل فيكون املراد الصحايب فقط أو الفرد الكامل وهو اجملتهد أنصار دينه و 

 واألصل انصراف املطلق إىل الكمال وال سيما يف مثل هذه املسائل اخلفية

ه كيف ولو محل على مطلق اجلنس خلالف قول« خري القرون قرين» -عليه الصالة والسالم  -وقد قال 
ومثله  «ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال واحدة» -لسالم عليه الصالة وا -

فإن املراد ابألمة أهل اإلمجاع وهم اجملتهدون الذين ليس فيهم « ال جتتمع أميت على الضاللة»حديث 
فسق وبدعة مث قيل فالواجب االستماع واإلنصات عن كل شيء وقد روي عن جماهد أن قوله تعاىل 
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[ انزل يف اخلطبة على أن اخلطبة قائمة مقام شفع الظهر فما 204وا له وأنصتوا{ ]األعراف: }فاستمع
بني اخلطبتني كما بني الركعتني وما بني اخلطبة والصالة كما بني الشفعني حكما كما يف حاشية أخي 

حباه ال أبس احليب فيحرم يف اخلطبة ما حيرم يف الصالة كما يف اخلالصة وقوله وأفتوا جبوازها وقال ص
ابلكالم قبل اخلطبة وبعدها ما مل يشرع يف الصالة أقول اإلفتاء هبا من الفاضل أيب السعود وقول اإلمامني 
يف املبسوط من أقوى اعرتاضاته على املقصود ألن حنو التصلية سرعة يف سكتة اإلمام ال ينايف االستماع 

ويز أيب ادي على عدم جتويزمها حالة السكتة وجتاملأمور به وأجيب أبن اقتصارمها على طريف اخلطبة ين
السعود إمنا وقع بعنوان الرجاء فمنع يف صورة التجويز فإن الرجاء يستعمل فيها ال حكم فيه وقوله أبنه 

 مناع للخري ليس مبنع خري بل هني منكر

 -والسالم  ةعليه الصال -ممنوع بقوله  -عليه الصالة والسالم  -وقوله إن السكوت إمنا هو يف زمنه 
فال يوجب األعلوية وال ينايف األدنوية وهلذا استمع أبو « احلكمة ضالة املؤمن أينما جيدها أخذها»

حنيفة نصائح احلجام وقبلها كما فصل يف اخلانية وتعلم حممد مسألة سهم الدور ساقط عن جارية أيب 
إىل هذا  ل ال حاجة يف اجلوابيوسف معروف واقع يف تعليم املتعلم انتهى كالم اجمليب إجيازا وأقو 

التطويل مع أنه ال خيلو بعضه عن كالم وقد عرفت أن االحتجاج ابلنصوص واآلاثر إمنا هو منصب 
االجتهاد وقد عرفت أقواهلم فقوله كله من قبيل الرأي يف مقابلة النص وقد قالوا برتجيح أقوال الفقهاء 

ملا يف  حلني فليس فيه تقريب إذ املطلوب شاملعلى النصوص عند تعارضهما وأما احتجاجه بقول الصا
حال اخلطبة بل العمدة مبا يكون فيها وقد عرفت ما فيه أيضا وأن االحتياط يف االتفاق وقد قرر أن 

بعض  عن -عليه الصالة والسالم  -احلظر راجح على اإلابحة والندب وختصيص السكوت بزمانه 
ا قوله إذ األصل أن مشروعية حكم يف زمانه مستمرة فيمالعلماء ليس مبسلم ولو سلم فممن ال حيتج ب

بعده وختصيصه به ابلرأي ليس مبسموع ملخالفته لألصل املسلم على أنه ال عربة خبصوص السبب وال 
 يلزم انتفاء احلكم ابنتفاء علته إذ قد يكون مشروعية جنس احلكم بسبب بعض أفراده كاملشقة للسفر

 

 يا بعد طلوع الفجر الصادق[]الرابع والثالثون كالم الدن

)الرابع والثالثون كالم الدنيا بعد طلوع الفجر( الصادق وقيل )إىل الصالة( للصبح )وقيل إىل طلوع 
 (1)الشمس فإنه مكروه(." 

ية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م بريقة حممودية يف شرح طريقة حممد-74 .147
1156) 
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"بزمرتنا وداعي اجملاز املبالغة يف املنع إبيهام ظاهر مع أن املراد أتويله ومجع الضمري ليعم مجيع  .148
هنى  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -رسول هللا »أن  -رضي هللا تعاىل عنه  -األمة )د ت عن جابر 

 فالالئق أن يكون تعاطيه بني القوم إذا أريد النظر إليه حال كونه يف الغمد« مسلوالأن يتعاطى السيف 
ال مسلوال قال يف الفيض فيكره تنزيها ألنه قد خيطئ يف تناوله فينجرح شيء من بدنه أو يسقط منه 

 على أحد فيؤذيه ويف معناه السكني وحنوها.

 

هي أن حيلق بعض رأس الصيب ويرتك منه مواضع الن)و( منها )القزع( بفتح القاف والزاي فمهملة وهو 
ولتقبيح الصورة ولتشبيه الكفرة فإذا منع من الصيب فباألوىل من البالغ مث نقل إىل األعم من الصيب أو 

الرأس كله  احلقوه أي أزيلوا شعر» -رضي هللا تعاىل عنهما  -جتوز له ويف اجلامع على رواية ابن عمر 
بعض مع ترك البعض مكروه مطلقا تنزيها بال عذر لرجل أو امرأة ذكره النووي فحلق ال« أو اتركوه كله

يف القفا أو الناصية أو الوسط خالفا لبعض ما فيه من التشويه وتقبيح الصورة وزي أهل الفساد بل زي 
 اليهود ويشمل ما إذا ترك مواضع متفرقة أو حلق األكثر وترك حمال واحدا وهو من كمال احملبة املصطفى

للعدل فإنه أمر به حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه فنهاه عن حلق بعض وترك بعض ألنه ظلم للرأس 
 حيث جعل بعضه كاسيا وبعضه عاراي ونظريه املشي يف نعل واحدة.

وقوله احلقوه يدل على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وخص ذلك بعض املالكية ابلضرورة لورود 
فعل اجملوس والصواب اجلواز بال كراهة وال خالف األوىل وأما قول أيب شامة النهي يف غري احلج لكونه 

 يف غري نسك ألنه بل إمث -عليه الصالة والسالم  -األوىل تركه للتشويه وخمالفة السنة إذ مل ينقل حلقه 
 صلى هللا -طفى حلق املص»شرع يف الدين ما مل أيذن به هللا تعاىل ففي حيز املنع بال ريب كيف وقد 

ث يف هذا وأعدل حدي« -رضي هللا تعاىل عنه  -رأس ابن جعفر بن أيب طالب  -تعاىل عليه وسلم 
املقام قول حجة اإلسالم ال أبس حبلقه ملزيد التنظيف وال برتكه ملن يدهن ويرتجل يعين من قدر على 

 حلقه أوىل.فدهنه وترجيله فبقاؤه له أوىل ومن عسر عليه لضعف وفقر فيلبد ويتوسخ وجيمع القمل 

وأما يف األنثى فحلقها له مكروه حيث ال ضرر بل إن مفرتشة ومل أيذن احلليل حرم بل عده يف املطامح 
من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا حلقت رأسها بال إذن زوجها سقط صداقها وذلك صرخة 

ضا عن يف الفيض وأي مث هذا احلديث صحيح على شرط الشيخني كذا مل يقل به أحدمن الشيطان 
مقعد » -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -عنه  -رضي هللا تعاىل عنهما  -الديلمي على رواية ابن عمر 

 « .الشيطان القزع يف رءوس الصبيان

 

)وحلق رأس املرأة( عرفت تفصيله آنفا )وحلية الرجل( أي وحلق حلية الرجل ويف التقييد إشارة إىل أن 
و الشيء أي وفروها وكثروها من عف« قصوا الشوارب واعفوا اللحى»فة ويف اجلامع إزالته للمرأة ليس آب
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وهو كثرته ومناؤه فحلقها خالف السنة ولو كان األمر للوجوب وهو املتبادر عند اإلطالق فاحللق حمرم 
 الشوارب واعفوا احفوا» -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -يف التتارخانية عن التجنيس قال رسول هللا 

أي قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هي وال حتلقوها وال تقطعوها وال تنقصوها من قدر « اللحى
املسنون وهو القبضة انتهى وأما ما يف بعض املواضع عن الطحاوي من حلق أو قصر حليته ال جتوز 

ه ما نقل يف لإمامته ويف صالة نفسه كراهة وهو ملعون ومردود يف الدنيا واآلخرة فلم يعلم له ثبت ومث
بعض املواضع عن تفسري القرطيب )وقص أقل من قبضة منها( من اللحية )ولو ابإلذن( بل ابألمر من 

 (1)صاحبها وعن." 
خلادمي )م محدية، حممد ابريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أ-75 .149

1156) 
عاىل صلى هللا ت -أن رسول هللا » -رضي هللا تعاىل عنهما  -"القزع " خ م " عن ابن عمر  .150

قلت لنافع( موىل ابن عمر )وما القزع قال »وزاد( ابن عمر )يف رواية « هنى عن القزع -عليه وسلم 
، فإن حلق  «ه أو اتركوه كلهاحلقوه كل»لعلك مسعت حديث « حيلق بعض رأس الصيب ويرتك بعض

البعض مع ترك البعض مثلة وهو مكروه مطلقا تنزيها إال لعذر لرجل أو امرأة ذكره النووي وسواء يف 
القفا أو الناصية أو الوسط خالفا لبعض ملا فيه من التشويه وتقبيح الصورة وأنه زي أهل الدعارة والفساد 

فنهاه  ، فإنه أمر حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه-ه وسلم صلى هللا علي -واليهود وهو من كمال حمبته 
 عن حلق بعض وترك بعض؛ ألنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاراي.

ونظريه املشي يف نعل واحدة وقوله احلقوه يدل على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وذهب بعض 
ل بال  احلج لكونه من فعل اجملوس والصواب احلاملالكية حلالة الضرورة حمتجا بورود النهي عنه إال يف 

كراهة وال خالف األوىل، وأما قول أيب شامة األوىل تركه ملا فيه من التشويه وخمالفة طريق املصطفى إذ 
مل ينقل أنه حيلقه بل إن قصد به التقرب يف غري نسك أمث؛ ألنه شرع يف الدين ما مل أيذن به هللا ففي 

ين جعفر بن أيب رأس اب -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -وقد حلق املصطفى »حيز املنع بال ريب كيف 
رأى رجال  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -أن النيب »، ويف أيب داود « -رضي هللا تعاىل عنه  -طالب 

 فسوى بني ترجيله وحلقه وأعدل حديث يف املقام« اثئر الرأس فقال مه أحسن إىل شعرك أو احلقه
الم ال أبس حبلقه ملريد التنظيف وال برتكه ملن يدهن ويرتجل فبقاؤه له أوىل، ومن عسر قول حجة اإلس

 عليه كضعيف وفقري ومنقطع يتلبد فيه وجيمع الوسخ والقمل فحلقه أوىل.

والكالم كله يف الذكر أما األنثى فحلقه هلا مكروه حيث ال ضرر بل إن كانت مفرتشة ومل أيذن احلليل 
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طامح من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا حلقت رأسها بال إذن زوجها حرم بل عده يف امل
 كله من الفيض.  مل يقل به أحدسقط صداقها وذلك صرخة من الشيطان 

 

عنهما  رضي هللا تعاىل -)ومنها ركوب النساء على السرج بغري عذر( )" حب " عن عبد هللا بن عمر 
عنها  ومشاهبتهن هلم منهي« كنب على سرج كأشباه الرجاليكون يف آخر أميت نساء ير »مرفوعا  -
 يالء.يعين جييئون إىل املساجد راكبني على املراكب البهية تكربا وخ« ورجال ينزلون على أبواب املساجد»

لقرطيب يف تذكرة ا« نساؤهم كاسيات عارايت»وأما الركوب بعذر كالبعد والشيخوخة واملرض فجائز 
  هللا عارايت من الدين وقيل كاسيات ثيااب رقاقا يظهر ما حتتها من فوقها فهن يعين أهنن كاسيات بنعم

كاسيات يف الظاهر عارايت يف احلقيقة وقيل كاسيات يف الدنيا أبنواع الزينة من احلرام ومما ال جيوز لبسه 
هنن دعارايت يوم القيامة أو عارايت من لباس التقوى أو عارايت من فعل اخلريات أو كاسيات بعض ب

عارايت يكشفن بعضا آخر إظهارا للجمال أو عارايت عن السرت املقصود منهن أو كاسيات بنعم هللا 
 عارايت عن شكرها.

ة وفسر بقوله قيل معناه زائغات عن طاعة هللا وطاع« مائالت ومميالت»وزيد هنا يف القرطيب قوله 
هن يالت يعلمن غريهن الدخول يف فعلاألزواج وما يلزمهن من صيانة الفروج والسرت عن األجانب، ومم

على »وقيل مائالت متبخرتات يف مشيهن ومميالت لقلوب الرجال مبا يبدين من زينتهن وطيب رائحتهن 
 (1)مجع عجفاء وهي." « البخت العجاف»مجع سنام « كأسنمة»شيء « رءوسهن

 (1182سبل السالم، الصنعاين )م -76 .151
ليه صلى هللا ع -رأى النيب »: أنه -رضي هللا عنه  -وعن مالك بن احلويرث  -( 286") .152

 رواه البخاري.« يصلي. فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا. -وسلم 

 

الركوع،  قنت شهرا، بعد -ليه وسلم صلى هللا ع -أن النيب » -رضي هللا عنه  -وعن أنس  -( 287)
 متفق عليه.« . يدعو على أحياء من العرب، مث تركه

يف لفظ روايته بني ارمحين واجربين ومل يقل اهدين وال عافين، ومجع احلاكم بينهما إال أنه مل يقل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى هللا عليه  -سجدتني، وظاهره أنه كان وعافين. واحلديث دليل على شرعية الدعاء يف القعود بني ال

 يقوله جهرا. -وسلم 

 

يصلي فإذا   -صلى هللا عليه وسلم  -رأى النيب »أنه  -رضي هللا عنه  -وعن " مالك بن احلويرث " 
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فإذا رفع رأسه »رواه البخاري، ويف لفظ له: « . كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا
وأخرج أبو داود من حديث أيب محيد يف صفة « . س واعتمد على األرض مث قاممن السجدة الثانية جل

يف  مث أهوى ساجدا مث ثىن رجليه وقعد حىت رجع كل عضو»، وفيه: -صلى هللا عليه وسلم  -صالته 
 وقد ذكرت هذه القعدة يف بعض ألفاظ رواية حديث املسيء صالته.« موضعه مث هنض

 القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة األوىل، والركعة الثالثة، مث ويف احلديث دليل على شرعية هذه
ينهض ألداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة االسرتاحة، وقد ذهب إىل القول بشرعيتها الشافعي 
يف أحد قوليه، وهو غري املشهور عنه، واملشهور عنه وهو رأي اهلادوية واحلنفية ومالك وأمحد وإسحاق: 

بلفظ:  -وسلم  صلى هللا عليه -ه ال يشرع القعود، مستدلني حبديث وائل بن حجر يف صفة صالته أن
ا أخرجه البزار يف مسنده إال أنه ضعفه النووي، ومب« فكان إذا رفع رأسه من السجدتني استوى قائما»

صلى  - رواه ابن املنذر من حديث النعمان بن أيب عياش: " أدركت غري واحد من أصحاب رسول هللا
 فكان إذا رفع رأسه من السجدة يف أول ركعة ويف الثالثة قام كما هو ومل جيلس ". -هللا عليه وسلم 

وجياب عن الكل أبنه ال منافاة، إذ من فعلها فألهنا سنة، ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها يف 
 (1)فيما أعلم.."  مل يقل به أحدحديث املسيء يشعر بوجوهبا، لكن 

 (1182سبل السالم، الصنعاين )م -77 .153
لم صلى هللا عليه وس -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر  -( 449") .154
 رواه البزار إبسناد ضعيف« صالة اخلوف ركعة على أي وجه كان: »-

 

 ناد ضعيفأخرجه الدارقطين إبس« ليس يف صالة اخلوف سهو»وعنه مرفوعا  -( 450)

صالة : »-صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى  -رواه البزار إبسناد ضعيف )وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا « اخلوف ركعة على أي وجه كان

ائي رواه البزار إبسناد ضعيف( ، وأخرج النس« صالة اخلوف ركعة على أي وجه كان» -هللا عليه وسلم 
صالها بذي قرد هبذه الكيفية "، وقال املصنف قد صححه ابن حبان  -صلى هللا عليه وسلم  -" أنه 

 وغريه، وأما الشافعي فقال ال يثبت.

 واحلديث دليل على أن صالة اخلوف ركعة واحدة يف حق اإلمام، واملأموم، وقد قال به الثوري ومجاعة،
 وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى.

 واعلم أنه ذكر املصنف يف هذا الكتاب مخس كيفيات لصالة اخلوف.

ويف سنن أيب داود مثاين كيفيات منها هذه اخلمس وزاد ثالاث، وقال املصنف يف فتح الباري: قد روي 
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لقوة اإلسناد  ديث ابن عمريف صالة اخلوف كيفيات كثرية ورجح ابن عبد الرب الكيفية الواردة يف ح
وموافقة األصول يف أن املؤمت ال تتم صالته قبل اإلمام، وقال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها، وقال 
ابن العريب فيها رواايت كثرية أصحها ست عشرة رواية خمتلفة، وقال النووي حنوه يف شرح مسلم ومل 

بع الفضل يف شرح الرتمذي وزاد وجها فصارت سيبينها قال احلافظ، وقد بينها شيخنا احلافظ أبو 
عشر  -م صلى هللا عليه وسل -عشرة، ولكن ميكن أن تتداخل، وقال يف اهلدي النبوي: صالها النيب 

 عليه وسلم صلى هللا -مرات، وقال ابن العريب: صالها أربعا وعشرين مرة، وقال اخلطايب: صالها النيب 
الف تحرى ما هو األحوط للصالة، واألبلغ يف احلراسة فهي على اختيف أايم خمتلفة أبشكال متباينة ي -

 صورهتا متفقة املعىن انتهى.

 

 ]هل يف صالة اخلوف سهو[

أخرجه الدارقطين إبسناد ضعيف( ، وهو « ليس يف صالة اخلوف سهو»)وعنه( أي ابن عمر )مرفوعا 
 من العلماء. ومل يقل به أحدمع هذا موقوف قيل: 

 (1)واعلم أنه قد." 
 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -78 .155
 "ابب جواز املعاونة يف الوضوء .156

 

، وأنه ذهب يف سفر -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان مع رسول هللا »)عن املغرية بن شعبة  - 220
، ومسح على هحلاجة له، وأن مغرية جعل يصب املاء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأس

 أخرجاه(« اخلفني

األول يدل على مذهب من قال بوجوب املواالة؛ ألن األمر ابإلعادة للوضوء كامال لإلخالل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
هبا برتك اللمعة وهو األوزاعي ومالك وأمحد بن حنبل والشافعي يف قول له. واحلديث الثاين وحديث 

من قال بعدم الوجوب وهم العرتة وأبو حنيفة والشافعي يف قول له، أنس السابق يدالن على مذهب 
توضأ على » -صلى هللا عليه وسلم  -والتمسك بوجوب املواالة حبديث ابن عمر وأيب بن كعب أنه 

وال أظهر من التمسك مبا ذكره املصنف يف الباب ل« الوالء وقال: هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به
الحتجاج كما عرفناك يف شرح حديث عثمان ال سيما زايدة قوله: )ال يقبل هللا الصالة أنه غري صاحل ل

 إال به( .

وقد روي بلفظ: )هذا الذي افرتض هللا عليكم( بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أيب حامت سألت: أاب 
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. ورواه ءتهزرعة عن هذا احلديث فقال: حديث واه منكر ضعيف وقال مرة: ال أصل له وامتنع من قرا
الدارقطين يف غرائب مالك. قال احلافظ: ومل يروه مالك قط وروي بلفظ )هذا وضوء ال يقبل هللا غريه( 

 أخرجه ابن السكن يف صحيحه من حديث أنس.

وقد أجيب عن احلديث على تسليم صالحيته لالحتجاج أبن اإلشارة هي إىل ذات الفعل جمردة عن 
 ومل يقل به أحد.ا اهليئة والزمان وإال لزم وجوهبم

 

 ]ابب جواز املعاونة يف الوضوء[

: اي مغرية خذ يف سفر فقال يل -صلى هللا عليه وسلم  -كنت مع النيب »احلديث اتفقا عليه بلفظ: 
اإلداوة فأخذهتا مث خرجت معه وانطلق حىت توارى عين حىت قضى حاجته مث جاء وعليه جبة شامية 

ءه ا فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضو ضيقة الكمني فذهب خيرج يده من كمه
احلديث يدل على جواز االستعانة ابلغري يف الوضوء، وقد قال بكراهتها « للصالة مث مسح على خفيه

وهو  - صلى هللا عليه وسلم -العرتة والفقهاء. قال يف البحر: والصب جائز إمجاعا إذ صبوا عليه 
 يتوضأ.

من أصحاب الشافعي إنه إمنا استعان به ألجل ضيق الكمني وأنكره ابن الصالح وقال الغزايل وغريه 
وقال: احلديث يدل على االستعانة مطلقا؛ ألنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه، وذكر بعض الفقهاء 
أن االستعانة كانت ابلسفر فأراد أن ال يتأخر عن الرفقة، قال احلافظ يف التلخيص: وفيه نظر. واستدل 

 (1)ال بكراهة." من ق
 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -79 .157
158. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

تبس حجرير نص يف موضع النزاع، والقدح يف جرير أبنه فارق عليا ممنوع فإنه مل يفارقه، وإمنا اQـــــــــــــــــــــــــــــ
عنه بعد إرساله إىل معاوية ألعذار. على أنه قد نقل اإلمام احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير اإلمجاع على 
قبول رواية فاسق التأويل يف عواصمه وقواصمه من عشر طرق، ونقل اإلمجاع أيضا من طرق أكابر أئمة 

أحاديث املسح  واح إىل اخللوص عناآلل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فاالسرت 
لماء من العرتة وأتباعهم وسائر ع مل يقل به أحدابلقدح يف ذلك الصحايب اجلليل بذلك األمر مما 

 اإلسالم.

وصرح احلافظ يف الفتح أبن آية املائدة نزلت يف غزوة املريسيع وحديث املغرية الذي تقدم وسيأيت كان 
 اق.يف غزوة تبوك، وتبوك متأخرة ابالتف
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وقد صرح أبو داود يف سننه أبن حديث املغرية يف غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث املغرية هذا 
رواه عنه ستون رجال. واعلم أن يف املقام مانعا من دعوى النسخ مل يتنبه له أحد فيما علمت، وهو أن 

هلا فورودها بتقرير ا قبل نزو الوضوء اثبت قبل نزول املائدة ابالتفاق، فإن كان املسح على اخلفني اثبت
مع عدم التعرض لآلخر وهو املسح ال يوجب نسخ املسح على اخلفني ال  -أحد األمرين أعين الغسل 

[ مراد هبا 6سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة اجلر يف قوله يف اآلية }وأرجلكم{ ]املائدة: 
 ا فال نسخ ابلقطع. نعم، ميكن أن يقال علىمسح اخلفني، وأما إذا كان املسح غري اثبت قبل نزوهل

التقدير األول: إن األمر ابلغسل هني عن ضده، واملسح على اخلفني من أضداد الغسل املأمور به، لكن  
كون األمر ابلشيء هنيا عن ضده حمل نزاع واختالف، وكذلك كون املسح على اخلفني ضدا للغسل، 

ليه ال سيما يف إبطال مثل هذه السنة اليت سطعت أنوار وما كان هبذه املثابة حقيق أبن ال يعول ع
 مشوسها يف مساء الشريعة املطهرة.

والعقبة الكئود يف هذه املسألة نسبة القول بعدم إجزاء املسح على اخلفني إىل مجيع العرتة املطهرة، كما 
ن أيب طالب ني علي بفعله اإلمام املهدي يف البحر، ولكنه يهون اخلطب أبن إمامهم وسيدهم أمري املؤمن

من القائلني ابملسح على اخلفني، وأيضا هو إمجاع ظين، وقد صرح مجاعة من األئمة منهم: اإلمام حيىي 
بن محزة أبهنا جتوز خمالفته. وأيضا فاحلجة إمجاع مجيعهم، وقد تفرقوا يف البسيطة، وسكنوا األقاليم 

 رفة إمجاعهم يف جانب التعذر.املتباعدة، ومتذهب كل واحد منهم مبذهب أهل بلده، فمع

وأيضا ال خيفى على املصنف ما ورد على إمجاع األمة من اإليرادات اليت ال يكاد ينتهض معها للحجية 
بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية األعم يستلزم انتفاء حجية األخص. وللمسح شروط وصفات، 

 يع ذلك واخلف نعل من أدم يغطي الكعبنيمج -رمحه هللا  -ويف وقته اختالف، وسيذكر املصنف 
 (1)واجلرموق أكرب منه يلبس فوقه، واجلورب أكرب من اجلرموق." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -80 .159
160. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

ر امليم، واملراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصالة ألنه شرط من شروطها. قوله: بكسQـــــــــــــــــــــــــــــ
)الطهور( بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه يف أول الكتاب ويف رواية: " الوضوء مفتاح الصالة ". قوله: 

ار وإليه ك)وحترميها التكبري( فيه دليل على أن افتتاح الصالة ال يكون إال ابلتكبري دون غريه من األذ 
ذهب اجلمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد الصالة بكل لفظ قصد به التعظيم، واحلديث يرد عليه ألن 
اإلضافة يف قوله حترميها تقتضي احلرمة فكأنه قال مجيع حترميها التكبري أي احنصرت صحة حترميها يف 

                                         
 1/226نيل األوطار، الشوكاين  (1)



99 

 

 التكبري ال حترمي هلا غريه كقوهلم مال فالن اإلبل وعلم فالن النحو

وفعله، وعلى  -سلم صلى هللا عليه و  - الباب أحاديث كثرية تدل على تعيني لفظ التكبري من قوله ويف
هذا فاحلديث يدل على وجوب التكبري، وقد اختلف يف حكمه. فقال احلافظ: إنه ركن عند اجلمهور، 

غريه،  حدأ ومل يقل بهوشرط عند احلنفية، ووجه عند الشافعي، وسنة عند الزهري. قال ابن املنذر: 
وروي عن سعيد بن املسيب واألوزاعي ومالك، ومل يثبت عن أحد منهم تصرحيا، وإمنا قالوا فيمن أدرك 
اإلمام راكعا: جيزيه تكبرية الركوع. قال احلافظ: نعم نقله الكرخي من احلنفية عن ابن علية وأيب بكر 

ض إال سلف، قال يف البحر: إنه فر األصم وخمالفتهما للجمهور كثرية. وذهب إىل الوجوب مجاعة من ال
عن نفاة األذكار والزهري، ويدل على وجوبه ما يف حديث املسيء عند مسلم وغريه من حديث أيب 

جلماعة من حديثه وعند ا« فإذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل القبلة فكرب»هريرة بلفظ 
 «إذا قمت إىل الصالة فكرب»بلفظ 

ملسيء هو املرجع يف معرفة واجبات الصالة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وقد تقرر أن حديث ا
وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خالف سنذكره إن شاء هللا يف شرحه يف املوضع 
الذي سيذكره فيه املصنف، ويدل للشرطية حديث رفاعة يف قصة املسيء صالته عند أيب داود بلفظ 

مث »بلفظ  ورواه الطرباين« أحد من الناس حىت يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه مث يكرب ال تتم صالة»
واالستدالل هبذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو « يقول: هللا أكرب

الظاهر، ألان متعبدون بصالة ال نقصان فيها، فالناقصة غري صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان، 
 -وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقوله 

 «فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صالتك»يف حديث املسيء  -صلى هللا عليه وسلم 
وأنت خبري أبن هذا من حمل النزاع أيضا. ألان نقول: االنتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي 
أسلفناه، وال نسلم أن ترك مندوابت الصالة ومسنوانهتا انتقاص منها، ألهنا أمور خارجة عن ماهية 
الصالة، فال يرد اإللزام هبا، وكوهنا تزيد يف الثواب ال يستلزم أهنا منها، كما أن الثياب احلسنة تزيد يف 

 (1)مجال الذات وليست." 
 (1250الشوكاين )م نيل األوطار، -81 .161
162. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 مجاعة أهنا ال تذكر سرا وال جهرا، وأهل هذه املقالة منهم القائلون إهنا ليست من القرآنQـــــــــــــــــــــــــــــ

املذاهب  هر واإلسرار هبا سواء فهذهوحكى القاضي أبو الطيب الطربي عن ابن أيب ليلى واحلكم أن اجل
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 يف اجلهر هبا وإثبات قراءهتا ونفيها.

1 - 
وقد اختلفوا هل هي آية من الفاحتة فقط أو من كل سورة، أو ليست آبية، فذهب ابن عباس وابن 
عمر وابن الزبري وطاوس وعطاء ومكحول وابن املبارك وطائفة إىل أهنا آية من الفاحتة ومن كل سورة 

راءة، وحكي عن أمحد وإسحاق وأيب عبيد ومجاعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيني، وحكاه غري ب
اخلطايب عن أيب هريرة وسعيد بن جبري، ورواه البيهقي يف اخلالفيات إبسناده عن علي بن أيب طالب 

لفاحتة ا والزهري وسفيان الثوري، وحكاه يف السنن الكربى عن ابن عباس وحممد بن كعب أهنا آية من
فقط. وحكي عن األوزاعي ومالك وأيب حنيفة وداود وهو رواية عن أمحد أهنا ليست آية يف الفاحتة وال 

 يف أوائل السور

وقال أبو بكر الرازي وغريه من احلنفية: هي آية بني كل سورتني غري األنفال وبراءة وليست من السور 
أصحابه وهو رواية عن أمحد. واعلم أن األمة بل هي قرآن مستقل كسورة قصرية وحكي هذا عن داود و 

أمجعت أنه ال يكفر من أثبتها وال من نفاها الختالف العلماء فيها خبالف ما لو نفى حرفا جممعا عليه 
فإنه كفر ابإلمجاع. وال خالف أهنا آية يف أثناء سورة النمل وال خالف يف  مل يقل به أحدأو أثبت ما 

يف املصحف إال يف أول سورة التوبة. وأما التالوة فال خالف بني القراء إثباهتا خطا يف أوائل السور 
السبعة يف أول فاحتة الكتاب ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال سورة التوبة. وأما يف أوائل 
السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثري وقالون وعاصم والكسائي من القراء يف أول كل سورة 
إال أول سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو ومحزة وورش وابن عامر. وقد احتج القائلون ابإلسرار هبا 

 حبديث الباب وحديث ابن مغفل اآليت وغريمها مما ذكران.

1 - 
 واحتج القائلون ابجلهر هبا يف الصالة اجلهرية أبحاديث

ما ومنها حديث ابن عباس عند منها حديث أنس وحديث أم سلمة اآلتيان وسيأيت الكالم عليه
«  الرمحن الرحيميفتتح الصالة ببسم هللا -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »الرتمذي والدارقطين بلفظ 

. قال الرتمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك ويف إسناده إمساعيل بن محاد، قال البزار: إمساعيل مل 
 ثق إمساعيل حيىي بن معني.يكن ابلقوي. وقال العقيلي: غري حمفوظ، وقد و 

وقال أبو حامت: يكتب حديثه ويف إسناده أبو خالد الواليب امسه هرمز وقيل هرم، قال احلافظ: جمهول. 
 (1)وقال أبو زرعة: ال أعرف من هو. وقال أبو حامت: صاحل احلديث. وقد ضعف أبو داود." 
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 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -82 .163
164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

إال أنه قال النسائي: ميجده مكان يثين عليه، مث ساق أبو داود يف هذه الرواية األمر « ويثين عليهQـــــــــــــــــــــــــــــ
 ن ذلك وظاهرتقدم البحث عبتكبري االنتقال يف مجيع األركان والتسميع وهي تدل على وجوبه، وقد 

قوله " فكرب " يف رواية حديث الباب وجوب تكبرية االفتتاح وقد تقدم الكالم على ذلك يف أوائل 
يف رواية أليب داود والنسائي من « ( مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن»أبواب صفة الصالة. قوله: 

يب داود من ويف رواية أل«  وكربه وهللهفإن كان معك قرآن فاقرأ وإال فامحد هللا تعاىل»حديث رفاعة 
« أ مبا شئتمث اقرأ أبم القرآن مث اقر »وألمحد وابن حبان « مث اقرأ أبم القرآن ومبا شاء هللا»حديث رفاعة: 

وقد متسك حبديث الباب من مل يوجب قراءة الفاحتة يف الصالة. وأجيب عنه هبذه الرواايت املصرحة. 
 ن ذلك يف ابب وجوب قراءة الفاحتةأبم القرآن وقد تقدم البحث ع

يك وامدد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبت»قوله: )مث اركع حىت تطمئن( ويف رواية ألمحد وأيب داود 
 يف رواية البن ماجه " تطمئن " وهي على« ( ارفع حىت تعتدل قائما»قوله: « . ظهرك ومكن ركوعك

أبو نعيم يف مستخرجه والسراج عن يوسف بن شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهويه يف مسنده و 
موسى أحد شيوخ البخاري. قال احلافظ: فثبت ذكر الطمأنينة يف االعتدال على شرط الشيخني، ومثله 

 يف حديث رفاعة عند أمحد وابن حبان.

 يوجب وهذه الرواايت ترد مذهب من مل« فأقم صلبك حىت ترجع العظام إىل مفاصلها»ويف لفظ ألمحد 
وجوب  فيه دليل على« ( مث اسجد حىت تطمئن ساجدا»ينة وقد تقدم الكالم يف ذلك. قوله: الطمأن

 السجود وهو إمجاع ووجوب الطمأنينة فيه خالفا أليب حنيفة

لك. فيه داللة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه وال خالف يف ذ« ( مث ارفع حىت تطمئن جالسا»قوله: 
وقال مالك: يكون أقرب إىل اجللوس. قوله: )مث اسجد حىت تطمئن وقال أبو حنيفة: يكفي أدىن رفع. 

ساجدا( فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه وال خالف يف ذلك. وقد استدل هبذا احلديث على 
عدم وجوب قعدة االسرتاحة. وسيأيت الكالم على ذلك يف الباب الذي بعد هذا ولكنه قد ثبت يف 

مث ارفع حىت تطمئن »منري يف ابب االستئذان بعد ذكر السجود الثاين بلفظ: رواية للبخاري من رواية ابن 
اري إىل على أنه قد أشار البخ مل يقل به أحدوهي تصلح للتمسك هبا على الوجوب ولكنه « جالسا

حيمل إن   وميكن أن« . حىت يستوي قائما»أن ذلك وهم ألنه عقبها بقوله: قال أبو أسامة يف األخري 
 على اجللوس للتشهد انتهىكان حمفوظا 

قال « . وظاإن كان حمف»فشكك البخاري هذه الرواية اليت ذكرها ابن منري مبخالفة أيب أسامة وبقوله: 
يف البدر املنري ما معناه: وقد أثبت هذه الزايدة إسحاق بن راهويه يف مسنده عن أيب أسامة كما قال 
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لصالة فإذا جلست يف وسط ا»د يف حديث رفاعة ابن منري، وكذلك البيهقي من طريقه، وزاد أبو داو 
 (1)يعين التشهد." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -83 .165
 "ابب ما جاء يف صيد وج .166

 

صلى هللا  -)عن حممد بن عبد هللا بن شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبري عن الزبري أن النيب  - 1940
 رواه أمحد وأبو داود والبخاري يف« . صيد وج وعضاهه حرم حمرم هلل عز وجلإن »قال:  -عليه وسلم 

 اترخيه، ولفظه: إن صيد وج حرام قال البخاري: وال يتابع عليه( .

الشافعي وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها Qـــــــــــــــــــــــــــــ
افعي يف القدمي قال النووي: وهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة أخذ سلبه وهو قول الش

 انتهى.

وقد حكى ابن قدامة عن أمحد يف إحدى الروايتني القول به قال وروي ذلك عن ابن أيب ذئب وابن 
افعي يف بعد الصحابة إال الش ومل يقل به أحداملنذر انتهى، وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: 

له القدمي، وقد اختلف يف السلب فقيل: إنه ملن سلبه وقيل: ملساكني املدينة وقيل: لبيت املال وظاهر قو 
 األدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره.

 

 ]ابب ما جاء يف صيد وج[

ن البخاري ا نقل عاحلديث سكت عنه أبو داود وحسنه املنذري وسكت عنه عبد احلق أيضا وتعقب مب
أنه مل يصح وكذا قال األزدي وذكر الذهيب أن الشافعي صححه وذكر أن أمحد ضعفه وقال ابن حبان: 
حممد بن عبد هللا املذكور كان خيطئ، ومقتضاه تضعيف احلديث فإنه ليس له غريه، فإن كان أخطأ فيه 

رح املهذب: ، وقال النووي يف شفهو ضعيف، وقال العقيلي: ال يتابع إال من جهة تقاربه يف الضعف
إسناده ضعيف. قال: وقال البخاري: ال يصح، وذكر اخلالل يف العلل أن أمحد ضعفه قوله: )ابن 
شيبان( هكذا يف النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن إنسان كما يف سنن أيب داود واتريخ 

د هللا بن قال الذهيب يف ترمجة حممد بن عبالبخاري وكذا قال ابن حبان والذهيب واخلزرجي يف اخلالصة 
شيبان: هذا صوابه ابن إنسان وقال يف ترمجة عبد هللا بن إنسان: له حديث يف صيد وج قال: ومل يرو 

إال هذا احلديث قوله: )وج( بفتح الواو وتشديد اجليم قال ابن  -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب 
 وقال أصحابنا: هو واد ابلطائف وقيل: كل الطائف انتهى. رسالن: هو أرض ابلطائف عند أهل اللغة
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وقال احلازمي يف املؤتلف واملختلف يف األماكن: وج اسم حلصون الطائف وقيل: لواحد منها وإمنا اشتبه 
وج بوح ابحلاء املهملة وهي انحية نعمان قوله: )وعضاهه( بكسر العني كما سلف قال اجلوهري: 

وك قوله: )حرم( بفتح احلاء والراء احلرام كقوهلم: زمن وزمان قوله )حمرم العضاه كل شجر يعظم وله ش
 (1)هلل تعاىل( أتكيد للحرمة،." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -84 .167
 "ابب ما جاء يف الفرع والعترية ونسخهما .168

ات فسمعته بعرف -عليه وسلم صلى هللا  -كنا وقوفا مع النيب »)عن خمنف بن سليم قال  - 2152
يقول اي أيها الناس على كل أهل بيت يف كل عام أضحية وعترية هل تدرون ما العترية؟ هي اليت تسموهنا 

 رواه أمحد وابن ماجه والرتمذي وقال هذا حديث حسن غريب( .« . الرجبية

 

أكل منها ب ذابئح فنقال: اي رسول هللا إن كنا نذبح يف رج»)وعن أيب رزين العقيلي أنه  - 2153
 « .ونطعم من جاءان فقال له ال أبس بذلك

 

داع قال: يف حجة الو  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه لقي رسول هللا »)وعن احلارث بن عمرو  - 2154
فقال رجل اي رسول هللا الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء مل يفرع ومن شاء عرت ومن شاء مل 

 روامها أمحد والنسائي( .« . حيةيعرت يف الغنم أض

 

قال رجل: اي رسول هللا إان كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف رجب »)وعن نبيشة اهلذيل قال:  - 2155
فما أتمران قال: اذحبوا هلل يف أي شهر كان وبروا هللا عز وجل وأطعموا قال: فقال: رجل آخر: اي رسول 

 اهللا: إان كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فم
كثري من الوالئم، وال أعرف قائال يقول: أبنه يشرتط يف ذابئح شيء من هذه الوالئم ما يشرتط Qـــــــــــــــــــــــــــــ

مبدإ  ، وما استلزم الباطل ابطل. الثالث: يفمل يقل به أحديف األضحية، فقد استلزم هذا القياس ما 
 وقت ذبح العقيقة.

قيل: وقتها وقت الضحااي وقد تقدم اخلالف فيه هل هو من وقد اختلف أصحاب مالك يف ذلك ف
بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غري ذلك؟ وقيل: إهنا جتزئ يف الليل. وقيل: 
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ال على حسب اخلالف السابق يف األضحية. وقيل: جتزئ يف كل وقت وهو الظاهر ملا عرفت من عدم 
 (1)ترب يف األضحية." الدليل، على أنه يعترب فيها ما يع

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -85 .169
 "ابب خطبة اجملربة إىل وليها والرشيدة إىل نفسها .170

قال خطب عائشة إىل أيب بكر ف -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »)عن عراك عن عروة:  - 2632
هكذا مرسال(  رواه البخاري« ين هللا وكتابه وهي يل حاللله أبو بكر: إمنا أان أخوك فقال له: أخي يف د

. 
 

حاطب  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا مات أبو سلمة أرسل إيل النيب »)وعن أم سلمة قالت:  - 2633
بن أيب بلتعة خيطبين له، فقلت له: إن يل بنتا، وأان غيور، فقال: أما ابنتها فندعو هللا أن يغنيها عنها، 

 خمتصر من مسلم(« يذهب ابلغرية وأدعو هللا أن

 وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها املسرتشد بذات الدينQـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: )تربت يداك( أي لصقت ابلرتاب: وهي كناية عن الفقر قال احلافظ: وهو خرب مبعىن الدعاء لكن 
 عليه صلى هللا -أن صدور ذلك من النيب  ال يراد به حقيقته، وهبذا جزم صاحب العمدة، وزاد غريه

يف حق مسلم ال يستجاب لشرطه ذلك على ربه وحكى ابن العريب أن املعىن استغنت ورد أبن  -وسلم 
املعروف أترب إذا استغىن، وترب إذا افتقر وقيل: معناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، وقيل: 

 ورجحه ابن العريب وقيل: معىن تربت: خابتفيه شرط مقدر: أي وقع لك ذلك إن مل تفعل، 

قال القرطيب: معىن احلديث أن هذه اخلصال األربع هي اليت يرغب يف نكاح املرأة ألجلها فهو خرب عما 
يف الوجود من ذلك ال أنه وقع األمر به، بل ظاهره إابحة النكاح لقصد كل من ذلك قال: وال يظن 

يما ف مل يقل به أحدا الكفاءة: أي تنحصر فيها فإن ذلك من هذا احلديث أن هذه األربع يؤخذ منه
 علمت وإن كانوا اختلفوا يف الكفاءة ما هي، وسيأيت الكالم على الكفاءة

 

 ]ابب خطبة اجملربة إىل وليها والرشيدة إىل نفسها[

ن أ احلديث األول فيه دليل على أن خطبة املرأة الصغرية البكر تكون إىل وليها قال ابن بطال: وفيه
النهي عن إنكاح البكر حىت تستأمر خمصوص ابلبالغة اليت يتصور منها اإلذن وأما الصغرية فال إذن هلا، 
وسيأيت الكالم على ذلك يف ابب ما جاء يف اإلجبار واالستئمار قوله: )وأان غيور( هذه الصيغة يستوي 

ا أهنا تغار ة اليت وصفت هبا نفسهفيها املذكر واملؤنث فيقول كل واحد منهما: أان غيور، واملراد ابلغري 
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قاموس: قد كان له زوجات قبلها قال يف ال -صلى هللا عليه وسلم  -إذا تزوج زوجها امرأة أخرى، والنيب 
 (1)وأغار أهله تزوج." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -86 .171
172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . 

 ابن أيب شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية، وأفىت به محاد شيخ أيب حنيفةQـــــــــــــــــــــــــــــ

وأجاب اخلطايب عن اإلشكال أبن بقاء العدة تلك املدة ممكن وإن مل جتر به عادة يف الغالب، وال سيما 
ن احليض قد يبطئ عن ذات األقراء لعارض ومبثل هذا أجاب إن كان املدة إمنا هي سنتان وأشهر، فإ

البيهقي، قال احلافظ: وهو أوىل ما يعتمد يف ذلك. وقال السهيلي يف شرح السرية: إن حديث عمرو 
ن م مل يقل به أحدبن شعيب هو الذي عليه العمل، وإن كان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكن 

نهما، قال هللا تعاىل: }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ الفقهاء؛ ألن اإلسالم قد كان فرق بي
[ ومن مجع بني احلديثني قال: معىن حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح األول يف 10]املمتحنة: 

الصداق واحلباء ومل حيدث زايدة على ذلك من شرط وال غريه انتهى. وقد أشار إىل مثل هذا اجلمع ابن 
 عليه وسلم صلى هللا -ينب ملا أسلمت وبقي زوجها على الكفر مل يفرق بينهما عبد الرب. وقيل: إن ز 

، إذ مل يكن قد نزل حترمي نكاح املسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعاىل: }ال هن حل هلم{ -
أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلما قبل  -صلى هللا عليه وسلم  -[ اآلية، أمر النيب 10]املمتحنة: 

ن عبد ابلنكاح األول، فيندفع اإلشكال. قال اب -صلى هللا عليه وسلم  -عدة، فقررها النيب انقضاء ال
 الرب: وحديث عمرو بن شعيب تعضده األصول.

وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، واألخذ ابلصريح أوىل من األخذ ابحملتمل، ويؤيده خمالفة ابن عباس 
 ظ: وأحسن املسالك يف تقرير احلديثني ترجيح حديثملا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال احلاف

ابن عباس كما رجحه األئمة ومحله على تطاول العدة فيما بني نزول آية التحرمي وإسالم أيب العاص، 
 وال مانع من ذلك.

وأغرب ابن حزم فقال: إن قوله: " ردها إليه بعد كذا " مراده: مجع بينهما، وإال فإسالم أيب العاص  
ديبية وذلك قبل أن ينزل حترمي املسلمة على املشرك، هكذا زعم. قال احلافظ: وهو خمالف كان قبل احل

 ملا أطبق عليه أهل املغازي أن إسالمه كان بعد نزول آية التحرمي.

 -وقال ابن القيم يف اهلدي ما حمصله: إن اعتبار العدة مل يعرف يف شيء من األحاديث، وال كان النيب 
يسأل املرأة هل انقضت عدهتا أو ال، ولو كان اإلسالم مبجرده فرقة لكانت  - صلى هللا عليه وسلم
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يه وسلم صلى هللا عل -طلقة ابئنة وال رجعة فيها فال يكون الزوج أحق هبا إذا أسلم، وقد دل حكمه 
أن النكاح موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدهتا فلها أن  -

شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غري حاجة إىل جتديد نكاح، قال: تنكح من 
وال نعلم أحدا جدد بعد اإلسالم نكاحه ألبتة، بل كان الواقع أحد األمرين: إما افرتاقهما ونكاحها 

يعلم أن  فلم غريه، وإما بقاؤمها على النكاح األول إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة،
قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم يف عهده، وهذا كالم يف  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

 غاية احلسن واملتانة.

 (1)قال: وهذا." 
 (1304التعليق املمجد على موطأ حممد، اللكنوي، أبو احلسنات )م -87 .173
حسنا فهو عند هللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند ( املؤمنون 1"أنه قال: ما رآه ) .174

 هللا قبيح.

__________ 

يضع احلديث، وقال املؤلف أيضا: قلت: هذا احلديث إمنا يعرف من كالم ابن مسعود. انتهت. فعلمت 
 أن هذا هو وجه انتساهبم قول "ما رآه املسلمون حسنا"، إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، لكن ال خيفى

ما يف الطريق املرفوع من وقوع سليمان بن عمرو النخعي، وهو كذاب على ما نقله ابن اجلوزي، ونقل 
برهان الدين إبراهيم بن حممد بن خليل الشهري بسبط ابن العجمي يف رسالته "الكشف احلثيث عمن 

حلديث، ارمي بوضع احلديث"، عن ابن عدي أنه قال: أمجعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع 
وعن ابن حبان: كان رجال صاحلا يف الظاهر إال أنه كان يضع احلديث وضعا، وكان قدراي، وعن احلاكم: 

 لست أشك يف وضعه للحديث. انتهى.

( قوله: ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند هللا حسن إىل آخره، اعلم أنه قد جرت عادة كثري من 1)
 ى حسن ما حدث بعد القرون الثالثة من أنواع العباداتاملتفقهني أبهنم يستدلون هبذا احلديث عل

وأصناف الطاعات ظنا منهم، أنه قد استحسنها مجاعة من العلماء والصلحاء، وما كان كذلك فهو 
حسن عند هللا، هلذا احلديث. ويرد عليهم من وجهني: أحدمها: أنه حديث موقوف على ابن مسعود 

رفع هذا احلديث على ما ذكره مجع منهم حممد فذاك، وإال فال حجة فيه، وجياب عنهم أبنه إن ثبت 
فال يضر املقصود ألن قول الصحايب: يف ما ال يعقل له حكم الرفع، على ما هو مصرح يف أصول 
احلديث، فهذا القول وإن كان قول ابن مسعود لكن ملا كان مما ال يدرك ابلرأي واالجتهاد صار مرفوعا 
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نيهما: أنه ال خيلو إما أن يكون الالم الداخلة على املسلمني يف هذا حكما، فيصح االستدالل به، واث
احلديث للجنس أو للعهد أو لالستغراق وال رابع، أما األول فباطل، ألنه حينئذ تبطل اجلمعية، ويلزم 

لزم منه ، وأيضا يومل يقل به أحدأن يكون ما رآه مسلم واحد أيضا وإن خالفه اجلمهور حسنا عند هللا 
كون ما أحدثته الفرق الضالة من البدعات واملنهيات أيضا حسنا لصدق رؤية مسلم حسنا، وهو أن ي

ابطل ابإلمجاع، وأيضا خيالف حينئذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة  
 (1)كلهم يف النار إال واحدة"،." 

 (1304التعليق املمجد على موطأ حممد، اللكنوي، أبو احلسنات )م -88 .175
( حتبسنا، 2( بنت حيي قد حاضت لعلها )1"اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن صفية ) .176

 ( معكن ابلبيت؟ قلن: بلى إال أهنا مل تطف3قال: أمل تكن طافت )

__________ 

بنفسه ههنا من حال عبد هللا لوضح له خطؤه، فإنه ذكر أن عبد هللا بن أيب بكر الصديق مات سنة 
إحدى عشرة فهل يقول فاضل ممارس بكتب احلديث والرجال إن مالكا صاحب املوطأ الذي ولد سنة 

علم أن ي إحدى أو ثالث أو أربع أو سبع وتسعني يروى عنه ويقول فيه حدثنا الدال على املشافهة، أومل
مالكا لو أدرك عبد هللا الذي ذكره ألدرك عمر وعثمان وأاب بكر وعليا وكثريا من الصحابة لكون أجلة 

 ومل يقل به أحد.الصحابة موجودين يف ذلك الوقت، فكان مالك من أكابر التابعني، 

 واثنيها: يف زعمه أن املراد أببيه هو أبو بكر الصديق هو مبين على األول.

يف زعمه أن عمرة املذكورة يف هذه الرواية هي بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، ال وهللا بل هي واثلثها: 
عمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة أم أيب الرجال. ورابعها: يف زعمه أن هذا من قبيل رواية 

 األكابر عن األصاغر، وهو مبين على زعمه الثاين.

بضم احلاء  -فية بفتح أوله وكسر اثنيه وتشديد اثلثه بنت حيي ( قوله: إن صفية، هي أم املؤمنني ص1)
من  -ابلفتح  - ابن سعية -ابلفتح  -املهملة وفتح الياء التحتانية األوىل وتشديد األخرى بن أخطب 

بين إسرائيل من سبط هارون بن عمران أخي موسى، قتل زوجها كنانة يف غزوة خيرب حني افتتحها 
سلم يه وسلم سنة سبع، فوقعت يف السيب فاصطفاها رسول هللا صلى هللا عليه و رسول هللا صلى هللا عل

 ، وقيل غري ذلك، كذا ذكره ابن األثري.52لنفسه وأسلمت فأعتقها وتزوجها، وكانت وفاته سنة 

( قوله: لعلها حتبسنا، أي متنعنا من اخلروج إىل املدينة النتظار طهارهتا وطوافها، وظاهر هذه الرواية 2)
هذا قول عائشة، وعند البخاري وغريه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لعلها حتبسنا، أمل تكن  أن

                                         
 1/633التعليق املمجد على موطأ حممد، اللكنوي، أبو احلسنات  (1)
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 طافت معكن؟

 (1)( أي طواف الزايرة.." 3)
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -89 .177
أت شيئا من ذلك توضأت وصلت( املراد من قوله شيئا من ذلك حدث غري الدم ألنه ")فإن ر  .178

ال جيب الوضوء من الدم اخلارج عنها ألن الدم ال يفارقها ولو أريد بقوله شيئا من ذلك الدم مل يكن 
ه لللجملة الشرطية معىن ألهنا مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما مل ينقطع استحاضتها فظهر أن املراد بقو 

شيئا من ذلك هو حدث غري الدم وهبذا التقرير طابق احلديث الباب لكن احلديث مع إرساله ليس 
صرحيا يف املقصود ألنه حيتمل أن يكون املراد بقوله شيئا من ذلك شيئا من الدم بل هو الظاهر من لفظ 

 شاءت حد مىتاحلديث فمىت رأت الدم توضأت لكل صالة وإذا انقطع عنها الدم تصلي ابلوضوء الوا
ما مل حيدث هلا حدث سواء كان احلدث دمها اخلارج أو غريه فجراين الدم هلا حدث مثل األحداث 
األخر وأن املستحاضة يفارقها الدم أيضا يف بعض األحيان وهذا القول أي وضوؤها حالة جراين الدم 

 فيما أعلم مل يقل به أحدوترك الوضوء حالة انقطاع الدم 

 موهللا تعاىل أعل
 قال املنذري هذا مرسل

 

[ )عن ربيعة أنه كان ال يرى على املستحاضة وضوء إخل( قال اخلطايب قول ربيعة شاذ وليس 306]
للعمل عليه وما قاله اخلطايب فيه نظر فإن مالك بن أنس وافقه )قال أبو داود هذا قول مالك يعين بن 

 يليست يف اخلطايب وال املنذر  أنس( هذه العبارة يف النسختني وليست يف أكثر النسخ وكذا
 قال بن عبد الرب ليس يف حديث مالك يف املوطأ ذكر الوضوء لكل صالة على املستحاضة

وذكر يف حديث غريه فلذا كان مالك يستحبه هلا وال يوجبه كما ال يوجبه على صاحب التسلسل ذكره 
 هالزرقاين قال املنذري قال اخلطايب وقول ربيعة شاذ وليس العمل علي
 وهذا احلديث منقطع وعكرمة مل يسمع من أم حبيبة بنت جحش

 )ابب يف املرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر( - 18

 (2)[ هل تعد من احليض." 307]
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -90 .179

                                         
 2/363مد، اللكنوي، أبو احلسنات التعليق املمجد على موطأ حم (1)
 1/342م، العظيم آابدي، شرف احلق عون املعبود وحاشية ابن القي (2)
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 الوضوء إال أن تكون يف الصالة" .180

 واألمر يف هذه األقاويل واختالفها وخمالفتها احلديث بني

 انتهى

 قال املنذري وقد أخرجه الرتمذي وقال هذا حديث ليس إسناده ابلقوي وقد اضطربوا يف إسناده

ان طوقال أيضا وعبد الرمحن بن زايد اإلفريقي قد ضعفه بعض أهل احلديث منهم حيىي بن سعيد الق
 وأمحد بن حنبل

 وقال اخلطايب هذا حديث ضعيف وقد تكلم الناس يف بعض نقلته

وقال احلافظ بن حجر يف الفتح أما حديث إذا أحدث وقد جلس يف آخر صالته قبل أن يسلم فقد 
 جازت صالته فقد ضعفه احلافظ

 انتهى

 

لصالة فتتح به من أعمال ا[ )مفتاح الصالة الطهور( مفتاح بكسر امليم واملراد أنه أول شيء ي618]
ألنه شرط من شروطها والطهور بضم الطاء )وحترميها التكبري وحتليلها التسليم( قال اخلطايب يف هذا 
احلديث بيان أن التسليم ركن للصالة كما أن التكبري ركن هلا وأن التحليل منها إمنا يكون ابلتسليم دون 

ينه كما عني الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إىل ما احلدث والكالم ألنه قد عرفه ابأللف والالم وع
جاءت به الشريعة من الطهارة املعروفة والتعريف ابأللف والالم مع اإلضافة يوجب التخصيص كقولك 

 فالن مبيته املساجد تريد أنه ال مبيت له أيوي إليه غريها

إليه ذهب غريه من األذكار و  ويف النيل فيه دليل على أن افتتاح الصالة ال يكون إال ابلتكبري دون
 اجلمهور

 وقال أبو حنيفة تنعقد الصالة بكل لفظ قصد به التعظيم واحلديث يرد عليه ألن اإلضافة يف قوله حترميها
ه  تقتضي احلصر فكأنه قال مجيع حترميها التكبري أي احنصرت صحة حترميها يف التكبري ال حترمي هلا غري 

 النحو ويف الباب أحاديث كثرية تدل على تعني لفظ التكبري من كقوهلم مال فالن اإلبل وعلم فالن
 قوله صلىاهلل عليه وآله وسلم وفعله وعلى هذا فاحلديث يدل على وجوب التكبري

وقد اختلف يف حكمه فقال احلافظ إنه ركن عند اجلمهور وشرط عند احلنفية ووجه عند الشافعي وسنة 
 عند الزهري

 غريه حدومل يقل به أقال بن املنذر 

وروي عن سعيد بن املسيب واألوزاعي ومالك ومل يثبت عن أحد منهم تصرحيا وإمنا قالوا فيمن أدرك 
 اإلمام راكعا جيزيه تكبرية الركوع
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 انتهى

 قال املنذري وأخرجه الرتمذي وبن ماجه

 وقال الرتمذي هذا احلديث أصح شيء يف هذا الباب وأحسن

يعرف إال من حديث عبد هللا بن حممد بن عقيل هبذا اللفظ من." وقال أبو نعيم األصبهاين مشهور ال 
(1) 
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -91 .181
 ؤهاز ")مل يكتب بسم هللا الرمحن الرحيم حىت نزلت سورة النمل( ألن البسملة فيها ج .182

 وفيه دليل ملن قال إن البسملة يف أوائل السور إمنا هي للفصل

 قال املنذري وهذا مرسل

واعلم أن األمة أمجعت أنه ال يكفر من أثبتها وال من نفاها ال ختالف العلماء فيها خبالف ما لو نفى 
 أثناء سورة النمل يف فإنه يكفر ابإلمجاع وال خالف أهنا آية مل يقل به أحدحرفا جممعا عليه أو أثبت ما 

 وال خالف يف إثباهتا خطا يف أوائل السور يف املصحف إال يف أول سورة التوبة

وأما التالوة فال خالف بني القراء السبعة يف أول فاحتة الكتاب ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارىء 
وعاصم والكسائي  ها بن كثري وقالونما خال سورة التوبة وأما يف أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبت

من القراء يف أول كل سورة إال أول سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو ومحزة وورش وبن عامر كذا يف 
 النيل

 

[ )ال يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم( احلديث أخرجه احلاكم وصححه 788]
 ملراسيل عن سعيد بن جبري وقال املرسل أصحعلى شرطهما وقد رواه أبو داود يف ا

 وقال الذهيب يف تلخيص املستدرك بعد أن ذكر احلديث عن بن عباس أما هذا فثابت

 وقال اهليثمي رواه البزار إبسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح

 واحلديث استدل به القائلون أبن البسملة من القرآن

 زم قرآنيتهاويبتىن على أن جمرد تنزيل البسملة تستل

 قاله الشوكاين

واالستدالل هبذا احلديث وكذا بكل حديث يدل على أن البسملة من القرآن على اجلهر هبا يف الصالة 
 ليس بصحيح

قال احلافظ بن سيد الناس اليعمري ألن مجاعة ممن يرى اجلهر هبا ال يعتقدوهنا قرآان بل هي من السنن 
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 ى اإلسرار هبا يعتقدوهنا قرآانعندهم كالتعوذ والتأمني ومجاعة ممن ير 

 وهلذا قال النووي إن مسألة اجلهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة

 وكذلك احتجاج من احتج أبحاديث عدم قراءهتا على أهنا ليست آبية ملا عرفت

 (1)قال احلافظ بن حجر يف ختريج اهلداية ومن حجج من أثبت اجلهر أن أحاديثه جاءت من." 
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -92 .183
[ )أخذ رجال( أي عبدا )فسلبه ثيابه( بدل اشتمال أي أخذ ما عليه من الثياب 2037"] .184

ل على أنه ل الطييب رمحه هللا د)فجاء مواليه وكلموه فيه( أي شأن العبد ورد سلبه )حرم هذا احلرم( قا
اعتقد أن حترميها كتحرمي مكة )قال( أي النيب صلى هللا عليه وسلم )فليسلبه ثيابه( هذا ظاهر يف أهنا 

 تؤخذ ثيابه مجيعها

 وقال املاوردي يبقي له ما يسرت عورته

ها سر وصححه النووي واختاره مجاعة من أصحاب الشافعي )وال أرد عليكم طعمة( بضم الطاء وك
 ومعىن الطعمة األكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته )ولكن إن شئتم دفعت( أي تربعا

 وبقصة سعد هذه احتج من قال إن من صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه

 وهو قول الشافعي يف القدمي

 قال النووي وهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة انتهى

قدامة عن أمحد يف أحد الروايتني القول به قال وروي ذلك عن أيب ذئب وبن املنذر  وقد حكى بن
 انتهى

 دميبعد الصحابة إال الشافعي يف قوله الق ومل يقل به أحدوهذا يرد على القاضي عياض حيث قال 

نه طعمة أوقد اختلف يف السلب فقيل إنه ملن سلبه وقيل ملساكني املدينة وقيل لبيت املال وظاهر األدلة 
 لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره انتهى

 قال املنذري سئل أبو حامت الرازي عن سليمان بن أيب عبد هللا فقال ليس ابملشهور فيعترب حديثه انتهى

 قال الذهيب اتبعي وثق

 

[ )من شجر املدينة( أي من بعض أشجارها )فأخذ متاعهم( أي ثياهبم وما عندهم )وقال 2038]
عين ملواليهم( تفسري من الراوي )أن يقطع( بصيغة اجملهول )وقال( أي النيب صلى هللا عليه وسلم )من ي

 (2)قطع." 
                                         

 2/353م، العظيم آابدي، شرف احلق وحاشية ابن القي عون املعبود (1)
 6/17يم، العظيم آابدي، شرف احلق عون املعبود وحاشية ابن الق (2)
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 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -93 .185
 أعلم و املتعني هذا ما عندي وهللا تعاىل"وجوده يف ذلك العهد فاالقتداء هبم يف عدم األكل ه .186

تنبيه قال صاحب العرف الشذي ما لفظ قال موالان حممود حسن إن احلل أي يف قوله احلل ميتته مبعىن 
الطاهر وثبت احلل مبعىن الطهارة كما يف قصة صفية بنت حيي حلت ابلصهباء أي طهرت من احليض 

 انتهى

ل هو ه صلى هللا عليه وسلم احلل ميتته مبعىن الطاهر غري حممود بقلت القول أبن املراد من احلل يف قول
ممن قبله من أهل العلم الذين عليهم االعتماد وأما اثنيا فألنه  مل يقل به أحدابطل جدا أما أوال فألنه 

 يلزم على هذا أن يكون لفظ احلل حشوا ال طائل حتته فإنه يكفي أن يقول هو الطهور ماؤه وميتته

ا فألن بن عمر أحد رواة هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قد فهم هو من لفظ احلل وأما اثلث
 احلالل دون الطهارة

ففي التلخيص وروى الدارقطين من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن أيب 
ليه وسلم إن النيب صلى هللا عهريرة أنه سأل بن عمر آكل ما طفى على املاء قال إن طافيه ميتته وقال 

ماءه طهور وميتته حل فانظر أن بن عمر أراد من لفظ احلالل ضد احلرام دون معىن الطاهر وقد تقرر 
 أن راوي احلديث أدرى مبعناه

وقال أيضا واملراد ابمليتة غري املذبوح فال يدل على حل الطايف قال وأثر أيب بكر الصديق يف الطايف 
 مضطرب اللفظ انتهى

قلت القول أبن املراد ابمليتة غري املذبوح لئال يدل على حل الطايف مما ال يصغى إليه فإن الطايف حالل 
عند اجلمهور وهو احلق والصواب يدل على حله ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن عمرو أنه مسع 

وات ميتا مل ير ر حجابرا يقول غزوان جيش اخلبط وأمر علينا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البح
مثله يقال له العنرب فأكلنا منه نصف شهر احلديث ورواه مسلم أيضا ويف رواية عندمها فلما قدمنا املدينة 
ذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه هللا أطعموان إن كان معكم فأاته 

صطياد ة البحر سواء مات بنفسه أو مات ابالبعضهم بعضو فأكله قال احلافظ يستفاد منه إابحة ميت
 وهو قول اجلمهور انتهى

 وقد تقدم قول عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى

وقال أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه الطايف حالل ذكره البخاري معلقا قال احلافظ وصله أبو 
 (1)." يب بشري عن عكرمة عن بنبكر بن أيب شيبة والطحاوي والدارقطين من رواية عبد امللك بن أ

                                         
 1/191ي، عبد الرمحن املباركفوري حتفة األحوذ (1)
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 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -94 .187
"قوله )ويف الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة( أخرج حديثهما بن ماجه قال احلافظ يف  .188

 الفتح وإسناد كل منهما حسن

ألحاديث اليت أخرجها األئمة اخلمسة وهم الشيخان قوله )وهذا حديث حسن صحيح( هذا أحد ا
 وأبو داود والنسائي والرتمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة

 قاله احلافظ

 قوله )وهذا عندان على االستحباب(

 فإن قلت روى بن ماجه هذا احلديث من طريق الوليد بن مسلم

 قال حدثنا األوزاعي فذكره بصيغة األمر مضمضوا من اللنب احلديث

 واه بن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله وأصل األمر الوجوبور 

قلت نعم األصل يف األمر الوجوب لكن إذا وجد دليل االستحباب حيمل عليه وههنا دليل االستحباب 
 موجود

قال احلافظ يف الفتح والدليل على أن األمر فيه لالستحباب ما رواه الشافعي عن بن عباس راوي 
رب لبنا فمضمض مث قال لو مل أمتضمض ما ابليت وروى أبو داود إبسناد حسن عن احلديث أنه ش

 أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ومل يتوضأ انتهى كالم احلافظ

 فإن قلت ادعى بن شاهني أن حديث أنس انسخ حلديث بن عباس

 دعوى النسخ قاله العيينومن قال فيه ابلوجوب حىت حيتاج إىل  مل يقل به أحدقلت 

 

 )ابب يف كراهة رد السالم غري متوضئ( - 6

[ قوله )قاال ان أبو أمحد( امسه حممد بن عبد هللا بن الزبري بن عمرو بن درهم األسدي الزبريي." 90]
(1) 
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -95 .189
 ملبه مجاعة من الصحابة فسمى بعضهم قال ومن التابعني األعمش وتبعه عياض لكن "قال  .190

بعد الصحابة غريه وهو معرتض أيضا فقد ثبت ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وهو  يقل به أحد
يف سنن أيب داود إبسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق إبسناد صحيح وقال الشافعي 

ديث حديث املاء من املاء اثبت لكنه منسوخ إىل أن قال فخالفنا بعض أهل انحيتنا يف اختالف احل
يعين من احلجازيني فقالوا ال جيب الغسل حىت ينزل اهـ فعرف هبذا أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني 
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 ومن بعدهم لكن اجلمهور على إجياب الغسل وهو الصواب انتهى كالم احلافظ

 ب اجلمهور هو احلق والصوابقلت ال شك يف أن مذه

 وأما حديث املاء من املاء وما يف معناه فهو منسوخ وأييت بيان النسخ يف الباب اآليت

 

 )ابب ما جاء أن املاء من املاء( - 0

مقصود الرتمذي من عقد هذا الباب أن حديث املاء من املاء منسوخ وهذا احلديث أخرجه مسلم يف 
ي قال خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني إىل صحيحه من حديث أيب سعيد اخلدر 

قباء حىت إذا كنا يف بين سامل وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابب عتبان فصرخ به فخرج جير 
رداءه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ومل 

عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا املاء من املاء واملراد ابملاء األول ماء الغسل مين ماذا 
 وابلثاين املين وفيه جناس اتم

[ قوله )ثنا يونس بن يزيد( بن أيب النجاد األيلي أبو يزيد موىل آل أيب سفيان ثقة إال أن يف 110]
 أروايته عن الزهري ومها قليال ويف غري الزهري خط

قاله احلافظ يف التقريب وقال يف مقدمة فتح الباري قال بن أيب حامت عن عباس الدوري قال بن معني 
أثبت الناس يف الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب وقال عثمان الدارمي عن أمحد بن صاحل حنن ال 

 (1)نقدم على يونس يف." 
 (1353ذي، عبد الرمحن املباركفوري )م حتفة األحو -96 .191
 "واحلاكم أيضا انتهى .192

قلت وأخرجه الطحاوي أيضا يف شرح اآلاثر حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن اثبت 
عن أيب الزبري عن جابر قال أاته رجل فقال أصابتين جنابة وإين متعكت يف الرتاب فقال أصرت محارا 

ض فمسح وجهه مث ضرب بيديه إىل األرض فمسح بيديه إىل املرفقني وقال هكذا وضرب بيديه إىل األر 
 التيمم

تنبيه قال صاحب العرف الشذي وقفها الطحاوي وعندي أهنا مرفوعة واختلط على املوقفني لفظ أاته 
ه يفإهنم زعموا أن مرجع الضمري املنصوب هو جابر بن عبد هللا واحلال أن املرجع هو النيب صلى هللا عل

 وسلم كما قال احلافظ العيين انتهى

قلت قوله إن املرجع هو النيب صلى هللا عليه وسلم ابطل جدا فإنه ليس يف هذه الرواية ذكر النيب صلى 
فوه وأرجعوا من احملدثني بل أو ق مل يقل به أحدهللا عليه وسلم أصال ال قبل الضمري وال بعده ولذلك 
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ح افظ العيين ليس بصحيح فإن العيين مل يقل به بل قال يف شر الضمري إىل جابر وقوله كما قال احل
 البخاري بعد ذكر حديث جابر املرفوع ما لفظه وأخرجه الطحاوي وبن أيب شيبة موقوفا

فإن قلت عثمان بن حممد ثقة مل خيالفه أحد من أصحاب عزرة غري أيب نعيم وزايدة الثقة مقبولة فكيف 
 تكون روايته املرفوعة شاذة

 عثمان بن حممد وإن كان ثقة لكن أاب نعيم أوثق منه وأتقن وأحفظقلت 

قال احلافظ يف التقريب يف ترمجة عثمان بن حممد مقبول وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجته شيخ حدث 
 عنه إبراهيم احلليب صويلح وقد تكلم فيه انتهى وقال احلافظ يف ترمجة أيب نعيم ثقة ثبت وقال اخلزرجي

ة يف ترمجة أيب نعيم قال أمحد ثقة يقظان عارف ابحلديث وقال الفسوي أمجع أصحابنا على يف اخلالص
 أن أاب نعيم كان غاية يف اإلتقان انتهى فظهر أن رواية حممد بن عثمان املرفوعة شاذة

 ومنها حديث أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف التيمم

 فقنيضربة للوجه وضربة لليدين إىل املر 

 رواه الطرباين

وفيه أنه حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج قال العيين يف شرح البخاري يف إسناده جعفر بن الزبري 
 قال شعبة وضع أربعمائة حديث انتهى

 (1)ومنها حديث عائشة الذي أشار إليه الرتمذي وقد عرفت أنه أيضا ضعيف ال يصلح." 
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -97 .193
 "الرب هذا حديث اثبت نقله مريك عن املنذري كذا يف املرقاة .194

قوله )وقد روي عن رفاعة هذا احلديث من غري وجه( قال احلافظ يف الفتح أخرجه أبو داود والنسائي 
د بن عجالن وداود بن قيس  من رواية إسحاق بن أيب طلحة وحممد بن إسحاق وحممد بن عمرو وحمم

كلهم عن علي بن حيىي بن خالد بن رافع الزريف عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فمنهم من مل يسم 
رفاعة قال عن عم له بدري ومنهم من مل يقل عن أبيه ورواه النسائي والرتمذي من طريق حيىي بن علي 

حلافظ يف أبيه وفيه اختالف آخر ذكره ا بن حيىي عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن مل يقل الرتمذي عن
 الفتح

 [ قوله )حدثنا عبيد هللا بن عمر( هو العمري302]

قوله )فدخل رجل( هو خالد بن رافع كما تقدم مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن 
ىت تطمئن حجالسا وافعل ذلك إخل مل يذكر يف هذه الرواية السجدة الثانية ويف رواية البخاري مث اسجد 
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 ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا

 مث افعل ذلك يف صالتك كلها

قال احلافظ وقع يف رواية بن منري يف االستئذان يعين يف ابب االستئذان من صحيح البخاري بعد ذكر 
 السجود الثاين مث ارفع حىت تطمئن جالسا

ذه وأشار البخاري إىل أن ه ومل يقل به أحداالسرتاحة وقد قال بعضهم هذا يدل على إجياب جلسة 
 (1)اللفظة." 

 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -98 .195
[ قوله )وقت ألهل املشرق العقيق( وهو موضع حبذاء ذات العرق مما وراءه وقيل داخل 832"] .196

 كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو القطع والشق  يف حد ذات العرق وأصله

واملراد أبهل املشرق من منزله خارج احلرم من شرقي مكة إىل أقصى بالد الشرق وهم العراقيون واملعىن 
 حد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعني إلحرام أهل املشرق العقيق

ي هذا ويف إسناده يزيد بن أيب زايد وهو قوله )هذا حديث حسن( قال املنذري بعد ذكر كالم الرتمذ
 ضعيف

 وذكر البيهقي أنه تفرد به انتهى

فإن قلت روى أبو داود والنسائي عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل العراق ذات 
 عرق

 وروى مسلم يف صحيحه عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن املهل فقال مسعت أحسبه
رفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق األخرى اجلحفة ومهل 

 أهل العراق من ذات عرق احلديث

 فيثبت من هذين احلديثني أن ميقات أهل العراق ذات عرق

ي قد ذويثبت من حديث الرتمذي أنه العقيق فكيف التوفيق قلت قال احلافظ يف الفتح حديث الرتم
تفرد به يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة 

 منها إن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات االستحباب ألنه من ذات عرق

ومنها أن العقيق ميقات بعض العراقيني وهم أهل املدائن واآلخر ميقات ألهل البصرة وقع ذلك يف 
 ألنس عند الطرباين وإسناده ضعيفحديث 

ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن مث حولت وقربت إىل مكة فذات عرق والعقيق 

                                         
 2/179ي، عبد الرمحن املباركفوري حتفة األحوذ (1)



117 

 

 وإمنا قالوا يستحب احتياطا انتهى ومل يقل به أحدشيء واحد ويتعني اإلحرام من العقيق 

وا عمر ا فتح هذان املصران أتفإن قلت روى البخاري يف صحيحه عن بن عمر رضي هللا عنه قال مل
فقالوا اي أمري املؤمنني إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حد ألهل جند قران وهو جور عن طريقتنا وإان 

 إن أردان قرن شق علينا

 قال فانظروا حذوها من طريقكم

 فحد هلم ذات عرق انتهى

 (1)اري ومها سرات." واملراد من هذين املصرين الكوفة والبصرة كما صرح به شراح البخ
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -99 .197
 "عبد الرب وأشار إىل أن بعض أهل الظاهر قال جبوازه ورده ابإلمجاع املذكور .198

رق قوية وأفىت طوتعقب بثبوت اخلالف قدميا فيه فقد أخرجه بن أيب شيبة عن علي وإبراهيم النخعي ب
به محاد شيخ أيب حنيفة وأجاب اخلطايب عن اإلشكال أبن بقاء العدة تلك املدة ممكن وإن مل جتر به 
عادة يف الغالب وال سيما إن كانت املدة إمنا هي سنتان وأشهر فإن احليض قد يبطىء عن ذات األقراء 

 لعارض

 ومبثل هذا أجاب البيهقي

يف ذلك وقال السهيلي يف شرح السرية إن حديث عمرو بن شعيب هو قال احلافظ وهو أوىل ما يعتمد 
سالم من الفقهاء ألن اإل مل يقل به أحدالذي عليه العمل وإن كان حديث بن عباس أصح إسنادا لكن 

قد كان فرق بينهما قال هللا تعاىل الهن حل هلم وال هم حيلون هلن ومن مجع بني احلديثني قال معىن 
عليه على النكاح األول يف الصداق واحلباء ومل حيدث زايدة على ذلك من شرط  حديث بن عباس ردها

 وال غريه انتهى

 وقد أشار إىل مثل هذا اجلمع بن عبد هللا

وقيل إن زينب ملا أسلمت وبقي زوجها على الكفر مل يفرق النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مل يكن قد 
ليه زل قوله تعاىل الهن حل هلم اآلية أمر النيب صلى هللا عنزل حترمي نكاح املسلمة على الكافر فلما ن

وسلم ابنته أن تعتد فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة فقررها النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ابلنكاح األول

 فيندفع اإلشكال

 قال بن عبد الرب وحديث عمرو بن شعيب تعضده األصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد
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 ابلصريح أوىل من األخذ ابحملتمل ويؤيده خمالفة بن عباس ملا رواه كما حكى ذلك عنه البخاريواألخذ 

قال احلافظ وأحسن املسالك يف تقرير احلديثني ترجيح حديث بن عباس كما رجحه األئمة ومحله على 
 تطاول العدة فيما بني نزول آية التحرمي وإسالم أيب العاص وال مانع من ذلك انتهى

 ملقام كالم أكثر من هذا فعليك أن تراجع شروح البخاري كالفتح وغريهويف ا

[ قوله )فقال اي رسول هللا إهنا كانت أسلمت معي فردها عليه( فيه أن املرأة إذا أسلمت مع 1144]
 زوجها ترد إليه وهذا جممع عليه

فظ رد ذكور بلقوله )يذكر عن حممد بن إسحاق هذا احلديث( أراد هبذا احلديث حديث بن عباس امل
 (1)النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته زينب اخل." 

 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -100 .199
"ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من بين إسرائيل هو عبد هللا بن سالم كما قال احلسن  .200

هذا نظر فإن السورة مكية ابإلمجاع وعبد هللا بن سالم كان إسالمه بعد وجماهد وقتادة وغريهم ويف 
اهلجرة فيكون املراد ابلشاهد رجال من أهل الكتاب قد آمن ابلقرآن يف مكة وصدقه واختار هذا بن 

 جرير والراجح أنه عبد هللا بن سالم وأن هذه اآلية مدنية ال مكية

 روي حنو هذا عن مجاعة من التابعني وفيه دليل على أن وعن بن عباس قال هو عبد هللا بن سالم وقد
هذه اآلية مدنية فيخصص هبا عموم قوهلم إن سورة األحقاف كلها مكية وإايه ذكر الكراشي وكونه 
إخبارا قبل الوقوع خالف الظاهر ولذا قيل مل يذهب أحد أن اآلية مكية إذا فسر الشاهد اببن سالم 

معطوف على الشرط الذي يصري به املاضي مستقبال فال ضرر يف وفيه حبث ألن قوله وشهد شاهد 
من السلف مع ذكره يف شروح الكشاف ال وجه  مل يقل به أحدشهادة الشاهد بعد نزوهلا وادعاء أنه 

 له إال أن يراد من السلف املفسرون

 قاله الشهاب كذا يف فتح البيان

د ة نزلت فيه وحديث عوف بن مالك عنقلت حديث عبد هللا بن سالم وهذا صريح يف أن هذه اآلي
بن حبان وحديث بن عباس عند بن مردويه أيضا يدالن على أن هذه اآلية نزلت يف عبد هللا بن سالم  
كما يف فتح الباري وهو القول الراجح واستكربمت أي آمن الشاهد واستكربمت أنتم عن اإلميان وجواب 

اهلداية  هللا ال يهدي القوم الظاملني فحرمهم هللا سبحانهالشرط مبا يدل عليه ألستم ظاملني دل عليه إن 
بظلمهم ألنفسهم ابلكفر بعد قيام احلجة الظاهرة على وجوب اإلميان ومن فقد هداية هللا له ضل كفى 
ابهلل شهيدا بيين وبينكم أي على صدقي )ومن عنده علم الكتاب( قيل هو عبد هللا بن سالم وقيل هم 
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 مؤمنو أهل الكتاب

ه اآلية يف آخر سورة الرعد )مغمودا( أي مستورا يف غالفه )فاهلل هللا( ابلنصب فيهما أي اتقوا هللا وهذ
)يف هذا الرجل( أي عثمان رضي هللا عنه )أن تقتلوه( بدل اشتمال من هذا الرجل )لتطردن( أي لتبعدن 

نتزعن )فال يغمد( أي لت)جريانكم( ابلنصب على املفعولية )املالئكة( ابلنصب على البدلية )ولتسلن( 
 بصيغة اجملهول

قال يف خمتار الصحاح غمد السيف من ابب ضرب ونصر جعله يف غمده فهو مغمود وأغمده أيضا 
 فهو مغمد ومها لغنان فصيحتان )اقتلوا اليهودي( أي عبد هللا بن سالم

 (1)قوله." 
 (1353لرمحن املباركفوري )م حتفة األحوذي، عبد ا-101 .201
"ابمسك أو حبولك وقوتك أرفعه فال أستغين عنك حبال فإن أمسكت نفسي أي قبضت روحي  .202

يف النوم )فارمحها( أي ابملغفرة والتجاوز عنها وإن أرسلتها أبن رددت احلياة إيل وأيقظتين من النوم 
صاحلني( والعصمة واألمانة )عبادك الفاحفظها أي من املعصية واملخالفة مبا حتفظ به أي من التوفيق 

 أي القائمني حبقوق هللا وعباده

والباء يف مبا حتفظ مثلها يف كتبت ابلقلم وما موصولة مبهمة وبياهنا ما دل عليها صلتها ألن هللا تعاىل 
رد و إمنا حيفظ عباده الصاحلني من املعاصي ومن أن ال يتهاونوا يف طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته 

 علي روحي أي روحي املميزة برد متييزها الزائل عنها بنومها

 قال الطييب

احلكمة يف إطالق املوت على النوم أن انتفاع اإلنسان ابحلياة إمنا هو لتحري رضا هللا عنه وقصد طاعته 
واجتناب سخطه وعقابه فمن انم زال عنه االنتفاع فكان كامليت فحمدا هلل تعاىل على هذه النعمة 

 زوال ذلك املانع انتهىو 

 قوله )ويف الباب عن جابر وعائشة( لينظر من أخرج حديثهما

 قوله )وحديث أيب هريرة حديث حسن( وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي

 

 )ابب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند املنام( - 1

لعني مصغرا ن عقيل( بضم ا[ قوله )حدثنا املفضل بن فضالة( املصري أبو معاوية القتباين )ع3402]
هو بن خالد بن عقيل األيلي )مث نفث فيهما( من النفث بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة وهو 
إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق )فقرأ فيهما( قال العيين قال املظهري يف شرح املصابيح ظاهر 
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سهو من الراوي  وال فائدة فيه ولعله يقل به أحدمل احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال مث قرأ وهذا 
والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن إىل بشرة القارىء واملقروء له وأجاب الطييب عنه 

 (1)أبن الطعن فيما صحت روايته ال جيوز وكيف والفاء فيه مثل ما يف." 
 (1353رف الشذي شرح سنن الرتمذي، الكشمريي )م الع-102 .203
"اطالع: مجع أبو عروبة احلراين أحاديث أيب يوسف، وأكثر أسانيد أيب يوسف معروفة. وظين  .204

أن القصر إمنا يكون يف اجلملة االمسية أصالة، وأما إذا كانت معدولة عن الفعلية فال قصر، ومجلة حديث 
بصيغة األمر،  «توضؤوا مما مست النار»الباب معدولة عن الفعلية والقرينة عليه بعض ألفاظ احلديث: 

ومل أجد النقل يف هذا من أرابب اللغة، ويرد على قصر مجلة )احلمد هلل( اتفاقا مع كوهنا معدولة من 
الفعلية، فأقول: إن املعدولة لو كانت فيها شائبة الفعلية فال قصر وإال ففيها قصر، وأيضا )احلمد هلل( 

إلشكال الذي عجز عنه الزخمشري من أن ال يفيد القصر عند من يقول: إهنا إنشائية، فإذن احنل ا
ن فإن هذه معدولة ع ومل يقل به أحدمقتضى الضابطة أن يكون مجلة السالم عليكم ذات قصر، 

 (2)الفعلية وفيها شائبة الفعلية.." 
 (1353العرف الشذي شرح سنن الرتمذي، الكشمريي )م -103 .205
ديث الباب إشكال مشهور وهو تعيني مراد احلديث ومصداقه، ألن مصداقه [ يف ح371"] .206

إما مفرتض وإما متنفل فإن كان مفرتضا فال جيوز القعود بدون عذر ولو قعد بعذر ال يكون ثوابه نصفا، 
إخل فإن السبحة ال تصح انئما بال عذر عند « صالها قائما»ولو كان متنفال فال يصدق لفظ من: 

ن البصري رمحه هللا وهبذا اإلشكال قال اخلطايب يف املعامل: تصح الصالة انئما بال عذر أحد إال احلس
من أتباع املذاهب األربعة، نعم هو وجه عند بعض الشافعية،  مل يقل به أحدلو صح احلديث وإن 

أقول: مل يصح شيء يف جوازها انئما عن صاحب الشريعة، وأقول يف اجلواب عن إشكال احلديث: 
 (3)إن." 

 (1386التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل، عبد الرمحن املعلمي اليماين )م -104 .207
"املسألة الثامنة: رجل خال خلوة مريبة ابمراة أجنبية حيل له أن يتزوجها فعثر عليها فقال: حنن  .208

 زوجان

 « .أحل أبو حنيفة الزان ... »بن يزيد بن أيب مالك:  تقدم يف املسألة السادسة قول خالد
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وأما حتليل الزان فقال: لوأن رجال وامراة اجتمعا يف بيت ومها معروفا األبوين فقالت املرأة: هو »قال: 
قال امللك املعظم يف )السهم : »145قال األستاذ ص« زوجي. وقال هو: هي امرأيت مل عرض هلما

ن امراة ورجل فقاال له: حنن زوجان، فبأي طريقة يفرق بينهما أو يتعرض املصيب( : إذا جاء واحد م
عليها ألن كل واحد منهما يدعى أمرا حالال، ولوفتح هذا الباب لكان اإلنسان كل يوم بل ساعة 

ى مناالئمة، وفيه من احلرج ماالخيف مل يقل به أحديشهد على نفسهو على زوجه أهنما زوجان وهذا 
 « .على أحد

إن إقرار الرجل أنه زوجها وهي أهنا زوجته يكون إنكاحا ويتضمن إقرارمها »على كتب احلنفية:  أقول:
فهذه هي مسألة ابن أيب مالك استشهاد االسناذ نفسه وكذالك ملكه املعظم عنده ولذلك « االنشاء»

 خلوة مريبة دانمها يفجلأ إىل املغالطة. وحاصلها أننا إذا عرفنا رجال وامرأة نعلم أهنما ليسا بزوجني مث وج
فقال: هي زوجىت، وقالنت: هو زوجى، فأبو حنيفة يقول يقول: يكون اعرتافهما عقدا ينقد به النكاح 

 فيصريان زوجني من حينئذ وال يعرض هلما! ففى هذا ثالثة أمور.

 األوىل: أنه بال ويل.

 (1)الثاين: أنه كيف يكون إنشاء وإن مل يقصداه.." 
 (1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م -105 .209
 "الصحايب الذي أدرك، ومسع فإن احتمال روايته عن التابعي بعيدة جدا. .210

لتابعي الصغري اوبعض احملدثني يقصر املرسل على ما رواه التابعي الكبري عن رسول هللا وأما ما رواه 
 فيسمونه منقطعا ال مرسال، واألول هو الراجح وعليه معول أهل هذا الفن.

 -لمصلى هللا عليه وس-مثال املرسل: روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا 
 عن الصالة" ، وعطاء من التابعني. 1قال: "إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر فأبردوا 

قال:  -مصلى هللا عليه وسل-روى حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا 
 "من أكل من هذه الشجرة فال يقرب مسجدان يؤذينا بريح الثوم" ، وسعيد من التابعني.

  -مهللا عليه وسل صلى-تعريف الفقهاء واألصوليني: املرسل: هو قول التابعي أو من دونه قال رسول هللا 
كذا ... أو فعل كذا ... مثال، فاملرسل عندهم يشمل املرسل عند احملدثني، واملنقطع بل واملعضل فهو 
يطلقونه على ما مل يتصل إسناده، قال ابن احلاجب يف خمتصره: "املرسل قول غري الصحايب: قال رسول 

أكثر ما  إال أنه قال: إنصلى هللا عليه وسلم" ... ومبثل هذا القول قال اخلطيب من احملدثني -هللا 
 صلى هللا عليه وسلم.-يوصف ابإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعي عن النيب 
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 - عليه وسلمصلى هللا-نقد التعريف: وقد انتقد هذا التعريف: أبنه يشمل قول من قال: قال رسول هللا 
رسل، وأهل ملنقطع، واملعضل يف امل، وأبنه يلزم عليه دخول امل يقل به أحدوإن كان يف عصران، وهو ما 

 الفن يف احلديث على التفرقة بينهما. نعم قد يقال: هذا اصطالح هلم خباصة وال مشاحة يف االصطالح.

 وقد جرى على هذا االصطالح بعض احملدثني فأطلق على املعلق،

__________ 

 (1)اإلبراد: أتخري صالة الظهر حىت تنكسر حدة احلر.."  1
 (1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م -106 .211
 ""معرفة الصحابة رضوان هللا عليهم": .212

 "من هو الصحايب"؟ :

 تعريف الصحبة:

الصحبة لغة: قال يف املصباح املنري: "صحبته فأان صاحب، واجلمع صحب، وأصحاب، وصحابة. قال 
ومن قال: صاحب وصحبة فهو مثل فاره وفرهة واألصل يف هذا اإلطالق ملن حصل له رؤية األزهري: 

 وجمالسة، ووراء ذلك شروط لألصوليني ... والصاحبة أتنيث للصاحب ومجعها صواحب".

وقال صاحب القاموس: "صحبه كسمعه صحابة ويكسر وصحبة عاشره، وهم أصحاب، وأصاحيب، 
ة وصحب، واستصحبه: دعاء إىل الصحبة"، ومن مث نرى أن وصحبان، وصحاب، وَصحابة وصحاب

 الصحبة مبعىن العشرة والرؤية واجملالسة طالت أم قصرت.

صلى هللا عليه -كل مسلم رأى النيب   -يف تعريف بعض العلماء-أما يف اصطالح احملدثني فالصحايب 
ليه صلى هللا ع-وذكر حنو ذلك اإلمام البخاري حيث قال يف صحيحه "ومن صحب النيب  -وسلم
 أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه". -وسلم

وقد انتقد هذا التعريف أبنه يقتضي أن ال يدخل يف الصحابة من مل ير النيب لعارض كالعمى مثل ابن 
أم مكتوم، وهو صحايب ابإلمجاع، وكذلك يقتضي أن من رأى النيب مؤمنا به مث ارتد، ومل يعد إىل 

قط ولذلك كان هذا التعريف غري جامع وال مانع  مل يقل به أحدع أن هذا اإلسالم يكون صحابيا م
 ومها شرطان يف التعريف الصحيح، فهذا التعريف يف حاجة إىل التحرير والتدقيق.

منا به ومات على مؤ  -صلى هللا عليه وسلم-تعريف احملققني من احملدثني: الصحايب: من لقي النيب 
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ن العراقي وابن حجر ووافقهم بعض األصوليني فيدخل يف التعريف من ذلك، وهو ما ذهب إليه احلافظا
 (1)طالت صحبته أو قصرت ومن روى عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه." 

 (1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م -107 .213
 حابة":""عدالة الص .214

الصحابة كلهم عدول عند مجهور الفقهاء من احملدثني والفقهاء واألصوليني، ومعىن عدالتهم  -1
استقامتهم على الدين، وائتمارهم أبوامره وانتهاؤهم عن نواهيه، وأهنم ال يتعمدون الكذب على رسول 

ة ومسو األخالق تقوى، واملروءوذلك ملا اتصفوا به من قوة اإلميان، والتزام ال -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
والرتفع عن سفاسف األمور، وليس معىن عدالتهم أهنم معصومون من املعاصي أو من السهو أو من 

من أهل العلم، ومل خيالف يف عدالتهم أو عدالة بعضهم إال شذاذ من  مل يقل به أحدالغلط، فإن ذلك 
يما بعد استنادها إىل برهان وسنعرض هلذه اآلراء ف املبتدعة وأهل األهواء ال يعتد أبقواهلم وآرائهم؛ لعدم

 (2)ومناقشتها.." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -108 .215
م كانوا ارتدوا ، ومعلوم أهن"الدنيا فلم يكن احلد كفارة هلم، وأجيب أبن اآلية نزلت يف العرنيني .216

بعد إسالمهم، وحينئذ فاآلية خارجة عن موضع النزاع؛ ألن املسألة إمنا كانت يف املسلمني؛ ألن التكفري 
، واآلية وإن مل أتخذ الكفر واالرتداد يف العنوان بل أدارت احلكم على مل يقل به أحديف حق املشركني 

على هذا الوصف سواء كان من املسلم أو املرتد أو  وصف قطع الطريق وهو يقتضي أن يدور احلكم
الكافر أو الذمي، وال يقتصر على املرتد والكافر فقط، لكن ميكن أن يقال: إنه جرى ذكر العذاب يف 
اآلخرة يف اآلية حلال الفاعلني أي حلال كفرهم ال حلال الفعل، فإن املعصية الواحدة ختتلف شدة وضعفا 

قد تكون املعصية من املؤمن وخيف العذاب عليها رعاية إلميانه، وقد تكون ابعتبار حال الفاعلني، ف
تلك املعصية بعينها من الكافر ويزاد يف عقوبته حلال كفره، فقطع الطريق من املسلمني شنيع، وهو من 
املرتدين أشنع، وعلى هذا فال دليل يف اآلية على أن املسلم لو فعل ذلك مث أقيم عليه احلد كان له 

ب يف اآلخرة أيضا؛ ألنه ليس جزاء للفعل على هذا التقدير بل الشناعة يف اجلزاء بشناعة الفاعلني،  عذا
كذا قرره الشيخ حممد أنور احلنفي. وميكن أن يقال: إنه حيتمل أن يكون حديث عبادة خمصصا لعموم 

وأصلح فإن هللا  ظلمه اآلية أو مبينا أو مفسرا هلا، واستدلوا له أيضا بقوله تعاىل: }فمن اتب من بعده
[ يف آية حد السرقة، قيل: هو دليل صريح على أن إقامة 39: 5يتوب عليه إن هللا غفور رحيم{ ]
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احلد ال تكون كفارة إال بعد التوبة من ظلمه وإصالح عمله. وأجيب عنه أبنه ال دليل يف اآلية على 
 يعين حسن حاله يف املستقبلذلك؛ ألن ظاهر معىن اآلية: أن من اتب من بعد ظلمه، أي سرقته 

وأصلح عمله وعزم على ترك العود إىل مثل ذلك فيقبل هللا توبته ويرمحه ويطهره من مجيع الذنوب، وأما 
ذنب هذه السرقة فقد زال بنفس إقامة حد السرقة، ومل يتوقف على التوبة، وابجلملة اآلية إمنا تتعلق 

ن ذنب السرقة، وقيل: معىن اآلية: فمن اتب أي من ابلتوبة واإلصالح يف االستقبال ال مبا تقدم م
السرقة وأصلح أمره فإن هللا يتوب عليه، أي يغفر له ويتجاوز عنه ويقبل توبته أي يسقط عنه حق هللا، 
وأما حق اآلدميني من القطع، ورد املال فال يسقط، نعم إن عفا قبل الرفع إىل اإلمام سقط القطع، كما 

 دل له أيضا بقوله تعاىل: }فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبداذهب إليه الشافعي، واست
[ يف 5-4: 24وأولئك هم الفاسقون. إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحيم{ ]

آية حد القذف، قيل: هو أقوى دليل على أن إقامة احلد ال تطهر القاذف من الذنب وال خترجه من 
بعد التوبة، وإمنا وعد هللا املغفرة والرمحة ملن اتب بعد ذلك وأصلح عمله. وأجيب عنه أبن  الفسق إال

حد القذف ليس هو اجللد فقط، بل هو جمموع أمرين أو ثالثة أمور: اجللد، وعدم قبول الشهادة، 
صر ابإلمجاع، ملواحلكم بكونه فاسقا، لكن بينها فرق وهو أن اجللد ال يرتفع ابلتوبة، فإنه جيلد التائب كا

وأما عدم قبول الشهادة واحلكم ابلفسق فيزوالن ابلتوبة بناء على أن االستثناء يتعلق ابجلملتني، وهذا 
عند األئمة الثالثة، خالفا أليب حنيفة، فإنه ذهب إىل أنه ال يقبل شهادة القاذف أبدا أي مادام حيا 

م خرية فقط، فال يزول عنده ابلتوبة إال اسوإن اتب، وهذا ألن االستثناء عنده يرجع إىل اجلملة األ
الفسق، وأما عدم قبول الشهادة فيبقى على حاله بعد التوبة، وإصالح العمل أيضا كاجللد، ففرق 

 (1)أبوحنيفة بني القذف." 
 (1414بيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصا-109 .217
"وفيه أن احلمل على التأسيس أوىل من احلمل على التأكيد؛ ألن األصل عدم التأكيد، لكن  .218

يندفع ذلك عند وجود القرينة الدالة على ذلك، وقد وجد يف عبارة غري واحد كالدارقطين "هذا حديث 
ار ذي حقيقتهما االصطالحية يف إسناد واحد لكن ابعتبصحيح اثبت"، ومنها أنه جيوز أن يريد الرتم

حالني وزمانني، فيجوز أن يكون مسع هذا احلديث من رجل مرة يف حال كونه مستورا أو مشهورا 
ابلصدق واألمانة مث ارتقى وارتفع حاله إىل درجة العدالة فسمعه منه مرة أخرى فأخرب ابلوصفني، وقد 

الواحد على شيخ واحد غري مرة. ومنها أنه حيتمل أن يكون  روي عن غري واحد أنه مسع احلديث
الرتمذي أدى اجتهاده إىل حسنه وأدى اجتهاد غريه إىل صحته أو ابلعكس فهو ابعتبار مذهبني. ومنها 
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أن املراد حسن لذاته صحيح لغريه يعين أنه يف أعلى درجات احلسن وأدىن درجات الصحة، ومنها أنه 
ى احلديث ابلنسبة إىل أحوال رواته عند أئمة احلديث فإذا كان فيهم من ابعتبار صدق الوصفني عل

يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم آخرين يقال فيه ذلك، وفيه أنه لو أراد ذلك ألتى 
ابلواو اليت للجمع فيقول حسن وصحيح. وفيه أيضا أن الرتمذي إمنا حيكم على احلديث ابلنسبة إىل 

 بة إىل غريه. وفيه أيضا أنه يتوقف على اعتبار األحاديث اليت مجع الرتمذي فيها بنيما عنده ال ابلنس
الوصفني، فإن كان يف بعضها ماال اختالف فيه عند مجيعهم يف صحته قدح يف اجلواب. ومنها أن 
احلديث الذي يقول فيه الرتمذي "حسن صحيح" إن وقع التفرد والغرابة يف سنده فهو حممول على 

احلاصل من اجملتهد يف الرواة هل اجتمعت فيهم صفة الصحة أو احلسن؟ فرتدد أئمة احلديث يف الرتدد 
حال انقله اقتضى للمجتهد أن يرتدد وال يصفه أبحد الوصفني جزما، فيقال فيه "حسن" ابعتبار وصفه 

ن أعند قوم "صحيح" ابعتبار وصفه عند قوم، غاية ما فيه أنه حذف فيه حرف الرتدد، وكان حقه 
يقول: "حسن أو صحيح" وهذا كما حيذف حرف العطف من التعداد، وعلى هذا فما قيل فيه حسن 
صحيح دون ما قيل فيه صحيح؛ ألن اجلزم أقوى من الرتدد. ومنها أنه جيوز أن يكون مراده أن ذلك 

صحيح  ،ابعتبار وصفني خمتلفني ومها اإلسناد واحلكم، فيجوز أن يكون قوله: حسن أي ابعتبار إسناده
أي ابعتبار حكمه؛ ألنه من قبيل املقبول، وكل مقبول جيوز أن يطلق عليه اسم الصحة، وهذا ميشي 
على قول من ال يفرد احلسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه أن الرتمذي أكثر 

ني يفرق بمن احلكم بذلك على األحاديث الصحيحة اإلسناد. ومنها أنه أراد حسن على طريقة من 
النوعني لقصور رتبة رواية عن درجة الصحة املصطلحة، صحيح على طريقة من ال يفرق، ويرد عليه ما 
أوردانه سابقا. ومنها أنه أراد ابحلسن معناه اللغوي، وهو ما متيل إليه النفس وتستحسنه وال أيابه القلب، 

طلحة الصطالحية على معانيها املصدون املعىن االصطالحي الذي حنن بصدده. وفيه أن محل األلفاظ ا
واجب، وال جيوز ترك االصطالح من غريموجب. وفيه أيضا أنه يلزم أن يطلق لفظ احلسن على احلديث 

إىل اآلن. ومنها أن املراد حسن ابعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح شيء  ومل يقل به أحدالضعيف، 
حسنا أو ضعيفا فاملراد أرجحه أو أقله ضعفا. هذا ورد يف الباب، فإنه يقال أصح ما ورد كذا، وإن كان 

 (1)تلخيص ما يف قوت املغتذي حاشية جامع الرتمذي يف هذا املبحث.." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -110 .219
"ترى ليس ابختالف يقدح يف صحة احلديث وقالوا: إن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه مل  .220

يسمعه من أبيه كما تدل عليه رواية الطرباين وفيه أن رواية أمحد والرتمذي واحلاكم صرحية يف أن هشاما 
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وة، وهو من عر  مسعه من أبيه، مث لو صحت هذه العلة ما أثرت؛ ألن غري هشام من الثقات رواه مساعا
عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وأبوه أبوبكر، كما تدل عليه رواية مالك وأمحد وابن 
اجلارود. وقالوا: احلديث يروى عن امرأة، واحلكم متعلق ابلرجال فكيف ختتص بروايته النساء وفيه أنه 

ا خرب واحد ال سيما تعم هبا البلوى ال يعترب فيهمل خيتص النساء بروايته كما سيأيت. وقالوا: املسألة اليت 
مثل هذا اخلرب. وفيه أن هذه القاعدة اليت اخرتعها احلنفية لرد األحاديث الصحيحة ابطلة، قد أبطلها 

( 20،12: ص2( وابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام )ج49الشوكاين يف إرشاد الفحول )ص
فارجع إىل تلك الكتب. ولو سلمت هذه القاعدة، فاحلديث ( 327:ص1وابن قدامة يف جنة املناظر )ج

ليس من أخبار اآلحاد، بل هو أشهر من حديث الوضوء ابلنبيذ، رواه سبعة عشر من الصحابة. وقالوا: 
على تسليم صحته ال حجة فيه؛ ألنه مرتوك الظاهر عند الكل إمجاعا، فإن املس لغة مطلق فما قيدوه 

طن اليد، أو بعدم احلائل، أوحنو ذلك، تقييدات إلطالق احلديث، وصريح من القيود ابلشهوة، أو ببا
يف أهنم أيضا ال يقولون ابحلديث. وفيه أن املراد ابملس، املس ابليد، سواء كان بباطنها أو بظهرها، لكن 
من غري حائل، يدل على ذلك حديث أيب هريرة اآليت، والرواايت يفسر بعضها بعضا، فقد قلنا 

باب، وعملنا هبا وأما القيود األخرى مما ذكرها فقهاء الشافعية وغريهم، فال نلتفت إليها؛ أبحاديث ال
ألهنا ال أثر هلا يف األحاديث وقالوا: اضطرب القائلون ابنتقاض الوضوء يف مصداق حديث بسرة على 

ي، واختالفهم ذأقوال كثرية، وفروع خمتلفة، تبلغ إىل قريب من أربعني، بسطها ابن العريب يف شرح الرتم
يف مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة يف االحتجاج هبا، فإنه يدل على أنه مل يتحقق عندهم، ومل 
يتعني حممل احلديث، فلو صح احلديث وثبت ترجحه على حديث طلق فمجمل أيضا، مل يظهر مراده 

مصداقه ظاهر، يث بني، و عند القائلني به، وال خالف بني القائلني بعدم النقض. وفيه أن معىن احلد
وحممله متعني، لكن عند املنصف الذي حيب السنة وصاحبها، وأما املتعسف الذي يتحيل لرد األحاديث 
الصحيحة والسنن الثابتة فهو يتشبث مبثل هذه األعذار الواهية الباطلة أبدا، وال عربة عندان ابختالف 

ملة، احلديث ليس لتفريع عليه آبرائهم وعقوهلم، وابجلالشافعية واملالكية وغريهم يف بيان معىن احلديث، وا
مبجمل بل هو بني املعىن. وقالوا: حيتمل أن يكون مس الذكر كناية عن االستطابة بعد البول؛ ألنه غالبا 
يرادف خروج احلدث، فعرب به عنه، ومثل هذا من الكناايت كثري فيما يستقبح التصريح بذكره. وفيه 

جدا، بل هو ابطل، يرده حديث أيب هريرة الذي ذكره املصنف، وأيضا مل خيطر أن هذا االحتمال بعيد 
، بل محله منهم ومل يقل به أحدهذا االحتمال ببال أحد من الصحابة والتابعني وغريهم من السلف، 

مجيعهم على ظاهر معناه الذي يتبادر إليه الذهن. وقالوا: هو مقيد مبا إذا خرج منه شيء. وفيه أنه ال 
ل على هذا التقيد فهو مردود على قائله وقالوا: مفعول املس حمذوف، تركه استهجاان بذكره، واملعىن دلي

"من مس ذكره بفرج امرأته فليتوضأ" إقامة للداعي والسبب مقام املدعو واملسبب، فإن التقاء اخلتانني 
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. وفيه أنه حتريف تيسرياداع إىل خروج شيء، ونفسه يتغيب عن البصر، فأدير األمر على املس احتياطا و 
 (1)معنوي للحديث، يرده حديث أيب هريرة اآليت بلفظ" أفضى بيده".." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -111 .221
كعا، مث ارفع حىت تستوي قائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث "مث اركع حىت تطمئن را  .222

 ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا(( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ة ظاهره اإلطالق والتخيري، واملراد منه فاحتة الكتاب ملن أحسنها ال جيزيه غريها بدليل قوله: "ال صال
إال بفاحتة الكتاب"، وهذا يف اإلطالق كقوله تعاىل: }فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من 

 -[ مث كان أقل ما جيزئ من اهلدي معينا معلوم املقدار ببيان السنة وهو الشاة 196: 2اهلدي{ ]
يس حتة ل( : متسك احلنفية به على عدم ركنية الفا299: ص2انتهى. وقال صاحب فيض الباري )ج

بصحيح، ألن الفاحتة وإن مل تكن ركنا لكنها واجبة عندان أيضا، والسياق سياق التعليم، فلو فرضنا أنه 
مل يعلمه الفاحتة يلزم درج كراهية التحرمي يف سياق التعليم، وال جيوز أصال مع أهنا مذكورة يف حديث 

 قوله هذا كان لكون الرجل بدواي رفاعة صراحة، وإن كانت جمملة يف حديث أيب هريرة. مث أقول: إن
أعرابيا ال يدري أنه كان عنده شيء من القرآن أم ال، وحينئذ ينبغي أن يكون التعبري هكذا، ولذا قال: 
وإال فامحد هللا وكربه، فدل على أنه كان ممن ال يستبعد منه أن ال يكون عنده قرآن أصال. وإذا ال 

 تطمئن ، وإمنا أليق حبالة اإلمجال فيقرأ مبا يقدر. )مث اركع حىتيالئمه أن أيمره ابلفاحتة والسورة تفصيال
راكعا( حال مؤكدة، وقيل مقيدة. وفيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي وأبويوسف من افرتاض 
الطمأنينية يف الركوع وهو احلق. )مث ارفع( أي رأسك )حىت تستوي( أى تعتدل )قائما( يف رواية ابن 

ما. وهي على شرط مسلم، وقد أخرجها السراج أيضا إبسناد على شرط البخاري، ماجه: حىت تطمئن قائ
فهي على شرط الشيخني، وهذه الرواايت تدل على افرتاض رفع الرأس من الركوع، وعلى افرتاض 
االستواء أي االعتدال يف الرفع، وعلى افرتاض االطمئنان يف القومة، أي عند االعتدال من الركوع، وإليه 

افعي وأبويوسف، وهو الصواب )مث اسجد حىت تطمئن ساجدا( فيه دليل على فرضية الطمأنينة ذهب الش
يف السجود، وقد فصلتها رواية النسائي من حديث رفاعة بلفظ: مث يكرب ويسجد حىت ميكن وجهه 
وجبهته حىت تطمئن مفاصله وتسرتخي. )مث ارفع( أي رأسك من السجود )حىت تطمئن جالسا( أي 

ة األوىل، وهي حال مؤسسة. وفيه دليل على افرتاض القعود بني السجدتني. ويف رواية بعد السجد
النسائي املذكورة: "مث يكرب فريفع رأسه حىت يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه". )مث اسجد( أي 
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 الثانية )حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا( أي لالسرتاحة. قال الطييب: كلمة حىت يف
انتهى. -هذه القرائن لغاية ما يتم به الركن، فدلت على أن الطمأنينة داخلة فيه، واملنصوب حال مؤكدة 

خاري على أنه قد أشار الب مل يقل به أحدواحلديث يدل آخره على إجياب جلسة االسرتاحة، ولكنه 
اد بن وأسامة )محوهم، فإنه عقبه أبن قال: قال أب –أى قوله األخري حىت تطمئن جالسا  –إىل أنه 

أسامة مما وصله يف كتاب األميان والنذور( يف )اللفظ( األخري )وهو حىت تطمئن جالسا( حىت تستوي 
لف، وأن خو  –وهو ابن منري  -قائما. وقال القسطالين: أراد البخاري هبذه اإلشارة إىل أن راوي األوىل

 (1)الثانية عنده أرجح. وقال احلافظ: كالم البخاري." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -112 .223
 "رواه أبوداود. .224

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يقال: إن ابن ابني، و قال احلافظ يف التقريب يف ترمجة خارجة بن مصعب: مرتوك وكان يدلس عن الكذ
انتهى. وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة حيىي بن العالء: قال الدارقطين: مرتوك، وقال أمحد -معني كذبه

انتهى. وقال -بن حنبل: كذاب يضع احلديث. وقال اخلزرجي يف اخلالصة يف ترمجته: كذبه وكيع وأمحد
ء مرتوك، لرازي، عن زيد بن أسلم. وحيىي بن العالالبيهقي يف كتاب القراءة: وقد رواه حيىي بن العالء ا

جرحه حيىي بن معني وغريه من أهل العلم ابحلديث. وروي إبسناد ضعيف عن عمرو بن هارون، عن 
انتهى. –خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم. وال يفرح مبتابعة هؤالء يف خالف أهل الثقة واحلفظ 

جالن، ية شرح اهلداية: أن ابن خزمية أيضا صحح حديث ابن عتنبيه: ذكر العيين يف شرح البخاري والبنا
يعين زايدة "وإذا قرأ فأنصتوا"، وقد نقله عنه الشيخ اللكنوي يف "إمام الكالم"، والنيموي يف "آاثر 
السنن" وغريمها من العلماء احلنفية يف تصانيفهم، وهذا خطأ فاحش ووهم قبيح، فإن ابن خزمية مل 

( : قال أبوبكر 91دا بل هو ممن ضعفها جدا. قال البيهقي يف كتاب القراءة )صيصحح هذه الزايدة أب
حممد بن إسحاق بن خزمية: هذا خرب، ذكر قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" فيه وهم. وقد روى الليث بن سعد 

وهو عامل أهل مصر وفقيههم، أحد علماء زمانه، غري مدافع، صاحب حفظ وإتقان وكتاب صحيح  –
 عن ابن عجالن، فذكر الرواية اليت ذكرها البخاري، وليس يف شيء منها "وإذا قرأ فأنصتوا". هذا اخلرب –

قال ابن خزمية: قال حممد بن حيىي الذهلي: خري الليث أصح متنا من رواية أيب خالد، يعين ابن عجالن، 
. وقد ذكر ابن خل"إذا قرأ فأنصتوا" مبحفوظ، ا -صلى هللا عليه وسلم  -ليس يف هذه القصة عن النيب 

( 95خزمية فصال مستقال إلثبات أن هذه الزايدة غري حمفوظة، كما قال البيهقي يف كتاب القراءة )ص
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فارجع إليه. ولو سلم أن زايدة "وإذا قرأ فأنصتوا" يف حديث أيب هريرة صحيحة اثبتة حمفوظة، فقد ذكران 
 بوداود( وقال: هذه الزايدة "وإذا قرأعنها أجوبة يف شرح حديث أيب موسى األشعري فتذكر. )رواه أ

فأنصتوا" ليست مبحفوظة. الوهم عندان من أيب خالد، وتقدم أن أابحامت قال: هي من ختاليط ابن 
عجالن، يعين أن الوهم عنده من ابن عجالن، ومل يبني بعض احلفاظ الذين صرحوا بكوهنا غري حمفوظة، 

 ة الوهم، وسكوت بعضهم عن تعيني الواهم يؤدي إىلأن الوهم ممن هو؟ فإن قلت: إختالفهما يف نسب
طرح القولني، والرجوع إىل صحة هذه الزايدة، قلت: إن احلفاظ النقاد إذا حكموا على حديث أبنه 
غري حمفوظ، واختلفوا يف نسبة الوهم فبعض نسبوه إىل أحد، وبعضهم إىل آخر، فهذا االختالف ال 

مني ، كيف؟ وقد تقرر يف موضعه أن احملدثني املعللني القائدومل يقل به أحيؤدي إىل طرح القولني، 
مبعرفة فن املعلول الذي هو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها إذا اتفقوا على حديث أنه معلول 
فدعواهم مقبولة، وإن اختلفوا يف توجيه التعليل، بل وإن أخطأ بعضهم يف توجيه، فإنه قد يقصر عبارة 

جة على دعواه، كالصرييف يف نقد الدينار والدرهم، وهذا اجلواب على تقدير تسليم  املعلل عن إقامة احل
كون أيب خالد وابن عجالن ثقتني، حافظني، لكن قد تقدم أن ابن عجالن مدلس، وقد روى هذا 

 (1)احلديث عن زيد بن أسلم معنعنا، ومع كونه." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -113 .225
"ضعيف الختالطه وسوء حفظه وحلديث ابن عباس عند الطرباين يف "الصغري واألوسط" وفيه  .226

جياب ( إ465حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى وفيه كالم. قال أبوعبيد: يف "كتاب األموال" )ص
الصدقة يف سائمة اخليل اليت يبتغي منها النسل ليس على إتباع السنة وال على طريق النظر، ألن رسول 

قد عفا عن صدقتها ومل يستثن سائمة وال غريها، وبه عملت األئمة  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ية تشبيها هبا ن جيعلها كاملاشوالعلماء بعده فهذه السنة. وأما يف النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أ

ألهنا سائمة مثلها ومل يصر إىل واحد من األمرين على أن تسمية سائمتها قد جاءت عن غري واحد من 
التابعني إبسقاط الزكاة منها. مث روى ذلك عن إبراهيم واحلسن وعمر بن عبد العزيز. قلت: وأجاب 

ل صاحب كوب واحلمل واجلهاد يف سبيل هللا، قااحلنفية عن حديث أيب هريرة أبنه حممول على فرس الر 
وسي يف انتهى. قلت: نقله عنه زيد الدي -اهلداية: وأتويله فرس الغازي هو املنقول عن زيد بن اثبت

صلى هللا  -"كتاب األسرار" فقال إن زيد بن اثبت ملا بلغه حديث أيب هريرة قال: صدق رسول هللا 
تهى. قال ان -قال ومثل هذا ال يعرف ابلرأي فثبت أنه مرفوع، إمنا أراد فرس الغازي -عليه وسلم 

( تبع أي صاحب اهلداية يف ذلك أابزيد الدبوسي فإنه نقله عن زيد بن 158احلافظ: "يف الدراية" )ص
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انتهى. فما مل يعرف إسناده وأنه قوي صاحل لإلعتماد عليه ال يصح االستناد إليه  -اثبت بال إسناد 
وفيه مسرح لإلجتهاد ومحل احلديث على فرس الغازي خمالف لظاهره، وأما ما على أنه قول صحايب، 

( وأبوأمحد بن زجنوية إبسناد صحيح عن طاووس 464روى ابن أيب شيبة وأبوعبيد "يف األموال" )ص
قال: سألت ابن عباس عن اخليل أفيها صدقة فقال: "ليس على فرس الغازي يف سبيل هللا صدقة" 

اس فسر بذلك حديث أيب هريرة، وبني املراد من الفرس املذكور فيه وغاية ما فيه فليس فيه إن ابن عب
أنه نفي الصدقة عن فرس الغازي وهذا مما ال ينكره أحد واملفهوم ليس حبجة عند احلنفية مع أن مفهومه 
يعارض عموم حديث أيب هريرة فال يلتفت إليه على أنه يقتضي أن جيب الصدقة يف فرس غري الغازي، 

. قال ابن اهلمام: ال شك إن هذه اإلضافة للفرس ومل يقل به أحدوإن كان يعلف للركوب واحلمل 
املفرد لصاحبها يف قولنا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس املالبس لإلنسان ركواب ذهااب وجميئا 

تجارة جتب ك أن العبد للعرفا وإن كان لغة أعم والعرف املك ويؤيد هذه القرينة قوله "يف عبده" وال ش
فيه الزكاة، فعلم أنه مل يرد النفي عن عموم العبد بل عبد اخلدمة. وقد روى ما يوجب محله على هذا 
احململ لو مل تكن هااتن القرينتان العرفية واللفظية، وهو ما يف الصحيحني من حديث مانعي الزكاة وفيه 

واية أيب س والعبد يف احلديث اجلنس كما يدل عليه ر انتهى. قلت: املراد ابلفر  -اخليل لثالثة احلديث
داود اآلتية، وال نسلم أن املتبادر من اإلضافة املذكورة الفرس املالبس لإلنسان ركواب عرفا، ولو سلمنا 

رف جيب محله على مقتضي صرف اللغة ال على العرف فإن الع -صلى هللا عليه وسلم  -فكالم النيب 
كاة حلديث يف رواية ضعيفة أليب داود بلفظ. "ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال ز خيتلف على أنه ورد هذا ا

 (1)الفطر يف الرقيق" أي بلفظ اجلمع وبغري اإلضافة ويف لفظ يف "مسند." 
 (1414 الرمحاين املباركفوري )م مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا-114 .227
 "اخلمس(( . .228

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف الركاز اخلمس.  :-صلى هللا عليه وسلم  -مبا روى البيهقي وغريه عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
ه نقيل وما الركاز اي رسول هللا؟ قال الذهب والفضة الذي خلقه هللا يف األرض يوم خلقت. وأجيب ع

أبنه تفرد به عبد هللا ابن سعيد ضعيف جدا، بل رماه بعضهم ابلكذب. واحتجوا أيضا بتسمية املعدن 
ابلركاز. قال اهلروي يف كتابه الغريب: الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كاجلالميد، واحده ركزة 

. از واملعدن صار فيه ركازانتهى. وقال يف القاموس: اركز )الرجل( وجد الرك -وقدار كز املعدن أانل 
وقال اإلمام حممد بن احلسن يف كتاب احلجج: إمنا الركاز وجد يف املعادن، وإمنا قال: املدفون جعل 
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نظريا ملال يستخرج من املعدن، هذا أمر مل يكن أرى إن أهل املدينة خيالفونه من كالم العرب، إمنا يقال 
قل عن انتهى. وقال التوربشيت يف شرح املصابيح: قد ن -أركز املعدن يعنون أنه استخرج منه مال كثري

حممد بن احلسن الشيباين وهو مع رسوخه يف الفقه يعد من علماء العربية أنه قال: إن العرب تقول أركز 
انتهى. وأجيب عنه أبنه ال يلزم من االشرتاك يف االسم  -املعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة 

مل و عىن وإال لوجب على من ربح رحبا كثريا اخلمس يف رحبه، ألنه يقال له أركز االشرتاك يف احلكم وامل
. قال اإلمام البخاري يف صحيحه: وقال بعض الناس املعدن ركاز مثل دفن اجلاهلية، ألنه يقل به أحد

 ةيقال أركز املعدن إذا أخرج منه شيء قيل له فقد يقال ملن وهب له الشيء أو ربح رحبا كثريا أو كثر 
انتهى. قال ابن بطال: ما ألزم به البخاري القائل املذكور وحجة ابلغة ألنه ال يلزم من  -مثره أركزت 

االشرتاك يف األمساء االشرتاك يف املعىن، إال إن أوجب ذلك من جيب التسليم له. وقد أمجعوا على أن 
فصيل انتهى. وارجع للت -املال املوهوب ال جيب فيه اخلمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك املعدن 

إىل رفع االلتباس عن بعض الناس والقول الراجح عندان: هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن الركاز إمنا 
هو كنز اجلاهلية املوضوع يف األرض، وإنه ال يعم املعدن بل هو غريه هللا تعاىل أعلم )اخلمس( فيه دليل 

ال ما حكى عن احلسن البصري. قال ابن قدامة: على وجوب اخلمس يف الركاز وهو إمجاع العلماء إ
( األصل يف صدقة الركاز ما روى أبوهريرة مرفوعا العجماء جبار، ويف الركاز اخلمس، 18 -17ص 2)ج

متفق عليه. وهو أيضا جممع عليه. قال ابن املنذر: ال نعلم أحدا خالف هذا احلديث إال احلسن، فإنه 
العرب فقال: يف ما يوجد يف أرض احلرب اخلمس وفيما يوجد  فرق بني ما يوجد يف أرض احلرب وأرض

انتهى. مث ههنا مسائل ال بد للطالب من الوقوف عليها فلنذكرها خمتصرا  -يف أرض العرب الزكاة 
والبسط يف املنتقى للباجي وغريه من كتب الفروع وشروح احلديث. األوىل وأنه ال فرق بني قليل الركاز 

اري الفا للشافعي يف قوله اجلديد أنه ال جيب اخلمس حىت يبلغ النصاب. قال البخوكثريه عند اجلمهور خ
يف صحيحه قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن اجلاهلية يف قليله وكثريه اخلمس. قال احلافظ: قوله يف 

 (1)قليله وكثريه." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -115 .229
 "رواه أبوداود، والرتمذي، والنسائي وابن ماجه والدارمي. .230

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يضاحا أيف السيل اجلرار: الوارد يف هذه الشريعة املطهرة الصوم للرؤية أو لكمال العدة مث زاد الشارع هذا 
وبياان، فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما، فهذا مبجرده يدل على املنع من صوم 
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لى هللا عليه ص -يوم الشك فكيف، وقد انضم إىل ذلك ما هو اثبت يف الصحيحني وغريمها من هنيه 
فلسنا  وم يوم الشكألمته عن أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومني فإذا مل يكن هذا هنيا عن ص -وسلم 

ممن يفهم كالم العرب وال ممن يدري بواضحة فضال عن غامضة: مث انضم إىل ذلك حديث عمار فذكره 
وذكر تصحيحه عن الرتمذي وابن خزمية وابن حبان قلت: والبن اجلوزي تصنيف مستقل يف هذه املسألة 

الم الشوكاين ذين تقدم ذكرهم يف كمساه "درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم" حكى فيه عن الصحابة ال
( قد رد والدي رمحه هللا يعين 110ص 4القول بصوم يوم الشك. قال الويل العراقي يف طرح التثريب )ج

الزين العراقي على ابن اجلوزي يف حكايته هذا القول عن هؤالء الصحابة فذكره مفصال مث قال: قال 
ابن اجلوزي أال ابن عمر وأمساء وعائشة. واختلف من العشرة الذين ذكرهم  فلم يقل به أحدوالدي 

 -عن أيب هريرة. قال البيهقي: ومتابعه السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أوىل بنا 
انتهى. )رواه أبوداود اخل( وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزمية واحلاكم والدارقطين والطحاوي والبيهقي 

ره البخاري يف صحيحه تعليقا بصيغة اجلزم أخرجوه من رواية عمرو بن قيس من طريق احلاكم وذك
املالئي عن أيب إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار يف اليوم الذي يشك فيه فأتى 
بشأة مصلية، فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إين صائم، فقال عمار من صام اخل وقد صححه 

أبوداود ونقل املنذري تصحيح الرتمذي وأقره. وصححه ابن حبان وابن خزمية.  الرتمذي وسكت عليه
وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب. وقال الدارقطين: حديث صحيح ورواته كلهم 
ثقات. وقال العراقي يف شرح الرتمذي: مجع الصاعاين يف تصنيف له األحاديث املوضوعة فذكر فيه 

ذكور، وما أدري ما وجه احلكم عليه ابلوضع وليس يف إسناده من يتهم ابلكذب وكلهم حديث عمار امل
ثقات. وقال: قد كتبت على الكتاب املذكور كراسة يف الرد عليه يف أحاديث، منها هذا احلديث قال 
نعم يف اتصاله نظر. فقد ذكر املزي يف األطراف أنه روى عن أيب إسحاق السبيعي أنه قال حدثت عن 

لة بن زفر، لكن جزم البخاري بصحته إىل صلة، فقال يف صحيحه. وقال صلة وهذا يقتضي صحته ص
لبزار ويف انتهى. ويف الباب عن أيب هريرة أخرجه ا -عنده. وقال البيهقي يف املعرفة: إن إسناده صحيح 

البيهقي و سنده عبد هللا بن سعيد املقربي وهو ضعيف. وأخرجه أيضا الدارقطين ويف سنده الواقدي 
( ويف سنده أبوعباد وهو عبد هللا بن سعيد املقربي املتقدم، وعن ابن عباس أخرجه 208ص 4)ج

 (1)اخلطيب يف اترخيه ورواه إسحاق بن راهويه فلم جياوز به عكرمة.." 
 (1414املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م  مرعاة املفاتيح شرح مشكاة-116 .231
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 "قط }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ . رواه مسلم. .232

( وعن عائشة، ))أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة، مجع  24) - 2152
 كفيه مث نفث فيهما، فقراء فيهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بصيغة اجملهول، ورفع مثلهن )قط( لتأكيد النفي يف املاضي يعين مل تكن آايت سورة كلهن تعويذا للقاري 
من شر األشرار مثل هاتني السورتني، ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعوذ من عني اجلان 

ما وترك ما سوامها وملا سحر استشفى هبما وإمنا كان كذلك وعني اإلنسان فلما نزلت املعوذاتن أخذ هب
ألهنما من اجلوامع يف هذا الباب }قل أعوذ برب الفلق إخل{ خرب مبتدأ حمذوف أي هي قل أعوذ برب 
الفلق اخل ويف احلديث بيان عظم فضل هاتني السورتني، وفيه دليل واضح على كوهنما من القرآن، وفيه 

اثبتة من أول السورتني بعد البسملة، وقد أمجعت األمة على هذا كله قاله إن لفظة قل من القرآن 
النووي. وأما ما نسب إىل ابن مسعود من إنكار قرآنية املعوذتني. فقيل: إن هذا النقل عن ابن مسعود  
كذب ابطل، قاله ابن حزم يف أوائل احمللى والنووي يف شرح املهذب وشرح مسلم والفخر الرازي يف 

فسريه. وقيل: بل النقل عنه صحيح وكوهنما من القرآن، قد ثبت القطع بذلك يف عصره لكن مل أوائل ت
يثبت عنده القطع بذلك أي إنه كان متواترا يف عصر ابن مسعود لكن مل يتواتر عند ابن مسعود. وقيل: 

ارمي دغري ذلك يف أتويل ما حكى عن ابن مسعود )رواه مسلم( يف فضائل القرآن وكذا الرتمذي وال
 ( .152، 151، 150، 144ص4ورواه النسائي يف االستعاذة وأخرجه أمحد )ج

قوله: )كان إذا أوى( ابلقصر وميد )إىل فراشه( بكسر الفاء أي أاته للنوم وأخذ مضجعه  -2152
واستقر فيه )مجع كفيه مث نفث فيهما( من النفس بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة قيل النفث 

من الفم مع شي من الريق. وقال اجلزري يف النهاية: النفث شيبة ابلنفح، وهو أقل من التفل إخراج ريح 
ألن التفل ال يكون إال ومعه شي من الريق )فقرأ فيهما( اختلفوا يف توجيه الفاء فإنه يدل على أتخري 

الواو. وقيل:  مبعىنالقراءة من النفث، والظاهر العكس. فقيل: املراد مث أراد النفث فقرأ. وقيل: الفاء 
تقدمي النفث على القراءة خمالفة للسحرة البطلة. وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب وهللا تعاىل 

ث يف كفيه أوال نف -صلى هللا عليه وسلم  -أعلم. قال املظهر: الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه 
نبغي من الكاتب أو الراوي ألن النفث ي وليس فيه فائدة ولعل هذا سهو مل يقل به أحدمث قرأ، وهذا 

انتهى. وتعقبه  -أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن واسم هللا تعاىل إىل بشرة القاري أو املقرؤ له
الطييب فقال من ذهب إىل ختطئة الرواة الثقات العدول، ومن اتفقت األمة على صحة روايته وضبطه 

هو أوهن من بيت العنكبوت فقد خطأ نفسه وخاض فيما ال يعنيه وإتقانه مبا سنح له من الرأي الذي 
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[ وقوله 98هال قاس هذه الفاء على ما يف قوله تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل{ ]النحل: 
 (1)}فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم{." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -117 .233
 "متفق عليه. .234

 -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن جابر، قال: ذبح رسول هللا 3) -2653
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

فية: ويؤيد نانتهى. قال بعض احل –ليكون عطف القالئد على اهلدي عطف الشيء على غريه فيصح 
ذلك ما قال اجلصاص يف أحكام القرآن: قد روي يف أتويل القالئد وجوه عن السلف، فقال ابن عباس: 
أراد اهلدي املقلد، قال أبو بكر )الرازي اجلصاص( هذا يدل على أن من اهلدي ما يقلد ومنه ما ال 

ل من فى ما يف هذا االستدالانتهى. وال خي –يقلد، والذي يقلد اإلبل والبقر والذي ال يقلد الغنم 
مل يقل به و التكلف والتعسف فإنه يلزم على هذا التفسري أن يكون املراد ابهلدي يف اآلية الغنم فقط 

مع أهنم اختلفوا يف تفسري القالئد على أقوال منها أن املراد القالئد حقيقة سواء كانت لإلبل أو  أحد
عن  أتكيد للنهي عن إحالل اهلدي، يعين أن فيه مبالغة للبقر أو للغنم. ويف النهي عن إحالل القالئد

التعرض للهدي املقلد، فإنه إذا هنى عن قالدة أن يتعرض هلا فبطريق األوىل أن ينهى عن التعرض للهدي 
( ألنه إذا هنى عن إظهار الزينة فما 31: 24املقلد هبا، وهذا كما يف قوله: }وال يبدين زينتهن{ )

ضاء، ومنها أن املراد ابلقالئد احليواانت املقلدة هبا ويكون عطف القالئد على ابلك مبوضعها من األع
اهلدي لزايدة التوصية ابهلدي، واملعىن: وال اهلدااي ذوات القالئد، وعلى هذا القول إمنا عطف القالئد 

صوصا خ على اهلدي مبالغة يف التوصية هبا ألهنا من أشرف البدن املهداة واملعىن: وال تستحلوا اهلدي
املقلدات منها. وقيل املراد أصحاب القالئد، واملعىن: ال تتعرضوا للهدااي وال ألصحاهبا. والتفسري األول 
أوىل. وعلى كل حال ليس يف عطف القالئد على اهلدي داللة أو أدىن إشارة إىل أن اهلدي الغري املقلد 

م ه( قد تقدم أن اللفظ املذكور ملسلهو الغنم خاصة، أو إىل أن الغنم من اهلدي ال تقلد )متفق علي
وهبذا اللفظ رواه أيضا أمحد والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وقد تقدم أيضا أن البخاري روى مثله لكن 

صلى هللا  -أسقط قوله "فقلدها" وكذا رواه الدارمي ورواه أبو داود وابن اجلارود بلفظ " إن رسول هللا 
حلديث رواه أيضا أمحد والشيخان والرتمذي والنسائي أبلفاظ أهدى غنما مقلدة " وا -عليه وسلم 

 أخرى متقاربة.

 " حنر ( ويف احلديث األيت-صلى هللا عليه وسلم  -قوله )وعن جابر، قال: ذبح رسول هللا  -2653
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" مكان " ذبح " والفرق بني النحر والذبح أن النحر يكون يف اللبة )بفتح الالم وتشديد املوحدة، هي 
اليت بني أصل العنق والصدر( والذبح يكون يف احللق، فالذبح هو قطع العروق اليت يف أعلى  الوهدة

العنق حتت اللحيني، قال ابن عابدين: النحر قطع العروق يف أسفل العنق عند الصدر والذبح قطعها 
ه، ألن اليف أعاله حتت اللحيني. ويف تكملة البحر: وال أبس ابلذبح يف احللق كله أسفله وأوسطه وأع

. ويف البدائع: انتهى –ما بني اللبة واللحيني هو احللق، وألن كله جمتمع العروق فصار حكم الكل واحد 
انتهى.  –الذبح هو فري األوداج وحمله ما بني اللبة واللحيني، والنحر فري األوداج وحمله آخر احللق 

 (1)واحلديث دليل." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -118 .235
 "رواه مسلم. .236

 املدينة، -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن عائشة، قالت: ملا قدم رسول هللا 22) – 2759

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من أن من صاد يف حرم املدينة 
قوله  بعد الصحابة إال الشافعي يف ومل يقل به أحدالصحابة رضي هللا عنهم. قال القاضي عياض: 

القدمي وخالفه أئمة األمصار. قلت )قائله النووي( : وال تضر خمالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول 
املختار لثبوت احلديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ومل يثبت له دافع، قال أصحابنا: فإذا القدمي هو 

قلنا ابلقدمي ففي كيفية الضمان وجهان أحدمها يضمن الصيد والشجر والكأل كضمان حرم مكة، 
وأصحهما وبه قطع مجهور املفرعني على هذا القدمي أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكأل، وعلى 

ا يف املراد ابلسلب وجهان أحدمها أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع اجلمهور أنه كسلب القتيل هذ
من الكفار فيدخل فيه فرسه وسالحه ونفقته وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيل ويف مصرف السلب 

ينة، والثالث دثالثة أوجه ألصحابنا أصحها أنه للسالب وهو املوافق حلديث سعد، والثاين أنه ملساكني امل
لبيت املال، وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا، قال أصحابنا: 

انتهى. هذا وقد تقدم أن حديث حترمي املدينة  –ويسلب مبجرد االصطياد سواء أتلف الصيد أم ال 
ذلك )رواه مسلم( وأخرجه  وحديث السلب منسوخ أو مؤول عند احلنفية، وتقدم اجلواب أيضا عن

: 1( وأخرج أبو داود واحلاكم )ج 199: ص 5( والبيهقي )ج 170، 168: ص 1أيضا أمحد )ج 
 ( حنوه.199: ص 5( والبيهقي أيضا )ج 486ص 

نيت عشرة املدينة( يف اهلجرة يوم االثنني لث -صلى هللا عليه وسلم  -قوله )ملا قدم رسول هللا  -2759
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يف أحد األقوال قاله الزرقاين، ويف رواية البخاري يف آخر احلج ))قالت: وقدمنا خلت من ربيع األول 
املدينة وهي أوأب أرض هللا(( ابهلمز بوزن أفعل من الوابء والوابء مقصور هبمز وبغري مهز وهو املرض 

افظ: حلالعام. وقد أطلق بعضهم على الطاعون أنه وابء ألنه من أفراده لكن ليس كل وابء طاعوان. قال ا
الوابء أعم من الطاعون، وحقيقته مرض عام ينشأ عن فساد اهلواء، وقد يسمى طاعوان بطريق اجملاز. 
ويف رواية مسلم ))قدمنا املدينة وهي وبيئة(( هبمزة ممدودة يعىن ذات وابء. قال احلافظ: وما كان وابء 

ن حاق يف روايته عن هشام باملدينة إال محى كما هو مبني يف حديث عائشة. قال: وزاد حممد بن إس
عروة قال هشام: وكان وابؤها معروفا يف اجلاهلية، وكان اإلنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وابئها 

 قيل له: إهنق فينهق كما ينهق احلمار ويف ذلك يقول الشاعر:

 لعمري لئن غنبت من خيفة الردى _ ... هنيق محار إنين ملروع

 

ا هو على الوابء مع صحة هنيه عنه ألن النهي إمن -صلى هللا عليه وسلم  -انتهى. قال عياض: قدومه 
 (1)يف املوت الذريع والطاعون، والذي." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -119 .237
. رواه ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم مثنه-صلى هللا عليه وسلم  -عمة أطعمنيها رسول هللا "ط .238

 أبو داود.

 ( وعن صاحل موىل لسعد، أن سعدا وجد عبيدا من عبيد املدينة21) – 2773

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

اين. يئته، قاله الشوكطعمة( بضم الطاء وكسرها ومعىن الطعمة األكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وه
وقال القاري: طعمة ابلضم أي رزقا )ولكن إن شئتم دفعت إليكم مثنه( أي تربعا، قاله الطييب. ويف رواية 
ألمحد ))إن شئتم أن أعطيكم مثنه أعطيتكم، قال الشوكاين: وبقصة سعد هذه احتج من قال: إن من 

ا الشافعي يف القدمي. قال النووي: وهبذ صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وهو قول
انتهى. وقد حكى ابن قدامة عن أمحد يف إحدى  –قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة 

اضي انتهى. وهذا يرد على الق –الروايتني القول به. قال: وروى ذلك عن ابن أيب ذئب وابن املنذر 
لسلب شافعي يف قوله القدمي. وقد اختلف يف ابعد الصحابة إال ال ومل يقل به أحدعياض حيث قال: 

فقيل: إنه ملن سلبه، وقيل: ملساكني املدينة، وقيل: لبيت املال. قال الشوكاين: وظاهر األدلة أنه للسالب 
انتهى. )رواه أبو داود( يف احلج،  –وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره 

قد سكت عنه أبو داود. قال النووي: وهو صحيح أو حسن ( و 170: ص 1وأخرجه أيضا أمحد )ج 
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أي كما هو قاعدته فيما يسكت عليه، وقال املنذري: سئل أبو حامت الرازي عن سليمان بن أيب عبد 
وكاين: قال الذهيب: انتهى. وقال الش –هللا )املذكور يف إسناده( فقال: ليس ابملشهور ولكن يعترب حبديثه 

( من طريق بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق 486: ص 1اكم )ج اتبعي وثق، وقد روى احل
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان خيرج من املدينة يريد احلاطب من احلطاب معه شجرة 
رطب قد عضده من بعض شجر املدينة فيأخذ سلبه فيكلمه فيه فيقول: ال أدع غنيمة غنمنيها رسول 

وأان من أكثر الناس ماال. قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.  -وسلم صلى هللا عليه  -هللا 
 وقال الذهيب: صحيح

قوله )وعن صاحل موىل لسعد( هذا خطأ والصواب عن صاحل عن موىل لسعد كما يف أيب  - 2773
داود، ويف الظاهر أنه سقط لفظ ))عن(( من قلم نساخ املشكاة أو وقع سهو من املصنف. قال مريك: 

ؤيد ذلك أن من صنف يف أمساء رجال الكتب مل يذكر لسعد موىل يقال له صاحل، وصاحل هذا هو وي
قال احلافظ يف  –بفتح املثناة وسكون الواو بعدها مهزة مفتوحة  –صاحل بن نبهان املدين موىل التوأمة 

ابن جريج، و  التقريب: صدوق اختلط آبخره، قال ابن عدي: ال أبس برواية القدماء عنه كابن أيب ذئب
انتهى. وقال اخلزرجي يف اخلالصة: قال ابن معني: صاحل  –مات سنة مخس أو ست وعشرين ومائة 

 –موىل التوأمة ثقة حجة مسع منه ابن أيب ذئب قبل أن خيرف، ومن مسع منه قبل أن خيتلط فهو ثبت 
)صاحل موىل صر السنن )انتهى. قلت: هذا احلديث من رواية ابن أيب ذئب عنه. وما قال املنذري يف خمت

التوأمة ال حيتج حبديثه(( فهو حممول على ما روي عنه بعد االختالط وموىل سعد هذا جمهول كما قال 
 (1)املنذري، ففي." 

 (99999إمجاع احملدثني، حامت العوين )م -120 .239
تعاصرين حىت يثبت السماع، بل سأحكم ابالتيصال ابلشروط اليت وضعها "قبول حديث امل .240

 مسلم.

 فأيُّ أثٍر أعظم من أثٍر حُيَكَّم يف ُجلي السنة وغالب الرواايت؟!!

اثنًيا: الدفاُع عن السنية النبويية عموًما، وعن اثين أصح كتاب بعد كتاب هللا تعاىل خصوًصا، أال وهو 
 صحيح اإلمام مسلم.

فلن  من أهل النقد والتعليل من أئمة احلديث، مل يقل به أحد  ن كان اشرتاُط العلم ابللقاء خطًأ فإنه إ
يكون يف احلُكم على السنة ابعتباره إال إخراٌج جلزٍء عظيم من اثبت السنة وصحيح األثر من السنة 

 واألثر، وإبطاٌل لالحتجاج والعمل مبا تلزم حجته وجيب العمل مبقتضاه.
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د علماء السنة من علم السنة إال الدفاع عنها من أن يُلَحَق هبا ما ليس منها، أو يُنفى عنها وماذا يري
 ما هو منها؟!!

أميا صحيح مسلم، ومسلٌم نفسه، فقد كان َجرياء نسبة ذلك الشرط إىل البخاري أن وقع عليهما ظُلٌم 
 به!!! عظيم، واسُتِخفي هبما استخفافًا ما كان حقُّهما علينا أن نواجههما

فانظر مثاًل إىل إماٍم كالعالئي، كيف قاده اعتقاُد صحية نسبة شرط العلم إىل البخاري، واستحضاُر 
جاللِة البخاري وأنه لوال البخاري ما راح مسلم وال جاء= إىل أن ال يقسم ابلسويية، وال يعدل يف املسألة 

))هذا  مساع راويه ممن روى عنه، قال:العلميية!! فإذا جاء حديٌث يف صحيح مسلم نُفي أو ُشكِيَك يف 
 (1)على قاعدة مسلم يف االكتفاء." 

 (99999أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء، ماهر الفحل )م -121 .241
 ( .1"شهادة اجلمع الغفري من الناس ) .242

 وقد احتجوا أبحاديث، منها: احلديث السابق.

بن زيد بن اخلطاب: أنه خطب يف اليوم الذي شك فيه فقال: ))اين جالست  ومثله حديث عبد الرمحن
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وساءلتهم واهنم حدثوين: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته وأنسكوا هلا، فان غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما، فان شهد شاهدان 

 ( .2ن فصوموا وأفطروا(( )مسلما

 وخالف يف ذلك مجاعة من الفقهاء:

 فذهبوا اىل أن هالل الفطر رمضان من يثبت بشهادة شاهد واحد.

 ( .3من العلماء غري أيب ثور ) مل يقل به أحدأن هذا  -رمحه هللا تعاىل-وقد ذكر االمام النووي 

 ( .4ويف ذلك نظر؛ فقد قال به ابن حزم أيضا )

 ملذهب أحاديث منها:وحجة هذا ا

حديث ابن عباس، قال: ))جاء رجل اعرايب اىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال اين رأيت هالل 
 رمضان، فقال؛ أتشهد ان ال اله اال هللا؟ قال: نعم، قال: أتشهد ان حممدا رسول هللا؟

_________ 

، 6/305، اجملموع 102، القوانني الفقهية ص1/511، شرح الدردير 60-2/59( فتح القدير 1)
 .6/244، شرح السنة 1/308، بداية اجملتهد 3/245، البحر الزخار 6/335احمللى 

، وقال الشوكاين: ))اسناده ال أبس به(( نيل األوطار 4/132، والنسائي 4/321( أخرجه أمحد 2)
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4/112. 
 .6/306( اجملموع 3)
 (1).." 6/335( احمللى 4)
 (99999شرح صحيح البخاري للحويين، أبو إسحق احلويين )م -122 .243
 "كثرة إيراد البخاري للمعلقات يف صحيحه وغرضه من ذلك .244

اإلمام البخاري رمحه هللا يعلق كثريا يف صحيحه، خبالف مسلم، فاألحاديث املقطوعة اإلسناد يف صحيح 
 واضع.نما يف صحيح البخاري يف عشرات املواضع، أو يف مئات املمسلم يف أربعة عشر موضعا تقريبا، بي

البخاري رمحه هللا عندما يعلق احلديث، هو بذلك يريد أن ميهد للحديث املرفوع، الذي أورده موصوال 
 يف هذا الباب.

 إن البخاري تصدى الستنباط األحكام اجلزئية من األدلة التفصيلية، خبالف اإلمام مسلم؛ اإلمام مسلم
 صنف صحيحه على الكتب، ومل يصنفه على األبواب، فلم يقل: ابب كذا، ابب كذا.

ال، مسلم مل يفعل هذا، إمنا بوبه مجاعة، وأشهر من بوب صحيح مسلم وانتشر تبويبه، هو اإلمام النووي 
رمحه هللا، أي: أن التبويب املوجود يف صحيح مسلم ليس من صنع مسلم، وإمنا من صنع النووي، إمنا 

قسم صحيحه إىل كتب فقط، مثل: كتاب اإلميان، كتاب الصالة، كتاب الطهارة،   -كما قلنا-مسلم 
 كتاب احلج، كتاب الغسل، كتاب التيمم،.

 إخل.

البخاري رمحه هللا قسم صحيحه إىل كتب، وقسم الكتب إىل أبواب، وتصدى الستنباط األحكام اجلزئية 
رمحه هللا حكما من األحكام فإنه يبوب له، مث أييت  من األحاديث، فإذا استنبط اإلمام البخاري

 ابألحاديث املعلقة، أو اآلاثر املعلقة بني يدي احلديث املسند يف هذا الباب؛ ميهد لفكرته ورأيه.

ونستفيد من هذا ما قاله اإلمام أمحد: )ال تقولن بقول ليس لك فيه إمام( عندما حتب أن تتبىن قوال 
ول قوال مل يكن قد قاله غريك من العلماء، السيما يف هذه األزمان املتأخرة؛ من األقوال، فاحذر أن تق

  غريك على اإلطالق، وتزعم أنه احلق، فمعىن هذا ابختصار: أن مل يقل به أحدألنك عندما أتيت بقول 
 كل من سبقك ضل طريق احلق، وأنت وحدك الذي عرفته، هذا معىن: ال تقل قوال ليس لك فيه إمام.

يعاب، ال أقول: على سبيل االست-البخاري كان إذا تبىن قوال من األقوال فإنه يذكر من سبقه  فاإلمام
ف ولكن يذكر بعض أقوال من سبقه يف هذا القول، لكنه حيذ -فـ البخاري مل يستوعب أقوال من سبقه

كتابه   فإسناده؛ حىت ال يعظم حجم الكتاب، وإال فـ البخاري عنده أسانيد املعلقات كلها، لكنه صن
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ومساه "اجلامع املختصر الصحيح" فلو ذكر أسانيده إىل الصحابة أو إىل التابعني أو إىل من دون التابعني 
 (1)لعظم حجم الكتاب.." 

 (99999منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم )م -123 .245
يهما )قل هو هللا أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و )قل أعوذ برب الناس( "نفث فيهما، فقرأ ف .246

مث ميسح هبما ما استطاع من جسد، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسد، يفعل ذلك ثالث 
 مرات ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

نفخ فيهما بفمه مفتوحتان، و كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما " أي ألصق الكف اليمىن ابليسرى ومها 
مع شيء خفيف من ريقه " فقرأ فيها " أي قرأ يف كفيه )قل هو هللا أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و 

 -)قل أعوذ برب الناس( أي قرأ السور الثالثة على كفيه، قال القسطالين: قال الطربي: وظاهره أنه 
من الكاتب  ، ولعل هذا سهومل يقل به أحدذا نفث يف كفيه أوال، مث قرأ، وه -صلى هللا عليه وسلم 

( ألن النفث ينبغي أن يكون بعد التالوة " مث ميسح هبما ما استطاع من جسده ويبدأ من 1أو الراوي )
رأسه وما أقبل من جسده " أي مث ميسح بكفيه ما وصلتا إليه من جسده، ابدائ برأسه وابجلزء األمامي 

 تة إال ابن ماجه أبلفاظ.من بدنه. اهـ. احلديث: أخرجه الس

فقه احلديث: دل هذا احلديث على ما أييت: أوال: أن يف قراءة هذه السور الثالثة قبل النوم صيانة 
إليها،  -وسلم  صلى هللا عليه -لإلنسان وحفظ له من املكاره، وألهنا تعويذة مباركة مأثورة أرشدان النيب 

ذه السور الثالثة قبل النوم والتعوذ هبا، وكيفية ذلك أن ( . اثنيا: أنه يستحب قراءة ه2ودلنا عليها )
 جيمع كفيه مث يقرأ هذه السور الثالث فيها مث ينفث من ريقه عليهما، مث ميسح بكفيه ما وصل إليه من

__________ 

( وتعقبه الطييب فقال: من ذهب إىل ختطئة الرواة الثقات العدول ومبا سنح له من الرأي فقد خطأ 1)
ال قاس هذه الفاء على ما يف قوله: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل "، واملعىن مجع كفيه مث نفسه، ه

 عزم على النفث فيما قرأ فيهما. اهـ.

 (2)يف رواية أخرى: تعوذ هبن فإنه مل يتعوذ مبثلهن.."  -صلى هللا عليه وسلم  -( وقال 2)
 (99999منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم )م -124 .247
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 )ابب التعوذ والقراءة عند النوم( - 1002" .248

 عن عائشة رضي هللا عنها: - 1151

كان إذا أخذ مضجعه، نفث يف يديه، وقرأ ابملعوذات، ومسح   -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 
 هبما جسده ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 على شقه األمين".

 " ابب التعوذ والقراءة عند النوم " - 1002

صلى هللا  -معىن احلديث: حتدثنا عائشة رضي هللا عنها يف هذا احلديث " أن رسول هللا  - 1151
فيه ك  كان إذا أخذ مضجعه " أي كان إذا أراد أن ينام " نفث يف يديه " أي نفخ يف  -عليه وسلم 

نفخا خفيفا مصحواب بريقه " وقرأ ابملعوذات " أى وقرأ سورة اإلخالص والفلق والناس " ومسح هبما 
جسده " أي ومسح بكلتا يديه جسده من أعاله إىل أسفله، ميسح رأسه أوال، مث وجهه، مث بقية 

أ املعوذات، ر جسمه، قال يف " شرح املصابيح ": ظاهر احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال، مث ق
 ، والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة، ليوصل بركة القرآن إىل القارىء.ومل يقل به أحد

فقه احلديث: دل هذا احلديث على أنه يسن للمسلم إذا أوى إىل فراشه أن حيصن نفسه هبذه التعويذة 
واب بريقه، مث ميسح حاملباركة، فيقرأ على نفسه اإلخالص واملعوذتني، وينفخ يف كفيه نفخا خفيفا مص

رأسه، مث وجهه، مث بقية جسمه، ويفعل ذلك ثالاث كما جاء يف الرواية األخرى. احلديث: أخرجه 
 اخلمسة غري الرتمذي. واملطابقة: يف قوهلا: " وقرأ ابملعوذات ".

 ".***(1) 
 (99999الم، أمحد أمحد غلوش )م دعوة الرسل عليهم الس-125 .249
 "أوال: املسيح ابن هللا .250

 يقول النصارى إن املسيح ابن هللا تعاىل؛ ألنه خلق من غري أب، فاهلل أبوه، وهو ابنه.

وهذا كالم ال يصح؛ ألن والدة عيسى عليه السالم من غري أب، معجزة إهلية داخلة يف إطار قدرة هللا 
 واء بال أم، وخلق آدم بال أب، وال أم، ومل يثبت أحد هلما بنوة هللاتعاىل، فهو سبحانه وتعاىل خلق ح

 تعاىل، فقدرة هللا عامة، وإذا أراد شيئا قال له: كن فيكون.

وقد أاثر وفد نصارى جنران هذه املقالة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قالوا لرسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟
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 م صلى هللا عليه وسلم: "وما أقول؟ "فقال هل

 قالوا: تقول إنه عبد هللا.

 قال هلم صلى هللا عليه وسلم: "أجل، إنه عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء، البتول".

: }ِإنَّ 1فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنساان قط بال أب؟! فإن كنت صادقا فأران مثله، فأنزل هللا قوله
 .2َل ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـََيُكوُن{ َمثَ 

وواضح من اآلية أن اآلية قد ردت عليهم؛ ألننا لو قلنا ببنوة عيسى هلل لعدم وجود األب، فالواجب 
قط، لق هللا إنساان من دم امرأة ف! مث ما هو املانع أن خيومل يقل به أحد؟األوىل أن يكون آدم ابن هللا، 

 وقد خلق إنساان من تراب جامد؟!.

__________ 

 .330مدرسة األنبياء ص 1
 (1)".." 59سورة آل عمران آية " 2
عامر حسن صربي، عامر بن حسن صربي  -حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام -126 .251

 (99999)م 
"ىف عبارة: إن األئمة قاطبة يرون أن أحاديث اآلحاد ال تفيد إال الظن، وأن الظن اليغين عن  .252

احلق شيئاً، خطأ مبني؛ حيث أورد للظن معىن واحداً حصره ىف املفهوم الذي اتبعه املشركون ىف مواجهة 
 ( .1حقائق القرآن الكرمي" )

حاديث رمحه هللا تعاىل كتاابً مساه "وجوب األخذ أب وقد ألف العالمة احملدث الشيخ انصر الدين األلباين
اآلحاد يف العقيدة واألحكام" وذكر عشرين وجهاً تدل على وجوب األخذ أبحاديث اآلحاد يف العقيدة 
وغريها، ورد على هذا املذهب القائل أبنه ال حُيتجُّ هبذه اآلحاد ىف العقيدة ألهنا ال تفيد اليقني، وذكر 

مل و يث اآلحاد ال يؤخذ هبا يف العقيدة قول مبتدع حمدث ال أصل له ىف الشريعة، أن القول أبن أحاد
من الصحابة وسلف هذه األمة، ومن املعلوم أن ُكلَّ أمر ُمبَتدع يف أمر من أمور الدين  يقل به أحد

 هابطل مردود، كما أن هذا القول يستلزم رد مئات األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا علي
وسلم جملرد كوهنا يف العقيدة، وقال أيضاً: "إن التفريق بني العقيدة واألحكام العملية، وإجياب األخذ 
حبديث اآلحاد يف هذه دون تلك إمنا ُبين على أساس أن العقيدة ال يقرتن معها عمل، واألحكام العملية 

ة يف نه البد من اقرتان العقيدال يقرتن معها عقيدة، وكال األمرين ابطل". مث قال: "ومما يوضح لك أ
العمليات أيضًا أو األحكام: أنه لو افرتض أن رجاًل يغتسل أو يتوضأ للنظافة أو يصلي مرتبطاً، أو 
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يصوم تطبباً، أو حيج سياحة، ال يفعل ذلك معتقداً أن هللا تبارك وتعاىل أوجبه عليه وتعبده به ملا أفاده 
 شيئاً، كما ال يفيده

__________ 

، وانظر كتاب )إقامة الربهان على نزول عيسى آخر الزمان( للعالمة 154لسنة املفرتى عليها ص ( ا1)
 (1)عبد هللا بن الصديق الغماري.." 

عبد املطلب )م  فوزيتوثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه واجتاهاته، رفعت بن -127 .253
99999) 

مث بني الشافعي أنه إذا كانت توجد بعض الدالئل اليت جتعلنا نقبل املرسل فليس  -556" .254
معناه أنه مع املتصل املسند يف درجة واحدة، ولكن األخري أقوى منه وذلك ألن احتمال كون املرسل 

رجهما رسل، الحتمال أن يكون خمقد أرسل عمن يرغب يف الرواية عنه لضعفه قائم، وكذلك إن وافقه م
واحد، من حيث لو مسى مل يقبل، وأيًضا إذا كان قول بعض الصحابة يقوي املرسل، فإنه من احملتمل 
أن يكون املرسل قد غلط إبرساله هذا احلديث حني مسع قول بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 .1يوافقه، وحيتمل مثل هذا فيمن وافقه من الفقهاء
وعلى هذا فاحتمال اخلطأ والغلط قائم يف مجيع احلاالت األمر الذي ال جيعل املرسل حبال يرقى  -557

إىل مستوى احلديث املتصل الصحيح الذي انكشف فيه مجيع رواته وقويت صلته برسول هللا، صلى هللا 
جدان ذلك نا و عليه وسلم، ومن أجل هذا مل جند سنة اثبتة من جهة االتصال خالفها الناس كلهم؛ ولكن

 م يقل به أحدفلإن شاء هللا، -يف بعض املرسل كما يف حديث حممد بن املنكدر الذي سنذكره قريًبا 
 .2من أهل الفقه كلهم

أما القسم الثاين، وهو مرسل "من بعد كبار التابعني"، من صغارهم واتبعيهم، واتبعي التابعني  -558
 واحًدا منهم يقبل مرسله، لعدة أمور: فيقول الشافعي، رضي هللا عنه: إنه ال يعلم-

أهنم أشد جتوزًا فيمن يروون عنه، فال يتحرون أن يروون عن الثقات فقط، وإمنا أيخذون منهم ومن  -1
 غريهم.

 وهذا مرتتب على األول، وهو أنه قد وجدت الدالئل فعاًل على ضعف ما أرسلوه. -2

كثرت اإلحالة فيها كانت أمكن للوهم وضعف من استطالة السند وكثرة اإلحالة يف األخبار وإذا   -3
 يقبل عنه، فتتسع دائرة االحتمال السابق، وهو األخذ عن الضعفاء.

__________ 
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 .465، 464الرسالة ص 1
 (1).." 471، 467املصدر السابق ص  2
 (99999علوم احلديث علوم وآفاق، جمموعة من املؤلفني )م  ندوة-128 .255
اجلرح ابلتدليس، فغالب املعاصرين يف مناهجهم املكتوبة اليت كما سبق وأشرت أهنا نظرية  -3" .256

أكثر منها عملية، فرتاهم جيرحون الراوي إذا عرف ابلتدليس، مع أن هذا القول ينم عن عدم ممارسة 
ن أنواع املنقطع اخلفي، وإمنا ضعف حديث بعض املدلسني الحتمال لعلم احلديث فالتدليس نوع م
قبل اندفع هذا االحتمال و  -إذا كان ممن حيتاج إىل تصريح ابلسماع  -االنقطاع فإن صرح ابلسماع 

حديثه، وال خيفى على شريف مسامعكم أنه ليس كل من وصف ابلتدليس حباجة إىل تصريح ابلسماع، 
خاري، عدة تربو على الثالثني مجعتها يف كتايب رواايت املدلسني يف صحيح البفهذه املسألة هلا ضوابط 

وما أريد أن أشري إليه هنا أن التدليس طعن يف املروي ال يف الراوي إال فيمن تعمد تدليس التسوية عند 
هم حالبعض، وأما التعميم جبعل كل مدلس جمروحا بتدليسه جيران إىل جتريح عدد كبري من الرواة مل جير 

 ألن التدليس طعن يف شرط مل يقل به أحدغريان بل منهم من هو من رجال البخاري ومسلم، وهذا 
االتصال وابلتايل ليس طعنا يف العدالة وال الضبط فكيف جنرح الراوي أو نتهم عدالته أو ضبطه إذا فقد 

 احلديث الشرط األول من شروط الصحة وهو االتصال.

ق ناهج من جيعله مشرتكا بني الصحيح واحلسن والضعيف مع كون املعلاملعلق: فرتى يف بعض امل -4
نوعا من أنواع املنقطع، فبعضهم خيلط بني مصطلح املعلق وبني معلقات صحيح البخاري، اليت هي 
مشرتكة بني األنواع الثالثة بعد أن غلقها احلافظ يف تغليق التعليق، بل منهم من خيلط حىت يف معلقات 

ندما يتحدث عنها يف مبحث املعلق فرتاه يصحح كل حديث علقه البخاري بصيغة صحيح البخاري ع
 اجلزم، والصواب أنه صحيح إىل من علقه عليه فقط وأما ابقي السند فيحتمل احلسن والصحة والضعف.

 ختاما:

 هذه مناذج فقط للتمثيل والتدليل ال أكثر.

 (2)بعدي." وما كل ما فيه من الشر قلته وما كل مافيه يقول الذي 
 (99999نداء الراين يف فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين )م -129 .257
واحتجوا بقرله تعاىل: )أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم  -3" .258

غوا ما كتب اب عليكم وعفا عنكم فاآلن ابشروهن وابتلباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فت

                                         
 265، رفعت بن فوزي عبد املطلب ص/توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه واجتاهاته (1)
 17/6وآفاق، جمموعة من املؤلفني  ندوة علوم احلديث علوم (2)
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هللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيام إىل 
 [ .187الليل( ]البقرة: 

 دفقد أابح للمؤمنني األكل والشرب واجلماع يف ليايل رمضان إىل طلوع الفجر، وأمر ابلصيام عنها بع
طلوع الفجر: متأخرا عنه، ألن كلمة "مث" للتعقيب مع الرتاخي، فكان هذا أمرا ابلصوم مرتاخيا عن 
أول النهار، واألمر ابلصوم أمر ابلنية، إذ ال صحة للصوم شرعا بدون النية، فكان أمرا ابلصوم بنية 

لى أن وفيه داللة عمتأخرة عن أول النهار، ومن أتى به فقد أتى ابملأمور به، فيخرج عن العهدة، 
اإلمساك يف أول النهار يقع صوما وجدت فيه النية أو مل توجد؛ ألن إمتام الشيء يقتضي سابقية وجود 

 بعض منه، وألنه صام يف وقت متعني شرعا لصوم رمضان لوجود ركن الصوم مع شرائطه.

 ( .1هكذا احتج صاحب بدائع الصنائع ابآلية الكرمية )

 ور:وحنن خنالفه يف عدة أم

أوال: خنالفه يف أن "األمر ابلصوم أمر ابلنية"، وتعليله لذلك أبنه "ال صحة للصوم شرعا بدون النية". 
ذلك أن وجوب النية يف الصوم غري مأخوذ من جمرد األمر ابلصوم، بل من أدلة أخرى منفصلة، كقوله 

: " -صلى هللا عليه وسلم  -قوله [ . و 5تعاىل: )وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين( ]البينة: 
 ( ، وبناء على ذلك فليس األمر ابلصوم أمرا ابلنية.2إمنا األعمال ابلنيات" )

اثنيا: إذا تقرر األمر السابق بطل مابناه عليه من أن الشارع أمر ابلصوم بنية متأخرة عن أول النهار، 
، حىت وال مل يقل به أحدالفجر، وهذا  ولو كان قوله هذا حقا لكان األفضل أن أنيت ابلنية بعد طلوع

 األحناف الذين جييزون النية من النهار.

وم بني هذه اآلية كما بني غريها من اآلايت بقوله: "ال ص -صلى هللا عليه وسلم  -اثلثا: أن الرسول 
 ملن مل يبيت الصيام من الليل"، فوجب أن أنخذ ببيانه.

__________ 

 .( 2/86( "بدائع الصنائع" )1)
 (1)( صحيح.." 2)
 (99999نداء الراين يف فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين )م -130 .259
يمة، ملا ذكر تلك األصناف مل يذكر معها الق -صلى هللا عليه وسلم  -"اجلهة األوىل: أن النيب  .260

 -صلى هللا عليه وسلم  -ما ذكر، كما ذكر العوض يف زكاة اإلبل وهو ولو كانت جائزة لذكرها مع 
 ( .1أشفق وأرحم ابملساكني من كل إنسان )
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اجلهة الثانية: وهي القاعدة العامة أنه الينتقل إىل البدل إال عند فقد املبدل عنه، وأن الفرع إذا كان 
زيء لى احلنابلة قوهلم: إن األشنان جيكما رد ابن دقيق العيد ع-يعود على األصل ابلبطالن هو ابطل 

 أي: ألنه ليس من جنسه فيسقط العمل به. -عن الرتاب يف الولوغ

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا إبخراج القيمة لتعطل العمل ابألجناس املنصوصة، فكأن الفرع الذي 
 هو القيمة سيعود على األصل الذي هو الطعام ابإلبطال فيبطل.

الناس اليوم يف اهلدي مبىن مثال مبثل ففي القول ابلقيمة جزء الناس على ما هو  ومثل ما يقوله بعض
من العلماء، علما ابن األحناف أنفسهم ال  ومل يقل به أحدأعظم، وهو القول ابلقيمة يف اهلدي، 

 جييزون القيمة يف اهلدي؛ ألن اهلدي فيه جانب تعبد وهو النسك.

ة الفطر فيها جانب تعبد طهرة الصائم وطعمة للمساكني، كما ( وميكن أن يقال هلم أيضا: إن زكا9)
أن عملية شرائها ومكيلها وتقدميها فيه إشعار هبذه العبادة، أما تقدميها نقدم فال يكون فيه فرق عن 
أي صدقة. من الصدقات من حيث اإلحساس ابلواجب والشعور ابإلطعام، فإخراج القيمة خيرج الفطرة 

 "زكاة

__________ 

إذ السكوت يف مقام البيان يفيد احلصر، وإىل هذه القاعدة املقررة يشري ابن حزم يف كثري من  (1)
ا عن النسيان وتنزه ربن -استدالته بقوله تعاىل: )وما كان ربك نسيا( وذلك ألنه إذا كان هللا ال ينسى

عنه يف معرض  املبلغ -صلى هللا عليه وسلم  -فسكوته سبحانه أو سكوت رسول هللا  -وعن كل نقص
تعاىل هللا -البيان لشيء من أفعال الكلفني عن شيء آخر يشبهه أو جيانسه، ال يكون نسياان أو ذهوال 

ولكنه يفيد قصر احلكم عن ذلك الشئ املبني حكمه، ويكون ما عداه وهو املسكوت عنه  -عن ذلك
نوعا، وان كان سكوت عنه ممخمالفا له يف احلكم، فإن كان املنصوص عليه ابلبيان فمأذوان فيه كان امل

العكس فالعكس، وهو معىن قوهلم: السكوت يف معرض البيان يفيد احلصر، وهي قاعدة عظيمة بىن 
 (1)عليها العلماء كثريا من األحكام.." 

 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -1 .261
رية، ومما يدل على صحة هذا أن أجل العنني سنة، ألن حاله خيترب فيها، فكذلك ينبغى "بص .262

أن يكون كل خيار على حسب تعرف حال املخترب، ويقال ألىب حنيفة والشافعى: إن خيار الثالث 
ىف حديث حبان من رواية ابن إسحاق عن انفع عن ابن عمر، وليس ىف رواية الثقات احلفاظ، وأما 

صراة فهو حجة لنا، ألن املصراة ملا كان ال خيترب أمرها ىف أقل من ثالث، جعل فيها هذا حديث امل
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املقدار الذى خيترب ىف مثله، فوجب أن يكون اخليار ىف كل مبيع على قدر املدة الىت خيترب ىف مثلها. 
، وإبطاله للبائع، ىقال الطحاوى: وأما تفريق الثورى بني البائع واملشرتى ىف جواز اخليار إذا شرط املشرت 

 من أهل العلم. فلم يقل به أحد

 ابب إذا مل يوقت ىف اخليار هل جيوز البيع - 40

فيه: ابن عمر، أن النىب عليه السالم قال: )البيعان ابخليار ما مل يتفرقا، أو يقول أحدمها  - 55/ 
ري معلومة، اخليار مدة غ لصاحبه اخرت، ورمبا قال: أو يكون بيع خيار( . اختلف العلماء إذا اشرتط ىف

فقالت طائفة: البيع جائز والشرط ابطل. هذا قول ابن أىب ليلى واألوزاعى، واحتجا حبديث بريدة. 
 (1)وقالت طائفة: البيع جائز والشرط الزم، وللذى شرط اخليار أبدا وهذا قول أمحد وإسحاق.." 

 (449ارى البن بطال، ابن بطال )م شرح صحيح البخ-2 .263
"األجداد، وكل هذا من احملكم املتفق على أتويله، وغري جائز نكاح واحدة منهن إبمجاع إال  .264

أمهات النساء اللواتى مل يدخل هبن أزواجهن، فإن بعض السلف اختلفوا إذا ابنت االبنة قبل الدخول 
 ألم حترم ابلعقد على االبنة وال حترم االبنة إالهبا هل حترم أمها أم ال، فذهب مجهور السلف إىل أن ا

ابلدخول ابألم، وهبذا قال مجيع أئمة الفتوى ابألمصار. وقالت طائفة من السلف: األم والربيبة سواء 
ال حترم منهما واحدة إال ابلدخول ابألخرى، وأتولوا القرآن على غري أتويله، فقالوا: املعىن وأمهات 

ن ورابئبكم الالتى ىف حجوركم من نسائكم الالتى دخلتم هبن، وزعموا أن نسائكم الالتى دخلتم هب
شرط الدخول راجع إىل األمهات والرابئب مجيعا، روى هذا القول خالس، عن على بن أىب طالب، 

 يقل ملورواية عن ابن عباس، وزيد بن اثبت، وهو قول ابن الزبري، وجماهد مل خيتلف عنهما. وهذا قول 
ة الفتوى، وحديث خالس عن على ال تقوم به حجة؛ ألنه ال يصحح روايته أهل العلم من أئم به أحد

ابحلديث، والصحيح عن ابن عباس مثل قول اجلماعة، روى سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن 
[ ، قال: هى مبهمة ال حتل ابلعقد على االبنة، وكذلك 23عباس ىف قوله: )وأمهات نسائكم( ]النساء: 

، عن حيىي بن سعيد، أنه قال: سئل زيد بن اثبت عن رجل تزوج امرأة مث فارقها قبل أن روى مالك
يصيبها، هل حتل له أمها؟ فقال زيد بن اثبت: ال، األم مبهمة وإمنا الشرط ىف الرابئب، وهذا الصحيح 

 (2)عن زيد ابن اثبت.." 
 (449بن بطال، ابن بطال )م شرح صحيح البخارى ال-3 .265
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[ ، فجعل عدهتا 4ابب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله: )والالئى مل حيضن( ]الطالق:  -" .266
 ثالثة أشهر قبل البلوغ

فيه: عائشة، أن النىب )صلى هللا عليه وسلم( تزوجها وهى بنت ست سنني، ودخلت عليه  - 29/ 
بنته هلب: أمجع العلماء على أنه جيوز لألب تزويج اوهى بنت تسع سنني، ومكثت عنده تسعا. قال امل

[ ، وجيوز نكاح من مل حتض 4الصغرية الىت ال يوطأ مثلها لعموم اآلية: )والالئى مل حيضن( ]الطالق: 
من أول ما ختلق، وأظن البخارى أراد هبذا الباب الرد على ابن شربمة، فإن الطحاوى حكى عنه أنه 

ن الفقهاء م مل يقل به أحدار ال جيوز، وهلن اخليار إذا بلغن، وهذا قول قال: تزويج اآلابء على الصغ
غريه، وال يلتفت إليه لشذوذه، وخمالفته دليل الكتاب والسنة، وإمنا اختلفوا ىف األولياء غري اآلابء إذا 

 نزوج الصغرية، وقد تقدم اختالف العلماء ىف ذلك ىف ابب تزويج الصغار من الكبار قبل هذا. وفيه م
الفقه: جواز نكاح ال وطء فيه لعلة أبحد الزوجني: لصغر، أو آفة، أو غري إرب ىف اجلماع، بل حلسن 
العشرة والتعاون على الدهر، وكفاية املؤنة واخلدمة خبالف من قال: ال جيوز نكاح ال وطء فيه، ويؤيد 

الوقت  ف العلماء ىفهذا فعل سودة حني وهبت يومها لعائشة، وقالت: ما ىل ىف الرجال إرب. واختل
الذى تدخل فيه املرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل املرأة ىف ذلك، فقالت طائفة: تدخل على." 

(1) 
 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -4 .267
أن  أقيم عليه أنه ال ينبغى"وقوله: )فليجلدها وال يثرب( يدل أن كل من وجب عليه حد و  .268

يثرب عليه وال يعدد، وإمنا يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه. وقوله )صلى هللا 
عليه وسلم( : )مث ليبعها ولو بضفري( معناه عند الفقهاء الندب واحلض على مباعدة الزانية ملا ىف 

إىل تكثري أوالد الزان، وقد قالت أم سلمة: )اي  السكوت على ذلك من خوف الرضى به، وذلك ذريعة
رسول هللا، أهنلك وفينا الصاحلون؟ قال: نعم إذا كثر اخلبث( . قال بعض أهل العلم: اخلبث: أوالد 

ف، وكفى من السل ومل يقل به أحدالزان. وقال أهل الظاهر بوجوب بيع األمة إذا زنت الرابعة وجلدت، 
لقول لشذوذه، وقد هنى )صلى هللا عليه وسلم( عن إضاعة املال فكيف هبذا جهال، وال يشتغل هبذا ا

أيمر ببيع أمة هلا قيمة حببل من شعر ال قيمة له؟ وإمنا أراد بذلك النهى عنها، واألمر مبجانبتها، فخرج 
 لفظه )صلى هللا عليه وسلم( على املبالغة ىف ذلك، وهذا من فصيح كالم العرب.

 حصاهنم إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمامابب أحكام أهل الذمة وإ -

فيه: ابن أىب أوىف: رجم النىب )صلى هللا عليه وسلم( فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: ال  - 22/ 
فيه: ابن عمر: )إن اليهود جاءوا إىل رسول هللا  - 23أدرى. وقال بعضهم: املائدة، واألول أصح. / 
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سلم( منهم وامرأة زنيا، فقال هلم رسول هللا )صلى هللا عليه و  )صلى هللا عليه وسلم( ، فذكروا له أن رجال
 (1): ما جتدون ىف التوراة." 

 (449شرح صحيح البخارى البن بطال، ابن بطال )م -5 .269
[ ، ففرعون أوهلم وأنشد: وال تبك ميتا 46"تعاىل: )أدخلوا آل فرعون أشد العذاب( ]غافر:  .270

بعد ميت أحبه على وعباس وآل أىب بكر يريد أاب بكر نفسه، وقال ابن عون: كان احلسن إذا صلى 
على النىب قال: اللهم اجعل صلواتك على آل حممد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك محيد جميد. 
يريد آبل حممد نفسه؛ ألن األمر من هللا ابلصالة إمنا يتوجه إليه بقوله تعاىل: )اي أيها الذين آمنوا صلوا 

[ اآلية. وقد يكون آل الرجل أهل بيته األدنني، وقال زيد بن أرقم: آل حممد آل 56عليه( ]األحزاب: 
رعون( وإذ جنيناكم من آل فعباس وآل عقيل، وآل جعفر وآل على. وقال أبو عبيد ىف قوله تعاىل: )

[ ، قال: هم أهل دينه قال: وال جيوز ذلك إال ىف الرئيس الذى الباقون له تبع، وكذلك آل 49]البقرة: 
حممد إمنا هم أمته وأهل دينه قال: فإذا جاوزت هذا فآل الرجل: أهل بيته خاصة. وقال بعض الناس: 

 م.منه مل يقل به أحدقول أىب عبيدة خطأ عند الفقهاء 

 ابب من أحب أن يسمع القرآن من غريه - 31

فيه: عبدهللا، قال ىل النيب )صلى هللا عليه وسلم( : )اقرأ على القرآن( ، قلت: آقرأ عليك  - 61/ 
وعليك أنزل؟ قال: )إىن أحب أن أمسعه من غريى( . معىن استماعه القرآن من غريه وهللا أعلم ليكون 

 (2)كى يتدبره ويفهمه، وذلك أن املستمع أقوى." عرض القرآن سنة، وحيتمل أن يكون  
 (463االستذكار، ابن عبد الرب )م -6 .271
 "وأما الشافعي فتجب عنده على من مسع النداء من خارج املصر .272

نداء أو مل الوال خيتلف العلماء يف وجوب اجلمعة على من كان ابملصر ابلغا من الرجال األحرار مسع 
 يسمعه

مل يقل به و قال أبو عمر وقد روي يف هذا الباب عن بن الزبري وعطاء قول منكر أنكره فقهاء األمصار 
 منهم أحد

وذلك أن عبد الرزاق روى عن بن جريج قال قال عطاء إن اجتمع يوم اجلمعة ويوم الفطر يف يوم واحد 
 لعصرفليجمعهما يصلي ركعتني فقط وال يصلي بعدها حىت ا

قال بن جريج مث أخربان عند ذلك قال اجتمع يوم فطر ويوم مجعة يف يوم واحد يف زمن بن الزبري فقال 

                                         
 8/474بخارى البن بطال، ابن بطال شرح صحيح ال (1)
 10/277خارى البن بطال، ابن بطال شرح صحيح الب (2)



150 

 

بن الزبري عيدان اجتمعا يف يوم واحد فجمعهما مجيعا صلى ركعتني بكرة صالة الفطر مث مل يزد عليها 
 حىت صلى العصر

لى عيدان على عهد بن الزبري فص وروى سعيد بن املسيب عن قتادة قال مسعت عطاء يقول اجتمع
 العيد مث مل خيرج إىل العصر

قال أبو عمر أما فعل بن الزبري وما نقله عطاء من ذلك وأفىت به على أنه قد اختلف عنه فال وجه فيه 
عند مجاعة الفقهاء وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره ألن الفرض من صالة اجلمعة ال يسقط إبقامة 

 د أحد من أهل العلمالسنة يف العيد عن

وقد روى فيه قوم أن صالته اليت صالها جلماعة ضحى يوم العيد نوى هبا صالة اجلمعة على مذهب 
 من رأى أن وقت صالة العيد ووقت اجلمعة واحد

 وقد أوضحنا فساد قول من ذهب إىل ذلك يف ابب املواقيت

 وأتول آخرون أنه مل خيرج إليهم ألن صالها يف أهله ظهرا أربعا

 وهذا ال دليل فيه يف اخلرب الوارد هبذه القصة عنه

 وعلى أي حال كان فهو عند مجاعة العلماء خطأ وليس على األصل املأخوذ به

واألصل يف ذلك ما ذكره علي بن املديين قال حدثين حيىي بن سعيد قال حدثنا سفيان مسع عبد العزيز 
لم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وس بن رفيع قال حدثين ذكوان أبو صاحل أن عيدين اجتمعا

فصلى هبم صالة العيد وقال إنكم قد أصبتم ذكرا وخربا وحنن جممعون إن شاء هللا فمن شاء منكم أن 
 (1)جيمع فليجمع ومن شاء أن جيلس فليجلس." 

 (463االستذكار، ابن عبد الرب )م -7 .273
 هللا تعاىل مساه كفارة طعام مساكني"الكفارة فكذلك الصيد ألن  .274

 وقد أمجعوا على أن قوله عليه السالم رفع عن أميت اخلطأ والنسيان

 ليس يف إتالف األموال وإمنا املراد به رفع املآمث

 وهذا كله يدل على أن العمد واخلطأ سواء وإمنا خرج ذكر العمد على األغلب وهللا أعلم

 لزهري قال حيكم عليه يف العمد وهو يف اخلطأ سنةذكر عبد الرزاق قال أخربان معمر ا

 قال عبد الرزاق وهو قول الناس وبه أنخذ

ي من أئمة الفتوى ابألمصار إال داود بن عل مل يقل به أحدقال أبو عمر يف هذا الباب أيضا قول شاذ 
 95وهو قول هللا عز وجل )ومن عاد فينتقم هللا منه( املائدة 
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 أول مرة فإن عاد فال شيء عليه قال داود ال جزاء إال يف

 وهو قول جماهد وشريح وإبراهيم وسعيد بن جبري وقتادة

ورواية عن بن عباس قال يف احملرم يصيب الصيد فيحكم عليه مث يعود قال ال حيكم عليه إن شاء هللا 
 عفا عنه وإن شاء انتقم منه

 وقال سعيد بن جبري إن عاد مل يرتكه هللا حىت ينتقم منه

و عمر احلجة للجمهور عموم قول هللا عز وجل )ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم قال أب
 95متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم( املائدة 

وظاهر هذا يوجب على من قتل الصيد وهو حمرم اجلزاء ألنه مل خيص وقتا دون وقت وليس يف انتقام 
 قتول يف املرة األوىل ويف الثانية سواءهللا منه ما مينع اجلزاء ألن حسن الصيد امل

واملعىن عفا هللا عما  95وقد قيل تلزمه الكفارة انتقاما منه ألنه قال يف األوىل ليذوق وابل أمره( املائدة 
سلف يف اجلاهلية ومن عاد فينتقم هللا منه يريد من عاد يف اإلسالم فينتقم منه ابجلزاء ألنه مل يكن يف 

نكم عة من قبلها من األنبياء جزاء أال ترى إىل قول هللا تعاىل )اي أيها الذين آمنوا ليبلو اجلاهلية وال يف شري
 (1)فكانت شريعة إبراهيم."  94هللا بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم( املائدة 

 (463التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، ابن عبد الرب )م -8 .275
"وقد روي عن طاوس يف التمتع قوالن مها أشد شذوذا مما ذكران عن احلسن أحدمها أن من  .276

من العلماء  دمل يقل به أحاعتمر يف غري أشهر احلج مث أقام حىت احلج مث حج من عامه أنه متمتع وهذا 
ابحلج  أحق)فيما علمت( غريه وال ذهب إليه أحد من فقهاء األمصار وذلك وهللا أعلم أن شهور احلج 

من العمرة ألن العمرة جائزة يف السنة كلها واحلج إمنا موضعه شهور معلومة فإذا جعل أحد العمرة يف 
أشهر احلج )ومل أيت يف ذلك العام حبج( فقد جعلها يف موضع كان احلج أوىل به )مث رخص هللا عز 

معها وملن شاء  القارن للحجوجل يف كتابه وعلى لسان رسوله يف عمل العمرة يف أشهر احلج للمتمتع و 
أن يفردها يف أشهر احلج كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( واآلخر قاله يف املكي إذا متتع من 
مصر من األمصار فعليه اهلدي وهذا مل يعرج عليه لظاهر قول هللا عز وجل ذلك ملن مل يكن أهله 

 اعة العلماء ابلشرائط اليت وصفنا وابهللحاضري املسجد احلرام والتمتع على ما قد أوضحنا عن مج
توفيقنا واختلفوا فيمن أنشأ عمرة يف غري أشهر احلج مث عملها يف أشهر احلج مث حج من عامه ذلك 

 (2)فقال مالك عمرته يف الشهر الذي حل فيه." 
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 (474ليمان بن خلف الباجي )م املنتقى شرح املوطإ، س-9 .277
278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

يف املوضع والنفاق فال يلتفت إىل افرتاقهما فذهب إىل أن املراعى يف األماكن تساويهما يف رغبة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ي أن البلد الواحد ال ختتلف أغراض الناس فيه مع تساو الناس وإن تباعدت وفرق بني الدور واألرضني 

املوضعني يف النفاق واملرافق وختتلف يف البلدين فتلخص من هذا أن أشهب يراعي يف األماكن تقارب 
الدور يف النمط ويراعي سحنون القرب والتساوي يف النفاق ويراعي ابن القاسم التساوي يف النفاق 

 خاصة وهللا أعلم وأحكم.

)فرع( فإذا قلنا بقول أشهب وسحنون يف مراعاة القرب فقد قال أشهب عن مالك يف اجملموعة إذا 
 تباعد ما بني الدارين مثل منزيل هذا ومنزل آخر ابلثنية مل جيمع يف القسم خبالف النخيل واحلوائط.

 

 )فصل( :

ة مفردة يومني قسمت كل قريوأما البعد يف األرضني قال ابن القاسم إن كانت القرى متباعدة اليوم وال
رى من ، وهذا كله عندي بقدر ما ي-رمحه هللا  -وإن تساوت رغبة الناس فيها قال القاضي أبو الوليد 

البعد والقرب ويؤدي إليه االجتهاد وإمنا ذكران ما ذكران منه ليتقوى به اجملتهد على ما يريده من النظر 
 واالجتهاد.

 عة ليس للقرب حد إال بقدر ما يرى يوم يقع.وقد قال ابن املاجشون يف اجملمو 

1 - 
 )مسألة( :

 وأما األشجار فإن ابن حبيب جيمع البعل كله إذا جتاور يف املوضع كامليل وامليلني.

وقال يف العتبية واجملموعة عن مالك يف أمالك بني ورثة منها بوادي القرى وخبيرب وابلفرع أن من كان 
 القسم وجيمع ما كان ابلفرع إىل ما كان بناحيتها قال عنه أشهب منها بوادي القرى وخبيرب مجع يف

خبالف الدور، وقد قال عن مالك يف املدونة يف احلوائط املتباعدة بينها اليوم واليومان إن كل شيء من 
ذلك يقدر ابلقسمة قال عنه أشهب وال يقسم حوائط املدينة مع حوائط خيرب، وقال يف كتاب الصالة 

 ة وأربعون ميال.بينهما مثاني

1 - 
 )فصل( :

وأما املاجل واحلمام والبيت الصغري فقد قال مالك ال يقسم احلمام وغريه مما يف قسمته ضرر قال عبد 
امللك يف اجملموعة مل أعلم أحدا من أصحابنا وافق مالكا على قسمة احلمام وال مسعت من يستجيز 
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 من أصحاب مالك إال ابن كنانة قل به أحدمل يذلك قال ابن حبيب وهو قول أيب حنيفة وهو شاذ 
قال ابن املاجشون وابن انفع وابن وهب سواء ضاق القسم عن مجيعهم، أو عن بعضهم، وإن كان 
أصغرهم حظا له انتفاع يف وجه من وجوه املنافع وإن قل مما ال ضرر فيه فالقسم قائم قال ابن حبيب 

به إن كان لبعضهم يف ذلك منفعة لسعة سهمه ورواه أصبغ عن ابن القاسم قال مطرف والذي آخذ 
وبعضهم ال ينتفع به لضيق سهمه فيقسم بينهما كما قال مالك، وإن كان ال ينتفع به واحد منهم فبيعه 
وقسمة مثنه أوىل ابلصواب واحتج مالك لقوله بقوله تعاىل }مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا{ ]النساء: 

7. ] 

أصحابنا معىن اآلية ثبوت حقه مث يقسم على السنة كالعبد الواجب فيه وقال من خالفه يف ذلك من 
 - عليه وسلم صلى هللا -نصيب كل وارث ويقسم مثنه دون عينه واحتج ابن القاسم مبا روي عن النيب 

 ، وهذا أيضا حيتاج إىل أتمل قد ذكرته يف االستيفاء.« ال ضرر وال ضرار»أنه قال 

ابن حبيب ال يقسم احلمام وال الفرن وال الرحا وال البئر وال العني وال )فرع( إذا ثبت ذلك فقد قال 
الساقية وال الدكان وال اجلدار وال الطريق وال الشجرة ويف اجملموعة يقسم اجلدار إن مل يكن فيه ضرر 
وليس ذلك ابختالف واخلالف يف ذلك كله على ما تقدم ومعىن الضرر يف ذلك على املشهور من 

 قاسم أن ال يبقى فيه املنفعة الثابتة قبل القسمة مثل الدار اليت تقسم فيكون ما يصري لكلمذهب ابن ال
واحد منهم ما يسكن، وأما احلمام فال يتصور ذلك فيه؛ ألنه ال ميكن أن يبقى نصيب كل واحد منهم 
 محاما يف األغلب، ولذلك ال يقسم عند ابن القاسم ويراعى مع ذلك أن ال تذهب القسمة معظم

منافعه، وإن بقي على حكم منفعته، وأما ما يراعيه ابن املاجشون وسائر أصحابنا فقد تقدم ذكره.." 
(1) 
 (606جامع األصول، ابن األثري، أبو السعادات )م -10 .279
لى ص - وقت رسول هللا»قال:  -رضي هللا عنهما-)ت د( عبد هللا بن عباس  - 1286" .280

 ( .1أخرجه الرتمذي وأبو داود )« . ، ألهل املشرق: العقيق-هللا عليه وسلم 

__________ 

( يف 1740( يف احلج، ابب ما جاء يف مواقيت اإلحرام، وأبو داود رقم )832( الرتمذي رقم )1)
": تفرد  ( . قال احلافظ يف " الفتح3205املناسك، ابب يف املواقيت، وأخرجه أمحد يف املسند رقم )

به يزيد بن أيب زايد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة. 
منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات االستحباب، ألنه أبعد من ذات عرق. ومنها أن 

يف حديث  ذلك العقيق ميقات لبعض العراقيني، وهم أهل املدائن، واآلخر ميقات ألهل البصرة، وقع
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ألنس عند الطرباين، وإسناده ضعيف. ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن، مث حولت 
مل يقل به و وقربت إىل مكة. فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد. ويتعني اإلحرام من العقيق 

 سند. تعليقه على امل، وإمنا قالوا: يستحب احتياطا. وقد صحح احلديث العالمة أمحد شاكر يفأحد

M( 3205( )1/344ضعيف: أخرجه أمحد ، )«( قال: حدثنا أمحد بن حنبل. 1740« )وأبو داود
قاال: حدثنا وكيع، قال:  -أمحد، وأبو كريب-( قال: حدثنا أبو كريب. كالمها 832« )الرتمذي»و 

 حدثنا سفيان، عن يزيد بن أيب زايد، عن حممد بن علي، فذكره.

أيب  ، وقال: تفرد به يزيد بن« املعرفة»( : ورواه البيهقي يف 14-3/13يف نصب الراية ) وقال الزيلعي
هذا حديث أخاف أن يكون منقطعا، فإن حممد بن علي بن عبد « كتابه»زايد، وقال ابن القطان يف 

لم ال نع« : يزالتمي»هللا بن عباس إمنا عهد يروي عن أبيه، عن جده ابن عباس، وقال مسلم يف كتاب 
ه ، وال ابن أيب حامت أنه يروي عن جده، وذكر أن« البخاري»له مساعا من جده، وال أنه لقيه، ومل يذكر 

 (1)يروي عن أبيه، انتهى.." 
 (676شرح النووي على مسلم، النووي )م -11 .281
يضة األحاديث الصحيحة املستف "غريه من رواية غريهم أيضا فال يلتفت إىل من خالف هذه .282

ويف هذا احلديث داللة لقول الشافعي القدمي إن من صاد يف حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه 
عد الصحابة ب ومل يقل به أحدوهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة قال القاضي عياض 

هذا وال تضر خمالفتهم إذا كانت السنة معه و  إال الشافعي يف قوله القدمي وخالفه أئمة األمصار قلت
القول القدمي هو املختار لثبوت احلديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ومل يثبت له دافع قال أصحابنا 
فإذا قلنا ابلقدمي ففي كيفية الضمان وجهان أحدمها يضمن الصيد والشجر والكأل كضمان حرم مكة 

هذا القدمي أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكأل وعلى وأصحهما وبه قطع مجهور املفرعني على 
هذا فاملراد ابلسلب وجهان أحدمها أنه ثيابه فقط وأصحهما وبه قطع اجلمهور أنه كسلب القتيل من 
الكفار فيدخل فيه فرسه وسالحه ونفقته وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيل ويف مصرف السلب 

الث سالب وهو املوافق حلديث سعد والثاين أنه ملساكني املدينة والثثالثة أوجه ألصحابنا أصحهما أنه لل
لبيت املال وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا قال أصحابنا 

 ويسلب مبجرد االصطياد سواء أتلف الصيد أم ال وهللا أعلم
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بنا نا وحنبه( الصحيح املختار أن معناه أن أحدا حي[ قوله )حىت إذا بداله أحد قال هذا جبل حيب1365]
 (1)حقيقة جعل هللا تعاىل فيه متييزا حيب به كما قال سبحانه وتعاىل وإن منها ملا يهبط." 

 (794النكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي، الزركشي، بدر الدين )م -12 .283
سألة وهو مبين على أصل وهو أن رواية الثقة عن غريه هل هي "وهذا أعدل األقوال يف امل .284

( بني أن يكون من عادته أنه ال يروي إال عن ثقة فيكون 74تعديل له أم ال والصحيح التفصيل )أ / 
 تعديال ]له[ وإال فال

 ( العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن املسيب ]ال[ ألنه اعتربها فوجدها مسانيد كما47وهلذه )د / 
ظن احلاكم وغريه وإال كان االحتجاج حينئذ ابملسند منها وجييء اعرتاض القاضي السابق وهلذا تقبل 
مراسيل الصحابة وإن احتملت روايتهم عن التابعني ألن الغالب أهنم ال يروون إال عن النيب صلى هللا 

 عليه وسلم ال سيما حالة اإلطالق فحمل على الغالب

ل لتابعني ال يقبل ومل حيك عن أحد قبوله لتعدد الوسائط )وألنه لو قبله يقبالرابعة أن مرسل من بعد ا
 دومل يقل به أحمرسل احملدث اليوم( وبينه وبني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مفاوز 

اخلامسة أن ظاهره قبول مرسل ]كبار[ التابعني دون صغارهم وهلذا قال يف الرسالة بعد النص املتقدم 
يف العلم خبربة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعني بدالئل ظاهرة  بكالم ومن نظر

 (2)فيها قال له قائل فلم فرقت." 
 (795فتح الباري البن رجب، ابن رجب احلنبلي )م -13 .285
 ملالفه، وقد حكى الرتمذي يف آخر " كتابه" أنه "املسلك االول: أنه منسوخ ابإلمجاع على خ .286

 من العلماء. يقل به أحد

وهؤالء ال يقولون: إن اإلمجاع ينسخ، كما حيكى عن بعضهم، وإمنا يقولون: هو يدل على وجود نص 
 انسخ.

 املسلك الثاين: معارضته مبا خيالفه، وقد عارضه اإلمام أمحد أبحاديث املواقيت، وقوله: " الوقت ما بني
هذين"، وحبديث أيب ذر يف األمراء الذين يؤخرون الصالة عن وقتها، وأمره ابلصالة يف الوقت، ولو  
كان اجلمع جائزا من غري عذر مل حيتج إىل ذلك، فإن أولئك األمراء كانوا جيمعون لغري عذر، ومل يكونوا 

 يؤخرون صالة النهار إىل الليل، وال صالة الليل إىل النهار.

لفجر ، أنه قال ملا انموا عن صالة ا-صلى هللا عليه وسلم  -يث أيب قتادة، عن النيب وكذلك يف حد
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حىت طلعت الشمس: " ليس يف النوم تفريط، إمنا التفريط على من مل يصل الصالة حىت جييء وقت 
 الصالة االخرى".

 خرجه مسلم.

 ى".يدخل وقت صالة اخر وخرجه أبو داود، وعنده: " إمنا التفريط يف اليقظة أن تؤخر صالة حىت 

وقد عارض بعضهم حديث ابن عباس هذا حبديث آخر يروى عنه، وقد أشار إىل هذه املعارضة الرتمذي 
، - صلى هللا عليه وسلم -وابن شاهني، وهو من رواية حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النيب 

 (1)قال: " من مجع بني." 
 (804البدر املنري، ابن امللقن )م -14 .287
"عليا أسلم وهو ابن مخس عشرة سنة، أو ست عشرة سنة، كما مضى ذكره. وضعف ابن  .288

اجلوزي مقالة احلسن هذه، قال: فإن كان له يوم املبعث مثان سنني وعاش بعد املبعث ثالاث وعشرين 
ال: وهو الثالثني، فهذه مقاربة الستني، قحنو  -صلى هللا عليه وسلم  -سنة، وبقي بعد رسول هللا 

 الصحيح يف مقدار عمره.

لنا أنه كان قال: ومىت ق« . قتل علي وهو ابن مثان ومخسني»مث روى عن جعفر بن حممد عن أبيه قال: 
 ومل يقل به أحد.)له( يوم إسالمه مخسة عشر صار عمره مثانية وستني، 

 « .ملالاستشار الصحابة يف نفقة اللقيط، فقالوا: يف بيت اأنه »األثر الثالث: عن عمر رضي هللا عنه: 

ومل أقف على من خرجه، )وأثر عمر السالف « املهذب»وهذا األثر تبع يف إيراده املاوردي وصاحب 
مغين عنه( واقتضى كالم )ابن املنذر( أن ذلك قول عامة أهل « ونفقته علينا من بيت املال»يف قوله 

 العلم.

 « .!الغالم( أحلقه القافة ابملتنازعني معا: أينسب؟ »عمر رضي هللا عنه قال  األثر الرابع: أن

 (2)وهذا األثر صحيح.." 
 (804البدر املنري، ابن امللقن )م -15 .289
"أمحد: أرجو أن ال يكون به أبس ثنا عنه وكيع وأبو نعيم، لكنه كان يتشيع، وأسرف أبو نعيم  .290

 كن ابلكوفة أكذب منه.فقال: مل ي

مذي من العلماء، وذكر الرت  ومل يقل به أحدفائدة: مقتضى هذا احلديث اشرتاك علي معه يف ذلك، 
 )عقب( إيراده احلديث السالف عن ضرار بن صرد أن معىن احلديث ال يستطرقه جنبا غريي وغريك.
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 ص القرآن.وهذا التفسري فيه نظر؛ فإن هذا احلكم ال خيتص به؛ بل أمته كذلك بن

 احلديث الثامن بعد العشرين

اختذت  اللهم إين»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أيب هريرة 
عندك عهدا لن ختلفنيه، وإمنا أان بشر، فأي املؤمنني آذيته أو شتمته أو لعنته فاجعلها زكاة وصالة وقربة 

 « .]تقربه هبا[ إليك يوم القيامة

 «صحيحيهما»ذا احلديث صحيح، أخرجه الشيخان يف ه
 (1)إمنا أان بشر، أغضب كما يغضب البشر،." »ويف رواية هلما: 

 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -16 .291
292. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

خالف ذلك ففي مصنف ابن أيب شيبة عن كل منهما أنه كان خيطب إذا حضر رمضان فيقول Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 «أال ال تقدموا الشهر إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتم اهلالل فأفطروا فإن أغمي عليكم فأمتوا العدة»
. 

ىي بن إسحاق أنه قال رأيت اهلالل إما عند ومستند ابن اجلوزي يف نقل ذلك عن أنس ما رواه عن حي
الظهر وإما قريبا منه فأفطر انس من الناس فأتينا أنس بن مالك فأخربانه برؤية اهلالل وإبفطار من أفطر 
فقال هذا اليوم يكمل يل أحد وثالثون يوما وذلك أن احلكم بن أيوب أرسل إيل قبل صيام الناس إين 

 -محه هللا ر  -صمت وأان متم صوم يومي هذا إىل الليل، قال والدي صائم غدا فكرهت اخلالف عليه ف
هذا مل يفعله للغيم، وإمنا فعله كراهية لالختالف على األمري وهو ابن عم احلجاج بن يوسف الثقفي 
فهو موافق لرواية عن أمحد )إن اخلرية إىل األمري يف صيام ليلة الغيم( فلم يصمه أنس عن رمضان، وقد 

 ذلك اليوم وأراد أنس ترك اخلالف على أمره. أفطر الناس

واملعروف عن أيب هريرة خالف ما نقله عنه كما يف مصنف ابن أيب شيبة عنه  -رمحه هللا  -قال والدي 
أنه قال هنى أن يتعجل قبل رمضان بيوم أو يومني لكن روى البيهقي عنه من رواية أيب مرمي عنه )ألن 

إيل من أن أفطر يوما من رمضان( مث قال البيهقي كذا روي  أصوم الذي يشك فيه من شعبان أحب
يف النهي  -لم صلى هللا عليه وس -عن أيب هريرة هبذا اإلسناد ورواية أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب 
 عن التقدم إال أن يوافق صوما كان يصومه أصح من ذلك انتهى.

 -رمحه هللا  -قال والدي 
ال يصح، وقد رواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية من رواية مكحول عنه وأما أثر معاوية فإنه ضعيف 
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وضعفه قال: وأما أثر عمرو بن العاص فلم أر له إسنادا قال وأما احلكم بن أيوب فهو الثقفي وهو من 
ذكرهم ابن  من العشرة الذين فلم يقل به أحدالتابعني كما ذكره ابن حبان يف ثقات التابعني قال 

 ابن عمر وعائشة وأمساء واختلف عن أيب هريرة كما تقدم قال البيهقي ومتابعة السنة الثابتة اجلوزي إال
 وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أوىل بنا انتهى.

وقال ابن عبد الرب مل يتابع ابن عمر على أتويله ذلك فيما علمت إال طاوس وأمحد بن حنبل وروي عن 
 (1)عن عائشة حنوه انتهى وذهبت." أمساء بنت أيب بكر مثله و 

 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -17 .293
294. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

ث ، ويف حدي« التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»وية مرفوعا الصالة من حديث معاQـــــــــــــــــــــــــــــ
 ن.ومل أر قائال بذلك كما تقدم وإذا عددانه قوال كا« بتحريها يف السبع األواخر»ابن عمر الثاين األمر 

اجتمعت من ذلك أقوال أخر  مل يقل به أحد)اتسع عشر( وإن نظران ملا تدل عليه األحاديث وإن 
 ر ما يدل عليها وإن مل نقف على القول هبا.فنذكرها مع ذك

)العشرون( إهنا ليلة اثنني وعشرين أو ثالث وعشرين يف سنن أيب داود عن عبد هللا بن أنيس قال 
عن  -سلم صلى هللا عليه و  -كنت يف جملس بين سلمة وأان أصغرهم، فقالوا من يسأل لنا رسول هللا »

 -وسلم  صلى هللا عليه -جت فوافيت مع رسول هللا ليلة القدر وذلك صبيحة إحدى وعشرين فخر 
أرسلين إليك رهط من بين سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال  »فذكر احلديث، وفيه « صالة املغرب

 . «كم الليلة قلت اثنتان وعشرون قال هي الليلة، مث رجع، فقال أو القابلة يريد ليلة ثالث وعشرين
ثالث أو مخس أو سبع وعشرين أو آخر ليلة، يف جامع الرتمذي  )احلادي والعشرون( ليلة إحدى أو

ى هللا عليه صل -قال: ما أان مبلتمسها لشيء مسعته من رسول هللا  -رضي هللا عنه  -عن أيب بكرة 
يبقني  التمسوها لتسع يبقني أو سبع يبقني أو مخس»إال يف العشر األواخر فإين مسعته يقول  -وسلم 

 قال الرتمذي حسن صحيح.« أو ثالث أو آخر ليلة

)الثاين والعشرون( ليلة إحدى أو ثالث أو مخس وعشرين يف صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت 
فقال  ليخرب بليلة القدر فتالحى رجالن من املسلمني، -صلى هللا عليه وسلم  -خرج رسول هللا »قال: 
ن فرفعت در فتالحى رجالن فالن وفالإين خرجت ألخربكم بليلة الق -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

ة تبقى فالظاهر أن املراد يف التاسع« وعسى أن يكون خريا فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة
لتقدمي التاسعة على السابعة وهي على اخلامسة ويدل له ما يف سنن أيب داود عن ابن عباس أن النيب 
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يف  العشر األواخر من رمضان ليلة القدر يف اتسعة تبقىالتمسوها يف »قال  -صلى هللا عليه وسلم  -
صلى هللا عليه  -قول النيب »يف  -رمحه هللا  -، ويف املدونة قال مالك « سابعة تبقى يف خامسة تبقى

حدى فأرى وهللا أعلم أن التاسعة ليلة إ« التمسوا ليلة القدر يف التاسعة والسابعة واخلامسة -وسلم 
ة ثالث وعشرين واخلامسة ليلة مخس وعشرين يريد يف هذا على نقصان الشهر وعشرين والسابعة ليل

 وكذلك ذكر ابن حبيب.

 (1))الثالث والعشرون(." 
 (806طرح التثريب يف شرح التقريب، العراقي، زين الدين )م -18 .295
 "كتاب األميان. .296

إن هللا  ، وأان أحلف أبيب فقال-صلى هللا عليه وسلم  -مسعين رسول هللا »عن عمر بن اخلطاب قال 
أن رسول »ه وعن سامل عن أبي« ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال عمر فوهللا ما حلفت بعد ذاكرا وال آثرا

 امسع عمر، وهو يقول: وأيب وأيب فقال إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفو  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
مر بن أدرك ع -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »فذكره، وعن انفع عن ابن عمر « آبابئكم

 اخلطاب، وهو يسري

، وذكر الشافعي أنه ال يصح عنها، وأهنا كانت تفيت خبمس، -رضي هللا عنها  -عن عائشة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ي عياض أنه شاذ، وقيل يكتفى بثالث رضعاتوحكى ابن عبد الرب العشر عن حفصة، وقال القاض

حكاه ابن عبد الرب عن أيب يوسف وأيب عبيدة وداود، وحكاه ابن حزم عن سليمان بن يسار وسعيد 
بن جبري وإسحاق بن راهويه وأمحد بن حنبل، وهو رواية عنه، وهبا قال ابن املنذر، واسرتوح أبو العباس 

فيما علمت إال داود، وذهب أكثر العلماء إىل عدم التقييد يف ذلك،  مل يقل به أحدالقرطيب فقال 
واالكتفاء بقليل الرضاع، وكثريه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري واألوزاعي والليث بن سعد، وحكي 

 إمجاع املسلمني عليه، وهو املشهور من مذهب أمحد صدر به ابن تيمية يف احملرر كالمه.

 

 ]كتاب األميان[

 يث إن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم[]حد

، -لم صلى هللا عليه وس -مسعين رسول هللا »كتاب األميان احلديث األول عن عمر بن اخلطاب قال 
وأان أحلف أبيب فقال إن هللا عز وجل ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم قال عمر فوهللا ما حلفت هبا بعد 
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يقول،  مسع عمر، وهو -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا أن »، وعن سامل عن أبيه « ذاكرا، وال آثرا
 (1)وأيب." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -19 .297
"معرتض أيضا فقد قال اخلطايب أنه قال به من الصحابة مجاعة فسمى بعضهم قال ومن  .298

ا فقد ثبت بعد الصحابة غريه وهو معرتض أيض مل يقل به أحدتبعه عياض لكن قال التابعني األعمش و 
ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وهو يف سنن أيب داود إبسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد 
الرزاق إبسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضا عن بن جريج عن عطاء أنه قال ال تطيب نفسي إذا مل 

غتسل من أجل اختالف الناس ألخذان ابلعروة الوثقى وقال الشافعي يف اختالف احلديث أنزل حىت أ
حديث املاء من املاء اثبت لكنه منسوخ إىل أن قال فخالفنا بعض أهل انحيتنا يعين من احلجازيني 
فقالوا ال جيب الغسل حىت ينزل اه فعرف هبذا أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني ومن بعدهم لكن 
اجلمهور على إجياب الغسل وهو الصواب وهللا أعلم خامتة اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام 
اجلنابة من األحاديث املرفوعة على ثالثة وستني حديثا املكرر منها فيه وفيما مضى مخسة وثالثون 

حد معلق وهو احديثا املوصول منها أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة واخلالص مثانية وعشرون منها و 
حديث هبز عن أبيه عن جده وقد وافقه مسلم على خترجيها سواه وسوى حديث جابر يف االكتفاء يف 
الغسل بصاع وحديث أنس كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة يف ليلة واحدة وحديثه يف 

ر املوقوفة وفيه من اآلاثاالغتسال مع املرأة من إانء واحد وحديث عائشة يف صفة غسل املرأة من اجلنابة 
على الصحابة والتابعني عشرة املعلق منها سبعة واملوصول ثالثة وهي حديث زيد بن خالد عن علي 
وطلحة والزبري املذكور يف الباب األخري فإن كان مرفوعا عنهم فتزيد عدة اخلالص من املرفوع ثالثة وهي 

 أيضا من افراده عن مسلم وهللا أعلم

 

 الرمحن الرحيم كتاب احليض( )قوله بسم هللا

أصله السيالن ويف العرف جراين دم املرأة من موضع خمصوص يف أوقات معلومة قوله وقول هللا تعاىل 
ابجلر عطفا على احليض واحمليض عند اجلمهور هو احليض وقيل زمانه وقيل مكانه قوله أذى قال الطييب 

عاىل األذى املكروه الذي ليس بشديد كما قال تمسي احليض أذى لنتنه وقذره وجناسته وقال اخلطايب 
لن يضروكم اال أذى فاملعىن أن احمليض أذى يعتزل من املرأة موضعه وال يتعدى ذلك إىل بقية بدهنا قوله 
فاعتزلوا النساء يف احمليض روى مسلم وأبو داود من حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة 

صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فنزلت اآلية فقال اصنعوا كل شيء إال أخرجوها من البيت فسئل النيب 
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النكاح فأنكرت اليهود ذلك فجاء أسيد بن حضري وعباد بن بشر فقاال اي رسول هللا أال جنامعهن يف 
احليض يعين خالفا لليهود فلم أيذن يف ذلك وروى الطربي عن السدي أن الذي سأل أوال عن ذلك 

 (1) هو اثبت بن الدحداح."
 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -20 .299
"وفاعل قال هو النيب صلى هللا عليه وسلم وهو ابإلسناد املذكور قبل ووهم من جعله موقوفا  .300

اختلف يف  وقد أو معلقا وقد أفرده أمحد يف مسنده عن سفيان وكذلك السراج من طريق سفيان وغريه
هذه الشكوى هل هي بلسان املقال أو بلسان احلال واختار كال طائفة وقال بن عبد الرب لكال القولني 
وجه ونظائر واألول أرجح وقال عياض إنه األظهر وقال القرطيب ال إحالة يف محل اللفظ على حقيقته 

حنو ذلك  حقيقته أوىل وقال النوويقال وإذا أخرب الصادق أبمر جائز مل حيتج إىل أتويله فحمله على 
مث قال محله على حقيقته هو الصواب وقال حنو ذلك التوربشيت ورجح البيضاوي محله على اجملاز فقال 
شكواها جماز عن غلياهنا وأكلها بعضها بعضا جماز عن ازدحام أجزائها وتنفسها جماز عن خروج ما 

الم لى احلقيقة لصالحية القدرة لذلك وألن استعارة الكيربز منها وقال الزين بن املنري املختار محله ع
للحال وإن عهدت ومسعت لكن الشكوى وتفسريها والتعليل له واإلذن والقبول والتنفس وقصره على 
اثنني فقط بعيد من اجملاز خارج عما ألف من استعماله قوله بنفسني بفتح الفاء والنفس معروف وهو 

اهلواء قوله نفس يف الشتاء ونفس يف الصيف ابجلر فيهما على  ما خيرج من اجلوف ويدخل فيه من
البدل أو البيان وجيوز الرفع والنصب قوله أشد جيوز الكسر فيه على البدل لكنه يف روايتنا ابلرفع قال 
البيضاوي هو خرب مبتدأ حمذوف تقديره فذلك أشد وقال الطييب جعل أشد مبتدأ حمذوف اخلرب أوىل 

جتدون من احلر من ذلك النفس قلت يؤيد األول رواية اإلمساعيلي من هذا الوجه بلفظ والتقدير أشد ما 
فهو أشد ويؤيد الثاين رواية النسائي من وجه آخر بلفظ فأشد ما جتدون من احلر من حر جهنم ويف 
سياق املصنف لف ونشر غري مرتب وهو مرتب يف رواية النسائي واملراد ابلزمهرير شدة الربد واستشكل 
وجوده يف النار وال إشكال ألن املراد ابلنار حملها وفيها طبقة زمهريرية ويف احلديث رد على من زعم من 
املعتزلة وغريهم أن النار ال ختلق إال يوم القيامة تنبيهان األول قضية التعليل املذكور قد يتوهم منها 

بح فال تزول ون غالبا يف وقت الصألهنا تك ومل يقل به أحدمشروعية أتخري الصالة يف وقت شدة الربد 
إال بطلوع الشمس فلو أخرت خلرج الوقت الثاين النفس املذكور ينشأ عنه أشد احلر يف الصيف وإمنا مل 
يقتصر يف األمر ابإلبراد على أشده لوجود املشقة عند شديده أيضا فاألشدية حتصل عند التنفس 

 هب الشدة وهللا أعلموالشدة مستمرة بعد ذلك فيستمر اإلبراد إىل أن تذ
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[ قوله ابلظهر قد حيتج به على مشروعية اإلبراد للجمعة وقال به بعض الشافعية وهو مقتضى 538]
صنيع املصنف كما سيأيت يف اببه لكن اجلمهور على خالفه كما سيأيت توجيهه إن شاء هللا تعاىل قوله 

 أره من طريق اخللق ولفظه ابلصالة ومل اتبعه سفيان هو الثوري قد وصله املؤلف يف صفة النار من بدء
سفيان بلفظ ابلظهر ويف إسناده اختالف على الثوري رواه عبد الرزاق عنه هبذا اإلسناد فقال عن أيب 
هريرة بدل أيب سعيد أخرجه أمحد عنه واجلوزقي من طريق عبد الرزاق أيضا مث روى عن الذهلي قال 

صاحل عن أيب سعيد وهذه الطريق أشهر ورواه زائدة  هذا احلديث رواه أصحاب األعمش عنه عن أيب
وهو متقن عنه فقال عن أيب هريرة قال والطريقان عندي حمفوظان ألن الثوري رواه عن األعمش ابلوجهني 
قوله وحيىي هو بن سعيد القطان وقد وصله أمحد عنه بلفظ ابلصالة ورواه اإلمساعيلي عن أيب يعلى عن 

 ظهر قوله وأبو عوانة مل أقف على من وصله عنه وقد أخرجه السراج من طريقاملقدمي عن حيىي بلفظ ابل
 (1)حممد بن عبيد والبيهقي من طريق وكيع كالمها عن األعمش أيضا بلفظ ابلظهر." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -21 .301
جياب وإما على املضاف إليه وهو التكبري واألول أوىل إن كان املراد "إما على املضاف وهو إ .302

ابالفتتاح الدعاء لكنه ال جيب والذي يظهر من سياقه أن الواو مبعىن مع وأن املراد ابالفتتاح الشروع يف 
الصالة وأبعد من قال إهنا مبعىن املوحدة أو الالم وكأنه أشار إىل حديث عائشة كان النيب صلى هللا 

م ليه وسلم يفتتح الصالة ابلتكبري وسيأيت بعد اببني حديث بن عمر رأيت النيب صلى هللا عليه وسلع
يم افتتح التكبري يف الصالة واستدل به وحبديث عائشة على تعني لفظ التكبري دون غريه من ألفاظ التعظ

م ومن حجة يوهو قول اجلمهور ووافقهم أبو يوسف وعن احلنفية تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظ
اجلمهور حديث رفاعة يف قصة املسيء صالته أخرجه أبو داود بلفظ ال تتم صالة أحد من الناس حىت 
يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه مث يكرب ورواه الطرباين بلفظ مث يقول هللا أكرب وحديث أيب محيد كان 

 أخرجه بن يه مث قال هللا أكربرسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قام إىل الصالة اعتدل قائما ورفع يد
ماجة وصححه بن خزمية وبن حبان وهذا فيه بيان املراد ابلتكبري وهو قول هللا أكرب وروى البزار إبسناد 
صحيح على شرط مسلم عن علي أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا قام إىل الصالة قال هللا أكرب 

 سأل بن عمر عن صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلموألمحد والنسائي من طريق واسع بن حبان أنه 
فقال هللا أكرب كلما وضع ورفع مث أورد املصنف حديث أنس إمنا جعل اإلمام ليؤمت به من وجهني مث 
حديث أيب هريرة يف ذلك واعرتضه اإلمساعيلي فقال ليس يف الطريق األول ذكر التكبري وال يف الثاين 

وإمنا فيه األمر بتأخري تكبري املأموم عن اإلمام قال ولو كان ذلك إجيااب  والثالث بيان إجياب التكبري
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 للتكبري لكان

 

[ قوله فقولوا ربنا ولك احلمد إجيااب لذلك على املأموم وأجيب عن األول أبن مراد املصنف أن 732]
ريق طيبني أن حديث أنس من الطريقني واحد اختصره شعيب وأمته الليث وإمنا احتاج إىل ذكر ال

املختصرة لتصريح الزهري فيها إبخبار أنس له وعن الثاين أبنه صلى هللا عليه وسلم فعل ذلك وفعله 
بيان جململ الصالة وبيان الواجب واجب كذا وجهه بن رشيد وتعقب ابالعرتاض الثالث وليس بوارد 

يف اجلواب  وقيلعلى البخاري الحتمال أن يكون قائال بوجوبه كما قال به شيخه إسحاق بن راهويه 
أيضا إذا ثبت إجياب التكبري يف حالة من األحوال طابق الرتمجة ووجوبه على املأموم ظاهر من احلديث 
وأما اإلمام فمسكوت عنه وميكن أن يقال يف السياق إشارة إىل اإلجياب لتعبريه إبذا اليت ختتص مبا جيزم 

كون الرتمجة ألن لفظ إذا صلى قائما متناول ل بوقوعه وقال الكرماين احلديث دال على اجلزء الثاين من
االفتتاح يف حال القيام فكأنه قال إذا افتتح اإلمام الصالة قائما فافتتحوا أنتم أيضا قياما قال وحيتمل 
أن تكون الواو مبعىن مع واملعىن ابب إجياب التكبري عند افتتاح الصالة فحينئذ داللته على الرتمجة 

ه أنه مل يظهر له توجيه إجياب التكبري من هذا احلديث وهللا أعلم وقال يف مشكل انتهى وحمصل كالم
قوله فقولوا ربنا ولك احلمد لوال الدليل اخلارجي وهو اإلمجاع على عدم وجوبه لكان هو أيضا واجبا 
انتهى وقد قال بوجوبه مجاعة من السلف منهم احلميدي شيخ البخاري وكأنه مل يطلع على ذلك وقد 

كالم على فوائد املنت املذكور مستوىف يف ابب إمنا جعل اإلمام ليأمت به ووقع يف رواية املستملي تقدم ال
وحده يف طريق شعيب عن الزهري وإذا سجد فاسجدوا ووقع يف رواية الكشميهين يف طريق الليث مث 

 انصرف بدل قوله فلما انصرف وزايدة الواو يف

 

ل عند السرخسي يف حديث أيب هريرة من قوله إمنا جعل [ قوله ربنا لك احلمد وسقط لفظ جع733]
اإلمام ليؤمت به فائدة تكبرية اإلحرام ركن عند اجلمهور وقيل شرط وهو عند احلنفية ووجه عند الشافعية 

لك غري الزهري ونقله غريه عن سعيد بن املسيب واألوزاعي وما مل يقل به أحدوقيل سنة قال بن املنذر 
 هم تصرحيا وإمنا قالوا فيمن أدرك اإلمام راكعا جتزئه تكبرية الركوع نعم نقله الكرخيومل يثبت عن أحد من

من احلنفية عن إبراهيم بن علية وأيب بكر األصم وخمالفتهما للجمهور كثرية تنبيه مل خيتلف يف إجياب 
نيب صلى هللا لالنية يف الصالة وقد أشار إليه املصنف يف أواخر اإلميان حيث قال ابب ما جاء يف قول ا
 (1)عليه وسلم األعمال ابلنية فدخل فيه اإلميان والوضوء والصالة والزكاه إىل آخر كالمه." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -22 .303
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ن راهويه يف حاق ب"بعينه يف هذا احلديث لكن مل يسق لفظه فهو على شرطه وكذا أخرجه إس .304
مسنده عن أيب أسامة وهو يف مستخرج أيب نعيم من طريقه وكذا أخرجه السراج عن يوسف بن موسى 
أحد شيوخ البخاري عن أيب أسامة فثبت ذكر الطمأنينة يف االعتدال على شرط الشيخني ومثله يف 

اصلها وعرف إىل مف حديث رفاعة عند أمحد وبن حبان ويف لفظ ألمحد فأقم صلبك حىت ترجع العظام
هبذا أن قول إمام احلرمني يف القلب من إجياهبا أي الطمأنينة يف الرفع من الركوع شيء ألهنا مل تذكر يف 
حديث املسيء صالته دال على أنه مل يقف على هذه الطرق الصحيحة قوله مث اسجد يف رواية إسحاق 

خي قوله مث ارفع تطمئن مفصاله وتسرت بن أيب طلحة مث يكرب فيسجد حىت ميكن وجهه أو جبهته حىت 
يف رواية إسحاق املذكورة مث يكرب فريكع حىت يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه ويف رواية حممد بن 
عمرو فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى ويف رواية إسحاق فإذا جلست يف وسط الصالة 

اية حممد مث افعل ذلك يف صالتك كلها يف رو  فاطمئن جالسا مث افرتش فخذك اليسرى مث تشهد قوله
بن عمرو مث اصنع ذلك يف كل ركعة وسجدة تنبيه وقع يف رواية بن منري يف االستئذان بعد ذكر السجود 

مل يقل به و الثاين مث ارفع حىت تطمئن جالسا وقد قال بعضهم هذا يدل على إجياب جلسة االسرتاحة 
ة وهم فإنه عقبه أبن قال قال أبو أسامة يف األخري حىت تستوي وأشار البخاري إىل أن هذه اللفظ أحد

قائما وميكن أن حيمل إن كان حمفوظا على اجللوس للتشهد ويقويه رواية إسحاق املذكورة قريبا وكالم 
البخاري ظاهر يف أن أاب أسامة خالف بن منري لكن رواه إسحاق بن راهويه يف مسنده عن أيب أسامة  

لفظ مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث اقعد حىت تطمئن قاعدا مث اسجد حىت تطمئن كما قال بن منري ب
ساجدا مث اقعد حىت تطمئن قاعدا مث افعل ذلك يف كل ركعة وأخرجه البيهقي من طريقه وقال كذا قال 
إسحاق بن راهويه عن أيب أسامة والصحيح رواية عبيد هللا بن سعيد أيب قدامة ويوسف بن موسى عن 

ة بلفظ مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تستوي قائما مث ساقه من طريق يوسف بن أيب أسام
موسى كذلك واستدل هبذا احلديث على وجوب الطمأنينة يف أركان الصالة وبه قال اجلمهور واشتهر 
عن احلنفية أن الطمأنينة سنة وصرح بذلك كثري من مصنفيهم لكن كالم الطحاوي كالصريح يف الوجوب 

ندهم فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود مث ذكر احلديث الذي أخرجه أبو داود وغريه يف قوله سبحان ع
ريب العظيم ثالاث يف الركوع وذلك أدانه قال فذهب قوم إىل أن هذا مقدار الركوع والسجود ال جيزئ 

نيفة وهذا قول أيب حأدىن منه قال وخالفهم آخرون فقالوا إذا استوى راكعا واطمأن ساجدا أجزأ مث قال 
وأيب يوسف وحممد قال بن دقيق العيد تكرر من الفقهاء االستدالل هبذا احلديث على وجوب ما ذكر 
فيه وعلى عدم وجوب ما مل يذكر أما الوجوب فلتعلق األمر به وأما عدمه فليس جملرد كون األصل عدم 

ا ذكر حنصار الواجبات فيمالوجوب بل لكون املوضع موضع تعليم وبيان للجاهل وذلك يقتضي ا
ويتقوى ذلك بكونه صلى هللا عليه وسلم ذكر ما تعلقت به اإلساءة من هذا املصلي وما مل تتعلق به 
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فدل على أنه مل يقصر املقصود على ما وقعت به اإلساءة قال فكل موضع اختلف الفقهاء يف وجوبه 
طرق  لعكس لكن حيتاج أوال إىل مجعوكان مذكورا يف هذا احلديث فلنا أن نتمسك به يف وجوبه واب

هذا احلديث وإحصاء األمور املذكورة فيه واألخذ ابلزائد فالزائد مث إن عارض الوجوب أو عدمه دليل 
أقوى منه عمل به وإن جاءت صيغة األمر يف حديث آخر بشيء مل يذكر يف هذا احلديث قدمت قلت 

 (1)ة أيب هريرة ورفاعة." قد امتثلت ما أشار إليه ومجعت طرقه القوية من رواي
 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -23 .305
"منصوصا وبه قطع الغزايل والرافعي يف شرح املسند والنووي يف شرح مسلم وكذا وقع يف املدونة  .306

رح املهذب أنه عي يف الشرح الصغري والنووي يف شملالك وصحح احلنفية واحلنابلة ومجهور الشافعية والراف
منصوص وقد وقع ذلك يف حديث جابر عند مسلم إال أنه مشكوك يف رفعه أخرجه من طريق بن 
جريج أخربين أبو الزبري أنه مسع جابرا يسأل عن املهل فقال مسعت أحسبه رفع إىل النيب صلى هللا عليه 

يه وسلم ه بلفظ فقال مسعت أحسبه يريد النيب صلى هللا علوسلم فذكره وأخرجه أبو عوانة يف مستخرج
وقد أخرجه أمحد من رواية بن هليعة وبن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كالمها عن أيب الزبري فلم يشكا 
يف رفعه ووقع يف حديث عائشة ويف حديث احلارث بن عمرو السهمي كالمها عند أمحد وأيب داود 

أن للحديث أصال فلعل من قال إنه غري منصوص مل يبلغه أو رأى ضعف والنسائي وهذا يدل على 
احلديث ابعتبار أن كل طريق ال خيلو عن مقال وهلذا قال بن خزمية رويت يف ذات عرق أخبار ال يثبت 
شيء منها عند أهل احلديث وقال بن املنذر مل جند يف ذات عرق حديثا اثبتا انتهى لكن احلديث 

كما ذكران وأما إعالل من أعله أبن العراق مل تكن فتحت يومئذ فقال بن عبد مبجموع الطرق يقوى  
الرب هي غفلة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت املواقيت ألهل النواحي قبل الفتوح لكنه علم أهنا 
ستفتح فال فرق يف ذلك بني الشام والعراق انتهى وهبذا أجاب املاوردي وآخرون لكن يظهر يل أن مراد 

ن قال مل يكن العراق يومئذ أي مل يكن يف تلك اجلهة انس مسلمون والسبب يف قول بن عمر ذلك م
أنه روى احلديث بلفظ أن رجال قال اي رسول هللا من أين أتمران أن هنل فأجابه وكل جهة عينها يف 

الرتمذي د و حديث بن عمر كان من قبلها انس مسلمون خبالف املشرق وهللا أعلم وأما ما أخرجه أبو داو 
من وجه آخر عن بن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل املشرق العقيق فقد تفرد به يزيد 
بن أيب زايد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة منها أن ذات 

قات أن العقيق ميعرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات االستحباب ألنه أبعد من ذات عرق ومنها 
لبعض العراقيني وهم أهل املدائن واآلخر ميقات ألهل البصرة وقع ذلك يف حديث ألنس عند الطرباين 
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وإسناده ضعيف ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن مث حولت وقربت إىل مكة فعلى 
ستحب وإمنا قالوا ي به أحدومل يقل هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد ويتعني اإلحرام من العقيق 

إحتياطا وحكى بن املنذر عن احلسن بن صاحل أنه كان حيرم من الربذة وهو قول القاسم بن عبد الرمحن 
وخصيف اجلزري قال بن املنذر وهو أشبه يف النظر إن كانت ذات عرق غري منصوصة وذلك أهنا حتاذي 

ن أن حيرم من أول ميقات حياذيه لكن ملا سذا احلليفة وذات عرق بعدها واحلكم فيمن ليس له ميقات 
عمر ذات عرق وتبعه عليه الصحابة واستمر عليه العمل كان أوىل ابالتباع واستدل به على أن من ليس 
له ميقات أن عليه أن حيرم إذا حاذى ميقاات من هذه املواقيت اخلمسة وال شك أهنا حميطة ابحلرم فذو 

قابلها وإن كانت إحدامها أقرب إىل مكة من األخرى وقرن شرقية احلليفة شامية ويلملم ميانية فهي م
واجلحفة غربية فهي مقابلها وإن كانت إحدامها كذلك وذات عرق حتاذي قران فعلى هذا فال ختلو بقعة 
من بقاع األرض من أن حتاذي ميقاات من هذه املواقيت فبطل قول من قال من ليس له ميقات وال 

ن مقدار أبعد من املواقيت أو أقرهبا مث حكى فيه خالفا والفرض أن هذه الصورة حياذي ميقاات هل حيرم م
ال تتحقق ملا قلته إال أن يكون قائله فرضه فيمن مل يطلع على احملاذاة كمن جيهلها وقد نقل النووي يف 

ن شرح املهذب أنه يلزمه أن حيرم على مرحلتني اعتبارا بقول عمر هذا يف توقيته ذات عرق وتعقب أب
 (1)عمر إمنا حدها." 

 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -24 .307
"واكتفى به عن بيان اخليط األسود ألن بيان أحدمها بيان لآلخر قال وجيوز أن تكون من  .308

وهلم رأيت إىل التشبيه كما أن قللتبعيض ألنه بعض الفجر وقد أخرجه قوله من الفجر من االستعارة 
أسدا جماز فإذا زدت فيه من فالن رجع تشبيها مث قال كيف جاز أتخري البيان وهو يشبه العبث ألنه 
قبل نزول من الفجر ال يفهم منه إال احلقيقة وهي غري مرادة مث أجاب أبن من ال جيوزه وهم أكثر 

ستفيد ن جيوزه فيقول ليس بعبث ألن املخاطب يالفقهاء واملتكلمني مل يصح عندهم حديث سهل وأما م
منه وجوب اخلطاب ويعزم على فعله إذا استوضح املراد به انتهى ونقله نفى التجويز عن األكثر فيه نظر  

فق الشيخان من الفريقني ألنه مما ات ومل يقل به أحدكما سيأيت وجوابه عنهم بعدم صحة احلديث مردود 
 ول ومسألة أتخري البيان مشهورة يف كتب األصول وفيها خالف بنيعلى صحته وتلقته األمة ابلقب

العلماء من املتكلمني وغريهم وقد حكى بن السمعاين يف أصل املسألة عن الشافعية أربعة أوجه اجلواز 
مطلقا عن بن سريج واالصطخرى وبن أيب هريرة وبن خريان واملنع مطلقا عن أيب إسحاق املروزي 

لصرييف اثلثها جواز أتخري بيان اجململ دون العام رابعها عكسه وكالمها عن بعض والقاضي أيب حامد وا
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الشافعية وقال بن احلاجب أتخري البيان عن وقت احلاجة ممتنع إال عند جموز تكليف ما ال يطاق يعين 
ا مهوهم األشاعرة فيجوزونه وأكثرهم يقولون مل يقع قال شارحه واخلطاب احملتاج إىل البيان ضرابن أحد

ماله ظاهر وقد استعمل يف خالفه والثاين ما ال ظاهر له فقال طائفة من احلنفية واملالكية وأكثر الشافعية 
جيوز أتخريه عن وقت اخلطاب واختاره الفخر الرازي وبن احلاجب وغريهم ومال بعض احلنفية واحلنابلة  

عياض وإمنا ك فقد قال النووي تبعا لكلهم إىل امتناعه وقال الكرخي ميتنع يف غري اجململ وإذا تقرر ذل
محل اخليط األبيض واألسود على ظاهرمها بعض من ال فقه عنده من األعراب كالرجال الذين حكي 
عنهم سهل وبعض من مل يكن يف لغته استعمال اخليط يف الصبح كعدي وادعى الطحاوي والداودي 

ن من اخليطني واستدل على ذلك مبا نقل عأنه من ابب النسخ وأن احلكم كان أوال على ظاهره املفهوم 
حذيفة وغريه من جواز األكل إىل اإلسفار قال مث نسخ بعد ذلك بقوله تعاىل من الفجر قلت ويؤيد 
ما قاله ما رواه عبد الرزاق إبسناد رجاله ثقات أن بالال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر 

 ت فقال يرحم هللا بالال لوال بالل لرجوان أن يرخص لنا حىتفقال الصالة اي رسول هللا قد وهللا أصبح
تطلع الشمس ويستفاد من هذا احلديث كما قال عياض وجوب التوقف عن األلفاظ املشرتكة وطلب 
بيان املراد منها وأهنا ال حتمل على أظهر وجوهها وأكثر استعماالهتا إال عند عدم البيان وقال بن بزيزة 

هذا من ابب أتخري بيان اجملمالت ألن الصحابة عملوا أوال على ما سبق إىل يف شرح األحكام ليس 
أفهامهم مبقتضى اللسان فعلى هذا فهو من ابب أتخري ماله ظاهر أريد به خالف ظاهره قلت وكالمه 
يقتضي أن مجيع الصحابة فعلوا ما نقله سهل بن سعد وفيه نظر واستدل ابآلية واحلديث على أن غاية 

شرب طلوع الفجر فلو طلع الفجر وهو أيكل أو يشرب فنزع مت صومه وفيه اختالف بني األكل وال
العلماء ولو أكل ظاان أن الفجر مل يطلع مل يفسد صومه عند اجلمهور ألن اآلية دلت على اإلابحة إىل 
أن حيصل التبيني وقد روى عبد الرزاق إبسناد صحيح عن بن عباس قال أحل هللا لك األكل والشرب 

ا شككت والبن أيب شيبة عن أيب بكر وعمر حنوه وروى بن أيب شيبة من طريق أيب الضحى قال سأل م
رجل بن عباس عن السحور فقال له رجل من جلسائه كل حىت ال تشك فقال بن عباس إن هذا ال 

 (1)يقول شيئا كل ما شككت حىت ال تشك قال بن املنذر وإىل هذا القول صار أكثر العلماء." 
 (852فتح الباري البن حجر، ابن حجر العسقالين )م -25 .309
"إن مل تفعل ورجحه بن العريب وقيل معىن افتقرت خابت وصحفه بعضهم فقاله ابلثاء املثلثة  .310

ووجهه أبن معىن تربت تفرقت وهو مثل حديث هنى عن الصالة إذا صارت الشمس كاألاثرب وهو 
ثروب وأثرب مثل فلوس وأفلس وهي مجع ثرب بفتح أوله وسكون الراء وهو الشحم الرقيق املتفرق مجع 
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الذي يغشى الكرش وسيأيت مزيد لذلك يف كتاب األدب قال القرطيب معىن احلديث أن هذه اخلصال 
بذلك  راألربع هي اليت يرغب يف نكاح املرأة ألجلها فهو خرب عما يف الوجود من ذلك ال أنه وقع األم

بل ظاهره إابحة النكاح لقصد كل من ذلك لكن قصد الدين أوىل قال وال يظن من هذا احلديث أن 
وا اختلفوا فيما علمت وإن كان مل يقل به أحدهذه األربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها فإن ذلك 

ة فإن طابت مبال الزوجيف الكفاءة ما هي وقال املهلب يف هذا احلديث دليل على أن للزوج االستمتاع 
نفسها بذلك حل له وإال فله من ذلك قدر ما بذل هلا من الصداق وتعقب أبن هذا التفصيل ليس يف 
احلديث ومل ينحصر قصد نكاح املرأة ألجل ماهلا يف استمتاع الزوج بل قد يقصد تزويج ذات الغىن ملا 

اهلا عن  ث إن وقع أو لكوهنا تستغين مبعساه حيصل له منها من ولد فيعود إليه ذلك املال بطريق اإلر 
كثرة مطالبته مبا حيتاج إليه النساء وحنو ذلك وأعجب منه استدالل بعض املالكية به على أن للرجل أن 
حيجر على امرأته يف ماهلا قال ألنه إمنا تزوج ألجل املال فليس هلا تفويته عليه وال خيفى وجه الرد عليه 

 يث سهل وهو بن سعدوهللا أعلم احلديث الرابع حد

 

[ قوله بن أيب حازم هو عبد العزيز قوله مر رجل مل أقف على امسه قوله حري بفتح املهملة 5091]
وكسر الراء وتشديد التحتانية أي حقيق وجدير قوله يشفع بضم أوله وتشديد الفاء املفتوحة أي تقبل 

ر البن عبد مسند الروايين وفتوح مصشفاعته قوله فمر رجل من فقراء املسلمني مل أقف على امسه ويف 
احلكم ومسند الصحابة الذين دخلوا مصر من طريق أيب سامل اجليشاين عن أيب ذر أنه جعيل بن سراقة 
قوله فمر رجل يف رواية الرقاق قال فسكت النيب صلى هللا عليه وسلم مث مر رجل قوله فقال وقع يف 

ار أن ه جالس ما رأيك يف هذا وكأنه مجع هنا ابعتبطريق أخرى أتيت يف الرقاق بلفظ فقال لرجل عند
اجلالسني عنده كانوا مجاعة لكن اجمليب واحد وقد مسى من اجمليبني أبو ذر فيما أخرجه بن حبان من 
طريق عبد الرمحن بن جبري بن نفري عن أبيه عنه قوله أن ال يسمع زاد يف رواية الرقاق أن ال يسمع لقوله 

 من ملء األرض مثل هذا أي الغين وملء ابهلمز وجيوز يف مثل النصب واجلر قوله هذا أي الفقري خري
قال الكرماين إن كان األول كافرا فوجهه ظاهر وإال فيكون ذلك معلوما لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ابلوحي قلت يعرف املراد من الطريق األخرى اليت ستأيت يف كتاب الرقاق بلفظ قال رجل من أشراف 

س هذا وهللا حري إخل فحاصل اجلواب أنه أطلق تفضيل الفقري املذكور على الغين املذكور وال يلزم النا
من ذلك تفضيل كل غين على كل فقري وقد ترجم عليه املصنف يف كتاب الرقاق فضل املقر وأييت 

 (1)البحث يف هذه املسألة هناك إن شاء هللا تعاىل." 
 (855شرح أيب داود للعيين، بدر الدين العيين )م -26 .311
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"قال عطاء: اجتمع يوم اجلمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبري فقال: عيدان اجتمعا يف يوم  .312
 ( .1واحد فجمعهما مجيعا فصالمها ركعتني بكرة مل يزد عليهما حىت صلى العصر )

 بد امللك، وعطاء: ابن أيب رابح.أبو عاصم: الضحاك بن خملد، وابن جريج: ع -ش

مل يقل به و ومقتضى هذا: االكتفاء ابلعيد يف هذا اليوم وسقوط فرضية اجلمعة؛ وهو مذهب عطاء، 
من اجلمهور؛ ألن الفرض ال يسقط ابلسنة، وأطلق العيدين على العيد واجلمعة بطريق أن أحدمها  أحد

قال الناس فيه، أو ألهنا تعود كل شهر مرات، و  يف معىن العيد؛ الجتماع -أيضا -عيد حقيقة، واجلمعة
حممد يف " اجلامع الصغري ": عيدان اجتمعا يف يوم واحد، فاألول سنة، والثاين فريضة، وال يرتك واحد 

ان حممد بن املصفى، وعمر بن حفص الوصايب املعىن قاال: ان بقية: ان شعبة،  -ص -1044منهما. 
صلى هللا  -بن رفيع، عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، عن رسول هللا عن املغرية الضيب، عن عبد العزيز 

مشيه أنه قال: " قد اجتمع يف يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأت من اجلمعة وإان  -عليه وسلم 
 ( .2جممعون " )

 حممد بن املصفى: ابن هبلول احلمصي. -ش

مد بن : بقية بن الوليد، وحموعمر بن حفص: ابن عمر بن سعد بن مالك احلمريي الوصايب، روى عن
بفتح  -( . والوصايب: نسبة إىل وصاب3محري، وسليمان بن عدي. روى عنه: أبو حامت، وأبو داود )

 وهي قبيلة من محري. -الواو والصاد املهملة املشددة، ويف آخره ابء موحدة

__________ 

 ( تفرد به أبو داود.1)

 ( .1312جاء فيما إذا اجتمع العيدان يف يوم ) ( ابن ماجه: كتاب إقامة الصالة، ابب: ما2)

 ( .4216/ 21( انظر ترمجته يف: هتذيب الكمال )3)

 (1)." 4* شرح سنن أىب داوود 26
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -27 .313
"بصب املاء عليها فكانت مظنة إلسراف املاء املنهي عنه ال لتمسح ولكن لينبه على وجوب  .314

االقتصاد يف صب املاء عليها فجيء ابلغاية ليعلم أن حكمها خمالف حلكم املعطوف عليه ألنه ال غاية 
يف املمسوح قاله صاحب الكشاف. اجلواب الثالث هو حممول على حالة اللبس للخف والنصب على 
الغسل عند عدمه وروى مهام بن احلارث أن جرير بن عبد هللا رضي هللا عنه ابل مث توضأ ومسح على 
خفيه فقيل له أتفعل هذا قال وما مينعين وقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفعله وكان يعجبهم 
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ريب ابن العحديث جرير ألن إسالمه كان بعد نزول املائدة قال الرتمذي حديث حسن صحيح وقال 
اتفق الناس على صحة حديث جرير وهذا نص يرد ما ذكروه فإن قلت روى حممد بن عمر الواقدي أن 
جريرا أسلم يف سنة عشر يف شهر رمضان وأن املائدة نزلت يف ذي احلجة يوم عرفة قلت هذا ال يثبت 

يستعمل  الرابع أن املسحألن الواقدي فيه كالم وإمنا نزل يوم عرفة }اليوم أكملت لكم دينكم{ اجلواب 
مبعىن الغسل اخلفيف يقال مسح على أطرافه إذا توضأ قاله أبو زيد وابن قتيبة وأبو علي الفارسي وفيه 
نظر وما ذكر عن ابن عباس قال حممد بن جرير إسناده صحيح والضعيف الثابت عنه أنه كان يقرؤ 

يهقي عنه منهم القاسم بن سالم والبوأرجلكم ابلنصب فيقول عطف على املغسول هكذا رواه احلفاظ 
وغريمها وثبت يف صحيح البخاري عنه أنه توضأ وغسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول هللا عليه الصالة 
والسالم وأما قوله }اي جبال أويب معه والطري{ ابلنصب على احملل فممنوع ألنه مفعول معه ولو سلم 

وأما  اللبس نقل ذلك عن سيبويه وههنا لبس فال جيوز العطف على احملل فإمنا جيوز مثل ذلك عند عدم
البيت فغري مسلم فإنه ذكر يف العقد أن سيبويه غلط فيه وإمنا قال الشاعر ابخلفض والقصيدة كلها 

 جمرورة فما كان مضطرا إىل أن ينصب هذا البيت وحيتال حبيلة ضعيفة قال

 )معاوي أننا بشر فاسجح ... فلسنا ابجلبال وال احلديد(

 

 )أكلتم أرضنا وجزرمتوها ... فهل من قائم أو من حصيد(

 

 )أتطمع يف اخللود إذا هلكنا ... وليس لنا وال لك من خلود(

وقيل مها قصيداتن جمرورة. ومنصوبة وفيه بعد قلت ملخص الكالم ههنا أنه ثبت األوجه الثالثة يف قوله 
ابن وهو قراءة األعمش والنصب قرأ به علي و }وأرجلكم{ الرفع قرأ به انفع رواه عنه الوليد بن مسلم 

مسعود وابن عباس يف رواية وإبراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن محزة 
وقال األزهري وهي قراءة ابن عباس واألعمش وحفص عن أيب بكر وحممد بن إدريس الشافعي واجلر 

رأ أنس ابن كثري وقال احلافظ أبو بكر بن العريب وققرأ به ابن عباس يف رواية واحلسن وعكرمة ومحزة و 
وعلقمة وأبو جعفر ابخلفض واملشهور هو قراءة النصب واجلر وبينهما تعارض واحلكم يف تعارض 
الروايتني كاحلكم يف تعارض اآليتني وهو أنه إن أمكن العمل هبما مطلقا يعمل وإن مل ميكن يعمل هبما 

 يقل به ملمع بني الغسل واملسح يف عضو واحد يف حالة واحدة ألنه ابلقدر املمكن وههنا ال ميكن اجل
من السلف وألنه يؤدي إىل تكرار املسح ألن الغسل يتضمن املسح واألمر املطلق ال يقتضي  أحد

التكرار فيعمل يف حالتني فيحمل يف قراءة النصب على ما إذا كانت الرجالن ابديتني وحتمل قراءة 
 تا مستورتني ابخلفني توفيقا بني القراءتني وعمال هبما ابلقدر املمكن وقد يقالاخلفض على ما إذا كان

أن قراءة من قرأ وأرجلكم ابجلر معارضة ملن نصبها فال حجة إذا لوجود املعارضة فإن قلت حنن حنمل 
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ا مهقراءة النصب على أهنا منصوبة على احملل فإذا محلناه على ذلك مل يكن بينهما تعارض بل يكون معنا
النصب وإن اختلف اللفظ فيهما ومىت أمكن اجلمع مل جيز احلمل على التعارض واالختالف والدليل 

 على جواز العطف على احملل قوله تعاىل }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{ وقال الشاعر

 )أال حي ندماين عمري بن عامر ... إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا(

حملل قلت العطف على احملل خالف السنة وإمجاع الصحابة رضي هللا عنهم أما السنة فنصب غدا على ا
فحديث عمرو بن عبسة الذي أخرجه مسلم وفيه مث يغسل قدميه إىل الكعبني احلديث وأما اإلمجاع 
فهو ما روى عاصم عن أيب عبد الرمحن السلمي قال بينا يوم حنن واحلسن يقرأ على علي رضي هللا عنه 

س قاعد إىل جنبه حيادثه فسمعته يقرأ )وأرجلكم( ففتح عليه اجلليس ابخلفض فقال علي وزجره وجلي
 (1)إمنا هو )فاغسلوا وجوهكم واغسلوا أرجلكم( من." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -28 .315
 مسلم عن األوزاعي به."عن الوليد بن  .316

بيان املعىن واحلكم قوله: )دمسا( منصوب ألنه إسم: إن، وقدم عليه خربه. و: الدسم، بفتحتني: الشيء 
الذي يظهر على اللنب من الدهن. وقال الزخمشري: هو من دسم املطر األرض إذا مل يبلغ أن يبل الثرى، 

 و: الدسم، بضم الدال وسكون السني: الشيء القليل.

ما احلكم ففيه داللة على استحباب تنظيف الفم من أثر اللنب وحنوه. ويستنبط منه أيضا استحباب وأ
 تنظيف اليدين.

 اتبعه يونس وصاحل بن كيسان عن الزهري

أي: اتبع عقيال يونس بن يزيد. وقوله: )يونس( فاعل: )اتبع( ، والضمري يرجع إىل: عقيل، رضي هللا 
يه عن حممد بن مسلم الزهري، ووصله مسلم عن حرملة عن ابن وهب، تعاىل عنه، ألنه هو الذي يرو 

حدثنا يونس عن ابن شهاب به. قوله: )وصاحل بن كيسان( اي: اتبع عقيال أيضا صاحل بن كيسان، 
ووصله أبو العباس السراج يف )مسنده( واتبعه أيضا األوزاعي. أخرجه البخاري يف األطعمة عن أيب 

ب. ورواه ابن ماجه من طريق الوليد بن مسلم، قال: حدثنا األوزاعي، عاصم عنه بلفظ حديث البا
فذكره بصيغة األمر: )مضمضوا من اللنب( احلديث. وكذا رواه الطرباين من طريق أخرى عن الليث 
ابإلسناد املذكور. وأخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله. وإسناد كل منهما 

جرير الطربي: هذا خرب عندان صحيح وإن كان عند غريان فيه نظر حسن. ويف )التهذيب( البن 
الضطراب انقليه يف سنده، فمن قائل: عن الزهري عن ابن عباس، من غري إدخال: عبيد هللا، بينهما؛ 
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 ومن قائل: عن الزهري عن عبيد هللا أن النيب، عليه الصالة والسالم، من غري ذكر: ابن عباس.

ليه الصالة والسالم، وجوب مضمضة وال وضوء على من شربه، إذا كانت وبعد فليس يف مضمضته، ع
أفعاله غري الزمة العمل هبا ألمته، إذا مل تكن بياان عن حكم فرض يف التنزيل. وقال صاحب )التلويح( 
وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن عبد الرمحن بن إبراهيم: حدثنا الوليد بن مسلم ... احلديث 

ن. ويف حديث موسى بن يعقوب عنده ايضا، وهو بسند صحيح، قال: حدثين أبو عبيدة ذكرانه اآل
بن عبد هللا بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعا: )إذا شربتم اللنب فمضمضوا فإن له دمسا( ، وعنده 
أيضا من حديث عبد املهني بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: أن رسول هللا صلى هللا 

وسلم قال: )مضمضوا من اللنب فإن له دمسا( . وعند ابن أيب حامت يف )كتاب العلل( من حديث عليه 
أنس: )هاتوا ماء، فمضمض به( . ويف حديث جابر رضي هللا عنه من عند ابن شاهني: )فمضمض 
من دمسه( . وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي: الذي رواه أبو داود بسند ال أبس به عن عثمان بن أيب 
شيبة عن زيد بن حباب عن مطيع بن راشد عن توبة العنربي، مسع أنس بن مالك أن رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم )شرب لبنا فلم ميضمض ومل يتوضأ وصلى( ، يدل على نسخ املضمضة. وقال صاحب 

ب و )التلويح( : خيدش فيه ما رواه أمحد بن منيع يف )مسنده( بسند صحيح: حدثنا إمساعيل حدثنا أي
عن ابن سريين عن أنس، رضي هللا تعاىل عنه: )أنه كان ميضمض من اللنب ثالاث( ، فلو كان منسوخا 
ملا فعله بعد النيب، عليه الصالة والسالم قلت: ال يلزم من فعله هذا، والصواب يف هذا أن األحاديث 

ر آنفا، بو داود املذكو اليت فيها األمر ابملضمضة أمر استحباب ال وجوب، والدليل على ذلك ما رواه أ
وما رواه الشافعي، رمحه هللا تعاىل، إبسناد حسن عن أنس: )أن النيب، صلى هللا عليه وسلم، شرب لبنا 
فلم يتمضمض ومل يتوضأ( . فإن قلت: ادعى ابن شاهني أن حديث أنس انسخ حلديث ابن عباس. 

 النسخ؟ .، ومن قال فيه ابلوجوب حىت حيتاج إىل دعوى مل يقل به أحدقلت: 

 

 )ابب الوضوء من النوم( - 53

 

 أي: هذا ابب يف بيان الوضوء من النوم. هل جيب أو يستحب؟

واملناسبة بني هذا الباب وبني الباب الذي قبله من حيث إن كال منهما مشتمل على حكم من أحكام 
 الوضوء.

 (1)ومن مل ير من النعسة والنعستني أو اخلفقة وضوءا." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -29 .317

                                         
 3/108البخاري، بدر الدين العيين ح عمدة القاري شرح صحي (1)



173 

 

حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أيب سلمة عن  - 242" .318
 عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال كعمل شراب أسكر فهو حرام

ة ابجلر الثقيل، وكان موضعه كتاب األشربة، وجه ذلك أن الشراب إذا كان مطابقة هذا احلديث للرتمج
مسكرا يكون شربه حراما، فكذلك ال جيوز التوضؤ به. وقال الكرماين: خلروجه عن اسم املاء يف اللغة 
والشريعة، وكذلك النبيذ غري املسكر أيضا، هو يف معىن السكر من جهة أنه ال يقع عليه إسم املاء ولو 

أن يشمى النبيذ ماء، ألن فيه ماء، جاز أن يسمى اخلل ماء، ألن فيه ماء انتهى. قلت: كون  جاز
النبيذ الغري مسكر يف معىن املسكر غري صحيح، ألن النبيذ الذي ال يسكر إذا كان رقيقا وقد ألقيت 

الذي كان مع  ذفيه متريات لتخرج حالوهتا إىل املاء ليس يف معىن املسكر أصال وال يلزم أن يكون النبي
، وال يلزم من عدم جواز تسمية اخلل ماء عدم ومل يقل به أحدابن مسعود يف معىن النبيذ املسكر، 

جواز تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماء أال ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم، كيف قال: )مترة 
 ذ، وقد أطلق عليه املاء ووصفهطيبة وماء طهور( ، حني سأل ابن مسعود: ما يف إدواتك؟ قال: نبي

 ابلطهورية، فكيف ذهل الكرماين عن هذا حىت قال ما قاله تروجيا ملا ذهب إليه، واحلق أحق أن يتبع.

اإلداوة، بكسر اهلمزة، إانء صغري يتخذ من جلد للماء كما كما السطيحة وحنوها، ومجعها: أداوي. مث 
نبيذ ال يكون طاهرا، ألن هللا تعاىل شرط الطهور ابملاء قال الكرماين: وقال أبو عبيدة إمام اللغة، ال

والصعيد ومل جيعل هلما اثلثا والنبيذ ليس منهما. قلت: الكالم مع أيب عبيدة ألنه إن أراد به مطلق النبيذ 
فغري مسلم ألن فيه مصادمة احلديث النبوي، وإن أراد به النبيذ اخلاص وهو الغليظ املسكر فنحن أيضا 

 اله.نقول مبا ق

بيان رجاله وهم مخسة األول: علي بن عبد هللا املدين، وقد تقدم غري مرة. الثاين: سفيان بن عيينة، وقد 
تقدم غري مرة. الثالث: حممد بن مسلم الزهري. الرابع: أبو سلمة. بفتح الالم، عبد هللا بن عبد الرمحن 

 نها.ملؤمنني، رضي هللا تعاىل عبن عوف، وقد تقدم يف كتاب الوحي. اخلامس: عائشة الصديفة أم ا

بيان لطائف إسناده وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف ثالثة مواضع وفيه: العنعنة يف موضعني. وفيه: أن 
 رواته ما بني مديين ومكي. وفيه: رواية التابعي عن التابعي.

بة عن عبد ر بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غريه أخرجه البخاري هاهنا عن علي عن سفيان، ويف األش
هللا ابن يوسف عن مالك، وعن أيب اليمان عن شعيب، ثالثتهم عن الزهري به وأخرجه مسلم يف األشربة 
عن حيىي بن حيىي عن مالك به، وعن حيىي بن حيىي وأيب بكر بن أيب شيبة وعمر والناقد وزهري بن حرب 

عن حسن هب عن يونس و وسعيد بن منصور، مخستهم عن سفيان به، وعن حرملة بن حيىي عن أيب و 
احللواين وعبد بن محيد، كالمها عن يعقوب، وعن إسحاق ابن إبراهيم وعبد بن محيد كالمها عن عبد 
الرزاق عن معمر، ثالثتهم عن الزهري به ويف حديث معمر: )كل شراب مسكر حرام( وأخرجه أبو 
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وسى ذي عن إسحاق بن مداود وفيه عن القعين عن مالك به، وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الرتم
عن معن عن مالك به وعن يزيد بن عبد ربه. وأخرجه الرتمذي عن إسحاق بن موسى عن معن عن 
مالك به. وأخرجه النسائي عن سويد بن نصر عن ابن املبارك، وعن قتيبة بن سعيد، كالمها عن مالك 

رزاق، وفيه ويف ن عبد البه، وعن ابن قتيبة عن سفيان به، وعن علي بن ميمونة عن بشر بن السري ع
الوليمة عن سويد بن نصر عن عبد هللا بن املبارك عن معمر به وأخرجه ابن ماجه يف األشربة عن أيب 

 بكر بن أيب شيبة عن سفيان به.

بيان معناه وحكمه قوله: )كل شراب( أي: كل واحد من أفراد الشراب املسكر حرام وذلك ألن كلمة،  
قتضي عموم اإلفراد، وإذا أضيفت إىل املعرفة تقتضي عموم اإلجزاء وقال كل إذا أضيفت إىل النكرة ت

بعضهم: قوله: )كل شراب أسكر( أي: كان من شأنه اإلسكار سواء حصل بشربه اإلسكار أم ال. 
قلت: ليس معناه كذا، ألن الشارع أخرب حبرمة الشراب عند اتصافه ابإلسكار، وال يدل ذلك على أنه 

يف املستقل، مث نقل عن اخلطايب، فقال: قال اخلطايب: فيه دليل على أن قليل حيرم إذا كان يسكر 
املسكر وكثريه حرام من أي نوع كان ألهنا صيغة عموم أشري هبا أىل جنس الشراب الذي يكون منه 
السكر، فهو كما قال: كل طعام أشبع فهو حالل، فإنه يكون داال على حل كل طعام من شأنه 

صل الشبع به لبعض. قلت: قوله، قليل املسكر وكثريه حرام من أي نوع كان ال اإلشباع، وإن مل حي
 (1)ميشي يف كل شراب، وإمنا ذلك يف اخلمر ملا روي عن ابن عباس،." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -30 .319
  حنى رجليه فغسلهما هذه غسله من اجلنابة.."عليه املاء مث .320

 هذا الثاين من حديثي الرتمجة.

ذكر رجاله وهم سبعة: حممد بن يوسف اليكندي، وسفيان الثوري، وسليمان األعمش ابن مهران، 
تقدموا مرارا، وسامل بن أيب اجلعد، بفتح اجليم وسكون العني املهملة. مر يف ابب التسمية. واخلامس:  

م الكاف، تقدم يف ابب التخفيف يف الوضوء. والسادس: عبد هللا بن عباس. والسابع: كريب، بض
 ميمونه بنت احلارث زوج النيب صلى هللا عليه وسلم وخالة ابن عباس.

ذكر لطائف إسناده فيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضعني وفيه العنعنة يف مخسة مواضع: وفيه: 
الشراح وغريهم: إنه سفيان الثوري، وقال الكرماين: سفيان بن سفيان غري منسوب، قالت مجاعة من 

عيينة. وقال احلافظ املزي يف كتابه )األطراف( حديث يف غسل النيب، عليه الصالة والسالم، من اجلنابة 
منهم من طوله، ومنهم من اختسره، مث وضع صورة )خ( ابألمحر مبعىن: أخرجه البخاري يف الطهارة عن 
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وعن عبدان عن عبد هللا بن املبارك، كالمها عن سفيان الثوري وعن احلميدي عن حممد بن يوسف، 
سفيان بن عيينة، فهذا دل على أن سفيان يف رواية حممد بن يوسف الذي هاهنا هو الثوري، وأما ابن 
عيينة فروايته عن عبدان عن ابن املبارك، ومل مييز الكرماين ذلك فخلط. وأخرج البخاري هذا احلديث 

ضا عن موسى ابن إمساعيل وحممد بن حمبوب، كالمها عن عبد الواحد، وعن موسى عن أيب عوانة، أي
وعن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه، وعن يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى، وعن عبدان 
عن أيب محزة، سبعتهم عن األعمش عن سامل بن أيب اجلعد عن كريب عن ابن عباس به، ومن لطائف 

 د أن فيه: رواية التابعي عن التابعي على التابعي عن الوالء وفيه: صحابيان.هذا اإلسنا

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غريه قد مر اآلن أن البخاري أخرجه يف مواضع عشرة أو حنوها. وأخرجه 
مسلم يف الطهارة أيضا عن حممد بن الصباح وإسحاق بن إبراهيم وأيب بكر بن أيب شيبة وأيب كريب 

يد األشج، مخستهم عن وكيع، وعن حيىي بن حيىي وأيب كريب كالمها عن أيب معاوية، وعن أيب وأيب سع
بكر بن أيب شيبة عن عبد هللا بن إدريس، وعن علي بن حجر، وعن عيسى بن يونس، وعن إسحاق 
بن إبراهيم عن موسى القارىء عن زائدة، مخستهم عن األعمش به وأخرجه أبو داود عن عبد هللا بن 

د عن األعمش به، وأخرجه الرتمذي عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن علي بن حجر داو 
به، وعن يوسف بن عيسى به، وعن حممد بن العالء عن أيب معاوية به، وعن حممد بن علي بن ميمون 
عن حممد بن يوسف به، وعن إسحاق بن إبراهيم عن جرير، وعن قتيبة عن عبيدة بن محيد، كالمها 

ن األعمش به، وأخرجه ابن ماجه عن علي بن حممد وأيب بكر بن أيب شيبة، كالمها عن وكيع بقصة، ع
 نفض املاء وترك التنشيف.

 ذكر بيان ما فيه مل يذكر يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها، قوله: )غري رجليه( فيه التصريح بتأخري
ن ملغتسل إذا توضأ أو ال يؤخر رجليه، ولكالرجلني يف وضوء الغسل، وبه احتج أصحابنا، على أن ا

أكثر أصحابنا محلوه على أهنما إن كانت يف جمتمع املاء توضأ ويؤخرمها وإن مل تكوان فيه ال يؤخرمها، 
وكل ما جاء من الرواايت اليت فيها أتخري الرجلني صرحيا حممول على ما قلنا: وهذا هو التوفيق بني 

ة لرجلني صرحيا ال مثل ما قاله بعضهم، وميكن اجلمع أبن حتمل روايالرواايت اليت يف بعضها أتخري ا
عائشة على اجملاز وأما على حالة أخرى. قلت: هذا خطأ ألن اجملاز إليه إال عند الضرورة وما الداعي 
هلا يف رواية عائشة حىت حيمل كالمها على اجملاز؟ وما الصواب الذي يرجع إليه إال ما قلنا: وقال 

غري رجليه. فإن قلت: ابلتوفيق بينه وبني رواية عائشة؟ قلت: زايدة الثقة مقبول فيحمل الكرماين: 
املطلق على املقيد، فرواية عائشة حممولة على أن املراد بوضوء الصالة أكثره، وهو ما سوى الرجلني. 

 خمتلفني وقتنيقلت: قد ذكران اآلن ما يرد ما ذكره، مث قال الكرماين: وحيتمل أن يقال: إهنما كاان يف 
فال منافاة بينهما. قلت: هذا يف احلقيقة حاصل ما ذكران عن قريب عند قولنا: لكن أكثر أصحابنا 
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إخل. قوله: )وغسل فرجه( أي: ذكره فدل هذا على صحة إطالق الفرج على الذكر. قال الكرماين: فإن 
تيب، أو الواو، ليس للرت  قلت: غسل الفرج مقدم على التوضىء فلم آخره؟ قلت: ال جيب التقدمي إذ

أنه للحال انتهى. قلت: كيف يقول: ال جيب التقدمي وهذا ليس بشيء، وقوله إذ الواو وليس للرتتيب، 
قوله: أو أنه ممن يعتمد عليه؟ و  ومل يقل به أحدحجة عليه ألهنم يدعون أن الواو يف األصل للرتتيب، 

أتخري، غسل فرجه؟ وقال بعضهم: فيه تقدمي وللحال، غري سديد وال موجه، ونه كيف يتوضأ يف حالة 
 (1)ألن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو ال تقتضي الرتتيب انتهى. قلت:." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -31 .321
عمر بن اخلطاب الغسل من اجلنابة، فقال بعضهم: إذا "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند  .322

جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: املاء من املاء. فقال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل 
بدر األخيار، فكيف ابلناس بعدكم؟ فقال علي بن أيب طالب: اي أمري املؤمنني! إن أردت أن تعلم ذلك 

لى هللا عليه وسلم فاسأهلن عن ذلك: فأرسل إىل عائشة فقالت: إذا جاوز فارسل إىل أزواج النيب ص
اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل. فقال عمر عند ذلك ال أمسع أحدا يقول: املاء من املاء، إال جعلته 
نكاال قال الطحاوي: فهذا عمر قد محل الناس على هذا حبضرة أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه 

ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن اخلالف ارتفع بني التابعني، وفيه نظر، ألن وسلم فلم ينكر 
اخلطايب قال: قال به مجاعة من الصحابة، فسمى بعضهم: ومن التابعني األعمش، وتبعه القاضي 

ة من بعد أصحابه غريه، وفيه نظر، ألنه قد ثبت ذلك عن أيب سلم مل يقل به أحدعياض: ولكنه قال: 
بن عبد الرمحن، وهو يف )سنن أيب داود( إبسناد صحيح حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا ابن وهب، 
قال: أخربين عمرو عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب سعيد اخلدري: )أن رسول 

قال: املاء من املاء( وكان أبو سلمة يفعل ذلك، وعند هشام ابن عروة عن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم 
الرزاق وعنده أيضا عن أيب جريح عن عطاء أنه قال: ال تطيب نفسي حىت اغتسل من أجل اختالف 

 الناس آلخذ ابلعروة الوثقى.

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 

 )كتاب احليض( - 6

 

ض. وملا فرغ مما ورد يف بيان أحكام الطهارة من اإلحداث أصال أي: هذا كتاب يف بيان أحكام احلي
وخلفا، شرع يف بيان ما ورد يف بيان احليض الذي هو من األجناس، وقدم ما ورد فيه على ما ورد يف 
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 النفاس لكثرة وقوع احليض ابلنسبة إىل وقوع النفاس.

يض ها شيء كالدم، ويقال: احلواحليض يف اللغة السيالن، يقال حاضت السمرة، وهي شجرة يسيل من
لغة الدم اخلارج يقال: حاضت األرانب، إذا خرج منها الدم ويف )العباب( التحييض التسييل، يقال 
حاضت املرأة حتيض حيضا وحماضا وحميضا. وعن اللحياين: حاض وجاض وحاص، ابملهملتني، وحاد  

، فقال اتء، واختلف النحاة يف ذلككلها مبعىن: واملرأة حائض، وهي اللغة الفصيحة الفاشية بغري 
اخلليل: ملا مل يكن جاراي على الفعل كان مبنزلة املنسوب مبعىن حائضي، أي: ذات حيض، كدراع وانبل 
واتمر والبن، وكذا طالق وطامت وقاعد لآليسة أي: ذات طالق ومذهب سيبويه أن ذلك صفة شيء 

أنه استغىن عن عالمة التأنيث ألنه مذكر أي شيء أو أنسان أو شخص حائض. ومذهب الكوفيني 
 خمصوص ابملؤنث، ونقض: جبمل ابذل، وانقة ابزل، وضامر فيهما.

وإما معناه يف الشرع فهو: دم ينفضه رحم امرأة سليمة عن داء وصغر، وقال األزهري: احليض دم يرخيه 
ملرأة ابلغة صري به ارحم املرأة بعد بلوغها يف أوقات معتادة من قعر الرحم وقال الكرخي: احليض دم ت

اببتداء خروجه، وقيل: هو دم ممتد خارج عن موضع خمصوص، وهو القيل، واالستحاضة، جراين الدم 
يف غري أوانه، وقال أصحابنا: االستحاضة ما تراه املرأة يف أقل من ثالثة أايم أو على أكثر من عشرة 

 أايم.

}وحيب  تزلوا النساء يف احمليض إىل{ قوله:وقول هللا تعاىل: }ويسألونك عن احمليض قل هو أذى فاع
 (222املتطهرين{ )سورة البقرة: 

قول هللا ابجلر، عطفا على قوله: احليض املضاف إليه لفظ، كتاب، وسبب نزول هذه اآلية ما رواه 
مسلم من حديث أنس، رضي هللا تعاىل عنه: )أن اليهود كانوا إذا حاضت املرأة فيهم مل يؤاكلوها ومل 

ها يف البيوت فسأل أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعاىل: }ويسألونك عن جيامعو 
( اآلية فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: )افعلوا كل شيء إال النكاح( 222احمليض{ )سورة البقرة: 

د ذلك، عوقال الواحدي: السائل هو أبو الدحداح، ويف مسلم أن أسيد بن حضري وعباد بن بشر قاال ب
أفال جنامعهن فتغري وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، احلديث، وهذا بيان لألذى املذكور يف اآلية 
وقال الطربي: مسي احليض أذى لنتنه وقذره وجناسته وقال اخلطايب: األذى املكروه الذي ليس بشديد  

أن احمليض أذى يعتزل من ( فاملعىن 111كما قال تعاىل: }لن يضروكم إال أذى{ )سورة آل عمران: 
املرأة بوضعه، ولكن ال يتعدى ذلك إىل بقية بدهنا. قالوا: واملراد من احمليض األول الدم، وأما الثاين فقد 

 (1)اختلف فيه أهو نفس الدم أو زمن احليض،." 
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 (855لدين العيين )م عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر ا-32 .323
"وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه، ويف موضع آخر ببعضه. وأخرجه النسائي  .324

فيه عن حممد بن عبد األعلى، وعن حممد بن بشار، وعن سويد بن نصر. وأخرجه ابن ماجة فيه عن 
 حممد بن بشار عن بندار به.

الس، : )جليسه( ، اجلليس على وزن: فعيل، مبعىن: اجملذكر معناه: قوله: )واحدان( الواو فيه للحال. قوله
وأراد به الذي إىل جنبه، ويف رواية اجلوزقي من طريق وهب عن شعبة: )فينظر الرجل إىل جليسه إىل 
جنبه( . ويف رواية أمحد: )فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه( . ويف رواية ملسلم: )وبعضنا يعرف وجه 

ني إىل املائة( يعين: من( آايت القرآن احلكيم. قال الكرماين: فإن قلت بعض( . قوله: )ما بني الست
لفظ: بني، يقتضي دخوله على متعدد، فكان القياس أن يقال: واملائة، بدون حرف االنتهاء؟ قلت: 
تقديره ما بني الستني وفوقها إىل املائة، فحذف لفظ: فوقها، لداللة الكالم عليه. قوله: )والعصر( 

ويصلي العصر، و: الواو، يف: وأحدان، للحال. قوله: )إىل أقصى املدينة( أي: إىل آخرها.  ابلنصب أي،
قوله: )رجع( ، كذا وقع بلفظ املاضي بدون: الواو، ويف رواية أيب ذر واألصيلي، ويف رواية غريمها: 

وأحدان( ، ) )ويرجع( ، بواو العطف وصيغة املضارع، وحمله الرفع على أنه خرب للمبتدأ الذي هو قوله:
فعلى هذا يكون لفظ: يذهب، حاال مبعىن: ذاهبا، وجيوز أن يكون: يذهب، يف حمل الرفع على أنه خرب 
لقوله: )أحدان( ، وقوله: رجع، يكون يف حمل النصب على احلال و: قد، فيه مقدرة ألن اجلملة الفعلية 

 مقدرة، كما يف قوله تعاىل: }أوجاؤكم املاضية، إذا وقعت حاال فال بد منها من كلمة: قد إما ظاهرة وإما
( . أي: قد حصرت، ولكن تكون حاال منتظرة مقدرة، والتقدير: 90حصرت صدورهم{ )النساء: 

وأحدان يذهب إىل أقصى املدينة حال كونه مقدرا الرجوع إليها واحلال أن الشمس حية. وقال بعضهم: 
أحدان، أي  فيه تقدمي وأتخري، والتقدير: مث يذهبحيتمل أن تكون: الواو، يف قوله: وأحدان، مبعىن مث. و 

ممن صلى معه، وأما قوله: راجع، فيحتمل أن يكون مبعىن: يرجع، ويكون بياان لقوله: يذهب. قلت: 
: إثبات . والثاينومل يقل به أحدهذا فيه ارتكاب احملذور من وجوه. األول: كون: الواو، مبعىن: مث، 

 ج إليه. والثالث: قوله: يرجع، بيان لقوله: يذهب، فال يصح ذلك ألنالتقدمي والتأخري من غري احتيا 
معىن: يرجع، ليس فيه غموض حىت يبينه بقوله: يذهب، وحمذور آخر وهو أن يكون املعىن: واحدان 
يرجع إىل أقصى املدينة، وهو خمل ابملقصود. وزعم الكرماين أن فيه وجها آخر، وفيه تعسف جدا، وهو 

يرجع، عطف على: يذهب، و: الواو، مقدرة وفيه حمذور آخر أقوى من األول، وهو أن: رجع، مبعىن: 
أن املراد ابلرجوع هو: الرجوع إىل أقصى املدينة ال الرجوع إىل املسجد، فعلى هذا التقدير يكون الرجوع 

رايب عإىل املسجد، والدليل على أن املراد هو الذهاب إىل أقصى املدينة والرجوع إليها رواية عوف األ
عن سيار بن سالمة اآلتية عن قريب، مث يرجع أحدان إىل رحلة يف أقصى املدينة والشمس حية. واقتصر 
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ههنا على ذكر الرجوع حلصول االكتفاء به ألن املراد ابلرجوع الذهاب إىل املنزل، وإمنا مسي رجوعا ألن 
ة( نزل رجوعا. قوله: )والشمس حيابتداء اجمليء كان من املنزل إىل املسجد، فكان الذهاب منه إىل امل

وحياة الشمس عبارة عن بقاء حرها مل يغري، وبقاء لوهنا مل يتغري، وإمنا يدخلها التغري بدنو املغيب، كأنه 
جعل مغيبها موات هلا. قوله: )ونسيت( أي: قال أبو املنهال: )نسيت ما قاله أبو برزة يف )املغرب( . 

االة يصلي( أي: وال يبايل النيب صلى هللا عليه وسلم، وهو من املبقوله: )وال يبايل( عطف على قوله: )
وهو االكرتاث ابلشيء. قوله: )إىل شطر الليل( أي: نصفه، وال يقال: إن الذي يفهم منه أن وقت 
العشاء ال يتجاوز النصف، ألن األحاديث االخر تدل على بقاء وقتها إىل الصبح، وإمنا املراد ابلنصف 

املختار، وقد اختلف فيه، واألصح الثلث. قوله: )قبلها( ، أي: قبل العشاء. قوله: ههنا هو الوقت 
)قال معاذ( هو: معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي التميمي، قاضي البصرة، مسع من شعبة 
وغريه، مات سنة ست وتسعني ومائة. قال الكرماين: هذا تعليق قطعا، ألن البخاري مل يدركه. قلت: 

د يف )صحيح مسلم( ، قال: حدثنا عبد هللا بن معاذ عن أبيه عن شعبة ... فذكره. قوله: )مث هو مسن
 لقيته( ، أي: أاب املنهال مرة أخرى بعد ذلك. قوله: )فقال: أو ثلث الليل( . تردد بني الشطر والثلث.

ألسفار، ولفظ اذكر ما يستفاد منه فيه: احلجة للحنفية ألن قوله: )وأحدان يعرف جليسه( ، يدل على 
النسائي والطحاوي فيه: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينصرف من الصبح فينظر الرجل إىل 
اجلليس الذي يعرفه فيعرفه( . ولكن قوله: )ويقرأ فيها ما بني الستني إىل املائة( يدل على أنه كان يشرع 

 (1)يف الغلس وميدها ابلقراءة إىل وقت اإلسفار، وإليه ذهب." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -33 .325
"ابن سلمة عن أيوب عن انفع عن ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما. فإن قلت: قال الرتمذي:  .326

ن النيب عن ابن عمر: أ هذا حديث غري حمفوظ، والصحيح ما روى عبيد هللا بن عمر وغريه عن انفع
صلى هللا عليه وسلم قال: )أن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم( . قلت: ما 
حلماد بن سلمة، وهو ثقة؟ . وليس حديثه خيالف حديث عبيد هللا بن عمر، ألن حديثه إليقاظ النائم 

 إن هللا عليه وسلم أبن يرجع وينادي: )أالورجع القائم، ومل يكن ألجل الصالة، فلذلك مل أيمره صلى 
العبد انم( . وأما حديث محاد ابن سلمة فقد كان ألجل غفلة بالل عن الوقت، وعلى كال التقديرين: 
أذان بالل مل يكن معتدا للصالة. وقوله: وأما رواية )كان ينادي( إىل آخره، فليس كذلك، ألن كال من 

 معىن واحد، وهو اإلعالم، وال إعالم قبل الوقت. مث قال الكرماين: األذان والنداء يف احلقيقة يرجع إىل
أبن األذان لإلعالم بوقت الصالة ابأللفاظ اليت عينها الشارع، وهو ال يصدق عليه، ألنه ليس إعالما 

                                         
 5/28البخاري، بدر الدين العيين  دة القاري شرح صحيحعم (1)



180 

 

بوقتها. فأجاب أبن اإلعالم ابلوقت أعم من أن يكون إعالما أبن الوقت دخل، أو قرب أن يدخل. 
على ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صالة أي صالة كانت ينبغي أن يكتفي به وال انتهى. قلت: ف

يف كل الصالة. وقال بعضهم: واحتج الطحاوي بعدم مشروعية  ومل يقل به أحديعاد، ويصلى به. 
األذان قبل الفجر، بقوله: )ملا كان بني أذانيهما من القرب( ، ما ذكر يف حديث عائشة ثبت أهنما  

ن وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بالل ويصيبه ابن أم مكتوم، وتعقب أبنه لو كان  كاان يقصدا
كذلك ملا أقره النيب صلى هللا عليه وسلم مؤذان، واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك 

لى هللا صمنه اندرا. قلت: لو اعتمد عليه يف أذان الفجر لكان مل يقل: ال يغرنكم أذان بالل، وتقريره 
عليه وسلم إايه على ذلك مل يكن إال ملعىن بينه يف احلديث، وهو: تنبيه النائم ورجع القائم، ملعان 

 مقصودة يف ذلك.

 ابب بني األذان واإلقامة ومن ينتظر إقامة الصالة - 14

تد بأي: هذا ابب يذكر فيه كم بني األذان واإلقامة، فحينئذ يكون ابب منوان مرفوعا على أنه خرب م
حمذوف، وقال بعضهم: أما ابب، فهو يف روايتنا بال تنوين. قلت: ليت شعري من هو الراوي له، فهل 
هو ممن يعتمد عليه يف تصرفه يف الرتاكيب، وهذا ليس لفظ احلديث حىت يقتصر فيه على املروي، وإمنا 

ي وجه، أييت معه على هو كالم البخاري، فالذي له يد يف حتقيق النظر يف تراكيب الناس يتصرف فيه أب
قاعدة أهل النحو واصطالح العلماء فيه، وابب هنا منون، ووجهه ما ذكرانه، ومميز: كم، حمذوف أي:  
كم ساعة، وحنو ذلك. قوله: )واإلقامة( أي: إقامة الصالة. قوله: )ومن ينتظر اإلقامة( ليس مبوجود يف  

من  ر الذي قدرانه، تقديره: ويذكر فيهكثري من النسخ، وعلى تقدير وجوده يكون عطفا على املقد
 ينتظر إقامة الصالة.

)حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن اجلريري عن ابن بريدة عن عبد هللا بن مغفل  - 20
لرتمجة قال بني كل أذانني صالة ثالاث ملن شاء( مطابقته ل -صلى هللا عليه وسلم   -املزين أن رسول هللا 
له " بني كل أذانني صالة " بني األذان واإلقامة وقال بعضهم ولعل البخاري أشار ظاهرة ألن معىن قو 

صلى  -بذلك أي بقوله ابب كم بني األذان واإلقامة إىل ما روي عن جابر رضي هللا عنه " أن النيب 
قال لبالل اجعل بني أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ اآلكل من أكله والشارب من  -هللا عليه وسلم  

ه واملقتصر إذا دخل لقضاء حاجة " أخرجه الرتمذي واحلاكم لكن إسناده ضعيف )قلت( هذا كالم شرب
عجيب ألنه كيف يرتجم اباب ويورد فيه حديثا صحيحا على شرطه ويشري بذلك إىل حديث ضعيف 
فأي شيء هنا يدل على هذه اإلشارة. )ذكر رجاله( وهم مخسة األول اسحق هو ابن شاهني الواسطي 

الرواة اسحق بن وهب العالف الواسطي ولكن ليست له رواية عن خالد وإمنا متيز اسحق ههنا من ويف 
غريه من اسحق احلنظلي واسحق بن نصر السعدي واسحق بن منصور الكوسج بقوله الواسطي الثاين 
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خر آ خالد بن عبد هللا الطحان وقد تقدم الثالث اجلريري بضم اجليم وفتح الراء األوىل وسكون الياء
احلروف وابلراء املهملة هو سعيد بن إايس الرابع ابن بريدة بضم الباء املوحدة وفتح الراء وسكون الياء 
آخر احلروف وابلدال املهملة وهو عبد هللا بن حصيب األسلمي قاضي مرو مات هبا اخلامس عبد هللا 

 (1)بن مغفل بضم امليم وفتح الغني املعجمة وتشديد الفاء." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -34 .327
"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح وما أشبهها وقد رأيناها أيضا  .328

ري فاحتة الكتاب ليست غمكتوبة يف فواتح السور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف 
آبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية )فإن قلت( إذا مل تكن قرآان لكان مدخلها يف القرآن  
كافرا )قلت( االختالف فيها مينع من أن تكون آية ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر 

ة فكذلك فإن قيل حنن نقول أهنا آية يف غري الفاحت ال يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف أبواب العقائد
ا وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة وم مل يقل به أحدأهنا آية من الفاحتة )قلت( هذا قول 

سبقه إىل هذا القول أحد ألن اخلالف بني السلف إمنا هو يف أهنا من الفاحتة أو ليست آبية منها ومل 
ئر السور والتحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك ليست من يعدها أحد آية من سا

صلى هللا  -السور بل كتبت آية يف كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما تالها النيب 
حني أنزلت عليه }إان أعطيناك الكوثر{ وعن هذا قال الشيخ حافظ الدين النسفي  -عليه وسلم  

ال  -سلم  صلى هللا عليه و  -من القرآن أنزلت للفصل بني السور وعن ابن عباس كان النيب وهي آية 
يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم ويف رواية ال يعرف انقضاء السورة رواه أبو 

 -لنيب ها اداود واحلاكم وقال إنه على شرط الشيخني )فإن قلت( لو مل تكن من أول كل سورة ملا قرأ
ابلكوثر )قلت( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة بل يدل على أهنا  -صلى هللا عليه وسلم  

آية منفردة والدليل على ذلك ما ورد يف حديث بدء الوحي " فجاءه امللك فقال له اقرأ فقال ما أان 
رة لبسملة آية من أول كل سو بقارىء ثالث مرات مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق " فلو كانت ا

لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن األربعة 
قال " إن  -صلى هللا عليه وسلم   -عن شعبة عن قتادة عن عياش اجلهين عن أيب هريرة عن النيب 

سن بيده امللك " وقال الرتمذي حديث ح سورة من القرآن شفعت لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي
ورواه أمحد يف مسنده وابن حبان يف صحيحه واحلاكم يف مستدركه ولو كانت البسملة من أول كل 

 بذلك -صلى هللا عليه وسلم   -سورة الفتتحها 
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حدثنا موسى بن إمساعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زايد قال حدثنا عمارة بن القعقاع. قال  - 744
نا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يسكت بني التكبري وبني حدث

القراءة إسكاتة قال أحسبه قال هنية فقلت أبيب وأمي اي رسول هللا إسكاتك بني التكبري والقراءة ما 
قين من اخلطااي  للهم نتقول قال أقول اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق واملغرب ا

 كما ينقى الثوب األبيض من الدنس اللهم اغسل خطاايي ابملاء والثلج والربد.

 

مطابقته للرتمجة من حيث إن احلديث يتضمن أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول بني التكبري والقراءة 
لتكبري، وأما ما يقول بعد اهذا الدعاء املذكور، فيصدق عليه القول: بعد التكبري، وهذا ظاهر يف رواية: 

على رواية ما يقرأ بعد التكبري فيحمل على معىن ما جيمع بني الدعاء والقراءة بعد التكبري، ألن أصل 
هذا اللفظ اجلمع، وكل شيء مجعته فقد قرأته، ومنه مسي القرآن قرآان ألنه مجع بني القصص واألمر 

د  بعض، وقول من قال: ملا كان الدعاء والقراءة يقصوالنهي والوعد والوعيد. واآلايت والسور بعضها إىل
 هبما التقرب إىل هللا تعاىل، استغىن بذكر أحدمها عن اآلخر كما جاء:

 علفتها تبنا وماء ابردا

غري سديد، وكذا قول من قال: دعاء االفتتاح يتضمن مناجاة الرب واإلقبال عليه ابلسؤال، وقراءة 
بني  ت املناسبة بني احلديثني غري موجه، ألن املقصود وجود املناسبةالفاحتة تتضمن هذا املعىن، فظهر 

 الرتمجة وحديث الباب ال وجود املناسبة بني احلديثني.

ذكر رجاله: وهم مخسة: األول: موسى بن إمساعيل أبو سلمة املنقري املعروف ابلتبوذكي. الثاين: عبد 
ن القعقاع ارة، بضم العني املهملة وختفيف امليم: ابالواحد ابن زايد العبدي أبو بشر البصري. الثالث: عم

 (1)بن شربمة الضيب الكويف.." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -35 .329
الفتتاح. وقال ا"فيه دليل أليب حنيفة والشافعي وأمحد بن حنبل، واجلمهور إنه يستحب دعاء  .330

مالك: ال يستحب دعاء االفتتاح بعد تكبرية اإلفتتاح. قوله: )وسكتة إذا فرغ( ، أي: عند فراغ اإلمام 
التحديث بصيغة اجلمع يف موضعمام من فاحتة الكتاب وسورة، وقال اخلطايب: وهذه السكتة ليقرأ من 

مام، صحابنا: ال يقرأ املقتدي خلف اإلخلف اإلمام وال ينازعه يف القراءة، وهو مذهب الشافعي، وعند أ
فتحمل هذه السكتة عندان على الفصل بني القراءة والركوع ابلتأين وترك االستعجال ابلركوع بعد الفراغ 
من القراءة، ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به الفصل بني القراءة والركوع، حىت إذا طال جدا، فإن  

عليه سجدة السهو، ألن فيه أتخري الركن. وقال أبو داود: وكذا كان عمدا يكره، وإن كان سهوا جيب 
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قال محيد: وسكتة إذا فرغ من القراءة، وقد محل البعض هذه السكتة على ترك رفع الصوت ابلقراءة 
دون السكوت عن القراءة، وقال أبو داود: حدثنا القعنيب، قال مالك: ال أبس ابلدعاء يف الصالة يف 

آخره يف الفريضة وغريها. قلت: وكذا روي عن الشافعي، وقال البغوي: وأبي دعاء أوله ويف أوسطه ويف 
من األدعية الواردة يف هذا الباب استفتح حصلت سنة االفتتاح، وعندان: ال يستفتح إال بسبحانك 

ن م اللهم. . إىل آخره، وأما األدعية املذكورة يف هذا الباب فإن أراد يدعو هبا يف آخر صالته بعد الفراغ
التشهد يف الفرض، وأما ابب النفل فواسع، وكل ما جاء يف هذه األدعية فمحمول على صالة الليل. 
وقال ابن بطال: لو كانت هذه السكتة فيما واظب عليه الشارع لنقلها أهل املدينة عياان وعمال، 

التوضيح( : )فيحتمل أنه صلى هللا عليه وسلم فعلها يف وقت مث تركها، فرتكها واسع. وقال صاحب 
احلديث ورد بلفظ: )كان إذا قام إىل الصالة( وبلفظ: )كان إذا قام يصلي تطوعا( . وبلفظ: )كان 
إذا قام إىل الصالة املكتوبة قاله( . وكان، هنا يشعر ابملداومة عليه قلت: إذا ثبتت املداومة يثبت 

 ومل يقل به أحد.الوجوب، 

 

انفع بن عمر قال حدثين ابن أيب مليكة عن أمساء بنت أيب ح دثنا ابن أيب مرمي قال أخربان  - 745
بكر أن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى صالة الكسوف فقام فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث قام 
فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع مث سجد فأطال السجود مث رفع مث سجد فأطال السجود مث 

ركع فأطال الركوع مث رفع فأطال القيام مث ركع فأطال الركوع مث رفع فسجد فأطال قام فأطال القيام مث 
السجود مث انصرف فقال قد دنت مين اجلنة حىت لو اجرتأت عليها جلئتكم بقطاف من قطافها ودنت 
مين النار حىت قلت أي رب أوأان معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال ختدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا 

ها حىت ماتت جوعا ال أطعمتها وال أرسلتها أتكل. قال انفع حسبت أنه قال من خشيش االرض حبست
 ( .2364طرفه يف:  745أو خشاش )احلديث 

 

مل يقع بني هذا احلديث واحلديث الذي قبله شيء من لفظة: ابب، جمردة وال برتمجة يف رواية أيب ذر، 
ة ابن بطال يف )شرحه( . ووقع يف رواية األصيلي وكرميوأيب الوقت، وكذا مل يذكر أبو نعيم، وال ذكره 

لفظة: ابب، بال ترمجة، وكذا ذكره اإلمساعيلي لفظة: ابب، بال ترمجة. مث على تقدير عدم وقوع شيء 
من ذلك بني احلديثني يطلب من وجه املطابقة بني هذا احلديث وبني الرتمجة، فقال بعضهم: فعلى هذا 

للرتمجة قلت: ظاهرة، وهي يف قوله: )فقام فأطال القيام( . ألن إطالة النيب مناسبة احلديث غري ظاهرة 
صلى هللا عليه وسلم القيام حبسب الظاهر كانت مشتملة على قراءة الدعاء وقراءة القرآن، وقد علم أن 
الدعاء عقيب االفتتاح قبل الشروع يف القراءة، فصدق عليه: ابب ما يقول بعد التكبري، وهي مطابقة 

اهرة جدا. وقد قال الكرماين: ملا كانت قراءة دعاء االفتتاح مستلزمة لتطويل القيام، وهذا فيه تطويل ظ



184 

 

القيام، ذكره ههنا من جهة هذه املناسبة. قلت: هذا غري سديد، ألن الرتمجة: ابب ما يقول بعد التكبري، 
ناسبة يف تمل أن تكون املوليست يف تطويل القيام، وقال بعضهم: وأحسن منه ما قاله ابن رشيد: حي

قوله: )حىت قلت إي رب أوأان معهم؟( ألنه، وإن مل يكن فيه دعاء ففيه مناجاة واستعطاف، فيجمعه 
مع الذي قبله جواز دعاء هللا ومناجاته بكل ما فيه خضوع، وال خيتص مبا ورد يف القرآن، خالفا 

 (1)دل." للحنفية. انتهى. قلت: هذا كالم طائح، أما أوال فألنه ال ي
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -36 .331
"أصال، فكيف يقول: فكان الظاهر االتفاق يف الصفة. واحلديث ال يدل على ذات التأمني  .332

م أن وقال ابن بطال: قد تقدعن اإلمام؟ فكيف يطلب االتفاق يف الصفة وهي مبنية على الذات؟ 
اإلمام جيهر، وتقدم أن املأموم مأمور ابالقتداء به، فلزم من ذلك جهره جبهر قلت: هذا أبعد من الكل، 

يضا ذكر هذا ، والكرماين أومل يقل به أحدواملالزمة ممنوعة، فعلى ما قاله يلزم أن جيهر املأموم ابلقراءة، 
 عليه، وميكن أن يوجه وجه ملناسبة احلديث للرتمجة، وهو أن الوجه، فكأنه أخذه من ابن بطال فبطل

يقال: أما ظاهر احلديث فإنه يدل على أن املأموم يقوهلا، وهذا ال نزاع فيه، وأما أنه يدل على جهره 
ابلتأمني، فال يدل. ولكن يستأنس له مبا ذكره قبل ذلك، وهو قوله: )أمن ابن الزبري( ، إىل قوله: )خريا( 

. 
اله: وهم مخسة قد مضى ذكرهم غري مرة، و: مسي، بضم السني املهملة وفتح امليم وتشديد الياء ذكر رج

 آخر احلروف: موىل أيب بكر بن عبد الرمحن، وأبو صاحل: ذكوان الزايت.

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضع واحد. وفيه: العنعنة يف أربعة مواضع. 
 هم مدنيون.وفيه: أن رواته كل

ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غريه: قد ذكران يف: ابب جهر اإلمام والناس ابلتأمني، أن مسلما وأاب 
داود والرتمذي والنسائي أخرجوه، وكذلك ذكران مجيع ما يتعلق به هناك. وقال اخلطايب: هذا ال خيالف 

: دير أخرى، فكأنه قال: إذا قال اإلمامما قال: إذا أمن اإلمام فأمنوا، ألنه نص ابلتعيني مرة، ودل ابلتق
}وال الضالني{ وأمن، فقولوا: آمني. وحيتمل أن يكون اخلطاب يف حديث أيب صاحل يعين حديث هذا 
الباب ملن تباعد من اإلمام، فكان حبيث ال يسمع التأمني ألن جهر اإلمام به أخفض من قراءته على  

ذا كثرت الصفوف وتكاثفت اجلموع. قلت: ذكر كل حال فقد يسمع قراءته من ال يسمع أتمينه إ
اخلطايب الوجهني املذكورين ابالحتمال الذي ال يدل عليه ظاهر ألفاظ احلديثني، فإن كان يؤخذ هذا 
ابإلحتمال، فنحن أيضا نقول: حيتمل أن اجلهر فيه ألجل تعليمه الناس بذلك، ألان ال ننازع يف 
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النزاع يف اجلهر به، فنحن اخرتان اإلخفاء ألنه دعاء، والسنة  استحباب التأمني لإلمام وللمأموم، وإمنا
يف الدعاء اإلخفاء، والدليل على أنه دعاء قوله تعاىل يف سورة يونس: }قد أجيبت دعوتكما{ )يونس: 

( . قال أبو العالية وعكرمة وحممد بن كعب والربيع بن موسى: كان موسى صلى هللا عليه وسلم 89
سمامها هللا تعاىل: داعيني، فإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أفضل من اجلهر به، لقوله يدعو وهارون يؤمن، ف

( . على أان ذكران أخبارا وآاثرا فيما مضى تدل 55تعاىل: }ادعوا ربك تضرعا وخفية{ )األعراف: 
 على اإلخفاء.

رضي  ،فإن قلت: تظاهرت األحاديث ابجلهر. منها: ما رواه الطربي يف )التهذيب( من حديث علي
هللا تعاىل عنه: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قال }وال الضالني{ قال آمني، ومد هبا 
صوته( ، ومنها: ما رواه البيهقي يف )املعرفة( : )عن ابن أم احلصني عن أمه: أهنا صلت خلف النيب 

اآلاثر  ك تظاهرتصلى هللا عليه وسلم فسمعته يقول: آمني، وهي يف صف النساء( . قلت: كذل
ابإلخفاء، كما ذكران، وحديث الطربي فيه ابن أيب ليلى، وهو ممن ال حيتج به، واملعروف عنه أيضا 
خبالفه، وحديث ابن ماجه أيضا، قال البزار يف )سننه( : هذا حديث مل يثبت من جهة النقل، وحديث 

الضالني{  سلم فلما قال: }والأم احلصني يعارضه حديث وائل: )أنه صلى مع النيب صلى هللا عليه و 
قال: آمني، وخفض هبا صوته( ، والرجال أدرى حبال النيب صلى هللا عليه وسلم من النساء، وقال 
النووي: يف هذا احلديث داللة ظاهرة على أن أتمني املأموم يكون مع أتمني اإلمام ال بعده. قلت: بل 

، يضا: وأولوا: إذا أمن، أبن معناه: إذا أراد التأمنياألمر ابلعكس، ألن الفاء يف األصل للتعقيب، وقال أ
مجعا بني احلديثني. قلت: ال خالف بني احلديثني حىت حيتاج إىل هذا التأويل الذي هو خالف الظاهر، 
ألن كال منهما ورد يف حالة، ألنه يف حالة أمر املأموم ابلتأمني وسكت عن أتمني اإلمام، ويف حالة بني 

من، واملقصود استحباب التأمني لإلمام وللمأموم، وثبت ذلك ابحلديثني املذكورين. أن اإلمام أيضا يؤ 
 فافهم.

 اتبعه حممد بن عمر وعن أيب سلمة عن أيب هريرة عن النيب صلى هللا عليه وسلم

أي: اتبع مسيا حممد بن عمرو بن علقمة الليثي، وأخرج هذه املتابعة البيهقي عن أيب طاهر الفقيه: 
بكر القطان حدثنا أمحد بن منصور املروزي حدثنا النضر بن مشيل أخربان حممد بن عمرو عن  أخربان أبو

 (1)أيب سلمة عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:." 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -37 .333
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"داللة على علو مقامهن يف الدين وحرصهن على أمر الرسول، صلى هللا عليه وسلم. وفيه:  .334
أن قول املخاطب: نعم، يقوم مقام اخلطاب. وفيه: أن جواب الواحد كاف عن اجلماعة. وفيه: بسط 

 الثوب لقبول الصدقة. وفيه: أن الصالة يوم العيد مقدمة على اخلطبة.

 

 هلا جلباب يف العيد()ابب إذا مل يكن  - 20

 

أي: هذا ابب يف بيان حال املرأة إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد، ومل يذكر جواب الشرط اعتمادا على 
ما ورد يف حديث الباب، والتقدير: إذا مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلباهبا،  

ريها  يكن هلا جلباب يف يوم العيد تستعري من غكما ذكر يف منت احلديث، وجيوز أن يقدر هكذا، إذا مل
جلبااب فتخرج فيه. وقال بعضهم: حيتمل أن يكون املعىن: تعريها من جنس ثياهبا، وحيتمل أن يكون 
املراد: تشركها معها يف ثوهبا، ويؤيده رواية أيب داود: )تلبسها صاحبتها طائفة من ثوهبا( . ويؤخذ منه: 

من معاين  ممن له ذوق مل يقل به أحدثوب واحد. قلت: الذي قال هذا القائل جواز اشتمال املرأتني يف 
الرتكيب. وإنه ظن أن معىن قوله يف رواية أيب داود: )طائفة من ثوهبا( ، بعضا من ثوهبا أبن تدخلها يف 

ا احلركة، وإمن ، ويعسر ذلك عليهما جدا يفمل يقل به أحدثوهبا حىت تصري كلتامها يف ثوب واحد، وهذا 
معىن: طائفة من ثوهبا، يعين: قطعة من ثياهبا من اليت ال حتتاج إليها، مثل اجللباب واخلمار واملقنعة، 
وحنو ذلك. وكذا فسروا قوله صلى هللا عليه وسلم، يف حديث الباب: )لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( 

ضر: هو املقنعة. اخلمار. قال الن، يعين: لتعريها جلبااب ال حتتاج إليه، واجللباب: ثوب أقصر وأعرض من 
 وقيل: ثوب واسع يغطي صدرها وظهرها، وقيل: هو كامللحفة. وقيل: اإلزار. وقيل: اخلمار.

 

حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سريين قالت كنا  - 980
وج اختها لف فأتيتها فحدثت أن ز مننع جوارينا أن خيرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بين خ

غزا مع النيب صلى هللا عليه وسلم ثنيت عشرة غزوة فكانت أختها معه يف ست غزوات فقالت فكنا نقوم 
على املرضى ونداوي الكلمى فقالت اي رسول هللا على إحداان أبس إذا مل يكن هلا جلباب أن ال خترج 

أم عطية   ودعوة املؤمنني قالت حفصة فلما قدمتفقال لتلبسها صاحبتها من جلباهبا فليشهدن اخلري
أتيتها فسألتها أمسعت يف كذا وكذا قالت نعم أبيب وقلما ذكرت النيب صلى هللا عليه وسلم إال قالت 
أبيب قال ليخرج العواتق ذوات اخلدور أو قال العواتق وذوات اخلدور شك أيوب واحليض ويعتزل احليض 

ملؤمنني قالت فقلت هلا آحليض قالت نعم أليس احلائض تشهد عرفات املصلى وليشهدن اخلري ودعوة ا
 وتشهد كذا وتشهد كذا. .
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مطابقته للرتمجة يف قوله: )لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( ، وقد مر هذا احلديث يف أول: ابب شهود 
احلائض العيدين، فإنه أخرجه هناك: عن حممد بن سالم عن عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة، 

أخرجه هنا: عن أيب معمر، بفتح امليمني: عبد هللا ابن عمرو املقعد عن عبد الوارث بن سعيد التميمي و 
 عن أيوب السختياين. وقد ذكران هناك مجيع ما يتعلق به من األشياء.

قوله: )قصر بين خلف( بفتح اخلاء املعجمة والالم: هو ابلبصرة منسوب إىل خلف جد طلحة بن عبد 
مجع: الكليم، وهو اجملروح. قوله: )أمسعت؟( هبمزة اإلستفهام. قوله: )قالت: نعم، أبيب( هللا بن خلف، 

أي: مفدى أبيب، أو: أفديه أبيب، وهذه رواية كرمية وأيب الوقت. ويف رواية غريمها: )قالت: نعم أباب( ، 
 (1)وقد ذكران أن فيه أربع رواايت: األوىل: هذه، والثانية:." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -38 .335
"وابن ماجه وأمحد يف مسنده وعبد الرزاق يف مصنفه والطرباين يف معجمه من حديث ثوابن  .336

وي اأنه قال " لكل سهو سجداتن بعدما يسلم " ومبا رواه الطح -صلى هللا عليه وسلم   -عن النيب 
من حديث قتادة " عن أنس يف الرجل يهم يف صالته ال يدري أزاد أم نقص قال يسجد سجدتني بعد 
السالم " )فإن قلت( قال البيهقي يف املعرفة روى عن الزهري أنه ادعى نسخ السجود بعد السالم 

لسالم رواه ا سجدمها قبل -صلى هللا عليه وسلم   -وأسنده الشافعي عنه مث أكده حبديث معاوية أنه 
النسائي يف سننه قال وصحبة معاوية متأخرة )قلت( قول الزهري منقطع وهو غري حجة عندهم وقال 
الطرطوشي هذا ال يصح عن الزهري ويف إسناده أيضا مطرف بن مازن قال حيىي كذاب وقال النسائي 

 األحاديث راد ابلسالم يفغري ثقة وقال ابن حبان ال جتوز الرواية عنه إال لالعتبار )فإن قلت( قالوا امل
لتشهد أو يكون يف ا -صلى هللا عليه وسلم   -اليت جاءت ابلسجود بعد السالم هو السالم على النيب 

أتخريها على سبيل السهو )قلت( هذا بعيد جدا مع أنه معارض مبثله وهو أن يقال حديثهم قبل السالم 
م هود الذي خيرج به عن الصالة وهو ساليكون على سبيل السهو وحيتمل حديثهم على السالم املع

التحلل ويبطل أيضا محلهم على السالم الذي يف التشهدان سجود السهو ال يكون إال بعد التسليمتني 
 -اتفاقا. وأما اجلواب عن أحاديثهم فنقول أما حديث الباب وهو حديث ابن حبينة فهو خيرب عن فعله 

عاله رب عن قوله فالعمل بقوله أوىل على أنه قد تعارض فويف أحاديثنا ما خي -صلى هللا عليه وسلم  
 سجد للسهو قبل السالم ويف أحاديثنا سجد بعد -صلى هللا عليه وسلم   -ألن يف أحاديثهم أنه 

السالم ففي مثل هذا املصري إىل قوله أوىل وقد يقال أن سجوده بعد السالم إمنا كان لبيان اجلواز قبل 
ن وقال بعض الشافعية وللشافعي قول آخر أنه يتخري إن شاء قبل السالم وإن السالم ال لبيان املسنو 
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شاء بعده واخلالف عندان يف األجزاء وقيل يف األفضل وادعى املاوردي اتفاق الفقهاء يعين مجيع العلماء 
عليه وقال صاحب الذخرية للحنفية لو سجد قبل السالم جاز عندان قال القدوري هذا يف رواية األصول 
قال وروى عنهم أنه ال جيوز ألنه أداه قبل وقته ووجه رواية األصول أنه فعل حصل يف جمتهد فيه فال 

ر صاحب من العلماء وذك ومل يقل به أحدحيكم بفساده وهذا لو أمرانه ابإلعادة يتكرر عليه السجود 
يما جيب السالم ف اهلداية أن هذا اخلالف يف األولوية وذكر ابن عبد الرب كلهم يقولون لو سجد قبل

السجود بعده أو بعده فيما جيب قبله ال يضر وهو موافق لنقل املاوردي املذكور آنفا وقال احلازمي طريق 
اإلنصاف أن نقول أما حديث الزهري الذي فيه داللة على النسخ ففيه انقطاع فال يقع معارضا 

انت اثبتة عده قوال وفعال فهي وإن كلألحاديث الثابتة وأما بقية األحاديث يف السجود قبل السالم وب
صحيحة ففيها نوع من تعارض غري أن تقدمي بعضها على بعض غري معلوم رواية صحيحة موصولة 
واألشبه محل األحاديث على التوسع وجواز األمرين انتهى. وأما حديث أيب سعيد فإن مسلما أخرجه 

ل قول ملن وصله )قلت( قال البيهقي األصمنفردا به ورواه مالك مرسال )فإن قلت( قال الدارقطين ال
اإلرسال. وأما حديث معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجالن عن حممد بن يوسف موىل 
عثمان عن أبيه عنه مث قال ويوسف ليس مبشهور. وأما حديث أيب هريرة فهو منسوخ. وأما حديث ابن 

ابن عباس ورواه أبو علي الطوسي يف عباس فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن 
األحكام عن يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا حممد بن إسحاق حدثين مكحول أن رسول 

قال فذكره وقال الدراقطين رواه محاد بن سلمة عن ابن إسحق عن  -صلى هللا عليه وسلم   -هللا 
  عن ابن إسحق عن مكحول مرسال ووصلهمكحول مرسال ورواه ابن علية وعبد هللا بن منري واحملاريب

يرجع إىل حسني بن عبد هللا وإمساعيل بن مسلم وكالمها ضعيفان. وأما حديث ابن مسعود فإن أاب 
عبيدة رواه عن أبيه ومل يسمع منه وبقيت هنا أحكام أخرى. األول أن يف حمل سجديت السهو مخسة 

بل لث مذهب املالكية فإن عندهم إن كان للنقصان فقأقوال القوالن للحنفية والشافعية ذكرانمها. والثا
السالم وإن كان للزايدة فبعد السالم وهو قول للشافعي. والرابع مذهب احلنابلة أنه يسجد قبل السالم 

ع اليت سجد وبعد السالم يف املواض -صلى هللا عليه وسلم   -يف املواضع اليت سجد فيها رسول هللا 
من السجود يف غري تلك املواضع يسجد له أبدا قبل السالم. واخلامس مذهب فيها بعد السالم وما كان 

فقط  -ه وسلم  صلى هللا علي -الظاهرية أنه ال يسجد للسهو إال يف املواضع اليت سجد فيها رسول هللا 
 -وغري ذلك إن كان فرضا أتى به وإن كان نداب فليس عليه شيء. واملواضع اليت سجد فيها رسول هللا 

 (1)مخسة. أحدها قام من ثنتني على ما جاء به يف حديث."  -هللا عليه وسلم  صلى 
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 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -39 .337
رجوع إىل ل"التاريخ، وال تقدم حديث أيب سعيد، وإمنا األصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ وا .338

غريمها، أو يرجح أحدمها بدليل، ومن مجلة ترجيح العام هنا هو أنه إذا خص لزم إخراج بعض ما تناوله 
أن يكون مرادا، ومنها االحتياط يف جعله آخرا كما ذكران، وقال ابن بطال: انقض أبو حنيفة حيث 

 العسل كما أنه أوجب الزكاة يفاستعمل اجململ واملفسر يف مسألة الرقة، ومل يستعمل يف هذه املسألة،  
وليس فيه خرب وال إمجاع. قلت: كيف يستعمل اجململ واملفسر يف هذه املسألة وهو غري قائل به هنا 
لعدم اإلمجال فيه، ومن أين اإلمجال وداللته ظاهرة، ألن داللته على إفراده كداللة اخلاص على فرد 

كذلك   لزكاة أظهر من العشر فصرفه إليها أوىل، والواحد، فال حيتاج إىل التفسري، ولفظ الصدقة يف ا
صدقة الرقة. ومل يفهم ابن بطال الفرق بينهما، وكيف يقول ابن بطال: كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه 
خرب؟ وقد ذكران عن الرتمذي حديث ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما، عن النيب، صلى هللا عليه وسلم، 

زق( ، وذكران فيما مضى عن قريب مجلة أحاديث تدل على الوجوب،  )يف العسل يف كل عشرة أزق
 يقل ملوقوله: وال إمجاع، كالم واه، ألن اجملتهد ال يرى ابلوجوب يف شيء إال إذا كان فيه إمجاع، وهذا 

. قوله: )أهل الثبت( ، بتحريك الباء املوحدة أي: أهل الثبات. قوله: )كما روى الفضل بن به أحد
بد املطلب، ابن عم النيب صلى هللا عليه وسلم، وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي عباس( أي: ع

واإلثبات، ألن الفضل ينفي صالة النيب صلى هللا عليه وسلم يف جوف الكعبة ملا حج عام الفتح، وبالل 
يثبت ذلك، فأخذ بقول بالل لكونه يثبت أمرا، وترك قول الفضل ألنه ينفيه، واألصل يف ذلك أن 
النفي مىت عرف بدليله يعارض املثبت وإال فال، وههنا مل يعرف النفي بدليل، فقدم عليه اإلثبات، وذكر 
بعض أصحابنا هذه الصورة خبالف ما قاله البخاري، وهي: أن ابن عمر، رضي هللا تعاىل عنهما، روى 

ل أنه: مل يصل يف الأن النيب صلى هللا عليه وسلم صلى يف جوف الكعبة، ورجحنا روايته على رواية ب
 جوف الكعبة عام الفتح يف تلك األايم.

 

 )ابب ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة( - 65

 

 أي: هذا ابب يذكر فيه: ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة، أي: زكاة.

 

حدثنا مسدد قال حدثنا حيىي قال حدثنا مالك قال حدثين حممد بن عبد هللا ابن عبد  - 4841
صعصعة عن أبيه عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا تعاىل عنه عن النيب صلى هللا عليه الرمحان بن أيب 

وسلم قال ليس فيما أقل من مخسة أوسق صدقة وال يف أقل من مخسة من اإلبل الذود صدقة وال يف 
 أقل من مخس أواق من الورق صدقة.
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كاة الورق، احلديث يف: ابب ز  مطابقته للرتمجة من حيث إن الرتمجة اجلزء األول من احلديث، وقد مضى
رواه عن عبد هللا بن يوسف عن مالك عن عمرو بن حيىي املازين عن أبيه، قال: مسعت أاب سعيد اخلدري 
... إىل آخره، ولكن يف املنت اختالف يف التقدمي والتأخري. وأخرجه أيضا يف: ابب ليس فيما دون 

عن حممد بن عبد الرمحن إىل آخره، وههنا مخس ذود صدقة، رواه عن عبد هللا بن يوسف عن مالك 
 رواه عن مسدد عن حيىي القطان عن مالك.

قوله: )فيما أقل( ، كلمة: ما، زائدة و: أقل، يف حمل اجلر، وقال ابن بطال: األوسق اخلمسة هي املقدار 
ت ياملأخوذ منه، وأوجب أبو حنيفة يف قليل ما خترجه األرض وكثريه، فإنه خالف اإلمجاع. قلت: ل

شعري كيف يتلفظ هبذا الكالم؟ ومن أين اإلمجاع حىت خالفه أبو حنيفة؟ وقد ذكران عن مجاعة ذهبوا 
إىل ما قاله أبو حنيفة، قال: وكذلك أوجبها يف البقول والرايحني وما ال يوسق كالرمان، واجلمهور على 

ذكور عن عمر املخالفه. قلت: أوجب أبو حنيفة يف البقول، يعين: اخلضروات بعموم حديث ابن 
قريب، وبعموم حديث جابر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )فيما سقت السماء والغيم 
العشر، وفيما سقي ابلسانية نصف العشر( ، رواه مسلم والنسائي وأبو داود وأمحد، فدل عمومها على 

ئه عن الوجوب وإخال وجوب العشر يف مجيع ما أخرجته األرض من غري قيد وإخراج لبعض اخلارج عن
 (1)حقوق الفقراء، وقال ابن العريب يف )عارضة األحوذي( : وأقوى املذاهب يف املسألة." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -40 .339
 رة ألنه كاملقاصة جبنس اجلناية، وأما كونه"منها عضوا من النار( . وأما الصيام فمناسبته ظاه .340

شهرين فألنه ملا أمر مبصابرة النفس يف حفظ كل يوم من شهر رمضان على الوالء، فلما أفسد منه يوما  
كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه عبادة واحدة ابلنوع، فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل 

 ه ظاهرة، ألن مقابلة كل يوم إبطعام مسكني، مث إن هذهاملقابلة لنقيض قصده. وأما اإلطعام فمناسبت
اخلصال جامعة الشتماهلا على حق هللا تعاىل وهو الصوم، وحق األحرار ابإلطعام وحق األرقاء ابإلعتاق 
وحق اجلاين بثواب االمتثال. قوله: )فمكث( ابمليم وفتح الكاف وضمها وابلثاء املثلثة. ويف رواية أيب 

ج( من وجهني عن أيب اليمان: أحدمها: )مكث( مثل ما هو هنا. واآلخر: )فسكت( نعيم يف )املستخر 
، من السكوت ويف رواية أيب عيينة )فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: إجلس فجلس( . قوله: )فبينا 
حنن على ذلك( ، ويف رواية ابن عيينة: )فبينما هو جالس كذلك( ، قيل: حيتمل أن يكون سبب أمره 

لوس النتظار ما يوحى إليه يف حقه، وحيتمل أنه كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به. قوله: )أيت ابجل
النيب صلى هللا عليه وسلم( ، كذا هو على بناء اجملهول عند األكثرين، ويف رواية ابن عيينة: )إذ أيت( 
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تلقى إبذ وال ينا ال يوهو جواب قوله: بينا، وقد مر يف قوله: )بينما حنن جلوس( أن بعضهم قال: إن ب
إبذا، وههنا يف رواية ابن عيينة جاء إبذ، وهو يرد ما قاله، فكأنه ذهل عن هذا، واآليت من هو مل يدر، 
وقال بعضهم: واآليت املذكور مل يسم. قلت: يف أين ذكر اآليت حىت قال: مل يسم؟ لكن وقع يف الكفارات 

صار( ، وهو أيضا غري معلوم. فإن قلت: عند على ما سيأيت يف رواية معمر: )فجاء رجل من األن
الدارقطين من طريق داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب مرسال، )فأتى رجل من ثقيف( . قلت: 
رواية الصحيح أصح، وميكن أن حيمل على أنه كان حليفا لألنصار، فأطلق عليه األنصاري، وقال 

ال وجه لذلك ألنه يلزم منه أن يطلق على كل من  بعضهم: أو إطالق األنصاري، ابملعىن األعم. قلت: 
ن قريب . قوله: )بعرق( ، قد مر تفسريه عومل يقل به أحدكان من أي قبيلة كان أنصاراي هبذا املعىن، 

مستوىف. قوله: )واملكتل( تفسري العرق وقد مر تفسري املكتل أيضا ويف رواية ابن عيينة عند اإلمساعيلي 
م( فإن قلت تفسري العرق ابملكتل ممن؟ قلت: الظاهر أنه من الصحايب، وابن خزمية )املكتل الضخ

وحيتمل أن يكون من الرواة، قيل: يف رواية ابن عيينة ما يشعر أبنه الزهري، ويف رواية منصور يف الباب 
الذي يلي هذا: وهو ابب اجملامع يف رمضان فأيت بعرق فيه متر، وهو الزبيل، ويف رواية ابن أيب حفصة: 

أيت بزبيل( ، وقد مر تفسري الزبيل أيضا مستوىف. قوله: )أين السائل؟( قال الكرماين: فإن قلت: مل )ف
يكن لذلك الرجل سؤال، بل كان له جمرد إخبار أبنه هلك، فما وجه إطالق لفظ السائل عليه؟ قلت:  

ذا احلديث هكالمه متضمن للسؤال أي: هلكت، فما مقتضاه وما يرتتب عليه؟ فإن قلت: مل يبني يف 
مقدار ما يف املكتل من التمر؟ قلت: وقع يف رواية ابن أيب حفصة: )فيه مخسة عشر صاعا( ، ويف رواية 
مؤمل عن سفيان: )فيه مخسة عشر أو حنو ذلك( ، ويف رواية مهران بن أيب عمر عن الثوري عند ابن 

طين ن املسيب عند الدارقخزمية: )فيه مخسة عشر أو عشرون( وكذا هو عند مالك، ويف مرسل سعيد ب
اجلزم بعشرين صاعا، ووقع يف حديث عائشة عند ابن خزمية: )فأيت بعرق فيه عشرون صاعا( ، وقال 
بعضهم: من قال: عشرون، أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: مخسة عشر، أراد قدر ما تقع به الكفارة، 

خبمسة  مسكني مد( وفيه: )فأيتويبني ذلك حديث علي عند الدارقطين: )يطعم ستني مسكينا لكل 
عشر صاعا، فقال: أطعمه ستني مسكينا( . وكذا يف رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطين يف حديث 
أيب هريرة، رضي هللا تعاىل عنه، قال: وفيه رد على الكوفيني يف قوهلم: إن واجبه من القمح ثالثون 

غداهم أو عشاهم كفى لصدق اإلطعام، صاعا، ومن غريه ستون صاعا، وعلى أشهب يف قوله: لو 
ولقول احلسن: يطعم أربعني مسكينا عشرين صاعا، ولقول عطاء: إن أفطر ابألكل أطعم عشرين صاعا، 
أو ابجلماع أطعم مخسة عشر، وفيه رد على اجلوهري حيث قال يف )الصحاح( : املكتل تشبه الزبيل، 

يني ت: ليت شعري كيف فيه رد على الكوفيسع مخسة عشر صاعا ألنه ال حصر يف ذلك. انتهى. قل
وهم قد احتجوا مبا رواه مسلم: )فجاءه عرقان فيهما طعام( ، وقد ذكران فيما مضى أن ما يف العرقني 
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يكون ثالثني صاعا، فيعطى لكل مسكني نصف صاع، بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا 
 (1)عجب." إليه ابلرواايت املضطربة، ويف بعضها الشك، فال

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -41 .341
"أي: هذا ابب يف بيان ما قيل يف شهادة الزور من التغليظ والوعيد، والزور وصف الشيء  .342

 هنا: الكذب.خبالف صفته، فهو متويه الباطل مبا يوهم أنه حق، واملراد به 

 ( .27لقول هللا عز وجل }والذين ال يشهدون الزور{ )الفرقان: 

 

ذكره هذه القطعة من اآلية يف معرض التعليل ملا قيل يف شهادة الزور من الوعيد والتهديد ال وجه له، 
 لألن اآلية سيقت يف مدح الذين ال يشهدون الزور، وما قبلها أيضا يف مدح التائبني العاملني األعما

الصاحلة، ومتام اآلية أيضا مدح يف الذين إذا مسعوا اللغو مروا كراما، وما بعدها أيضا من اآلايت كذلك، 
وقال بعضهم: أشار إىل أن اآلية سيقت يف ذم متعاطي شهادة الزور، وهو اختيار ألحد ما قيل يف 

هو اختيار قلنا. وقوله: و  تفسريها. انتهى. قلت: ما سيقت اآلية، إال يف مدح اتركي شهادة الزور، كما
كثرهم: من املفسرين، وإمنا اختلفوا يف تفسري الزور، فقال أ مل يقل به أحدألحد ما قيل يف تفسريها، 

الزور والشرك، وقيل: شهادة الزور، قاله ابن طلحة وقيل: املشركون، وقيل: الصنم، وقيل: جمالس اخلناء، 
 لم، وقيل: العهود على املعاصي.وقيل: جملس كان يشتم فيه، صلى هللا عليه وس

 وكتمان الشهادة

 

وكتمان، ابجلر عطف على قوله: يف شهادة الزور، أي: وما قيل يف كتمان الشهادة ابحلق من الوعيد 
 والتهديد.

 ( .382لقوله تعاىل: }وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وهللا مبا تعملون عليم{ )البقرة: 

 

 حمله، أي: وال ختفوا الشهادة، إذا دعيتم إىل إقامتها، ومن كتماهنا ترك التحمل عند هذا التعليل يف
( . أي: فاجر قلبه، وخصه ابلقلب ألن الكتمان 382احلاجة إليه. قوله: }فإنه آمث قلبه{ )البقرة: 

على أداء  ( . أي: جيازي382يتعلق به، ألنه يضمره فيه فأسند إليه }وهللا مبا تعملون عليم{ )البقرة: 
 الشهادة وكتماهنا.

 تلووا ألسنتكم ابلشهادة
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أشار بقوله: تلووا إىل ما يف قوله تعاىل: }وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون خبريا{ )النساء: 
( . أي: وإن تلووا ألسنتكم ابلشهادة، وروى الطربي عن العويف يف هذه اآلية، قال: وتلوي لسانك 531

وهي اللجلجة، فال تقيم الشهادة على وجهها. وتلووا من اللي، وأصله اللوي. قال اجلوهري: بغري احلق، 
( . 531لوى الرجل رأسه وألوى برأسه، أقال وأعرض. وقوله تعاىل: }وإن تلووا أو تعرضوا{ )النساء: 

واو ببواوين، قال ابن عباس: هو القاضي يكون ليه وإعراضه ألحد اخلصمني على اآلخر، وقد قرىء 
واحدة مضمومة الالم من: وليت، وقال جماهد: أي إن تلووا الشهادة فتقيموها أو تعرضوا عنها فترتكوها، 
فإن هللا جيازيكم عليه، قال الكرماين: ولو فصل البخاري بني لفظ: تلووا، ولفظ: ألسنتكم، مبثل: أي، 

ا، ألن من بني القرآن وكالمه واجب أو: يعين، ليتميز القران عن كالمه لكان أوىل قلت: بل كان التمييز
ال حيفظ القرآن أو ال حيسن القراءة يظن أن قوله: )ألسنتكم( من القرآن، وكان الذي ينبغي أن يقول، 

( . يعين ألسنتكم. و: إتيان، كلمة مفردة من القرآن يف 531وقوله تعاىل: }وإن تلووا{ )النساء: 
 معرض االحتجاج ال يفيد، وال هو بطائل أيضا.

 

حدثنا عبد هللا بن منري قال مسع وهب بن جرير وعبد امللك بن إبراهيم قاال حدثنا شعبة  - 3562
عن عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن أنس رضي هللا تعاىل عنه قال سئل النيب صلى هللا عليه وسلم 

 عن الكبائر قال األشراك ابهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور.

 للرتمجة يف قوله: )وشهادة الزور( . مطابقته

ذكر رجاله وهم ستة: األول: عبد هللا بن منري، بضم امليم وكسر النون: أبو عبد الرمحن الزاهد، مر يف 
الوضوء. الثاين: وهب بن جرير بن حازم األزدي أبو العباس. الثالث: عبد امللك بن إبراهيم أبو عبد 

بن أيب لرابع: شعبة بن احلجاج. اخلامس: عبيد هللا، بتصغري العبد، اهللا، موىل بين عبد الدار القرشي. ا
 (1)بكر بن أنس بن مالك. السادس: أنس بن مالك.." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -42 .343
"فال نسلم فيه املالزمة اليت ذكرها، ولئن سلمنا فماذا يرتتب إذا مشى أبو بكر بني يدي النيب  .344

صلى هللا عليه وسلم، بل هو املطلوب عند امللوك وأكابر الناس والئمة ملك وال كبري أشرف من النيب 
وله: )وأبو بكر ق صلى هللا عليه وسلم، وال أجل قدرا. وأما كالم اجمليب فإنه يسقط بسقوط االعرتاض.

شيخ يعرف( أما كونه شيخا فألنه قد شاب، ومع هذا فرسول هللا، صلى هللا عليه وسلم كان أسن من 
أيب بكر على الصحيح، لكن كان شعر أيب بكر أبيض وأكثر بياضا من شعر رسول هللا، صلى هللا عليه 

ى هللا عليه جارة، خبالف النيب صلوسلم، وأما كونه يعرف، فألنه كان مير على أهل املدينة يف سفر الت
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وسلم، قوله: )يهديين السبيل( ، وسبب هذا القول ما ذكره ابن سعد يف رواية له: أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم، قال أليب بكر: أله الناس عين، فكان إذا سئل: من أنت؟ قال: ابغي حاجة، فإذا قيل: 

 ين، وحيسبه اآلخر دليال. قوله: )وحيسب( ، أي: يظن.من هذا؟ قال: هاد يهديين، يريد اهلداية يف الد
قوله: )فقال: اي رسول هللا! هذا فارس( وهو سراقة بن مالك جعشم. قوله: )مث قامت حتمحم( ، من 
احلمحمة ابملهملتني: وهي صوت الفرس، وقال ابن التني: يف هذا الكالم نظر، ألن الفرس إن كانت 

كرا فال يقال: مث قامت، وقال بعضهم وإنكاره من العجائب. واجلواب أنثى فال جيوز: فصرعه، وإن كان ذ 
أنه ذكر ابعتبار لفظ الفرس، وأنث ابعتبار ما يف نفس األمر من أهنا كانت أنثى. قلت: اجلواب الذي 
يقال ما قاله أهل اللغة منهم اجلوهري: الفرس يقع على الذكر واألنثى، ومل يقل أحد: إنه يذكر ابعتبار 

 مليؤنث ابعتبار أهنا كانت أنثى، فهذا الذي ذكره على قوله ميشي يف غري الفرس أيضا، ولكن لفظه و 
وال له وجه. قوله: )ال ترتكن أحدا يلحق بنا( هو كقوهلم: ال تدن من األسد يهلكك. قال  يقل به أحد

ري غالكرماين: وهو ظاهر على مذهب الكسائي ومل يبني ذلك. قلت: هذا املثال غري صحيح عند 
الكسائي، ألن فيه فساد املعىن، ألن انتفاء الدنو ليس سببا للهالك، والكسائي جيوز هذا ألنه يقدر 
الشرط إجيابيا يف قوة: إن دنوت من األسد يهلكك، وحتقيقه يعرف يف موضعه. قوله: )مسلحة له( 

ا فيه، قال فيه مأي: يدفع عنه األذى، وقال الكرماين: املسلحة، بفتح امليم: صاحب السالح. قلت: 
اجلوهري: املسلحة قوم ذوو سالح، واملسلحة كالثغر واملرقب، وقال ابن األثري املسلحة القوم الذين 
حيفظون الثغور من العدو، ومسوا مسلحة ألهنم يكونون ذوو سالح أو ألهنم يسكنون املسلحة وهي  

صحاهبم ليتأهبوا لة، فإذا رأواه أعلموا أكالثغر، واملرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئال يطرقهم على غف
له، واجلمع مساحل. قوله: )عليهما( أي: على النيب صلى هللا عليه وسلم، وأيب بكر، رضي هللا تعاىل 
عنه. قوله: )آمنني( تثنية: آمن، نصب على احلال، وكذا قوله: )مطاعني( تثنية: مطاع نصب على احلال 

 )وحفوا دوهنما( أي: أحدقومها ابلسالح. قال هللا تعاىل: }وترى املالئكة إما املتداخلة أو املرتادفة. قوله:
( . أي: حمدقني. قوله: )فأقبل( أي: رسول هللا، صلى هللا عليه 75حافني من حول العرش{ )الزمر: 

وسلم. قوله: )يسري( حال. أي: أقبل حال كونه سائرا. قوله: )فإنه ليحدث أهله( الضمري يف: أنه، 
النيب صلى هللا عليه وسلم. قوله: )إذ مسع( كلمة: إذ، للمفاجأة. قوله: )وهو يف خنل( الواو يرجع إىل 

فيه للحال. قوله: )خيرتف هلم( ابخلاء املعجمة وابلفاء أي: جيتين من الثمار. قوله: )فعجل( أي: 
الواحدة خنلة. و ااستعجل. قوله: )هلم( أي: ألهله. قوله: )فيها( أي: يف النخل. النخل والنخيل مبعىن، 

قوله: )فجاء وهي معه( الواو فيه للحال أي: الثمرة اليت اجتناها معه، ويروى: وهو معه، أي: الذي 
اجتناه. قوله: )أهلنا( ، إمنا قال صلى هللا عليه وسلم: أهلنا، لقرابة ما بينهم من النساء، ألن جدته 

لك بن النجار، وهلذا جاء يف حديث والدة عبد املطلب وهي سلمى بنت عمرو )منهم( أي من بين ما
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الرباء: أنه صلى هللا عليه وسلم، نزل على أخواله أو أجداده من بين النجار. قوله: )مقيال( أي: مكاان 
يقيل فيه، واملقيل أيضا النوم نصف النهار. وقال األزهري: القيلولة واملقيل: االسرتاحة نصف النهار،  

( . واجلنة ال نوم فيها. يقال: 24اىل: }وأحسن مقيال{ )الفرقان: كان معها نوم أو ال، بدليل قوله تع
قلت أقيل قائلة وقيلولة ومقيال، قال الداودي: فهي لنا مقيال، يعين دار أيب أيوب، رضي هللا تعاىل عنه. 
قوله: )فلما جاء نيب هللا صلى هللا عليه وسلم( أي: إىل منزل أيب أيوب جاء عبد هللا بن سالم إليه. 

ه: )قالوا يف( بتشديد الياء يف املوضعني. قوله: )فدخلوا عليه( أي: على النيب صلى هللا عليه وسلم، قول
م بعد أن خبأ عبد هللا بن سالم، ويف رواية حيىي بن عبد هللا: فأدخلين يف بعض بيوتك مث سلهم عين فإهن

أي: قال النيب  اي ابن سالم(إن علموا بذلك هبتوين وعابوين. قال: فأدخلين بعض بيوته. قوله: )قال: 
صلى هللا عليه وسلم: اي عبد هللا بن سالم أخرج عليهم، إمنا قال: عليهم، دون: هلم، ألنه صار عدوا 

 (1)هلم إبسالمه ومفارقته إايهم. قوله: )فأخرجهم( أي: من عنده.." 
 (855ح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة القاري شرح صحي-43 .345
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا املفضل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن  - 7105" .346

عائشة: أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ 
ن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ( وقل أعوذ برب الفلق م1فيهما: قل هو هللا أحد{ )اإلخالص: 

( وقل أعوذ برب الناس{ 1وقب ومن شر النفااثت ىف العقد ومن شر حاسد إذا حسد{ )الفلق: 
( مث ميسح هبما ما استطاع من جسده يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل 1)الناس: 

 ذالك ثالث مرات.

فضيل عيد عن املفضل على صيغة اسم املفعول من التمطابقته للرتمجة ظاهرة. أخرجه عن قتيبة بن س
ابن فضالة بفتح الفاء وختفيف املعجمة، وهذا احلديث غري احلديث األول، وجعلهما أبو مسعود 
الدمشقي حديثا واحدا وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وفرق بينهما يف كتابه، وكذا فعله خلف 

 نهما.الواسطي، وأجدر به أن يكون صوااب لتباي

قوله: )إذا أوى( ، يقال: أويت إىل منزيل، بقصر األلف، وأويت غريي وآويته ابلقصر واملد. وأنكر 
بعضهم املقصور املتعدي، وأىب ذلك األزهري فقال: هي لغة فصيحة. قوله: )يبدأ هبما( . إخل. وعلم 

بر من جسده. قال ما أد املبتدأ من لفظ: يبدأ، وأما املنتهى فال يعلم إال من مقدر تقديره: مث ينتهي إىل
  يقل به أحدملاملطهري يف شرح املصابيح: ظاهر احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال مث ققرأ وهذا 

وال فائدة فيه. ولعله سهو من الراوي، والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن إىل بشرة 
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يه لطعن فيما صحت روايته ال جيوز، وكيف والفاء فالقارىء أو املقروء له، وأجاب الطييب عنه: أبن ا
( فاملعىن: مجع كفيه مث عزم على النفث 89مثل ما يف قوله تعاىل: }فإذا قرأت القرآة فاستعذ{ )النحل: 

 فيه أو لعل السر يف تقدمي النفث فيه خمالفة السحرة، وهللا أعلم.

 

 )ابب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن( - 51

 

أي: هذا ابب يف بيان كيفية نزول السكينة، وعطف عليها املالئكة. قيل: مجع بينهما وليس يف حديث 
الباب ذكر السكينة، وال يف حديث الرباء السابق يف فضل سورة الكهف ذكر املالئكة، ووجه ذلك ما 

ساقها يف الرتمجة.  فلهذاقاله أبو العباس بن املنري: فهم البخاري تالزمهما، وفهم من الظلة أهنا السكينة، 
 وقال ابن بطال: دل على أن السكينة كانت يف تلك الظلة وأهنا تنزل أبدا مع املالئكة.

 

وقال الليث: حدثين يزيد بن اهلاد عن حممد بن إبراهيم عن أسيد بن حضري قال: بينما هو  - 8105
جالت الفرس فسكنت. فقرأ، فيقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت 

فسكت فسكنت الفرس، مث قرأ فجالت الفرس، فانصرف وكان ابنه حيىي قريبا منها فأشفق أن تصيبه، 
فلما اجرته رفع رأسه إىل السماء حىت ما يراها، فلما أصبح حدث النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال له: 

انصرفت حيىي وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فاقرأ اي ابن حضري، قال: فأشفقت اي رسول هللا أن تطأ 
إليه، فرفعت رأسي إىل السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال املصابيح، فخرجت حىت ال أراها، قال: وتدري 
ما ذاك؟ قال: ال. قال: تلك املالئكة دنت لصوتك، ولو قرأت ألصبحت ينظر الناس إليها ال تتوارى 

 منهم.

البخاري فهم من الظلة السكينة، وأما املالئكة ففي قوله: )تلك املالئكة( مطابقه للرتمجة من حيث إن 
ويزيد من الزايدة هو ابن أسامة بن عبد هللا بن شداد بن اهلاد حبذف الياء للتخفيف، ومسي ابهلاد ألنه  
كان يوقد انره لألضياف وملن سلك الطريق ليال، وقال أبو عمرو: وقيل اسم شداد أسامة بن عمرو 

د لقب واهلاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان شداد بن اهلاد سلفا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وشدا
وأليب بكر الصديق، رضي هللا تعاىل عنه، ألنه كان حتت سلمى بنت عميس أخت أمساء بنت عميس 

 (1)وهي أخت." 
 (855صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م  عمدة القاري شرح-44 .347

                                         
 20/35البخاري، بدر الدين العيين عمدة القاري شرح صحيح  (1)



197 

 

حدثنا مسدد حدثنا حيىي عن عبيد هللا قال: حدثين سعيد بن أيب سعيد عن أبيه  - 0905" .348
عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: تنكح املرأة ألربع: ملاهلا وحلسبها 

 ك.ومجاهلا ولدينها، فأظفر بذات الطني تربت يدا

مطابقته للرتمجة تؤخذ من قوله: )ولدينها( وال سيما أمر فيه بطلب ذات الدين ودعا له أو عليه بقوله 
)تربت يداك( إذا ظفر بذات الدين وطلب غريها، وإمنا قلنا: له أو عليه، الستعمال تربت يداك يف 

 النوعني على ما نذكر اآلن.

ن أبيه العمري، وسعيد بن أيب سعيد املقربي يروي عوحيىي هو ابن سعيد القطان، وعبيد هللا بن عمر 
 أيب سعيد وامسه كيسان عن أيب هريرة.

واحلديث أخرجه مسلم يف النكاح أيضا عن حممد وغريه. وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد به. وأخرجه 
 النسائي فيه عن عبيد هللا بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه عن حيىي بن حكيم.

ة( على صيغة اجملهول، واملرأة مرفوع به. قوله: )ألربع( أي: ألربع خصال. قوله: )ملاهلا( قوله: )تنكح املرأ
ألهنا إذا كانت صاحبة مال ال تلزم زوجها مبا ال يطيق وال تكلفه يف اإلنفاق وغريه، وقال املهلب: هذا 

، وإن منعته لدال على أن للزوج االستمتاع مباهلا فإنه يقصد لذلك فإن طابت به نفسا فهو له حال
فإمنا له من ذلك بقدر ما بذل من الصداق. واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشرتي شيئا من اجلهاز؟ 
فقال مالك: ليس هلا أن تقضي به دينها، وأن تنفق منه ما يصلحها يف عرسها، إال أن يكون الصداق 

 جترب على شراء ما ال ري والشافعي: الشيئا كثريا فتنفق منه شيئا يسريا يف دينها. وقال أبو حنيفة والثو 
تريد، واملهر هلا تفعل فيه ما شاءت. قوله: )وحلسبها( هو إخباره عن عادة الناس يف ذلك، واحلسب 
ما يعده الناس من مفاخر اآلابء، ويقال: احلسب يف األصل الشرف ابآلابء وابألقارب، مأخوذ من 

ومآثر آابئهم وقومهم وحسبوها، فيحكم ملن زاد عدده  احلساب ألهنم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم
على غريه، وقيل: املراد ابحلسب هنا الفعال احلسنة، وقيل: املال، وهذا ليس بشيء ألن املال ذكر قبله. 
قوله: )ومجاهلا( ألن اجلمال مطلوب يف كل شيء وال سيما يف املرأة اليت تكون قرينته وضجيعته. قوله: 

حيصل خري الدنيا واآلخرة، والالئق أبرابب الدايانت وذوي املروآت أن يكون الدين  )ولدينها( ألنه به
مطمح نظرهم يف كل شيء، وال سيما فيما يدوم أمره، ولذلك اختاره الرسول صلى هللا عليه وسلم 
آبكدوجه وأبلغه، فأمر ابلظفر الذي هو غاية البغية، فلذلك قال: )فاظفر بذات الدين( فإن هبا تكتسب 
منافع الدارين )تريت يداك( إن مل تفعل ما أمرت به. وقال الكرماين: )فاظفر( جزاء شرط حمذوف أي: 

 إذا حتققت تفصيلها فاظفر أيها املسرتشد هبا.

واختلفوا يف معىن )تربت يداك( . فقيل: هو دعاء يف األصل، إال أن العرب تستعملها لإلنكار والتعجب 
ء، ا هو املراد به ههنا، وفيه الرتغيب يف صحبة أهل الدين يف كل شيوالتعظيم واحلث على الشيء، وهذ
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ألن من صاحبهم يستفيد من أخالقهم وأيمن املفسدة من جهتهم. وقال حمي السنة: هي كلمة جارية 
على ألسنتهم كقوهلم: ال أب لك، ومل يريدوا وقوع األمر، وقيل: قصده هبا وقوعه لتعدية ذوات الدين 

وحنوه، أي: تربت يداك إن مل تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدين، وقيل: معىن إىل ذوات املال 
تربت يداك أي لصقت ابلرتاب، وهو كناية عن الفقر. وحكي ابن العريب أن معناه. استغنت يداك، 
ورد أبن املعروف: أترب إذا استغىن، وترب إذا افتقر، وقيل: معناه ضعف عقلك، وقال القرطيب: معىن 

ث أن هذه اخلصال األربع هي اليت ترغب يف نكاح املرأة ال أنه وقع األمر بذلك، بل ظاهره إابحة احلدي
النكاح لقصد كل من ذلك، لكن قصد الدين أوىل. قال: وال يظن أن هذه األربع تؤخذ منها الكفاءة؟ 

. وقال املهلب: ىوإن كانوا اختلفوا يف الكفاءة ما هي؟ انته مل يقل به أحدأي: تنحصر فيها. فإن ذلك 
األكفاء يف الدين هم املتشاكلون وإن كان يف النسب تفاضل بني الناس، وقد نسخ هللا ما كانت حتكم 
به العرب يف اجلاهلية من شرف األنساب بشرف الصالح يف الدين، فقال: }إن أكرمكم عند هللا 

م فقال مالك: يف الدين ( وقال ابن بطال: اختلف العلماء يف األكفاء منه31أتقاكم{ )احلجرات: 
دون غريه واملسلمون أكفاء بعضهم لبعض، فيجوز أن يتزوج العريب واملويل القرشية، روي ذلك عن عمر 
وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وابن سريين، واستدلوا بقوله تعاىل: }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{ 

 : عليك بذات الدين، وعزم عمر رضي هللا( وحبديث سامل وبقوله صلى هللا عليه وسلم31)احلجرات: 
تعاىل عنه، أن يزوج ابنته من سلمان، رضي هللا عنه، وبقوله صلى هللا عليه وسلم: )اي بين بياضة أنكحوا 

 (1)أاب هند( فقالوا اي رسول هللا!." 
 (855ر الدين العيين )م عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بد-45 .349
"فاعطيها النصف وآخذ النصف، قال: ال! هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال:  .350

 اذهب فقد زوجتكها مبا معك من القرآن..

مطابقته للرتمجة مثل ما ذكران فوق حديث عائشة يف حديث سهل، وأمحد بن املقدام، بكسر امليم: 
 مان النمريي البصري، وأبو حازم سلمة بن دينار.العجلي البصري، وفضيل مصغر فضل بن سلي

 وهذا احلديث قد مضى مكررا بطرق خمتلفة ومتون بزايدة ونقصان.

قوله: )فجاءته( ويروي: فجاءت. قوله: )فخفض فيها النظر( ويروي: البصر. قوله: )أعندك؟( ويروي: 
وله ى بعض الشراح بفتح أهل عندك؟ قوله: )فلم يردها( بضم الياء من اإلرادة، وقال بعضهم: وحك

وتشديد الدال، وهو حمتمل. قلت: هو الكرماين، فإنه هو احلاكي بذلك. قوله: وهو حمتمل، يدل على 
 أنه ما أيخذ كالمه ابلقبول.
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 )ابب إنكاح الرجل ولده الصغار( - 83

 

د، ويروي لأي: هذا يف ابب يف بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار، بضم الواو وسكون الالم مجع و 
 بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور واإلانث.

 ( فجعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ4( والالئي مل حيضن{ )الطالق: 65لقوله تعاىل: } )

 

( إىل آخره يف معرض االحتجاج يف جواز تزويج 4ذكره قوله تعاىل: }الالئي مل حيضن{ )الطالق: 
أن هللا تعاىل ملا جعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز  الرجل ولده الصغري، بيانه

تزوجيها قبله، قيل ليس يف اآلية ختصيص ذلك ابآلابء وال ابلبكر فال يتم االستدالل. وأجيب: أبن 
األصل يف اإليضاع التحرمي إال ما دل عليه الدليل. وقد ورد يف حديث عائشة أن أاب بكر، رضي هللا 

ه، زوجها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على األصل، وهلذه النكتة أورد حديث عائشة يف تعاىل عن
هذا الباب. وقال صاحب التلويح: وكأن البخاري أراد هبذه الرتمجة الرد على ابن شربمة، فإن الطحاوي 

غريه. وال  حدأمل يقل به حكى عنه أن تزويج اآلابء الصغار ال جيوز، وهلن اخليار إذا بلغن. قال: وهذا 
يلتفت إليه لشذوذه وخمالفته دليل الكتاب والسنة. وقال املهلب: أمجعواعلى أنه جيوز لألب تزويج اينته 

( فيجوز نكاح من مل خيضن 4الصغرية اليت ال يوطأ مثلها العموم قوله: }والالئي مل حيضن{ )الطالق: 
غري حزم: ال جيوز لألب وال لغريه إنكاح الص من أول ما خيلقن. وإمنا اختلفوا يف غري اآلابء، وقال ابن

الذكر حىت يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدا، واختاره قوم. وفيه دليل على جواز نكاح ال وطء فيه لعلة 
أبحد الزوجني لصغر أو آفة أو غري إرب يف اجلماع، بل حلسن العشرة والتعاون على الدهر وكفاية املؤنة 

 جيوز نكاح ال وطء فيه، يؤيده حديث سودة، وقوهلا: ما يل يف الرجال واخلدمة، خالفا ملن يقول: ال
 من أرب.

 

حدثنا حممد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة، رضي هللا عنها، أن  - 3315
 النيب صلى هللا عليه وسلم تزوجها بنت ست سنني وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا..

ة ة ظاهرة ألن أاب بكر، رضي هللا تعاىل عنه، زوج النيب صلى هللا عليه وسلم بنته عائشمطابقته للرتمج
 وهي صغرية.

 وحممد بن يوسف البيكندي البخاري، وسفيان هو ابن عيينة.

قوله: )وأدخلت( على صيغة اجملهول من املاضي. قوله: )ومكثت عنده( أي: عند النيب صلى هللا عليه 
ت النيب صلى هللا عليه وسلم وعمرها مثانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة سنة وسلم )تسع سنني( . وما

 سبع ومخسني من اهلجرة النبوية.
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واختلف على هشام بن عروة يف سن عائشة حني العقد، فروي عنه سفيان بن سعيد وعلي بن مسهر، 
ن زيد نه ومحاد بوأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعبدة: ست سنني ال غري، ورواه الزهري ع

وجعفر بن سليمان، فقالوا: سبع سنني، وطريق اجلمع بينهما أنه كانت هلا سنني وكسر، ففي رواية 
أسقط الكسر ويف أخرى أثبته لدخوهلا يف السبع أو أهنا قالته تقديرا ال حتقيقا ويؤيد قول من قال: سبع 

عائشة  سول هللا صلى هللا عليه وسلمسنني، ما رواه ابن ماجه من حديث أيب عبيدة عن أبيه: تزوج ر 
 وهي بنت سبع سنني.

واختلف العلماء يف الوقت الذي تدخل فيه املرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل املرأة، فقالت." 
(1) 
 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -46 .351
"خمففة من الثقيلة، والكراع يف الغنم مستدق الساق. قوله: )بعد مخس عشرة( ، أي: ليلة.  .352

قوله: )ما اضطركم إليه( ، أي: ما أجلأكم إىل أتخري هذه املدة. قوله: )فضحكت( ، أي: عائشة، 
 وضحكها كان للتعجب من سؤال عابس عن ذلك مع علمه أهنم كانوا يف التقليل وضيق العيش، وبينت

عائشة ذلك بقوهلا: )ما شبع آل حممد( قوله: )مأدوم( ، أي: مأكول ابألدام. قوله: )ثالثة أايم( ، أي: 
 متواليات.

 )وقال ابن كثري: أخربان سفيان حدثنا عبد الرمحان بن عابس هباذا( .

 سأي: قال حممد بن كثري، وهو من مشايخ البخاري، أخربان سفيان الثوري حدثناعبد الرمحن بن عاب
هبذا أي: هبذا احلديث املذكور، وهذا التعليق وصله الطرباين يف )الكبري( عن معاذ بن املثىن عن حممد 
بن كثري فذكره، وغرض البخاري من هذا التعليق بيان تصريح سفيان إبخبار عبد الرمحن بن عابس له 

 به فافهم.

 

وم ن جابر قال: كنا نتزود حلحدثنا عبد هللا بن حممد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء ع - 5424
 اهلدي على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، إىل املدينة.

 

مطابقته للرتمجة يف قوله: )وأسفارهم( وعبد هللا بن حممد هو املسندي، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو 
 هو ابن دينار، وعطاء هو ابن أيب رابح، وجابر هو ابن عبد هللا األنصاري.

  اجلهاد، وسيأيت أيضا يف األضاحي عن علي بن عبد هللا.واحلديث مضى يف

واهلدي ما يهدى إىل احلرم من النعم، وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين يف أسفارهم ويف التزود 
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 معىن اإلدخار.

 )اتبعه حممد وعن ابن عيننة(

قيل: إن  بعضهم: أي: اتبع عبد هللا بن حممد املسندي حممد بن سالم عن سفيان بن عيينة. قال:
حممدا هذا هو ابن سالم. قلت: القائل هبذا هو الكرماين ومل يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم، مث 

 رواه من طريق احلميدي: حدثنا سفيان بن عيينة.

 )وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حىت جئنا املدينة؟ قال: ال(

 لعطاء بن أيب رابح: أقال؟ أي: هل قال جابر يف أي: قال عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج. قلت
قوله: كنا نتزود حلرم اهلدي حىت جئنا إىل املدينة؟ قال عطاء: ال أي: مل يقل ذلك جابر، وقد وقع يف 
رواية مسلم قلت لعطاء: أقال جابر حىت جئنا املدينة؟ قال: نعم، وقد نبه احلميدي يف مجعه على 

للفظة ومل يذكر أيهما أرجح، والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري ألن اختالف البخاري ومسلم يف هذه ا
أمحد أخرجه يف )مسنده( عن حيىي بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضا عن عمرو بن علي عن حيىي 
بن سعيد كذلك، وقال بعضهم: ليس املراد بقوله: ال، نفي احلكم بل مراده أن جابرا مل يصرح ابستمرار 

فيكون على هذا معىن قوله يف رواية عمرو بن دينار عن عطاء: كنا نتزود حلوم اهلدي ذلك حىت قدموا 
إىل املدينة أي: لتوجهنا إىل املدينة، وال يلزم من ذلك بقاؤها معهم حىت يصلوا املدينة. قلت: هذا كالم 

 قوله تعاىل: كما يفواه ألنه قال: إىل املدينة، بكلمة إىل اليت أصل وضعها للغاية، وهنا للغاية املكانية  
 ومل يقل به( وفيما قاله جعل: إىل، للتعليل 1}من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{ )اإلسراء: 

، ويقوي وهاء كالم هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوابن قال: ذبح النيب صلى هللا عليه أحد
 منه حىت قدم املدينة. وسلم أضحية. مث قال يل: اي ثوابن أصلح حلم هذه، فلم أزل أطعمه

 

 )ابب: }احليس{ ( - 28

 

أي: هذا ابب يف ذكر احليس، وهو بفتح احلاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف وابلسني املهملة، 
 وهو ما يتخذ من التمر واألقط والسمن وجيعل عوض األقط الفتيت والدقيق.

 

هللا بن   عمرو موىل املطلب بن عبدحدثنا قتيبة حدثنا إمساعيل بن جعفر عن عمرو بن أيب - 5425
حنطب أنه مسع أنس بن مالك يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أليب طلحة: التمس غالما 
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من غلمانكم خيدمين، فخرج يب أبو طلحة يردفين وراءه، فكنت أخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 (1)كلما." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -47 .353
"مدار أمر احلصر على املقامات واعتقاد السامعني ال على ما يف الواقع فاملقام األول اقتضى  .354

 استثناء كلب الصيد، والثاين استثناء كلب احلرث، فصارا مستثنيني فال منافاة يف ذلك.

 

د هللا بن يوسف أخربان مالك عن انفع عن عبد هللا بن عمر قال: قال رسول هللا حدثنا عب - 5482
 صلى هللا عليه وسلم: من اقتىن كلبا إال كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قرياطان.

 

هذا طريق آخر يف احلديث املذكور عن عبد هللا بن يوسف إىل آخره. قوله: )أو ضار( . أي: أو إال  
 املعىن إال كلبا ضاراي. قوله: )من عمله( ويروى: من أجره.كلب ضار، و 

 

 )ابب: }إذا أكل الكلب{ ( - 7

 

أي: هذا ابب يذكر فيه أكل الكلب من الصيد، وجواب: إذا حمذوف تقديره إذا أكل الكلب من 
 الصيد ال يؤكل، ومل يذكره اعتمادا على ما يفهم من منت احلديث.

ل هلم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من اجلوارح مكلبني{ الصوائد وقوله تعاىل: }يسألونك ماذا أح
والكواسب، اجرتحوا: اكتسبوا }تعلموهنن مما علمكم هللا فكلوا مما أمسكن عليكم{ إىل قوله: }سريع 

 ( .4احلساب{ )املائدة: 

سبب نزول و  قوله: مرفوع عطفا على قوله: )ابب( ، ألنه مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف. كما قلنا،
هذه اآلية ما رواه ابن أيب حامت: حدثنا أبو زرعة حدثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري حدثين عبد هللا بن 
هليعة حدثين عطاء بن دينار وعن سعيد بن جبري أن عدي بن حامت ويزيد بن املهلهل الطائيني سأال 

ها؟ فنزلت:  امليتة، فماذا حيل لنا منرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقاال: اي رسول هللا! قد حرم هللا
}يسألونك{ اآلية. قوله: )قل أحل لكم الطيبات( يعين: الذابئح احلالل طيبة هلم قاله سعيد بن جبري: 
وقال مقاتل بن حيان: الطيبات ما أحل هلم من كل شيء أن يصيبوه، وهو احلالل من الرزق. قوله: 

اصطدمتوه مبا علمتم من اجلوارح وهي الكالب والفهود  )وما علمتم من اجلوارح( أي: وأحل لكم ما
والصقور وأشباه ذلك، وهذا مذهب اجلمهور من الصحابة والتابعني واألئمة وممن قال ذلك: علي بن 
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أيب طلحة عن ابن عباس، رضي هللا عنهما يف قوله تعاىل: }ما علمتم من اجلوارح مكلبني{ وهي: 
علم للصيد، وروى ابن أيب حامت عن خيثمة وطاووس وجماهد ومكحول الكالب املعلمة والبازي وكل طري ي

وحيىي ابن أيب كثري: أن اجلوارح الكالب الضواري والفهود والصقور وأشباهها. قوله: )مكلبني( ، حال 
من قوله: )مما علمتم( وهو مجع مكلب وهو مؤدب اجلوارح ومضرهبا ابلصيد لصاحبها ورائضها لذلك، 

ني مؤدبني فليس هو تفعيل من الكلب احليوان املعروف إمنا هو من الكلب بفتح وقال بعضهم: مكلب
الالم وهو احلرص. انتهى. قلت: هذا تركيب فاسد ومعىن غري صحيح ودعوى اشتقاق من غري أصله، 

، بل الذي يقال هنا ما قاله الزخمشري الذي هو املرجع إليه يف التفسري، وهو أنه قال: ومل يقل به أحد
اقه أي: اشتقاق مكلبني من الكلب ألن التأديب أكثر ما يكون يف الكالب فاشتق من لفظه واشتق

لكثرته يف جنسه. فإن قلت: قال الزخمشري أيضا: ومن الكلب الذي هو مبعىن الضراوة؟ يقال: هو  
كلب بكذا إذا كان ضاراب به قلت: حنن ما ننكر أن يكون اشتقاق مكلبني من غري الكلب الذي هو 

وان، وإمنا أنكران على هذا القائل قوله: وليس هو تفعيل من الكلب، وإمنا هو الكلب بفتح الالم، احلي
فالذي له أدىن مسكة من علم التصريف ال يقول هبذه العبارة. وأيضا فقد فسر الكلب بفتح الالم مبعىن 

)الصوائد(  لضراوة. قوله:احلرص وليس كذلك معناه هاهنا، وإمنا معناه مثل ما قاله الزخمشري، وهو معىن ا
، مجع صائدة. )والكواسب( مجع كاسبة وهو صفة لقوله: )اجلوارح( وقال بعضهم: صفة حمذوف 
تقديره: الكالب الصوائد. قلت: هذا أيضا فيه ما فيه، بل هي صفة للجوارح كما قلنا. وقوله: الصوائد، 

يس من وقوله: )اجرتحوا: اكتسبوا( ل رواية الكشميهين ولغريه، الكواسب. قوله: )الصوائد والكواسب(
اآلية الكرمية بل هو معرتض بني قوله: )مكلبني( وبني قوله: )تعلموهنن( فذكر الصوائد والكواسب 

 (1)تفسريا للجوارح، وذكر اجرتحوا مبعىن اكتسبوا استطرادا لبيان أن." 
 (855شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م عمدة القاري -48 .355
"بضفرية " بفتح الضاد املعجمة وكسر الفاء وابلراء وهو الشعر املنسوج واحلبل املفتول مبعىن  .356

املضفور فعيل مبعىن مفعول قوله " مث بيعوها " أمر ندب وحث على مباعدة الزانية وخرج اللفظ يف ذلك 
ن السلف قوله م ومل يقل به أحدبيعها إذا زنت الرابعة وجلدت  على املبالغة وقالت الظاهرية بوجوب

" قال ابن شهاب " موصول ابلسند املذكور قوله " ال أدري " بعد الثالثة أي ال أدري هل جيلدها مث 
يبيعها ولو بضفري بعد الزنية الثالثة أو بعد الزنية الرابعة وروى الرتمذي من حديث أيب صاحل عن أيب 

 إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثالاث بكتاب هللا -صلى هللا عليه وسلم   -ل رسول هللا هريرة قال قا
فإن عادت فليبعها ولو حببل من شعر فهذا يدل على أن بيعها بعد الرابعة وروى النسائي من حديث 
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ت ل جارييت زنرجل فقا -صلى هللا عليه وسلم   -محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال أتى النيب 
فتبني زانها قال أجلدها مخسني فأاته وقال عادت فتبني زانها قال أجلدها مخسني مث أاته فقال عادت 

 فتبني زانها قال بعها ولو حببل من شعر فهذا يدل على أن بيعها بعد الثالثة

 

 )ابب ال يثرب على األمة إذا زنت وال تنفى(

واملالمة والتعيري  لتثريب ابلثاء املثلثة وهو التوبيخأي هذا ابب يذكر فيه ال يثرب على صيغة اجملهول من ا
ومنه قوله تعاىل }ال تثريب عليكم{ قوله " وال تنفى " على صيغة اجملهول أيضا واستنبط عدم النفي 

مث بيعوها ألن املقصود من النفي اإلبعاد عن الوطن الذي وقعت  -صلى هللا عليه وسلم   -من قوله 
 حصوله من البيع فيه املعصية وهو ال يلزم

)حدثنا عبد هللا بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه يقول  - 31
يجلدها إذا زنت األمة فتبني زانها فليجلدها وال يثرب مث إن زنت فل -صلى هللا عليه وسلم   -قال النيب 

ثرب وسعيد املقربي مطابقته للرتمجة يف قوله وال ي وال يثرب مث إن زنت الثالثة فليبعها ولو حببل من شعر(
يروي عن أبيه كيسان موىل بين ليث عن أيب هريرة واحلديث مضى يف البيوع عن عبد العزيز بن عبد هللا 
وأخرجه مسلم يف احلدود والنسائي يف الرجم مجيعا عن عيسى بن محاد وقال املزي رواه غري واحد عن 

هي فتبني " أي حتقق زانها وثبت وفيه إقامة السيد احلد على عبده وأمته و سعيد عن أيب هريرة قوله " 
مسألة خالفية فقال الشافعي وأمحد واسحق وأبو ثور يعم احلدود كلها وهو قول مجاعة من الصحابة 
أقاموا احلدود على عبيدهم منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك رضي هللا تعاىل عنهم وقال 

اعي حيده املوىل يف الزان وقال مالك والليث حيده يف الزان والشرب والقذف إذا شهد عنده الثوري واألوز 
الشهود ال إبقرار العبد إال القطع خاصة فإنه ال يقطعه إال اإلمام وقال الكوفيون ال يقيمها إال اإلمام 

جلمعة واحلدود الوا اخاصة واحتجوا مبا روي عن احلسن وعبد هللا بن حمرييز وعمر بن عبد العزيز أهنم ق
والزكاة والنفي إىل السلطان خاصة وفيه دليل على التغابن يف البيع وأن املالك الصحيح امللك جائز له 
أن يبيع ماله القدر الكبري ابلتافه اليسري وهذا ما ال خالف فيه بني العلماء إذا عرف قدر ذلك واختلفوا 

 م من بعضدعوا الناس يرزق هللا بعضه - عليه وسلم  صلى هللا -فيه إذا مل يعرف قدر ذلك قال النيب 

( أي اتبع الليث -صلى هللا عليه وسلم   -)اتبعه إمساعيل بن أمية عن سعيد عن أيب هريرة عن النيب 
إمساعيل بن أمية عن سعيد املقربي عن أيب هريرة وهذه املتابعة يف املنت ال يف السند ألنه نقص منه قوله 

 نسائي من طريق بشر بن املفضل عن إمساعيل بن أميةعن أبيه ووصلها ال

 

 )ابب أحكام أهل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا ورفعوا إىل اإلمام(

أي هذا ابب يف بيان أحكام أهل الذمة اليهود والنصارى وسائر من تؤخذ منه اجلزية قوله " وإحصاهنم 
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وا " يان اخلالف فيه قوله " إذا زن" أي ويف بيان إحصاهنم هل اإلسالم شرط فيه أم ال كما سيأيت ب
 (1)ظرف لقوله أحكام أهل الذمة قوله " ورفعوا " على صيغة اجملهول إىل اإلماء سواء جاؤا إىل." 

 (855عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيين )م -49 .357
 اجهروا به إنه عليم بذات الصدور{"قوله: }وأسروا قولكم أو  .358

 

حدثنا إمساعيل، حدثين مالك، عن عبد الرمحان بن عبد هللا بن عبد الرمحان بن أيب صعصعة  - 7548
عن أبيه، أنه أخربه أن أاب سعيد اخلدري، رضي هللا عنه، قال له: إين أراك حتب الغنم والبادية، فإذا  

 ع صوتك ابلنداء فإنه ال يسمع مدى صوت املؤذن جنكنت يف غنمك أو ابديتك فأذنت للصالة فارف
 وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة.

 قال أبو سعيد: مسعته من رسول هللا.

 وطرفه 609انظر احلديث 

 مطابقته للرتمجة من حيث إن رفع الصوت ابلقرآن أحق ابلشهادة وأوىل.

 وإمساعيل هو ابن أيب أويس.

لصالة يف: ابب رفع الصوت ابلنداء، فإنه أخرجه هناك عن عبد هللا بن واحلديث قد مضى يف كتاب ا
 يوسف عن مالك إىل آخره.

 

حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن منصور عن أمه عن عائشة، رضي هللا عنها، قالت: كان  - 7549
 النيب يقرأ القرآن ورأسه يف حجري وأان حائض.

 297انظر احلديث 

 ؤخذ من قوله: يقرأ القرآنمطابقته للرتمجة ميكن أن ت

وقبيصة هو ابن عقبة، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو ابن عبد الرمحن التيمي وأمه صفية بنت شيبة 
 احلجيب املكي.

 واحلديث مضى يف كتاب احليض.

 قوله: حجري بفتح احلاء وكسرها. قوله: وأان حائض مجلة حالية. فافهم.

 

ن علم أنك تقوم أدىن من ثلثى اليل ونصفه وثلثه وطآئفة م)ابب قول هللا تعاىل: }إن ربك ي - 53
الذين معك وهللا يقدر اليل والنهار علم ألن حتصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءان علم أن 
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سيكون منكم مرضى وءاخرون يضربون ىف االرض يبتغون من فضل هللا وءاخرون يقاتلون ىف سبيل هللا 
قيموا الصلواة وءاتوا الزكواة وأقرضوا هللا قرضا حسنا وما تقدموا النفسكم من خري فاقرءوا ما تيسر منه وأ

 جتدوه عند هللا هو خريا وأعظم أجرا واستغفروا هللا إن هللا غفور رحيم{ (

 

أي هذا ابب يف قوله عز وجل: }فاقرؤا ما تيسر من القرآن{ قال املهلب: يريد ما تيسر من حفظه 
عراب. قوله: من القرآن، ويف رواية الكشميهين: ما تيسر منه، وكل من اللفظني على اللسان من لغة وإ

، قل به أحدمل ييف السورة، وقال بعضهم: واملراد ابلقراءة الصالة ألن القراءة بعض أركاهنا. قلت: هذا 
 واملفسرون جممعون على أن املراد منه القراءة يف الصالة وهو حجة على مجيع من يرى فرضية قراءة

 الفاحتة يف الصالة.

 

حدثنا حيياى بن بكري، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، حدثين عروة أن املسور  - 7550
بن خمرمة وعبد الرمحان بن عبد القاري حداثه أهنما مسعا عمر بن اخلطاب يقول: مسعت هشام بن 

ثرية مل يقرئنيها يقرأ على حروف كحكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا فاستمعت لقراءته فإذا هو 
رسول هللا فكدت أساوره يف الصالة، فتصربت حىت سلم فلببته بردائه، فقلت: من أقرأك هاذه السورة 
اليت مسعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول هللا فقلت كذبت أقرأنيها على غري ما قرأت. فانطلقت به أقوده 

اي  رة الفرقان على حروف مل تقرئنيها. فقال: أرسله اقرأإىل رسول هللا فقلت إين مسعت هاذا يقرأ سو 
هشام فقرأ القراءة اليت مسعته، فقال رسول هللا كذلك أنزلت مث قال رسول هللا اقرأ اي عمر فقرأت اليت 

 أقرأين، فقال: كذلك أنزلت إن هاذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه

 ا
 آخر احلديث: فاقرأوا ما تيسر منه مطابقته للرتمجة يف قوله يف

 (1)وعقيل بضم العني ابن خالد، واملسور بكسر امليم ابن خمرمة بفتحها." 
 (911شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه، اجَلاَلل السُُّيوطي )م -50 .359
ُروَهة غري َدلِيل على َأن َصاَلة التََّطوُّع يف اأْلَْوقَات اْلَمكْ [ اَل متنعوا قَاَل اْلمظهر ِفيِه 1254"] .360

يع اأْلَْوقَات َوبِه قَاَل الشَّاِفِعي َوأمحد َوِإْسَحاق وَ  عند َمْكُروَهة مبَكَّة لشرفها لينال النَّاس فضيلتها يف مجَِ
رو َصَحايبي َوَقوله يـَْعيِن امْسَع عبد هللا بن َعمْ  أيب حنيَفة قـَْوله بن أيب اْمَرأَة عَباَدة بن الصَّاِمت ُهَو بن حرَام

َأي يروي حكمَها حكم َسائِر اْلِباَلد يف اْلَكرَاَهة لُعُموم النـَّْهي َوقيل أَنه اَنسخ ملا سواُه َوأِلَن احْلرم رَاِجح 
 اأْلَْوقَات اْلَغرْي َمْكُروَهة َساَعة َشاَء يف قَاَل بن اْلملك َوالظَّاِهر َأن امُلرَاد بقوله َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم آيَة 
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 تـَْوِفيًقا َبني النُُّصوص انْتهى َكَذا يف اْلمرقاة

 

َا يدل على بعض َما ذهب اليه أَبُو 1258] [ ُيَصلِيي اخل قَاَل بن اهْلمام اَل خيفى ان َهَذا احَلِديث ِإمنَّ
مَتَامه َمْوُقوفا  ائَِفة الثَّانَِية يف َمَكاهنَا خلف االمام َوقد روىحنيَفة َوُهَو َمشى الطَّائَِفة األوىل وإمتام الطَّ 

على بن َعبَّاس من رَِوايَة أيب حنيَفة ذكره حُمَمَّد يف كتاب اآْلاَثر وَساق ِإْسَناد االمام َواَل خيفى ان َذِلك 
 تهىُف ِفيِه كاملرفوع انْ ممَّا اَل جَمال ِفيِه أِلَنَُّه تغري ابملثاين يف الصَّاَلة فَاْلَمْوُقو 

 

 قـَْوله

 [ َويْسجد اخل قَاَل اْلَقارِي امْجَُعوا على ان َصاَلة اخْلَْوف اَثبَِتة احلكم بعد موت النَّيب َصلَّى هللاُ 1259]
ى هللُا َعَلْيِه لَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوحكى َعن اْلُمزيني أَنه قَاَل َمْنُسوَخة َوَعن أيب يُوُسف أَنه خُمَْتصَّة بَرُسول هللا صَ 

ة اْلُمَساِفر َوَسلََّم لَقْوله تـََعاىَل َوِإذا كنت فيهم َوأِجيب أِبَنَُّه قيد واقعي حَنْو قـَْوله تـََعاىَل ان ِخْفُتْم يف َصاَل 
يع الصِيَفات املروية َعن النَّيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم يف َصاَلة اخلَْ  َا وْ مثَّ اتَّفُقوا على ان مجَِ ف ُمْعَتد هبَا َوِإمنَّ

ِْجيح قيل َجاَءت يف االخبار ِستَّة عشر نوعا َوقيل أقل َوقيل َأكثر َوقد اخذ ِبُكل  اخْلالف بَينهم يف الرتَّ
رَِوايَة مجع من اْلعلَماء َوَما أحسن َقول َأمْحد َواَل حرج على من صلى ِبَواِحَدة ملا َصحَّ َعنهُ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه 

 َسلََّم قَاَل بن حجر َواجْلُْمُهور على َأن اخْلَْوف اَل يُغري عدد الرَّْكَعات )مرقاة(وَ 

 

قـَْوله مَلْوت احداي خري َواَل حِلََياتِِه َأي َواَل لوالدة شرير يف شرح السينة زعم أهل اجْلَاِهِليَّة ان كسوف 
أْعلم وت ووالدة وضرر وقحط َوحَنْوَها فَ الشَّْمس وخسوف اْلَقَمر يُوجب ُحُدوث تغري يف اْلَعامل من م

ث ورد يف النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم ان كل َذِلك اَبِطل ذكره اْلعلي اْلَقارِي َوقَاَل اْلَعْييِني فَِإن قلت احَلِدي
 اِئَدة قـَْولهفَ حق من زعم ان َذِلك مَلْوت ِإبـَْراِهيم بن النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَما 

ونه َسببا قلت فَاِئَدته دفع توهم من يـَُقول اَل يْلزم من نفى كَ  مل يقل ِبِه أحد[ َواَل حِلََياتِِه ِإْذ 1262]
 للفقدان ان اَل يكون َسببا لالجياد َفعم الشَّارِع النـَّْفي َعْيين وكرماين

 

َبب اخْلُُشوع نوره انطمس ضوء َما َكاَن من خلقه ِبسَ  قـَْوله فَِإذا جتلى هللا اخل َأي جتلى اِبلنوِر الَِّذي ُهوَ 
َوَهَذا احَلِديث يدل على َأن كسوف الشَّْمس وخسوف اْلَقَمر اَل يْنَحصر حبيلولة االجرام َكَما زعمت 

 احْلَُكَماء وان َكاَن اأْلَمر َأْحَيااًن حِبَسب قواعدهم )إجْنَاح(

 

زايلي َهِذه الزياَِيَدة مل يم يف ِكَتابه ِمْفَتاح َدار السََّعاَدة قَاَل أَبُو َحاِمد اْلغَ قـَْوله فَإْذ جتلى هللا اخل قَاَل بن اْلق
َيصح نقلَها فَيجب َتْكِذيب انقلها َوَلو صحت َلَكاَن أَتِْويلَها َأْهون من ُمَكابـَرَة أُُمور َقْطِعيَّة فكم ظواهر 
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َتِهي يف  َهِذه الزياَِيَدة اَل مْطعن   الوضوح اىل َهَذا احلَْد قَاَل بن اْلقيم َوإْسَنادأولت ابألدلة اْلَعْقِليَّة الَّيِت اَل تـَنـْ
 ِفيِه ورواهتا كلهم ثَِقات حفاظ َلِكن َلَعلَّ َهِذه اللَّْفَظة مدرجة يف احَلِديث من َكاَلم بعض الرَواة َوهِلََذا اَل 

ضَعة عشر صحابيا فَلم يب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم بتُوجد يف َسائِر َأَحاِديث اْلُكُسوف فقد َرَواَها َعن النَّ 
ُهم يف َحِديثه َهِذه اللَّْفَظة َفمن ُهَنا خيَاف ان تكون ادرجت يف احَلِديث ادراجا َولَْيَست  يذكر أحد ِمنـْ

عقل السَِّليم َوُهَو َأن  لْ من لفظ َرُسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم على َأن ُهَنا مسلكا بديع املأخذ يقبله ا
كسوف الشَّْمس َواْلَقَمر يُوجب هَلما من اخْلُُشوع واخلضوع ابمنحاء نورمها وانقطاعه َعن َهَذا اْلَعامل َما مل 
يكن ِفيِه ذَهاب سلطاهنما وهبائهما َوَذِلَك ُموجب اَل حَمالة هَلما من اخْلُُشوع واخلضوع لرب اْلَعاملني 

ْبَحانَُه كون َسببا لتجلى الرب تَبارك َوتـََعاىَل هَلما َواَل يستنكر َأن يكون جتلى هللا سُ وعظمته وجالله َما ي
هَلما يف َوقت مِعني َكَما يدنو من أهل اْلموقف َعِشيَّة َعَرَفة فَيحدث هَلما َذِلك التجلي خشوعا آخر 

ا انكسفا َوَلِكن اللَّْفَظة ِعْند َم ان هللا ِإذا جتلى هَلملَْيَس ُهَو اْلُكُسوف َومل يقل النَّيب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ 
َأمْحد َوالنََّساِئيي ان هللا ِإذا بدا لَشْيء من خلقه خشع َلُه ولظف بن ماجة فَِإذا جتلى هللا اخل فههنا 
خشوعان خشوع أوجب كسوفهما بذهاب ضوءمها فتجلى هللا فيهَما َفحدث هَلما ِعْند جتليه خشوع 

َبب التجلي َكَما حدث للجبل ِإْذ جتلى هللا تـََعاىَل ان َصار دكا وساخ يف اأَلْرض َوُهَو َغايَة آخر ِبسَ 
اخْلُُشوع َلِكن الرب تـََعاىَل ابقامها عناية خبلقة النتظام مصاحلهم هبما انْتهى َوقَاَل الَقاِضي اَتج الديين 

 السُّْبِكيي 

ه َوَلِكن أَتِْويله َلُه لَْيَس جبيد فَِإنَُّه َمْرِويي يف النََّساِئيي َوَغري انكاران هللا ِإذا جتلى لَشْيء من خلقه خشع 
ا ظَاهر فََأي بعد يف َأن اْلَعامل ابجلزئيات َوِمْقَدار الكائنات ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل يقدر يف أزل اآلزال خسوفهم

ك ُهَو َوقت جتليه النَّاظر َوالشَّْمس َويكون َذلِ  بتوسط اأَلْرض َبني اْلَقَمر َوالشَّْمس َوَفوق جرم اْلَقَمر َبني
ُسْبَحانَُه َعَلْيِهَما فالتجلي َسَبب لكسوفهما فقضاء اْلَعادة بذلك يقارن تَوسط اأَلْرض َوَفوق جرم اْلَقَمر 

 جة(اَواَل َمانع من َذِلك انْتهى قلت َوَهَذا التَّْأِويل أقرب اىل لفظ احَلِديث من أَتِْويل بن اْلقيم )زج

 

 (1)قـَْوله." 
 (911شرح سنن ابن ماجه للسيوطي وغريه، اجَلاَلل السُُّيوطي )م -51 .361
ب [ َعن أيب َسالم َخاِدم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكَذا َوقع يف اأَلْصل َوالصََّوا3870"] .362

 م وامْسه مَمْطُور اأْلسود احلبشي َعن رجل خدم َرُسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم )َفخر(َعن أيب َسال

 

[ َأسأَلك اْلَعفو والعافية اْلَعفو التجاوز من الذَّنب والعافية السَّالَمة من االفات والشدائد واسرت 3871]
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قـَْوله وآمن  يتسحىي ِمْنُه ويسوء َصاحبه ان يرى ِمْنهُ عورايت َوِهي ِبُسُكون اْلَواو مجع َعورَة َوِهي كل َما 
 روعايت ِهَي مجع روعة َوِهي اْلمرة من الروع اْلَفزع )َفخر(

 

قـَْوله َوأَُعوذ بك ان اغتال بَِلْفظ اْلَمْجُهول َأي اْذَهْب من َحْيُث اَل اشعر يف اْلَقاُموس غاله اهلكه كاغتاله 
َها َواَبلغ من ِجَهة واخذه من َحْيُث مل يدر َكَذا يف   اللمعات قَاَل السَّيِيد َعم اجلَِْهات أِلَن اآْلفَات ِمنـْ

 السيفل لرداءة االفة انْتهى

 

 قـَْوله

[ اللَُّهمَّ رب السََّماَوات َواأْلَْرض ِإَشارَة اىل أُصول اأْلَْسَباب اْلُكلية بِبَـَقاء اْلَعامل َوَقوله َورب كل 3873]
ارَة اىل ه تـََعاىَل َأي من العناصر واملواليد وافرادها وجزئياهتا وفالق احْلبي والنوى ِإشَ َشْيء تـَْعِميم لربوبيت

يل االرزاق اجلسمانية الَّيِت هبَا بـََقاُؤَها َواحْلب يْستَـْعمل يف الطََّعام والنوى يف التَّْمر َوحَنْوه ومنزل التـَّوْ  جنِْ رَاة َواإْلِ
دم اشتماله الروحانية اْلُمتَـَعليَقة بتدبري َأْحَوال اآْلِخرَة وأحكامها َومل يذكر الزبُور لعَواْلُقْرآن ِإَشارَة اىل االرزاق 

َو على االحكام والشرائع َكَذا قيل قـَْوله اخذ بناصيتها َهَذا عبارَة َعن اْلُقْدرَة َواْلَغَلَبة قـَْوله فـََلْيَس ُدونك هُ 
ِقيَّة يـَُناسب الظُُّهور وق الشَّْيء فالباطن يكون حَتَْتُه فنفى اْلَفوْ َهُهَنا مبَْعىن نقيض َفوق َوالظَّاِهر يكون فَ 

 َونفي الدونية اْلُبطُون فَافْـَهم ملعات

 

 قـَْوله

[ مثَّ لينفض هبَا َأي بداخلة إزَاره َأي بطرفه وحاشيته من َداخل َأي يْسَتحبي ان ينفض فرَاشه 3874]
زَار اب أَو قذاة قَاَل يف النِيَهايَة َوأمر بداخلته أِلَن املوتزر أَيْخُ حذرا َعن َحيَّة َأو عقرب َأو فارة َأو تـُرَ  ذ اإْلِ

َعن  بَِيِميِنِه مثَّ يضع َما بَِيِميِنِه َفوق داخلته َفَمىَت عاجله أَمر وخشى ُسُقوط إزَاره امسكه ِبشَماِلِه َودفع
زَارنَفسه بَِيِميِنِه فَِإذا َصار اىل فرَاشه َفحل إزَاره فَِإمنََّ  اِخَلة معلَقة َوهبَا يَقع  ا حيل بَِيِميِنِه َخارَِجة اإْلِ َوتبقى الدَّ

َا غري َمْشُغول اْلَيد انْتهى قـَْوله فَِإنَُّه اَل يْدرِي َما َخلفه َأي قَاَم مَقامه بعده )َفخر(  النفض أِلَهنَّ

 

يِه بعده واخرج اخلرائطي يف َلَعلَّ َهامة َوبت َفَصاَرت فِ قـَْوله فَِإنَُّه اَل يْدرِي َما َخلفه َعَلْيِه قَاَل يف النِيَهايَة 
قي َمَكارِم اأْلَْخاَلق َعن أيب امامة قَاَل ان الشَّْيطَان لَيْأيت اىل فرَاش الرجل بـَْعَدَما يفرشه أَهله ويتهيئه فيل

نَُّه عمل الشَّْيطَان إِ اْلعود َواحْلجر ليغضبه على َأهله فَِإذا وجد أحدُكم َذِلك َفاَل يْغضب على أَهله فَ 
 ِمْصَباح الزجاجة لالمام جالل الديين السُُّيوِطيي 

 

 قـَْوله
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ِْمِذيي فـََقرَأَ اِبْلَفاِء ظَاهره على تـَْقِدير فـََقَرأَ اِبلْ 3875] َفاِء انه نفث اوال [ نفث يف َيَدْيِه َوقـَرَأَ َويف رَِوايَة الرتِي
َبِغي ان يكون بعد التِياَلَوة ليوصل برَكة اْلُقْرآن اىلأِلَن النف َومل يقل ِبِه أحدمثَّ قـَرَأَ  َبشرته َفقيل أَرَاَد  ث يـَنـْ

ابهلوى َوالنَّفس  النفث َوقـَرَأَ َوُهَو الصََّواب َوقيل َلَعلَّ سر تـَْقِدميه خُمَالَفة السََّحرَة البطلة َوفَاِئَدة النفث التَّرَبُّك
 يْكتب من الذيكر واألمساء احْلسىن )َفخر( اْلُمَباشر للرقية َكَما يتربك بغسالة َما

 

ِْمِذيي  قـَْوله نفث يف َيَدْيِه َوقـَرَأَ ابملعوذتني ِفيِه تـَْقِدمي َوأَتِْخري أِلَن النفث بعد قرءاة املعوذتني َويف  رَِوايَة الرتِي
ع كفيه مثَّ نفث فيهَما فـََقَرأَ قل َلة مجَعن َعاِئَشة ان النَّيب َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم كلما اوى اىل فرَاشه كل لَيْـ 

ُهَو هللا أحد َوقل أعوذ ِبَربي الفلق َوقل أعوذ ِبَربي النَّاس مثَّ ميسح هبما اْسَتطَاَع من جسده يْبَدأ هبما 
 لَ على َرأسه َوَوجهه َوَما اقبل من جسده يفعل َذِلك َثاَلث َمرَّات ظَاهره أَْيضا انه لنفث اوال مثَّ قـََرَأ قَا

لت اَبلغ الطَّيِييبي َولَْيَس ِفيِه فَاِئَدة َوَلَعلَّ َهَذا َسْهو من اْلَكاِتب أَو من الرَّاِوي ق مل يقل ِبِه أحديف املفاتيح 
ىَل يف تشنيع َهَذا الَقْول َوقَاَل ختطية اْلُعُدول والثقات اوهن من بَيت العنكبوت فـََهال قَاس على قـَْوله تـََعا

 كم فَاقْـتـُُلوا أَنفسُكم )إجْنَاح(فتوبوا اىل ابرئ

 

 قـَْوله

 [ َواَل منجأ اِبهْلَْمزَِة ومادته ِباَل مهزَة أِلَنَُّه من النَجاة َوَهَذا للمزاوجة َوقد خُيَفف مهزَة امللجأ هلَِذهِ 3876]
 املزاوجة أَْيضا )إجْنَاح(

 

 قـَْوله

َقَظ َواَل يكون اال يق[ من تعار من اللَّْيل ِبَفْتح اَتء َورَاء ُمَشديَدة ب3878] ظة َمَع َكاَلم عد الف َأي اْستَـيـْ
خل تـَْفِسري َلُه َأي انتبه ِبَصْوت من اْسِتْغَفار َأو َتْسِبيح َأو َغريمَها َوَقوله فـََقاَل ِحني َيْستَـْيِقظ اَل إَِله ِإالَّ هللا ا

َا يُوجد َذِلك ملن تعود الذيكر َحىتَّ َصار َحِديث نَفسه يف نَ  َو متطي َكَذا يف اْلمجمع ومه ويقظته َوقيل هُ َوِإمنَّ
 َوذكر يف اْلَقاُموس التعار السهر والتقلب على اْلفراش يعال َمَع َكاَلم انْتهى )إجْنَاح(

 

 (1)قـَْوله." 
 (974الزواجر عن اقرتاف الكبائر، ابن حجر اهليتمي )م -52 .363
"اللواط وحدمها األذى ابلقول والفعل. واملراد آبية النور الزان بني الرجل واملرأة وحده يف البكر  .364

اجللد، ويف احملصن الرجم. واحتج لذلك أبن الاليت للنساء واللذان للمذكرين. وال يقال غلب املذكر؛ 
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لزم النسخ ، وعلى خالفه يألن إفراد النساء من قبل يرد ذلك، وأبنه حينئذ ال نسخ يف شيء من اآلايت
يف هاتني اآليتني والنسخ خالف األصل، وأبنه يلزم على خالفه أيضا تكرير الشيء الواحد يف احملل 
الواحد مرتني وأنه قبيح، وأبن القائلني أبن هذه يف الزان فسروا السبيل ابجللد والتغريب والرجم، وهذه 

 األشياء عليهن ال هلن.

صلى هللا  - هلا قضاء الشهوة بطريق النكاح. قال: ويدل ملا ذكرانه قوله وأما حنن فنفسر بتسهيل هللا
ليه أبن ما وردوا ع« إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت املرأة املرأة فهما زانيتان» -عليه وسلم 

البكر  دمن متقدمي املفسرين، وأبنه جاء يف حديث تفسري السبيل برجم الثيب وجل مل يقل به أحدقاله 
فيدل على أن اآلية يف حق الزان. وأبن الصحابة اختلفوا يف حكم اللواط ومل يتمسك أحد منهم هبذه 
اآلية، فعدم متسكهم هبا مع شدة احتياجهم إىل نص يدل على أن هذا احلكم من أقوى الدالئل على 

أكابر متقدمي أن هذه اآلية ليست يف اللواط. وأجاب أبو مسلم أبن جماهدا قال بذلك وهو من 
املفسرين وأبنه ثبت يف أصول الفقه أن استنباط أتويل جديد يف اآلية مل يذكره املفسرون جائز، وأبن 
ما ذكروه يفضي إىل نسخ القرآن خبرب الواحد وهو ممنوع، وأبن مطلوب الصحابة أنه هل يقام احلد 

وأبنه  يت عن جماهد خالف ذلكعلى اللوطي وليس يف اآلية ذلك فلم يرجعوا إليها. ويرد أبن الذي أي
ال حمذور يف نسخ القرآن خبرب الواحد؛ ألن النسخ إمنا هو يف الداللة وهي ظنية فيهما، على أنه سيأيت 

 -أن التحقيق أنه ال نسخ يف ذلك، وزعمه أن تفسري السبيل ابجللد أو الرجم عليها ال هلا مردود فإنه 
، الثيب خذوا عين قد جعل هللا هلن سبيال»ا مر، فقال: فسر السبيل بذلك كم -صلى هللا عليه وسلم 

 « .ابلثيب جلد مائة ورجم ابحلجارة والبكر ابلبكر جلد مائة وتغريب عام

 السبيل بذلك جيب قبوله على أن وجهه ظاهر لغة أيضا ألن -صلى هللا عليه وسلم  -وبعد أن فسر 
. اد بنسائكم فيها الزوجات وقيل الثيباتاملخلص من الشيء سبيل له سواء كان أخف أم أثقل. واملر 

وحكمة إجياب احلبس أوال أن املرأة إمنا تقع يف الزان عند اخلروج والربوز. فإذا حبست يف البيت. مل تقدر 
على الزان. قال عبادة بن الصامت واحلسن وجماهد: كان هذا يف ابتداء اإلسالم حىت نسخ ابألذى 

 (1)لثيب. وقيل كان." الذي بعده مث نسخ ذلك ابلرجم يف ا
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -53 .365
"فاملراد ال يصري مؤمنا إال إذا تعلم من النيب ما حيققه إبرشاد الكتاب الواصل إليه بتوسط امللك  .366

د إىل غري ذلك مما يثبت ابلشرع، ] )وكتبه( [ أي: ونعتقد بوجود  أن له إهلا واجب الوجود فائض اجلو 
كتبه املنزلة على رسله تفصيال فيما علم يقينا كالقرآن، والتوراة، والزبور، واإلجنيل، وإمجاال فيما عداه، 
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نا لوأهنا منسوخة ابلقرآن، وأنه ال جيوز عليه نسخ، وال حتريف إىل قيام الساعة لقوله تعاىل: }إان حنن نز 
[ . وأما كون كالم هللا تعاىل غري خملوق ففيه اختالف بني املعتزلة، 9الذكر وإان له حلافظون{ ]احلجر: 

وأهل السنة. قيل: الكتب املنزلة مائة وأربعة كتب، منها عشر صحائف نزلت على آدم ومخسون على 
رسله( [ أبن القرآن، ] )و  شيث، وثالثون على إدريس، وعشرة على إبراهيم، واألربعة السابقة، وأفضلها

تعرف أهنم بلغوا ما أنزل هللا إليهم، وأهنم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص، أو تواتر تفصيال، 
ويف غريهم إمجاال. وهذا احلديث يدل على ترادف الرسول، والنيب فإنه كما جيب اإلميان ابلرسل جيب 

قلت اي رسول هللا كم وفاء عدة األنبياء؟ قال: »أبو ذر: ابألنبياء. وعن اإلمام أمحد عن أيب أمامة قال 
 اهـ.« ( )مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من ذلك ثالمثائة ومخسة عشر مجا غفريا

، وهو ظاهر يف التغاير، وعليه اجلمهور يف الفرق بينهما أبن النيب إنسان بعثه هللا، ولو مل يؤمر ابلتبليغ
ول نيب، وال عكس، فلعل وجه التخصيص أن الرسول هو املقصود ابلذات والرسول من أمر به فكل رس

يف اإلميان من حيث أنه مبلغ، وأن اإلميان ابألنبياء إمنا يعرف من جهة تبليغ الرسل، فإنه ال تبليغ 
لألنبياء، وهللا أعلم. وهذا ال ينايف قوله تعاىل: }ولقد أرسلنا رسال من قبلك منهم من قصصنا عليك 

[ ألن املنفي هو التفصيل، والثابت هو اإلمجال، أو النفي 78ن مل نقصص عليك{ ]غافر: ومنهم م
مقيد ابلوحي اجللي، والثبوت متحقق ابلوحي اخلفي. فإن قلت: ما فائدة ذكر ما بعد الرسل، وما قبلهم 

نبيه على تمع أن اإلميان هبم مستلزم لإلميان جبميع ما جاءوا به يستلزم اإلميان جبميع ذلك؟ قلت: ال
الرتتيب الواقع؟ فإن هللا تعاىل أرسل امللك ابلكتاب إىل الرسول ملعرفة املبدأ، أو املعاد، وأن اخلري، والشر 
جيراين على العباد مبقتضى ما قدره، وقضاه، وأراده، وهلذا قدم املالئكة ال لكوهنم أفضل من الرسل؛ 

 لرتتيب مما يقتضيه حكمة عامل التكليف،، وهذا امل يقل به أحدألنه خمتلف، وال من الكتب إذ 
صلى  -والوسائط، وإال فما قام يل مع هللا وقت ال يسعين فيه ملك مقرب، وال نيب مرسل، معلوم لنبينا 

إذ فيه إشارة إىل متكينه يف وقت كشوف املشاهدة، واستغراقه يف حبر الوحدة حيث  -هللا عليه وسلم 
قوله: وهذا حمل استقامته يف مشهد التمكني الذي أخرب هللا عنه ب ال يبقى فيه أثر البشرية، والكونني،

[ وليس هناك مقام جربيل، ومجيع الكروبيني، وال مقام 9}فكان قاب قوسني أو أدىن{ ]النجم: 
الصفي، واخلليل، ومن دوهنم من األنبياء، وكان أكثر أوقاته كذلك لكن يرده هللا إىل أتديب أمته يف 

عليهم أحكام التلوين، وال يذوب يف أنوار كربايء األزل، ] )واليوم اآلخر( [ أي: بعض األوقات ليجري 
يوم القيامة؛ ألنه آخر أايم الدنيا، وهو األحسن ليشمل أحوال الربزخ فإنه آخر يوم من أايم الدنيا، 

دائم الذي الوأول يوم من أايم اآلخرة، وألنه مقدمته، أو ألنه أخر عنه احلساب، واجلزاء، وقيل هو األبد 
ال ينقطع لتأخره عن األوقات احملدودة، وذلك أبن تؤمن بوجوده، ومبا فيه من البعث اجلسماين، 
واحلساب، واجلنة، والنار، وغري ذلك مما جاءت به النصوص. ويف رواية البخاري: والبعث اآلخر، فهو 
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إىل الوجود، أو من بطون  أتكيد كأمس الذاهب، أو إلفادة تعدده ؛ فإن األول هو اإلخراج من العدم
األمهات إىل الدنيا، والثاين البعث من بطون القبور إىل حمل احلشر، والنشور. ويف أخرى له: وبلقائه، 
وتؤمن ابلبعث، فاللقاء االنتقال إىل دار اجلزاء، والبعث بعث املوتى من قبورهم، وما بعده من حساب، 

، رواية. وقيل: اللقاء احلساب، وقيل رؤية هللا تعاىل وميزان، وجنة، وانر، وقد صرح هبذه األربعة يف
وقيل: املراد ابلبعث بعثة األنبياء ] )وتؤمن( [ ، أي: وأن تؤمن ] )ابلقدر( [ : بفتح الدال، ويسكن 

 (1)ما قدره هللا، وقضاه، وإعادة العامل إما." 
 (1014املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م مرقاة -54 .367
-صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر  - 12" .368

أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا، ويقيموا الصالة، : ) »
"  «عصموا مين دماءهم وأمواهلم، إال حبق اإلسالم، وحساهبم على هللاويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك 

 متفق عليه، إال أن مسلما مل يذكر إال حبق اإلسالم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

: -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن ابن عمر رضي هللا عنهما( : مر ذكره ]قال: قال رسول هللا  - 12
للعلم به، أي أمرين ريب ابلوحي اجللي أو اخلفي ] )أن أقاتل الناس( [ أي: )أمرت( [ : مل يذكر اآلمر 

أبن أجاهدهم وأحارهبم. فـ " أن " مصدرية، أو مفسرة ملا يف األمر من معىن القول ] )حىت يشهدوا( [ 
لناس اب ويف رواية: حىت يقولوا ] )أن ال إله إال هللا، وأن حممدا رسول هللا( [ أكثر الشراح على أن املراد

عبدة األواثن دون أهل الكتاب؛ ألهنم يقولون: ال إله إال هللا، وال يرفع عنهم السيف إال ابإلقرار بنبوة 
أو إعطاء اجلزية، ويؤيده رواية النسائي: أمرت أن أقاتل املشركني، وال  -عليه الصالة والسالم  -حممد 

 . وقال الطييب: املراد األعم، لكن خص منهيتم هذا إال على رواية مل يوجد فيها، وأن حممدا رسول هللا
أهل الكتاب ابآلية. قيل: وهو األوىل ألن األمر ابلقتال نزل ابملدينة مع كل ما خيالف اإلسالم، قال 

د والتبليغ وقراءة فرض عليه التوحي -صلى هللا عليه وسلم  -ابن الصباغ يف " الشامل ": ملا بعث النيب 
[ مث فرض الصالة مبكة، وفرض الصوم بعد 1ربك الذي خلق{ ]العلق:  القرآن بقوله: }اقرأ ابسم

سنتني من اهلجرة، واحلج يف السنة السادسة أو اخلامسة، وأما الزكاة فقيل بعد الصيام، وقيل قبله، وأما 
سخ ناجلهاد فلم يؤذن له مبكة، وأذن له ابملدينة ملن ابتدأ به، مث ابتدأهم به دون احلرم واألشهر احلرم، مث 

ذلك وأبيح ابتداؤهم يف األشهر احلرم واحلرم. وقال ابن حجر: حىت غاية لـ " أمرت " أو " أقاتل " وهو 
أوىل، أي إىل أن أيتوا أبربعة أشياء: ما مل يعطوا اجلزية إن كانوا من أهلها، أو يعقد هلم أمان أو هدنة 

                                         
 1/58املصابيح، املال على القاري مرقاة املفاتيح شرح مشكاة  (1)



214 

 

 إن كانوا من غري أهلها كما استفيد من أدلة أخرى اهـ.

وهو أوىل، خالف األوىل؛ ألن الغاية تتعني للمقاتلة القابلة لالستمرار، وال يصح أن يكون غاية وقوله: 
لألمر؛ لعدم االستقرار ] )ويقيموا الصالة( [ أي املفروضة، أبن أيتوا بشرائطها وأركاهنا اجملمع عليها. 

ه أن الكالم يف املقاتلة وفي قيل فيه دليل ملذهب الشافعي أن اترك الصالة يقتل بشرطه املقرر يف الفقه،
 ملال يف القتل، ومقاتلة اإلمام لتاركي الصالة إىل أن أيتوا هبا حمل وفاق مع أنه منقوض برتك الزكاة فإنه 

. ] )ويؤتوا الزكاة( [ : وهي ال تكون إال مفروضة، وفيه دليل لقتال مانعيها، وال نزاع فيه، يقل به أحد
وا فرضيتهما، وقيل: معناه حىت يقبل -رضي هللا عنهم  -يه الصحابة ومن مث قاتلهم الصديق، وأمجع عل

مث قيل: أراد اخلمسة اليت بين اإلسالم عليها، وإمنا خصتا ابلذكر ألهنما أم العبادات البدنية واملالية 
وأساسهما، والعنوان على غريمها، ولذا كانت الصالة عماد الدين، والزكاة قنطرة اإلسالم، وقرن بينهما 

 القرآن كثريا، أو لكرب شأهنما على النفوس لتكررمها، أو مل يكن الصوم واحلج مفروضني حينئذ، يف
ا جئت حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا، ويؤمنوا يب ومب»واملراد: حىت يسلموا. ويدل عليه رواية البخاري ) 

ال: الشهادة والتحقيق أن يق؛ وهلذا حذفتا يف رواية استغناء عنهما ابلشهادتني ألهنما األصل، « ( به
إشارة إىل ختلية لوح القلب عن الشرك اجللي واخلفي، وسائر النقوش الفاسدة الردية، مث حتليته ابملعارف 
اليقينية، واحلكم اإلهلية، واالعتقادات احلقية، وأحوال املعاد، وما يتعلق ابألمور الغيبية واألحوال 

الة ئه وصفاته اليت دل عليها اسم هللا، ونفى غريه، وصدق رساألخروية؛ ألن من أثبت هللا جبميع أمسا
فقد وىف بعهدة عهده، وبذل غاية جهده يف بداية جهده، وآمن جبميع  -النيب بنعت الصدق واألمانة 

ما وجب من الكتب، والرسل، واملعاد، ولذا مل يتعرض ألعداد سائر األعداد، وإقامة الصالة إرشاد إىل 
 (1)ة، وإتعاب اآلالت اجلسدية، وهي أم العبادات اليت إذا وجدت مل يتأخر." ترك الراحات البدني

 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -55 .369
: -سلم  عليه و صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن أيب هريرة  - 158" .370

من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن " »
 واه مسلم.ر « ". دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم من تبعه، ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 : )من دعا إىل هدى( : قال-صلى هللا عليه وسلم  -هللا )وعن أيب هريرة قال: قال رسول  - 158
الطييب: اهلدى إما الداللة املوصلة أو مطلق الداللة، واملراد هنا ما يهدى به من األعمال الصاحلة وهو 
حبسب التنكري شائع يف جنس ما يقال هدى أعظمه هدى من دعا إىل هللا وعمل صاحلا، وأدانه هدى 
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ى عن طريق املسلمني كان له، أي: للداعي )من األجر مثل أجور من تبعه( : من دعا إىل إماطة األذ
فعمل بداللته أو امتثل أمره )ال ينقص( : بضم القاف )ذلك( : إشارة إىل مصدر كان، كذا قيل، 

 واألظهر أنه راجع إىل األجر )من أجورهم شيئا( .

قال: يت الزما ومتعداي اهـ. والظاهر أن يقال ابن امللك: هو مفعول به أو متييز بناء على أن النقص أي
إن شيئا مفعول به أي شيئا من أجورهم أو مفعول مطلق أي شيئا من النقص )ومن دعا إىل ضاللة( ، 
أي: من أرشد غريه إىل فعل إمث وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه )كان عليه( : ويف نسخة ]له[ : 

 ثل آاثم من تبعه، ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا( .فالالم لالختصاص أو للمشاكلة من اإلمث )م

قال القاضي: أفعال العباد وإن مل تكن موجبة للثواب والعقاب إال أن عادة هللا سبحانه جرت بربطها 
هبا ارتباط املسببات ابألسباب، وفعل العبد ما له أتثري يف صدوره بوجه، فكما يرتتب الثواب والعقاب 

ا على ما هو مسبب عن فعله كاإلشارة إليه والبحث عليه، وملا كانت اجلهة على ما يباشره يرتتب أيض
 اليت استوجب هبا املسبب األجر غري اجلهة اليت استوجب هبا املباشر مل ينقص أجره من أجره شيئا اهـ.

عد من مضاعفة الثواب حبسب تضاعف أعمال أمته مبا ال ي -صلى هللا عليه وسلم  -وهبذا يعلم أن له 
حيد. وكذا السابقون األولون من املهاجرين واألنصار، وكذا بقية السلف ابلنسبة إىل اخللف، وكذا وال 

يف كل طبقة وحني.  -العلماء اجملتهدون ابلنسبة إىل أتباعهم، وبه يعرف فضل املتقدمني على املتأخرين 
توبته ألن التوبة جتب لته بقال ابن حجر: تنبيه: لو اتب الداعي لإلمث وبقي العمل به فهل ينقطع إمث دال

ما قبلها أو ال ألن شرطها رد الظالمة واإلقالع وما دام العمل بداللته موجودا فالفعل منسوب إليه، 
فكأنه مل يرد ومل يقلع؟ كل حمتمل، ومل أر يف ذلك نقال واملنقدح اآلن الثاين اهـ. واألظهر األول وإال فيلزم 

سبه ، مث رد املظامل مقيد ابملمكن، وإقالع كل شيء حبل به أحدمل يقأن نقول بعدم صحة توبته، وهذا 
حتما، وأيضا استمرار ثواب االتباع مبين على استدامة رضا املتبوع به، فإذا اتب وندم انقطع، كما أن 

 من انقطع ثواب املتابعة له، وأيضا كان كثري -نعوذ ابهلل منه  -الداعي إىل اهلدى إن وقع يف الردى 
ة إىل الضاللة، وقبل منهم اإلسالم ملا أن اإلسالم جيب ما قبله، فالتوبة كذلك بل أقوى، الكفار دعا

 (1)فإن التائب من الذنب كمن ال ذنب له. )رواه مسلم( .." 
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -56 .371
"أو حال من الفاعل فقدم اهتماما لشرعية املسألتني يف الدين أو اختصاصا ردا لزعم من ال  .372

يرى جواز املسح على اخلفني، وفيه دليل على أن من قدر أن يصلي صلوات كثرية بوضوء واحد ال 
ملذكور اتكره صالته إال أن يغلب عليه األخبثان، كذا ذكره الشراح، لكن رجع الضمري إىل جمموع اجلمع 
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واملسح على اخلفني يوهم أنه مل يكن ميسح على اخلفني قبل الفتح، واحلال إنه ليس كذلك، فالوجه أن 
يكون الضمري إىل اجلمع فقط جتريدا عن احلال فإنه بيان للقضية الواقعة يف نفس األمر، وغايته أنه يفيد 

 علم )رواه مسلم( .استمرار حكم املسح إىل آخر اإلسالم فينتفي توهم نسخه، وهللا أ

ولعل املناسبة بني هذا احلديث والباب أنه يدل على أن كل ما أريد القيام إىل الصالة ال جيب الوضوء 
( وقال  «عمدا صنعته اي عمر: ) »-صلى هللا عليه وسلم  -على ما يتوهم من ظاهر اآلية، ولذا قال 

جر حمدثون فاغسلوا إخل. وأما ما ذهب إليه ابن ح العلماء: تقدير اآلية إذا أردمت القيام إىل الصالة وأنتم
من أن وجوب الوضوء كان لكل فرض وإن مل حيدث، مث نسخ هبذا احلديث فبعيد من السياق واللحاق، 

 (1)، ويرده أيضا حديث البخاري عن أنس على ما قدمناه.." مل يقل به أحدمع إنه 
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -57 .373
 عليه صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -وعن عبد هللا بن مغفل  - 353" .374

(  «ال يبولن أحدكم يف مستحمه، مث يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه) » -وسلم 
 رتمذي والنسائي، إال أهنما مل يذكرا مث يغتسل فيه أو يتوضأ فيه.رواه أبو داود وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

)وعن عبد هللا بن مغفل( : مبعجمة وفاء مثقلة مفتوحة أول من دخل بلدة تسرت حني فتحها  - 353
 كان من أصحاب يناملسلمون، قال العسقالين: وألبيه صحبة، وروى عنه ابنه عبد هللا، وقال املصنف: مز 

الشجرة، سكن املدينة مث حتول منها إىل البصرة وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إىل البصرة يفقهون 
الناس، ومات ابلبصرة سنة ستني، روى عنه مجاعة من التابعني منهم: احلسن البصري وقال: ما نزل 

يف األزهار  « ( :ال يبولن أحدكم) » -صلى هللا عليه وسلم  -البصرة أشرف منه )قال: قال رسول هللا 
راد املستحم الذي يغتسل فيه من احلميم وهو املاء احلار، وامل« ( : يف مستحمه»النهي فيه للتنزيه ) 

املغتسل مطلقا، ويف معناه املتوضأ، ولذا قال فيما بعد: أو يتوضأ )مث( استبعادية يعين يستبعد من العاقل 
ها )يغتسل فيه( جيوز فيه الرفع أي: مث هو يغتسل واجلزم وهو ظاهر، أن جيمع بني ما قبلها وما بعد

وجوز النصب يف جواب النهي على أن جيعل مث مبنزلة الواو لكنه يلزم أن يكون املعىن النهي عن اجلمع  
كما يف: ال أتكل السمك وتشرب اللنب، واحلال أن البول فيه منهي عنه، سواء كان فيه اغتسال أو 

ة كالم الطييب وقال يف املغين: أجرى الكوفيون " مث " جمرى الفاء والواو يف جواز نصب ال. هذا خالص
املضارع املقرون هبا بعد فعل الشرط واستدل هلم بقراءة احلسن: }ومن خيرج من بيته مهاجرا إىل هللا 

مالك  [ بنصب يدركه، وأجراها ابن100ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا{ ]النساء: 
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ي ال ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم الذ»جمرامها بعد الطلب فأجاز يف قوله عليه الصالة والسالم: ) 
لى ثالثة أوجه. الرفع بتقدير مث هو يغتسل وبه جاءت الرواية، واجلزم ابلعطف ع« ( جيري مث يغتسل منه

اؤها إلمام النووي أن املراد إعطفعل النهي، والنصب قال: إبعطاء مث حكم واو اجلمع فتوهم تلميذه ا
حكمها يف إفادة معىن اجلمع فقال: ال جيوز النصب ألنه يقتضي أن املنهي عنه اجلمع بينهما دون إفراد 

 بل البول منهي عنه سواء أراد االغتسال فيه أو منه أم ال اهـ. مل يقل به أحدأحدمها، وهذا 

يف املعية أيضا، مث ما أورده إمنا جاء من قبل املفهوم  وإمنا أراد ابن مالك إعطاءها حكمها يف النصب ال
ال املنطوق، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ونظريه أجازه الزجاج والزخمشري يف }وال تلبسوا احلق 

[ كون تكتموا جمزوما وكونه منصواب مع أن النصب معناه النهي 42ابلباطل وتكتموا احلق{ ]البقرة: 
ك أن قول النووي يف احلديث الذي ذكره ابن مالك من أن املنهي كل واحد عن اجلمع اهـ. وال ش

منهما صحيح، وإن علم هني أحدمها من حديث آخر كما نبه عليه املغين خبالف كالم الطييب هنا أن 
البول فيه منهي عنه، سواء كان فيه اغتسال أو ال. فإنه ممنوع والصواب أن النهي عن اجلمع بدليل 

 يف نفس هذا احلديث، وألنه لو ابل يف املستحم ومل يغتسل فيه أبن جعله مهجورا من التعليل اآليت
االغتسال فيه أو اغتسل فيه ابتداء ومل يبل فيه جيوز له ذلك )أو يتوضأ فيه( أو للتنويع ال للشك ) 

غسل لأي: أكثر وسواس الطهارة )منه: أي: حيصل من البول يف املستحم مث ا« ( : فإن عامة الوسواس»
فيه. قال ابن امللك: ألنه يصري ذلك املوضع جنسا فيقع يف قلبه وسوسة أبنه هل أصابه منه رشاش أم 
ال؟ وقال ابن حجر: ألن ماء الطهارة حينئذ يصيب أرضه النجسة ابلبول مث يعود إليه فكره البول فيه 

يه شيء من ال يثبت ف لذلك، ومن مث لو كانت أرضه حبيث ال يعود منها رشاش أو كان له منفذ حبيث
البول مل يكره البول فيه إذ ال جير إىل وسواس ألمنه من عود الرشاش إليه يف األول ولطهر أرضه يف الثاين 
أبدىن ماء طهور مير عليها اهـ. وهو يؤيد اعرتاضنا على الطييب، وكأنه ذهل عن كالم الطييب أو انتقل 

رواه أبو داود( . وكذا ابن ماجه )والرتمذي، والنسائي، إىل كالم النووي، ولذا سكت عنه وهللا أعلم. )
إال أهنما( : أي الرتمذي والنسائي كابن ماجه )مل يذكرا: مث يغتسل فيه، أو يتوضأ فيه( . ولعل وجه 

 (1)اإلطالق أن املفهوم من لفظ املستحم هو أن يغتسل فيه أو يتوضأ أو ابلنظر إىل األغلب الواقع.." 
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -58 .375
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال » - 1138" .376

لوا: آمني، وإذا ركع فاركعوا، [ فقو 7تبادروا اإلمام: إذا كرب فكربوا، وإذا قال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: 
ذكر: متفق عليه ؛ إال أن البخاري مل ي« ". وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد
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 [ .7" وإذا قال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

( أي: ال  «ال تبادروا اإلمام: " »)وعن أيب هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم - 1138
[ فقولوا: آمني( : فيه 7تسبقوه فاملغالبة للمبالغة )إذا كرب فكربوا، وإذا قال: }وال الضالني{ ]الفاحتة: 

"، قال ابن حجر: أي إذا أراد أن « وإذا قرأ فأنصتوا»إشارة إىل األمر ابالستماع كما ورد يف رواية " 
نه يسن مقارنة أتمينه لتأمني إمامه. قلت: هذا التقدير خطأ خمالف يقول ملا مر يف حبث التأمني أ

[ فيصري مقدما 7للمطلوب، فإنه حينئذ يقع أتمني املأمومني عند قول اإلمام }وال الضالني{ ]الفاحتة: 
من األئمة. )وإذا( : ويف نسخة: فإذا )ركع فاركعوا( : الفاء التعقيبية  ومل يقل به أحدعلى أتمني اإلمام 

شري إىل مذهبنا الذي قدمنا )وإذا قال: مسع هللا ملن محده، فقولوا: اللهم ربنا لك احلمد( : وظاهره ت
التقسيم والتوزيع كما عليه أئمتنا. )متفق عليه، إال أن البخاري مل يذكر: " وإذا قال: }وال الضالني{ 

 (1)[ : يعين مع قوله فقولوا: آمني.." 7]الفاحتة: 
 (1014مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، املال على القاري )م -59 .377
"ويؤيد األول ما عند اإلمساعيلي، مث قال: " رب اغفر يل، غفر له "، أو قال " فدعا، استجيب  .378

ال، وهللا من غري لفظ، مث قله "، شك الوليد، ذكره األهبري، ويف احلصن: " اللهم اغفر يل " أو يدعو 
أعلم )" استجيب له "( ، أي: ما دعاه من خصوص املغفرة أو من عموم املسألة، قال ابن امللك: املراد 
هبا االستجابة اليقينية ؛ ألن االحتمالية اثبتة يف غري هذا الدعاء )" فإن توضأ وصلى "( : قال الطييب 

ىن ا أو على قوله: قال ال إله إال هللا، واألول أظهر، واملعقوله: فإن توضأ جيوز أن يعطف على قوله: دع
من استيقظ من النوم فقال: كيت وكيت مث إن دعا استجيب له، فإن صلى )" قبلت صالته "( . اهـ. 

 هذه اجلملة، يف ومل يقل به أحدوكأنه اختار األول لقربه اللفظي، مع أنه يلزم منه الشك والرتديد، 
ة ألن املدار على املعاين، قال ابن امللك: وهذه املقبولية اليقينية على الصالة املتعقب فالظاهر هو الثاين ؛

 (2)على الدعوة احلقيقية كما قبلها. )رواه البخاري( : ورواه األربعة على ما يف احلصن.." 
 (1014صابيح، املال على القاري )م مرقاة املفاتيح شرح مشكاة امل-60 .379
لة كان إذا أوى إىل فراشه كل لي  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »وعن عائشة  - 2132" .380

[ وقل أعوذ برب الفلق وقل 1مجع كفيه مث نفث فيهما فقرأ فيهما }قل هو هللا أحد{ ]اإلخالص: 
ده، على رأسه ووجهه وما أقبل من جس أعوذ برب الناس مث ميسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ هبما
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صلى هللا  -متفق عليه، وسنذكر حديث ابن مسعود ملا أسري برسول هللا « . يفعل ذلك ثالث مرات
 يف ابب املعراج إن شاء هللا تعاىل. -عليه وسلم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

( ، ى( ابلقصر وميد )إىل فراشهكان إذا أو   -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن عائشة أن النيب  - 2132
أي أاته واستقر فيه )كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما( قيل: النفث إخراج ريح من الفم مع شيء من 
الريق، وقال اجلزري يف املفتاح: النفث شبيه ابلنفخ وهو أقل من التفل ألن التفل ال يكون إال ومعه 

 موس )فقرأ( ، أي بعد النفث وعقبيه )فيهما( ، أي يفشيء من الريق اهـ ويوافقه ما يف اهلداية والقا
الكفني )قل هو هللا أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس( قال الطييب: دل ظاهره على أن 
النفث مقدم على القراءة فقيل: خالف السحرة، أو املعىن: مث أراد النفث فقرأ فنفث، قال بعض شراح 

  يقل به أحدملوقرأ ابلواو وهو الوجه ألن تقدمي النفث على القراءة مما  املصابيح وىف صحيح البخاري:
وذلك ال يلزم من الواو بل من الفاء ولعل الفاء سهو من الكاتب أو الراوي، قال ابن امللك: ختطئة 
الرواة العدول مبا عرض له من الرأي خطأ هال قاسوا هذه الفاء على ما يف قوله " }فإذا قرأت القرآن 

[ " على أن التوبة 54[ " وقوله " }فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا{ ]البقرة: 98تعذ ابهلل{ ]النحل: فاس
مؤخرة عن القتل، فاملعىن مجع كفيه مث عزم على النفث فيهما فقرأ فيهما اهـ وهو مآل أتويل الطييب وقوله 

عطف  طها، قال ابن حجر:التوبة مؤخرة عن القتل ال وجه له ألن القتل إمنا هو عالمة توبتهم أو شر 
بثم لرتتب النفث فيهما على مجعهما مث ابلفاء ليبني أن ذلك النفث ليس املراد به جمرد نفخ مع ريق بل 
مع قراءته فهي مرتبة على ابتداء النفث مقارنة لبقيته، وقال الطييب: وزعم أن احلديث جاء يف صحيح 

النايف  أن يكون يف نسخة صحيحة واملثبت مقدم على البخاري ابلواو مردود ألنه فيه ابلفاء اهـ وحيتمل
)مث ميسح هبما ما استطاع من جسده، يبدأ( بيان أو بدل ليمسح )هبما( ، أي مبسحهما )على رأسه 
ووجهه وما أقبل من جسده( ، وما أدبر منه )يفعل ذلك ثالث مرات. متفق عليه( قال اجلزري يف 

صلى  -علم )وسنذكر حديث ابن مسعود ملا أسري برسول هللا احلصن: رواه البخاري واألربعة، وهللا أ
يف ابب املعراج إن شاء هللا تعاىل( وهو إما لتكرره حوله إليه أو لكونه أنسب بذلك  -هللا عليه وسلم 

وها أان ها هنا أذكر احلديث على ما يف املصابيح بشرحه البن امللك  -وهللا أعلم ابلصواب  -الباب 
ي إذ أسرى جمهول أسرى يسر  -صلى هللا عليه وسلم  -كتاب: ملا أسري برسول هللا تتميما لفائدة ال

ليال وإمنا املراد هنا ليلة املعراج انتهى به على صيغة اجملهول إىل سدرة املنتهى وهي شجرة يف أقصى اجلنة 
أل األعلى، ملينتهي إليها علم األولني واآلخرين وال يتعداها أو أعمال العباد أو نفوس السائحني يف ا

فيجتمعون فيه اجتماع الناس يف أنديتهم وال يطلع على ما وراءها غري هللا، فأعطي ثالاث: أعطي الصلوات 
اخلمس وخواتيم سورة البقرة وغفر بصيغة اجملهول ملن ال يشرك ابهلل شيئا من أمته. املقحمات بضم امليم 
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 النار، نوب اليت تقحم أصحاهبا، أي تلقيهم يفواحلاء املهملة اخلفيفة املكسورة مرفوعة بغفر وهي الذ
 -سلم صلى هللا عليه و  -ومنهم من يشددها من قحم يف األمر إذا دخل فيه من غري رؤية يعين أعطي 

 (1)الشفاعة ألهل الكبائر من أمته.." 
 (1014صابيح، املال على القاري )م مرقاة املفاتيح شرح مشكاة امل-61 .381
"مالك رواية إحرامها ابلعمرة وأوله ابن عبد الرب أبنه من حيث إن فسخ العمرة وجعلها حجا  .382

، خبالف فسخ احلج إىل العمرة فإنه خمتلف يف جوازه إىل اآلن، على أن رفضها لعمرهتا مل يقل به أحد
ج هلا برفض عمرهتا ترك التحلل منها، وإدخال احلابلكلية غري حمقق، فقد قال مجاعة: حيتمل أن أمره 

أمرها  -الم عليه الصالة والس -وهو مردود أبنه  -رمحه هللا  -عليها حىت تصري قارنة، ذكره ابن حجر 
 بنقض شعرها ومشط رأسها، ورواية مسلم فأمسكي عن العمرة أي عن أعماهلا ألجل رفضها.

لت: وارجع حبج العتقادها أن إفراد العمرة ابلعمل، أفضل وإهنا قا -رمحه هللا  -وأما قول ابن حجر 
ورد هذا التأويل برواية أمحد وأرجع أان حبجة ليس معها عمرة، وهذا صريح لقول أئمتنا إهنا تركت العمرة 
وحجت مفردة، وأخذوا منه أن للمرأة إذا أهلت ابلعمرة متمتعة فحاضت قبل الطواف أن ترتك العمرة، 

، وكذا إذا ضاق الوقت، ووقف القارن قبل أفعال العمرة فإنه يكون رافضا لعمرته، وهتل ابحلج مفردة
فيقضيها ويلزمه دم لرفضها، وال ينافيه رواية مسلم أهنا أهلت بعمرة فحاضت بسرف فقال هلا أهلي 
ابحلج، فلما طهرت وطافت وسعت أي بعد الوقوف قال هلا قد حللت من حجك وعمرتك، وذلك 

ال العمرة ال أهنا فسخت العمرة ابحلج، إذ ال قائل به كما قال مالك، مث ملا شكت ألهنا رفضت أفع
إليه أهنا جتد يف نفسها أهنا مل تطف إال بعد احلج والناس يرجعون حبجة وعمرة كاملة أعمرها من التنعيم، 

ن مأي يقوم مقامهما يف اجلملة وأهنا خترج « . طوافك يسعك حلجتك وعمرتك»وأما رواية مسلم: 
 إحرام العمرة.

دنة، ( وهو بضم الباء وسكون الدال مجع ب-صلى هللا عليه وسلم  -)وقدم علي من اليمن ببدن النيب 
)ماذا قلت( هلا،  لعلي -صلى هللا عليه وسلم  -واملراد هنا ما يتقرب بذحبه من اإلبل )فقال( أي النيب 

نكر ذلك لبست ثيااب صبيغا واكتحلت فأفيمن حل و  -رضي هللا عنها  -وجاء يف رواية )فوجد فاطمة 
 - عنه رضي هللا -عليها( قال النووي: قلنا ظنا أنه ال جيوز، فقالت: إن أيب أمرين هبذا، فكان علي 

نعت، حمرشا على فاطمة للذي ص -صلى هللا عليه وسلم  -ابلعراق يقول: فذهبت إىل رسول هللا 
يها، فقال: ما ذكرت عنه، فأخربته أين أنكرت ذلك علفي -صلى هللا عليه وسلم  -مستفتيا لرسول هللا 

صدقت صدقت ماذا قلت )حني فرضت احلج( أي ألزمته على نفسك ابلنية والتلبية قال تعاىل: }فمن 
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رمحه  -[ )قلت اللهم إين أهل مبا أهل به رسولك( قال ابن امللك 197فرض فيهن احلج{ ]البقرة: 
 -وسلم  صلى هللا عليه -ل على إحرام غريه )قال( أي النيب هللا: يدل على جواز تعليق إحرام الرج

)فإن معي( بسكون الياء وفتحها أي إذا علقت إحرامك إبحرامي، فإين أحرمت ابلعمرة ومعي )اهلدي( 
وال أقدر أن أخرج من العمرة ابلتحلل )فال حتل( هني أو نفي أي ال حتل أنت ابخلروج من اإلحرام كما 

 العمرة واحلج. ال أحل، حىت تفرغ من

)قال( أي جابر )فكان مجاعة اهلدي( أي من اإلبل )الذي قدم به( أي بذلك اهلدي )علي من اليمن( 
أي من اهلدي  مائة( -صلى هللا عليه وسلم  -)والذي أتى به النيب  -صلى هللا عليه وسلم  -أي له 

يكن معه هدي بعد الفراغ  )قال( أي جابر )فحل الناس( أي خرج من اإلحرام من أحرم ابلعمرة ومل
مل حتل  -رضي هللا عنها  -رمحه هللا: قيل هذا عام خمصوص ألن عائشة  -منها )كلهم( قال الطييب 

ومل تكن ممن ساق اهلدي، أقول لعلها ما أمرت بفسخ احلج إىل العمرة أو كانت معتمرة وأمرت إبدخال 
ع أن احللق رمحه هللا: وإمنا قصروا م -الطييب احلج عليها لتكون قارنة كما سيأيت قريبا )وقصروا( قال 

أفضل ألن يبقى هلم بقية من الشعر حىت حيلق يف احلج اهـ. وليكون شعرهم يف ميزان حجتهم أيضا 
سببا لزايدة أجرهم، وليكونوا داخلني يف املقصرين واحمللقني، جامعني بني العمل ابلرخصة والعزمية )إال 

( استثناء من ضمري حلوا )ومن كان معه هدي( عطفا على املستثىن -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 
)فلما كان يوم الرتوية( وهو اليوم الثامن من ذي احلجة، مسي به ألن احلجاج يرتوون ويشربون فيه من 

 (1)املاء ويسقون الدواب ملا بعده، وقيل ألن اخلليل تروى فيه أي تفكر يف ذبح." 
 (1031التيسري بشرح اجلامع الصغري، املناوي، عبد الرؤوف )م -62 .383
"مباء طهور )سبع مرات أوالهن ابلرتاب( ويف رواية أخراهن فتساقطا وبقي وجوب واحدة من  .384

ألنه  هالسبع ويف رواية وعفروه الثامنة ابلرتاب وليس فيه دليل على وجوب غسله اثمنة خالفا ملن زعم
إمنا مساها اثمنة الشتماهلا على نوعي الطهور احتج به الشافعي على جناسة الكلب ألن الطهارة إما عن 
حدث أو خبث وال حدث على اإلانء فتعني كوهنا للخبث والتعفري ابلرتاب تعبدي وقيل للجمع بني 

 الطهورين )م د عن أيب هريرة(

ر ل( ابلبناء للمفعول )سبعا األوىل ابلرتاب( الطهور )واهل)طهور إانء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغس
مثل ذلك( هذا يف الكلب مرفوع ويف اهلر موقوف ورفعه غلط وبفرض الرفع هو ابلنسبة للهر مرتوك 

 من أهل املذاهب املنبوعة )ك عن أيب هريرة( وقال صحيح وأقروه مل يقل به أحدالظاهر 

جنس ابملوت )دابغه( فيه رد على من قال ال يطهر جلد امليتة )طهور كل أدمي( أي مطهر كل جلد ميتة 
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ابلدابغ )أبو بكر( الشافعي )يف الغيالنيات عن عائشة( قالت ماتت شاة مليمونة فقال هلا املصطفى 
 أال استمتعتم إبهاهبا فقالت كيف وهي ميتة فذكره ورواته ثقات

لدال عام( حبصور الربكة فيه )والدين( بكسر ا)طهور الطعام( أي الطهور ألجل أكل الطعام )يزيد يف الط
)والرزق( أي يبارك يف كل منها واملراد الوضوء قبل الطعام وهو اللغوي )أبو الشيخ( بن حيان )عن عبد 

 هللا بن جراد( بصغية احليوان املعروف

ي ثوابه أ)طواف سبع( ابلكعبة )ال لغو فيه( أي ال ينطق فيه الطائف بباطل وال لغط )يعدل عتق رقبة( 
 مثل ثواب العتق )عب عن عائشة(

)طوافك( ابلكسر خطااي لعائشة )ابلبيت وسعيك بني الصفا واملروة يكفيك حلجك وعمرتك( فيه أن 
القارن ال يلزمه إال ما يلزم املفرد وأنه جيز به طواف واحد وسعي واحد وبه قال الثالثة خالفا أليب حنيفة 

 )د عن عائشة( وسكت عليه فهو صاحل

)طوىب( أتنيث أطيب أي راحة وطيب عيش حاصل )للشأم( قيل وما ذاك قال )ألن مالئكة الرمحن 
ابسطة أجنحتها عليها( أي حتفها وحتوطها إبنزال الربكة ودفع املهالك واملؤايت )حم ت ك عن زيد بن 

 اثبت( // إبسناد صحيح //

إلعالم بشرف بدل رمحته والقصد بذلك ا)طوىب للشأم أن الرمحن لباسط رمحته عليه( لفظ الطرباين يده 
 ذلك اإلقليم وفضل السكىن به )طب عنه( ورجاله رجال الصحيح

)طوىب للغرابء( قالوا ومن هم قال )أانس صاحلون يف أانس سوء كثري من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم( 
 ويف رواية من يبغضهم أكثر ممن حيبهم )حم عن ابن عمرو( بن العاص وفيه ابن هليعة

طوىب للمخلصني( أي الذين أخلصوا أعماهلم من شوائب الرايء وحمضوا عبادهتم هلل )أولئك مصابيح )
اهلدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء( ألهنم ملا أخلصوا يف املراقبة وقطعوا النظر عما سواه مل يكن لغريه 

 عليهم سطان من فتنة وال شيطان )حل عن ثوابن( // إبسناد ضعيف //

قني( يوم القيامة )إىل ظل هللا( أي إىل ظل عرشه قيل من هم قال )الذين إذا أعطوا احلق )طوىب للساب
قبلوه وإذا سئلوه بذلوه( أي أعطوه من غري مطل وال تسويف )والذين حيكمون للناس حبكمهم ألنفسهم( 

 ؤلف حلسنهملأي مبثله وهذه صفة أهل القناعة وهي احلياة الطيبة )احلكيم( يف نوادره )عن عائشة( رمز ا

)طوىب للعلماء( أي اجلنة هلم )طوىب للعباد( بضم املهملة وشد املوحدة مجع عابد )ويل ألهل األسواق( 
 أي شدة هلكة هلم الستيالء الغفلة والتخليط عليهم )فر عن أنس( بن مالك

 (1))طوىب." 
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 (1031اوي، عبد الرؤوف )م فيض القدير، املن-63 .385
)احلقوه( بكسر الالم )كله( أي شعر الرأس أي أزيلوه حبلق أو غريه كقص أو نورة  - 275" .386

وخص احللق لغلبته وسالمته من األذى وغريه قد يؤذي. قال احلراين: واحللق إزالة ما يتأتى الزوال فيه 
رواية أو  تمع كل شيء رأسه )أو اتركوه( ويفابلقطع من اآللة املاضية يف عمله والرأس جمتمع اخللقة وجم

ذروه )كله( فإن احللق لبعض الرأس وترك بعضه مثله ويسمى القزع فهو مكروه مطلقا تنزيها إال لعذر 
سواء كان لرجل أو امرأة ذكره النووي وسواء كان يف القفا أو الناصية أو الوسيط خالفا لبعضهم وأكده 

ذلك كما رادة األكثر وذلك ملا فيه من التشويه وتقبيح الصورة والتعليل ببقوله كله دفعا لتوهم التجوز إب
قال القرطيب أشبه منه أبنه زي أهل الدعارة والفساد وأبنه زي اليهود وفهم من إطالقه عموم النهي كما 
لو ترك منه مواضع متفرقة أو حلق األكثر وترك حمال واحدا وهذا من كمال حمبة املصطفى صلى هللا 

وسلم للعدل فإنه أمر به حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه فنهاه عن حلق بعض وترك بعض ألنه  عليه
ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاراي ونظريه املشي يف نعل واحدة وقوله احلقوه كله يدل 
 على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وذهب بعض املالكية إىل ختصيصه حبالة الضرورة حمتجا بورود

النهي عنه إال يف احلج لكونه من فعل اجملوس والصواب احلل بال كراهة وال خالف األوىل وأما قول أي 
شامة األوىل تركه ملا فيه من التشويه وخمالفة طريق املصطفى صلى هللا عليه وسلم إذ مل ينقل عنه أنه كان 

في حيز املنع بال مل أيذن به هللا فحيلقه بل إذا قصد به التقرب يف غري نسك أمث ألنه شرع يف الدين ما 
ريب كيف وقد حلق املصطفى صلى هللا عليه وسلم رؤوس أبناء جعفر بن أيب طالب ويف أيب داود أنه 
أتى النيب صلى هللا عليه وسلم رجل اثئر الرأس فقال مه أحسن إىل شعرك أو احلقه فانظر كيف سوى 

ملريد  هذا املقام قول حجة االسالم ال أبس حبلقهبني ترجيله وحلقه وخريه بينهما؟ وأعدل حديث يف 
التنظيف وال أبس برتكه ملن يدهن ويرتجل يعين من قدر على دهنه وترجيله فبقاؤه له أوىل ومن عسر 
عليه كضعيف وفقري منقطع علم من بقائه أنه يتلبد وجيمع الوسخ والقمل فالتنظيف منه حبلقه أوىل 

فحلقها له مكروه حيث ال ضرر بل إن كانت مفرتشة ومل أيذن احلليل  والكالم كله يف الذكر أما األنثى
حرم بل عده يف املطامح من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا حلقت رأسها بال إذن زوجها 

 مل يقل به أحدسقط صداقها وذلك صرخة من الشيطان 

عليه وسلم  اب قال رأى النيب صلى هللا)د( يف الرتجيل )ن( يف الزينة )عن( عبد هللا )بن عمر( بن اخلط
صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فذكره وقضية صنيع املؤلف أنه مل خيرج يف أحد الصحيحني وإال ملا 
عدل عنه وهو غريب فقد خرجه مسلم تلو حديث النهي عن القزع ابلسند الذي ذكره وأخرجه به أبو 

ود له املؤلف ومن مث عزاه احلميدي كأيب مسع داود لكنه مل يذكر لفظه بل قال ولذلك فلم يتفطن
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الدمشقي إىل مسلم وتبعهما املزي يف األطراف قال يف اجملموع وحديث أيب داود صحيح على شرط 
 (1)الشيخني." 

 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -64 .387
ما يقع من افرتاق بعد اجتماع يف أمر من األمور  )اختالف( افتعال من اخللف وهو - 288" .388

ذكره احلراين )أميت( أي جمتهدي أميت يف الفروع اليت يسوغ االجتهاد فيها فالكالم يف االجتهاد يف 
األحكام كما يف تفسري القاضي قال: فالنهي خمصوص ابلتفرق يف األصول ال الفروع انتهى. قال 

صول ضالل وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما السبكي: وال شك أن االختالف يف األ
ذهب إليه مجع من أن املراد االختالف يف احلرف والصنائع فرده السبكي أبنه كان املناسب على هذا 
أن يقال اختالف الناس رمحة إذ ال خصوص لألمة بذلك فإن كل األمم خمتلفون يف احلرف والصنائع 

ره إمام احلرمني يف النهاية كاحلليمي من أن املراد اختالفهم يف املناصب فال بد من خصوصية قال: وما ذك
والدرجات واملراتب فال ينساق الذهن من لفظ االختالف إليه )رمحة( للناس كذا هو اثبت يف رواية من 
عزى املصنف احلديث إليه فسقطت اللفظة منه سهوا أي اختالفهم توسعة على الناس جبعل املذاهب  

عددة بعث النيب صلى هللا عليه وسلم بكلها تضيق هبم األمور من إضافة احلق الذي فرضه كشرائع مت
هللا تعاىل على اجملتهدين دون غريهم ومل يكلفوا ما ال طاقة هلم به توسعة يف شريعتهم السمحة السهلة 

صحابه أفاختالف املذاهب نعمة كبرية وفضيلة جسيمة خصت هبا هذه األمة فاملذاهب اليت استنبطها 
فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له وقد وعد بوقوع ذلك فوقع وهو من 
معجزاته صلى هللا عليه وسلم أما االجتهاد يف العقائد فضالل ووابل كما تقرر واحلق ما عليه أهل السنة 

تقتضي  ياق اإلثبات الواجلماعة فقط فاحلديث إمنا هو يف االختالف يف األحكام ورمحة نكرة يف س
عموما فيكفي يف صحته أن حيصل يف االختالف رمحة ما يف وقت ما يف حال ما على وجه ما. وأخرج 
البيهقي يف املدخل عن القاسم بن حممد أو عمر بن عبد العزيز ال يسرين أن أصحاب حممد مل خيتلفوا 

حايب من حديث ابن عباس مرفوعا أصألهنم لو مل خيتلفوا مل تكن رخصة ويدل لذلك ما رواه البيهقي 
مبنزلة النجوم يف السماء فبأيهم اقتديتم اهتديتم واختالف أصحايب لكم رمحة قال السمهودي: واختالف 
الصحابة يف فتيا اختالف األمة وما روي من أن مالكا ملا أراده الرشيد على الذهاب معه إىل العراق 

ل عثمان الناس على القرآن. فقال مالك: أما محل على املوطأ كما مح -[210]-وأن حيمل الناس 
الناس على املوطأ فال سبيل إليه ألن الصحابة رضي هللا تعاىل عنهم افرتقوا بعد موته صلى هللا عليه 
وسلم يف األمصار فحدثوا فعند أهل كل مصر علم وقد قال صلى هللا عليه وسلم اختالف أميت رمحة  
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يف األحكام كما نقله ابن الصالح عن مالك من أنه قال يف اختالف كالصريح يف أن املراد االختالف 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمطئ ومصيب فعليك االجتهاد قال وليس كما قال انس فيه 
توسعة على األمة ابالجتهاد إمنا هو ابلنسبة إىل اجملتهد لقوله فعليك ابالجتهاد فاجملتهد مكلف مبا أداه 

ه فال توسعة عليه يف اختالفهم وإمنا التوسعة على املقلد فقول احلديث اختالف أميت رمحة إليه اجتهاد
للناس أي ملقلديهم ومساق قول مالك خمطئ ومصيب إخل إمنا هو الرد على من قال من كان أهال 

اتفاقهم و لالجتهاد له تقليد الصحابة دون غريهم ويف العقائد البن قدامة احلنبلي أن اختالف األئمة رمحة 
 حجة انتهى

]فإن قلت[ هذا كله ال جيامع هنى هللا تعاىل عن االختالف بقوله تعاىل }واعتصموا حببل هللا مجيعا وال 
تفرقوا{ وقوله تعاىل }وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات{ اآلية ]قلت[ 

 اء الرد عليه مجع جم منهم ابن العريبهذه دسيسة ظهرت من بعض من يف قلبه مرض وقد قام أبعب
وغريه مبا منه أنه سبحانه وتعاىل إمنا ذم كثرة االختالف على الرسل كفاحا كما دل عليه خرب إمنا أهلك 
الذين من قبلكم كثرة اختالفهم على أنبيائهم وأما هذه األمة فمعاذ هللا تعاىل أن يدخل فيها أحد من 

ذين اختلفوا بعذاب عظيم واملعرتض موافق على أن اختالف هذه األمة العلماء املختلفني ألنه أوعد ال
يف الفروع مغفور ملن أخطأ منهم فتعني أن اآلية فيمن اختلف على األنبياء فال تعارض بينها وبني 
احلديث وفيه رد على املتعصبني لبعض األئمة على بعض وقد عمت به البلوى وعظم به اخلطب قال 

اختالف كبري يف الفروع وبعض األصول وللقليل منهم غلطات وزلقات ومفردات  الذهيب: وبني األئمة
منكرة وإمنا أمران ابتباع أكثرهم صوااب وجنزم أبن غرضهم ليس إال اتباع الكتاب والسنة وكلما خالفوا فيه 

قد ف لقياس أو أتويل قال وإذا رأيت فقيها خالف حديثا أو رد حديثا أو حرف معناه فال تبادر لتغليطه
قال علي كرم هللا وجهه ملن فال له أتظن أن طلحة والزبري كاان على ابطل اي هذا إنه ملبوس عليك إن 
احلق ال يعرف ابلرجال اعرف احلق تعرف أهله وما زال االختالف بني األئمة واقعا يف الفروع وبعض 

سوله حق ن ما شرعه ر األصول مع اتفاق الكل على تعظيم الباري جل جالله وأنه ليس كمثله شيء وأ
وأن كتاهبم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة وإمنا وضعت املناظرة لكشف احلق وإفادة العامل االذكى 
العلم ملن دونه وتنبيه األغفل األضعف فإن داخلها زهو من األكمل وانكسار من األصغر فذاك دأب 

 ىوس الشريرة املنطفية انتهالنفوس الزكية يف بعض األحيان غفلة عن هللا فما الظن ابلنف
وجيب علينا أن نعتقد أن األئمة األربعة والسفيانني واألوزاعي وداود الظاهري وإسحاق بن راهويه وسائر 
األئمة على هدى وال التفات ملن تكلم فيهم مبا هم بريئون منه والصحيح وفاقا للجمهور أن املصيب 

بل يؤجر  ة وأن اجملتهد كلف إبصابته وأن خمطئه ال أيمثيف الفروع واحد وهلل تعاىل فيما حكم عليه أمار 
فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فأجر نعم إن قصر اجملتهد أمث اتفاقا وعلى غري اجملتهد أن يقلد مذهبا 
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معينا وقضية جعل احلديث االختالف رمحة جواز االنتقال من مذهب آلخر والصحيح عند الشافعية 
لصحابة وكذا التابعني كما قاله إمام احلرمني من كل من مل يدون مذهبه جوازه لكن ال جيوز تقليد ا

فيمتنع تقليد غري األربعة يف القضاء واالفتاء ألن املذاهب األربعة انتشرت وحتررت حىت ظهر تقييد 
مطلقها وختصيص عامها خبالف غريهم النقراض اتباعهم وقد نقل اإلمام الرازي رمحه هللا تعاىل إمجاع 

 ني على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة وأكابرهم انتهىاحملقق

نعم جيوز لغري عامي من الفقهاء املقلدين تقليد غري األربعة يف العمل لنفسه إن علم نسبته ملن جيوز 
تقليده ومجع شروطه عنده لكن بشرط أن ال يتتبع الرخصة أبن أيخذ من كل مذهب األهون حبيث 

قه وإال مل جيز خالفا البن عبد السالم حيث أطلق جواز تتبعها وقد حيمل  تنحل ربقة التكليف من عت
إىل االحنالل املذكور وقول ابن احلاجب   -[211]-كالمه على ما إذا تتبعها على وجه ال يصل 

كاآلمدي من عمل يف مسألة بقول إمام ليس له العمل فيها بقول غريه اتفاقا إن أراد به اتفاق األصوليني 
على اتفاق الفقهاء والكالم فيه وإال فهو مردود ومفروض فيما لو بقي من آاثر العمل األول فال يقضي 

ما يستلزم تركب حقيقة ال يقول هبا كل من اإلمامني كتقليد اإلمام الشافعي يف مسح بعض الرأس 
عة نفسها ال قواإلمام مالك يف طهارة الكلب يف صالة واحدة فعلم أنه إمنا ميتنع تقليد الغري يف تلك الوا

غري مثلها كأن أفىت ببيونة زوجته بنحو تعليق فنكح أختها مث أفىت أبن ال بينونة ليس له الرجوع لألوىل ب
إابنتها وكان أخذ بشفعة جوار تقييدا للحنفي مث استحقت عليه فيمتنع تقليده الشافعي يف تركها ألن  

جلوار اإلمام الشافعي يف عدم القول بشفعة اكال من اإلمامني ال يقول به فلو اشرتى بعده عقارا وقلد 
مل مينعه ما تقدم من تقليده يف ذلك فله االمتناع يف تسليم العقار الثاين وإن قال اآلمدي وابن احلاجب 
ومن على قدمها كاحمللى ابملنع يف هذا وعمومه يف مجيع صور ما وقع العمل به أوال فهو ممنوع وزعم 

كشي أن القاضي أاب الطيب أقيمت صالة اجلمعة فهم ابلتكبري فذرق االتفاق عليه ابطل وحكى الزر 
عليه طري فقال أان حنبلي فأحرم ومل مينعه عمله مبذهبه من تقليد املخالف عند احلاجة وممن جرى على 
ذلك السبكي فقال: املنتقل من مذهب آلخر له أحوال: األول أن يعتقد رحجان مذهب الغري فيجوز 

 راحج يف ظنه الثاين أن يعتقد رجحان شيء فيجوز الثالث أن يقصد بتقليده الرخصةعمله به اتباعا لل
فيما حيتاجه حلاجة حلقته أو ضرورة أرهقته فيجوز الرابع أن يقصد جمرد الرتخص فيمتنع ألنه متبع هلواه 

ن أ ال للدين اخلامس أن يكثر ذلك وجيعل اتباع الرخص ديدنه فيمتنع ملا ذكر ولزايدة فحشه السادس
جيتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة ابإلمجاع فيمتنع السابع أن يعمل بتقليد األول كحنفي يدعي شفعة 
جوار فيأخذها مبذهب احلنفي فتستحق عليه فرييد تقليد اإلمام الشافعي فيمتنع خلطئه يف األوىل أو 

 الثانية وهو شخص واحد مكلف

: أان ال البلقيين عن التقليد يف املسألة السرحيية فقالقال: وكالم اآلمدي وابن حجاب منزل عليه وسئل 
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أفيت بصحة الدور لكن إذا قلد من قال بعدم وقوع الطالق كفى وال يؤاخذه هللا سبحانه وتعاىل ألن 
الفروع االجتهادية ال يعاقب عليها أي مع التقليد وهو ذهاب منه إىل جواز تقليد املرجوح وتتبعه قال 

ن منع تتبع الرخص إذا مل يقصد به مصلحة دينية وإال فال منع كبيع مال الغائب بعضهم: وحمل ما مر م
فإن السبكي أفىت أبن األوىل تقليد الشافعي فيه الحتياج الناس غالبا يف حنو مأكول ومشروب إليه 

فىت أواألمر إذا ضاق اتسع وعدم تكرير الفدية بتكرر احملرم اللبس فاألوىل تقليد الشافعي ملالك فيه كما 
به األبشيطي وذهب احلنفية إىل منع االنتقال مطلقا قال يف فتح القدير: املنتقل من مذهب ملذهب 
ابجتهاد وبرهان آمث عليه التعزير وبدوهنما أوىل مث حقيقة االنتقال إمنا تتحقق يف حكم مسألة خاصة 

لعمل به على و التزمت اقلد فيها وعمل هبا وإال فقوله قلدت أاب حنيفة فيما أفىت به من املسائل أ
اإلمجال وهو ال يعرف صورها ليس حقيقة التقليد بل وعد به أو تعليق له كأنه التزم العمل بقوله فيما 
يقع له فإذا أراد هبذا االلتزام فال دليل على وجوب اتباع اجملتهد إبلزامه نفسه بذلك قوال أو نية شرعا 

م ال تعلمون{ تاجه بقوله تعاىل }فاسئلوا أهل الذكر إن كنتبل الدليل اقتضى العمل بقول اجملتهد فيما حي
واملسؤول عنه إمنا يتحقق عند وقوع احلادثة قال والغالب أن مثل هذه االلتزامات لكف الناس عن تتبع 
الرخص إال أن أخذ العامي يف كل مسألة بقول جمتهد أخف عليه وال يدري ما مينع هذا من النقل 

ليد املالكية إىل جواز االنتقال بشروط ففي التنقيح للقرايف عن الزانيت التقوالعقل انتهى وذهب بعض 
جيوز بثالثة شروط: أن ال جيمع بينهما على وجه خيالف اإلمجاع كمن تزوج بال صداق وال ويل وال 

ز وأن يعتقد يف مقلده الفضل وأن ال يتتبع الرخص واملذاهب وعن غريه جيو  مل يقل به أحدشهود فإنه 
 ينقض فيه قضاء القاضي وهو ما خالف اإلمجاع أو القواعد الكلية أو القياس اجللي ونقل عن فيا ال

احلنابلة ما يدل للجواز وقد انتقل مجاعة من املذاهب األربعة من مذهبه لغريه منهم عبد العزيز بن عمران  
احلنفي إىل  من مذهب كان مالكيا فلما قدم اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل مصر تفقه عليه وأبو ثور

مذهب الشافعي وابن عبد احلكم من مذهب مالك إىل الشافعي مث عاد وأبو جعفر بن نصر من احلنبلي 
إىل الشافعي والطحاوي من الشافعي إىل احلنفي واإلمام السمعاين من احلنفي إىل الشافعي واخلطيب 

-رس صاحب اجململ من الشافعي البغدادي واآلمدي وابن برهان من احلنبلي إىل الشافعي وابن فا
للمالكي وابن الدهان من احلنبلي للحنفي مث حتول شافعيا وابن دقيق العيد من املالكي  -[212]

للشافعي وأبو حيان من الظاهري للشافعي ذكره األسنوي وغريه. وإمنا أطلنا وخرجنا عن جادة الكتاب 
قال بعض علماء الروم:  (1)عني إتقاهنا لشدة احلاجة لذلك وقد ذكر مجع أنه من املهمات اليت يت

املهدي يرفع اخلالف وجيعل األحكام خمتلفة يف مسألة واحدة حكما واحدا هو ما يف علم هللا وتصري 

                                         
 تنبيه (1)
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املذاهب مذهبا واحدا لشهوده األمر على ما هو عليه يف علم هللا الرتفاع احلجاب عن عني جسمه 
السالم يه وسلم انتهى فإن أراد ابملهدي عيسى عليه الصالة و وقلبه كما كان يف زمن النيب صلى هللا عل

فظاهر أو اخلليفة الفاطمي الذي أييت آخر الزمان وقد ملئت األرض ظلما وجورا فممنوع وهللا سبحانه 
 وتعاىل أعلم

)نصر املقدسي يف احلجة( أي يف كتاب احلجة له كذا عزاه له الزركشي يف األحاديث املشتهرة ومل يذكر 
ه  ه وال صحابيه وتبعه املؤلف عليه )والبيهقي يف الرسالة األشعرية( معلقا )بغري سند( لكنه مل جيزم بسند

كما فعل املؤلف بل قال روى )وأورده احلليمي( احلسني بن احلسن اإلمام أبو عبد هللا أحد أئمة الدهر 
مذهب  ني( أحد أركانوشيخ الشافعية مبا وراء النهر يف كتاب الشهادات من تعليقه )والقاضي حس

الشافعي ورفعائه )وإمام احلرمني( األسد بن األسد والسبكي وولده التاج )وغريهم( قال السبكي وليس 
مبعروف عند احملدثني ومل أقف له على سند صحيح وال ضعيف وال موضوع )ولعله خرج يف بعض كتب 

يث ابن سند الفردوس كالمها من حداحلفاظ اليت مل تصل إلينا( وأسنده يف املدخل وكذا الديلمي يف م
عباس مرفوعا بلفظ اختالف أصحايب رمحة واختالف الصحابة يف حكم اختالف األمة كما مر لكن 
هذا احلديث قال احلافظ العراقي سنده ضعيف وقال ولده احملقق أبو زرعة رواه أيضا آدم بن أيب إايس 

ن القاسم سل ضعيف ويف طبقات ابن سعد عيف كتاب العلم بلفظ اختالف أصحايب ألميت رمحة وهو مر 
 (1)بن حممد حنوه." 

 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -65 .389
)كل أحد أحق مباله من والده وولده والناس أمجعني( ال يناقضه اخلرب املار أنت  - 6271" .390

 يقل به ململالك أخذه ال أنه يباح له ماله على اإلطالق إذ ومالك ألبيك ملا سبق أن معناه إذا احتاج 
 أحد

)هق( عن أيب عبيد عن هشيم عن عبد الرمحن بن حيىي )عن حبان( بكسر املهملة وموحدة مشددة 
وآخره نون ابن أيب جبلة بفتح اجليم واملوحدة )اجلمحي( أشار املصنف لصحته وهو ذهول أو قصور 

 (2)املهذب فقال: قلت مل يصح مع انقطاعه." فقد استدرك عليه الذهيب يف 
 (1031فيض القدير، املناوي، عبد الرؤوف )م -66 .391
)لو كنت( بكسر التاء )امرأة لغريت أظافرك( أي لوهنا )ابحلناء( قاله ملن مدت  - 7485" .392

: رجل أم امرأة قالت: امرأة قال ابن حجريدها له لتبايعه من وراء سرت فقبض يدها وقال: ما أدري أيد 

                                         
 1/209قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (1)
 5/9القدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض  (2)
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وإمنا أمرها ابخلضاب لتسرت بشرهتا فخضاب اليد مندوب للنساء للفرق بني كفها وكف الرجل بل ظاهر 
 يقل ملقول بعضهم أن من تركته فقد دخلت يف الوعيد الوارد يف املتشبهات ابلرجال أي تركه حرام لكن 

 فيما أعلم به أحد

عن عائشة( رمز املصنف حلسنه ظاهر سكوته عليه أن خمرجه أمحد خرجه وأقره )حم ن( يف الزينة )
واألمر خبالفه فقد قال يف العلل: حديث منكر ويف امليزان وعن ابن عدي أنه غري حمفوظ وقال يف 

 (1)املعارضة: أحاديث احلناء كلها ضعيفة أو جمهولة." 
 (1031، املناوي، عبد الرؤوف )م فيض القدير-67 .393
)هنى عن الشرب قائما( فيكره تنزيها ملا فيه من اآلفات العديدة اليت منها عدم  - 9396" .394

الكبد على األعضاء وينزل بسرعة وحده فيخاف منه أن  -[316]-استقراره يف املعدة حىت يقسمه 
له ألنه فعله ذلك مضر وال ينافيه أنه فعيربد حرارة املعدة ويسرع النفوذ إىل األسافل بغري تدريج وكل 

اندرا أو حلاجة أو لريى الناس أنه غري صائم وال يعرتض ابلعوائد ألهنا مبنزلة اخلارج عن القياس إذ هي 
هتدم أصوال وتبين أصوال قال ابن العريب: وللمرء مثانية أحوال قائم ماش مستند راكع ساجد متكئ قاعد 

وأمناها وأكثرها استعماال القعود والقيام فنهى الشرع عنه ملا فيه من مضطجع كلها ميكن الشرب فيها 
االستعمال املؤذي للبدن قال يف املفهم: مل يصر أحد إىل أن النهي يف احلديث للتحرمي وال التفات البن 
حزم وإمنا محل على الكراهة واجلمهور على عدم الكراهة فمن السلف الشيخان واملرتضى مث مالك 

به من زمزم قائما وكأهنم رأوه متأخرا عن النهي فإنه يف حجة الوداع فهو انسخ وحقق ذلك متسك بشر 
حكم اخللفاء الثالثة خبالفه ويبعد أن خيفى عليهم النهي مع شدة مالزمتهم له وتشديدهم يف الدين 

واز وهذا وإن مل يصلح للنسخ يصلح لرتجيح أحد احلديثني ومن قال ابلكراهة مجع أبن فعله بني اجل
وهنيه يقتضي التنزيه )واألكل قائما( قال قتادة: قلنا ألنس فاألكل قائما فقال: هو أيسر من الشرب 

يما علمت وعلى ف مل يقل به أحدووجهه بعضهم أبنه يورث داءا يف اجلوف قال يف املفهم: وهذا شيء 
 كره حبالاجلامع أي فال ي ما حكاه النقلة احلفاظ فهو رأيه ال روايته واألصل اإلابحة والقياس خلى عن

 (2))الضياء( من حديث قتادة )عن أنس( بن مالك." 
 (1122شرح الزرقاين على املوطأ، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي )م -68 .395
أللف فإنه بوصل ا« " احلمى من فيح جهنم فابردوها ابملاء»"وكسر الراء خبالف حديث: "  .396

ألنه ثالثي من برد املاء حرارة جويف. )عن الصالة( أي صالة الظهر ألهنا اليت يشتد احلر غالبا يف أول 

                                         
 5/330قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (1)
 6/315قدير، املناوي، عبد الرؤوف فيض ال (2)
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ق على لوقتها، وبه صرح يف حديث أيب سعيد عند البخاري وغريه بلفظ: أبردوا ابلظهر فيحمل املط
املقيد كما أفاده اإلمام يف الرتمجة، ومحل بعضهم الصالة على عمومه بناء على أن املفرد املعرف يعم 

 املغرب وال يف يف ومل يقل به أحدفقال به أشهب يف العصر وأمحد يف العشاء يف الصيف دون الشتاء، 
 الصبح لضيق وقتهما.

شوع اإلبراد، وحكمته دفع املشقة ألهنا تسلب اخل تعليل ملشروعية« ( فإن شدة احلر من فيح جهنم) »
وهذا أظهر، وقيل: ألهنا الساعة اليت ينتشر فيها العذاب لقوله يف حديث عمرو بن عبسة عند مسلم: 

ة واستشكل أبن الصال« " أقصر عن الصالة عند استواء الشمس فإهنا ساعة تسجر فيها جهنم" »
اب فكيف أمر برتكها؟ وأجيب أبن التعليل إذا جاء من الشارع مظنة وجود الرمحة ففعلها مظنة طرد العذ

وجب قبوله وإن مل يفهم معناه، واستنبط له ابن املنري معىن مناسبا فقال: وقت ظهور أثر الغضب ال 
ينجع فيه الطلب إال ممن أذن له فيه، والصالة ال تنفك عن كوهنا طلبا ودعاء فناسب اإلقصار حينئذ، 

اعة حيث اعتذر األنبياء كلهم لألمم أبن هللا غضب غضبا مل يغضب قبله مثله واستدل حبديث الشف
وال يغضب بعده مثله سوى نبينا فلم يعتذر بل طلب ألنه أذن له يف ذلك، وميكن أن يقال: سجر 
جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة احلر، وهو مظنة املشقة اليت هي مظنة سلب اخلشوع 

ها، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر يف مجيع السنة، واإلبراد خمتص بشدة احلر فناسب أن ال يصلى في
فهما متغايران، فحكمة اإلبراد دفع املشقة، وحكمة الرتك وقت سجرها لكونه يف وقت ظهور أثر 
الغضب قاله احلافظ، واستدراكه مبين على مذهبه من االختصاص، أما على مذهب مالك من ندب 

 سنة ويزاد لشدة احلر فال استدراك.اإلبراد يف مجيع ال

 فهو ابإلسناد املذكور، ووهم من جعله موقوفا على أيب هريرة -صلى هللا عليه وسلم  -)وذكر( النيب 
 عليه صلى هللا -أو معلقا، وقد أفرده أمحد يف مسنده ومسلم من طريق آخر عن أيب هريرة أن النيب 

حقيقة بلسان املقال كما رجحه من فحول الرجال ابن « ( أن النار اشتكت إىل رهبا»ذكر )  -وسلم 
 عبد الرب وعياض والقرطيب والنووي وابن املنري والتوربشيت، وال مانع منه سوى ما خيطر للواهم من اخليال.

الرواية « ( صيفنفس يف الشتاء ونفس يف ال»تثنية نفس ابلفتح ) « ( فأذن هلا يف كل عام بنفسني) »
 فهو أشد ما جتدون من احلر وأشد ما جتدون من»إذ يف رواية الصحيحني: "  جبر نفس يف املوضعني

 أي وهو شدة الربد.« " الزمهرير

قالت »ال: " ق -صلى هللا عليه وسلم  -ويف مسلم من طريق أيب سلمة عن أيب هريرة عن رسول هللا 
 (1)النار: رب أكل بعضي بعضا فأذن يل أتنفس فأذن هلا بنفسني." 

                                         
 1/111رقاين، حممد بن عبد الباقي على املوطأ، الز شرح الزرقاين  (1)
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 (1122شرح الزرقاين على املوطأ، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي )م -69 .397
"عليه، وبه قطع الغزايل والرافعي يف شرح املسند والنووي يف شرح مسلم، ويدل له ما يف البخاري  .398

ي يف واحلنابلة ومجهور الشافعية والرافع أن أهل العراق أتوا عمر فوقت هلم ذات عرق، وصحح احلنفية
 الشرح الصغري والنووي يف شرح املهذب أنه منصوص.

ه مشكوك إال أن« ومهل أهل العراق ذات عرق»ويف مسلم من طريق ابن جريج عن أيب الزبري عن جابر: 
سلم فذكره، و  يف رفعه ألن أاب الزبري قال: مسعت جابرا قال: مسعت أحسبه رفع إىل النيب صلى هللا عليه

لكن قال ابن العراقي: قوله أحسبه أي أظنه، والظن يف ابب الرواية يتنزل منزلة اليقني فليس ذلك قادحا 
يف رفعه، وأيضا فلو مل يصرح برفعه ال يقينا وال ظنا فهو منزل منزلة املرفوع ألنه ال يقال من قبل الرأي، 

د بر إىل املواقيت املنصوص عليها، وقد أخرجه أمحوإمنا يؤخذ توقيفا من الشارع، ال سيما وقد ضمه جا
 من رواية ابن هليعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كالمها عن أيب الزبري فلم يشكا يف رفعه.

 وقت رسول هللا»وروى أمحد وأبو داود والنسائي عن عائشة وعن احلارث بن عمرو السهمي قاال: " 
"، قال احلافظ: وهذا يدل على أن للحديث أصال، « ذات عرق صلى هللا عليه وسلم ألهل العراق

فلعل من قال: إنه غري منصوص مل يبلغه، أو رأى ضعف احلديث ابعتبار أن كل طريق منها ال ختلو 
 عن مقال، ولذا قال ابن خزمية: روي يف ذات عرق أخبار ال يثبت منها شيء عند أهل احلديث.

ثا اثبتا لكن احلديث مبجموع الطرق يقوى كما ذكران، وأما من أعله وقال ابن املنذر: مل جند فيها حدي
أبن العراق مل تكن فتحت يومئذ فقال ابن عبد الرب: هي غفلة ألن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت 

 املواقيت ألهل النواحي قبل الفتوح ألنه علم أهنا ستفتح فال فرق بني الشام والعراق.

ن، لكن يظهر أن مراد ابن عمر بقوله: مل يكن عراق يومئذ، أي مل يكن وهبذا أجاب املاوردي وآخرو 
من  أن رجال قال: اي رسول هللا»يف تلك اجلهة انس مسلمون، وسبب ذلك أنه روى احلديث بلفظ: " 

، وأما ما "« أين أتمران أن هنل؟ فأجابه: وكل جهة عينها كان من قبلها انس مسلمون خبالف املشرق
أن النيب صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل »والرتمذي من وجه آخر عن ابن عباس: " أخرجه أبو داود 

"، فقد تفرد به يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف، وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني « املشرق العقيق
حديث جابر أبن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات االستحباب ألنه أبعد من ذات عرق، 

يقات بعض العراقيني وهم أهل املداين، والعقيق ميقات ألهل البصرة كما جاء ذلك يف وأبن العقيق م
حديث أنس عند الطرباين وإسناده ضعيف، وأبن ذات عرق كانت يف موضع العقيق اآلن مث حولت 

مل يقل به و وقربت إىل مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعني اإلحرام من العقيق 
قالوا يستحب احتياطا، واستدل به على أن من ليس له ميقات عليه أن حيرم إذا حاذى  ، وإمناأحد
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ميقاات من هذه اخلمسة، وال شك أن هذه حميطة ابحلرم، فذو احلليفة شامية، ويلملم ميانية، فهي تقابله 
 (1)وإن." 

 (1138على سنن النسائي، السندي، حممد بن عبد اهلادي )م حاشية السندي -70 .399
"إىل محل اجلمع على معىن التثنية واملراد ويل ألعقاهبم أو أعقاب من يصنع صنيعهم قوله تلوح  .400

أي تظهر مما آثره لباقي الرجل ألجل عدم مساس املاء إايها ومساسه لباقي الرجل أسبغوا الوضوء فيه 
ث بطالن املسح يدليل على أن التهديد كان لتساحمهم يف الوضوء اللنجاسة على أعقاهبم فيلزم من احلد

على الرجلني على الوجه الذي يقول به من جيوز املسح عليهما وهو أن يكون على ظاهر القدمني وهذا 
ظاهر فتعني الغسل وهو املطلوب وأما القول ابملسح على وجه يستوعب ظاهر القدم وابطنه وكذا القول 

ورد د اختاروا الغسل فلزمهم استيعابه فأبن الالزم أحد األمرين أما الغسل وأما املسح على الظاهر وهم ق
 لمفال يضر احتماله لبطالنه ابالتفاق وهللا تعاىل أع مل يقل به أحدالوعيد لرتكهم ذلك فهو مما 

 

 قوله

[ ما استطاع إشارة إىل شدة احملافظة على التيامن والطهور بضم الطاء ونعله أي لبس نعله وترجله 112]
 (2)أي تسريح شعره قوله." 

 (1138حاشية السندي على سنن النسائي، السندي، حممد بن عبد اهلادي )م -71 .401
"كما ال داللة له على وجوب تقدمي الكفارة ومقتضى هذا اإلطالق دليل للمطلوب وعلى  .402

له من دليل يعارض هذا اإلطالق  هذا فقول من أوجب تقدمي احلنث خمالف هلذا اإلطالق فال بد
 ويرتجح عليه حىت يستقيم األخذ به وترك هذا اإلطالق

 

 قوله

[ مث ائت الذي هو خري كلمة مث حممولة على معىن الواو توفيقا بني الرواايت ولو محل على 3783]
 (3)." الكفارةومل يقل به أحدقولهظاهرها لوجب أتخري احلنث عن 

بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م -72 .403
1156) 

                                         
 2/359رقاين، حممد بن عبد الباقي شرح الزرقاين على املوطأ، الز  (1)
 1/78السندي، حممد بن عبد اهلادي لسندي على سنن النسائي، حاشية ا (2)
 7/10السندي، حممد بن عبد اهلادي ي، حاشية السندي على سنن النسائ (3)
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"شديد وحزن )ال يضرك ما مل تبده( أي ما مل تظهره ابجلوارح فدل على أن ما ال تظهره من  .404
  لتابعي وإن ظهر فتواه يف زمن الصحايباحلسد ال يضر مبجرد ما يف القلب واعلم أن حجية قول ا

رمحه  -كاحلسن أمر اختاليف بل حجية قول الصحايب ومذهبه أيضا اختاليف حىت روي عن أيب حنيفة 
ال أقلدهم هم رجال اجتهدوا وحنن رجال أيضا روي عن الشافعي إمنا نتبعهم يف الرواايت وأما يف  -هللا 

رجال كذلك وقد قالوا ال حجة مع االختالف نعم حيتمل أن الدراية فهم رجال تكلموا بعقوهلم. وحنن 
يكون حديثا مرسال ومراسيل احلسن شائعة مشهورة لكن قالوا إن أكثر أحاديث احلسن ضعيفة؛ ألنه 
يقبل رواية كل حلسن الظن بكل، ولذا قيل أكثر أحاديث املتصوفة ضعيفة؛ ألن حسن الظن واجب 

رعاية  اجملروح واملستور واملطعون وأهل احلديث ال يقبلوهنا مث نقل عنعندهم فيقبلون الرواية من الفاسق و 
اإلمام احملاسيب يف ابب الرد على كون احلسد ابجلوارح دون القلب أن معىن قول احلسن هذا ال يضرك 
ما دامت يف قلبك وكرهتها فلم تظهرها بقول أو فعل على أن يكون عدم إظهارها دليال على كراهتها 

راجع إىل أن لفظ ما مل تبده جتوز عن احلب واإلبقاء يف القلب من قبيل وضع دليل الشيء لعل حاصله 
مقام ذلك الشيء فإن اإلظهار دليل اإلبقاء واحلب فمدار عدم الضرر هو عدم الكراهة ال جمرد عدم 

إمث ف اإلظهار مث قال ما حاصله احلسد إمنا هو ابلقلب وأما االستعمال ابجلوارح كما فعل إخوة يوسف
آخر متسبب عن احلسد كما يتسبب عنه الغيبة والوقيعة وحترمي اخلري عنه كالعلم أو الصلة أو املعاونة أو 
الدعاء عليه واإليذاء ابجلوارح ولو كان جنس هذا حسدا لكان مجيع إساءة العباد بعضهم لبعض حسدا 

م حسنة تسؤهم{ ىل }إن متسسكبعلم أو بعقل فاحلسد ابلقلب كما يدل عليه قوله تعا ومل يقل به أحد
 [ اآلية.105[ وقوله }ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب{ ]البقرة: 120]آل عمران: 

[ وغريها فوصف احلسد بكراهة 69وقال }ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم{ ]آل عمران: 
قول إن طائفة تالقلوب للحسنات فأضاف لفعل القلب دون اجلوارح مث قال إمنا فسرت ذلك؛ ألن 

احلسد ابجلوارح حنتج بقول احلسن هذا وقد دلنا هللا تعاىل أنه ابلقلب واستعماله ابجلوارح متسبب عنه 
[ فدل على أن احلسد يف 9أال ترى قوله تعاىل }وال جيدون يف صدورهم حاجة مما أوتوا{ ]احلشر: 

سيب إمام الم احملاسيب مث قيل احملاالنفس ال يف اجلوارح، واستعمال اجلوارح معصية أخرى هذا خالصة ك
جليل القدر من رجال الرسالة القشريية ومتقدم على الغزايل فلعل مأخذه منه مث قيل ميكن أن يكون 
معىن قول احلسن ال يضرك أي الضرر الدنيوي كالقصاص واحلد والتعزير، والغرامات املالية ما مل يظهر 

ارضة  خيفى أنه وإن بعد يف نفسه لكن الغاية إصالحه ملعفإذا ظهر أثر مبا يتسبب إىل جنس ما ذكر ال
هللا جتاوز  إن» -عليه الصالة والسالم  -القوى كما مسعت ال يكون بعيدا كل البعد فافهم )ولقوله 

احلسد  ال خيفى أن املدعى أعين« أو تعمل به»أي تتكلم « ألميت عما حدثت به أنفسها ما مل تكلم
حديث النفس من مقولة الفعل فال تقريب على أنه لو كان احلديث حكما الباطين من مقولة الكيف و 
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 يف ظاهره لكان حنو الكفر والعجب والتكرب مما يتم مبجرد القلب متجاوزا عنه.

وقد روي عن النووي أن املراد ما ال يستقر ولو كفرا إذ لو صرفه من فوره ال يكون كفرا بل متجاوز عنه. 
ذ خذهم مبا يقع يف قلوهبم من القبائح قهرا مث إن تكلم أو عمل به قيل يؤاخوروي عن القرطيب أي مل يؤا

هبما فقط وقيل يؤاخذ بواحد منهما حبديث النفس أيضا لعل التحقيق كما سبق أنه إمنا ال يؤاخذ 
حبديث النفس ما مل يبلغ حد اجلزم فلو عزم على ترك واجب أو فعل حمرم ولو بعد سنني أمث حاال كما 

 (1))أخرجه خ م( البخاري ومسلم."  يف الفيض
بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م -73 .405

1156) 
القصور  ما يف كالم املصنف منمث قيل ال خيفى  -عليه الصالة والسالم  -"السكوت يف زمنه  .406

حفظ شيئا ونسي أشياء ف ومل يقل به أحدحيث منع التسبيح والتصلية والرتضية تقليدا لبعض الكتب 
مث قيل فاحلق ما ذكران انتهى وأجيب أبن الالم يف املؤمنون إما للعهد اخلارجي بقرينة بعض آخر من 

ذا إن هللا من أنه هك -رضي هللا عنه  -بن مسعود هذا احلديث على رواية أمحد والبزاز والطرباين عن ا
لهم تعاىل نظر يف قلوب العباد فاختار حممدا فبعثه برسالته مث نظر يف قلوب العباد فاختار له أصحااب فجع

أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه املؤمنون إخل فيكون املراد الصحايب فقط أو الفرد الكامل وهو اجملتهد 
 ملطلق إىل الكمال وال سيما يف مثل هذه املسائل اخلفيةواألصل انصراف ا

ه كيف ولو محل على مطلق اجلنس خلالف قول« خري القرون قرين» -عليه الصالة والسالم  -وقد قال 
ومثله  «ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرقة كلهم يف النار إال واحدة» -عليه الصالة والسالم  -

فإن املراد ابألمة أهل اإلمجاع وهم اجملتهدون الذين ليس فيهم « اللةال جتتمع أميت على الض»حديث 
فسق وبدعة مث قيل فالواجب االستماع واإلنصات عن كل شيء وقد روي عن جماهد أن قوله تعاىل 

[ انزل يف اخلطبة على أن اخلطبة قائمة مقام شفع الظهر فما 204}فاستمعوا له وأنصتوا{ ]األعراف: 
بني الركعتني وما بني اخلطبة والصالة كما بني الشفعني حكما كما يف حاشية أخي  بني اخلطبتني كما

حليب فيحرم يف اخلطبة ما حيرم يف الصالة كما يف اخلالصة وقوله وأفتوا جبوازها وقال صاحباه ال أبس 
ل اإلمامني و ابلكالم قبل اخلطبة وبعدها ما مل يشرع يف الصالة أقول اإلفتاء هبا من الفاضل أيب السعود وق

يف املبسوط من أقوى اعرتاضاته على املقصود ألن حنو التصلية سرعة يف سكتة اإلمام ال ينايف االستماع 
املأمور به وأجيب أبن اقتصارمها على طريف اخلطبة ينادي على عدم جتويزمها حالة السكتة وجتويز أيب 

وقوله أبنه  لرجاء يستعمل فيها ال حكم فيهالسعود إمنا وقع بعنوان الرجاء فمنع يف صورة التجويز فإن ا
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 مناع للخري ليس مبنع خري بل هني منكر

 -السالم عليه الصالة و  -ممنوع بقوله  -عليه الصالة والسالم  -وقوله إن السكوت إمنا هو يف زمنه 
بو أفال يوجب األعلوية وال ينايف األدنوية وهلذا استمع « احلكمة ضالة املؤمن أينما جيدها أخذها»

حنيفة نصائح احلجام وقبلها كما فصل يف اخلانية وتعلم حممد مسألة سهم الدور ساقط عن جارية أيب 
يوسف معروف واقع يف تعليم املتعلم انتهى كالم اجمليب إجيازا وأقول ال حاجة يف اجلواب إىل هذا 

و منصب إمنا ه التطويل مع أنه ال خيلو بعضه عن كالم وقد عرفت أن االحتجاج ابلنصوص واآلاثر
االجتهاد وقد عرفت أقواهلم فقوله كله من قبيل الرأي يف مقابلة النص وقد قالوا برتجيح أقوال الفقهاء 
على النصوص عند تعارضهما وأما احتجاجه بقول الصاحلني فليس فيه تقريب إذ املطلوب شامل ملا يف 

قرر أن  أن االحتياط يف االتفاق وقدحال اخلطبة بل العمدة مبا يكون فيها وقد عرفت ما فيه أيضا و 
بعض  عن -عليه الصالة والسالم  -احلظر راجح على اإلابحة والندب وختصيص السكوت بزمانه 

العلماء ليس مبسلم ولو سلم فممن ال حيتج بقوله إذ األصل أن مشروعية حكم يف زمانه مستمرة فيما 
وص السبب وال ملسلم على أنه ال عربة خبصبعده وختصيصه به ابلرأي ليس مبسموع ملخالفته لألصل ا

 يلزم انتفاء احلكم ابنتفاء علته إذ قد يكون مشروعية جنس احلكم بسبب بعض أفراده كاملشقة للسفر

 

 ]الرابع والثالثون كالم الدنيا بعد طلوع الفجر الصادق[

يل إىل طلوع بح )وق)الرابع والثالثون كالم الدنيا بعد طلوع الفجر( الصادق وقيل )إىل الصالة( للص
 (1)الشمس فإنه مكروه(." 

بريقة حممودية يف شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م -74 .407
1156) 

عم مجيع ظاهر مع أن املراد أتويله ومجع الضمري لي "بزمرتنا وداعي اجملاز املبالغة يف املنع إبيهام .408
هنى  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -رسول هللا »أن  -رضي هللا تعاىل عنه  -األمة )د ت عن جابر 

 فالالئق أن يكون تعاطيه بني القوم إذا أريد النظر إليه حال كونه يف الغمد« أن يتعاطى السيف مسلوال
نه يكره تنزيها ألنه قد خيطئ يف تناوله فينجرح شيء من بدنه أو يسقط مال مسلوال قال يف الفيض ف

 على أحد فيؤذيه ويف معناه السكني وحنوها.

 

)و( منها )القزع( بفتح القاف والزاي فمهملة وهو أن حيلق بعض رأس الصيب ويرتك منه مواضع النهي 
األعم من الصيب أو  البالغ مث نقل إىل ولتقبيح الصورة ولتشبيه الكفرة فإذا منع من الصيب فباألوىل من
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الرأس كله  احلقوه أي أزيلوا شعر» -رضي هللا تعاىل عنهما  -جتوز له ويف اجلامع على رواية ابن عمر 
فحلق البعض مع ترك البعض مكروه مطلقا تنزيها بال عذر لرجل أو امرأة ذكره النووي « أو اتركوه كله

زي  ا لبعض ما فيه من التشويه وتقبيح الصورة وزي أهل الفساد بليف القفا أو الناصية أو الوسط خالف
اليهود ويشمل ما إذا ترك مواضع متفرقة أو حلق األكثر وترك حمال واحدا وهو من كمال احملبة املصطفى 
للعدل فإنه أمر به حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه فنهاه عن حلق بعض وترك بعض ألنه ظلم للرأس 

 يا وبعضه عاراي ونظريه املشي يف نعل واحدة.حيث جعل بعضه كاس

وقوله احلقوه يدل على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وخص ذلك بعض املالكية ابلضرورة لورود 
النهي يف غري احلج لكونه فعل اجملوس والصواب اجلواز بال كراهة وال خالف األوىل وأما قول أيب شامة 

 يف غري نسك ألنه بل إمث -عليه الصالة والسالم  -ذ مل ينقل حلقه األوىل تركه للتشويه وخمالفة السنة إ
صلى هللا  -طفى حلق املص»شرع يف الدين ما مل أيذن به هللا تعاىل ففي حيز املنع بال ريب كيف وقد 

ث يف هذا وأعدل حدي« -رضي هللا تعاىل عنه  -رأس ابن جعفر بن أيب طالب  -تعاىل عليه وسلم 
سالم ال أبس حبلقه ملزيد التنظيف وال برتكه ملن يدهن ويرتجل يعين من قدر على املقام قول حجة اإل

 دهنه وترجيله فبقاؤه له أوىل ومن عسر عليه لضعف وفقر فيلبد ويتوسخ وجيمع القمل فحلقه أوىل.

وأما يف األنثى فحلقها له مكروه حيث ال ضرر بل إن مفرتشة ومل أيذن احلليل حرم بل عده يف املطامح 
من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا حلقت رأسها بال إذن زوجها سقط صداقها وذلك صرخة 

مث هذا احلديث صحيح على شرط الشيخني كذا يف الفيض وأيضا عن  مل يقل به أحدمن الشيطان 
مقعد » -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -عنه  -رضي هللا تعاىل عنهما  -الديلمي على رواية ابن عمر 

 « .الشيطان القزع يف رءوس الصبيان

 

يد إشارة إىل أن تقي)وحلق رأس املرأة( عرفت تفصيله آنفا )وحلية الرجل( أي وحلق حلية الرجل ويف ال
و الشيء أي وفروها وكثروها من عف« قصوا الشوارب واعفوا اللحى»إزالته للمرأة ليس آبفة ويف اجلامع 

وهو كثرته ومناؤه فحلقها خالف السنة ولو كان األمر للوجوب وهو املتبادر عند اإلطالق فاحللق حمرم 
الشوارب واعفوا  احفوا» -تعاىل عليه وسلم صلى هللا  -يف التتارخانية عن التجنيس قال رسول هللا 

أي قصوا الشوارب واتركوا اللحى كما هي وال حتلقوها وال تقطعوها وال تنقصوها من قدر « اللحى
املسنون وهو القبضة انتهى وأما ما يف بعض املواضع عن الطحاوي من حلق أو قصر حليته ال جتوز 

يف  د يف الدنيا واآلخرة فلم يعلم له ثبت ومثله ما نقلإمامته ويف صالة نفسه كراهة وهو ملعون ومردو 



237 

 

بعض املواضع عن تفسري القرطيب )وقص أقل من قبضة منها( من اللحية )ولو ابإلذن( بل ابألمر من 
 (1)صاحبها وعن." 

شرح طريقة حممدية وشريعة نبوية يف سرية أمحدية، حممد اخلادمي )م بريقة حممودية يف -75 .409
1156) 

عاىل صلى هللا ت -أن رسول هللا » -رضي هللا تعاىل عنهما  -"القزع " خ م " عن ابن عمر  .410
قلت لنافع( موىل ابن عمر )وما القزع قال »وزاد( ابن عمر )يف رواية « هنى عن القزع -عليه وسلم 

، فإن حلق  «احلقوه كله أو اتركوه كله»لعلك مسعت حديث « يب ويرتك بعضحيلق بعض رأس الص
البعض مع ترك البعض مثلة وهو مكروه مطلقا تنزيها إال لعذر لرجل أو امرأة ذكره النووي وسواء يف 
القفا أو الناصية أو الوسط خالفا لبعض ملا فيه من التشويه وتقبيح الصورة وأنه زي أهل الدعارة والفساد 

فنهاه  ، فإنه أمر حىت يف شأن اإلنسان مع نفسه-صلى هللا عليه وسلم  -اليهود وهو من كمال حمبته و 
 عن حلق بعض وترك بعض؛ ألنه ظلم للرأس حيث ترك بعضه كاسيا وبعضه عاراي.

ونظريه املشي يف نعل واحدة وقوله احلقوه يدل على جواز احللق وهو مذهب اجلمهور وذهب بعض 
ة الضرورة حمتجا بورود النهي عنه إال يف احلج لكونه من فعل اجملوس والصواب احلل بال  املالكية حلال

كراهة وال خالف األوىل، وأما قول أيب شامة األوىل تركه ملا فيه من التشويه وخمالفة طريق املصطفى إذ 
ذن به هللا ففي مل ينقل أنه حيلقه بل إن قصد به التقرب يف غري نسك أمث؛ ألنه شرع يف الدين ما مل أي

ين جعفر بن أيب رأس اب -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -وقد حلق املصطفى »حيز املنع بال ريب كيف 
رأى رجال  -صلى هللا تعاىل عليه وسلم  -أن النيب »، ويف أيب داود « -رضي هللا تعاىل عنه  -طالب 

املقام  وحلقه وأعدل حديث يففسوى بني ترجيله « اثئر الرأس فقال مه أحسن إىل شعرك أو احلقه
قول حجة اإلسالم ال أبس حبلقه ملريد التنظيف وال برتكه ملن يدهن ويرتجل فبقاؤه له أوىل، ومن عسر 

 عليه كضعيف وفقري ومنقطع يتلبد فيه وجيمع الوسخ والقمل فحلقه أوىل.

ذن احلليل فرتشة ومل أيوالكالم كله يف الذكر أما األنثى فحلقه هلا مكروه حيث ال ضرر بل إن كانت م
حرم بل عده يف املطامح من الكبائر وشاع على األلسنة أن املرأة إذا حلقت رأسها بال إذن زوجها 

 كله من الفيض.  مل يقل به أحدسقط صداقها وذلك صرخة من الشيطان 

 

نهما ع رضي هللا تعاىل -)ومنها ركوب النساء على السرج بغري عذر( )" حب " عن عبد هللا بن عمر 
عنها  ومشاهبتهن هلم منهي« يكون يف آخر أميت نساء يركنب على سرج كأشباه الرجال»مرفوعا  -
 يالء.يعين جييئون إىل املساجد راكبني على املراكب البهية تكربا وخ« ورجال ينزلون على أبواب املساجد»
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لقرطيب يف تذكرة ا «نساؤهم كاسيات عارايت»وأما الركوب بعذر كالبعد والشيخوخة واملرض فجائز 
يعين أهنن كاسيات بنعم هللا عارايت من الدين وقيل كاسيات ثيااب رقاقا يظهر ما حتتها من فوقها فهن  
كاسيات يف الظاهر عارايت يف احلقيقة وقيل كاسيات يف الدنيا أبنواع الزينة من احلرام ومما ال جيوز لبسه 

و عارايت من فعل اخلريات أو كاسيات بعض بدهنن عارايت يوم القيامة أو عارايت من لباس التقوى أ
عارايت يكشفن بعضا آخر إظهارا للجمال أو عارايت عن السرت املقصود منهن أو كاسيات بنعم هللا 

 عارايت عن شكرها.

ة وفسر بقوله قيل معناه زائغات عن طاعة هللا وطاع« مائالت ومميالت»وزيد هنا يف القرطيب قوله 
من صيانة الفروج والسرت عن األجانب، ومميالت يعلمن غريهن الدخول يف فعلهن  األزواج وما يلزمهن

على »وقيل مائالت متبخرتات يف مشيهن ومميالت لقلوب الرجال مبا يبدين من زينتهن وطيب رائحتهن 
 (1)مجع عجفاء وهي." « البخت العجاف»مجع سنام « كأسنمة»شيء « رءوسهن

 (1182سبل السالم، الصنعاين )م -76 .411
ليه صلى هللا ع -رأى النيب »: أنه -رضي هللا عنه  -وعن مالك بن احلويرث  -( 286") .412

 رواه البخاري.« يصلي. فإذا كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا. -وسلم 

 

الركوع،  قنت شهرا، بعد -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب » -رضي هللا عنه  -وعن أنس  -( 287)
 متفق عليه.« . يدعو على أحياء من العرب، مث تركه

يف لفظ روايته بني ارمحين واجربين ومل يقل اهدين وال عافين، ومجع احلاكم بينهما إال أنه مل يقل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى هللا عليه  -دليل على شرعية الدعاء يف القعود بني السجدتني، وظاهره أنه كان  وعافين. واحلديث

 يقوله جهرا. -وسلم 

 

يصلي فإذا   -صلى هللا عليه وسلم  -رأى النيب »أنه  -رضي هللا عنه  -وعن " مالك بن احلويرث " 
فإذا رفع رأسه »له: رواه البخاري، ويف لفظ « . كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعدا
وأخرج أبو داود من حديث أيب محيد يف صفة « . من السجدة الثانية جلس واعتمد على األرض مث قام

يف  مث أهوى ساجدا مث ثىن رجليه وقعد حىت رجع كل عضو»، وفيه: -صلى هللا عليه وسلم  -صالته 
 يء صالته.وقد ذكرت هذه القعدة يف بعض ألفاظ رواية حديث املس« موضعه مث هنض

ويف احلديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة األوىل، والركعة الثالثة، مث 
ينهض ألداء الركعة الثانية أو الرابعة، وتسمى جلسة االسرتاحة، وقد ذهب إىل القول بشرعيتها الشافعي 
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حاق: هلادوية واحلنفية ومالك وأمحد وإسيف أحد قوليه، وهو غري املشهور عنه، واملشهور عنه وهو رأي ا
بلفظ:  -وسلم  صلى هللا عليه -أنه ال يشرع القعود، مستدلني حبديث وائل بن حجر يف صفة صالته 

ا أخرجه البزار يف مسنده إال أنه ضعفه النووي، ومب« فكان إذا رفع رأسه من السجدتني استوى قائما»
صلى  -عياش: " أدركت غري واحد من أصحاب رسول هللا رواه ابن املنذر من حديث النعمان بن أيب 

 فكان إذا رفع رأسه من السجدة يف أول ركعة ويف الثالثة قام كما هو ومل جيلس ". -هللا عليه وسلم 

وجياب عن الكل أبنه ال منافاة، إذ من فعلها فألهنا سنة، ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها يف 
 (1)فيما أعلم.."  مل يقل به أحدن حديث املسيء يشعر بوجوهبا، لك

 (1182سبل السالم، الصنعاين )م -77 .413
لم صلى هللا عليه وس -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر  -( 449") .414
 رواه البزار إبسناد ضعيف« صالة اخلوف ركعة على أي وجه كان: »-

 

 أخرجه الدارقطين إبسناد ضعيف« يف صالة اخلوف سهو ليس»وعنه مرفوعا  -( 450)

صالة : »-صلى هللا عليه وسلم  -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عمر Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى  -رواه البزار إبسناد ضعيف )وعن ابن عمر قال: قال رسول هللا « اخلوف ركعة على أي وجه كان

ائي رواه البزار إبسناد ضعيف( ، وأخرج النس« صالة اخلوف ركعة على أي وجه كان» -وسلم  هللا عليه
صالها بذي قرد هبذه الكيفية "، وقال املصنف قد صححه ابن حبان  -صلى هللا عليه وسلم  -" أنه 

 وغريه، وأما الشافعي فقال ال يثبت.

ام، واملأموم، وقد قال به الثوري ومجاعة، واحلديث دليل على أن صالة اخلوف ركعة واحدة يف حق اإلم
 وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى.

 واعلم أنه ذكر املصنف يف هذا الكتاب مخس كيفيات لصالة اخلوف.

ويف سنن أيب داود مثاين كيفيات منها هذه اخلمس وزاد ثالاث، وقال املصنف يف فتح الباري: قد روي 
ورجح ابن عبد الرب الكيفية الواردة يف حديث ابن عمر لقوة اإلسناد  يف صالة اخلوف كيفيات كثرية

وموافقة األصول يف أن املؤمت ال تتم صالته قبل اإلمام، وقال ابن حزم صح منها أربعة عشر وجها، وقال 
ابن العريب فيها رواايت كثرية أصحها ست عشرة رواية خمتلفة، وقال النووي حنوه يف شرح مسلم ومل 

قال احلافظ، وقد بينها شيخنا احلافظ أبو الفضل يف شرح الرتمذي وزاد وجها فصارت سبع يبينها 
عشر  -م صلى هللا عليه وسل -عشرة، ولكن ميكن أن تتداخل، وقال يف اهلدي النبوي: صالها النيب 

وسلم   عليهصلى هللا -مرات، وقال ابن العريب: صالها أربعا وعشرين مرة، وقال اخلطايب: صالها النيب 
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يف أايم خمتلفة أبشكال متباينة يتحرى ما هو األحوط للصالة، واألبلغ يف احلراسة فهي على اختالف  -
 صورهتا متفقة املعىن انتهى.

 

 ]هل يف صالة اخلوف سهو[

أخرجه الدارقطين إبسناد ضعيف( ، وهو « ليس يف صالة اخلوف سهو»)وعنه( أي ابن عمر )مرفوعا 
 من العلماء. يقل به أحد وملمع هذا موقوف قيل: 

 (1)واعلم أنه قد." 
 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -78 .415
 "ابب جواز املعاونة يف الوضوء .416

 

، وأنه ذهب يف سفر -صلى هللا عليه وسلم  -أنه كان مع رسول هللا »)عن املغرية بن شعبة  - 220
يه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه، ومسح على حلاجة له، وأن مغرية جعل يصب املاء عل

 أخرجاه(« اخلفني

األول يدل على مذهب من قال بوجوب املواالة؛ ألن األمر ابإلعادة للوضوء كامال لإلخالل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ثاين وحديث الهبا برتك اللمعة وهو األوزاعي ومالك وأمحد بن حنبل والشافعي يف قول له. واحلديث 

أنس السابق يدالن على مذهب من قال بعدم الوجوب وهم العرتة وأبو حنيفة والشافعي يف قول له، 
توضأ على » -صلى هللا عليه وسلم  -والتمسك بوجوب املواالة حبديث ابن عمر وأيب بن كعب أنه 

باب لوال كره املصنف يف الأظهر من التمسك مبا ذ « الوالء وقال: هذا وضوء ال يقبل هللا الصالة إال به
أنه غري صاحل لالحتجاج كما عرفناك يف شرح حديث عثمان ال سيما زايدة قوله: )ال يقبل هللا الصالة 

 إال به( .

وقد روي بلفظ: )هذا الذي افرتض هللا عليكم( بعد أن توضأ مرة ولكنه قال ابن أيب حامت سألت: أاب 
ضعيف وقال مرة: ال أصل له وامتنع من قراءته. ورواه  زرعة عن هذا احلديث فقال: حديث واه منكر

الدارقطين يف غرائب مالك. قال احلافظ: ومل يروه مالك قط وروي بلفظ )هذا وضوء ال يقبل هللا غريه( 
 أخرجه ابن السكن يف صحيحه من حديث أنس.

ردة عن جموقد أجيب عن احلديث على تسليم صالحيته لالحتجاج أبن اإلشارة هي إىل ذات الفعل 
 ومل يقل به أحد.اهليئة والزمان وإال لزم وجوهبما 
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 ]ابب جواز املعاونة يف الوضوء[

: اي مغرية خذ يف سفر فقال يل -صلى هللا عليه وسلم  -كنت مع النيب »احلديث اتفقا عليه بلفظ: 
امية ش اإلداوة فأخذهتا مث خرجت معه وانطلق حىت توارى عين حىت قضى حاجته مث جاء وعليه جبة

ضيقة الكمني فذهب خيرج يده من كمها فضاق، فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه 
احلديث يدل على جواز االستعانة ابلغري يف الوضوء، وقد قال بكراهتها « للصالة مث مسح على خفيه

وهو  -سلم و  صلى هللا عليه -العرتة والفقهاء. قال يف البحر: والصب جائز إمجاعا إذ صبوا عليه 
 يتوضأ.

وقال الغزايل وغريه من أصحاب الشافعي إنه إمنا استعان به ألجل ضيق الكمني وأنكره ابن الصالح 
وقال: احلديث يدل على االستعانة مطلقا؛ ألنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه، وذكر بعض الفقهاء 

ظر. واستدل افظ يف التلخيص: وفيه نأن االستعانة كانت ابلسفر فأراد أن ال يتأخر عن الرفقة، قال احل
 (1)من قال بكراهة." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -79 .417
418. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

جرير نص يف موضع النزاع، والقدح يف جرير أبنه فارق عليا ممنوع فإنه مل يفارقه، وإمنا احتبس Qـــــــــــــــــــــــــــــ
عنه بعد إرساله إىل معاوية ألعذار. على أنه قد نقل اإلمام احلافظ حممد بن إبراهيم الوزير اإلمجاع على 

كابر أئمة ا من طرق أقبول رواية فاسق التأويل يف عواصمه وقواصمه من عشر طرق، ونقل اإلمجاع أيض
اآلل وأتباعهم على قبول رواية الصحابة قبل الفتنة وبعدها، فاالسرتواح إىل اخللوص عن أحاديث املسح 

لماء من العرتة وأتباعهم وسائر ع مل يقل به أحدابلقدح يف ذلك الصحايب اجلليل بذلك األمر مما 
 اإلسالم.

يأيت كان غزوة املريسيع وحديث املغرية الذي تقدم وس وصرح احلافظ يف الفتح أبن آية املائدة نزلت يف
 يف غزوة تبوك، وتبوك متأخرة ابالتفاق.

وقد صرح أبو داود يف سننه أبن حديث املغرية يف غزوة تبوك، وقد ذكر البزار أن حديث املغرية هذا 
مت، وهو أن ا علرواه عنه ستون رجال. واعلم أن يف املقام مانعا من دعوى النسخ مل يتنبه له أحد فيم

الوضوء اثبت قبل نزول املائدة ابالتفاق، فإن كان املسح على اخلفني اثبتا قبل نزوهلا فورودها بتقرير 
مع عدم التعرض لآلخر وهو املسح ال يوجب نسخ املسح على اخلفني ال  -أحد األمرين أعين الغسل 

[ مراد هبا 6ة }وأرجلكم{ ]املائدة: سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة اجلر يف قوله يف اآلي
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مسح اخلفني، وأما إذا كان املسح غري اثبت قبل نزوهلا فال نسخ ابلقطع. نعم، ميكن أن يقال على 
التقدير األول: إن األمر ابلغسل هني عن ضده، واملسح على اخلفني من أضداد الغسل املأمور به، لكن  

تالف، وكذلك كون املسح على اخلفني ضدا للغسل، كون األمر ابلشيء هنيا عن ضده حمل نزاع واخ
وما كان هبذه املثابة حقيق أبن ال يعول عليه ال سيما يف إبطال مثل هذه السنة اليت سطعت أنوار 

 مشوسها يف مساء الشريعة املطهرة.

ة، كما ر والعقبة الكئود يف هذه املسألة نسبة القول بعدم إجزاء املسح على اخلفني إىل مجيع العرتة املطه
فعله اإلمام املهدي يف البحر، ولكنه يهون اخلطب أبن إمامهم وسيدهم أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
من القائلني ابملسح على اخلفني، وأيضا هو إمجاع ظين، وقد صرح مجاعة من األئمة منهم: اإلمام حيىي 

كنوا األقاليم رقوا يف البسيطة، وسبن محزة أبهنا جتوز خمالفته. وأيضا فاحلجة إمجاع مجيعهم، وقد تف
 املتباعدة، ومتذهب كل واحد منهم مبذهب أهل بلده، فمعرفة إمجاعهم يف جانب التعذر.

وأيضا ال خيفى على املصنف ما ورد على إمجاع األمة من اإليرادات اليت ال يكاد ينتهض معها للحجية 
صفات، تفاء حجية األخص. وللمسح شروط و بعد تسليم إمكانه ووقوعه. وانتفاء حجية األعم يستلزم ان

 مجيع ذلك واخلف نعل من أدم يغطي الكعبني -رمحه هللا  -ويف وقته اختالف، وسيذكر املصنف 
 (1)واجلرموق أكرب منه يلبس فوقه، واجلورب أكرب من اجلرموق." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -80 .419
420.  . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

بكسر امليم، واملراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصالة ألنه شرط من شروطها. قوله: Qـــــــــــــــــــــــــــــ
)الطهور( بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه يف أول الكتاب ويف رواية: " الوضوء مفتاح الصالة ". قوله: 

رميها التكبري( فيه دليل على أن افتتاح الصالة ال يكون إال ابلتكبري دون غريه من األذكار وإليه )وحت
ذهب اجلمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد الصالة بكل لفظ قصد به التعظيم، واحلديث يرد عليه ألن 

صحة حترميها يف  تاإلضافة يف قوله حترميها تقتضي احلرمة فكأنه قال مجيع حترميها التكبري أي احنصر 
 التكبري ال حترمي هلا غريه كقوهلم مال فالن اإلبل وعلم فالن النحو

وفعله، وعلى  -سلم صلى هللا عليه و  -ويف الباب أحاديث كثرية تدل على تعيني لفظ التكبري من قوله 
ر، و هذا فاحلديث يدل على وجوب التكبري، وقد اختلف يف حكمه. فقال احلافظ: إنه ركن عند اجلمه

غريه،  دومل يقل به أحوشرط عند احلنفية، ووجه عند الشافعي، وسنة عند الزهري. قال ابن املنذر: 
وروي عن سعيد بن املسيب واألوزاعي ومالك، ومل يثبت عن أحد منهم تصرحيا، وإمنا قالوا فيمن أدرك 
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ية وأيب بكر ية عن ابن علاإلمام راكعا: جيزيه تكبرية الركوع. قال احلافظ: نعم نقله الكرخي من احلنف
األصم وخمالفتهما للجمهور كثرية. وذهب إىل الوجوب مجاعة من السلف، قال يف البحر: إنه فرض إال 
عن نفاة األذكار والزهري، ويدل على وجوبه ما يف حديث املسيء عند مسلم وغريه من حديث أيب 

جلماعة من حديثه وعند ا« لقبلة فكربفإذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء، مث استقبل ا»هريرة بلفظ 
 «إذا قمت إىل الصالة فكرب»بلفظ 

وقد تقرر أن حديث املسيء هو املرجع يف معرفة واجبات الصالة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، 
وما خرج عنه وقامت عليه أدلة تدل على وجوبه ففيه خالف سنذكره إن شاء هللا يف شرحه يف املوضع 

املصنف، ويدل للشرطية حديث رفاعة يف قصة املسيء صالته عند أيب داود بلفظ  الذي سيذكره فيه
مث »بلفظ  ورواه الطرباين« ال تتم صالة أحد من الناس حىت يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه مث يكرب»

واالستدالل هبذا على الشرطية صحيح إن كان نفي التمام يستلزم نفي الصحة وهو « يقول: هللا أكرب
ألان متعبدون بصالة ال نقصان فيها، فالناقصة غري صحيحة، ومن ادعى صحتها فعليه البيان، الظاهر، 

 -وقد جعل صاحب ضوء النهار نفي التمام هنا هو نفي الكمال بعينه، واستدل على ذلك بقوله 
 «فإن انتقصت من ذلك شيئا فقد انتقصت من صالتك»يف حديث املسيء  -صلى هللا عليه وسلم 

أبن هذا من حمل النزاع أيضا. ألان نقول: االنتقاص يستلزم عدم الصحة لذلك الدليل الذي  وأنت خبري
أسلفناه، وال نسلم أن ترك مندوابت الصالة ومسنوانهتا انتقاص منها، ألهنا أمور خارجة عن ماهية 

ب احلسنة تزيد يف االصالة، فال يرد اإللزام هبا، وكوهنا تزيد يف الثواب ال يستلزم أهنا منها، كما أن الثي
 (1)مجال الذات وليست." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -81 .421
422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 ائلون إهنا ليست من القرآنمجاعة أهنا ال تذكر سرا وال جهرا، وأهل هذه املقالة منهم القQـــــــــــــــــــــــــــــ

وحكى القاضي أبو الطيب الطربي عن ابن أيب ليلى واحلكم أن اجلهر واإلسرار هبا سواء فهذه املذاهب 
 يف اجلهر هبا وإثبات قراءهتا ونفيها.

1 - 
وقد اختلفوا هل هي آية من الفاحتة فقط أو من كل سورة، أو ليست آبية، فذهب ابن عباس وابن 

ري وطاوس وعطاء ومكحول وابن املبارك وطائفة إىل أهنا آية من الفاحتة ومن كل سورة عمر وابن الزب
غري براءة، وحكي عن أمحد وإسحاق وأيب عبيد ومجاعة من أهل الكوفة ومكة وأكثر العراقيني، وحكاه 
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 باخلطايب عن أيب هريرة وسعيد بن جبري، ورواه البيهقي يف اخلالفيات إبسناده عن علي بن أيب طال
والزهري وسفيان الثوري، وحكاه يف السنن الكربى عن ابن عباس وحممد بن كعب أهنا آية من الفاحتة 
فقط. وحكي عن األوزاعي ومالك وأيب حنيفة وداود وهو رواية عن أمحد أهنا ليست آية يف الفاحتة وال 

 يف أوائل السور

من السور   غري األنفال وبراءة وليستوقال أبو بكر الرازي وغريه من احلنفية: هي آية بني كل سورتني
بل هي قرآن مستقل كسورة قصرية وحكي هذا عن داود وأصحابه وهو رواية عن أمحد. واعلم أن األمة 
أمجعت أنه ال يكفر من أثبتها وال من نفاها الختالف العلماء فيها خبالف ما لو نفى حرفا جممعا عليه 

 مجاع. وال خالف أهنا آية يف أثناء سورة النمل وال خالف يففإنه كفر ابإل مل يقل به أحدأو أثبت ما 
إثباهتا خطا يف أوائل السور يف املصحف إال يف أول سورة التوبة. وأما التالوة فال خالف بني القراء 
السبعة يف أول فاحتة الكتاب ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارئ ما خال سورة التوبة. وأما يف أوائل 

الوصل بسورة قبلها فأثبتها ابن كثري وقالون وعاصم والكسائي من القراء يف أول كل سورة  السور مع
إال أول سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو ومحزة وورش وابن عامر. وقد احتج القائلون ابإلسرار هبا 

 حبديث الباب وحديث ابن مغفل اآليت وغريمها مما ذكران.

1 - 
 ا يف الصالة اجلهرية أبحاديثواحتج القائلون ابجلهر هب

منها حديث أنس وحديث أم سلمة اآلتيان وسيأيت الكالم عليهما ومنها حديث ابن عباس عند 
«  الرمحن الرحيميفتتح الصالة ببسم هللا -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »الرتمذي والدارقطين بلفظ 

إمساعيل بن محاد، قال البزار: إمساعيل مل  . قال الرتمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك ويف إسناده
 يكن ابلقوي. وقال العقيلي: غري حمفوظ، وقد وثق إمساعيل حيىي بن معني.

وقال أبو حامت: يكتب حديثه ويف إسناده أبو خالد الواليب امسه هرمز وقيل هرم، قال احلافظ: جمهول. 
 (1)ث. وقد ضعف أبو داود." وقال أبو زرعة: ال أعرف من هو. وقال أبو حامت: صاحل احلدي

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -82 .423
424. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

ذه الرواية األمر ه إال أنه قال النسائي: ميجده مكان يثين عليه، مث ساق أبو داود يف« ويثين عليهQـــــــــــــــــــــــــــــ
 بتكبري االنتقال يف مجيع األركان والتسميع وهي تدل على وجوبه، وقد تقدم البحث عن ذلك وظاهر

قوله " فكرب " يف رواية حديث الباب وجوب تكبرية االفتتاح وقد تقدم الكالم على ذلك يف أوائل 
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 رواية أليب داود والنسائي منيف « ( مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن»أبواب صفة الصالة. قوله: 
يب داود من ويف رواية أل« فإن كان معك قرآن فاقرأ وإال فامحد هللا تعاىل وكربه وهلله»حديث رفاعة 
« أ مبا شئتمث اقرأ أبم القرآن مث اقر »وألمحد وابن حبان « مث اقرأ أبم القرآن ومبا شاء هللا»حديث رفاعة: 

. اءة الفاحتة يف الصالة. وأجيب عنه هبذه الرواايت املصرحةوقد متسك حبديث الباب من مل يوجب قر 
 أبم القرآن وقد تقدم البحث عن ذلك يف ابب وجوب قراءة الفاحتة

يك وامدد فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبت»قوله: )مث اركع حىت تطمئن( ويف رواية ألمحد وأيب داود 
 ( يف رواية البن ماجه " تطمئن " وهي على« ارفع حىت تعتدل قائما»قوله: « . ظهرك ومكن ركوعك

شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهويه يف مسنده وأبو نعيم يف مستخرجه والسراج عن يوسف بن 
موسى أحد شيوخ البخاري. قال احلافظ: فثبت ذكر الطمأنينة يف االعتدال على شرط الشيخني، ومثله 

 يف حديث رفاعة عند أمحد وابن حبان.

 يوجب وهذه الرواايت ترد مذهب من مل« فأقم صلبك حىت ترجع العظام إىل مفاصلها»د ويف لفظ ألمح
وجوب  فيه دليل على« ( مث اسجد حىت تطمئن ساجدا»الطمأنينة وقد تقدم الكالم يف ذلك. قوله: 

 السجود وهو إمجاع ووجوب الطمأنينة فيه خالفا أليب حنيفة

ذلك.  اللة على وجوب الرفع والطمأنينة فيه وال خالف يففيه د« ( مث ارفع حىت تطمئن جالسا»قوله: 
وقال أبو حنيفة: يكفي أدىن رفع. وقال مالك: يكون أقرب إىل اجللوس. قوله: )مث اسجد حىت تطمئن 
ساجدا( فيه أيضا وجوب السجود والطمأنينة فيه وال خالف يف ذلك. وقد استدل هبذا احلديث على 

يت الكالم على ذلك يف الباب الذي بعد هذا ولكنه قد ثبت يف عدم وجوب قعدة االسرتاحة. وسيأ
مث ارفع حىت تطمئن »رواية للبخاري من رواية ابن منري يف ابب االستئذان بعد ذكر السجود الثاين بلفظ: 

اري إىل على أنه قد أشار البخ مل يقل به أحدوهي تصلح للتمسك هبا على الوجوب ولكنه « جالسا
حيمل إن   وميكن أن« . حىت يستوي قائما»بها بقوله: قال أبو أسامة يف األخري أن ذلك وهم ألنه عق

 كان حمفوظا على اجللوس للتشهد انتهى

قال « . وظاإن كان حمف»فشكك البخاري هذه الرواية اليت ذكرها ابن منري مبخالفة أيب أسامة وبقوله: 
ال راهويه يف مسنده عن أيب أسامة كما قيف البدر املنري ما معناه: وقد أثبت هذه الزايدة إسحاق بن 

لصالة فإذا جلست يف وسط ا»ابن منري، وكذلك البيهقي من طريقه، وزاد أبو داود يف حديث رفاعة 
 (1)يعين التشهد." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -83 .425
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 "ابب ما جاء يف صيد وج .426

 

صلى هللا  -شيبان عن أبيه عن عروة بن الزبري عن الزبري أن النيب )عن حممد بن عبد هللا بن  - 1940
 رواه أمحد وأبو داود والبخاري يف« . إن صيد وج وعضاهه حرم حمرم هلل عز وجل»قال:  -عليه وسلم 

 اترخيه، ولفظه: إن صيد وج حرام قال البخاري: وال يتابع عليه( .

سعد هذه احتج من قال: إن من صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها  الشافعي وبقصةQـــــــــــــــــــــــــــــ
أخذ سلبه وهو قول الشافعي يف القدمي قال النووي: وهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة 

 انتهى.

وقد حكى ابن قدامة عن أمحد يف إحدى الروايتني القول به قال وروي ذلك عن ابن أيب ذئب وابن 
افعي يف بعد الصحابة إال الش ومل يقل به أحدتهى، وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: املنذر ان

قوله القدمي، وقد اختلف يف السلب فقيل: إنه ملن سلبه وقيل: ملساكني املدينة وقيل: لبيت املال وظاهر 
 األدلة أنه للسالب وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره.

 

 جاء يف صيد وج[]ابب ما 

احلديث سكت عنه أبو داود وحسنه املنذري وسكت عنه عبد احلق أيضا وتعقب مبا نقل عن البخاري 
أنه مل يصح وكذا قال األزدي وذكر الذهيب أن الشافعي صححه وذكر أن أمحد ضعفه وقال ابن حبان: 

إن كان أخطأ فيه غريه، ف حممد بن عبد هللا املذكور كان خيطئ، ومقتضاه تضعيف احلديث فإنه ليس له
فهو ضعيف، وقال العقيلي: ال يتابع إال من جهة تقاربه يف الضعف، وقال النووي يف شرح املهذب: 
إسناده ضعيف. قال: وقال البخاري: ال يصح، وذكر اخلالل يف العلل أن أمحد ضعفه قوله: )ابن 

ريخ ن كما يف سنن أيب داود واتشيبان( هكذا يف النسخ الصحيحة من هذا الكتاب والصواب ابن إنسا
البخاري وكذا قال ابن حبان والذهيب واخلزرجي يف اخلالصة قال الذهيب يف ترمجة حممد بن عبد هللا بن 
شيبان: هذا صوابه ابن إنسان وقال يف ترمجة عبد هللا بن إنسان: له حديث يف صيد وج قال: ومل يرو 

 ديث قوله: )وج( بفتح الواو وتشديد اجليم قال ابنإال هذا احل -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب 
 رسالن: هو أرض ابلطائف عند أهل اللغة وقال أصحابنا: هو واد ابلطائف وقيل: كل الطائف انتهى.

وقال احلازمي يف املؤتلف واملختلف يف األماكن: وج اسم حلصون الطائف وقيل: لواحد منها وإمنا اشتبه 
انحية نعمان قوله: )وعضاهه( بكسر العني كما سلف قال اجلوهري: وج بوح ابحلاء املهملة وهي 
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العضاه كل شجر يعظم وله شوك قوله: )حرم( بفتح احلاء والراء احلرام كقوهلم: زمن وزمان قوله )حمرم 
 (1)هلل تعاىل( أتكيد للحرمة،." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -84 .427
 الفرع والعترية ونسخهما "ابب ما جاء يف .428

ات فسمعته بعرف -صلى هللا عليه وسلم  -كنا وقوفا مع النيب »)عن خمنف بن سليم قال  - 2152
يقول اي أيها الناس على كل أهل بيت يف كل عام أضحية وعترية هل تدرون ما العترية؟ هي اليت تسموهنا 

 حسن غريب( . رواه أمحد وابن ماجه والرتمذي وقال هذا حديث« . الرجبية

 

قال: اي رسول هللا إن كنا نذبح يف رجب ذابئح فنأكل منها »)وعن أيب رزين العقيلي أنه  - 2153
 « .ونطعم من جاءان فقال له ال أبس بذلك

 

داع قال: يف حجة الو  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه لقي رسول هللا »)وعن احلارث بن عمرو  - 2154
ئع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء مل يفرع ومن شاء عرت ومن شاء مل فقال رجل اي رسول هللا الفرا

 روامها أمحد والنسائي( .« . يعرت يف الغنم أضحية

 

قال رجل: اي رسول هللا إان كنا نعرت عترية يف اجلاهلية يف رجب »)وعن نبيشة اهلذيل قال:  - 2155
  عز وجل وأطعموا قال: فقال: رجل آخر: اي رسولفما أتمران قال: اذحبوا هلل يف أي شهر كان وبروا هللا

 هللا: إان كنا نفرع فرعا يف اجلاهلية فما

كثري من الوالئم، وال أعرف قائال يقول: أبنه يشرتط يف ذابئح شيء من هذه الوالئم ما يشرتط Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 مبدإ استلزم الباطل ابطل. الثالث: يف ، ومامل يقل به أحديف األضحية، فقد استلزم هذا القياس ما 

 وقت ذبح العقيقة.

وقد اختلف أصحاب مالك يف ذلك فقيل: وقتها وقت الضحااي وقد تقدم اخلالف فيه هل هو من 
بعد الفجر أو من طلوع الشمس أو من وقت الضحى أو غري ذلك؟ وقيل: إهنا جتزئ يف الليل. وقيل: 

ة. وقيل: جتزئ يف كل وقت وهو الظاهر ملا عرفت من عدم ال على حسب اخلالف السابق يف األضحي
 (2)الدليل، على أنه يعترب فيها ما يعترب يف األضحية." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -85 .429
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 "ابب خطبة اجملربة إىل وليها والرشيدة إىل نفسها .430

قال خطب عائشة إىل أيب بكر ف -عليه وسلم  صلى هللا -أن النيب »)عن عراك عن عروة:  - 2632
هكذا مرسال(  رواه البخاري« له أبو بكر: إمنا أان أخوك فقال له: أخي يف دين هللا وكتابه وهي يل حالل

. 
 

حاطب  -صلى هللا عليه وسلم  -ملا مات أبو سلمة أرسل إيل النيب »)وعن أم سلمة قالت:  - 2633
نيها عنها، ه: إن يل بنتا، وأان غيور، فقال: أما ابنتها فندعو هللا أن يغبن أيب بلتعة خيطبين له، فقلت ل

 خمتصر من مسلم(« وأدعو هللا أن يذهب ابلغرية

 وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أيها املسرتشد بذات الدينQـــــــــــــــــــــــــــــ

الدعاء لكن  حلافظ: وهو خرب مبعىنقوله: )تربت يداك( أي لصقت ابلرتاب: وهي كناية عن الفقر قال ا
 عليه صلى هللا -ال يراد به حقيقته، وهبذا جزم صاحب العمدة، وزاد غريه أن صدور ذلك من النيب 

يف حق مسلم ال يستجاب لشرطه ذلك على ربه وحكى ابن العريب أن املعىن استغنت ورد أبن  -وسلم 
قيل: ناه ضعف عقلك، وقيل: افتقرت من العلم، و املعروف أترب إذا استغىن، وترب إذا افتقر وقيل: مع

 فيه شرط مقدر: أي وقع لك ذلك إن مل تفعل، ورجحه ابن العريب وقيل: معىن تربت: خابت

قال القرطيب: معىن احلديث أن هذه اخلصال األربع هي اليت يرغب يف نكاح املرأة ألجلها فهو خرب عما 
ظاهره إابحة النكاح لقصد كل من ذلك قال: وال يظن يف الوجود من ذلك ال أنه وقع األمر به، بل 

يما ف مل يقل به أحدمن هذا احلديث أن هذه األربع يؤخذ منها الكفاءة: أي تنحصر فيها فإن ذلك 
 علمت وإن كانوا اختلفوا يف الكفاءة ما هي، وسيأيت الكالم على الكفاءة

 

 ]ابب خطبة اجملربة إىل وليها والرشيدة إىل نفسها[

ث األول فيه دليل على أن خطبة املرأة الصغرية البكر تكون إىل وليها قال ابن بطال: وفيه أن احلدي
النهي عن إنكاح البكر حىت تستأمر خمصوص ابلبالغة اليت يتصور منها اإلذن وأما الصغرية فال إذن هلا، 

يغة يستوي ( هذه الصوسيأيت الكالم على ذلك يف ابب ما جاء يف اإلجبار واالستئمار قوله: )وأان غيور
فيها املذكر واملؤنث فيقول كل واحد منهما: أان غيور، واملراد ابلغرية اليت وصفت هبا نفسها أهنا تغار 

قاموس: قد كان له زوجات قبلها قال يف ال -صلى هللا عليه وسلم  -إذا تزوج زوجها امرأة أخرى، والنيب 
 (1)وأغار أهله تزوج." 

 (1250نيل األوطار، الشوكاين )م -86 .431

                                         
 6/712نيل األوطار، الشوكاين  (1)
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432. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 ابن أيب شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بطرق قوية، وأفىت به محاد شيخ أيب حنيفةQـــــــــــــــــــــــــــــ

ا دة ممكن وإن مل جتر به عادة يف الغالب، وال سيموأجاب اخلطايب عن اإلشكال أبن بقاء العدة تلك امل
إن كان املدة إمنا هي سنتان وأشهر، فإن احليض قد يبطئ عن ذات األقراء لعارض ومبثل هذا أجاب 
البيهقي، قال احلافظ: وهو أوىل ما يعتمد يف ذلك. وقال السهيلي يف شرح السرية: إن حديث عمرو 

ن م مل يقل به أحدان حديث ابن عباس أصح إسنادا لكن بن شعيب هو الذي عليه العمل، وإن ك
الفقهاء؛ ألن اإلسالم قد كان فرق بينهما، قال هللا تعاىل: }ال هن حل هلم وال هم حيلون هلن{ 

[ ومن مجع بني احلديثني قال: معىن حديث ابن عباس ردها عليه على النكاح األول يف 10]املمتحنة: 
على ذلك من شرط وال غريه انتهى. وقد أشار إىل مثل هذا اجلمع ابن  الصداق واحلباء ومل حيدث زايدة

 عليه وسلم صلى هللا -عبد الرب. وقيل: إن زينب ملا أسلمت وبقي زوجها على الكفر مل يفرق بينهما 
، إذ مل يكن قد نزل حترمي نكاح املسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعاىل: }ال هن حل هلم{ -

أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلما قبل  -صلى هللا عليه وسلم  -اآلية، أمر النيب [ 10]املمتحنة: 
ن عبد ابلنكاح األول، فيندفع اإلشكال. قال اب -صلى هللا عليه وسلم  -انقضاء العدة، فقررها النيب 

 الرب: وحديث عمرو بن شعيب تعضده األصول.

عباس  األخذ ابحملتمل، ويؤيده خمالفة ابن وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، واألخذ ابلصريح أوىل من
ملا رواه كما حكى ذلك عنه البخاري. قال احلافظ: وأحسن املسالك يف تقرير احلديثني ترجيح حديث 
ابن عباس كما رجحه األئمة ومحله على تطاول العدة فيما بني نزول آية التحرمي وإسالم أيب العاص، 

 وال مانع من ذلك.

إن قوله: " ردها إليه بعد كذا " مراده: مجع بينهما، وإال فإسالم أيب العاص   وأغرب ابن حزم فقال:
كان قبل احلديبية وذلك قبل أن ينزل حترمي املسلمة على املشرك، هكذا زعم. قال احلافظ: وهو خمالف 

 ملا أطبق عليه أهل املغازي أن إسالمه كان بعد نزول آية التحرمي.

 -صله: إن اعتبار العدة مل يعرف يف شيء من األحاديث، وال كان النيب وقال ابن القيم يف اهلدي ما حم
يسأل املرأة هل انقضت عدهتا أو ال، ولو كان اإلسالم مبجرده فرقة لكانت  -صلى هللا عليه وسلم 

يه وسلم صلى هللا عل -طلقة ابئنة وال رجعة فيها فال يكون الزوج أحق هبا إذا أسلم، وقد دل حكمه 
موقوف، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن انقضت عدهتا فلها أن  أن النكاح -

تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، وإذا أسلم كانت زوجته من غري حاجة إىل جتديد نكاح، قال: 
وال نعلم أحدا جدد بعد اإلسالم نكاحه ألبتة، بل كان الواقع أحد األمرين: إما افرتاقهما ونكاحها 

ه، وإما بقاؤمها على النكاح األول إذا أسلم الزوج، وأما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة، فلم يعلم أن غري 
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قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم يف عهده، وهذا كالم يف  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 
 غاية احلسن واملتانة.

 (1)قال: وهذا." 
 (1304املمجد على موطأ حممد، اللكنوي، أبو احلسنات )م  التعليق-87 .433
( املؤمنون حسنا فهو عند هللا حسن، وما رآه املسلمون قبيحا فهو عند 1"أنه قال: ما رآه ) .434

 هللا قبيح.

__________ 

يضع احلديث، وقال املؤلف أيضا: قلت: هذا احلديث إمنا يعرف من كالم ابن مسعود. انتهت. فعلمت 
وجه انتساهبم قول "ما رآه املسلمون حسنا"، إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، لكن ال خيفى  أن هذا هو

ما يف الطريق املرفوع من وقوع سليمان بن عمرو النخعي، وهو كذاب على ما نقله ابن اجلوزي، ونقل 
من ع برهان الدين إبراهيم بن حممد بن خليل الشهري بسبط ابن العجمي يف رسالته "الكشف احلثيث

رمي بوضع احلديث"، عن ابن عدي أنه قال: أمجعوا على أن سليمان بن عمرو النخعي يضع احلديث، 
وعن ابن حبان: كان رجال صاحلا يف الظاهر إال أنه كان يضع احلديث وضعا، وكان قدراي، وعن احلاكم: 

 لست أشك يف وضعه للحديث. انتهى.

 حسن إىل آخره، اعلم أنه قد جرت عادة كثري من ( قوله: ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند هللا1)
املتفقهني أبهنم يستدلون هبذا احلديث على حسن ما حدث بعد القرون الثالثة من أنواع العبادات 
وأصناف الطاعات ظنا منهم، أنه قد استحسنها مجاعة من العلماء والصلحاء، وما كان كذلك فهو 

من وجهني: أحدمها: أنه حديث موقوف على ابن مسعود حسن عند هللا، هلذا احلديث. ويرد عليهم 
فال حجة فيه، وجياب عنهم أبنه إن ثبت رفع هذا احلديث على ما ذكره مجع منهم حممد فذاك، وإال 
فال يضر املقصود ألن قول الصحايب: يف ما ال يعقل له حكم الرفع، على ما هو مصرح يف أصول 

عود لكن ملا كان مما ال يدرك ابلرأي واالجتهاد صار مرفوعا احلديث، فهذا القول وإن كان قول ابن مس
حكما، فيصح االستدالل به، واثنيهما: أنه ال خيلو إما أن يكون الالم الداخلة على املسلمني يف هذا 
احلديث للجنس أو للعهد أو لالستغراق وال رابع، أما األول فباطل، ألنه حينئذ تبطل اجلمعية، ويلزم 

لزم منه ، وأيضا يومل يقل به أحدمسلم واحد أيضا وإن خالفه اجلمهور حسنا عند هللا  أن يكون ما رآه
أن يكون ما أحدثته الفرق الضالة من البدعات واملنهيات أيضا حسنا لصدق رؤية مسلم حسنا، وهو 

                                         
 6/194لشوكاين نيل األوطار، ا (1)
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  ةابطل ابإلمجاع، وأيضا خيالف حينئذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "ستفرتق أميت على ثالث وسبعني فرق
 (1)كلهم يف النار إال واحدة"،." 

 (1304التعليق املمجد على موطأ حممد، اللكنوي، أبو احلسنات )م -88 .435
( حتبسنا، 2( بنت حيي قد حاضت لعلها )1"اي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن صفية ) .436

 كن ابلبيت؟ قلن: بلى إال أهنا مل تطف( مع3قال: أمل تكن طافت )

__________ 

بنفسه ههنا من حال عبد هللا لوضح له خطؤه، فإنه ذكر أن عبد هللا بن أيب بكر الصديق مات سنة 
إحدى عشرة فهل يقول فاضل ممارس بكتب احلديث والرجال إن مالكا صاحب املوطأ الذي ولد سنة 

أن  وى عنه ويقول فيه حدثنا الدال على املشافهة، أومل يعلمإحدى أو ثالث أو أربع أو سبع وتسعني ير 
مالكا لو أدرك عبد هللا الذي ذكره ألدرك عمر وعثمان وأاب بكر وعليا وكثريا من الصحابة لكون أجلة 

 ومل يقل به أحد.الصحابة موجودين يف ذلك الوقت، فكان مالك من أكابر التابعني، 

 هو أبو بكر الصديق هو مبين على األول. واثنيها: يف زعمه أن املراد أببيه

واثلثها: يف زعمه أن عمرة املذكورة يف هذه الرواية هي بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، ال وهللا بل هي 
عمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد بن زرارة أم أيب الرجال. ورابعها: يف زعمه أن هذا من قبيل رواية 

 عمه الثاين.األكابر عن األصاغر، وهو مبين على ز 

بضم احلاء  -( قوله: إن صفية، هي أم املؤمنني صفية بفتح أوله وكسر اثنيه وتشديد اثلثه بنت حيي 1)
من  -ابلفتح  - ابن سعية -ابلفتح  -املهملة وفتح الياء التحتانية األوىل وتشديد األخرى بن أخطب 

تحها يف غزوة خيرب حني افت بين إسرائيل من سبط هارون بن عمران أخي موسى، قتل زوجها كنانة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سنة سبع، فوقعت يف السيب فاصطفاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ، وقيل غري ذلك، كذا ذكره ابن األثري.52لنفسه وأسلمت فأعتقها وتزوجها، وكانت وفاته سنة 

ه الرواية ة النتظار طهارهتا وطوافها، وظاهر هذ( قوله: لعلها حتبسنا، أي متنعنا من اخلروج إىل املدين2)
أن هذا قول عائشة، وعند البخاري وغريه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لعلها حتبسنا، أمل تكن 

 طافت معكن؟

 (2)( أي طواف الزايرة.." 3)
 (1329القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م  عون املعبود وحاشية ابن-89 .437

                                         
 1/633مد، اللكنوي، أبو احلسنات التعليق املمجد على موطأ حم (1)
 2/363مد، اللكنوي، أبو احلسنات التعليق املمجد على موطأ حم (2)
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")فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت( املراد من قوله شيئا من ذلك حدث غري الدم ألنه  .438
ال جيب الوضوء من الدم اخلارج عنها ألن الدم ال يفارقها ولو أريد بقوله شيئا من ذلك الدم مل يكن 

بقوله  ى الدم ما مل ينقطع استحاضتها فظهر أن املرادللجملة الشرطية معىن ألهنا مستحاضة فلم تزل تر 
شيئا من ذلك هو حدث غري الدم وهبذا التقرير طابق احلديث الباب لكن احلديث مع إرساله ليس 
صرحيا يف املقصود ألنه حيتمل أن يكون املراد بقوله شيئا من ذلك شيئا من الدم بل هو الظاهر من لفظ 

لكل صالة وإذا انقطع عنها الدم تصلي ابلوضوء الواحد مىت شاءت احلديث فمىت رأت الدم توضأت 
ما مل حيدث هلا حدث سواء كان احلدث دمها اخلارج أو غريه فجراين الدم هلا حدث مثل األحداث 
األخر وأن املستحاضة يفارقها الدم أيضا يف بعض األحيان وهذا القول أي وضوؤها حالة جراين الدم 

 فيما أعلم مل يقل به أحداع الدم وترك الوضوء حالة انقط

 وهللا تعاىل أعلم

 قال املنذري هذا مرسل

 

[ )عن ربيعة أنه كان ال يرى على املستحاضة وضوء إخل( قال اخلطايب قول ربيعة شاذ وليس 306]
للعمل عليه وما قاله اخلطايب فيه نظر فإن مالك بن أنس وافقه )قال أبو داود هذا قول مالك يعين بن 

 ذه العبارة يف النسختني وليست يف أكثر النسخ وكذا ليست يف اخلطايب وال املنذريأنس( ه

 قال بن عبد الرب ليس يف حديث مالك يف املوطأ ذكر الوضوء لكل صالة على املستحاضة

وذكر يف حديث غريه فلذا كان مالك يستحبه هلا وال يوجبه كما ال يوجبه على صاحب التسلسل ذكره 
 نذري قال اخلطايب وقول ربيعة شاذ وليس العمل عليهالزرقاين قال امل

 وهذا احلديث منقطع وعكرمة مل يسمع من أم حبيبة بنت جحش

 )ابب يف املرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر( - 18

 (1)[ هل تعد من احليض." 307]
 (1329ية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م عون املعبود وحاش-90 .439
 "الوضوء إال أن تكون يف الصالة .440

 واألمر يف هذه األقاويل واختالفها وخمالفتها احلديث بني

 انتهى

 قال املنذري وقد أخرجه الرتمذي وقال هذا حديث ليس إسناده ابلقوي وقد اضطربوا يف إسناده

 قي قد ضعفه بعض أهل احلديث منهم حيىي بن سعيد القطانوقال أيضا وعبد الرمحن بن زايد اإلفري
                                         

 1/342م، العظيم آابدي، شرف احلق عون املعبود وحاشية ابن القي (1)
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 وأمحد بن حنبل

 وقال اخلطايب هذا حديث ضعيف وقد تكلم الناس يف بعض نقلته

وقال احلافظ بن حجر يف الفتح أما حديث إذا أحدث وقد جلس يف آخر صالته قبل أن يسلم فقد 
 جازت صالته فقد ضعفه احلافظ

 انتهى

 

الطهور( مفتاح بكسر امليم واملراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصالة  [ )مفتاح الصالة618]
ألنه شرط من شروطها والطهور بضم الطاء )وحترميها التكبري وحتليلها التسليم( قال اخلطايب يف هذا 

ون داحلديث بيان أن التسليم ركن للصالة كما أن التكبري ركن هلا وأن التحليل منها إمنا يكون ابلتسليم 
احلدث والكالم ألنه قد عرفه ابأللف والالم وعينه كما عني الطهور وعرفه فكان ذلك منصرفا إىل ما 
جاءت به الشريعة من الطهارة املعروفة والتعريف ابأللف والالم مع اإلضافة يوجب التخصيص كقولك 

 فالن مبيته املساجد تريد أنه ال مبيت له أيوي إليه غريها

ل على أن افتتاح الصالة ال يكون إال ابلتكبري دون غريه من األذكار وإليه ذهب ويف النيل فيه دلي
 اجلمهور

 وقال أبو حنيفة تنعقد الصالة بكل لفظ قصد به التعظيم واحلديث يرد عليه ألن اإلضافة يف قوله حترميها
رمي هلا غريه  حت تقتضي احلصر فكأنه قال مجيع حترميها التكبري أي احنصرت صحة حترميها يف التكبري ال

كقوهلم مال فالن اإلبل وعلم فالن النحو ويف الباب أحاديث كثرية تدل على تعني لفظ التكبري من 
 قوله صلىاهلل عليه وآله وسلم وفعله وعلى هذا فاحلديث يدل على وجوب التكبري

فعي وسنة اوقد اختلف يف حكمه فقال احلافظ إنه ركن عند اجلمهور وشرط عند احلنفية ووجه عند الش
 عند الزهري

 غريه ومل يقل به أحدقال بن املنذر 

وروي عن سعيد بن املسيب واألوزاعي ومالك ومل يثبت عن أحد منهم تصرحيا وإمنا قالوا فيمن أدرك 
 اإلمام راكعا جيزيه تكبرية الركوع

 انتهى

 قال املنذري وأخرجه الرتمذي وبن ماجه

 ا الباب وأحسنوقال الرتمذي هذا احلديث أصح شيء يف هذ
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وقال أبو نعيم األصبهاين مشهور ال يعرف إال من حديث عبد هللا بن حممد بن عقيل هبذا اللفظ من." 
(1) 
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -91 .441
 الرحيم حىت نزلت سورة النمل( ألن البسملة فيها جزؤها ")مل يكتب بسم هللا الرمحن .442

 وفيه دليل ملن قال إن البسملة يف أوائل السور إمنا هي للفصل

 قال املنذري وهذا مرسل

واعلم أن األمة أمجعت أنه ال يكفر من أثبتها وال من نفاها ال ختالف العلماء فيها خبالف ما لو نفى 
النمل  فإنه يكفر ابإلمجاع وال خالف أهنا آية يف أثناء سورة يقل به أحدمل حرفا جممعا عليه أو أثبت ما 

 وال خالف يف إثباهتا خطا يف أوائل السور يف املصحف إال يف أول سورة التوبة

وأما التالوة فال خالف بني القراء السبعة يف أول فاحتة الكتاب ويف أول كل سورة إذا ابتدأ هبا القارىء 
 وأما يف أوائل السور مع الوصل بسورة قبلها فأثبتها بن كثري وقالون وعاصم والكسائي ما خال سورة التوبة

من القراء يف أول كل سورة إال أول سورة التوبة وحذفها منهم أبو عمرو ومحزة وورش وبن عامر كذا يف 
 النيل

 

حلاكم وصححه ا [ )ال يعرف فصل السورة حىت تنزل عليه بسم هللا الرمحن الرحيم( احلديث أخرجه788]
 على شرطهما وقد رواه أبو داود يف املراسيل عن سعيد بن جبري وقال املرسل أصح

 وقال الذهيب يف تلخيص املستدرك بعد أن ذكر احلديث عن بن عباس أما هذا فثابت

 وقال اهليثمي رواه البزار إبسنادين رجال أحدمها رجال الصحيح

 من القرآنواحلديث استدل به القائلون أبن البسملة 

 ويبتىن على أن جمرد تنزيل البسملة تستلزم قرآنيتها

 قاله الشوكاين

واالستدالل هبذا احلديث وكذا بكل حديث يدل على أن البسملة من القرآن على اجلهر هبا يف الصالة 
 ليس بصحيح

من السنن  يقال احلافظ بن سيد الناس اليعمري ألن مجاعة ممن يرى اجلهر هبا ال يعتقدوهنا قرآان بل ه
 عندهم كالتعوذ والتأمني ومجاعة ممن يرى اإلسرار هبا يعتقدوهنا قرآان

 وهلذا قال النووي إن مسألة اجلهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة
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 وكذلك احتجاج من احتج أبحاديث عدم قراءهتا على أهنا ليست آبية ملا عرفت

 (1)من أثبت اجلهر أن أحاديثه جاءت من." قال احلافظ بن حجر يف ختريج اهلداية ومن حجج 
 (1329عون املعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آابدي، شرف احلق )م -92 .443
[ )أخذ رجال( أي عبدا )فسلبه ثيابه( بدل اشتمال أي أخذ ما عليه من الثياب 2037"] .444

ه فيه( أي شأن العبد ورد سلبه )حرم هذا احلرم( قال الطييب رمحه هللا دل على أنه )فجاء مواليه وكلمو 
اعتقد أن حترميها كتحرمي مكة )قال( أي النيب صلى هللا عليه وسلم )فليسلبه ثيابه( هذا ظاهر يف أهنا 

 تؤخذ ثيابه مجيعها

 وقال املاوردي يبقي له ما يسرت عورته

أصحاب الشافعي )وال أرد عليكم طعمة( بضم الطاء وكسرها وصححه النووي واختاره مجاعة من 
 ومعىن الطعمة األكلة وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته )ولكن إن شئتم دفعت( أي تربعا

 وبقصة سعد هذه احتج من قال إن من صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه

 وهو قول الشافعي يف القدمي

 بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة انتهى قال النووي وهبذا قال سعد

وقد حكى بن قدامة عن أمحد يف أحد الروايتني القول به قال وروي ذلك عن أيب ذئب وبن املنذر 
 انتهى

 دميبعد الصحابة إال الشافعي يف قوله الق ومل يقل به أحدوهذا يرد على القاضي عياض حيث قال 

ة أنه طعمة ل ملساكني املدينة وقيل لبيت املال وظاهر األدلوقد اختلف يف السلب فقيل إنه ملن سلبه وقي
 لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره انتهى

 قال املنذري سئل أبو حامت الرازي عن سليمان بن أيب عبد هللا فقال ليس ابملشهور فيعترب حديثه انتهى

 قال الذهيب اتبعي وثق

 

جارها )فأخذ متاعهم( أي ثياهبم وما عندهم )وقال [ )من شجر املدينة( أي من بعض أش2038]
يعين ملواليهم( تفسري من الراوي )أن يقطع( بصيغة اجملهول )وقال( أي النيب صلى هللا عليه وسلم )من 

 (2)قطع." 
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -93 .445
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 وجوده يف ذلك العهد فاالقتداء هبم يف عدم األكل هو املتعني هذا ما عندي وهللا تعاىل أعلم" .446

تنبيه قال صاحب العرف الشذي ما لفظ قال موالان حممود حسن إن احلل أي يف قوله احلل ميتته مبعىن 
حليض االطاهر وثبت احلل مبعىن الطهارة كما يف قصة صفية بنت حيي حلت ابلصهباء أي طهرت من 

 انتهى

قلت القول أبن املراد من احلل يف قوله صلى هللا عليه وسلم احلل ميتته مبعىن الطاهر غري حممود بل هو 
ممن قبله من أهل العلم الذين عليهم االعتماد وأما اثنيا فألنه  مل يقل به أحدابطل جدا أما أوال فألنه 

 تهنه يكفي أن يقول هو الطهور ماؤه وميتيلزم على هذا أن يكون لفظ احلل حشوا ال طائل حتته فإ

وأما اثلثا فألن بن عمر أحد رواة هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم قد فهم هو من لفظ احلل 
 احلالل دون الطهارة

ففي التلخيص وروى الدارقطين من طريق عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار عن عبد الرمحن بن أيب 
ر آكل ما طفى على املاء قال إن طافيه ميتته وقال النيب صلى هللا عليه وسلم إن هريرة أنه سأل بن عم

ماءه طهور وميتته حل فانظر أن بن عمر أراد من لفظ احلالل ضد احلرام دون معىن الطاهر وقد تقرر 
 أن راوي احلديث أدرى مبعناه

يف الطايف  وأثر أيب بكر الصديقوقال أيضا واملراد ابمليتة غري املذبوح فال يدل على حل الطايف قال 
 مضطرب اللفظ انتهى

قلت القول أبن املراد ابمليتة غري املذبوح لئال يدل على حل الطايف مما ال يصغى إليه فإن الطايف حالل 
عند اجلمهور وهو احلق والصواب يدل على حله ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن عمرو أنه مسع 

وات ميتا مل ير ح جابرا يقول غزوان جيش اخلبط وأمر علينا أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى البحر
مثله يقال له العنرب فأكلنا منه نصف شهر احلديث ورواه مسلم أيضا ويف رواية عندمها فلما قدمنا املدينة 
ذكران ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال كلوا رزقا أخرجه هللا أطعموان إن كان معكم فأاته 

الصطياد البحر سواء مات بنفسه أو مات اب بعضهم بعضو فأكله قال احلافظ يستفاد منه إابحة ميتة
 وهو قول اجلمهور انتهى

 وقد تقدم قول عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى

وقال أبو بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه الطايف حالل ذكره البخاري معلقا قال احلافظ وصله أبو 
 (1)."  بشري عن عكرمة عن بنبكر بن أيب شيبة والطحاوي والدارقطين من رواية عبد امللك بن أيب

 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -94 .447
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"قوله )ويف الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة( أخرج حديثهما بن ماجه قال احلافظ يف  .448
 الفتح وإسناد كل منهما حسن

حاديث اليت أخرجها األئمة اخلمسة وهم الشيخان قوله )وهذا حديث حسن صحيح( هذا أحد األ
 وأبو داود والنسائي والرتمذي عن شيخ واحد وهو قتيبة

 قاله احلافظ

 قوله )وهذا عندان على االستحباب(

 فإن قلت روى بن ماجه هذا احلديث من طريق الوليد بن مسلم

 قال حدثنا األوزاعي فذكره بصيغة األمر مضمضوا من اللنب احلديث

 اه بن ماجه من حديث أم سلمة وسهل بن سعد مثله وأصل األمر الوجوبورو 

قلت نعم األصل يف األمر الوجوب لكن إذا وجد دليل االستحباب حيمل عليه وههنا دليل االستحباب 
 موجود

قال احلافظ يف الفتح والدليل على أن األمر فيه لالستحباب ما رواه الشافعي عن بن عباس راوي 
ب لبنا فمضمض مث قال لو مل أمتضمض ما ابليت وروى أبو داود إبسناد حسن عن احلديث أنه شر 

 أنس أن النيب صلى هللا عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ومل يتوضأ انتهى كالم احلافظ

 فإن قلت ادعى بن شاهني أن حديث أنس انسخ حلديث بن عباس

 عوى النسخ قاله العيينومن قال فيه ابلوجوب حىت حيتاج إىل د مل يقل به أحدقلت 

 

 )ابب يف كراهة رد السالم غري متوضئ( - 6

[ قوله )قاال ان أبو أمحد( امسه حممد بن عبد هللا بن الزبري بن عمرو بن درهم األسدي الزبريي." 90]
(1) 
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -95 .449
 مله مجاعة من الصحابة فسمى بعضهم قال ومن التابعني األعمش وتبعه عياض لكن "قال ب .450

بعد الصحابة غريه وهو معرتض أيضا فقد ثبت ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وهو  يقل به أحد
يف سنن أيب داود إبسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق إبسناد صحيح وقال الشافعي 

يث حديث املاء من املاء اثبت لكنه منسوخ إىل أن قال فخالفنا بعض أهل انحيتنا يف اختالف احلد
يعين من احلجازيني فقالوا ال جيب الغسل حىت ينزل اهـ فعرف هبذا أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني 

 ومن بعدهم لكن اجلمهور على إجياب الغسل وهو الصواب انتهى كالم احلافظ
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 اجلمهور هو احلق والصواب قلت ال شك يف أن مذهب

 وأما حديث املاء من املاء وما يف معناه فهو منسوخ وأييت بيان النسخ يف الباب اآليت

 

 )ابب ما جاء أن املاء من املاء( - 0

مقصود الرتمذي من عقد هذا الباب أن حديث املاء من املاء منسوخ وهذا احلديث أخرجه مسلم يف 
قال خرجت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم اإلثنني إىل  صحيحه من حديث أيب سعيد اخلدري

قباء حىت إذا كنا يف بين سامل وقف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ابب عتبان فصرخ به فخرج جير 
رداءه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أعجلنا الرجل فقال عتبان أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ومل 

ليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا املاء من املاء واملراد ابملاء األول ماء الغسل مين ماذا ع
 وابلثاين املين وفيه جناس اتم

[ قوله )ثنا يونس بن يزيد( بن أيب النجاد األيلي أبو يزيد موىل آل أيب سفيان ثقة إال أن يف 110]
 روايته عن الزهري ومها قليال ويف غري الزهري خطأ

قاله احلافظ يف التقريب وقال يف مقدمة فتح الباري قال بن أيب حامت عن عباس الدوري قال بن معني 
أثبت الناس يف الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب وقال عثمان الدارمي عن أمحد بن صاحل حنن ال 

 (1)نقدم على يونس يف." 
 (1353ي، عبد الرمحن املباركفوري )م حتفة األحوذ-96 .451
 "واحلاكم أيضا انتهى .452

قلت وأخرجه الطحاوي أيضا يف شرح اآلاثر حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن اثبت 
عن أيب الزبري عن جابر قال أاته رجل فقال أصابتين جنابة وإين متعكت يف الرتاب فقال أصرت محارا 

 فمسح وجهه مث ضرب بيديه إىل األرض فمسح بيديه إىل املرفقني وقال هكذا وضرب بيديه إىل األرض
 التيمم

تنبيه قال صاحب العرف الشذي وقفها الطحاوي وعندي أهنا مرفوعة واختلط على املوقفني لفظ أاته 
 هفإهنم زعموا أن مرجع الضمري املنصوب هو جابر بن عبد هللا واحلال أن املرجع هو النيب صلى هللا علي

 وسلم كما قال احلافظ العيين انتهى

قلت قوله إن املرجع هو النيب صلى هللا عليه وسلم ابطل جدا فإنه ليس يف هذه الرواية ذكر النيب صلى 
فوه وأرجعوا من احملدثني بل أو ق مل يقل به أحدهللا عليه وسلم أصال ال قبل الضمري وال بعده ولذلك 

رح افظ العيين ليس بصحيح فإن العيين مل يقل به بل قال يف شالضمري إىل جابر وقوله كما قال احل
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 البخاري بعد ذكر حديث جابر املرفوع ما لفظه وأخرجه الطحاوي وبن أيب شيبة موقوفا

فإن قلت عثمان بن حممد ثقة مل خيالفه أحد من أصحاب عزرة غري أيب نعيم وزايدة الثقة مقبولة فكيف 
 تكون روايته املرفوعة شاذة

 ثمان بن حممد وإن كان ثقة لكن أاب نعيم أوثق منه وأتقن وأحفظقلت ع

قال احلافظ يف التقريب يف ترمجة عثمان بن حممد مقبول وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجته شيخ حدث 
 عنه إبراهيم احلليب صويلح وقد تكلم فيه انتهى وقال احلافظ يف ترمجة أيب نعيم ثقة ثبت وقال اخلزرجي

يف ترمجة أيب نعيم قال أمحد ثقة يقظان عارف ابحلديث وقال الفسوي أمجع أصحابنا على  يف اخلالصة
 أن أاب نعيم كان غاية يف اإلتقان انتهى فظهر أن رواية حممد بن عثمان املرفوعة شاذة

 ومنها حديث أيب أمامة عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال يف التيمم

 قنيضربة للوجه وضربة لليدين إىل املرف

 رواه الطرباين

وفيه أنه حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج قال العيين يف شرح البخاري يف إسناده جعفر بن الزبري 
 قال شعبة وضع أربعمائة حديث انتهى

 (1)ومنها حديث عائشة الذي أشار إليه الرتمذي وقد عرفت أنه أيضا ضعيف ال يصلح." 
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -97 .453
 "الرب هذا حديث اثبت نقله مريك عن املنذري كذا يف املرقاة .454

قوله )وقد روي عن رفاعة هذا احلديث من غري وجه( قال احلافظ يف الفتح أخرجه أبو داود والنسائي 
بن عجالن وداود بن قيس   من رواية إسحاق بن أيب طلحة وحممد بن إسحاق وحممد بن عمرو وحممد

كلهم عن علي بن حيىي بن خالد بن رافع الزريف عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فمنهم من مل يسم 
رفاعة قال عن عم له بدري ومنهم من مل يقل عن أبيه ورواه النسائي والرتمذي من طريق حيىي بن علي 

حلافظ يف أبيه وفيه اختالف آخر ذكره ابن حيىي عن أبيه عن جده عن رفاعة لكن مل يقل الرتمذي عن 
 الفتح

 [ قوله )حدثنا عبيد هللا بن عمر( هو العمري302]

قوله )فدخل رجل( هو خالد بن رافع كما تقدم مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث ارفع حىت تطمئن 
 تطمئن ىتجالسا وافعل ذلك إخل مل يذكر يف هذه الرواية السجدة الثانية ويف رواية البخاري مث اسجد ح

 ساجدا مث ارفع حىت تطمئن جالسا مث اسجد حىت تطمئن ساجدا
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 مث افعل ذلك يف صالتك كلها

قال احلافظ وقع يف رواية بن منري يف االستئذان يعين يف ابب االستئذان من صحيح البخاري بعد ذكر 
 السجود الثاين مث ارفع حىت تطمئن جالسا

ذه وأشار البخاري إىل أن ه ومل يقل به أحدالسرتاحة وقد قال بعضهم هذا يدل على إجياب جلسة ا
 (1)اللفظة." 

 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -98 .455
[ قوله )وقت ألهل املشرق العقيق( وهو موضع حبذاء ذات العرق مما وراءه وقيل داخل 832"] .456

 كل مسيل شقه السيل فوسعه من العق وهو القطع والشقيف حد ذات العرق وأصله  

واملراد أبهل املشرق من منزله خارج احلرم من شرقي مكة إىل أقصى بالد الشرق وهم العراقيون واملعىن 
 حد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعني إلحرام أهل املشرق العقيق

 هذا ويف إسناده يزيد بن أيب زايد وهو قوله )هذا حديث حسن( قال املنذري بعد ذكر كالم الرتمذي
 ضعيف

 وذكر البيهقي أنه تفرد به انتهى

فإن قلت روى أبو داود والنسائي عن عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقت ألهل العراق ذات 
 عرق

وروى مسلم يف صحيحه عن أيب الزبري أنه مسع جابر بن عبد هللا يسأل عن املهل فقال مسعت أحسبه 
رفع إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال مهل أهل املدينة من ذي احلليفة والطريق األخرى اجلحفة ومهل 

 أهل العراق من ذات عرق احلديث

 فيثبت من هذين احلديثني أن ميقات أهل العراق ذات عرق

قد  يويثبت من حديث الرتمذي أنه العقيق فكيف التوفيق قلت قال احلافظ يف الفتح حديث الرتمذ
تفرد به يزيد بن أيب زايد وهو ضعيف وإن كان حفظه فقد مجع بينه وبني حديث جابر وغريه أبجوبة 

 منها إن ذات عرق ميقات الوجوب والعقيق ميقات االستحباب ألنه من ذات عرق

ومنها أن العقيق ميقات بعض العراقيني وهم أهل املدائن واآلخر ميقات ألهل البصرة وقع ذلك يف 
 نس عند الطرباين وإسناده ضعيفحديث أل

ومنها أن ذات عرق كانت أوال يف موضع العقيق اآلن مث حولت وقربت إىل مكة فذات عرق والعقيق 
 وإمنا قالوا يستحب احتياطا انتهى ومل يقل به أحدشيء واحد ويتعني اإلحرام من العقيق 
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وا عمر فتح هذان املصران أت فإن قلت روى البخاري يف صحيحه عن بن عمر رضي هللا عنه قال ملا
فقالوا اي أمري املؤمنني إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حد ألهل جند قران وهو جور عن طريقتنا وإان 

 إن أردان قرن شق علينا

 قال فانظروا حذوها من طريقكم

 فحد هلم ذات عرق انتهى

 (1)ري ومها سرات." واملراد من هذين املصرين الكوفة والبصرة كما صرح به شراح البخا
 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -99 .457
 "عبد الرب وأشار إىل أن بعض أهل الظاهر قال جبوازه ورده ابإلمجاع املذكور .458

ق قوية وأفىت ر وتعقب بثبوت اخلالف قدميا فيه فقد أخرجه بن أيب شيبة عن علي وإبراهيم النخعي بط
به محاد شيخ أيب حنيفة وأجاب اخلطايب عن اإلشكال أبن بقاء العدة تلك املدة ممكن وإن مل جتر به 
عادة يف الغالب وال سيما إن كانت املدة إمنا هي سنتان وأشهر فإن احليض قد يبطىء عن ذات األقراء 

 لعارض

 ومبثل هذا أجاب البيهقي

 ذلك وقال السهيلي يف شرح السرية إن حديث عمرو بن شعيب هو قال احلافظ وهو أوىل ما يعتمد يف
سالم من الفقهاء ألن اإل مل يقل به أحدالذي عليه العمل وإن كان حديث بن عباس أصح إسنادا لكن 

قد كان فرق بينهما قال هللا تعاىل الهن حل هلم وال هم حيلون هلن ومن مجع بني احلديثني قال معىن 
عليه على النكاح األول يف الصداق واحلباء ومل حيدث زايدة على ذلك من شرط حديث بن عباس ردها 

 وال غريه انتهى

 وقد أشار إىل مثل هذا اجلمع بن عبد هللا

وقيل إن زينب ملا أسلمت وبقي زوجها على الكفر مل يفرق النيب صلى هللا عليه وسلم إذا مل يكن قد 
ليه ل قوله تعاىل الهن حل هلم اآلية أمر النيب صلى هللا عنزل حترمي نكاح املسلمة على الكافر فلما نز 

وسلم ابنته أن تعتد فوصل أبو العاص مسلما قبل انقضاء العدة فقررها النيب صلى هللا عليه وسلم 
 ابلنكاح األول

 فيندفع اإلشكال

 قال بن عبد الرب وحديث عمرو بن شعيب تعضده األصول وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد

 لصريح أوىل من األخذ ابحملتمل ويؤيده خمالفة بن عباس ملا رواه كما حكى ذلك عنه البخاريواألخذ اب
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قال احلافظ وأحسن املسالك يف تقرير احلديثني ترجيح حديث بن عباس كما رجحه األئمة ومحله على 
 تطاول العدة فيما بني نزول آية التحرمي وإسالم أيب العاص وال مانع من ذلك انتهى

 قام كالم أكثر من هذا فعليك أن تراجع شروح البخاري كالفتح وغريهويف امل

[ قوله )فقال اي رسول هللا إهنا كانت أسلمت معي فردها عليه( فيه أن املرأة إذا أسلمت مع 1144]
 زوجها ترد إليه وهذا جممع عليه

فظ رد ذكور بلقوله )يذكر عن حممد بن إسحاق هذا احلديث( أراد هبذا احلديث حديث بن عباس امل
 (1)النيب صلى هللا عليه وسلم ابنته زينب اخل." 

 (1353حتفة األحوذي، عبد الرمحن املباركفوري )م -100 .459
"ما ينزله على رسله وهذا الشاهد من بين إسرائيل هو عبد هللا بن سالم كما قال احلسن  .460

ذا نظر فإن السورة مكية ابإلمجاع وعبد هللا بن سالم كان إسالمه بعد وجماهد وقتادة وغريهم ويف ه
اهلجرة فيكون املراد ابلشاهد رجال من أهل الكتاب قد آمن ابلقرآن يف مكة وصدقه واختار هذا بن 

 جرير والراجح أنه عبد هللا بن سالم وأن هذه اآلية مدنية ال مكية

 روي حنو هذا عن مجاعة من التابعني وفيه دليل على أنوعن بن عباس قال هو عبد هللا بن سالم وقد 
هذه اآلية مدنية فيخصص هبا عموم قوهلم إن سورة األحقاف كلها مكية وإايه ذكر الكراشي وكونه 
إخبارا قبل الوقوع خالف الظاهر ولذا قيل مل يذهب أحد أن اآلية مكية إذا فسر الشاهد اببن سالم 

عطوف على الشرط الذي يصري به املاضي مستقبال فال ضرر يف وفيه حبث ألن قوله وشهد شاهد م
من السلف مع ذكره يف شروح الكشاف ال وجه  مل يقل به أحدشهادة الشاهد بعد نزوهلا وادعاء أنه 

 له إال أن يراد من السلف املفسرون

 قاله الشهاب كذا يف فتح البيان

د نزلت فيه وحديث عوف بن مالك عن قلت حديث عبد هللا بن سالم وهذا صريح يف أن هذه اآلية
بن حبان وحديث بن عباس عند بن مردويه أيضا يدالن على أن هذه اآلية نزلت يف عبد هللا بن سالم  
كما يف فتح الباري وهو القول الراجح واستكربمت أي آمن الشاهد واستكربمت أنتم عن اإلميان وجواب 

اهلداية   ال يهدي القوم الظاملني فحرمهم هللا سبحانهالشرط مبا يدل عليه ألستم ظاملني دل عليه إن هللا
بظلمهم ألنفسهم ابلكفر بعد قيام احلجة الظاهرة على وجوب اإلميان ومن فقد هداية هللا له ضل كفى 
ابهلل شهيدا بيين وبينكم أي على صدقي )ومن عنده علم الكتاب( قيل هو عبد هللا بن سالم وقيل هم 

 مؤمنو أهل الكتاب
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اآلية يف آخر سورة الرعد )مغمودا( أي مستورا يف غالفه )فاهلل هللا( ابلنصب فيهما أي اتقوا هللا  وهذه
)يف هذا الرجل( أي عثمان رضي هللا عنه )أن تقتلوه( بدل اشتمال من هذا الرجل )لتطردن( أي لتبعدن 

نتزعن )فال يغمد( ي لت)جريانكم( ابلنصب على املفعولية )املالئكة( ابلنصب على البدلية )ولتسلن( أ
 بصيغة اجملهول

قال يف خمتار الصحاح غمد السيف من ابب ضرب ونصر جعله يف غمده فهو مغمود وأغمده أيضا 
 فهو مغمد ومها لغنان فصيحتان )اقتلوا اليهودي( أي عبد هللا بن سالم

 (1)قوله." 
 (1353رمحن املباركفوري )م حتفة األحوذي، عبد ال-101 .461
"ابمسك أو حبولك وقوتك أرفعه فال أستغين عنك حبال فإن أمسكت نفسي أي قبضت روحي  .462

يف النوم )فارمحها( أي ابملغفرة والتجاوز عنها وإن أرسلتها أبن رددت احلياة إيل وأيقظتين من النوم 
لصاحلني( العصمة واألمانة )عبادك افاحفظها أي من املعصية واملخالفة مبا حتفظ به أي من التوفيق و 

 أي القائمني حبقوق هللا وعباده

والباء يف مبا حتفظ مثلها يف كتبت ابلقلم وما موصولة مبهمة وبياهنا ما دل عليها صلتها ألن هللا تعاىل 
د ر إمنا حيفظ عباده الصاحلني من املعاصي ومن أن ال يتهاونوا يف طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته و 

 علي روحي أي روحي املميزة برد متييزها الزائل عنها بنومها

 قال الطييب

احلكمة يف إطالق املوت على النوم أن انتفاع اإلنسان ابحلياة إمنا هو لتحري رضا هللا عنه وقصد طاعته 
واجتناب سخطه وعقابه فمن انم زال عنه االنتفاع فكان كامليت فحمدا هلل تعاىل على هذه النعمة 

 وال ذلك املانع انتهىوز 

 قوله )ويف الباب عن جابر وعائشة( لينظر من أخرج حديثهما

 قوله )وحديث أيب هريرة حديث حسن( وأخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي

 

 )ابب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند املنام( - 1

العني مصغرا  عقيل( بضم [ قوله )حدثنا املفضل بن فضالة( املصري أبو معاوية القتباين )عن3402]
هو بن خالد بن عقيل األيلي )مث نفث فيهما( من النفث بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة وهو 
إخراج الريح من الفم مع شيء من الريق )فقرأ فيهما( قال العيين قال املظهري يف شرح املصابيح ظاهر 

سهو من الراوي  وال فائدة فيه ولعله قل به أحدمل ياحلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال مث قرأ وهذا 
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والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن إىل بشرة القارىء واملقروء له وأجاب الطييب عنه 
 (1)أبن الطعن فيما صحت روايته ال جيوز وكيف والفاء فيه مثل ما يف." 

 (1353ف الشذي شرح سنن الرتمذي، الكشمريي )م العر -102 .463
"اطالع: مجع أبو عروبة احلراين أحاديث أيب يوسف، وأكثر أسانيد أيب يوسف معروفة. وظين  .464

أن القصر إمنا يكون يف اجلملة االمسية أصالة، وأما إذا كانت معدولة عن الفعلية فال قصر، ومجلة حديث 
بصيغة األمر،  «توضؤوا مما مست النار»يه بعض ألفاظ احلديث: الباب معدولة عن الفعلية والقرينة عل

ومل أجد النقل يف هذا من أرابب اللغة، ويرد على قصر مجلة )احلمد هلل( اتفاقا مع كوهنا معدولة من 
الفعلية، فأقول: إن املعدولة لو كانت فيها شائبة الفعلية فال قصر وإال ففيها قصر، وأيضا )احلمد هلل( 

لقصر عند من يقول: إهنا إنشائية، فإذن احنل اإلشكال الذي عجز عنه الزخمشري من أن ال يفيد ا
ن فإن هذه معدولة ع ومل يقل به أحدمقتضى الضابطة أن يكون مجلة السالم عليكم ذات قصر، 

 (2)الفعلية وفيها شائبة الفعلية.." 
 (1353سنن الرتمذي، الكشمريي )م  العرف الشذي شرح-103 .465
[ يف حديث الباب إشكال مشهور وهو تعيني مراد احلديث ومصداقه، ألن مصداقه 371"] .466

إما مفرتض وإما متنفل فإن كان مفرتضا فال جيوز القعود بدون عذر ولو قعد بعذر ال يكون ثوابه نصفا، 
 لسبحة ال تصح انئما بال عذر عندإخل فإن ا« صالها قائما»ولو كان متنفال فال يصدق لفظ من: 

أحد إال احلسن البصري رمحه هللا وهبذا اإلشكال قال اخلطايب يف املعامل: تصح الصالة انئما بال عذر 
من أتباع املذاهب األربعة، نعم هو وجه عند بعض الشافعية،  مل يقل به أحدلو صح احلديث وإن 

يعة، وأقول يف اجلواب عن إشكال احلديث: أقول: مل يصح شيء يف جوازها انئما عن صاحب الشر 
 (3)إن." 

 (1386التنكيل مبا يف أتنيب الكوثري من األابطيل، عبد الرمحن املعلمي اليماين )م -104 .467
ن حن "املسألة الثامنة: رجل خال خلوة مريبة ابمراة أجنبية حيل له أن يتزوجها فعثر عليها فقال: .468

 زوجان

 « .أحل أبو حنيفة الزان ... »تقدم يف املسألة السادسة قول خالد بن يزيد بن أيب مالك: 

وأما حتليل الزان فقال: لوأن رجال وامراة اجتمعا يف بيت ومها معروفا األبوين فقالت املرأة: هو »قال: 
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ك املعظم يف )السهم قال املل: »145قال األستاذ ص« زوجي. وقال هو: هي امرأيت مل عرض هلما
املصيب( : إذا جاء واحد من امراة ورجل فقاال له: حنن زوجان، فبأي طريقة يفرق بينهما أو يتعرض 
عليها ألن كل واحد منهما يدعى أمرا حالال، ولوفتح هذا الباب لكان اإلنسان كل يوم بل ساعة 

فى مة، وفيه من احلرج ماالخيمناالئ مل يقل به أحديشهد على نفسهو على زوجه أهنما زوجان وهذا 
 « .على أحد

إن إقرار الرجل أنه زوجها وهي أهنا زوجته يكون إنكاحا ويتضمن إقرارمها »أقول: على كتب احلنفية: 
فهذه هي مسألة ابن أيب مالك استشهاد االسناذ نفسه وكذالك ملكه املعظم عنده ولذلك « االنشاء»

ة نا رجال وامرأة نعلم أهنما ليسا بزوجني مث وجدانمها يف خلوة مريبجلأ إىل املغالطة. وحاصلها أننا إذا عرف
فقال: هي زوجىت، وقالنت: هو زوجى، فأبو حنيفة يقول يقول: يكون اعرتافهما عقدا ينقد به النكاح 

 فيصريان زوجني من حينئذ وال يعرض هلما! ففى هذا ثالثة أمور.

 األوىل: أنه بال ويل.

 (1)شاء وإن مل يقصداه.." الثاين: أنه كيف يكون إن
 (1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م -105 .469
 "الصحايب الذي أدرك، ومسع فإن احتمال روايته عن التابعي بعيدة جدا. .470

غري ه التابعي الكبري عن رسول هللا وأما ما رواه التابعي الصوبعض احملدثني يقصر املرسل على ما روا
 فيسمونه منقطعا ال مرسال، واألول هو الراجح وعليه معول أهل هذا الفن.

 -لمصلى هللا عليه وس-مثال املرسل: روى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول هللا 
 عن الصالة" ، وعطاء من التابعني. 1فأبردوا  قال: "إن شدة احلر من فيح جهنم فإذا اشتد احلر

قال:  -مصلى هللا عليه وسل-روى حيىي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن املسيب أن رسول هللا 
 "من أكل من هذه الشجرة فال يقرب مسجدان يؤذينا بريح الثوم" ، وسعيد من التابعني.

  -هللا عليه وسلم صلى-أو من دونه قال رسول هللا تعريف الفقهاء واألصوليني: املرسل: هو قول التابعي 
كذا ... أو فعل كذا ... مثال، فاملرسل عندهم يشمل املرسل عند احملدثني، واملنقطع بل واملعضل فهو 
يطلقونه على ما مل يتصل إسناده، قال ابن احلاجب يف خمتصره: "املرسل قول غري الصحايب: قال رسول 

... ومبثل هذا القول قال اخلطيب من احملدثني إال أنه قال: إن أكثر ما صلى هللا عليه وسلم" -هللا 
 صلى هللا عليه وسلم.-يوصف ابإلرسال من حيث االستعمال ما رواه التابعي عن النيب 

 - عليه وسلمصلى هللا-نقد التعريف: وقد انتقد هذا التعريف: أبنه يشمل قول من قال: قال رسول هللا 
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ل ، وأبنه يلزم عليه دخول املنقطع، واملعضل يف املرسل، وأهمل يقل به أحدهو ما وإن كان يف عصران، و 
 الفن يف احلديث على التفرقة بينهما. نعم قد يقال: هذا اصطالح هلم خباصة وال مشاحة يف االصطالح.

 وقد جرى على هذا االصطالح بعض احملدثني فأطلق على املعلق،

__________ 

 (1)الظهر حىت تنكسر حدة احلر.." اإلبراد: أتخري صالة  1
 (1403الوسيط يف علوم ومصطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م -106 .471
 ""معرفة الصحابة رضوان هللا عليهم": .472

 "من هو الصحايب"؟ :

 تعريف الصحبة:

ال صاحب، واجلمع صحب، وأصحاب، وصحابة. قالصحبة لغة: قال يف املصباح املنري: "صحبته فأان 
األزهري: ومن قال: صاحب وصحبة فهو مثل فاره وفرهة واألصل يف هذا اإلطالق ملن حصل له رؤية 

 وجمالسة، ووراء ذلك شروط لألصوليني ... والصاحبة أتنيث للصاحب ومجعها صواحب".

هم أصحاب، وأصاحيب، وقال صاحب القاموس: "صحبه كسمعه صحابة ويكسر وصحبة عاشره، و 
وصحبان، وصحاب، وَصحابة وصحابة وصحب، واستصحبه: دعاء إىل الصحبة"، ومن مث نرى أن 

 الصحبة مبعىن العشرة والرؤية واجملالسة طالت أم قصرت.

صلى هللا عليه -كل مسلم رأى النيب   -يف تعريف بعض العلماء-أما يف اصطالح احملدثني فالصحايب 
ليه صلى هللا ع-اإلمام البخاري حيث قال يف صحيحه "ومن صحب النيب وذكر حنو ذلك  -وسلم
 أو رآه من املسلمني فهو من أصحابه". -وسلم

وقد انتقد هذا التعريف أبنه يقتضي أن ال يدخل يف الصحابة من مل ير النيب لعارض كالعمى مثل ابن 
ىل ا به مث ارتد، ومل يعد إأم مكتوم، وهو صحايب ابإلمجاع، وكذلك يقتضي أن من رأى النيب مؤمن

قط ولذلك كان هذا التعريف غري جامع وال مانع  مل يقل به أحداإلسالم يكون صحابيا مع أن هذا 
 ومها شرطان يف التعريف الصحيح، فهذا التعريف يف حاجة إىل التحرير والتدقيق.

منا به ومات على مؤ  -صلى هللا عليه وسلم-تعريف احملققني من احملدثني: الصحايب: من لقي النيب 
ذلك، وهو ما ذهب إليه احلافظان العراقي وابن حجر ووافقهم بعض األصوليني فيدخل يف التعريف من 

 (2)طالت صحبته أو قصرت ومن روى عنه أو مل يرو، ومن غزا معه أو مل يغز، ومن رآه." 
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 (1403صطلح احلديث، حممد أبو شهبة )م الوسيط يف علوم وم-107 .473
 ""عدالة الصحابة": .474

الصحابة كلهم عدول عند مجهور الفقهاء من احملدثني والفقهاء واألصوليني، ومعىن عدالتهم  -1
استقامتهم على الدين، وائتمارهم أبوامره وانتهاؤهم عن نواهيه، وأهنم ال يتعمدون الكذب على رسول 

 وذلك ملا اتصفوا به من قوة اإلميان، والتزام التقوى، واملروءة ومسو األخالق -صلى هللا عليه وسلم-هللا 
والرتفع عن سفاسف األمور، وليس معىن عدالتهم أهنم معصومون من املعاصي أو من السهو أو من 

من أهل العلم، ومل خيالف يف عدالتهم أو عدالة بعضهم إال شذاذ من  مل يقل به أحدالغلط، فإن ذلك 
دعة وأهل األهواء ال يعتد أبقواهلم وآرائهم؛ لعدم استنادها إىل برهان وسنعرض هلذه اآلراء فيما بعد املبت

 (1)ومناقشتها.." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -108 .475
حلد كفارة هلم، وأجيب أبن اآلية نزلت يف العرنيني، ومعلوم أهنم كانوا ارتدوا "الدنيا فلم يكن ا .476

بعد إسالمهم، وحينئذ فاآلية خارجة عن موضع النزاع؛ ألن املسألة إمنا كانت يف املسلمني؛ ألن التكفري 
كم على حل، واآلية وإن مل أتخذ الكفر واالرتداد يف العنوان بل أدارت امل يقل به أحديف حق املشركني 

وصف قطع الطريق وهو يقتضي أن يدور احلكم على هذا الوصف سواء كان من املسلم أو املرتد أو 
الكافر أو الذمي، وال يقتصر على املرتد والكافر فقط، لكن ميكن أن يقال: إنه جرى ذكر العذاب يف 

لف شدة وضعفا الواحدة ختتاآلخرة يف اآلية حلال الفاعلني أي حلال كفرهم ال حلال الفعل، فإن املعصية 
ابعتبار حال الفاعلني، فقد تكون املعصية من املؤمن وخيف العذاب عليها رعاية إلميانه، وقد تكون 
تلك املعصية بعينها من الكافر ويزاد يف عقوبته حلال كفره، فقطع الطريق من املسلمني شنيع، وهو من 

له  املسلم لو فعل ذلك مث أقيم عليه احلد كان املرتدين أشنع، وعلى هذا فال دليل يف اآلية على أن
عذاب يف اآلخرة أيضا؛ ألنه ليس جزاء للفعل على هذا التقدير بل الشناعة يف اجلزاء بشناعة الفاعلني،  
كذا قرره الشيخ حممد أنور احلنفي. وميكن أن يقال: إنه حيتمل أن يكون حديث عبادة خمصصا لعموم 

 واستدلوا له أيضا بقوله تعاىل: }فمن اتب من بعده ظلمه وأصلح فإن هللا اآلية أو مبينا أو مفسرا هلا،
[ يف آية حد السرقة، قيل: هو دليل صريح على أن إقامة 39: 5يتوب عليه إن هللا غفور رحيم{ ]

احلد ال تكون كفارة إال بعد التوبة من ظلمه وإصالح عمله. وأجيب عنه أبنه ال دليل يف اآلية على 
هر معىن اآلية: أن من اتب من بعد ظلمه، أي سرقته يعين حسن حاله يف املستقبل ذلك؛ ألن ظا

وأصلح عمله وعزم على ترك العود إىل مثل ذلك فيقبل هللا توبته ويرمحه ويطهره من مجيع الذنوب، وأما 
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لق عذنب هذه السرقة فقد زال بنفس إقامة حد السرقة، ومل يتوقف على التوبة، وابجلملة اآلية إمنا تت
ابلتوبة واإلصالح يف االستقبال ال مبا تقدم من ذنب السرقة، وقيل: معىن اآلية: فمن اتب أي من 
السرقة وأصلح أمره فإن هللا يتوب عليه، أي يغفر له ويتجاوز عنه ويقبل توبته أي يسقط عنه حق هللا، 

ع، كما ىل اإلمام سقط القطوأما حق اآلدميني من القطع، ورد املال فال يسقط، نعم إن عفا قبل الرفع إ
ذهب إليه الشافعي، واستدل له أيضا بقوله تعاىل: }فاجلدوهم مثانني جلدة وال تقبلوا هلم شهادة أبدا 

[ يف 5-4: 24وأولئك هم الفاسقون. إال الذين اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن هللا غفور رحيم{ ]
ال تطهر القاذف من الذنب وال خترجه من  آية حد القذف، قيل: هو أقوى دليل على أن إقامة احلد

الفسق إال بعد التوبة، وإمنا وعد هللا املغفرة والرمحة ملن اتب بعد ذلك وأصلح عمله. وأجيب عنه أبن 
حد القذف ليس هو اجللد فقط، بل هو جمموع أمرين أو ثالثة أمور: اجللد، وعدم قبول الشهادة، 

ر ابإلمجاع، أن اجللد ال يرتفع ابلتوبة، فإنه جيلد التائب كاملص واحلكم بكونه فاسقا، لكن بينها فرق وهو
وأما عدم قبول الشهادة واحلكم ابلفسق فيزوالن ابلتوبة بناء على أن االستثناء يتعلق ابجلملتني، وهذا 
عند األئمة الثالثة، خالفا أليب حنيفة، فإنه ذهب إىل أنه ال يقبل شهادة القاذف أبدا أي مادام حيا 

اتب، وهذا ألن االستثناء عنده يرجع إىل اجلملة األخرية فقط، فال يزول عنده ابلتوبة إال اسم وإن 
الفسق، وأما عدم قبول الشهادة فيبقى على حاله بعد التوبة، وإصالح العمل أيضا كاجللد، ففرق 

 (1)أبوحنيفة بني القذف." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -109 .477
"وفيه أن احلمل على التأسيس أوىل من احلمل على التأكيد؛ ألن األصل عدم التأكيد، لكن  .478

حديث  ايندفع ذلك عند وجود القرينة الدالة على ذلك، وقد وجد يف عبارة غري واحد كالدارقطين "هذ
صحيح اثبت"، ومنها أنه جيوز أن يريد الرتمذي حقيقتهما االصطالحية يف إسناد واحد لكن ابعتبار 
حالني وزمانني، فيجوز أن يكون مسع هذا احلديث من رجل مرة يف حال كونه مستورا أو مشهورا 

لوصفني، وقد رب ابابلصدق واألمانة مث ارتقى وارتفع حاله إىل درجة العدالة فسمعه منه مرة أخرى فأخ
روي عن غري واحد أنه مسع احلديث الواحد على شيخ واحد غري مرة. ومنها أنه حيتمل أن يكون 
الرتمذي أدى اجتهاده إىل حسنه وأدى اجتهاد غريه إىل صحته أو ابلعكس فهو ابعتبار مذهبني. ومنها 

نها أنه  درجات الصحة، ومأن املراد حسن لذاته صحيح لغريه يعين أنه يف أعلى درجات احلسن وأدىن
ابعتبار صدق الوصفني على احلديث ابلنسبة إىل أحوال رواته عند أئمة احلديث فإذا كان فيهم من 
يكون حديثه صحيحا عند قوم وحسنا عند قوم آخرين يقال فيه ذلك، وفيه أنه لو أراد ذلك ألتى 
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لنسبة إىل ا حيكم على احلديث ابابلواو اليت للجمع فيقول حسن وصحيح. وفيه أيضا أن الرتمذي إمن
ما عنده ال ابلنسبة إىل غريه. وفيه أيضا أنه يتوقف على اعتبار األحاديث اليت مجع الرتمذي فيها بني 
الوصفني، فإن كان يف بعضها ماال اختالف فيه عند مجيعهم يف صحته قدح يف اجلواب. ومنها أن 

لى ع التفرد والغرابة يف سنده فهو حممول عاحلديث الذي يقول فيه الرتمذي "حسن صحيح" إن وق
الرتدد احلاصل من اجملتهد يف الرواة هل اجتمعت فيهم صفة الصحة أو احلسن؟ فرتدد أئمة احلديث يف 
حال انقله اقتضى للمجتهد أن يرتدد وال يصفه أبحد الوصفني جزما، فيقال فيه "حسن" ابعتبار وصفه 

، غاية ما فيه أنه حذف فيه حرف الرتدد، وكان حقه أن عند قوم "صحيح" ابعتبار وصفه عند قوم
يقول: "حسن أو صحيح" وهذا كما حيذف حرف العطف من التعداد، وعلى هذا فما قيل فيه حسن 
صحيح دون ما قيل فيه صحيح؛ ألن اجلزم أقوى من الرتدد. ومنها أنه جيوز أن يكون مراده أن ذلك 

حيح حلكم، فيجوز أن يكون قوله: حسن أي ابعتبار إسناده، صابعتبار وصفني خمتلفني ومها اإلسناد وا
أي ابعتبار حكمه؛ ألنه من قبيل املقبول، وكل مقبول جيوز أن يطلق عليه اسم الصحة، وهذا ميشي 
على قول من ال يفرد احلسن من الصحيح، بل يسمي الكل صحيحا، لكن يرد عليه أن الرتمذي أكثر 

صحيحة اإلسناد. ومنها أنه أراد حسن على طريقة من يفرق بني من احلكم بذلك على األحاديث ال
النوعني لقصور رتبة رواية عن درجة الصحة املصطلحة، صحيح على طريقة من ال يفرق، ويرد عليه ما 
أوردانه سابقا. ومنها أنه أراد ابحلسن معناه اللغوي، وهو ما متيل إليه النفس وتستحسنه وال أيابه القلب، 

االصطالحي الذي حنن بصدده. وفيه أن محل األلفاظ االصطالحية على معانيها املصطلحة دون املعىن 
واجب، وال جيوز ترك االصطالح من غريموجب. وفيه أيضا أنه يلزم أن يطلق لفظ احلسن على احلديث 

إىل اآلن. ومنها أن املراد حسن ابعتبار إسناده، صحيح أي أنه أصح شيء  ومل يقل به أحدالضعيف، 
رد يف الباب، فإنه يقال أصح ما ورد كذا، وإن كان حسنا أو ضعيفا فاملراد أرجحه أو أقله ضعفا. هذا و 

 (1)تلخيص ما يف قوت املغتذي حاشية جامع الرتمذي يف هذا املبحث.." 
 (1414املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م مرعاة املفاتيح شرح مشكاة -110 .479
"ترى ليس ابختالف يقدح يف صحة احلديث وقالوا: إن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه مل  .480

يسمعه من أبيه كما تدل عليه رواية الطرباين وفيه أن رواية أمحد والرتمذي واحلاكم صرحية يف أن هشاما 
لعلة ما أثرت؛ ألن غري هشام من الثقات رواه مساعا من عروة، وهو مسعه من أبيه، مث لو صحت هذه ا

عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم، وأبوه أبوبكر، كما تدل عليه رواية مالك وأمحد وابن 
اجلارود. وقالوا: احلديث يروى عن امرأة، واحلكم متعلق ابلرجال فكيف ختتص بروايته النساء وفيه أنه 
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يما النساء بروايته كما سيأيت. وقالوا: املسألة اليت تعم هبا البلوى ال يعترب فيها خرب واحد ال سمل خيتص 
مثل هذا اخلرب. وفيه أن هذه القاعدة اليت اخرتعها احلنفية لرد األحاديث الصحيحة ابطلة، قد أبطلها 

( 20،12: ص2( وابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام )ج49الشوكاين يف إرشاد الفحول )ص
( فارجع إىل تلك الكتب. ولو سلمت هذه القاعدة، فاحلديث 327:ص1وابن قدامة يف جنة املناظر )ج

ليس من أخبار اآلحاد، بل هو أشهر من حديث الوضوء ابلنبيذ، رواه سبعة عشر من الصحابة. وقالوا: 
ما قيدوه س لغة مطلق فعلى تسليم صحته ال حجة فيه؛ ألنه مرتوك الظاهر عند الكل إمجاعا، فإن امل

من القيود ابلشهوة، أو بباطن اليد، أو بعدم احلائل، أوحنو ذلك، تقييدات إلطالق احلديث، وصريح 
يف أهنم أيضا ال يقولون ابحلديث. وفيه أن املراد ابملس، املس ابليد، سواء كان بباطنها أو بظهرها، لكن 

والرواايت يفسر بعضها بعضا، فقد قلنا  من غري حائل، يدل على ذلك حديث أيب هريرة اآليت،
أبحاديث الباب، وعملنا هبا وأما القيود األخرى مما ذكرها فقهاء الشافعية وغريهم، فال نلتفت إليها؛ 
ألهنا ال أثر هلا يف األحاديث وقالوا: اضطرب القائلون ابنتقاض الوضوء يف مصداق حديث بسرة على 

اختالفهم  قريب من أربعني، بسطها ابن العريب يف شرح الرتمذي، و أقوال كثرية، وفروع خمتلفة، تبلغ إىل
يف مصداق الرواية الواحدة يورث الشبهة يف االحتجاج هبا، فإنه يدل على أنه مل يتحقق عندهم، ومل 
يتعني حممل احلديث، فلو صح احلديث وثبت ترجحه على حديث طلق فمجمل أيضا، مل يظهر مراده 

خالف بني القائلني بعدم النقض. وفيه أن معىن احلديث بني، ومصداقه ظاهر، عند القائلني به، وال 
وحممله متعني، لكن عند املنصف الذي حيب السنة وصاحبها، وأما املتعسف الذي يتحيل لرد األحاديث 
الصحيحة والسنن الثابتة فهو يتشبث مبثل هذه األعذار الواهية الباطلة أبدا، وال عربة عندان ابختالف 

 شافعية واملالكية وغريهم يف بيان معىن احلديث، والتفريع عليه آبرائهم وعقوهلم، وابجلملة، احلديث ليسال
مبجمل بل هو بني املعىن. وقالوا: حيتمل أن يكون مس الذكر كناية عن االستطابة بعد البول؛ ألنه غالبا 

بذكره. وفيه  ستقبح التصريحيرادف خروج احلدث، فعرب به عنه، ومثل هذا من الكناايت كثري فيما ي
أن هذا االحتمال بعيد جدا، بل هو ابطل، يرده حديث أيب هريرة الذي ذكره املصنف، وأيضا مل خيطر 

، بل محله منهم ومل يقل به أحدهذا االحتمال ببال أحد من الصحابة والتابعني وغريهم من السلف، 
ال  ا: هو مقيد مبا إذا خرج منه شيء. وفيه أنهمجيعهم على ظاهر معناه الذي يتبادر إليه الذهن. وقالو 

دليل على هذا التقيد فهو مردود على قائله وقالوا: مفعول املس حمذوف، تركه استهجاان بذكره، واملعىن 
"من مس ذكره بفرج امرأته فليتوضأ" إقامة للداعي والسبب مقام املدعو واملسبب، فإن التقاء اخلتانني 
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يف يتغيب عن البصر، فأدير األمر على املس احتياطا وتيسريا. وفيه أنه حتر  داع إىل خروج شيء، ونفسه
 (1)معنوي للحديث، يرده حديث أيب هريرة اآليت بلفظ" أفضى بيده".." 

 (1414اين املباركفوري )م مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمح-111 .481
"مث اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تستوي قائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث  .482

 ارفع حىت تطمئن جالسا، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطمئن جالسا(( .

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

الة اب ملن أحسنها ال جيزيه غريها بدليل قوله: "ال صظاهره اإلطالق والتخيري، واملراد منه فاحتة الكت
إال بفاحتة الكتاب"، وهذا يف اإلطالق كقوله تعاىل: }فمن متتع ابلعمرة إىل احلج فما استيسر من 

 -[ مث كان أقل ما جيزئ من اهلدي معينا معلوم املقدار ببيان السنة وهو الشاة 196: 2اهلدي{ ]
( : متسك احلنفية به على عدم ركنية الفاحتة ليس 299: ص2)جانتهى. وقال صاحب فيض الباري 

بصحيح، ألن الفاحتة وإن مل تكن ركنا لكنها واجبة عندان أيضا، والسياق سياق التعليم، فلو فرضنا أنه 
مل يعلمه الفاحتة يلزم درج كراهية التحرمي يف سياق التعليم، وال جيوز أصال مع أهنا مذكورة يف حديث 

، وإن كانت جمملة يف حديث أيب هريرة. مث أقول: إن قوله هذا كان لكون الرجل بدواي رفاعة صراحة
أعرابيا ال يدري أنه كان عنده شيء من القرآن أم ال، وحينئذ ينبغي أن يكون التعبري هكذا، ولذا قال: 

إذا ال و  وإال فامحد هللا وكربه، فدل على أنه كان ممن ال يستبعد منه أن ال يكون عنده قرآن أصال.
يالئمه أن أيمره ابلفاحتة والسورة تفصيال، وإمنا أليق حبالة اإلمجال فيقرأ مبا يقدر. )مث اركع حىت تطمئن 
راكعا( حال مؤكدة، وقيل مقيدة. وفيه دليل على ما ذهب إليه الشافعي وأبويوسف من افرتاض 

رواية ابن  تعتدل )قائما( يف الطمأنينية يف الركوع وهو احلق. )مث ارفع( أي رأسك )حىت تستوي( أى
ماجه: حىت تطمئن قائما. وهي على شرط مسلم، وقد أخرجها السراج أيضا إبسناد على شرط البخاري، 
فهي على شرط الشيخني، وهذه الرواايت تدل على افرتاض رفع الرأس من الركوع، وعلى افرتاض 

، وإليه لقومة، أي عند االعتدال من الركوعاالستواء أي االعتدال يف الرفع، وعلى افرتاض االطمئنان يف ا
ذهب الشافعي وأبويوسف، وهو الصواب )مث اسجد حىت تطمئن ساجدا( فيه دليل على فرضية الطمأنينة 
يف السجود، وقد فصلتها رواية النسائي من حديث رفاعة بلفظ: مث يكرب ويسجد حىت ميكن وجهه 

ي ي رأسك من السجود )حىت تطمئن جالسا( أوجبهته حىت تطمئن مفاصله وتسرتخي. )مث ارفع( أ
بعد السجدة األوىل، وهي حال مؤسسة. وفيه دليل على افرتاض القعود بني السجدتني. ويف رواية 
النسائي املذكورة: "مث يكرب فريفع رأسه حىت يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه". )مث اسجد( أي 
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يف  ئن جالسا( أي لالسرتاحة. قال الطييب: كلمة حىتالثانية )حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت تطم
انتهى. -هذه القرائن لغاية ما يتم به الركن، فدلت على أن الطمأنينة داخلة فيه، واملنصوب حال مؤكدة 

خاري على أنه قد أشار الب مل يقل به أحدواحلديث يدل آخره على إجياب جلسة االسرتاحة، ولكنه 
وهم، فإنه عقبه أبن قال: قال أبوأسامة )محاد بن  –ىت تطمئن جالسا أى قوله األخري ح –إىل أنه 

أسامة مما وصله يف كتاب األميان والنذور( يف )اللفظ( األخري )وهو حىت تطمئن جالسا( حىت تستوي 
لف، وأن خو  –وهو ابن منري  -قائما. وقال القسطالين: أراد البخاري هبذه اإلشارة إىل أن راوي األوىل

 (1)نده أرجح. وقال احلافظ: كالم البخاري." الثانية ع
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -112 .483
 "رواه أبوداود. .484

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال احلافظ يف التقريب يف ترمجة خارجة بن مصعب: مرتوك وكان يدلس عن الكذابني، ويقال: إن ابن 
انتهى. وقال الذهيب يف امليزان يف ترمجة حيىي بن العالء: قال الدارقطين: مرتوك، وقال أمحد -معني كذبه

انتهى. وقال -أمحدو  بن حنبل: كذاب يضع احلديث. وقال اخلزرجي يف اخلالصة يف ترمجته: كذبه وكيع
البيهقي يف كتاب القراءة: وقد رواه حيىي بن العالء الرازي، عن زيد بن أسلم. وحيىي بن العالء مرتوك، 
جرحه حيىي بن معني وغريه من أهل العلم ابحلديث. وروي إبسناد ضعيف عن عمرو بن هارون، عن 

انتهى. –خالف أهل الثقة واحلفظ خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم. وال يفرح مبتابعة هؤالء يف 
تنبيه: ذكر العيين يف شرح البخاري والبناية شرح اهلداية: أن ابن خزمية أيضا صحح حديث ابن عجالن، 
يعين زايدة "وإذا قرأ فأنصتوا"، وقد نقله عنه الشيخ اللكنوي يف "إمام الكالم"، والنيموي يف "آاثر 

انيفهم، وهذا خطأ فاحش ووهم قبيح، فإن ابن خزمية مل السنن" وغريمها من العلماء احلنفية يف تص
( : قال أبوبكر 91يصحح هذه الزايدة أبدا بل هو ممن ضعفها جدا. قال البيهقي يف كتاب القراءة )ص

حممد بن إسحاق بن خزمية: هذا خرب، ذكر قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" فيه وهم. وقد روى الليث بن سعد 
هم، أحد علماء زمانه، غري مدافع، صاحب حفظ وإتقان وكتاب صحيح وهو عامل أهل مصر وفقيه –
هذا اخلرب عن ابن عجالن، فذكر الرواية اليت ذكرها البخاري، وليس يف شيء منها "وإذا قرأ فأنصتوا".  –

قال ابن خزمية: قال حممد بن حيىي الذهلي: خري الليث أصح متنا من رواية أيب خالد، يعين ابن عجالن، 
ذكر ابن  "إذا قرأ فأنصتوا" مبحفوظ، اخل. وقد -صلى هللا عليه وسلم  -هذه القصة عن النيب ليس يف 

( 95خزمية فصال مستقال إلثبات أن هذه الزايدة غري حمفوظة، كما قال البيهقي يف كتاب القراءة )ص
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ظة، فقد ذكران و فارجع إليه. ولو سلم أن زايدة "وإذا قرأ فأنصتوا" يف حديث أيب هريرة صحيحة اثبتة حمف
عنها أجوبة يف شرح حديث أيب موسى األشعري فتذكر. )رواه أبوداود( وقال: هذه الزايدة "وإذا قرأ 
فأنصتوا" ليست مبحفوظة. الوهم عندان من أيب خالد، وتقدم أن أابحامت قال: هي من ختاليط ابن 

 حمفوظة، ن صرحوا بكوهنا غريعجالن، يعين أن الوهم عنده من ابن عجالن، ومل يبني بعض احلفاظ الذي
أن الوهم ممن هو؟ فإن قلت: إختالفهما يف نسبة الوهم، وسكوت بعضهم عن تعيني الواهم يؤدي إىل 
طرح القولني، والرجوع إىل صحة هذه الزايدة، قلت: إن احلفاظ النقاد إذا حكموا على حديث أبنه 

تالف ال وبعضهم إىل آخر، فهذا االخ غري حمفوظ، واختلفوا يف نسبة الوهم فبعض نسبوه إىل أحد،
مني ، كيف؟ وقد تقرر يف موضعه أن احملدثني املعللني القائومل يقل به أحديؤدي إىل طرح القولني، 

مبعرفة فن املعلول الذي هو من أغمض أنواع علوم احلديث وأدقها إذا اتفقوا على حديث أنه معلول 
قصر عبارة يل، بل وإن أخطأ بعضهم يف توجيه، فإنه قد يفدعواهم مقبولة، وإن اختلفوا يف توجيه التعل

املعلل عن إقامة احلجة على دعواه، كالصرييف يف نقد الدينار والدرهم، وهذا اجلواب على تقدير تسليم  
كون أيب خالد وابن عجالن ثقتني، حافظني، لكن قد تقدم أن ابن عجالن مدلس، وقد روى هذا 

 (1)ومع كونه."  احلديث عن زيد بن أسلم معنعنا،
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -113 .485
"ضعيف الختالطه وسوء حفظه وحلديث ابن عباس عند الطرباين يف "الصغري واألوسط" وفيه  .486

( إجياب 465الرمحن بن أيب ليلى وفيه كالم. قال أبوعبيد: يف "كتاب األموال" )صحممد بن عبد 
الصدقة يف سائمة اخليل اليت يبتغي منها النسل ليس على إتباع السنة وال على طريق النظر، ألن رسول 

قد عفا عن صدقتها ومل يستثن سائمة وال غريها، وبه عملت األئمة  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
العلماء بعده فهذه السنة. وأما يف النظر فكان يلزمه إذا رأى فيها صدقة أن جيعلها كاملاشية تشبيها هبا و 

ألهنا سائمة مثلها ومل يصر إىل واحد من األمرين على أن تسمية سائمتها قد جاءت عن غري واحد من 
وأجاب  د العزيز. قلت:التابعني إبسقاط الزكاة منها. مث روى ذلك عن إبراهيم واحلسن وعمر بن عب

احلنفية عن حديث أيب هريرة أبنه حممول على فرس الركوب واحلمل واجلهاد يف سبيل هللا، قال صاحب 
وسي يف انتهى. قلت: نقله عنه زيد الدي -اهلداية: وأتويله فرس الغازي هو املنقول عن زيد بن اثبت

صلى هللا  -ريرة قال: صدق رسول هللا "كتاب األسرار" فقال إن زيد بن اثبت ملا بلغه حديث أيب ه
تهى. قال ان -، إمنا أراد فرس الغازي قال ومثل هذا ال يعرف ابلرأي فثبت أنه مرفوع-عليه وسلم 

( تبع أي صاحب اهلداية يف ذلك أابزيد الدبوسي فإنه نقله عن زيد بن 158احلافظ: "يف الدراية" )ص
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يه وأنه قوي صاحل لإلعتماد عليه ال يصح االستناد إل انتهى. فما مل يعرف إسناده -اثبت بال إسناد 
على أنه قول صحايب، وفيه مسرح لإلجتهاد ومحل احلديث على فرس الغازي خمالف لظاهره، وأما ما 

( وأبوأمحد بن زجنوية إبسناد صحيح عن طاووس 464روى ابن أيب شيبة وأبوعبيد "يف األموال" )ص
صدقة فقال: "ليس على فرس الغازي يف سبيل هللا صدقة"  قال: سألت ابن عباس عن اخليل أفيها

فليس فيه إن ابن عباس فسر بذلك حديث أيب هريرة، وبني املراد من الفرس املذكور فيه وغاية ما فيه 
أنه نفي الصدقة عن فرس الغازي وهذا مما ال ينكره أحد واملفهوم ليس حبجة عند احلنفية مع أن مفهومه 

، هريرة فال يلتفت إليه على أنه يقتضي أن جيب الصدقة يف فرس غري الغازي يعارض عموم حديث أيب
. قال ابن اهلمام: ال شك إن هذه اإلضافة للفرس ومل يقل به أحدوإن كان يعلف للركوب واحلمل 

املفرد لصاحبها يف قولنا فرسه وفرس زيد كذا وكذا يتبادر منه الفرس املالبس لإلنسان ركواب ذهااب وجميئا 
فا وإن كان لغة أعم والعرف املك ويؤيد هذه القرينة قوله "يف عبده" وال شك أن العبد للتجارة جتب عر 

فيه الزكاة، فعلم أنه مل يرد النفي عن عموم العبد بل عبد اخلدمة. وقد روى ما يوجب محله على هذا 
مانعي الزكاة وفيه  حديث احململ لو مل تكن هااتن القرينتان العرفية واللفظية، وهو ما يف الصحيحني من

 انتهى. قلت: املراد ابلفرس والعبد يف احلديث اجلنس كما يدل عليه رواية أيب -اخليل لثالثة احلديث
داود اآلتية، وال نسلم أن املتبادر من اإلضافة املذكورة الفرس املالبس لإلنسان ركواب عرفا، ولو سلمنا 

لعرف له على مقتضي صرف اللغة ال على العرف فإن اجيب مح -صلى هللا عليه وسلم  -فكالم النيب 
خيتلف على أنه ورد هذا احلديث يف رواية ضعيفة أليب داود بلفظ. "ليس يف اخليل والرقيق زكاة إال زكاة 

 (1)الفطر يف الرقيق" أي بلفظ اجلمع وبغري اإلضافة ويف لفظ يف "مسند." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -114 .487
 "اخلمس(( . .488

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف الركاز اخلمس.  :-صلى هللا عليه وسلم  -مبا روى البيهقي وغريه عن أيب هريرة قال: قال رسول هللا 
رسول هللا؟ قال الذهب والفضة الذي خلقه هللا يف األرض يوم خلقت. وأجيب عنه قيل وما الركاز اي 

أبنه تفرد به عبد هللا ابن سعيد ضعيف جدا، بل رماه بعضهم ابلكذب. واحتجوا أيضا بتسمية املعدن 
 ابلركاز. قال اهلروي يف كتابه الغريب: الركاز القطع العظام من الذهب والفضة كاجلالميد، واحده ركزة

انتهى. وقال يف القاموس: اركز )الرجل( وجد الركاز واملعدن صار فيه ركاز.  -وقدار كز املعدن أانل 
وقال اإلمام حممد بن احلسن يف كتاب احلجج: إمنا الركاز وجد يف املعادن، وإمنا قال: املدفون جعل 
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ا يقال ه من كالم العرب، إمننظريا ملال يستخرج من املعدن، هذا أمر مل يكن أرى إن أهل املدينة خيالفون
قل عن انتهى. وقال التوربشيت يف شرح املصابيح: قد ن -أركز املعدن يعنون أنه استخرج منه مال كثري

حممد بن احلسن الشيباين وهو مع رسوخه يف الفقه يعد من علماء العربية أنه قال: إن العرب تقول أركز 
هى. وأجيب عنه أبنه ال يلزم من االشرتاك يف االسم انت -املعدن إذا كثر ما فيه من الذهب والفضة 

مل و االشرتاك يف احلكم واملعىن وإال لوجب على من ربح رحبا كثريا اخلمس يف رحبه، ألنه يقال له أركز 
. قال اإلمام البخاري يف صحيحه: وقال بعض الناس املعدن ركاز مثل دفن اجلاهلية، ألنه يقل به أحد

خرج منه شيء قيل له فقد يقال ملن وهب له الشيء أو ربح رحبا كثريا أو كثرة يقال أركز املعدن إذا أ
انتهى. قال ابن بطال: ما ألزم به البخاري القائل املذكور وحجة ابلغة ألنه ال يلزم من  -مثره أركزت 

ن أاالشرتاك يف األمساء االشرتاك يف املعىن، إال إن أوجب ذلك من جيب التسليم له. وقد أمجعوا على 
فصيل انتهى. وارجع للت -املال املوهوب ال جيب فيه اخلمس، وإن كان يقال له أركز فكذلك املعدن 

إىل رفع االلتباس عن بعض الناس والقول الراجح عندان: هو ما ذهب إليه اجلمهور من أن الركاز إمنا 
مس( فيه دليل ىل أعلم )اخلهو كنز اجلاهلية املوضوع يف األرض، وإنه ال يعم املعدن بل هو غريه هللا تعا

على وجوب اخلمس يف الركاز وهو إمجاع العلماء إال ما حكى عن احلسن البصري. قال ابن قدامة: 
( األصل يف صدقة الركاز ما روى أبوهريرة مرفوعا العجماء جبار، ويف الركاز اخلمس، 18 -17ص 2)ج

إنه حدا خالف هذا احلديث إال احلسن، فمتفق عليه. وهو أيضا جممع عليه. قال ابن املنذر: ال نعلم أ
فرق بني ما يوجد يف أرض احلرب وأرض العرب فقال: يف ما يوجد يف أرض احلرب اخلمس وفيما يوجد 

انتهى. مث ههنا مسائل ال بد للطالب من الوقوف عليها فلنذكرها خمتصرا  -يف أرض العرب الزكاة 
قليل الركاز  وشروح احلديث. األوىل وأنه ال فرق بنيوالبسط يف املنتقى للباجي وغريه من كتب الفروع 

وكثريه عند اجلمهور خالفا للشافعي يف قوله اجلديد أنه ال جيب اخلمس حىت يبلغ النصاب. قال البخاري 
يف صحيحه قال مالك وابن إدريس: الركاز دفن اجلاهلية يف قليله وكثريه اخلمس. قال احلافظ: قوله يف 

 (1)قليله وكثريه." 
 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -115 .489
 "رواه أبوداود، والرتمذي، والنسائي وابن ماجه والدارمي. .490

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

يف السيل اجلرار: الوارد يف هذه الشريعة املطهرة الصوم للرؤية أو لكمال العدة مث زاد الشارع هذا أيضاحا 
وبياان، فقال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما، فهذا مبجرده يدل على املنع من صوم 
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لى هللا عليه ص -هنيه يوم الشك فكيف، وقد انضم إىل ذلك ما هو اثبت يف الصحيحني وغريمها من 
ألمته عن أن يتقدموا رمضان بيوم أو يومني فإذا مل يكن هذا هنيا عن صوم يوم الشك فلسنا  -وسلم 

ممن يفهم كالم العرب وال ممن يدري بواضحة فضال عن غامضة: مث انضم إىل ذلك حديث عمار فذكره 
هذه املسألة  وزي تصنيف مستقل يفوذكر تصحيحه عن الرتمذي وابن خزمية وابن حبان قلت: والبن اجل

مساه "درء اللوم والضيم يف صوم يوم الغيم" حكى فيه عن الصحابة الذين تقدم ذكرهم يف كالم الشوكاين 
( قد رد والدي رمحه هللا يعين 110ص 4القول بصوم يوم الشك. قال الويل العراقي يف طرح التثريب )ج

 ذا القول عن هؤالء الصحابة فذكره مفصال مث قال: قالالزين العراقي على ابن اجلوزي يف حكايته ه
من العشرة الذين ذكرهم ابن اجلوزي أال ابن عمر وأمساء وعائشة. واختلف  فلم يقل به أحدوالدي 

 -عن أيب هريرة. قال البيهقي: ومتابعه السنة الثابتة وما عليه أكثر الصحابة وعوام أهل العلم أوىل بنا 
اخل( وأخرجه أيضا ابن حبان وابن خزمية واحلاكم والدارقطين والطحاوي والبيهقي  انتهى. )رواه أبوداود

من طريق احلاكم وذكره البخاري يف صحيحه تعليقا بصيغة اجلزم أخرجوه من رواية عمرو بن قيس 
املالئي عن أيب إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار يف اليوم الذي يشك فيه فأتى 

لية، فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إين صائم، فقال عمار من صام اخل وقد صححه بشأة مص
الرتمذي وسكت عليه أبوداود ونقل املنذري تصحيح الرتمذي وأقره. وصححه ابن حبان وابن خزمية. 
وقال احلاكم: صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب. وقال الدارقطين: حديث صحيح ورواته كلهم 

وقال العراقي يف شرح الرتمذي: مجع الصاعاين يف تصنيف له األحاديث املوضوعة فذكر فيه ثقات. 
حديث عمار املذكور، وما أدري ما وجه احلكم عليه ابلوضع وليس يف إسناده من يتهم ابلكذب وكلهم 

ل اثقات. وقال: قد كتبت على الكتاب املذكور كراسة يف الرد عليه يف أحاديث، منها هذا احلديث ق
نعم يف اتصاله نظر. فقد ذكر املزي يف األطراف أنه روى عن أيب إسحاق السبيعي أنه قال حدثت عن 
صلة بن زفر، لكن جزم البخاري بصحته إىل صلة، فقال يف صحيحه. وقال صلة وهذا يقتضي صحته 

ه البزار ويف جانتهى. ويف الباب عن أيب هريرة أخر  -عنده. وقال البيهقي يف املعرفة: إن إسناده صحيح 
سنده عبد هللا بن سعيد املقربي وهو ضعيف. وأخرجه أيضا الدارقطين ويف سنده الواقدي والبيهقي 

( ويف سنده أبوعباد وهو عبد هللا بن سعيد املقربي املتقدم، وعن ابن عباس أخرجه 208ص 4)ج
 (1)اخلطيب يف اترخيه ورواه إسحاق بن راهويه فلم جياوز به عكرمة.." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -116 .491
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 "قط }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ . رواه مسلم. .492

  كان إذا أوى إىل فراشه كل ليلة، مجع( وعن عائشة، ))أن النيب صلى هللا عليه وسلم  24) - 2152
 كفيه مث نفث فيهما، فقراء فيهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

بصيغة اجملهول، ورفع مثلهن )قط( لتأكيد النفي يف املاضي يعين مل تكن آايت سورة كلهن تعويذا للقاري 
عني اجلان  يه وسلم يتعوذ منمن شر األشرار مثل هاتني السورتني، ولذلك كان رسول هللا صلى هللا عل

وعني اإلنسان فلما نزلت املعوذاتن أخذ هبما وترك ما سوامها وملا سحر استشفى هبما وإمنا كان كذلك 
ألهنما من اجلوامع يف هذا الباب }قل أعوذ برب الفلق إخل{ خرب مبتدأ حمذوف أي هي قل أعوذ برب 

لقرآن، وفيه ، وفيه دليل واضح على كوهنما من االفلق اخل ويف احلديث بيان عظم فضل هاتني السورتني
إن لفظة قل من القرآن اثبتة من أول السورتني بعد البسملة، وقد أمجعت األمة على هذا كله قاله 
النووي. وأما ما نسب إىل ابن مسعود من إنكار قرآنية املعوذتني. فقيل: إن هذا النقل عن ابن مسعود  

ئل احمللى والنووي يف شرح املهذب وشرح مسلم والفخر الرازي يف كذب ابطل، قاله ابن حزم يف أوا
أوائل تفسريه. وقيل: بل النقل عنه صحيح وكوهنما من القرآن، قد ثبت القطع بذلك يف عصره لكن مل 
يثبت عنده القطع بذلك أي إنه كان متواترا يف عصر ابن مسعود لكن مل يتواتر عند ابن مسعود. وقيل: 

ل ما حكى عن ابن مسعود )رواه مسلم( يف فضائل القرآن وكذا الرتمذي والدارمي غري ذلك يف أتوي
 ( .152، 151، 150، 144ص4ورواه النسائي يف االستعاذة وأخرجه أمحد )ج

قوله: )كان إذا أوى( ابلقصر وميد )إىل فراشه( بكسر الفاء أي أاته للنوم وأخذ مضجعه  -2152
النفث  ( من النفس بفتح النون وسكون الفاء بعدها مثلثة قيلواستقر فيه )مجع كفيه مث نفث فيهما

إخراج ريح من الفم مع شي من الريق. وقال اجلزري يف النهاية: النفث شيبة ابلنفح، وهو أقل من التفل 
ألن التفل ال يكون إال ومعه شي من الريق )فقرأ فيهما( اختلفوا يف توجيه الفاء فإنه يدل على أتخري 

لنفث، والظاهر العكس. فقيل: املراد مث أراد النفث فقرأ. وقيل: الفاء مبعىن الواو. وقيل: القراءة من ا
تقدمي النفث على القراءة خمالفة للسحرة البطلة. وقيل: هي سهو من الراوي أو الكاتب وهللا تعاىل 

 كفيه أوال ث يفنف -صلى هللا عليه وسلم  -أعلم. قال املظهر: الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه 
وليس فيه فائدة ولعل هذا سهو من الكاتب أو الراوي ألن النفث ينبغي  مل يقل به أحدمث قرأ، وهذا 

انتهى. وتعقبه  -أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن واسم هللا تعاىل إىل بشرة القاري أو املقرؤ له
بطه اتفقت األمة على صحة روايته وضالطييب فقال من ذهب إىل ختطئة الرواة الثقات العدول، ومن 

وإتقانه مبا سنح له من الرأي الذي هو أوهن من بيت العنكبوت فقد خطأ نفسه وخاض فيما ال يعنيه 
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[ وقوله 98هال قاس هذه الفاء على ما يف قوله تعاىل: }فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل{ ]النحل: 
 (1)}فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم{." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -117 .493
 "متفق عليه. .494

 -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن جابر، قال: ذبح رسول هللا 3) -2653
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

ة: ويؤيد انتهى. قال بعض احلنفي –عطف القالئد على اهلدي عطف الشيء على غريه فيصح ليكون 
ذلك ما قال اجلصاص يف أحكام القرآن: قد روي يف أتويل القالئد وجوه عن السلف، فقال ابن عباس: 
 أراد اهلدي املقلد، قال أبو بكر )الرازي اجلصاص( هذا يدل على أن من اهلدي ما يقلد ومنه ما ال

 انتهى. وال خيفى ما يف هذا االستدالل من –يقلد، والذي يقلد اإلبل والبقر والذي ال يقلد الغنم 
مل يقل به و التكلف والتعسف فإنه يلزم على هذا التفسري أن يكون املراد ابهلدي يف اآلية الغنم فقط 

لإلبل أو  قيقة سواء كانتمع أهنم اختلفوا يف تفسري القالئد على أقوال منها أن املراد القالئد ح أحد
للبقر أو للغنم. ويف النهي عن إحالل القالئد أتكيد للنهي عن إحالل اهلدي، يعين أن فيه مبالغة عن 
التعرض للهدي املقلد، فإنه إذا هنى عن قالدة أن يتعرض هلا فبطريق األوىل أن ينهى عن التعرض للهدي 

( ألنه إذا هنى عن إظهار الزينة فما 31: 24هن{ )املقلد هبا، وهذا كما يف قوله: }وال يبدين زينت
ابلك مبوضعها من األعضاء، ومنها أن املراد ابلقالئد احليواانت املقلدة هبا ويكون عطف القالئد على 
اهلدي لزايدة التوصية ابهلدي، واملعىن: وال اهلدااي ذوات القالئد، وعلى هذا القول إمنا عطف القالئد 

التوصية هبا ألهنا من أشرف البدن املهداة واملعىن: وال تستحلوا اهلدي خصوصا على اهلدي مبالغة يف 
املقلدات منها. وقيل املراد أصحاب القالئد، واملعىن: ال تتعرضوا للهدااي وال ألصحاهبا. والتفسري األول 

املقلد  أوىل. وعلى كل حال ليس يف عطف القالئد على اهلدي داللة أو أدىن إشارة إىل أن اهلدي الغري
هو الغنم خاصة، أو إىل أن الغنم من اهلدي ال تقلد )متفق عليه( قد تقدم أن اللفظ املذكور ملسلم 
وهبذا اللفظ رواه أيضا أمحد والنسائي وابن ماجه والبيهقي. وقد تقدم أيضا أن البخاري روى مثله لكن 

صلى هللا  -ود بلفظ " إن رسول هللا أسقط قوله "فقلدها" وكذا رواه الدارمي ورواه أبو داود وابن اجلار 
أهدى غنما مقلدة " واحلديث رواه أيضا أمحد والشيخان والرتمذي والنسائي أبلفاظ  -عليه وسلم 

 أخرى متقاربة.

 " حنر ( ويف احلديث األيت-صلى هللا عليه وسلم  -قوله )وعن جابر، قال: ذبح رسول هللا  -2653
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الذبح أن النحر يكون يف اللبة )بفتح الالم وتشديد املوحدة، هي " مكان " ذبح " والفرق بني النحر و 
الوهدة اليت بني أصل العنق والصدر( والذبح يكون يف احللق، فالذبح هو قطع العروق اليت يف أعلى 
العنق حتت اللحيني، قال ابن عابدين: النحر قطع العروق يف أسفل العنق عند الصدر والذبح قطعها 

يني. ويف تكملة البحر: وال أبس ابلذبح يف احللق كله أسفله وأوسطه وأعاله، ألن يف أعاله حتت اللح
. ويف البدائع: انتهى –ما بني اللبة واللحيني هو احللق، وألن كله جمتمع العروق فصار حكم الكل واحد 

انتهى.  –الذبح هو فري األوداج وحمله ما بني اللبة واللحيني، والنحر فري األوداج وحمله آخر احللق 
 (1)واحلديث دليل." 

 (1414مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م -118 .495
 "رواه مسلم. .496

 املدينة، -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن عائشة، قالت: ملا قدم رسول هللا 22) – 2759

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن من صاد يف حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه، وهبذا قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من 
قوله  بعد الصحابة إال الشافعي يف ومل يقل به أحدالصحابة رضي هللا عنهم. قال القاضي عياض: 

 نووي( : وال تضر خمالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القولالقدمي وخالفه أئمة األمصار. قلت )قائله ال
القدمي هو املختار لثبوت احلديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ومل يثبت له دافع، قال أصحابنا: فإذا 
قلنا ابلقدمي ففي كيفية الضمان وجهان أحدمها يضمن الصيد والشجر والكأل كضمان حرم مكة، 

ملفرعني على هذا القدمي أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكأل، وعلى وأصحهما وبه قطع مجهور ا
هذا يف املراد ابلسلب وجهان أحدمها أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع اجلمهور أنه كسلب القتيل 
من الكفار فيدخل فيه فرسه وسالحه ونفقته وغري ذلك مما يدخل يف سلب القتيل ويف مصرف السلب 

نا أصحها أنه للسالب وهو املوافق حلديث سعد، والثاين أنه ملساكني املدينة، والثالث ثالثة أوجه ألصحاب
لبيت املال، وإذا سلب أخذ مجيع ما عليه إال ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا، قال أصحابنا: 

دينة ملانتهى. هذا وقد تقدم أن حديث حترمي ا –ويسلب مبجرد االصطياد سواء أتلف الصيد أم ال 
وحديث السلب منسوخ أو مؤول عند احلنفية، وتقدم اجلواب أيضا عن ذلك )رواه مسلم( وأخرجه 

: 1( وأخرج أبو داود واحلاكم )ج 199: ص 5( والبيهقي )ج 170، 168: ص 1أيضا أمحد )ج 
 ( حنوه.199: ص 5( والبيهقي أيضا )ج 486ص 

نيت عشرة املدينة( يف اهلجرة يوم االثنني لث -سلم صلى هللا عليه و  -قوله )ملا قدم رسول هللا  -2759
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خلت من ربيع األول يف أحد األقوال قاله الزرقاين، ويف رواية البخاري يف آخر احلج ))قالت: وقدمنا 
املدينة وهي أوأب أرض هللا(( ابهلمز بوزن أفعل من الوابء والوابء مقصور هبمز وبغري مهز وهو املرض 

على الطاعون أنه وابء ألنه من أفراده لكن ليس كل وابء طاعوان. قال احلافظ:  العام. وقد أطلق بعضهم
الوابء أعم من الطاعون، وحقيقته مرض عام ينشأ عن فساد اهلواء، وقد يسمى طاعوان بطريق اجملاز. 

ء ويف رواية مسلم ))قدمنا املدينة وهي وبيئة(( هبمزة ممدودة يعىن ذات وابء. قال احلافظ: وما كان واب
املدينة إال محى كما هو مبني يف حديث عائشة. قال: وزاد حممد بن إسحاق يف روايته عن هشام بن 
عروة قال هشام: وكان وابؤها معروفا يف اجلاهلية، وكان اإلنسان إذا دخلها وأراد أن يسلم من وابئها 

 قيل له: إهنق فينهق كما ينهق احلمار ويف ذلك يقول الشاعر:

 من خيفة الردى _ ... هنيق محار إنين ملروعلعمري لئن غنبت 

 

ا هو على الوابء مع صحة هنيه عنه ألن النهي إمن -صلى هللا عليه وسلم  -انتهى. قال عياض: قدومه 
 (1)يف املوت الذريع والطاعون، والذي." 

 (1414تيح شرح مشكاة املصابيح، عبيد هللا الرمحاين املباركفوري )م مرعاة املفا-119 .497
. رواه ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم مثنه-صلى هللا عليه وسلم  -"طعمة أطعمنيها رسول هللا  .498

 أبو داود.

 ( وعن صاحل موىل لسعد، أن سعدا وجد عبيدا من عبيد املدينة21) – 2773

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

مة( بضم الطاء وكسرها ومعىن الطعمة األكلة، وأما الكسر فجهة الكسب وهيئته، قاله الشوكاين. طع
وقال القاري: طعمة ابلضم أي رزقا )ولكن إن شئتم دفعت إليكم مثنه( أي تربعا، قاله الطييب. ويف رواية 

: إن من من قالألمحد ))إن شئتم أن أعطيكم مثنه أعطيتكم، قال الشوكاين: وبقصة سعد هذه احتج 
صاد من حرم املدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وهو قول الشافعي يف القدمي. قال النووي: وهبذا 

انتهى. وقد حكى ابن قدامة عن أمحد يف إحدى  –قال سعد بن أيب وقاص ومجاعة من الصحابة 
القاضي  هذا يرد علىانتهى. و  –الروايتني القول به. قال: وروى ذلك عن ابن أيب ذئب وابن املنذر 

 بعد الصحابة إال الشافعي يف قوله القدمي. وقد اختلف يف السلب ومل يقل به أحدعياض حيث قال: 
فقيل: إنه ملن سلبه، وقيل: ملساكني املدينة، وقيل: لبيت املال. قال الشوكاين: وظاهر األدلة أنه للسالب 

انتهى. )رواه أبو داود( يف احلج،  – وأنه طعمة لكل من وجد فيه أحدا يصيد أو أيخذ من شجره
( وقد سكت عنه أبو داود. قال النووي: وهو صحيح أو حسن 170: ص 1وأخرجه أيضا أمحد )ج 
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أي كما هو قاعدته فيما يسكت عليه، وقال املنذري: سئل أبو حامت الرازي عن سليمان بن أيب عبد 
وكاين: قال الذهيب: انتهى. وقال الش – حبديثه هللا )املذكور يف إسناده( فقال: ليس ابملشهور ولكن يعترب

( من طريق بشر بن املفضل عن عبد الرمحن بن إسحاق 486: ص 1اتبعي وثق، وقد روى احلاكم )ج 
عن أبيه عن عامر بن سعد عن أبيه أنه كان خيرج من املدينة يريد احلاطب من احلطاب معه شجرة 

سول فيكلمه فيه فيقول: ال أدع غنيمة غنمنيها ر  رطب قد عضده من بعض شجر املدينة فيأخذ سلبه
وأان من أكثر الناس ماال. قال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد.  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 وقال الذهيب: صحيح

قوله )وعن صاحل موىل لسعد( هذا خطأ والصواب عن صاحل عن موىل لسعد كما يف أيب  - 2773
لفظ ))عن(( من قلم نساخ املشكاة أو وقع سهو من املصنف. قال مريك:  داود، ويف الظاهر أنه سقط

ويؤيد ذلك أن من صنف يف أمساء رجال الكتب مل يذكر لسعد موىل يقال له صاحل، وصاحل هذا هو 
قال احلافظ يف  –بفتح املثناة وسكون الواو بعدها مهزة مفتوحة  –صاحل بن نبهان املدين موىل التوأمة 

ق اختلط آبخره، قال ابن عدي: ال أبس برواية القدماء عنه كابن أيب ذئب وابن جريج، التقريب: صدو 
انتهى. وقال اخلزرجي يف اخلالصة: قال ابن معني: صاحل  –مات سنة مخس أو ست وعشرين ومائة 

 –موىل التوأمة ثقة حجة مسع منه ابن أيب ذئب قبل أن خيرف، ومن مسع منه قبل أن خيتلط فهو ثبت 
. قلت: هذا احلديث من رواية ابن أيب ذئب عنه. وما قال املنذري يف خمتصر السنن ))صاحل موىل انتهى

التوأمة ال حيتج حبديثه(( فهو حممول على ما روي عنه بعد االختالط وموىل سعد هذا جمهول كما قال 
 (1)املنذري، ففي." 

 (99999إمجاع احملدثني، حامت العوين )م -120 .499
"قبول حديث املتعاصرين حىت يثبت السماع، بل سأحكم ابالتيصال ابلشروط اليت وضعها  .500

 مسلم.

 فأيُّ أثٍر أعظم من أثٍر حُيَكَّم يف ُجلي السنة وغالب الرواايت؟!!

ا، أال وهو كتاب بعد كتاب هللا تعاىل خصوصً   اثنًيا: الدفاُع عن السنية النبويية عموًما، وعن اثين أصح
 صحيح اإلمام مسلم.

فلن  من أهل النقد والتعليل من أئمة احلديث، مل يقل به أحد  فإنه إن كان اشرتاُط العلم ابللقاء خطًأ 
يكون يف احلُكم على السنة ابعتباره إال إخراٌج جلزٍء عظيم من اثبت السنة وصحيح األثر من السنة 

 إبطاٌل لالحتجاج والعمل مبا تلزم حجته وجيب العمل مبقتضاه.واألثر، و 
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وماذا يريد علماء السنة من علم السنة إال الدفاع عنها من أن يُلَحَق هبا ما ليس منها، أو يُنفى عنها 
 ما هو منها؟!!

 مٌ أميا صحيح مسلم، ومسلٌم نفسه، فقد كان َجرياء نسبة ذلك الشرط إىل البخاري أن وقع عليهما ظُل
 عظيم، واسُتِخفي هبما استخفافًا ما كان حقُّهما علينا أن نواجههما به!!!

فانظر مثاًل إىل إماٍم كالعالئي، كيف قاده اعتقاُد صحية نسبة شرط العلم إىل البخاري، واستحضاُر 
ملسألة اجاللِة البخاري وأنه لوال البخاري ما راح مسلم وال جاء= إىل أن ال يقسم ابلسويية، وال يعدل يف 

العلميية!! فإذا جاء حديٌث يف صحيح مسلم نُفي أو ُشكِيَك يف مساع راويه ممن روى عنه، قال: ))هذا 
 (1)على قاعدة مسلم يف االكتفاء." 

 (99999أثر علل احلديث يف اختالف الفقهاء، ماهر الفحل )م -121 .501
 ( .1"شهادة اجلمع الغفري من الناس ) .502

 وقد احتجوا أبحاديث، منها: احلديث السابق.

ومثله حديث عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب: أنه خطب يف اليوم الذي شك فيه فقال: ))اين جالست 
أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وساءلتهم واهنم حدثوين: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ن وأنسكوا هلا، فان غم عليكم فأمتوا ثالثني يوما، فان شهد شاهداقال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته 
 ( .2مسلمان فصوموا وأفطروا(( )

 وخالف يف ذلك مجاعة من الفقهاء:

 فذهبوا اىل أن هالل الفطر رمضان من يثبت بشهادة شاهد واحد.

 ( .3يب ثور )من العلماء غري أ مل يقل به أحدأن هذا  -رمحه هللا تعاىل-وقد ذكر االمام النووي 

 ( .4ويف ذلك نظر؛ فقد قال به ابن حزم أيضا )

 وحجة هذا املذهب أحاديث منها:

حديث ابن عباس، قال: ))جاء رجل اعرايب اىل النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال اين رأيت هالل 
 رمضان، فقال؛ أتشهد ان ال اله اال هللا؟ قال: نعم، قال: أتشهد ان حممدا رسول هللا؟

_________ 

، 6/305، اجملموع 102، القوانني الفقهية ص1/511، شرح الدردير 60-2/59( فتح القدير 1)
 .6/244، شرح السنة 1/308، بداية اجملتهد 3/245، البحر الزخار 6/335احمللى 

، وقال الشوكاين: ))اسناده ال أبس به(( نيل األوطار 4/132، والنسائي 4/321( أخرجه أمحد 2)
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4/112. 
 .6/306جملموع ( ا3)
 (1).." 6/335( احمللى 4)
 (99999شرح صحيح البخاري للحويين، أبو إسحق احلويين )م -122 .503
 "كثرة إيراد البخاري للمعلقات يف صحيحه وغرضه من ذلك .504

ناد يف صحيح حاديث املقطوعة اإلساإلمام البخاري رمحه هللا يعلق كثريا يف صحيحه، خبالف مسلم، فاأل
 مسلم يف أربعة عشر موضعا تقريبا، بينما يف صحيح البخاري يف عشرات املواضع، أو يف مئات املواضع.

البخاري رمحه هللا عندما يعلق احلديث، هو بذلك يريد أن ميهد للحديث املرفوع، الذي أورده موصوال 
 يف هذا الباب.

ألحكام اجلزئية من األدلة التفصيلية، خبالف اإلمام مسلم؛ اإلمام مسلم إن البخاري تصدى الستنباط ا
 صنف صحيحه على الكتب، ومل يصنفه على األبواب، فلم يقل: ابب كذا، ابب كذا.

ال، مسلم مل يفعل هذا، إمنا بوبه مجاعة، وأشهر من بوب صحيح مسلم وانتشر تبويبه، هو اإلمام النووي 
ب املوجود يف صحيح مسلم ليس من صنع مسلم، وإمنا من صنع النووي، إمنا رمحه هللا، أي: أن التبوي

قسم صحيحه إىل كتب فقط، مثل: كتاب اإلميان، كتاب الصالة، كتاب الطهارة،   -كما قلنا-مسلم 
 كتاب احلج، كتاب الغسل، كتاب التيمم،.

 إخل.

حكام اجلزئية ى الستنباط األالبخاري رمحه هللا قسم صحيحه إىل كتب، وقسم الكتب إىل أبواب، وتصد
من األحاديث، فإذا استنبط اإلمام البخاري رمحه هللا حكما من األحكام فإنه يبوب له، مث أييت 

 ابألحاديث املعلقة، أو اآلاثر املعلقة بني يدي احلديث املسند يف هذا الباب؛ ميهد لفكرته ورأيه.

 ل ليس لك فيه إمام( عندما حتب أن تتبىن قوالونستفيد من هذا ما قاله اإلمام أمحد: )ال تقولن بقو 
من األقوال، فاحذر أن تقول قوال مل يكن قد قاله غريك من العلماء، السيما يف هذه األزمان املتأخرة؛ 

  غريك على اإلطالق، وتزعم أنه احلق، فمعىن هذا ابختصار: أن مل يقل به أحدألنك عندما أتيت بقول 
 نت وحدك الذي عرفته، هذا معىن: ال تقل قوال ليس لك فيه إمام.كل من سبقك ضل طريق احلق، وأ

يعاب، ال أقول: على سبيل االست-فاإلمام البخاري كان إذا تبىن قوال من األقوال فإنه يذكر من سبقه 
ف ولكن يذكر بعض أقوال من سبقه يف هذا القول، لكنه حيذ -فـ البخاري مل يستوعب أقوال من سبقه

عظم حجم الكتاب، وإال فـ البخاري عنده أسانيد املعلقات كلها، لكنه صنف كتابه إسناده؛ حىت ال ي
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ومساه "اجلامع املختصر الصحيح" فلو ذكر أسانيده إىل الصحابة أو إىل التابعني أو إىل من دون التابعني 
 (1)لعظم حجم الكتاب.." 

 (99999رح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم )م منار القاري ش-123 .505
"نفث فيهما، فقرأ فيهما )قل هو هللا أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و )قل أعوذ برب الناس(  .506

مث ميسح هبما ما استطاع من جسد، يبدأ هبما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسد، يفعل ذلك ثالث 
 مرات ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

كل ليلة مجع كفيه مث نفث فيهما " أي ألصق الكف اليمىن ابليسرى ومها مفتوحتان، ونفخ فيهما بفمه 
مع شيء خفيف من ريقه " فقرأ فيها " أي قرأ يف كفيه )قل هو هللا أحد( و )قل أعوذ برب الفلق( و 

 -اهره أنه ي: وظ)قل أعوذ برب الناس( أي قرأ السور الثالثة على كفيه، قال القسطالين: قال الطرب 
من الكاتب  ، ولعل هذا سهومل يقل به أحدنفث يف كفيه أوال، مث قرأ، وهذا  -صلى هللا عليه وسلم 

( ألن النفث ينبغي أن يكون بعد التالوة " مث ميسح هبما ما استطاع من جسده ويبدأ من 1أو الراوي )
األمامي  جسده، ابدائ برأسه وابجلزء رأسه وما أقبل من جسده " أي مث ميسح بكفيه ما وصلتا إليه من

 من بدنه. اهـ. احلديث: أخرجه الستة إال ابن ماجه أبلفاظ.

فقه احلديث: دل هذا احلديث على ما أييت: أوال: أن يف قراءة هذه السور الثالثة قبل النوم صيانة 
إليها،  -ه وسلم هللا عليصلى  -لإلنسان وحفظ له من املكاره، وألهنا تعويذة مباركة مأثورة أرشدان النيب 

( . اثنيا: أنه يستحب قراءة هذه السور الثالثة قبل النوم والتعوذ هبا، وكيفية ذلك أن 2ودلنا عليها )
 جيمع كفيه مث يقرأ هذه السور الثالث فيها مث ينفث من ريقه عليهما، مث ميسح بكفيه ما وصل إليه من

__________ 

ىل ختطئة الرواة الثقات العدول ومبا سنح له من الرأي فقد خطأ ( وتعقبه الطييب فقال: من ذهب إ1)
نفسه، هال قاس هذه الفاء على ما يف قوله: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ ابهلل "، واملعىن مجع كفيه مث 

 عزم على النفث فيما قرأ فيهما. اهـ.

 (2)" وذ مبثلهن..يف رواية أخرى: تعوذ هبن فإنه مل يتع -صلى هللا عليه وسلم  -( وقال 2)
 (99999منار القاري شرح خمتصر صحيح البخاري، محزة حممد قاسم )م -124 .507

                                         
 7/3ي للحويين، أبو إسحق احلويين شرح صحيح البخار  (1)
 5/82يح البخاري، محزة حممد قاسم منار القاري شرح خمتصر صح (2)



285 

 

 )ابب التعوذ والقراءة عند النوم( - 1002" .508

 عن عائشة رضي هللا عنها: - 1151

 ضجعه، نفث يف يديه، وقرأ ابملعوذات، ومسحكان إذا أخذ م  -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا 
 هبما جسده ".

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 على شقه األمين".

 " ابب التعوذ والقراءة عند النوم " - 1002

صلى هللا  -معىن احلديث: حتدثنا عائشة رضي هللا عنها يف هذا احلديث " أن رسول هللا  - 1151
كان إذا أخذ مضجعه " أي كان إذا أراد أن ينام " نفث يف يديه " أي نفخ يف كفيه   -عليه وسلم 

ح هبما سنفخا خفيفا مصحواب بريقه " وقرأ ابملعوذات " أى وقرأ سورة اإلخالص والفلق والناس " وم
جسده " أي ومسح بكلتا يديه جسده من أعاله إىل أسفله، ميسح رأسه أوال، مث وجهه، مث بقية 
جسمه، قال يف " شرح املصابيح ": ظاهر احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال، مث قرأ املعوذات، 

 ىء.ار ، والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة، ليوصل بركة القرآن إىل القومل يقل به أحد

فقه احلديث: دل هذا احلديث على أنه يسن للمسلم إذا أوى إىل فراشه أن حيصن نفسه هبذه التعويذة 
املباركة، فيقرأ على نفسه اإلخالص واملعوذتني، وينفخ يف كفيه نفخا خفيفا مصحواب بريقه، مث ميسح 

رجه رى. احلديث: أخرأسه، مث وجهه، مث بقية جسمه، ويفعل ذلك ثالاث كما جاء يف الرواية األخ
 اخلمسة غري الرتمذي. واملطابقة: يف قوهلا: " وقرأ ابملعوذات ".

 ".***(1) 
 (99999دعوة الرسل عليهم السالم، أمحد أمحد غلوش )م -125 .509
 "أوال: املسيح ابن هللا .510

 ىل؛ ألنه خلق من غري أب، فاهلل أبوه، وهو ابنه.يقول النصارى إن املسيح ابن هللا تعا

وهذا كالم ال يصح؛ ألن والدة عيسى عليه السالم من غري أب، معجزة إهلية داخلة يف إطار قدرة هللا 
تعاىل، فهو سبحانه وتعاىل خلق حواء بال أم، وخلق آدم بال أب، وال أم، ومل يثبت أحد هلما بنوة هللا 

 وإذا أراد شيئا قال له: كن فيكون. تعاىل، فقدرة هللا عامة،

وقد أاثر وفد نصارى جنران هذه املقالة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذ قالوا لرسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم: ما لك تشتم صاحبنا؟
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 فقال هلم صلى هللا عليه وسلم: "وما أقول؟ "

 قالوا: تقول إنه عبد هللا.

 : "أجل، إنه عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي العذراء، البتول".قال هلم صلى هللا عليه وسلم

: }ِإنَّ 1فغضبوا، وقالوا: هل رأيت إنساان قط بال أب؟! فإن كنت صادقا فأران مثله، فأنزل هللا قوله
 .2ُن{ ُكو َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اَّللَِّ َكَمَثِل آَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُثَّ قَاَل َلُه ُكْن فـَيَ 

وواضح من اآلية أن اآلية قد ردت عليهم؛ ألننا لو قلنا ببنوة عيسى هلل لعدم وجود األب، فالواجب 
! مث ما هو املانع أن خيلق هللا إنساان من دم امرأة فقط، ومل يقل به أحد؟األوىل أن يكون آدم ابن هللا، 

 وقد خلق إنساان من تراب جامد؟!.

__________ 

 .330اء صمدرسة األنبي 1
 (1)".." 59سورة آل عمران آية " 2
عامر حسن صربي، عامر بن حسن صربي  -حجية خرب اآلحاد يف العقائد واألحكام -126 .511

 (99999)م 
"ىف عبارة: إن األئمة قاطبة يرون أن أحاديث اآلحاد ال تفيد إال الظن، وأن الظن اليغين عن  .512

احلق شيئاً، خطأ مبني؛ حيث أورد للظن معىن واحداً حصره ىف املفهوم الذي اتبعه املشركون ىف مواجهة 
 ( .1حقائق القرآن الكرمي" )

وقد ألف العالمة احملدث الشيخ انصر الدين األلباين رمحه هللا تعاىل كتاابً مساه "وجوب األخذ أبحاديث 
وجهاً تدل على وجوب األخذ أبحاديث اآلحاد يف العقيدة  اآلحاد يف العقيدة واألحكام" وذكر عشرين

وغريها، ورد على هذا املذهب القائل أبنه ال حُيتجُّ هبذه اآلحاد ىف العقيدة ألهنا ال تفيد اليقني، وذكر 
مل و أن القول أبن أحاديث اآلحاد ال يؤخذ هبا يف العقيدة قول مبتدع حمدث ال أصل له ىف الشريعة، 

الصحابة وسلف هذه األمة، ومن املعلوم أن ُكلَّ أمر ُمبَتدع يف أمر من أمور الدين  من يقل به أحد
ابطل مردود، كما أن هذا القول يستلزم رد مئات األحاديث الصحيحة الثابتة عن النيب صلى هللا عليه 

اب األخذ جيوسلم جملرد كوهنا يف العقيدة، وقال أيضاً: "إن التفريق بني العقيدة واألحكام العملية، وإ
حبديث اآلحاد يف هذه دون تلك إمنا ُبين على أساس أن العقيدة ال يقرتن معها عمل، واألحكام العملية 
ال يقرتن معها عقيدة، وكال األمرين ابطل". مث قال: "ومما يوضح لك أنه البد من اقرتان العقيدة يف 

اً، أو يتوضأ للنظافة أو يصلي مرتبطالعمليات أيضًا أو األحكام: أنه لو افرتض أن رجاًل يغتسل أو 
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يصوم تطبباً، أو حيج سياحة، ال يفعل ذلك معتقداً أن هللا تبارك وتعاىل أوجبه عليه وتعبده به ملا أفاده 
 شيئاً، كما ال يفيده

__________ 

، وانظر كتاب )إقامة الربهان على نزول عيسى آخر الزمان( للعالمة 154( السنة املفرتى عليها ص 1)
 (1)بد هللا بن الصديق الغماري.." ع
توثيق السنة يف القرن الثاين اهلجري أسسه واجتاهاته، رفعت بن فوزي عبد املطلب )م -127 .513

99999) 
رسل فليس ا نقبل املمث بني الشافعي أنه إذا كانت توجد بعض الدالئل اليت جتعلن -556" .514

معناه أنه مع املتصل املسند يف درجة واحدة، ولكن األخري أقوى منه وذلك ألن احتمال كون املرسل 
قد أرسل عمن يرغب يف الرواية عنه لضعفه قائم، وكذلك إن وافقه مرسل، الحتمال أن يكون خمرجهما 

تمل ة يقوي املرسل، فإنه من احملواحد، من حيث لو مسى مل يقبل، وأيًضا إذا كان قول بعض الصحاب
أن يكون املرسل قد غلط إبرساله هذا احلديث حني مسع قول بعض أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 

 .1يوافقه، وحيتمل مثل هذا فيمن وافقه من الفقهاء
 ىوعلى هذا فاحتمال اخلطأ والغلط قائم يف مجيع احلاالت األمر الذي ال جيعل املرسل حبال يرق -557

إىل مستوى احلديث املتصل الصحيح الذي انكشف فيه مجيع رواته وقويت صلته برسول هللا، صلى هللا 
عليه وسلم، ومن أجل هذا مل جند سنة اثبتة من جهة االتصال خالفها الناس كلهم؛ ولكننا وجدان ذلك 

 م يقل به أحدفل إن شاء هللا،-يف بعض املرسل كما يف حديث حممد بن املنكدر الذي سنذكره قريًبا 
 .2من أهل الفقه كلهم

أما القسم الثاين، وهو مرسل "من بعد كبار التابعني"، من صغارهم واتبعيهم، واتبعي التابعني  -558
 فيقول الشافعي، رضي هللا عنه: إنه ال يعلم واحًدا منهم يقبل مرسله، لعدة أمور:-

من وون عن الثقات فقط، وإمنا أيخذون منهم و أهنم أشد جتوزًا فيمن يروون عنه، فال يتحرون أن ير  -1
 غريهم.

 وهذا مرتتب على األول، وهو أنه قد وجدت الدالئل فعاًل على ضعف ما أرسلوه. -2

استطالة السند وكثرة اإلحالة يف األخبار وإذا كثرت اإلحالة فيها كانت أمكن للوهم وضعف من  -3
 خذ عن الضعفاء.يقبل عنه، فتتسع دائرة االحتمال السابق، وهو األ

__________ 
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 .465، 464الرسالة ص 1
 (1).." 471، 467املصدر السابق ص  2
 (99999ندوة علوم احلديث علوم وآفاق، جمموعة من املؤلفني )م -128 .515
ظرية ين يف مناهجهم املكتوبة اليت كما سبق وأشرت أهنا ناجلرح ابلتدليس، فغالب املعاصر  -3" .516

أكثر منها عملية، فرتاهم جيرحون الراوي إذا عرف ابلتدليس، مع أن هذا القول ينم عن عدم ممارسة 
لعلم احلديث فالتدليس نوع من أنواع املنقطع اخلفي، وإمنا ضعف حديث بعض املدلسني الحتمال 

قبل اندفع هذا االحتمال و  -ذا كان ممن حيتاج إىل تصريح ابلسماع إ -االنقطاع فإن صرح ابلسماع 
حديثه، وال خيفى على شريف مسامعكم أنه ليس كل من وصف ابلتدليس حباجة إىل تصريح ابلسماع، 
فهذه املسألة هلا ضوابط عدة تربو على الثالثني مجعتها يف كتايب رواايت املدلسني يف صحيح البخاري، 

إليه هنا أن التدليس طعن يف املروي ال يف الراوي إال فيمن تعمد تدليس التسوية عند  وما أريد أن أشري
البعض، وأما التعميم جبعل كل مدلس جمروحا بتدليسه جيران إىل جتريح عدد كبري من الرواة مل جيرحهم 

 طألن التدليس طعن يف شر  مل يقل به أحدغريان بل منهم من هو من رجال البخاري ومسلم، وهذا 
االتصال وابلتايل ليس طعنا يف العدالة وال الضبط فكيف جنرح الراوي أو نتهم عدالته أو ضبطه إذا فقد 

 احلديث الشرط األول من شروط الصحة وهو االتصال.

املعلق: فرتى يف بعض املناهج من جيعله مشرتكا بني الصحيح واحلسن والضعيف مع كون املعلق  -4
ضهم خيلط بني مصطلح املعلق وبني معلقات صحيح البخاري، اليت هي نوعا من أنواع املنقطع، فبع

مشرتكة بني األنواع الثالثة بعد أن غلقها احلافظ يف تغليق التعليق، بل منهم من خيلط حىت يف معلقات 
صحيح البخاري عندما يتحدث عنها يف مبحث املعلق فرتاه يصحح كل حديث علقه البخاري بصيغة 

 صحيح إىل من علقه عليه فقط وأما ابقي السند فيحتمل احلسن والصحة والضعف. اجلزم، والصواب أنه

 ختاما:

 هذه مناذج فقط للتمثيل والتدليل ال أكثر.

 (2)وما كل ما فيه من الشر قلته وما كل مافيه يقول الذي بعدي." 
 (99999الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين )م نداء الراين يف فقه -129 .517
واحتجوا بقرله تعاىل: )أحل لكم ليلة الصيام الرفث إىل نسائكم هن لباس لكم وأنتم  -3" .518

لباس هلن علم هللا أنكم كنتم ختتانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فاآلن ابشروهن وابتغوا ما كتب 
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إىل  اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر مث أمتوا الصيامهللا لكم وكلوا واشربوا حىت يتبني لكم 
 [ .187الليل( ]البقرة: 

فقد أابح للمؤمنني األكل والشرب واجلماع يف ليايل رمضان إىل طلوع الفجر، وأمر ابلصيام عنها بعد 
يا عن خطلوع الفجر: متأخرا عنه، ألن كلمة "مث" للتعقيب مع الرتاخي، فكان هذا أمرا ابلصوم مرتا

أول النهار، واألمر ابلصوم أمر ابلنية، إذ ال صحة للصوم شرعا بدون النية، فكان أمرا ابلصوم بنية 
متأخرة عن أول النهار، ومن أتى به فقد أتى ابملأمور به، فيخرج عن العهدة، وفيه داللة على أن 

قية وجود الشيء يقتضي ساب اإلمساك يف أول النهار يقع صوما وجدت فيه النية أو مل توجد؛ ألن إمتام
 بعض منه، وألنه صام يف وقت متعني شرعا لصوم رمضان لوجود ركن الصوم مع شرائطه.

 ( .1هكذا احتج صاحب بدائع الصنائع ابآلية الكرمية )

 وحنن خنالفه يف عدة أمور:

بدون النية".  اأوال: خنالفه يف أن "األمر ابلصوم أمر ابلنية"، وتعليله لذلك أبنه "ال صحة للصوم شرع
ذلك أن وجوب النية يف الصوم غري مأخوذ من جمرد األمر ابلصوم، بل من أدلة أخرى منفصلة، كقوله 

: " -صلى هللا عليه وسلم  -[ . وقوله 5تعاىل: )وما أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين( ]البينة: 
 لصوم أمرا ابلنية.( ، وبناء على ذلك فليس األمر اب2إمنا األعمال ابلنيات" )

اثنيا: إذا تقرر األمر السابق بطل مابناه عليه من أن الشارع أمر ابلصوم بنية متأخرة عن أول النهار، 
، حىت وال مل يقل به أحدولو كان قوله هذا حقا لكان األفضل أن أنيت ابلنية بعد طلوع الفجر، وهذا 

 األحناف الذين جييزون النية من النهار.

وم بني هذه اآلية كما بني غريها من اآلايت بقوله: "ال ص -صلى هللا عليه وسلم  -لرسول اثلثا: أن ا
 ملن مل يبيت الصيام من الليل"، فوجب أن أنخذ ببيانه.

__________ 

 ( .2/86( "بدائع الصنائع" )1)

 (1)( صحيح.." 2)
 (99999لراين يف فقه الصوم وفضل رمضان، سيد حسني العفاين )م نداء ا-130 .519
يمة، ملا ذكر تلك األصناف مل يذكر معها الق -صلى هللا عليه وسلم  -"اجلهة األوىل: أن النيب  .520

 -صلى هللا عليه وسلم  -ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض يف زكاة اإلبل وهو 
 ( .1ن كل إنسان )أشفق وأرحم ابملساكني م
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اجلهة الثانية: وهي القاعدة العامة أنه الينتقل إىل البدل إال عند فقد املبدل عنه، وأن الفرع إذا كان 
كما رد ابن دقيق العيد على احلنابلة قوهلم: إن األشنان جيزيء -يعود على األصل ابلبطالن هو ابطل 

 لعمل به.أي: ألنه ليس من جنسه فيسقط ا -عن الرتاب يف الولوغ

وكذلك لو أن كل الناس أخذوا إبخراج القيمة لتعطل العمل ابألجناس املنصوصة، فكأن الفرع الذي 
 هو القيمة سيعود على األصل الذي هو الطعام ابإلبطال فيبطل.

ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم يف اهلدي مبىن مثال مبثل ففي القول ابلقيمة جزء الناس على ما هو 
من العلماء، علما ابن األحناف أنفسهم ال  ومل يقل به أحدالقول ابلقيمة يف اهلدي، أعظم، وهو 

 جييزون القيمة يف اهلدي؛ ألن اهلدي فيه جانب تعبد وهو النسك.

( وميكن أن يقال هلم أيضا: إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة الصائم وطعمة للمساكني، كما 9)
 ها فيه إشعار هبذه العبادة، أما تقدميها نقدم فال يكون فيه فرق عنأن عملية شرائها ومكيلها وتقدمي

أي صدقة. من الصدقات من حيث اإلحساس ابلواجب والشعور ابإلطعام، فإخراج القيمة خيرج الفطرة 
 "زكاة

__________ 

 ن( إذ السكوت يف مقام البيان يفيد احلصر، وإىل هذه القاعدة املقررة يشري ابن حزم يف كثري م1)
ا عن النسيان وتنزه ربن -استدالته بقوله تعاىل: )وما كان ربك نسيا( وذلك ألنه إذا كان هللا ال ينسى

عنه يف معرض  املبلغ -صلى هللا عليه وسلم  -فسكوته سبحانه أو سكوت رسول هللا  -وعن كل نقص
تعاىل هللا -ال و ذهو البيان لشيء من أفعال الكلفني عن شيء آخر يشبهه أو جيانسه، ال يكون نسياان أ

ولكنه يفيد قصر احلكم عن ذلك الشئ املبني حكمه، ويكون ما عداه وهو املسكوت عنه  -عن ذلك
خمالفا له يف احلكم، فإن كان املنصوص عليه ابلبيان فمأذوان فيه كان املسكوت عنه ممنوعا، وان كان 

مة بىن صر، وهي قاعدة عظيالعكس فالعكس، وهو معىن قوهلم: السكوت يف معرض البيان يفيد احل
 (1)عليها العلماء كثريا من األحكام.." 

 

 "وليس لنا وال لك من خلود ( .521

وقيل مها قصيداتن جمرورة ومنصوبة وفيه بعد قلت ملخص الكالم ههنا أنه ثبت األوجه الثالثة يف قوله 
رفع قرأ به انفع رواه عنه الوليد بن مسلم وهو قراءة األعمش والنصب قرأ به علي وابن ) وأرجلكم ( ال

مسعود وابن عباس يف رواية وإبراهيم والضحاك وابن عامر والكسائي وحفص وعاصم وعلي بن محزة 
وقال األزهري وهي قراءة ابن عباس واألعمش وحفص عن أيب بكر وحممد بن إدريس الشافعي واجلر 
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ابن عباس يف رواية واحلسن وعكرمة ومحزة وابن كثري وقال احلافظ أبو بكر بن العريب وقرأ أنس  قرأ به
وعلقمة وأبو جعفر ابخلفض واملشهور هو قراءة النصب واجلر وبينهما تعارض واحلكم يف تعارض 

عمل هبما يالروايتني كاحلكم يف تعارض اآليتني وهو أنه إن أمكن العمل هبما مطلقا يعمل وإن مل ميكن 
 يقل به ملابلقدر املمكن وههنا ال ميكن اجلمع بني الغسل واملسح يف عضو واحد يف حالة واحدة ألنه 

من السلف وألنه يؤدي إىل تكرار املسح ألن الغسل يتضمن املسح واألمر املطلق ال يقتضي  أحد
حتمل قراءة ابديتني و التكرار فيعمل يف حالتني فيحمل يف قراءة النصب على ما إذا كانت الرجالن 

اخلفض على ما إذا كانتا مستورتني ابخلفني توفيقا بني القراءتني وعمال هبما ابلقدر املمكن وقد يقال 
أن قراءة من قرأ وأرجلكم ابجلر معارضة ملن نصبها فال حجة إذا لوجود املعارضة فإن قلت حنن حنمل 

معنامها  على ذلك مل يكن بينهما تعارض بل يكونقراءة النصب على أهنا منصوبة على احملل فإذا محلناه 
النصب وإن اختلف اللفظ فيهما ومىت أمكن اجلمع مل جيز احلمل على التعارض واالختالف والدليل 

 على جواز العطف على احملل قوله تعاىل ) واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام ( وقال الشاعر

 ) أال حي ندماين عمري بن عامر

 (1)إذا ما تالقينا من اليوم أو غدا (." 
"وبعد فليس يف مضمضته عليه الصالة والسالم وجوب مضمضة وال وضوء على من شربه إذا   .522

كانت أفعاله غري الزمة العمل هبا ألمته إذا مل تكن بياان عن حكم فرض يف التنزيل وقال صاحب ) 
م لرمحن بن إبراهيم حدثنا الوليد بن مسلالتلويح ( وفيه نظر من حيث إن ابن ماجه رواه عن عبد ا

احلديث ذكرانه اآلن ويف حديث موسى بن يعقوب عنده ايضا وهو بسند صحيح قال حدثين أبو 
عبيدة بن عبد هللا بن زمعة عن أبيه عن أم سلمة مرفوعا إذا شربتم اللنب فمضمضوا فإن له دمسا وعنده 

وا د عن أبيه عن جده أن رسول هللا قال مضمضأيضا من حديث عبد املهني بن عباس بن سهل بن سع
من اللنب فإن له دمسا وعند ابن أيب حامت يف ) كتاب العلل ( من حديث أنس هاتوا ماء فمضمض به 
ويف حديث جابر رضي هللا عنه من عند ابن شاهني فمضمض من دمسه وقال الشيخ أبو جعفر البغدادي 

ان بن أيب شيبة عن زيد بن حباب عن مطيع بن راشد الذي رواه أبو داود بسند ال أبس به عن عثم
عن توبة العنربي مسع أنس بن مالك أن رسول هللا شرب لبنا فلم ميضمض ومل يتوضأ وصلى يدل على 
نسخ املضمضة وقال صاحب ) التلويح ( خيدش فيه ما رواه أمحد بن منيع يف ) مسنده ( بسند صحيح 

ن عن أنس رضي هللا تعاىل عنه أنه كان ميضمض من اللنب حدثنا إمساعيل حدثنا أيوب عن ابن سريي
ثالاث فلو كان منسوخا ملا فعله بعد النيب عليه الصالة والسالم قلت ال يلزم من فعله هذا والصواب يف 
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هذا أن األحاديث اليت فيها األمر ابملضمضة أمر استحباب ال وجوب والدليل على ذلك ما رواه أبو 
رواه الشافعي رمحه هللا تعاىل إبسناد حسن عن أنس أن النيب شرب لبنا فلم  داود املذكور آنفا وما

 يقل مليتمضمض ومل يتوضأ فإن قلت ادعى ابن شاهني أن حديث أنس انسخ حلديث ابن عباس قلت 
 ومن قال فيه ابلوجوب حىت حيتاج إىل دعوى النسخ به أحد

 ) ابب الوضوء من النوم (- 53

 (1)وء من النوم هل جيب أو يستحب." أي هذا ابب يف بيان الوض
"مطابقة هذا احلديث للرتمجة ابجلر الثقيل وكان موضعه كتاب األشربة وجه ذلك أن الشراب  .523

إذا كان مسكرا يكون شربه حراما فكذلك ال جيوز التوضؤ به وقال الكرماين خلروجه عن اسم املاء يف 
م املاء معىن السكر من جهة أنه ال يقع عليه إس اللغة والشريعة وكذلك النبيذ غري املسكر أيضا هو يف

ولو جاز أن يشمى النبيذ ماء ألن فيه ماء جاز أن يسمى اخلل ماء ألن فيه ماء انتهى قلت كون النبيذ 
الغري مسكر يف معىن املسكر غري صحيح ألن النبيذ الذي ال يسكر إذا كان رقيقا وقد ألقيت فيه متريات 

ليس يف معىن املسكر أصال وال يلزم أن يكون النبيذ الذي كان مع ابن مسعود لتخرج حالوهتا إىل املاء 
يذ وال يلزم من عدم جواز تسمية اخلل ماء عدم جواز تسمية النب ومل يقل به أحديف معىن النبيذ املسكر 

الذي ذكره ابن مسعود ماء أال ترى أن النيب كيف قال مترة طيبة وماء طهور حني سأل ابن مسعود ما 
 إدواتك قال نبيذ وقد أطلق عليه املاء ووصفه ابلطهورية فكيف ذهل الكرماين عن هذا حىت قال ما يف

 قاله تروجيا ملا ذهب إليه واحلق أحق أن يتبع

اإلداوة بكسر اهلمزة إانء صغري يتخذ من جلد للماء كما كما السطيحة وحنوها ومجعها أداوي مث قال 
 غة النبيذ ال يكون طاهرا ألن هللا تعاىل شرط الطهور ابملاء والصعيد وملالكرماين وقال أبو عبيدة إمام الل

جيعل هلما اثلثا والنبيذ ليس منهما قلت الكالم مع أيب عبيدة ألنه إن أراد به مطلق النبيذ فغري مسلم 
ألن فيه مصادمة احلديث النبوي وإن أراد به النبيذ اخلاص وهو الغليظ املسكر فنحن أيضا نقول مبا 

 قاله

بيان رجاله وهم مخسة األول علي بن عبد هللا املدين وقد تقدم غري مرة الثاين سفيان بن عيينة وقد تقدم 
غري مرة الثالث حممد بن مسلم الزهري الرابع أبو سلمة بفتح الالم عبد هللا بن عبد الرمحن بن عوف 

 (2) تعاىل عنها." وقد تقدم يف كتاب الوحي اخلامس عائشة الصديفة أم املؤمنني رضي هللا
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"ذكر بيان ما فيه مل يذكر يف حديث عائشة رضي هللا تعاىل عنها قوله غري رجليه فيه التصريح  .524
بتأخري الرجلني يف وضوء الغسل وبه احتج أصحابنا على أن املغتسل إذا توضأ أو ال يؤخر رجليه ولكن 

ؤخرمها يؤخرمها وإن مل تكوان فيه ال يأكثر أصحابنا محلوه على أهنما إن كانت يف جمتمع املاء توضأ و 
وكل ما جاء من الرواايت اليت فيها أتخري الرجلني صرحيا حممول على ما قلنا وهذا هو التوفيق بني 
الرواايت اليت يف بعضها أتخري الرجلني صرحيا ال مثل ما قاله بعضهم وميكن اجلمع أبن حتمل رواية 

ت هذا خطأ ألن اجملاز إليه إال عند الضرورة وما الداعي هلا عائشة على اجملاز وأما على حالة أخرى قل
يف رواية عائشة حىت حيمل كالمها على اجملاز وما الصواب الذي يرجع إليه إال ما قلنا وقال الكرماين 
غري رجليه فإن قلت ابلتوفيق بينه وبني رواية عائشة قلت زايدة الثقة مقبول فيحمل املطلق على املقيد 

شة حممولة على أن املراد بوضوء الصالة أكثره وهو ما سوى الرجلني قلت قد ذكران اآلن ما فرواية عائ
يرد ما ذكره مث قال الكرماين وحيتمل أن يقال إهنما كاان يف وقتني خمتلفني فال منافاة بينهما قلت هذا 

ه أي ذكره جيف احلقيقة حاصل ما ذكران عن قريب عند قولنا لكن أكثر أصحابنا إخل قوله وغسل فر 
فدل هذا على صحة إطالق الفرج على الذكر قال الكرماين فإن قلت غسل الفرج مقدم على التوضىء 
فلم آخره قلت ال جيب التقدمي إذ الواو ليس للرتتيب أو أنه للحال انتهى قلت كيف يقول ال جيب 

يف األصل  أن الواوالتقدمي وهذا ليس بشيء وقوله إذ الواو وليس للرتتيب حجة عليه ألهنم يدعون 
 ممن يعتمد عليه وقوله أو أنه للحال غري سديد وال موجه ونه كيف يتوضأ يف ومل يقل به أحدللرتتيب 

حالة غسل فرجه وقال بعضهم فيه تقدمي وأتخري ألن غسل الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو ال تقتضي 
 الرتتيب انتهى قلت

 

 ".(1) 
بن اخلطاب الغسل من اجلنابة فقال بعضهم إذا جاوز "تذاكر أصحاب رسول هللا عند عمر  .525

اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل وقال بعضهم املاء من املاء فقال عمر قد اختلفتم وأنتم أهل بدر 
األخيار فكيف ابلناس بعدكم فقال علي بن أيب طالب اي أمري املؤمنني إن أردت أن تعلم ذلك فارسل 

فأرسل إىل عائشة فقالت إذا جاوز اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل إىل أزواج النيب فاسأهلن عن ذلك 
فقال عمر عند ذلك ال أمسع أحدا يقول املاء من املاء إال جعلته نكاال قال الطحاوي فهذا عمر قد 
محل الناس على هذا حبضرة أصحاب رسول هللا فلم ينكر ذلك عليه منكر وادعى ابن القصار أن 

ن  وفيه نظر ألن اخلطايب قال قال به مجاعة من الصحابة فسمى بعضهم وماخلالف ارتفع بني التابعني
فيه نظر ألنه من بعد أصحابه غريه و  مل يقل به أحدالتابعني األعمش وتبعه القاضي عياض ولكنه قال 
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قد ثبت ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن وهو يف ) سنن أيب داود ( إبسناد صحيح حدثنا أمحد بن 
نا ابن وهب قال أخربين عمرو عن ابن شهاب عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب صاحل قال حدث

سعيد اخلدري أن رسول هللا قال املاء من املاء وكان أبو سلمة يفعل ذلك وعند هشام ابن عروة عن 
عبد الرزاق وعنده أيضا عن أيب جريح عن عطاء أنه قال ال تطيب نفسي حىت اغتسل من أجل اختالف 

 خذ ابلعروة الوثقىالناس آل

 بسم هللا الرمحان الرحيم

 ) كتاب احليض (- 6

أي هذا كتاب يف بيان أحكام احليض وملا فرغ مما ورد يف بيان أحكام الطهارة من اإلحداث أصال 
وخلفا شرع يف بيان ما ورد يف بيان احليض الذي هو من األجناس وقدم ما ورد فيه على ما ورد يف 

 (1)يض ابلنسبة إىل وقوع النفاس." النفاس لكثرة وقوع احل
"وأخرجه أبو داود فيه عن حفص بن عمر بتمامه ويف موضع آخر ببعضه وأخرجه النسائي فيه  .526

عن حممد بن عبد األعلى وعن حممد بن بشار وعن سويد بن نصر وأخرجه ابن ماجة فيه عن حممد بن 
 بشار عن بندار به

ه الذي له جليسه اجلليس على وزن فعيل مبعىن اجملالس وأراد بذكر معناه قوله واحدان الواو فيه للحال قو 
إىل جنبه ويف رواية اجلوزقي من طريق وهب عن شعبة فينظر الرجل إىل جليسه إىل جنبه ويف رواية أمحد 
فينصرف الرجل فيعرف وجه جليسه ويف رواية ملسلم وبعضنا يعرف وجه بعض قوله ما بني الستني إىل 

ت القرآن احلكيم قال الكرماين فإن قلت لفظ بني يقتضي دخوله على متعدد فكان املائة يعين من آاي
القياس أن يقال واملائة بدون حرف االنتهاء قلت تقديره ما بني الستني وفوقها إىل املائة فحذف لفظ 
 فوقها لداللة الكالم عليه قوله والعصر ابلنصب أي ويصلي العصر و الواو يف وأحدان للحال قوله إىل

أقصى املدينة أي إىل آخرها قوله رجع كذا وقع بلفظ املاضي بدون الواو ويف رواية أيب ذر واألصيلي 
ويف رواية غريمها ويرجع بواو العطف وصيغة املضارع وحمله الرفع على أنه خرب للمبتدأ الذي هو قوله 

ع على أنه ل الرفوأحدان فعلى هذا يكون لفظ يذهب حاال مبعىن ذاهبا وجيوز أن يكون يذهب يف حم
خرب لقوله أحدان وقوله رجع يكون يف حمل النصب على احلال و قد فيه مقدرة ألن اجلملة الفعلية 
املاضية إذا وقعت حاال فال بد منها من كلمة قد إما ظاهرة وإما مقدرة كما يف قوله تعاىل أوجاؤكم 

مقدرة والتقدير وأحدان ( أي قد حصرت ولكن تكون حاال منتظرة  90حصرت صدورهم ) النساء 
يذهب إىل أقصى املدينة حال كونه مقدرا الرجوع إليها واحلال أن الشمس حية وقال بعضهم حيتمل أن 
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تكون الواو يف قوله وأحدان مبعىن مث وفيه تقدمي وأتخري والتقدير مث يذهب أحدان أي ممن صلى معه وأما 
ذور من لقوله يذهب قلت هذا فيه ارتكاب احملقوله راجع فيحتمل أن يكون مبعىن يرجع ويكون بياان 

 (1)والثاين."  ومل يقل به أحدوجوه األول كون الواو مبعىن مث 
"ابن سلمة عن أيوب عن انفع عن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما فإن قلت قال الرتمذي  .527

لنيب قال ا هذا حديث غري حمفوظ والصحيح ما روى عبيد هللا بن عمر وغريه عن انفع عن ابن عمر أن
أن بالال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم قلت ما حلماد بن سلمة وهو ثقة وليس 
حديثه خيالف حديث عبيد هللا بن عمر ألن حديثه إليقاظ النائم ورجع القائم ومل يكن ألجل الصالة 

لة سلمة فقد كان ألجل غف فلذلك مل أيمره أبن يرجع وينادي أال إن العبد انم وأما حديث محاد ابن
بالل عن الوقت وعلى كال التقديرين أذان بالل مل يكن معتدا للصالة وقوله وأما رواية كان ينادي إىل 
آخره فليس كذلك ألن كال من األذان والنداء يف احلقيقة يرجع إىل معىن واحد وهو اإلعالم وال إعالم 

دق بوقت الصالة ابأللفاظ اليت عينها الشارع وهو ال يصقبل الوقت مث قال الكرماين أبن األذان لإلعالم 
عليه ألنه ليس إعالما بوقتها فأجاب أبن اإلعالم ابلوقت أعم من أن يكون إعالما أبن الوقت دخل 
أو قرب أن يدخل انتهى قلت فعلى ما ذكره إذا أذن عند قرب وقت صالة أي صالة كانت ينبغي أن 

عدم يف كل الصالة وقال بعضهم واحتج الطحاوي ب يقل به أحدومل يكتفي به وال يعاد ويصلى به 
مشروعية األذان قبل الفجر بقوله ملا كان بني أذانيهما من القرب ما ذكر يف حديث عائشة ثبت أهنما  
كاان يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر فيخطئه بالل ويصيبه ابن أم مكتوم وتعقب أبنه لو كان  

مؤذان واعتمد عليه ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه اندرا قلت لو اعتمد كذلك ملا أقره النيب 
عليه يف أذان الفجر لكان مل يقل ال يغرنكم أذان بالل وتقريره إايه على ذلك مل يكن إال ملعىن بينه يف 

 احلديث وهو تنبيه النائم ورجع القائم ملعان مقصودة يف ذلك

 (2)ن ينتظر إقامة الصالة." ابب بني األذان واإلقامة وم - 14
"من القرآن وثبت أن خيافت هبا كما خيافت ابلتعوذ واالفتتاح وما أشبهها وقد رأيناها أيضا  .528

 مكتوبة يف فواتح السور يف املصحف يف فاحتة الكتاب ويف غريها وملا كانت يف غري فاحتة الكتاب ليست
ا يف القرآن  قلت ( إذا مل تكن قرآان لكان مدخلهآبية ثبت أيضا أهنا يف فاحتة الكتاب ليست آبية ) فإن 

كافرا ) قلت ( االختالف فيها مينع من أن تكون آية ومينع من تكفري من يعدها من القرآن فإن الكفر 
ال يكون إال مبخالفة النص واإلمجاع يف أبواب العقائد فإن قيل حنن نقول أهنا آية يف غري الفاحتة فكذلك 

                                         
 7/360عمدة القاري شرح صحيح البخاري@ ط أخرى؟ بدر الدين العيين  (1)
 8/165عمدة القاري شرح صحيح البخاري@ ط أخرى؟ بدر الدين العيين  (2)



296 

 

ما وهلذا قالوا زعم الشافعي أهنا آية من كل سورة و  مل يقل به أحدقلت ( هذا قول  أهنا آية من الفاحتة )
سبقه إىل هذا القول أحد ألن اخلالف بني السلف إمنا هو يف أهنا من الفاحتة أو ليست آبية منها ومل 

ن م يعدها أحد آية من سائر السور والتحقيق فيه أهنا آية من القرآن حيث كتبت وأهنا مع ذلك ليست
السور بل كتبت آية يف كل سورة ولذلك تتلى آية مفردة يف أول كل سورة كما تالها النيب حني أنزلت 
عليه إان أعطيناك الكوثر وعن هذا قال الشيخ حافظ الدين النسفي وهي آية من القرآن أنزلت للفصل 

 الرمحن الرحيم ويف بني السور وعن ابن عباس كان النيب ال يعرف فصل السورة حىت ينزل عليه بسم هللا
رواية ال يعرف انقضاء السورة رواه أبو داود واحلاكم وقال إنه على شرط الشيخني ) فإن قلت ( لو مل 
تكن من أول كل سورة ملا قرأها النيب ابلكوثر ) قلت ( ال نسلم أنه يدل على أهنا من أول كل سورة 

قرأ يف حديث بدء الوحي فجاءه امللك فقال له ابل يدل على أهنا آية منفردة والدليل على ذلك ما ورد 
فقال ما أان بقارىء ثالث مرات مث قال له اقرأ ابسم ربك الذي خلق فلو كانت البسملة آية من أول  
كل سورة لقال اقرأ بسم هللا الرمحن الرحيم اقرأ ابسم ربك ويدل على ذلك أيضا ما رواه أصحاب السنن 

اش اجلهين عن أيب هريرة عن النيب قال إن سورة من القرآن شفعت األربعة عن شعبة عن قتادة عن عي
 (1)لرجل حىت غفر له وهي تبارك الذي." 

"فيه دليل أليب حنيفة والشافعي وأمحد بن حنبل واجلمهور إنه يستحب دعاء االفتتاح وقال  .529
إلمام التحديث ا مالك ال يستحب دعاء االفتتاح بعد تكبرية اإلفتتاح قوله وسكتة إذا فرغ أي عند فراغ

بصيغة اجلمع يف موضعمام من فاحتة الكتاب وسورة وقال اخلطايب وهذه السكتة ليقرأ من خلف اإلمام 
وال ينازعه يف القراءة وهو مذهب الشافعي وعند أصحابنا ال يقرأ املقتدي خلف اإلمام فتحمل هذه 

راغ من القراءة عجال ابلركوع بعد الفالسكتة عندان على الفصل بني القراءة والركوع ابلتأين وترك االست
ولكن حد هذه السكتة قدر ما يقع به الفصل بني القراءة والركوع حىت إذا طال جدا فإن كان عمدا 
يكره وإن كان سهوا جيب عليه سجدة السهو ألن فيه أتخري الركن وقال أبو داود وكذا قال محيد وسكتة 

تة على ترك رفع الصوت ابلقراءة دون السكوت عن إذا فرغ من القراءة وقد محل البعض هذه السك
القراءة وقال أبو داود حدثنا القعنيب قال مالك ال أبس ابلدعاء يف الصالة يف أوله ويف أوسطه ويف آخره 
يف الفريضة وغريها قلت وكذا روي عن الشافعي وقال البغوي وأبي دعاء من األدعية الواردة يف هذا 

فتتاح وعندان ال يستفتح إال بسبحانك اللهم إىل آخره وأما األدعية الباب استفتح حصلت سنة اال
املذكورة يف هذا الباب فإن أراد يدعو هبا يف آخر صالته بعد الفراغ من التشهد يف الفرض وأما ابب 
النفل فواسع وكل ما جاء يف هذه األدعية فمحمول على صالة الليل وقال ابن بطال لو كانت هذه 
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ب عليه الشارع لنقلها أهل املدينة عياان وعمال فيحتمل أنه فعلها يف وقت مث تركها السكتة فيما واظ
فرتكها واسع وقال صاحب ) التوضيح ( احلديث ورد بلفظ كان إذا قام إىل الصالة وبلفظ كان إذا قام 

ذا ثبتت إيصلي تطوعا وبلفظ كان إذا قام إىل الصالة املكتوبة قاله وكان هنا يشعر ابملداومة عليه قلت 
 (1)." ومل يقل به أحداملداومة يثبت الوجوب 

"قال ابن املنري مناسبة احلديث للرتمجة من جهة أن يف احلديث األمر بقول آمني والقول إذا  .530
وقع به اخلطاب مطلقا محل على اجلهر ومىت أريد به اإلسرار أو حديث النفس قيد بذلك قلت املطلق 

ة من جلهر واحلمل عليه حتكم ال جيوز وقال ابن رشيد تؤخذ املناسبيتناول اجلهر واإلخفاء وختصيصه اب
جهة أنه قال إذا قال اإلمام فقولوا فقابل القول ابلقول واإلمام إمنا قال ذلك جهرا فكان الظاهر االتفاق 
يف الصفة قلت هذا أبعد من األول وأكثر تعسفا ألن ظاهر الكالم أن ال يقوهلا اإلمام كما روي عن 

 ألنه قسم والقسمة تنايف الشركة وقوله إمنا قال ذلك جهرا ال يدل عليه معىن احلديثمالك 

 

 

 

أصال فكيف يقول فكان الظاهر االتفاق يف الصفة واحلديث ال يدل على ذات التأمني عن اإلمام 
فكيف يطلب االتفاق يف الصفة وهي مبنية على الذات وقال ابن بطال قد تقدم أن اإلمام جيهر وتقدم 
أن املأموم مأمور ابالقتداء به فلزم من ذلك جهره جبهر قلت هذا أبعد من الكل واملالزمة ممنوعة فعلى 

 والكرماين أيضا ذكر هذا الوجه فكأنه أخذه من ومل يقل به أحدما قاله يلزم أن جيهر املأموم ابلقراءة 
احلديث فإنه  ن يقال أما ظاهرابن بطال فبطل عليه وميكن أن يوجه وجه ملناسبة احلديث للرتمجة وهو أ

يدل على أن املأموم يقوهلا وهذا ال نزاع فيه وأما أنه يدل على جهره ابلتأمني فال يدل ولكن يستأنس 
 له مبا ذكره قبل ذلك وهو قوله أمن ابن الزبري إىل قوله خريا

ديد الياء تشذكر رجاله وهم مخسة قد مضى ذكرهم غري مرة و مسي بضم السني املهملة وفتح امليم و 
 آخر احلروف موىل أيب بكر بن عبد الرمحن وأبو صاحل ذكوان الزايت

ذكر لطائف إسناده وفيه التحديث بصيغة اجلمع يف موضع واحد وفيه العنعنة يف أربعة مواضع وفيه أن 
 (2)رواته كلهم مدنيون." 

 ) ابب إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد (- 20" .531

رأة إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد ومل يذكر جواب الشرط اعتمادا على أي هذا ابب يف بيان حال امل
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ما ورد يف حديث الباب والتقدير إذا مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلباهبا كما 
ذكر يف منت احلديث وجيوز أن يقدر هكذا إذا مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تستعري من غريها جلبااب 

تخرج فيه وقال بعضهم حيتمل أن يكون املعىن تعريها من جنس ثياهبا وحيتمل أن يكون املراد تشركها ف
معها يف ثوهبا ويؤيده رواية أيب داود تلبسها صاحبتها طائفة من ثوهبا ويؤخذ منه جواز اشتمال املرأتني 

ظن أن   الرتكيب وإنهممن له ذوق من معاين مل يقل به أحديف ثوب واحد قلت الذي قال هذا القائل 
 معىن قوله يف رواية أيب داود طائفة من ثوهبا بعضا من ثوهبا أبن تدخلها يف ثوهبا حىت تصري كلتامها يف

ويعسر ذلك عليهما جدا يف احلركة وإمنا معىن طائفة من ثوهبا يعين  مل يقل به أحدثوب واحد وهذا 
له يف ب واخلمار واملقنعة وحنو ذلك وكذا فسروا قو قطعة من ثياهبا من اليت ال حتتاج إليها مثل اجللبا

حديث الباب لتلبسها صاحبتها من جلباهبا يعين لتعريها جلبااب ال حتتاج إليه واجللباب ثوب أقصر 
وأعرض من اخلمار قال النضر هو املقنعة وقيل ثوب واسع يغطي صدرها وظهرها وقيل هو كامللحفة 

 (1)وقيل اإلزار وقيل اخلمار." 
وز ألنه أداه قبل وقته ووجه رواية األصول أنه فعل حصل يف جمتهد فيه فال حيكم بفساده "جي .532

ذا من العلماء وذكر صاحب اهلداية أن ه ومل يقل به أحدوهذا لو أمرانه ابإلعادة يتكرر عليه السجود 
عده أو ب اخلالف يف األولوية وذكر ابن عبد الرب كلهم يقولون لو سجد قبل السالم فيما جيب السجود

بعده فيما جيب قبله ال يضر وهو موافق لنقل املاوردي املذكور آنفا وقال احلازمي طريق اإلنصاف أن 
نقول أما حديث الزهري الذي فيه داللة على النسخ ففيه انقطاع فال يقع معارضا لألحاديث الثابتة 

حة ففيها نوع كانت اثبتة صحيوأما بقية األحاديث يف السجود قبل السالم وبعده قوال وفعال فهي وإن  
من تعارض غري أن تقدمي بعضها على بعض غري معلوم رواية صحيحة موصولة واألشبه محل األحاديث 
على التوسع وجواز األمرين انتهى وأما حديث أيب سعيد فإن مسلما أخرجه منفردا به ورواه مالك 

ث ال البيهقي األصل اإلرسال وأما حديمرسال ) فإن قلت ( قال الدارقطين القول ملن وصله ) قلت ( ق
معاوية فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجالن عن حممد بن يوسف موىل عثمان عن أبيه عنه مث 
قال ويوسف ليس مبشهور وأما حديث أيب هريرة فهو منسوخ وأما حديث ابن عباس فإنه من حديث 

الطوسي يف األحكام عن يعقوب ابن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس ورواه أبو علي 
بن إبراهيم حدثنا ابن علية حدثنا حممد بن إسحاق حدثين مكحول أن رسول هللا قال فذكره وقال 
الدراقطين رواه محاد بن سلمة عن ابن إسحق عن مكحول مرسال ورواه ابن علية وعبد هللا بن منري 
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سلم  بن عبد هللا وإمساعيل بن مواحملاريب عن ابن إسحق عن مكحول مرسال ووصله يرجع إىل حسني
 (1)وكالمها ضعيفان وأما حديث ابن مسعود فإن أاب عبيدة رواه عن أبيه ومل يسمع منه." 

"التاريخ وال تقدم حديث أيب سعيد وإمنا األصل عنده التوقف إذا جهل التاريخ والرجوع إىل  .533
ه إذا خص لزم إخراج بعض ما تناولغريمها أو يرجح أحدمها بدليل ومن مجلة ترجيح العام هنا هو أنه 

أن يكون مرادا ومنها االحتياط يف جعله آخرا كما ذكران وقال ابن بطال انقض أبو حنيفة حيث استعمل 
اجململ واملفسر يف مسألة الرقة ومل يستعمل يف هذه املسألة كما أنه أوجب الزكاة يف العسل وليس فيه 

ال فسر يف هذه املسألة وهو غري قائل به هنا لعدم اإلمجخرب وال إمجاع قلت كيف يستعمل اجململ وامل
فيه ومن أين اإلمجال وداللته ظاهرة ألن داللته على إفراده كداللة اخلاص على فرد واحد فال حيتاج إىل 
التفسري ولفظ الصدقة يف الزكاة أظهر من العشر فصرفه إليها أوىل وال كذلك صدقة الرقة ومل يفهم ابن 

نهما وكيف يقول ابن بطال كما أنه أوجب الزكاة وليس فيه خرب وقد ذكران عن الرتمذي بطال الفرق بي
حديث ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما عن النيب يف العسل يف كل عشرة أزق زق وذكران فيما مضى 
عن قريب مجلة أحاديث تدل على الوجوب وقوله وال إمجاع كالم واه ألن اجملتهد ال يرى ابلوجوب يف 

ات قوله أهل الثبت بتحريك الباء املوحدة أي أهل الثب مل يقل به أحدء إال إذا كان فيه إمجاع وهذا شي
قوله كما روى الفضل بن عباس أي عبد املطلب ابن عم النيب وهذا الذي ذكره صورة اجتماع النفي 

لك فأخذ ذ واإلثبات ألن الفضل ينفي صالة النيب يف جوف الكعبة ملا حج عام الفتح وبالل يثبت
بقول بالل لكونه يثبت أمرا وترك قول الفضل ألنه ينفيه واألصل يف ذلك أن النفي مىت عرف بدليله 
يعارض املثبت وإال فال وههنا مل يعرف النفي بدليل فقدم عليه اإلثبات وذكر بعض أصحابنا هذه 

يف جوف  أن النيب صلىالصورة خبالف ما قاله البخاري وهي أن ابن عمر رضي هللا تعاىل عنهما روى 
 (2)الكعبة ورجحنا روايته على رواية بالل أنه مل يصل يف جوف الكعبة عام الفتح يف تلك األايم." 

مستوىف قوله  قوله بعرق قد مر تفسريه عن قريب ومل يقل به أحد"قبيلة كان أنصاراي هبذا املعىن  .534
واملكتل تفسري العرق وقد مر تفسري املكتل أيضا ويف رواية ابن عيينة عند اإلمساعيلي وابن خزمية املكتل 
الضخمفإن قلت تفسري العرق ابملكتل ممن قلت الظاهر أنه من الصحايب وحيتمل أن يكون من الرواة 

امع يشعر أبنه الزهري ويف رواية منصور يف الباب الذي يلي هذا وهو ابب اجملقيل يف رواية ابن عيينة ما 
أيضا  يف رمضان فأيت بعرق فيه متر وهو الزبيل ويف رواية ابن أيب حفصة فأيت بزبيل وقد مر تفسري الزبيل

نه أبمستوىف قوله أين السائل قال الكرماين فإن قلت مل يكن لذلك الرجل سؤال بل كان له جمرد إخبار 
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هلك فما وجه إطالق لفظ السائل عليه قلت كالمه متضمن للسؤال أي هلكت فما مقتضاه وما 
يرتتب عليه فإن قلت مل يبني يف هذا احلديث مقدار ما يف املكتل من التمر قلت وقع يف رواية ابن أيب 

ية مهران احفصة فيه مخسة عشر صاعا ويف رواية مؤمل عن سفيان فيه مخسة عشر أو حنو ذلك ويف رو 
بن أيب عمر عن الثوري عند ابن خزمية فيه مخسة عشر أو عشرون وكذا هو عند مالك ويف مرسل سعيد 
بن املسيب عند الدارقطين اجلزم بعشرين صاعا ووقع يف حديث عائشة عند ابن خزمية فأيت بعرق فيه 

شر أراد قدر ما عشرون صاعا وقال بعضهم من قال عشرون أراد أصل ما كان فيه ومن قال مخسة ع
تقع به الكفارة ويبني ذلك حديث علي عند الدارقطين يطعم ستني مسكينا لكل مسكني مد وفيه فأيت 
خبمسة عشر صاعا فقال أطعمه ستني مسكينا وكذا يف رواية حجاج عن الزهري عند الدارقطين يف 

ه من القمح ثالثون ن واجبحديث أيب هريرة رضي هللا تعاىل عنه قال وفيه رد على الكوفيني يف قوهلم إ
صاعا ومن غريه ستون صاعا وعلى أشهب يف قوله لو غداهم أو عشاهم كفى لصدق اإلطعام ولقول 
احلسن يطعم أربعني مسكينا عشرين صاعا ولقول عطاء إن أفطر ابألكل أطعم عشرين صاعا أو ابجلماع 

 (1)ع." تل تشبه الزبيل يسأطعم مخسة عشر وفيه رد على اجلوهري حيث قال يف ) الصحاح ( املك
"ذكره هذه القطعة من اآلية يف معرض التعليل ملا قيل يف شهادة الزور من الوعيد والتهديد ال  .535

وجه له ألن اآلية سيقت يف مدح الذين ال يشهدون الزور وما قبلها أيضا يف مدح التائبني العاملني 
ايت  عدها أيضا من اآلاألعمال الصاحلة ومتام اآلية أيضا مدح يف الذين إذا مسعوا اللغو مروا كراما وما ب

كذلك وقال بعضهم أشار إىل أن اآلية سيقت يف ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار ألحد ما قيل 
يف تفسريها انتهى قلت ما سيقت اآلية إال يف مدح اتركي شهادة الزور كما قلنا وقوله وهو اختيار 

قال أكثرهم الزور فوا يف تفسري الزور فمن املفسرين وإمنا اختل مل يقل به أحدألحد ما قيل يف تفسريها 
والشرك وقيل شهادة الزور قاله ابن طلحة وقيل املشركون وقيل الصنم وقيل جمالس اخلناء وقيل جملس  

 كان يشتم فيه وقيل العهود على املعاصي

 وكتمان الشهادة

 لوعيد والتهديدن اوكتمان ابجلر عطف على قوله يف شهادة الزور أي وما قيل يف كتمان الشهادة ابحلق م

 ( 283لقوله تعاىل وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آمث قلبه وهللا مبا تعملون عليم ) البقرة 
هذا التعليل يف حمله أي وال ختفوا الشهادة إذا دعيتم إىل إقامتها ومن كتماهنا ترك التحمل عند احلاجة 

لبه وخصه ابلقلب ألن الكتمان يتعلق به ألنه يضمره ( أي فاجر ق 283إليه قوله فإنه آمث قلبه ) البقرة 
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 ( أي جيازي على أداء الشهادة وكتماهنا 283فيه فأسند إليه وهللا مبا تعملون عليم ) البقرة 

 (1)تلووا ألسنتكم ابلشهادة." 
"فال نسلم فيه املالزمة اليت ذكرها ولئن سلمنا فماذا يرتتب إذا مشى أبو بكر بني يدي النيب  .536

املطلوب عند امللوك وأكابر الناس والئمة ملك وال كبري أشرف من النيب وال أجل قدرا وأما كالم  بل هو
اجمليب فإنه يسقط بسقوط االعرتاض قوله وأبو بكر شيخ يعرف أما كونه شيخا فألنه قد شاب ومع 

من  اهذا فرسول هللا كان أسن من أيب بكر على الصحيح لكن كان شعر أيب بكر أبيض وأكثر بياض
شعر رسول هللا وأما كونه يعرف فألنه كان مير على أهل املدينة يف سفر التجارة خبالف النيب قوله يهديين 
السبيل وسبب هذا القول ما ذكره ابن سعد يف رواية له أن النيب قال أليب بكر أله الناس عين فكان إذا 

آلخر يد اهلداية يف الدين وحيسبه اسئل من أنت قال ابغي حاجة فإذا قيل من هذا قال هاد يهديين ير 
دليال قوله وحيسب أي يظن قوله فقال اي رسول هللا هذا فارس وهو سراقة بن مالك جعشم قوله مث 
قامت حتمحم من احلمحمة ابملهملتني وهي صوت الفرس وقال ابن التني يف هذا الكالم نظر ألن 

قال مث قامت وقال بعضهم وإنكاره من الفرس إن كانت أنثى فال جيوز فصرعه وإن كان ذكرا فال ي
العجائب واجلواب أنه ذكر ابعتبار لفظ الفرس وأنث ابعتبار ما يف نفس األمر من أهنا كانت أنثى قلت 
اجلواب الذي يقال ما قاله أهل اللغة منهم اجلوهري الفرس يقع على الذكر واألنثى ومل يقل أحد إنه 

فرس أيضا كانت أنثى فهذا الذي ذكره على قوله ميشي يف غري اليذكر ابعتبار لفظه ويؤنث ابعتبار أهنا  
وال له وجه قوله ال ترتكن أحدا يلحق بنا هو كقوهلم ال تدن من األسد يهلكك  مل يقل به أحدولكن 

قال الكرماين وهو ظاهر على مذهب الكسائي ومل يبني ذلك قلت هذا املثال غري صحيح عند غري 
 ىن ألن انتفاء الدنو ليس سببا للهالك والكسائي جيوز هذا ألنه يقدر الشرطالكسائي ألن فيه فساد املع

إجيابيا يف قوة إن دنوت من األسد يهلكك وحتقيقه يعرف يف موضعه قوله مسلحة له أي يدفع عنه 
 (2)األذى وقال الكرماين املسلحة بفتح امليم صاحب السالح قلت فيه ما فيه قال." 

إىل منزيل بقصر األلف وأويت غريي وآويته ابلقصر واملد وأنكر "قوله إذا أوى يقال أويت  .537
بعضهم املقصور املتعدي وأىب ذلك األزهري فقال هي لغة فصيحة قوله يبدأ هبما إخل وعلم املبتدأ من 
لفظ يبدأ وأما املنتهى فال يعلم إال من مقدر تقديره مث ينتهي إىل ما أدبر من جسده قال املطهري يف 

وال فائدة فيه  دمل يقل به أحظاهر احلديث يدل على أنه نفث يف كفه أوال مث ققرأ وهذا  شرح املصابيح
ولعله سهو من الراوي والنفث ينبغي أن يكون بعد التالوة ليوصل بركة القرآن إىل بشرة القارىء أو 
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يف قوله  ااملقروء له وأجاب الطييب عنه أبن الطعن فيما صحت روايته ال جيوز وكيف والفاء فيه مثل م
( فاملعىن مجع كفيه مث عزم على النفث فيه أو لعل السر يف  89تعاىل فإذا قرأت القرآة فاستعذ ) النحل 

 تقدمي النفث فيه خمالفة السحرة وهللا أعلم

 ) ابب نزول السكينة واملالئكة عند قراءة القرآن (- 15

 حديث قيل مجع بينهما وليس يف أي هذا ابب يف بيان كيفية نزول السكينة وعطف عليها املالئكة
الباب ذكر السكينة وال يف حديث الرباء السابق يف فضل سورة الكهف ذكر املالئكة ووجه ذلك ما 
قاله أبو العباس بن املنري فهم البخاري تالزمهما وفهم من الظلة أهنا السكينة فلهذا ساقها يف الرتمجة 

 (1)الظلة وأهنا تنزل أبدا مع املالئكة."  وقال ابن بطال دل على أن السكينة كانت يف تلك
"واختلفوا يف معىن تربت يداك فقيل هو دعاء يف األصل إال أن العرب تستعملها لإلنكار  .538

والتعجب والتعظيم واحلث على الشيء وهذا هو املراد به ههنا وفيه الرتغيب يف صحبة أهل الدين يف  
املفسدة من جهتهم وقال حمي السنة هي كلمة كل شيء ألن من صاحبهم يستفيد من أخالقهم وأيمن 

جارية على ألسنتهم كقوهلم ال أب لك ومل يريدوا وقوع األمر وقيل قصده هبا وقوعه لتعدية ذوات الدين 
إىل ذوات املال وحنوه أي تربت يداك إن مل تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدين وقيل معىن تربت 

ن الفقر وحكي ابن العريب أن معناه استغنت يداك ورد أبن يداك أي لصقت ابلرتاب وهو كناية ع
املعروف أترب إذا استغىن وترب إذا افتقر وقيل معناه ضعف عقلك وقال القرطيب معىن احلديث أن هذه 
اخلصال األربع هي اليت ترغب يف نكاح املرأة ال أنه وقع األمر بذلك بل ظاهره إابحة النكاح لقصد  

ين أوىل قال وال يظن أن هذه األربع تؤخذ منها الكفاءة أي تنحصر فيها كل من ذلك لكن قصد الد
وإن كانوا اختلفوا يف الكفاءة ما هي انتهى وقال املهلب األكفاء يف الدين هم  مل يقل به أحدفإن ذلك 

املتشاكلون وإن كان يف النسب تفاضل بني الناس وقد نسخ هللا ما كانت حتكم به العرب يف اجلاهلية 
( وقال  13رف األنساب بشرف الصالح يف الدين فقال إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) احلجرات من ش

ابن بطال اختلف العلماء يف األكفاء منهم فقال مالك يف الدين دون غريه واملسلمون أكفاء بعضهم 
يز ز لبعض فيجوز أن يتزوج العريب واملويل القرشية روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعمر بن عبد الع

( وحبديث سامل وبقوله  13وابن سريين واستدلوا بقوله تعاىل إن أكرمكم عند هللا أتقاكم ) احلجرات 
عليك بذات الدين وعزم عمر رضي هللا تعاىل عنه أن يزوج ابنته من سلمان رضي هللا عنه وبقوله اي بين 

 (2)بياضة أنكحوا أاب هند فقالوا اي رسول هللا." 
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 رجل ولده الصغار () ابب إنكاح ال- 38" .539

أي هذا يف ابب يف بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغار بضم الواو وسكون الالم مجع ولد ويروي 
 بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذكور واإلانث

 ( فجعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ 4لقوله تعاىل والالئي مل حيضن ) الطالق 

( إىل آخره يف معرض االحتجاج يف جواز تزويج الرجل  4حيضن ) الطالق  ذكره قوله تعاىل الالئي مل
ولده الصغري بيانه أن هللا تعاىل ملا جعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزوجيها قبله 
قيل ليس يف اآلية ختصيص ذلك ابآلابء وال ابلبكر فال يتم االستدالل وأجيب أبن األصل يف اإليضاع 

حرمي إال ما دل عليه الدليل وقد ورد يف حديث عائشة أن أاب بكر رضي هللا تعاىل عنه زوجها وهي الت
دون البلوغ فبقي ما عداه على األصل وهلذه النكتة أورد حديث عائشة يف هذا الباب وقال صاحب 

زويج اآلابء تالتلويح وكأن البخاري أراد هبذه الرتمجة الرد على ابن شربمة فإن الطحاوي حكى عنه أن 
وخمالفته  غريه وال يلتفت إليه لشذوذه مل يقل به أحدالصغار ال جيوز وهلن اخليار إذا بلغن قال وهذا 

دليل الكتاب والسنة وقال املهلب أمجعواعلى أنه جيوز لألب تزويج اينته الصغرية اليت ال يوطأ مثلها 
مل خيضن من أول ما خيلقن وإمنا اختلفوا  ( فيجوز نكاح من 4العموم قوله والالئي مل حيضن ) الطالق 

يف غري اآلابء وقال ابن حزم ال جيوز لألب وال لغريه إنكاح الصغري الذكر حىت يبلغ فإن فعل فهو مفسوخ 
أبدا واختاره قوم وفيه دليل على جواز نكاح ال وطء فيه لعلة أبحد الزوجني لصغر أو آفة أو غري إرب 

تعاون على الدهر وكفاية املؤنة واخلدمة خالفا ملن يقول ال جيوز نكاح يف اجلماع بل حلسن العشرة وال
 ال وطء فيه يؤيده حديث سودة وقوهلا ما يل يف الرجال من أرب

حدثنا ) حممد بن يوسف ( حدثنا ) سفيان ( عن ) هشام ( عن أبيه عن ) عائشة ( رضي  - 3315
 (1)." وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعاهللا عنها أن النيب تزوجها بنت ست سنني وأدخلت عليه 

"أي قال عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج قلت لعطاء بن أيب رابح أقال أي هل قال جابر  .540
يف قوله كنا نتزود حلرم اهلدي حىت جئنا إىل املدينة قال عطاء ال أي مل يقل ذلك جابر وقد وقع يف رواية 

اختالف  ىمسلم قلت لعطاء أقال جابر حىت جئنا املدينة قال نعم وقد نبه احلميدي يف مجعه عل
البخاري ومسلم يف هذه اللفظة ومل يذكر أيهما أرجح والظاهر أن يرجح ما قاله البخاري ألن أمحد 
أخرجه يف ) مسنده ( عن حيىي بن سعيد كذلك وأخرجه النسائي أيضا عن عمرو بن علي عن حيىي بن 

ستمرار ذلك يصرح ابسعيد كذلك وقال بعضهم ليس املراد بقوله ال نفي احلكم بل مراده أن جابرا مل 
حىت قدموا فيكون على هذا معىن قوله يف رواية عمرو بن دينار عن عطاء كنا نتزود حلوم اهلدي إىل 
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املدينة أي لتوجهنا إىل املدينة وال يلزم من ذلك بقاؤها معهم حىت يصلوا املدينة قلت هذا كالم واه ألنه 
ملسجد هنا للغاية املكانية كما يف قوله تعاىل من اقال إىل املدينة بكلمة إىل اليت أصل وضعها للغاية و 

هاء كالم ويقوي و  ومل يقل به أحد( وفيما قاله جعل إىل للتعليل  1احلرام إىل املسجد األقصى ) اإلسراء
هذا القائل ما رواه مسلم من حديث ثوابن قال ذبح النيب أضحية مث قال يل اي ثوابن أصلح حلم هذه 

 قدم املدينةفلم أزل أطعمه منه حىت 

 ) ابب احليس (- 28

أي هذا ابب يف ذكر احليس وهو بفتح احلاء املهملة وسكون الياء آخر احلروف وابلسني املهملة وهو 
 ما يتخذ من التمر واألقط والسمن وجيعل عوض األقط الفتيت والدقيق

 وىلحدثنا ) قتيبة ( حدثنا ) إمساعيل بن جعفر ( عن ) عمرو بن أيب عمرو ( م - 5425

) املطلب بن عبد هللا بن حنطب ( أنه مسع ) أنس بن مالك ( يقول قال رسول هللا أليب طلحة التمس 
 (1)غالما من غلمانكم خيدمين فخرج يب أبو طلحة يردفين وراءه فكنت أخدم رسول هللا كلما." 

 ب"قوله مرفوع عطفا على قوله ابب ألنه مرفوع على أنه خرب مبتدأ حمذوف كما قلنا وسب .541
نزول هذه اآلية ما رواه ابن أيب حامت حدثنا أبو زرعة حدثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري حدثين عبد هللا 
بن هليعة حدثين عطاء بن دينار وعن سعيد بن جبري أن عدي بن حامت ويزيد بن املهلهل الطائيني سأال 

قوله قل أحل  ا فنزلت يسألونك اآليةرسول هللا فقاال اي رسول هللا قد حرم هللا امليتة فماذا حيل لنا منه
لكم الطيبات يعين الذابئح احلالل طيبة هلم قاله سعيد بن جبري وقال مقاتل بن حيان الطيبات ما أحل 
هلم من كل شيء أن يصيبوه وهو احلالل من الرزق قوله وما علمتم من اجلوارح أي وأحل لكم ما 

فهود والصقور وأشباه ذلك وهذا مذهب اجلمهور من اصطدمتوه مبا علمتم من اجلوارح وهي الكالب وال
الصحابة والتابعني واألئمة وممن قال ذلك علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف قوله 
تعاىل ما علمتم من اجلوارح مكلبني وهي الكالب املعلمة والبازي وكل طري يعلم للصيد وروى ابن أيب 

مكحول وحيىي ابن أيب كثري أن اجلوارح الكالب الضواري والفهود حامت عن خيثمة وطاووس وجماهد و 
والصقور وأشباهها قوله مكلبني حال من قوله مما علمتم وهو مجع مكلب وهو مؤدب اجلوارح ومضرهبا 
ابلصيد لصاحبها ورائضها لذلك وقال بعضهم مكلبني مؤدبني فليس هو تفعيل من الكلب احليوان 

بفتح الالم وهو احلرص انتهى قلت هذا تركيب فاسد ومعىن غري صحيح  املعروف إمنا هو من الكلب
بل الذي يقال هنا ما قاله الزخمشري الذي هو املرجع  ومل يقل به أحدودعوى اشتقاق من غري أصله 

إليه يف التفسري وهو أنه قال واشتقاقه أي اشتقاق مكلبني من الكلب ألن التأديب أكثر ما يكون يف 
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ن لفظه لكثرته يف جنسه فإن قلت قال الزخمشري أيضا ومن الكلب الذي هو مبعىن الكالب فاشتق م
الضراوة يقال هو كلب بكذا إذا كان ضاراب به قلت حنن ما ننكر أن يكون اشتقاق مكلبني من غري 

 (1)الكلب الذي هو احليوان وإمنا أنكران على هذا القائل قوله وليس هو تفعيل من الكلب وإمنا." 
بفتح الضاد املعجمة وكسر الفاء وابلراء وهو الشعر املنسوج واحلبل املفتول مبعىن  "بضفرية .542

املضفور فعيل مبعىن مفعول قوله مث بيعوها أمر ندب وحث على مباعدة الزانية وخرج اللفظ يف ذلك 
ه ن السلف قولم ومل يقل به أحدعلى املبالغة وقالت الظاهرية بوجوب بيعها إذا زنت الرابعة وجلدت 

قال ابن شهاب موصول ابلسند املذكور قوله ال أدري بعد الثالثة أي ال أدري هل جيلدها مث يبيعها ولو 
بضفري بعد الزنية الثالثة أو بعد الزنية الرابعة وروى الرتمذي من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال 

شعر فهذا  فليبعها ولو حببل من رسول هللا إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثالاث بكتاب هللا فإن عادت
يدل على أن بيعها بعد الرابعة وروى النسائي من حديث محيد بن عبد الرمحن عن أيب هريرة قال أتى 
النيب رجل فقال جارييت زنت فتبني زانها قال أجلدها مخسني فأاته وقال عادت فتبني زانها قال أجلدها 

 عد الثالثةها ولو حببل من شعر فهذا يدل على أن بيعها بمخسني مث أاته فقال عادت فتبني زانها قال بع

 ) ابب ال يثرب على األمة إذا زنت وال تنفى ( -37

 أي هذا ابب يذكر فيه ال يثرب على صيغة اجملهول من التثريب ابلثاء املثلثة وهو التوبيخ واملالمة والتعيري
دم النفي من قوله جملهول أيضا واستنبط عومنه قوله تعاىل ال تثريب عليكم قوله وال تنفى على صيغة ا

مث بيعوها ألن املقصود من النفي اإلبعاد عن الوطن الذي وقعت فيه املعصية وهو ال يلزم حصوله من 
 البيع

) حدثنا عبد هللا بن يوسف حدثنا الليث عن سعيد املقربي عن أبيه عن أيب هريرة أنه مسعه  - 31
ن  زانها فليجلدها وال يثرب مث إن زنت فليجلدها وال يثرب مث إيقول قال النيب إذا زنت األمة فتبني

 (2)زنت الثالثة فليبعها ولو حببل من شعر (." 
) ابب قول هللا تعاىل إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثى اليل ونصفه وثلثه وطآئفة - 53" .543

قرءان علم ا ما تيسر من المن الذين معك وهللا يقدر اليل والنهار علم ألن حتصوه فتاب عليكم فاقرءو 
أن سيكون منكم مرضى وءاخرون يضربون ىف االرض يبتغون من فضل هللا وءاخرون يقاتلون ىف سبيل 
هللا فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلواة وءاتوا الزكواة وأقرضوا هللا قرضا حسنا وما تقدموا النفسكم من 

 روا هللا إن هللا غفور رحيم (خري جتدوه عند هللا هو خريا وأعظم أجرا واستغف
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أي هذا ابب يف قوله عز وجل فاقرؤا ما تيسر من القرآن قال املهلب يريد ما تيسر من حفظه على 
اللسان من لغة وإعراب قوله من القرآن ويف رواية الكشميهين ما تيسر منه وكل من اللفظني يف السورة 

ملفسرون جممعون وا مل يقل به أحدبعض أركاهنا قلت هذا وقال بعضهم واملراد ابلقراءة الصالة ألن القراءة 
 على أن املراد منه القراءة يف الصالة وهو حجة على مجيع من يرى فرضية قراءة الفاحتة يف الصالة

حدثنا ) حيياى بن بكري ( حدثنا ) الليث ( عن ) عقيل ( عن ) ابن شهاب ( حدثين )  - 7550
الرمحان بن عبد القاري حداثه أهنما ( مسعا ) عمر بن اخلطاب (  عروة ( أن ) املسور بن خمرمة وعبد

يقول مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان يف حياة رسول هللا فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على 
ن حروف كثرية مل يقرئنيها رسول هللا فكدت أساوره يف الصالة فتصربت حىت سلم فلببته بردائه فقلت م

لسورة اليت مسعتك تقرأ قال أقرأنيها رسول هللا فقلت كذبت أقرأنيها على غري ما قرأت أقرأك هاذه ا
فانطلقت به أقوده إىل رسول هللا فقلت إين مسعت هاذا يقرأ سورة الفرقان على حروف مل تقرئنيها فقال 

 اقرأ اي عمر أرسله اقرأ اي هشام فقرأ القراءة اليت مسعته فقال رسول هللا كذلك أنزلت مث قال رسول هللا
 فقرأت اليت أقرأين فقال كذلك أنزلت إن هاذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه

 مطابقته للرتمجة يف قوله يف آخر احلديث فاقرأوا ما تيسر منه

 وعقيل بضم العني ابن خالد واملسور بكسر امليم ابن خمرمة بفتحها

 

 ري منسوب إىل القارة ابلقافوعبد الرمحن بن عبد ابلتنوين القا

واحلديث مضى يف اخلصومات ويف فضائل القرآن يف ابب أنزل القرآن على سبعة أحرف ومضى الكالم 
 (1)فيه." 

 (.1"))حممد بن سوقة(( بضم السني وفتح القاف ) .544

 (.2))كنت مع ابن عمر حني أصابه سنان الرمح يف أمخص قدمه(( هو: احلفرة حتت القدم )

(، أي: نزع قدمه، غري 3( أنث الضمري ابعتبار احلديدة، أو اآللة، وجعله من قبيل القلب )))فنزعتها(
 مرض؛ ألن القلب عند احملققني إمنا جيوز يف موضع املبالغة لنكتة.

))فقال احلجاج: لو نعلم من أصابك(( لو للتمين أو للشرط، أي: جلازيناه، والثاين أرجح، ملا يف الرواية 
 (.4عنقه )األخرى: ضربت 

 ))فقال ابن عمر: أنت أصبتين(( اإلسناد جمازي ابعتبار السببية.

(، وليس 5قال بعض الشارحني: أصاب يف احلديث متعد إىل مفعولني، أي: أنت أصبتين بسنانه )
بشيء؛ ألن التعدي إىل مفعولني إمنا يراد به صرحيا، ال اجلار واجملرور، وإال لكان دخل يف قولك: دخلت 
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 ومل يقل به أحد.بفرسي متعداي إىل مفعولني،  دار زيد

))دخل احلجاج على ابن عمر، فقال: كيف هو؟، فقال: صاحل(( هذا نقل الكالم ابملعىن؛  - 967
 ألن احلجاج خياطب ابن عمر، وهو خياطبه.

 ))أصابين من حيمل السالح يف يوم ال حيل محله(( بني يف احلديث األول شرف املكان والزمان، واقتصر
 يف الثاين على الزمان؛ ألن األصل يف ذلك الزدحام الناس فيه.

__________ 

( )( حممد بن سوقة بضم املهملة الغنوي بفتح املعجمة والنون اخلفيفة، أبو بكر الكويف العابد، ثقة 1)
 (.482/5942/ 1مرضي، من اخلامسة، ]ع[. )التقريب: ج 

 .80/ 2( )( النهاية يف غريب األثر: ج 2)
 .71/ 6)( الكرماين:  (3)
/ 3، املستدرك على الصحيحني: ج 258/13039/ 12( )( املعجم الكبري للطرباين: ج 4)

642/6356. 
 (1).." 72/ 6( )( الكرماين: 5)
"وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب حنو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو  .545

رادة املوجهة حنو الفعل ابتغاء لوجه هللا تعاىل وامتثاال دفع ضر حاال أو مآال، والشرع خصصها ابإل
حلكمه، والنية يف احلديث حممولة على املعىن اللغوي ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه إىل من  

 كانت هجرته إىل كذا وإىل كذا فإنه تفصيل ملا أمجله، واستنباط للمقصود مما أصله، انتهى.

احملبة، النية ابالنبعاث املذكور أبنه تفسري أبمر عام لتحققه يف الشوق و واعرتض ابن كمال ابشا تفسري 
 انتهى.

 وأقول: قد جياب أبهنما تلزمهما النية مبعىن اإلرادة، فتدبر. وقال النووي: النية القصد وهو عزمية القلب.

و ما جنده من ه واعرتضه الكرماين أبن القصد ليس هو عزمية القلب ملا قاله املتكلمون القصد إىل الفعل
أنفسنا حال اإلجياد والعزم، وقد يتقدم عليه ويقبل الشدة والضعف خبالف القصد، ففرقوا بينهما من 

 جهتني فال يصح تفسريه به، وكالم اخلطايب يشعر ابملغايرة بينهما، انتهى.

طأ؛ ألن خوأقول: اعرتض ابن كمال ابشا أيضا تعريف النووي بقوله: ومن قال أنه عزمية القلب فقد أ
 العزمية تصميم القلب وتوطني النفس عليه، انتهى.

مث قال معرتضا على الكرماين يف اعرتاضه على النووي: ومن قال يف رده أن القصد إىل الفعل هو ما 
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جنده من أنفسنا حال اإلجياد والعزم، وقد يتقدم عليه فقد أتى بشيء عجاب حيث صرح بوجود العزم 
 (1)من ذوي األلباب، انتهى.."  دومل يقل به أحقبل القصد 

"واعرتض العيين على قوله: والنبيذ غري املسكر يف معىن املسكر: أبنه غري صحيح؛ ألن النبيذ  .546
الذي ال يسكر إذا كان رقيقا ليس يف معىن املسكر أصال، وال يلزم أن يكون النبيذ الذي مع ابن مسعود 

دم جواز تسمية اخلل ماء عدم جواز تسمية النبيذ ، وال يلزم من عومل يقل به أحديف معىن املسكر، 
الذي ذكره ابن مسعود ماء، أال ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )مترة طيبة، وماء طهور( حني 
سأل ابن مسعود )ما يف إدواتك؟( قال: نبيذ، فأطلق النيب عليه املاء، ووصفه ابلطهورية، فكيف ذهل 

 قال تروجيا ملذهبه، واحلق أحق أن يتبع. انتهى.الكرماين عن هذا حىت قال ما 

واعرتض أيضا قوله: وقال أبو عبيدة .. إخل، فقال: الكالم مع أيب عبيدة؛ ألنه إن أراد به مطلق النبيذ 
 فغري مسلم؛ ألن فيه مصادمة احلديث، وإن أراد به التغليظ املسكر، فنحن أيضا نقول مبا قاله. انتهى.

ألول: فدعواه أبن النبيذ غري املسكر يف معىن املسكر غري صحيح ليس بصحيح وأقول: أما االعرتاض ا
على إطالقه؛ ألن غري املسكر، إما أن يسلب عنه اسم املاء حبيث ال يسميه الرائي له ماء، فهذا ال 
جيوز التطهر به وإن كان ال يسكر، وإما أن ال يسلب عنه اسم املاء فهذا نبيذ، نقول جبواز التطهري به 

يضا، وعليه حيمل ما يف حديث ابن مسعود الذي قال فيه الشارع: )مترة طيبة، وماء طهور(، وتبني أن أ
الكرماين مل يذهل، وما قال إال التباع احلق، ال جملرد ترويج ما ذهب؛ فإن القسم األول: ال تقول احلنفية 

 جبواز التطهري به، والقسم الثاين: يقولون به أيضا.

مع ))شرحه(( للعالئي _ وهو من الكتب املعتمدة عندهم _ ال جيوز؛ أي: الطهارة وعبارة )امللتقى( 
مبا خرج عن طبعه _ وهو الرقة _ بكثرة األوراق من حيث الصفة أو بغلبة غريه من حيث األجزاء، 
وابلطبخ شرط الثخانة على ما قاله قاضي خان، وكذا بشرب النبات سواء خرج بعالج أو ال على 

يف )الربهان( كاألشربة، واخلل، وماء الورد، وماء الباقالء، ومن املرق. انتهت حبروفها.." األظهر، كما 
(2) 
"وقال ابن امللقن: نقال عن ابن التني أبردوا أي: ادخلوا يف وقت اإلبراد مثل أظلم دخل يف  .547

لف الظالم وأمسى دخل يف املساء وهذا خبالف احلمى من فيح جهنم فأبردوها عنكم يقرأ بوصل األ
 ألنه ثالثي من برد انتهى.

أي: وبضم الراء ألنه جاء من ابب نصر، وقال أشهب: ابإلبراد يف العصر وبه قال أمحد يف رواية عنه 
صبح لضيق يف املغرب وال يف ال ومل يقل به أحديف العشاء حيث قال: تؤخر يف الصيف دون الشتاء 
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 وقتهما.

على وجهني ألصحابنا أصحهما عند مجهورهم ال يشرع  وقال ابن امللقن: اختلف يف اإلبراد ابجلمعة
وهو مشهور مذهب مالك فإن التبكري سنة فيها، وقال العيين: مذهبنا أيضا أن التبكري يوم اجلمعة سنة 

 فدل على عدم اإلبراد فيها انتهى.

ار وأحلق حللكن املوجود يف املتون من كتبهم أن اجلمعة كالظهر واإلبراد عندان خاص ابلصيف يف البلد ا
 احلنفية احلمى يعد ابلصيف وغري احلارة ابلبلد احلارة.

 )فإن شدة احلر من فيح جهنم( وفيح بفتح الفاء وسكون التحتية وابحلاء املهملة ويقال: فوح

 ابلواو قال ابن امللقن وروي ابلواو لكن قال أمحد ما أعرف أحدا قاله ابلواو.

كان أفيح أي متسع، وأفاح املسك فوحا وفووحا وفوحاان وفيحا وأصل معناه: االتساع واالنتشار يقال م
 أو فيحافا انتشرت رائحته وال يقال يف الكريهة أو عام قاله يف ))القاموس((.

 وقال اجلوهري: يقال فاح الطيب إذا تضوع وال يقال فاحت ريح خبيثة.

 ((.نه عاما كما يف ))القاموسقال ابن امللقن: وليتأمل هذا احلديث مع كالمه وأقول ال إشكال على كو 

 وأما على ما يف الصحاح فلعله على التهكم أو من تسمية الشيء بضده فتأمل.

وجهنم أعجمي كما قاله يونس وأكثر النحويني وقيل إنه عريب منع الصرف للعلمية والتأنيث مأخوذ من 
 قول العرب بئر جهنام بعيدة القصر.

 (1)عربانية وقال أبو عمر وجهنام اسم الغليظ البعيد القعر.." وقال يف )املغيث( هو تعريب كهنام ابل
")إىل أقصى املدينة( أي: إىل منزلة يف آخرها )رجع( أي: يرجع ويف رواية غري أيب ذر واألصيلي:  .548
ويف بعض األصول املعتمدة فريجع ابلفاء  (3)ابلواو وصيغة املضارع وعليها شرح اخلطايب ويف رواية (2)

عاطف خرب وأحدان ويذهب حال أو ابلعكس أو خرب إن وليس يرجع عطف على فحمله رجع بال 
يذهب بتقدير العاطف خالفا للكرماين؛ ألنه ال ينقاس وليس هو جوااب للواو أو إذا مقدرة خالفا 

 للفتح؛ ألنه ال يطرد، فافهم.

 قوله يف وأما على وجود العاطف فهو معطوف على يذهب وقال العيين وقال بعضهم حيتمل أن يكون
وأحدان مبعىن مث وفيه تقدمي وأتخري والتقدير مث يذهب أحدان أي: ممن صلى معه، وأما قوله رجع فيحتمل 
أنه مبعىن يرجع ويكون بيان لقوله يذهب قلت: فيه ارتكاب احملذور من وجوه األول كون الواو مبعىن مث 
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يان يذهب ال إليه الثالث كون يرجع ب الثاين إثبات التقدمي والتأخري من غري احتياج ومل يقل به أحد
يصح، وألنه ال غموض يف يذهب والرابع أنه يصري املعىن وأحدان يرجع إىل أقصى املدينة وهو خمل 

 ابملقصود، انتهى.

وأقول: أراد ))الفتح(( بكون الواو مبعىن مث أهنا للرتتيب وهذا قول معروف وإن كان األصح خالفه وأما  
 فثبتنا على أن يذهب هنا مبعىن يرجع ففيه غموض. كون يرجع تفسريا ليذهب

 وأما الرابع: فال إخالل فيه ابملقصود ألنه املراد كما علمت وقد يدعي

 يف الثاين أنه حيتاج للتقدمي والتأخري، فتدبر.

)والشمس حية( أي: بيضاء مل يتغري لوهنا وال حرها، ورواه أبو داود عن حفص بن عمر بلفظ وإن 
 قصى املدينة ويرجع والشمس حية واملراد ابلرجوع الذهاب من املسجد إىل املنزل.أحدان ليذهب أ

ومجلة: )ونسيت ما قال( أي أبو برزة )يف املغرب( من كالم أيب املنهال واألفضل اتفاقا فعلها أول 
 (1)الوقت.." 

"وأقول: لعل البخاري ال حيمله على ما ذكر بل جييء على الصوري أو للمرض أو للحاجة  .549
 مطلقا فيوافق غرضه أو لعله يرى جواز اجلمع للمطر أتخريا كما هو قول الشافعي يف القدمي

 وإن كان األصح خالفه فتدبر.

وقال ابن امللقن: وبه أي حيدث الباب أخذ الشافعي فجوز تقدميا ال أتخريا بشروطه وسيأيت يف ابب 
 قط.اجلمع وبه قال أبو ثور ووافقنا مالك يف املغرب مع العشاء ف

وحكى عن ابن عمر وعروة وسعيد بن املسيب والقاسم وأيب بكر بن عبد الرمحن وأيب سلمة وعمر بن 
عبد العزيز وبه قال أمحد وإسحاق، وقال مالك: جيمع بني املغرب والعشاء يف الطني والظلمة وإن مل 

غرب أن يؤخر امل يكن مطر، وكان عمر بن عبد العزيز يرى اجلمع من الريح والظلمة واجلمع عند مالك
مث يؤذن هلا ويقام وتصلى مث يؤذن يف املسجد للعشاء مث يصلي وينصر ]ف[ قبل مغيب الشفق لينصرف 

 وعليه أسفار انتهى.

وقال ابن رجب: وقد اختلف مسالك العلماء يف حديث ابن عباس يف اجلمع من غري خوف وال سفر 
نه ى خالفه، وقد قال الرتمذي يف آخر كتابه أوهلم فيه مسالك املسلك األول أنه منسوخ ابإلمجاع عل

من العلماء ومراده أن اإلمجاع على خالفه يدعى على وجود نص انسخ املسلك الثاين  مل يقل به أحد
معارضة عما خيالفه كأحاديث املواقيت وغريها املسلك الثالث محله على اجلمع الصوري، املسلك الرابع 

مس أن الذي نقله ابن عباس عن النيب إمنا كان يف السفر ال يف محله على اجلمع للمطر املسلك اخلا
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احلضر، املسلك السادس أن مجعه ذلك كان ملرض وقد روي عن أمحد أنه قال هذا عندي رخصة 
للمريض واملرض املسلك السابع إن مجعه كان لشغل حلديث النسائي عن ابن عمر أنه ملا استصرخ على 

بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء، مث قال قال رسول هللا إذا حضر امرأته حبيبة أسرع السري ومجع 
 أحدكم أمر خيشى فوقه فيصلي هذه الصالة.

املسلك الثامن: من محل احلديث على ظاهره وأنه جيوز اجلمع بني الصالتني يف احلضر لغري عذر 
 (1)ابلكلية.." 

الصحيح كالتعوذ يف الصالة "مسعود، وهو مذهب مالك، ولذا يكره عنده قراءهتا على  .550
املفروضة، وإمنا افتتح هبا الفاحتة للتربك، ويف غريها فاصلة بني السورتني، وهو املشهور من مذهب 
متقدمي احلنفية وعليه قراء املدينة والبصرة والشام وفقهاؤهن، وقيل: إهنا آية فذة من القرآن أنزلت 

كالم   احلنابلة، وهو رواية عن الشافعي كما اقتضاهللفصل أو التربك، وهو الصحيح من مذهب احلنفية و 
الربيع، وقيل: إهنا آية اتمة يف الفاحتة، وليست بقرآن يف غريها، وهلذا االختالف ال يكفر مثبتها وال 

 انفيها خالفا ملن وهم فيهما؛ فإن الكفر ال يكون إال مبخالفة متواتر معلوم من الدين ابلضرورة.

ا آية من  ، ولذا قالوا: وزعم الشافعي أهنمل يقل به أحدا آية من الفاحتة وغريها وقال العيين: القول أبهن
كل سورة وما سبقه إىل هذا القول أحد؛ ألن اخلالف بني السور إمنا هو يف أهنا من الفاحتة، أو ليست 

مع  اآبية منها، ومل يعدها أحد آية من سائر السور، والتحقيق: أهنا آية من القرآن حيث كتبت، وأهن
ذلك ليست من السور، بل كتبت آية يف كل سورة، ولذلك تتلى آية مفردة أول كل سورة، كما تالها 

 النيب صلى هللا عليه وسلم حني أنزلت عليه: إان أعطيناك الكوثر. انتهى.

وأقول: ليتأمل ما نقله من االعرتاض أبنه مل يسبقه إىل هذا القول أحد، مع ما تقدم أن أكثر فقهاء 
 (2)واملدينة يقولون بذلك، فافهم.." مكة 

"وأقول: كأن حاصله منع القاعدة اليت ذكرها ابن املنري، وال يظهر املنع؛ ألن األصل يف اخلطاب  .551
 اجلهر فيحمل عليه إال لدليل، فتأمل.

وقال ابن رشيد: تؤخذ املناسبة منه من جهات، منها: أنه قال: )إذا قال اإلمام: آمني فقولوا(، فقابل 
ول ابلقول، واإلمام إمنا قال ذلك جهرا، وكان الظاهر االتفاق يف الصفة. ومنها: أنه تقدم أن املأموم الق

 مأمور ابالقتداء ابإلمام، وتقدم أنه جيهر، فلزم جهره جبهره. انتهى.

 وهذا األخري سبقه إليه ابن بطال، وتعقب: أبنه يستلزم أن جيهر املأموم ابلقراءة؛ ألن اإلمام جهر هبا.
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قال يف ))الفتح((: لكن ميكن أن ينفصل عنه: أبن اجلهر ابلقراءة خلف اإلمام قد هني عنه، فبقي 
التأمني داخال حتت عموم األمر ابتباع اإلمام، ويتقوى مبا تقدم عن عطاء: أن من خلف ابن الزبري كانوا 

لى حاب النيب صيؤمنون جهرا، وروى البيهقي من وجه آخر عن عطاء أنه قال: أدركت مئتني من أص
 هللا عليه وسلم يف هذا املسجد إذا قال اإلمام: }وال الضالني{، مسعت رجة آمني.

والصحيح عند الشافعية: أن املأموم جيهر ابلتأمني يف اجلهرية كاإلمام، وهو مذهب أمحد وكثريين، 
 وذهب الكوفيون، ومالك على اإلسرار هبا، وتقدم مبسوطا.

ن رشيد، وابن بطال، فقال يف الوجه األول: هذا أبعد من األول وأكثر واعرتض العيين أيضا على اب
تعسفا؛ ألن ظاهر الكالم أال يقوهلا اإلمام كما روي عن مالك؛ ألنه قسم، والقسمة تنايف الشركة. 
وقوله: واإلمام إمنا قال ذلك جهرا ال يدل عليه معىن احلديث أصال، فكيف يقول: فكان الظاهر 

؟ واحلديث ال يدل على ذات التأمني من اإلمام فكيف يطلب االتفاق يف الصفة االتفاق يف الصفة
 وهي مبنية على الذات؟

وقال يف الوجه الثاين الذي أصله البن بطال: هذا أبعد من الكل، واملالزمة ممنوعة، فعلى ما قاله: يلزم 
طال، جه، فكأنه أخذه من ابن ب، والكرماين أيضا ذكر هذا الو ومل يقل به أحدأن جيهر املأموم ابلقراءة، 

 (1)فبطل عليه. انتهى.." 
"وقال يف ))الفتح((: والذي يظهر يل: أنه حذفه ملا فيه من االحتمال، إذ حيتمل أن يكون  .552

للجنس؛ أي: تعريها من جنس ثياهبا، ويؤيده رواية ابن خزمية: )من جالبيبها(، وللرتمذي: )فلتعرها 
بتها ملراد: تشركها معها يف ثوهبا، ويؤيده رواية أيب داود: )تلبسها صاحأختها من جالبيبها(، وحيتمل أن ا

طائفة من ثوهبا( يعين: إذا كان واسعا، وحيتمل أنه ذكر على سبيل املبالغة؛ أي: خيرجن على كل حال، 
 ولو أهنن يف جلباب واحد. انتهى.

ه ذوق من معاين ممن ل يقل به أحدمل واعرتضه العيين يف االحتمال الثاين فقال: الذي قاله هذا القائل 
الرتكيب، وإنه ظن أن معىن قوله يف رواية أيب داود: )طائفة من ثوهبا(: بعضا من ثوهبا أبن تدخلها يف 

ركة، وإمنا ، ويعسر ذلك عليهما يف احلمل يقل به أحدثوهبا حىت تصري كلتامها يف ثوب واحد، وهذا 
، ولذا اهبا اليت ال حتتاج إليها، مثل: اجللباب وحنو ذلكمعىن: )طائفة من ثوهبا(: يعين: قطعة من ثي

 فسروا قوله صلى هللا عليه وسلم يف حديث الباب: )لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( مبعىن: لتعرها جلبااب
 ال حتتاج إليه. انتهى.

 ، فتدبر.روأقول: صاحب ))الفتح(( قد أبداه احتماال، وهو ظاهر اللفظ، فال ينبغي التشنيع عليه مبا ذك
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 موسوعة صحيح البخاري

 هـ 1162الفيض اجلاري بشرح صحيح اإلمام البخاري إلمساعيل العجلوين 
 ]كتاب العيدين[

 ابب إذا مل يكن هلا جلباب يف العيد

 حديث: لتلبسها صاحبتها من جلباهبا فليشهدن اخلري

 1037الصفحة  - 2اجلزء 

--- 

امليمني بينهما مهملة ساكنة؛ أي: عبد هللا )قال: # وابلسند قال: )حدثنا أبو معمر( بفتح 980
حدثنا عبد الوارث( أي: ابن سعد التميمي )قال: حدثنا أيوب( أي: السختياين )عن حفصة بنت 

 سريين( أي: األنصارية )قالت: كنا مننع جوارينا أن خيرجن

 ".(1) 
(( بقوله: قول الباري"وأقول: كال التعقيبني للكرماين، وردمها العيين معرتضا كصاحب ))فتح  .553

من ادعى التعقب أبن صالة الليل ليست بواجبة .. إخل قول واه؛ ألن الدالئل قامت على وجوب الوتر، 
منها: ما رواه أبو داود، وذكر سنده إىل بريدة: أن رسول هللا قال: )الوتر حق، فمن مل يوتر فليس منا(، 

 وكرر النيب قوله: )الوتر حق .. إخل( ثالاث.

العيين: هذا حديث صحيح أخرجه احلاكم يف ))مستدركه(( وصححه، وال يضر وجود أيب املنيب  مث قال
عبيد هللا بن عبد هللا يف إسناده مع تكلم البخاري وغريه فيه؛ ألن احلاكم قال: وثقه ابن معني، وقال 

 أبو حامت: صاحل احلديث، وأنكر على البخاري إدخاله يف الضعفاء. انتهى.

ين: أن اخلطايب قال: دلت األخبار الصحيحة على أنه مل يرد ابحلق: الواجب الذي ال يسع مث أورد العي
غريه، منها: خرب عبادة بن الصامت ملا بلغه أن أاب حممد رجال من األنصار يقول: الوتر حق، فقال:  

 سراء.كذب أبو حممد، ومنها: خرب طلحة يف سؤال األعرايب، ومنها خرب أنس يف فرض الصلوات ليلة اإل

مث رده العيين بقوله: سبحان هللا ما أقرب هذا الكالم إىل السقوط، وكيف ال يكون واجبا والشارع 
 يقول:

)الوتر حق(: أي: واجب اثبت، والدليل على هذا املعىن قوله فيمن مل يوتر: )فليس منا(، وهذا وعيد 
صل أيضا قول من قال: األ شديد ال يقال مثله إال يف حق اترك فرض أو واجب، مث قال: وبه يسقط

عدم الوجوب حىت يقوم دليله، فهذا القائل وقف على دليله؛ لكنه اتبع هواه، واحلق أحق أن يتبع. 
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نتهى . اومل يقل به أحدوأجاب عن خرب عبادة: أبنه إمنا كذب الرجل يف قوله كوجوب الصالة، 
 (1)ملخصا.." 

ني أن أدخل العمرة على احلج للرد على املشرك"فتأمل إذ جيوز أن هذا وقع منه عليه السالم بعد  .554
 الذين كانوا يرون أهنا يف أشهر احلج من أفجر الفجور، وإال فقد كان أول مفردا.

ويف احلديث: دليل للجمهور يف استحباب رفع الصوت ابلتلبية، لكن للرجل حبيث ال يضر بنفسه إال 
اخلنثى أن يسمع نفسه فقط، وخرج ابلرجل املرأة و  يف ابتداء اإلحرام؛ فإن السنة فيها كما يف )اجملموع(:

 فيكره هلما رفع صوهتما هبا كما يف قراءة الصالة.

وروى مالك يف ))املوطأ(( وأصحاب السنن وابن خزمية واحلاكم من طريق خالد بن السائب عن أبيه 
 ))مسنده(( د يفمرفوعا: )جاءين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب يرفعون أصواهتم ابإلهالل(، وروى أمح

 عن أيب هريرة: أن النيب قال: )أمرين جربيل برفع الصوت ابإلهالل، وقال: إنه من شعائر احلج(.

وروى ابن أيب شيبة بسند صحيح عن بكر بن عبد هللا املزين قال: كنت مع ابن عمر فيليب حىت أمسع 
رسول هللا  ال: كان أصحابما بني اجلبلني، وروى أيضا بسند صحيح من طريق املطلب بن عبد هللا ق

 يرفعون أصواهتم ابلتلبية حىت تبح أصواهتم.

اه ، إال ما حكومل يقل به أحدوهذه األحاديث وما أشبهها قد تدل على وجوب رفع الصوت هبا، 
 النووي عن داود الظاهري من أنه ال بد من رفع الصوت هبا، قاله يف ))الفتح((.

 لفواوليس فيها بيان حكم التلبية وقد اخت

 فيها.

 قال يف ))التوضيح(( وغريه: قام اإلمجاع على مشروعية التلبية وفيها مذاهب:

 أحدها: أهنا سنة، قاله الشافعي واحلسن بن حي؛ أي: وأمحد.

الثاين: أهنا واجبة جيرب تركها بدم، قاله أصحاب مالك، وأغرب النووي فحكى عن مالك: أهنا سنة 
 لغري ابن اجلالب.وجيب برتكها دم، وال يعرف عندهم 

اثلثها: أهنا واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق ابحلج كالتوجه على الطريق، وهبذا صدر ابن شاش من 
 املالكية.

 (2)وقال ابن املنذر: قال أصحاب الرأي: إن كرب أو هلل أو سبح انواي بذلك اإلحرام فهو حمرم.." 
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عدي، وذلك ألن عداي إمنا أسلم  "وقال ابن املنري ما حاصله: ما رأيت أعجب من حديث .555
سنة الوفود وهي سنة عشر، فرمضان الذي صامه هو آخر رمضان صامه النيب، وفرض الصوم نزل أوائل 
اهلجرة، وظاهر قوله: ملا نزلت هذه اآلية عمدت إىل عقال يقتضي أنه كان مسلما عند نزول اآلية، 

 ف يلتئم ذلك؟!والغرض: أهنا نزلت عقب فرض الصيام أوائل اهلجرة، فكي

قال: فيحتمل أتخر نزول اآلية عند فرض الصيام إىل آخر اهلجرة وهو بعيد جدا، فإن نسخ حترمي الطعام 
 متقدم، واستمر عليه العمل.

وحيتمل: أن معىن قول عدي: ملا نزلت اآلية؛ أي: ملا تليت عليه اآلية عند إسالمه وبلغه نزوهلا حينئذ، 
 هى.وإن كان نزوهلا قبل ذلك. انت

وتعقبه يف ))املصابيح(( فقال: وهذا بعيد كاألول قال: ملا فيه من إطالق النزول مرادا به التالوة، قال: 
 فاألقرب أنه من ابب احلذف؛ أي: ملا نزلت هذه اآلية ومسعتها؛ عمدت إىل كذا، فتأمله.

من الفجر{ ال } وقال الزخمشري يف اآلية: كيف جاز أتخري البيان وهو يشبه العبث؛ ألنه قبل نزول
 يفهم عنه إال احلقيقة وهي غري مرادة؟

وأجاب: أبن من ال جيوزه وهم أكثر الفقهاء واملتكلمني مل يصح عندهم حديث سهل، وأما من جيوزه 
 فيقول: ليس بعبث؛ ألن املخاطب يستفيد منه الوجوب، ويعزم على فعله إذا استوضح املراد به. انتهى.

حة نقله نفي التجويز عن األكثر فيه كما سيأيت، وجوابه عنهم بعدم ص وتعقبه يف ))الفتح(( فقال:
 بول.من الفريقني؛ ألنه مما اتفق الشيخان على صحته، وتلقته األمة ابلق ومل يقل به أحداحلديث مردود، 

قال: ومسألة أتخري البيان شهرية يف كتب األصول، وفيها خالف بني املتكلمني وغريهم، وحكى ابن 
فيها عن الشافعية أربعة أوجه: اجلواز مطلقا، املنع مطلقا، جيوز أتخري اجململ دون العام،  السمعاين

 رابعها: عكسه.

وقال ابن احلاجب: أتخري البيان عن وقت احلاجة فممتنع إال عند من جيوز تكليف ما ال يطاق وهم 
 (1)األشاعرة، لكن أكثرهم يقول: مل يقع. انتهى.." 

من املفسرين،  مل يقل به أحدلفتح أشار إىل أن اآلية سيقت ... إخل فقال "واعرتض العيين قول ا .556
وإمنا اختلفوا يف تفسري الزور فقال أكثرهم الزور الشرك، وقيل: شهادة الزور قاله ابن طلحة، وقيل: 
 املشركني، وقيل: الصنم وقيل: جمالس اخلنا، وقيل: جملس كان يشتم فيه النيب صلى هللا عليه وسلم وقيل:

 العهود على املعاصي انتهى وهو عجيب منه.

فقد قال البغوي يف تفسريها قال الضحاك: وأكثر املفسرين يعين: الشرك وقال علي بن طلحة يعين 
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شهادة الزور وكان عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه جيلد شاهد الزور أربعني جلدة ويسخم وجهه ويطوف 
 اهد: يعين أعياد املشركني وقيل: النوح وقال قتادة: البه يف السوق، وقال ابن جريج: الكذب وقال جم

 يساعدون أهل الباطل على ابطل.

وقال حممد بن احلنفية: ال يشهدون اللهو والغناء، قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق يف القلب كما 
م أنه حق هينبت املاء الزرع وأصل الزور حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته فهو متويه الباطل مما يو 

 انتهى.

وقال البيضاوي أيضا: ال يقيمون الشهادة الباطلة أو ال حيضرون حماضر الكذب فإن مشاهدة الباطل 
 شركة فيه انتهى.

على أن العيين اعرتض أيضا على البخاري يف ذكره اآلية تعليال ملا قيل يف شهادة الزور من الوعيد 
 مدح الذين ال يشهدون الزور انتهى.والتهديد فقال ال وجه له؛ ألن اآلية سيقت يف 

فهذا أيضا عجيب منه فتدبر فإن اآلية تفيد األمرين معا املدح ألقوام ابملنطوق والذم ألضدادهم ابملفهوم، 
وقد صرح بذلك املفهوم منطوق فقال تعاىل: }ومن يفعل ذلك يلق أاثما يضاعف له العذاب يوم 

 القيامة وخيلد فيه مهاان{ فتدبر.

 النتقاض: آخر كالم العيين يثبت ما قاله ))الفتح(( ودعواه احلصروقال يف ا

قل أحد من من املفسرين يعين: مل ي مل يقل به أحدأغرب وقد انتصر بعضهم للعيين أبن معىن قوله 
 (1)املفسرين أبهنا سيقت يف مقام الذم لشاهد الزور وهو انتصار غري ظاهر فتدبر.." 

حجر أقعد ليكون ما قاله املؤلف مطابقا ملا استدل له، ولعله   "وقال القسطالين: وما قاله ابن .557
ملفسرين ودعواه من ا مل يقل به أحدكاملؤلف وقف على ذلك من قول بعض املفسرين وجزم العيين أبنه 

 احلصر فيه نظر ال خيفى انتهى.

 وقول القسطالين ولعله كاملؤلف وقف ... إخل قد علمت ما نقله البغوي وذكره البيضاوي.

)وكتمان الشهادة( ابجلر عطف على ما أو على شهادة ال على يف شهادة كما قيل: فهو من مجلة 
 الرتمجة أي: وابب ما قيل يف كتمان الشهادة أي: شهادة احلق من الوعيد.

)لقوله تعاىل( وسقط أليب ذر )}وال تكتموا الشهادة{( أي: أيها الشهود أو املديونون والشهادة 
 هم، قال البيضاوي: إذا دعيتم إىل أدائها عند احلاكم.شهادهتم على أنفس

)}ومن يكتمها{( أي: الشهادة )}فإنه{( أي: كامت الشهادة )}آمث قلبه{( إسناد اإلمث إىل القلب؛ 
ألن الكتمان يتعلق به ابعتبار أنه مضمر فيه، وقال البيضاوي: أي: أيمث قلبه أو قلبه أيمث، واجلملة خرب 
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 القلب؛ ألن الكتمان يقر فيه ونظريه العني زانية واألذن زانية أو للمبالغة فإنه رئيس إن وإسناد اإلمث إىل
األعضاء وأفعاله أعظم وكأنه قيل: متكن اإلمث يف نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه وقرئ آمث 

 قلبه بنصب قلبه كحسن وجهه انتهى.

 ها وغري ذلك )}عليم{( أي: عامل ال خيفى عليه)}وهللا مبا تعملون{( أي: من كتمان الشهادة وإقامت
شيء فيجازيكم على كتمان الشهادة وأدائها وعلى غريمها )}تلووا{ ألسنتكم ابلشهادة( أشار بتلووا 
إىل ما يف سورة النساء من قوله تعاىل: }وأن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون خبريا{ ومل أر يف 

وله تعاىل قبل تلووا وقوله ألسنتكم ابلشهادة ليس من التالوة بل هو من أصل من األصول أنه ذكر وق
 (1)املصنف بيان للملوي به فلو فصله أبي أو بيعين لكان أوىل بغري وأن تلووا ألسنتكم ابلشهادة.." 

")فالتفت أبو بكر، فإذا هو بفارس( هو سراقة كما تقدم )قد حلقهم( بكسر احلاء املهملة؛  .558
يف ترتبه من هنا على ما قبله وقفة إن كان هذا بعد جميئه لقباء كما قد يتوهم فلو قدم  أي: أدركهم لكن

 املصنف هذا الكالم على احلديثني قبله لكان أوىل.

 )فقال اي رسول هللا هذا فارس قد حلق بنا فالتفت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اللهم اصرعه فصرعه
ي: الفرس بعد ما دعا هلا النيب عليه السالم إبطالقها ومجلة )حتمحم( )مث قامت( أ(2)فرسه( وأليب ذر: 

حالية وهي بضم الفوقية وفتح احلاء املهملة األوىل وكسر الثانية بينهما ميم ساكنة وآخره ميم أخرى، 
 من احلمحمة وهي صوت الفرس.

يل ويستعني الصه قال يف ))القاموس(( احلمحمة صوت الربزون عند الشعر وعند الفرس حني يقصر يف
بنفسه كالتحمحم قال ابن التني: يف هذا الكالم نظر ألن الفرس إن كان أنثى فال جيوز فصرعه وإن  
كان ذكرا فال يقال مث قامت قال يف ))الفتح(( إنكاره من العجائب، واجلواب أنه ذكر ابعتبار لفظ 

 الفرس وأنت ابعتبار ما يف نفس األمر من أهنا كانت أنثى انتهى.

قال العيين: اجلواب الذي يقال ما قاله أهل اللغة منهم اجلوهري الفرس يقع على الذكر واألنثى ومل يقل و 
أحد أنه يذكر ابعتبار لفظه ويؤنث ابعتبار أهنا كانت أنثى فهذا الذي ذكره على قوله ميشي يف غري 

 وال له وجه انتهى. مل يقل به أحدالفرس أيضا ولكن 

وأقول ال يرد كالم ابن التني فإن التذكري يف صرعه لوجود الفاصل ابملفعول والتأنيث يف قامت على 
 (3)القياس ألن الفرس هنا مؤنث وال خيلو كالم الفتح والعمدة من نظر ملن أتمل فافهم.." 
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ة أيب ي"فقوله: )الذي ال جيري( إيضاح ملعناه وأتكيد له، ويقال: الدائم الراكد كما جاء يف روا .559
[، وكذا أخرجه مسلم من حديث جابر، 1عثمان، عن أيب هريرة بلفظ: ))الراكد(( بدل ))الدائم(( ]

 عن راكد جيري بعضه كالربك.« الذي ال جيري»واحرتز بقوله: 

وقال ابن األنباري: الدائم من حروف األضداد، يقال للساكن والدائر، ومنه: أصاب اإلنسان دوام؛ 
احرتاز عن املاء الدائر؛ ألنه جار من حيث الصورة، « الذي ال جيري»فقوله:  أي: دوار، وعلى هذا

ساكن من حيث املعىن، ويطلق على البحار واألهنار الكبار اليت ال ينقطع ماؤها أهنا دائمة؛ مبعىن: أن 
 [.2احرتازا عنها؛ ألهنا غري مرادة قطعا ]« الذي ال جيري»ماءمها غري منقطع، فعلى هذا يكون قوله: 

)مث يغتسل فيه( فيه أوجه ثالثة: اجلزم عطفا على يبولن؛ ألنه يف موضع اجلزم بال الناهية، ولكنه بين 
على الفتح لتوكيده ابلنون، والرفع على تقدير مث هو يغتسل فيه، والنصب على إضمار ))أن((، وإعطاء 

دركه ثة قوله تعاىل: }مث يمث حكم الواو؛ ألن ))أن(( ال يضمر بعد ))مث((، ونظريه يف األوجه الثال
 [ فإنه قرئ: ابجلزم، وهو الذي قرأته السبعة، وابلرفع والنصب على الشذوذ.100املوت{ ]النساء: 

 ملوقال النووي: ال جيوز النصب؛ ألنه يقتضي أن املنهي عنه اجلمع بينهما دون إفراد أحدمها، وهذا 
إذ ال  سال فيه أو منه أو ال، وال يقتضى اجلمع؛، بل البول فيه منهي عنه سواء أراد االغتيقل به أحد

 يراد بتشبيه مث ابلواو

 [339ص  2]ج 
املشاهبة من مجيع الوجوه بل جواز النصب بعده فقط، سلمنا ذلك، لكن ال يضر؛ ألنه ال يلزم أن يدل 
 على األحكام املتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن اجلمع بينهما من هذا احلديث إن ثبتت رواية

النصب، ويؤخذ النهي عن اإلفراد من حديث آخر وهو ما رواه مسلم من حديث جابر، عن النيب 
صلى هللا عليه وسلم أنه هنى عن البول يف املاء الراكد، وعنده من طريق أيب السائب، عن أيب هريرة 

 رضي هللا عنه بلفظ: ))ال يغتسل أحدكم يف املاء الدائم وهو جنب((.

حبان النهي عنهما يف حديث واحد ولفظه: ))ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم، وال  وروى أبو داود وابن
يغتسل فيه من اجلنابة(( فيكون حديث الباب من قبل قوله تعاىل: }وال تلبسوا احلق ابلباطل وتكتموا 

 (1)[ على تقدير النصب، فافهم.." 42احلق{ ]البقرة: 
إذا   املسكر غري صحيح؛ ألن النبيذ الذي ال يسكر"وفيه أن كون النبيذ غري املسكر يف معىن  .560

كان رقيقا وقد ألقيت فيه متريات لتخرج حالوهتا إليه ليس يف معىن املسكر أصال، وإال يلزم أن يكون 
وال يلزم من  ،ومل يقل به أحدالنبيذ الذي كان مع ابن مسعود رضي هللا عنه يف معىن النبيذ املسكر، 
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 دم جواز تسمية النبيذ الذي ذكره ابن مسعود ماء.عدم جواز تسمية اخلل ماء ع

أال ترى أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))مترة طيبة وماء طهور(( حني سأل ابن مسعود: ))ما يف 
 [(( فقال: نبيذ، وقد أطلق عليه املاء ووصفه ابلطهورية، قاله حممود العيين.1إداوتك؟ ]

اللغة: النبيذ ال يكون طهورا؛ ألن هللا تعاىل قصر الطهور على  مث قال الكرماين: وقال أبو عبيدة إمام
 املاء والصعيد، ومل جيعل هلما اثلثا

 [364ص  2]ج 
 والنبيذ ليس منهما. انتهى.

وفيه أنه إن أراد به مطلق النبيذ فغري مسلم؛ ألن فيه مصادمة احلديث النبوي، وإن أراد به النبيذ اخلاص 
 ضا نقول مبا قاله، وهللا أعلم.وهو الغليظ املسكر فنحن أي

 ".==================(1) 
"فقالت: إذا جاوز اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي هللا عنه عند ذلك: ال  .561

 أمسع أحدا يقول: املاء من املاء إال جعلته نكاال.

ول هللا أصحاب رسقال الطحاوي رمحه هللا: فهذا عمر رضي هللا عنه قد محل الناس على هذا حبضرة 
 صلى هللا عليه وسلم، فلم ينكر ذلك عليه منكر.

وادعى ابن القصار: أن اخلالف ارتفع بني التابعني، وفيه نظر؛ ملا ألنه قد قال اخلطايب: إنه قال به من 
 يقل به ملالصحابة مجاعة فسمى بعضهم، ومن التابعني األعمش، وتبعه القاضي عياض، ولكنه قال: 

ابة غريه، وفيه نظر؛ ألنه قد ثبت ذلك عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، وهو يف ))سنن بعد الصح أحد
أيب داود(( إبسناد صحيح: حدثنا أمحد بن صاحل، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخربين عمرو، عن 
ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه: أن رسول هللا صلى 

 ه وسلم قال: ))املاء من املاء(( وكان أبو سلمة يفعل ذلك.هللا علي

وعن هشام بن عروة، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: ال تطيب نفسي إذا مل أنزل 
 حىت أغتسل من أجل اختالف الناس آلخذ ابلعروة الوثقى.

خالفنا كنه منسوخ إىل أن قال: فوقال الشافعي يف اختالف احلديث: حديث ))املاء من املاء(( اثبت، ل
 بعض أهل انحيتنا، يعين: من احلجازيني فقالوا: ال جيب الغسل حىت ينزل. انتهى.

فعرف هبذا أن اخلالف كان مشهورا بني التابعني ومن بعدهم، لكن اجلمهور على إجياب الغسل، قال 
ب و مل ينزل، فكذلك يوجالطحاوي: اجلماع مفسد للصيام واحلج، موجب للحد وللعقر، سواء أنزل أ
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 الغسل أنزل أو مل ينزل، وهللا أعلم ابلصواب.

خامتة: قد اشتمل كتاب الغسل وما معه من أحكام اجلنابة من األحاديث املرفوعة على ثالثة وستني 
حديثا، املكرر منها فيه وفيما مضى مخسة وثالثون حديثا، واملوصول منها أحد وعشرون، والبقية تعليق 

 278¦واخلالص مثانية وعشرون، منها واحد معلق، وهو حديث هبز، عن أبيه، عن جده ]خومتابعة، 
قبل[، وقد وافقه مسلم على خترجيها ما سواه وما سوى حديث جابر يف االكتفاء يف الغسل بصاع، 

[ وهو يف مسلم 268¦، ]خ«كان يدور على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة يف ليلة»وحديث أنس: 
[ ولكنه يف مسلم أيضا، وحديث عائشة يف 250¦غتسال مع املرأة من إانء واحد ]خوحديثه يف اال

 (1)[.." 277¦صفة غسل املرأة من اجلنابة ]خ
")وأشد ما جتدون من الزمهرير( أي: شدة الربد، ويف سياق املؤلف لف ونشر على غري الرتتيب،  .562

ن النار حصول الزمهرير فيها؛ ألن املراد موقد وقع على الرتتيب يف رواية النسائي، مث إنه ال مانع من 
حملها، وهو جهنم، وفيها طبقة زمهريرية، وقد ورد أن يف بعض زواايها انرا، ويف أخرى زمهريرا، والذي 
خلق امللك من ثلج وانر قادر على مجع الضدين يف حمل واحد، وأيضا فالنار من أمور اآلخرة واآلخرة 

 ال تقاس على الدنيا.

قال ابن عباس رضي هللا عنهما: خلق هللا النار على أربعة أصناف: فنار أتكل «: حالتوضي»ويف 
وتشرب، وانر ال أتكل وال تشرب، وانر تشرب وال أتكل وعكسه، فاألوىل اليت خلقت منها املالئكة، 

ليت يف اوالثانية اليت يف احلجارة، وقيل: اليت ظهرت ملوسى عليه الصالة والسالم ليلة املناجاة، والثالثة 
 البحر، وقيل: اليت خلقت منها الشمس، والرابعة انر الدنيا.

وانر جهنم أتكل حلومهم وعظامهم وال تشرب دموعهم وال دماءهم، بل يسيل ذلك إىل طني اخلبال، 
: «الصحيح»وأخرب الشارع أن عصارة أهل النار شراب من مات مصرا على شرب اخلمر، والذي يف 

 ر جهنم.أن انر الدنيا خلقت من ان

وقال ابن عباس رضي هللا عنهما: ضربت ابملاء سبعني مرة، ولوال ذلك ما انتفع هبا اخلالئق، وإمنا خلقها 
 هللا تعاىل؛ ألهنا من متام األمور الدنيوية، وفيها تذكرة لنار اآلخرة، وختويف من عذاهبا.

م ل مستطاابت الدنيا أشباه نعيوقد قيل: إن أمور هذا العامل عكس أمور ذلك العامل وآاثرها، فكما جع
اجلنان ليكونوا أميل إليها كذلك جعل الشدائد املؤملة أمنوذج ألحوال اجلحيم؛ ليزيد خوفهم، فما وجد 

 من السموم املهلكة فمن حرها، وما يوجد من الصراصر اجملمدة فمن بردها، وهللا أعلم.

 لصيف.ويف احلديث استحباب اإلبراد ابلظهر عند اشتداد احلر يف ا
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 فإن قيل: النفس املذكور ينشأ عنه أشد احلر يف الصيف فلم مل يقتصر يف األمر ابإلبراد على أشده؟.

فاجلواب: أنه لوجود املشقة عند شديده أيضا، فاألشدية حتصل عند التنفس، لكن الشدة مستمرة بعد 
 ذلك فيستمر األمر ابإلبراد إىل أن تذهب الشدة.

."  يقل به أحد.وملة التعليل مشروعية أتخري الصالة يف وقت شدة الربد فإن قيل: قد يتوهم من قضي
(1) 
[، وعن 572¦"وسيأيت يف حديث أنس رضي هللا عنه عند املؤلف: ))إىل نصف الليل(( ]خ .563

مته، وقيل: اهبار الليل، إذا تراكمت ظل«: احملكم»سيبويه: كثرت ظلمته، واهبار القمر كثر ضوءه. ويف 
وقال أبو سعيد الضرير: اهبار الليل؛ أي: طلعت جنومه واشتبكت، والباهر املمتلئ إذا ذهبت عامته، 

 نورا.

 اهبار الليل اهبريارا، إذا ذهب معظمه وأكثره، واهبار علينا الليل؛ أي: طال.«: الصحاح»ويف 

 وعند مسلم يف رواية أم كلثوم عن عائشة رضي هللا عنها: ))حىت ذهب عامة الليل((.

: اهنار الليل _ ابلنون موضع الباء _؛ أي: اهندم، ومنه قوله تعاىل: }فاهنار به يف انر وقال الداودي
 ومل يقل به أحد.[ وفيه نظر، 109جهنم{ ]التوبة: 

)مث خرج النيب صلى هللا عليه وسلم فصلى هبم، فلما قضى صالته قال ملن حضره: على رسلكم( بكسر 
روا( : افعل كذا على رسلك؛ أي: اتئد فيه واعمله بتأن )أبشالراء وجيوز فتحها؛ أي: على هينتكم، يقال

أمر من أبشر إبشارا، يقال: بشرت الرجل وأبشرته وبشرته ثالث لغات مبعىن، ويقال: بشرته مبولود 
 فأبشر إبشارا؛ أي: سر )إن( بكسر اهلمزة على االستئناف، أو بفتحها

 [540ص  3]ج 
 .(2)العسقالين: ووهم من ضبطها ابلفتح، ويف رواية: بتقدير الباء؛ أي: أبن، لكن قال احلافظ

ال: ال غري، وسهى احلافظ العسقالين حيث ق« أن»)من نعمة هللا عليكم أنه( بفتح اهلمزة؛ ألنه خرب 
إنه ابلفتح للتعليل )ليس أحد من الناس يصلي هذه الساعة غريكم( واملعىن: أن من نعمة هللا عليكم 

 انفرادكم هبذه العبادة.

و قال( صلى هللا عليه وسلم: )ما صلى هذه الساعة أحد غريكم، ال يدري( ابملثناة التحتية؛ أي: ال )أ
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على أنه « أي»)أي الكلمتني( بنصب (1)يدري أبو موسى األشعري الراوي رضي هللا عنه، ويف رواية: 
 (2)مفعول، )قال( صلى هللا عليه وسلم." 

ين )عن مالك( اإلمام )عن زيد بن أسلم، عن )حدثنا عبد هللا بن مسلمة( القعب - 579" .564
عطاء بن يسار( ابلسني املهملة املخففة، اهلاليل املدين، موىل ميمونة رضي هللا عنه )وعن بسر بن 
سعيد( بضم املوحدة وسكون املهملة، املدين العابد )وعن األعرج( عبد الرمحن بن هرمز )حيدثونه( أي: 

 عن أيب هريرة(حيدث هؤالء الثالثة زيد بن أسلم )

 [557ص  3]ج 
 رضي هللا عنه، ورجال اإلسناد كلهم مدنيون.

)أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح( أي: من وقت الصبح )ركعة( أي: قدر 
ركعة ))قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(( أي: أداء على ما ذهب إليه الشافعي وأمحد، وأما 

 [.556¦قال ابلبطالن لدخول وقت النهي، وقد مر تفصيله فيما سبق ]خأبو حنيفة فقد 

وحيتمل أن يكون املراد من أدرك من وقت الصبح قدر ركعة فقد وجب عليه أداؤها، فلو أسلم الكافر، 
وبلغ الصيب، وطهرت احلائض، وأفاق اجملنون واملغمى عليه وبقي قدر ركعة وجبت الصالة، وقد مر 

 [.556¦ ابب من أدرك ركعة من العصر ]خالكالم فيه أيضا يف

)ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر( أداء عند اجلمهور، أو قضاء عند 
 يف العصر. فلم يقل به أحدالبعض، أو أداء وقضاء عند البعض اآلخر، وأما البطالن 

 

 ".==================(3) 
: يف القلب من إجياهبا _ أي: الطمأنينة يف الركوع _ شيء؛ "وعرف هبذا أن قول إمام احلرمني .565

 ألهنا مل تذكر يف حديث املسيء صالته، دال على أنه مل يقف على هذه الطرق الصحيحة.

)مث اسجد حىت تطمئن ساجدا( ويف رواية إسحاق بن أيب طلحة: ))مث يكرب فيسجد حىت ميكن وجهه 
 مث ارفع( رأسك من السجود )حىت تطمئن جالسا( ويفأو جبهته حىت تطمئن مفاصله وتسرتخي(( )

رواية إسحاق املذكورة: ))مث يكرب فريفع حىت يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه((، ويف رواية حممد 
بن عمرو: ))فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى(( ويف رواية ابن إسحاق: ))فإذا جلست 

 رتش فخذك اليسرى مث تشهد((.يف وسط الصالة فاطمئن جالسا، مث اف
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)مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث افعل ذلك( املذكور من التكبري لإلحرام والقراءة والركوع والسجود 
واجللوس على الكيفية املذكورة )يف صالتك كلها( فرضا ونفال، ويف رواية حممد بن عمرو: ))مث اصنع 

ء ت يف الصالة لكونه كان معلوما عنده، وسيجيذلك يف كل ركعة وسجدة(( ومل يذكر له بقية الواجبا
 التفصيل يف ذلك.

وقد وقع يف رواية ابن منري يف ))االستئذان(( بعد ذكر السجود الثاين: ))مث ارفع حىت تطمئن جالسا(( 
ر ، وأشاومل يقل به أحد[. وقد قال بعضهم: هذا يدل على إجياب جلسة االسرتاحة 6251¦]خ

وهم فإنه عقبه أبن قال: قال أبو أسامة يف األخري: ))حىت تستوي قائما((  البخاري إىل أن هذا اللفظ
 وميكن أن حيمل إن كان حمفوظا على اجللوس للتشهد.

ويقويه رواية ابن إسحاق املذكورة قريبا وكالم البخاري ظاهر يف أن أاب أسامة خالف ابن منري لكن رواه 
قال ابن منري بلفظ: ))مث اسجد حىت تطمئن  عن أيب أسامة، كما« مسنده»إسحاق بن راهويه يف 

 ساجدا، مث اقعد حىت تطمئن قاعدا،

 [482ص  4]ج 
 مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث اقعد حىت تطمئن قاعدا، مث افعل ذلك يف كل ركعة((.

وأخرجه البيهقي من طريقه، وقال: كذا قال إسحاق بن راهويه، والصحيح رواية عبيد هللا بن سعيد بن 
دامة ويوسف بن موسى عن أيب أسامة بلفظ: ))مث اسجد حىت تطمئن ساجدا، مث ارفع حىت أيب ق

 (1)تستوي قائما(( مث ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك.." 
 )ابب( ابلتنوين )إذا مل يكن هلا( أي: للمرأة )جلباب يف( يوم )العيد( - 20" .566

 [215ص  5]ج 
 حديث الباب، والتقدير: إذا مل يكن هلا جلباب: ومل يذكر جواب الشرط اعتمادا على ما ورد يف

[ كما ذكر يف منت احلديث، وجيوز أن يقدر هكذا: إذا 980¦))لتلبسها صاحبتها من جلباهبا(( ]خ
 مل يكن هلا جلباب يف يوم العيد تستعري من غريها جلبااب، فتخرج فيه إىل املصلى.

 ها معها يف ثوهبا.وقال احلافظ العسقالين: حيتمل أن يكون املراد تشرك

ويؤيده رواية أيب داود: ))تلبسها صاحبتها طائفة من ثوهبا((، ويؤخذ منه جواز اشتمال املرأتني يف ثوب 
 واحد. انتهى.

وله يف ممن له ذوق من معاين الرتكيب، وأنه ظن أن معىن ق مل يقل به أحدوتعقبه العيين: أبن الذي قاله 
ثوب  ( بعضا من ثوهبا أبن تدخلها يف ثوهبا حىت ويعسر كلتامها يفرواية أيب داود: ))طائفة من ثوهبا(
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، ويعسر ذلك عليهما جدا يف احلركة، وإمنا معىن طائفة من ثوهبا: قطعة من مل يقل به أحدواحد، وهذا 
 ثياهبا من اليت ال حتتاج إليها مثل: اجللباب، واخلمار، واملقنعة، وحنو ذلك.

لتعرها  وسلم يف حديث الباب: ))لتلبسها صاحبتها من جلباهبا(( يعين: وكذا فسروا قوله صلى هللا عليه
 جلبااب ال حتتاج إليه.

 واجللباب _ بكسر اجليم وسكون الالم _ ثوب أقصر وأعرض من اخلمار.

وقيل: هو املقنعة، وقيل: ثوب واسع تغطي صدرها وظهرها، وقيل: هو كامللحفة، وقيل: اإلزار، وقيل: 
 اخلمار.

======== ".==========(1) 
وأما اجلواب عن أحاديثهم «. النهاية»"وقال: صدر اإلسالم: السالم الواحد بدعة، كما يف  .567

فأما حديث الباب وهو حديث ابن حبينة فهو خيرب عن فعله صلى هللا عليه وسلم، ويف أحاديثنا ما خيرب 
 عن قوله صلى هللا عليه وسلم فالعمل بقوله أوىل.

فعاله؛ ألن يف أحاديثهم أنه صلى هللا عليه وسلم سجد للسهو قبل السالم، ويف على أنه قد تعارض 
أحاديثنا سجد بعد السالم، ففي مثل هذا املصري إىل قوله أوىل، وقد يقال: إن سجوده صلى هللا عليه 

 وسلم بعد السالم إمنا كان لبيان اجلواز ال لبيان املسنون.

وهو أن يتخري إن شاء سجد قبل السالم، وإن شاء بعده،  وقال بعض الشافعية: وللشافعي قول آخر،
 واخلالف يف اإلجزاء، وقيل يف األفضل. وادعى املاوردي اتفاق الفقهاء يعين مجيع العلماء عليه.

للحنفية: لو سجد قبل السالم جاز عندان. قال القدوري: هذا يف رواية « الذخرية»وقال صاحب 
ز؛ ألنه أداه قبل وقته، ووجه رواية األصول أنه فعل حصل يف جمتهد األصول قال: وروي عنهم أنه ال جيو 

 ن العلماء.م ومل يقل به أحدفيه فال حيكم بفساده، وهذا لو أمرانه ابإلعادة يتكرر عليه السجود، 

أن هذا اخلالف يف األولوية، وذكر ابن عبد الرب كلهم يقولون: لو سجد قبل «: اهلداية»وذكر صاحب 
ب السجود بعده، أو بعده فيما جيب قبله ال يضر، وهو موافق لنقل املاوردي املذكور السالم فيما جي

 آنفا.

قال احلازمي: طريق اإلنصاف أن يقول: أما حديث الزهري الذي فيه داللة على النسخ ففيه انقطاع 
فعال فهي و فال يقع معارضا لألحاديث الثابتة، وأما بقية األحاديث يف السجود قبل السالم وبعده قوال 

وإن كانت اثبتة صحيحة، وفيها نوع تعارض غري أن تقدمي بعضها على بعض غري معلوم رواية صحيحة 
 موصولة، واألشبه محل األحاديث على التوسع وجواز األمرين، انتهى.
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وأما حديث أيب سعيد رضي هللا عنه: فإن مسلما أخرجه منفردا به، ورواه مالك مرسال. فإن قيل: قال 
 طين: القول ملن وصله، قلت: قال البيهقي: األصل اإلرسال.الدارق

وأما حديث معاوية رضي هللا عنه: فإن النسائي أخرجه من حديث ابن عجالن عن حممد بن يوسف 
موىل عثمان، عن أبيه، عنه. مث قال: ويوسف ليس مبشهور. وأما حديث أيب هريرة رضي هللا عنه فهو 

 منسوخ.

هللا عنهما فإنه من حديث ابن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن وأما حديث ابن عباس رضي 
 ابن عباس رضي هللا عنهما.

 (1)[." 118ص  6]ج 
)حدثنا عبد الرمحن بن محاد( أبو سلمة البصري العنربي، مات سنة اثنيت عشر  - 1257" .568

ابلنون _ لة و ومائتني، وهو من أفراد البخاري )قال: حدثنا ابن عون( أي: عبد هللا بن عون _ ابملهم
 ابن أرطبان البصري )عن حممد( هو: ابن سريين.

 )عن أم عطية( رضي هللا عنها )قالت: توفيت ابنة النيب( ويروى:

 [223ص  6]ج 
)صلى هللا عليه وسلم فقال لنا: اغسلنها ثالاث، أو مخسا، أو أكثر من ذلك إن رأينت( (3)ويروى:  (2)

أعلمنين )فلما فرغنا آذانه( أعلمناه )فنزع من حقوه( أي: ذلك، )فإذا فرغنت( من غسلها )فآذنين( 
معقد اإلزار منه )إزاره( واستعمال احلقو هنا على احلقيقة، ويف السابق على اجملاز أو هو على احلقيقة 

 أيضا على تقدير االشرتاك.

ي أن يدعإال أن  مل يقل به أحدوأما قول الزركشي أن هذا جماز والسابق حقيقة فقيل: إنه وهم إذ 
 استعماله يف اإلزار صار حقيقة عرفية، فليتأمل.

)فأعطاان وقال: أشعرهنا إايه( قال ابن املنذر: ال خالف بني العلماء أنه جيوز تكفني املرأة يف ثوب 
 الرجل وعكسه، وأكثر العلماء على أهنا تكفن يف مخسة أثواب.

 وجد إال ثوابن تلف فيهما، وقال أشهب:وقال ابن القاسم: الوتر أحب إىل مالك يف الكفن وإن مل ي
ال أبس ابلتكفني يف ثوب الرجل واملرأة، وقال ابن شعبان: املرأة يف عدد األكفان أكثر من الرجال وأقله 

 هلا مخسة.
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وقال ابن املنذر: درع ومخار ولفافتان؛ لفافة حتت الدرع تلف هبا وأخرى فوقه، وثوب لطيف يشد على 
 وسطها جيمع ثياهبا.

ل أصحابنا: تكفن املرأة يف مخسة أثواب درع وإزار ومخار ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييها، وقالوا: وقا
الدرع وهو القميص يوضع أوال، مث يوضع اخلمار على رأسها كاملقنعة منشورا فوق الدرع حتت اللفافة 

 واإلزار مث اإلزار حتت اللفافة وتربط اخلرقة فوق اللفافة عند الصدر.

املنذر: كل من حنفظ عنه يرى أن تكفن املرأة يف مخسة أثواب كالشعيب والنخعي واألوزاعي قال ابن 
 والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب ثور.

 (1)وعن ابن سريين: تكفن املرأة يف مخسة أثواب درع ومخار ولفافتني وخرقة.." 
ي الكويف ر )حدثنا قبيصة( بفتح القاف وكسر املوحدة، ابن عقبة السوائي العام - 1262" .569

)قال: حدثنا سفيان( هو: الثوري )عن هشام( هو: ابن حسان منصرفا وغري منصرف من احلسن، أو: 
احلسن، أبو عبد هللا القردوسي األزدي البصري )عن أم اهلذيل( بضم اهلاء وفتح الذال املعجمة وآخره 

 الم، هي: حفصة بنت سريين.

ابلضاد املعجمة وختفيف الفاء، من الضفر وهو: نسج )عن أم عطية( رضي هللا عنها )قالت: ضفران( 
 الشعر عريضا وكذلك التضفري )شعر( رأس )بنت النيب صلى هللا عليه وسلم( زينب رضي هللا عنها.

بدوهنا )وكيع( هو: ابن (2))تعين( أي: أم عطية )ثالثة قرون( أي: ذوائب )وقال( ابلواو، ويف رواية: 
وهو: الثوري؛ أي: هبذا اإلسناد السابق )انصيتها وقرنيها( أي: (3)اجلراح )عن سفيان( ويف رواية: 

جعلت انصيتها ذؤابة وجانيب رأسها ذؤابتني، وزاد اإلمساعيلي يف روايته: ))مث ألقينا خلفها(( وال تنايف 
 .ون الذوائب أيضا؛ ألن املراد ابلقر «ثالثة قرون»، وبني قوهلا فيما سبق: «انصيتها وقرنيها»بني قوهلا: 

  ويف احلديث: استحباب تضفري الشعر، قال الكرماين: خالفا للكوفيني، وتعقبه العيين بقوله: ليت شعري
كيف ينقلون مذاهب الناس على غري ما هي عليه، والكوفيون ما أنكروا التضفري، وإمنا مذاهبهم أن 

فائر خلف ضشعرها جيعل ضفريتني على صدرها فوق الدرع، وعند الشافعي ومن تبعه جتعل ثالث 
 ظهرها.

 وقال احلافظ العسقالين: واحلنفية ترسل شعر املرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا.

، وقد مر الكالم منهم غري األوزاعي ومل يقل به أحدوتعقبه العيين أيضا: أبنه أبعد من الصواب يف ذاك، 
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 م[. 1254¦]خ« ما يستحب أن يغسل وترا»فيه يف ابب 

 [229ص  6]ج 
 

=========== ".=======(1) 
"ميقات الوجوب، والعقيق ميقات االستحباب؛ ألنه أبعد من ذات عرق. ومنها: أن العقيق  .570

ميقات لبعض العراقيني وهم أهل املدائن، واآلخر ميقات ألهل البصرة، كما وقع ذلك يف حديث أنس 
 رضي هللا عنه عند الطرباين، لكن إسناده ضعيف.

موضع العقيق، مث حولت وقربت إىل مكة، فعلى هذا، ذات عرق ومنها: أن ذات عرق كانت أوال يف 
رام من . نعم استحب الشافعي اإلحومل يقل به أحدوالعقيق شيء واحد، ويتعني اإلحرام من العقيق، 
 العقيق، وكان أنس رضي هللا عنه حيرم من العقيق.

من ذات عرق، وقال أبو قال ابن املنذر: وكان مالك وأمحد وأبو ثور وأصحاب الرأي يرون اإلحرام 
بكر: اإلحرام من ذات عرق جيزئ، وهو من العقيق أحوط. وحكى ابن املنري عن احلسن بن صاحل: أنه  

 كان حيرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبد الرمحن وخصيف.

قال ابن املنذر: وهو أشبه يف النظر إن كانت ذات عرق غري منصوصة، وذلك أهنا حتاذي ذا احلليفة 
ات عرق بعدها، واحلكم فيمن ليس له ميقات أن حيرم من أول ميقات حياذيه، لكن ملا سن عمر وذ

 رضي هللا عنه ذات عرق، وتبعه الصحابة رضي هللا عنهم، واستمر عليه العمل، كان أوىل ابالتباع.

وال  ،واستدل به على أن من ليس له ميقات عليه أن حيرم إذا حاذى ميقاات من هذه املواقيت اخلمسة
شك أهنا حميطة ابحلرم، فذو احلليفة شامية، ويلملم ميانية فهي مقابلها، وإن كانت إحدامها أقرب إىل 
مكة من األخرى، وقرن شرقية، واجلحفة غربية فهي مقابلها، وإن كانت إحدامها كذلك، وذات عرق 

 حتاذي قران.

قال:  هذه املواقيت، فبطل قول من فعلى هذا، ال ختلو بقعة من بقاع األرض من أن حتاذي ميقاات من
من ليس له ميقات وال حياذي ميقاات هل حيرم من مقدار أبعد املواقيت أو أقرهبا، مث حكى فيه خالفا، 
والفرض أن هذه الصورة ال تتحقق ملا عرفت، إال أن يكون القائل هبا فرضه فيمن مل يطلع على احملاذاة  

 كمن جيهلها.

يف  أنه يلزمه أن حيرم على مرحلتني اعتبارا بقول عمر رضي هللا عنه« هذبشرح امل»وقد نقل النووي يف 
 توقيت ذات عرق.

وتعقب: أبن عمر رضي هللا عنه إمنا حدها ألهنا حتاذي قران، وهذه الصورة إمنا هي حيث جيهل احملاذاة. 
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 فلعل القائل

 (1)[." 408ص  7]ج 
عن حذيفة وغريه من جواز األكل إىل "وقال الطحاوي والداودي واستدال على ذلك مبا نقل  .571

اإلسفار، قاال: مث نسخ بعد ذلك بقوله: }من الفجر{. ويؤيده ما رواه عبد الرزاق إبسناد رجاله 
ثقات: أن بالال أتى النيب صلى هللا عليه وسلم وهو يتسحر فقال: الصالة اي رسول هللا قد وهللا 

 ان أن يرخص لنا حىت تطلع الشمس((.أصبحت، فقال: ))يرحم هللا بالال، لوال بالل لرجو 

وقال القاضي عياض وتبعه النووي: وليس املراد أن هذا كان حكم الشرع، مث نسخ بقوله: }من الفجر{  
كما أشار إليه الطحاوي والداودي، وإمنا املراد أن ذلك فعله، وأتوله من مل يكن مالزما لرسول هللا 

ن ال فقه عنده كالرجال الذين حكى عنهم سهل رضي صلى هللا عليه وسلم، بل هو من األعراب، وم
 هللا عنه، أو مل يكن من لغته استعمال اخليط يف الليل والنهار كعدي رضي هللا عنه.

فإن قيل: كيف جاز أتخري البيان عن وقت احلاجة، وهو يشبه العبث؛ ألنه قبل نزول قوله: }من 
 الفجر{ ال يفهم منه إال احلقيقة وهي غري مرادة؟.

اجلواب: أن البيان كان موجودا فيه، لكن على وجه ال يدركه مجيع الناس، وإمنا كان على وجه خيتص ف
به أكثرهم، أو بعضهم، وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا يف درجة يطلع عليه كل أحد، أال ترى أنه 

 مل يقع فيه إال عدي وأمثاله.

د الليل عا غري حمتاج إىل البيان، وكان ذلك امسا لسواويقال: كان استعمال اخليطني يف الليل والنهار شائ
 وبياض النهار يف اجلاهلية قبل اإلسالم. قال أبو داود اإلايدي:

 [249ص  9]ج 
 وملا أضاءت لنا ظلمة ... والح من الصبح خيط أانرا

 فاشتبه على بعضهم فحملوه على ظاهره.

الفقهاء واملتكلمني مل يصح عندهم حديث وأجاب عنه الزخمشري: أبن من ال جيوز ذلك وهم أكثر 
سهل، وأما من جيوزه فيقول: ليس بعبث؛ ألن املخاطب يستفيد منه وجوب اخلطاب، ويعزم على فعله 

 إذا استوضح املراد به. انتهى.

 يقل به ملونقله نفي التجويز عن األكثر فيه نظر كما سيأيت، وجوابه عنهم بعدم صحة احلديث مردود 
ن قني؛ ألنه مما اتفق عليه الشيخان على صحته، وتلقته األمة ابلقبول، ويف أتخري البيان عمن الفري أحد
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 وقت احلاجة خالف مشهور بني العلماء من املتكلمني وغريهم.

 (1)وقد حكى ابن السمعاين يف أصل املسألة عن الشافعية أربعة أوجه:." 
ر لزهري راوي احلديث قال يف آخ"وذكر الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة ابلتخيري أن ا .572

حديثه: فصارت الكفارة إىل عتق رقبة أو صيام شهرين أو اإلطعام قال: فرواه بعضهم خمتصرا مقتصرا 
على ما ذكر الزهري أنه آل إليه األمر قال: وقد قص عبد الرمحن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة 

 قوله: ))أطعمه أهلك(( قال: فصارت الكفارة على وجهها، مث ساقه من طريقه مثل حديث الباب إىل
 إىل عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكينا.

من طريق صاحل بن أيب األخضر عن الزهري، وقال يف آخره: فصارت « العلل»وكذلك رواه الدارقطين يف 
 سنة عتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستني مسكينا.

رة رضي هللا عنه: )فمكث( بفتح الكاف وضمها، وهبما قرئ يف القرآن، كذا هنا )قال( أي: أبو هري
ملهملة من وجهني عن أيب اليمان: ))فسكت(( اب« املستخرج»ابمليم واملثلثة، ويف رواية أيب نعيم يف 

 والكاف املفتوحة واملثناة، وكذا يف رواية ابن مسافر وابن أيب األخضر.

جلس(( ويف رواية ابن عيينة: ))فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم: اجلس ف )النيب صلى هللا عليه وسلم(
قيل: وإمنا أمره ابجللوس؛ النتظار الوحي يف حقه، أو كان عرف أنه سيؤتى بشيء يعينه به. وحيتمل أن 
يكون أسقط عنه الكفارة ابلعجز، وهذا الثالث ليس بقوي؛ ألهنا لو سقطت ما عادت عليه حيث 

 عد إعطائه إايه املكتل.أمره هبا ب

)فبينا( بغري ميم )حنن على ذلك( ويف رواية ابن عيينة: ))فبينما هو جالس لذلك(( وجواب بينا قوله: 
)أيت النيب صلى هللا عليه وسلم( على البناء للمفعول، كذا عند األكثرين، ويف رواية ابن عيينة: ))إذ 

[: ))فجاء رجل من 6710¦يأيت يف الكفارات ]خأتى(( ومل يسم اآليت، لكن يف رواية معمر، كما س
 األنصار((،

 [347ص  9]ج 
وعند الدارقطين من طريق داود بن أيب هند عن سعيد بن املسيب مرسال فأتى رجل من ثقيف، فإن مل 

 حيمل على أنه كان حليفا لألنصار، أو مل يطلق األنصار ابملعىن األعم، فرواية الصحيح أصح.

 ال وجه له، فإنه يلزمه منه أن يطلق على كل من كان ينصر رسول هللا صلى هللا وأنت خبري أبن الثاين
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قته . ووقع يف رواية ابن إسحاق: فجاء رجل بصدومل يقل به أحدعليه وسلم أنه أنصاري هبذا املعىن 
 (1)حيملهما. ويف مرسل احلسن عند سعيد بن منصور: بتمر من متر الصدقة.." 

ليلة القدر )يف( الليلة )التاسعة( من العشر األخري فتكون ليلة تسع  ")فالتمسوها( أي: اطلبوا .573
وعشرين. وحيتمل أن يراد هبا اتسع ليلة تبقى من الشهر، فتكون ليلة إحدى أو اثنتني وعشرين حبسب 
متام الشهر ونقصانه، ويرجح األول قوله يف رواية إمساعيل بن جعفر عن محيد املاضية يف كتاب اإلميان 

[ أي: يف تسع وعشرين، وسبع وعشرين، 49¦)التمسوها يف التسع والسبع واخلمس(( ]خبلفظ: )
 ومخس وعشرين. ويف رواية ألمحد: ))يف اتسعة تبقى((.

)و( يف الليلة )السابعة( والعشرين )و( يف الليلة )اخلامسة( والعشرين، وقد مضى احلديث يف كتاب 
 [.49¦ال يشعر ]خاإلميان يف ابب خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو 

تكميل: قد اختلف العلماء يف ليلة القدر اختالفا كثريا، وحتصل من مذاهبهم يف ذلك أكثر من أربعني 
 قوال كما وقع نظري ذلك يف ساعة اجلمعة، وقد اشرتكتا يف إخفاء كل منهما ليقع اجلد يف طلبهما:

نه عن الروافض، وحكى السروجي أ «التتمة»القول األول: أهنا رفعت أصال ورأسا، حكاه املتويل يف 
 يقل ملعن احلنفية وهو خطأ منه، فإنه غري صحيح « شرح العمدة»قول الشيعة، وحكاه الفاكهاين يف 

من احلنفية، وقد أمجع من يعتد هبم على وجودها ودوامها إىل آخر الدهر، وقوله صلى هللا عليه  به أحد
 وسلم: ))فالتمسوها(( يرد على من قال برفعها.

وقد روى عبد الرزاق من طريق داود بن أيب عاصم، عن عبد هللا بن حينس، قلت أليب هريرة رضي هللا 
عنه: زعموا أن ليلة القدر رفعت. قال: كذب من قال ذلك. ومن طريق عبد هللا بن شريك قال: ذكر 

 احلجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها، فأراد زر بن حبيش أن حيصبه فمنعه قومه.

 هنا خاصة بسنة واحدةالثاين: أ

 [616ص  9]ج 
 وقعت يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، حكاه الفاكهاين أيضا.

الثالث: أهنا خاصة هبذه األمة، ومل يكن يف األمم قبلهم، جزم به ابن حبيب وغريه من املالكية، ونقله 
 لنسائي من حديثمن الشافعية ورجحه، ويرد عليهم ما رواه ا« العدة»عن اجلمهور، وحكاه صاحب 

أيب ذر رضي هللا عنه حيث قال فيه: قلت: اي رسول هللا! أتكون مع األنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: 
 (2)))بل هي ابقية((.." 
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"وعن احلسن: مل تسفههم املعاصي، وقيل: إذا مسعوا من الكفار الشتم واألذى أعرضوا  .574
 وصفحوا، وقيل: إذا ذكروا النكاح كنوا عنه.

العيين: ذكره هذه القطعة من اآلية يف معرض التعليل ملا قيل يف شهادة الزور من الوعيد والتهديد وقال 
ال وجه له؛ ألن اآلية سيقت يف مدح الذين ال يشهدون الزور، وما قبلها أيضا يف مدح التائبني العاملني 

كراما، وكذا ما بعدها من األعمال الصاحلة، ومتام اآلية أيضا: يف مدح الذين إذا مسعوا اللغو مروا  
 اآلايت.

 وقال احلافظ العسقالين: أشار إىل أن اآلية سيقت يف ذم متعاطي شهادة الزور وهو

 [204ص  12]ج 
 اختيار منه ألحد ما قيل يف تفسريها.

هم: الزور: من املفسرين، وإمنا اختلفوا يف تفسري الزور، فقال أكثر  مل يقل به أحدوتعقبه العيين: أبنه 
 ك، وقيل: شهادة الزور، قاله ابن طلحة، وقيل غري ذلك.الشر 

هذا وأنت خبري أبنه غدر كلي، فإنه إذا فسر الزور بشهادة الزور فقد سيقت اآلية لذم متعاطيها، 
 من املفسرين؟. مل يقل به أحدفكيف يقول: 

خبالف ما  ههذا وقال الطربي: أصل الزور: حتسني الشيء ووصفه خبالف صفته حىت خييل ملن مسعه أن
 هو به.

 قال: وأوىل األقوال عندان: أن املراد به مدح من ال يشهد شيئا من الباطل، وهللا أعلم.

)وكتمان الشهادة( ابجلر عطفا على شهادة الزور؛ أي: وما قيل يف كتمان الشهادة ابحلق من الوعيد 
تماهنا تم إىل إقامتها، ومن كوالتهديد )لقوله تعاىل: }وال تكتموا الشهادة{( أي: ال ختفوها إذا دعي

ترك التحمل عند احلاجة إليه )}ومن يكتمها فإنه آمث قلبه{( أي: فاجر قلبه وخصه ابلقلب؛ ألن 
 الكتمان يتعلق به؛ ألنه يضمره فيه فأسنده إليه.

ونظريه العني زانية واألذن زانية، أو للمبالغة فإنه رئيس األعضاء فإذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت 
 عاله أعظم األفعال، وكأنه قيل: متكن اإلمث يف نفسه وأخذ أشرف أجزائه وفاق سائر ذنوبه.فأف

)}وهللا مبا تعملون عليم{( أي: جيازي على أداء الشهادة وكتماهنا )تلووا ألسنتكم ابلشهادة( أشار 
بريا{ ]النساء: خ بقوله: }تلووا{ إىل ما يف قوله تعاىل: }وإن تلووا أو تعرضوا فإن هللا كان مبا تعملون

 (1)[؛ أي: وإن تلووا ألسنتكم ابلشهادة، هذا تفسري ابن عباس رضي هللا عنهما.." 135
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")قال: فيحسب احلاسب( أي: يظن )أنه إمنا يعين: الطريق، وإمنا يعين سبيل اخلري. فالتفت  .575
ق بنا( وهو: حلأبو بكر رضي هللا عنه فإذا هو بفارس قد حلقهم، فقال: اي رسول هللا، هذا فارس قد 

[، وحتديث 3906¦سراقة بن مالك بن جعشم. وقد تقدم شرح قصته يف احلديث احلادي عشر ]خ
أنس رضي هللا عنه بقصة سراقة من مراسيل الصحابة، ولعله محلها عن أيب بكر رضي هللا عنه، فقد 

 [.3653¦تقدم يف مناقبه أن أنسا رضي هللا عنه حدث عنه بطرف من حديث املغازي ]خ

)فالتفت نيب هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه فصرعه الفرس، مث قامت حتمحم( من احلمحمة 
 _ ابملهملتني _، وهي صوت الفرس.

مث » يقال: ، وإن كان ذكر فال«فصرعه»وقال ابن التني: فيه نظر؛ ألن الفرس إن كانت أنثى فال جيوز 
 «.قامت

ه من العجائب. واجلواب: أنه ذكر ابعتبار لفظ الفرس، وأنث هذا وقال احلافظ العسقالين: وإنكار 
 ابعتبار ما يف نفس األمر من أهنا كانت أنثى. انتهى.

وتعقبه العيين: أبن اجلوهري قال: الفرس يقع على الذكر واألنثى، ومل يقل أحد من أهل اللغة: أنه يذكر 
مل ا، ولكن كره ميشي يف غري الفرس أيضابعتبار لفظه، ويؤنث ابعتبار أهنا كانت أنثى، فهذا الذي ذ 

 ، وال له وجه، هذا فليتأمل.يقل به أحد

 )فقال: اي رسول هللا، مرين مبا شئت، قال: فقف

 [183ص  17]ج 
 مكانك، ال ترتكن أحدا يلحق بنا( هو كقوهلم: ال تدن من األسد يهلكك.

د ن هذا املثال غري صحيح عنقال الكرماين: وهو ظاهر على مذهب الكسائي، ومل يبني ذلك، وذلك أ
غري الكسائي؛ ألن فيه فساد املعىن؛ ألن انتفاء الدنو ليس سببا للهالك، والكسائي جيوزه؛ ألنه يقدر 

 الشرط إجيابيا يف قوة: إن دنوت من األسد يهلكك كما عرف يف موضعه.

ه( نهار مسلحة ل)قال: فكان أول النهار جاهدا على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وكان آخر ال
يدفع عنه األذى. وقال الكرماين: املسلحة _ بفتح امليم _: صاحب السالح. وقال اجلوهري: املسلحة: 

 (1)قوم ذووا سالح، واملسلحة كالثغر واملرقب.." 
قال: )حدثنا املفضل( (2))حدثنا قتيبة بن سعيد( ويف رواية أيب ذر سقط لفظ:  - 5017" .576

 لتفضيل، وهو ابن فضالة، بفتح الفاء وختفيف املعجمة، ابن عبيد بنعلى صيغة اسم املفعول من ا
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مثامة، أبو معاوية الرعيين القتباين، بكسر القاف وسكون الفوقية بعدها موحدة، املصري، قاضي مصر، 
يف رواية األصيلي، (1)فاضل عابد، جماب الدعوى، لقد أخطأ ابن سعد يف تضعيفه، وقد ثبت لفظ: 

 وأيب داود.

عقيل( بضم العني؛ أي: ابن خالد )عن ابن شهاب( الزهري )عن عروة( أي: ابن الزبري )عن )عن 
عائشة( رضي هللا عنها )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان إذا أوى إىل فراشه( يقال: أويت إىل منزيل، 

فقال: هي  يبقصر اهلمزة، وأويت غريي وآويته ابلقصر واملد، وأنكر بعضهم املقصور، وأىب ذلك األزهر 
 لغة فصيحة، واملعىن: كان إذا انضم إىل فراشه للنوم وأخذ مضجعه.

بصيغة املضارع (2))كل ليلة، مجع كفيه مث نفث فيهما، فقرأ فيهما( ويف رواية أيب ذر عن الكشميهين: 
 )}قل هو هللا أحد{ و }قل أعوذ برب الفلق{ و }قل أعوذ برب الناس{ مث ميسح هبما ما استطاع

 [106ص  22]ج 
من جسده، يبدأ هبما( أي: يبدأ ابملسح بيديه )على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 
ثالث مرات( قوله: ))يبدأ((، بيان لقوله: ))ميسح هبما ما استطاع((، فقد علم املبتدأ منه، وأما املنتهى 

 ن جسده.نتهي إىل ما أدبر مفال يعلم إال مبقدر؛ يدل عليه قوله: وما أقبل من جسده؛ تقديره: مث ي

يف   الفاء للتعقيب، وظاهره يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم نفث« شرح املصابيح»قال املظهري يف 
، وال فائدة فيه، ولعل هذا سهو من الراوي أو من الكاتب، مل يقل به أحدكفيه أوال، مث قرأ، وهذا 

تهى.." القرآن إىل بشرة القارئ أو املقروء له. انوألن النفث ينبغي أن يكون بعد التالوة؛ ليوصل بركة 
(3) 
)حدثنا ربيع( بفتح الراء، ضد اخلريف )ابن حيىي( هو: أبو الفضل األشناين  - 5037" .577

[، قال: )حدثنا زائدة( من 1054¦البصري، وقد مر يف ابب من أحب العتاقة يف الكسوف ]خ
قال: )حدثنا هشام، عن( أبيه )عروة( أي: ابن الزايدة، هو: ابن قدامة بضم القاف وختفيف املهملة، 

 الزبري )عن عائشة

 [161ص  22]ج 
)صلى هللا عليه وسلم رجال( أي: (4)رضي هللا عنها( أهنا )قالت: مسع النيب( ويف رواية أيب الوقت: 

[. حال كونه 2655¦صوت رجل، هو: عبد هللا بن زيد األنصاري، كما مر يف كتاب الشهادات ]خ
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ملسجد، فقال( صلى هللا عليه وسلم: )يرمحه هللا، لقد أذكرين كذا وكذا آية، من سورة كذا( )يقرأ يف ا
 قال احلافظ العسقالين: مل أقف على تعيني اآلايت املذكورة.

وأغرب من زعم أن املراد بذلك إحدى وعشرون آية؛ ألن ابن عبد احلكم قال فيمن أقر أن عليه كذا 
رون درمها؛ ألنه فصل بني كذا وكذا حبرف العطف، وأقل ذلك من العدد وكذا درمها أنه يلزمه أحد وعش

املفسر أحد وعشرون حىت لو قال كذا كذا درمها بغري حرف العطف يلزمه أحد عشر درمها ألن أقل 
 ذلك من العدد املفسر أحد عشر؛ ألنه ذكر عددين مبهمني.

ذلك، فإن قال له: علي كذا درمها كان وقال الداودي: يكون مفسرا بدرمهني؛ ألنه أقل ما يقع عليه 
مقرا بدرهم واحد. وعند الشافعي يلزمه يف مجيع ذلك درهم واحد؛ ألنه املتيقن فافهم، واجلمهور على 
أنه جاز النسيان عليه صلى هللا عليه وسلم فيما ليس طريقه البالغ والتعليم بشرط أن ال يقر عليه بل 

 قبل التبليغ، وأما نسيان ما بلغه، كما يف هذا احلديث فهو جائزال بد أن يذكره، وأما غريه فال جيوز 
بال خالف. وقيل: اإلنساء ليس ابختياره، وزعم بعض األصوليني وبعض الصوفية أنه ال يقع منه نسيان 

اب املظفر من األصوليني إال أ مل يقل به أحدأصال، وإمنا يقع منه صورته ليسن. وقال القاضي عياض: 
 هو قول ضعيف.اإلسفرائيين و 

ومطابقة احلديث للرتمجة من حيث إنه صلى هللا عليه وسلم كان ينسى بعض القرآن مث يتذكره، واحلديث 
 (1)من أفراد البخاري.." 

"وقال القرطيب: معىن احلديث: أن هذه اخلصال األربع هي اليت ترغب يف نكاح املرأة ألجلها،  .578
ألمر بذلك، بل ظاهره إابحة النكاح لقصد كل من فهو خرب عما يف الوجود من ذلك، ال أنه وقع ا

ذلك لكن قصد الدين أوىل. قال: وال يظن من هذا احلديث أن هذه األربع تؤخذ منها الكفاءة؛ أي: 
 ، وإن كانوا اختلفوا يف الكفاءة ما هي.مل يقل به أحدتنحصر فيها فإن ذلك 

نسخ  ن يف النسب تفاضل بني الناس، وقدوقال املهلب: األكفاء يف الدين هم الذين يتشاكلون وإن كا
هللا تعاىل ما كانت حتكم به العرب يف اجلاهلية من شرف األنساب بشرف الصالح يف الدين، فقال: 

 [.13}إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{ ]احلجرات: 

وقال ابن بطال: اختلف العلماء يف األكفاء من هم، فقال مالك: يف الدين دون غريهم واملسلمون 
ضهم أكفاء لبعض، فيجوز أن يتزوج العريب واملوىل القرشية. روي ذلك عن عمر وابن مسعود وعمر بع

[ 13بن عبد العزيز وابن سريين. واستدلوا بقوله تعاىل: }إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{ ]اخلجرات: 
أن يزوج  هوحبديث سامل وبقوله صلى هللا عليه وسلم: ))عليك بذات الدين((. وعزم عمر رضي هللا عن
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ابنته من سلمان رضي هللا عنه، وبقوله صلى هللا عليه وسلم: ))اي بين بياضة أنكحوا أاب هند(( ))فقالوا: 
اي رسول هللا أنزوج بناتنا من موالينا، فنزلت: }اي أيها الناس إان خلقناكم من ذكر وأنثى{ ]احلجرات: 

هريرة رضي هللا عنه قال صلى هللا عليه [ اآلية(( رواه أبو داود. وروى الرتمذي من حديث أيب 13
وسلم: ))إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه(( قال: ورواه الليث، عن ابن عجالن، عن 
أيب هريرة مرسال. وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض، وال يكون أحد من العرب كفؤا 

 ن كفؤا من ال جيد املهر والنفقة.لقرشي، وال أحد من املوايل كفؤا للعرب، وال يكو 

[ مبا رواه انفع، عن مواله مرفوعا: ))قريش بعضها لبعض أكفاء إال حائك 3ويف ))التلويح((: احتج له ]
أو حجام((. قال ابن أيب حامت: سألت أيب عنه فقال: هو حديث منكر، ورواه هشام الرازي فزاد فيه: 

 ))دابغ((.

 اكم:قال العيين: هذا احلديث رواه احل

 (1)[." 286ص  22]ج 
)ابب إنكاح الرجل ولده الصغار( ضبط بضم الواو وسكون الالم على أنه مجع ولد،  - 38" .579

ويروى: بفتح الواو والالم، على أنه اسم جنس، وهو أعم من الذكور واإلانث )لقوله( ويف رواية أيب ذر: 
[( أي: من الصغار )فجعل عدهتا ثالثة أشهر قبل البلوغ( 4)تعاىل: }والالئي مل حيضن{ ]الطالق: (2)

ذكره يف معرض االحتجاج يف جواز تزويج الرجل ولده الصغري؛ بيانه أن هللا تعاىل ملا جعل عدهتا ثالثة 
 أشهر قبل البلوغ دل ذلك على جواز تزوجيها قبله.

ستنباط حسن، لكن ليس يف اآلية ختصيص ذلك ابلوالد وال ابلبكر؛ أي: قال احلافظ العسقالين: وهو ا
 فال يتم االستدالل. قال: وميكن أن يقال: األصل يف األبضاع

 [410ص  22]ج 
التحرمي إال ما دل عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة رضي هللا عنها يف تزويج أيب بكر هلا رضي هللا 

داه على األصل، وهلذا السر أورد حديث عائشة رضي هللا عنها يف عنها وهي دون البلوغ، فبقي ما ع
 هذا الباب.

وكأن البخاري أراد هبذه الرتمجة الرد على ابن شربمة، فإن الطحاوي حكى «: التلويح»وقال صاحب 
عنه أن تزويج اآلابء الصغار ال جيوز، وهلن اخليار إذا بلغن. وحكى عنه أيضا أنه منعه فيمن ال توطأ، 

ى ابن حزم عنه أنه قال: إن األب ال يزوج بنته الصغرية حىت تبلغ وأتذن. وزعم أن تزويج النيب وحك
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 صلى هللا عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنني كان من خصائصه.

 غريه وال يلتفت إليه لشذوذه وخمالفته دليل الكتاب والسنة. مل يقل به أحدوقال الطحاوي: 

: جيوز لألب تزويج ابنته الصغرية اليت ال توطأ مثلها؛ لعموم قوله تعاىلوقال املهلب: أمجعوا على أنه 
[ فيجوز نكاح من مل حيضن من أول ما خيلقن، وإمنا اختلفوا يف غري 4}والالئي مل حيضن{ ]الطالق: 

 اآلابء.

وقال ابن حزم: ال جيوز لألب وال لغريه إنكاح الصغري الذكر حىت يبلغ، فإن فعل فهو منسوخ أبدا، 
وأجازه قوم. وقد جوز احلسن والنخعي لألب إجبار ابنته كبرية كانت أو صغرية، بكرا كانت أو ثيبا.." 

(1) 
)حدثين( ابإلفراد )عبد هللا بن حممد( املسندي، قال: )حدثنا سفيان( هو: ابن  - 5424" .580

اري رضي صعيينة )عن عمرو( بفتح العني، هو: ابن دينار )عن عطاء( هو: ابن رابح )عن جابر( األن
هللا عنه، أنه: )قال: كنا نتزود حلوم اهلدي( وهو: ما يهدى إىل احلرم من النعم )على عهد النيب صلى 
هللا عليه وسلم( أي: يف زمانه يف سفران من مكة )إىل املدينة( وهذا يدل على جواز التزود للمسافرين 

 يف أسفارهم، ويف التزود معىن االدخار.

  بن حممد املسندي )حممد( هو: ابن سالم )عن ابن عيينة( سفيان.)اتبعه( أي: اتبع عبد هللا

 وقال احلافظ العسقالين: قيل: إن حممدا هذا هو ابن سالم. انتهى.

والقائل هبذا هو الكرماين ومل يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم، مث رواه من طريق احلميدي: حدثنا 
 «.مسنده»أيب عمر يف  سفيان بن عيينة، وهذه املتابعة أخرجها ابن

 ومطابقة احلديث للرتمجة يف قوله: ))وأسفارهم((.

)وقال ابن جريج( هو: عبد امللك بن عبد العزيز )قلت لعطاء( أي: ابن أيب رابح )أقال( أي: هل قال 
 جابر: كنا نتزود حلوم اهلدي )حىت جئنا املدينة،

 [466ص  23]ج 
 جئنا املدينة.قال( أي: عطاء )ال( أي: مل يقل جابر حىت 

قال احلافظ العسقالين: ليس املراد بقوله: ))ال(( نفي احلكم بل مراده أن جابرا مل يصرح ابستمرار ذلك 
منهم حىت قدموا املدينة فيكون على هذا معىن قوله يف رواية عمرو بن دينار عن عطاء: ))كنا نتزود 

 املدينة. لزم من ذلك بقاؤها معهم حىت يصلوا إىلحلوم اهلدي إىل املدينة(( أي: لتوجهنا إىل املدينة، وال ي

وتعقبه العيين: أبن هذا الكالم واه ألنه قال: إىل املدينة، بكلمة إىل اليت أصل وضعها للغاية وهنا للغاية 
[، وفيما قاله جعل 1املكانية، كما يف قوله تعاىل: }من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى{ ]اإلسراء: 
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 مل يقل به أحد.و إىل للتعليل، 

وقد روى مسلم من حديث ثوابن قال: ذبح النيب صلى هللا عليه وسلم أضحيته مث قال: ))اي ثوابن، 
 (1)أصلح حلم هذه(( فلم أزل أطعمه منه حىت قدم املدينة.." 

")}مكلبني{( حال من قوله: }مما علمتم{ وفائدة هذا احلال مع أنه استغىن عنها بقوله:  .581
ن يعلم اجلوارح موصوفا ابلتكليب، وهو مجع مكلب، وهو مؤدب اجلوارح }علمتم{ أن يكون م

 ومضريها ابلصيد لصاحبها ورائضها لذلك.

وقال احلافظ العسقالين: }مكلبني{ مؤدبني، وليس هو تفعيال من الكلب احليوان املعروف، وإمنا هو 
 من الكلب بفتح الالم، وهو املرض. انتهى.

مل يقل به و يب فاسد، ومعىن غري صحيح، ودعوى اشتقاق من غري أصله، وتعقبه العيين وقال: هذا ترك
بل الذي يقال هنا ما قاله الزخمشري الذي هو املرجع يف التفسري قال: واشتقاقه؛ أي: اشتقاق  أحد

مكلبني من الكلب؛ ألن التأديب أكثر ما يكون يف الكالب، فاشتق من لفظه لكثرته يف جنسه. فإن 
 أيضا: أو من الكلب الذي هو مبعىن الضراوة قيل: قال الزخمشري

 [573ص  23]ج 
يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضاراي به. فاجلواب: أان ما ننكر أن يكون اشتقاق مكلبني من غري 
الكلب الذي هو احليوان، وإمنا أنكران على هذا القائل، قوله: وليس تفعيال من الكلب، وإمنا هو من 

ا فقد فسر ضالكلب، بفتح الالم، فالذي له أدىن مسكة من علم التصريف ال يقول هبذه العبارة، وأي
الكلب، بفتح الالم ابحلرص، وليس كذلك، وإمنا معناه هنا مثل ما قاله الزخمشري: الضراوة، انتهى 

 فليتأمل.

)الصوائد( مجع صائدة )والكواسب( مجع كاسبة، قال العيين: وهو صفة للجوارح، وقال احلافظ 
ر الصوائد  اقتصر على ذكالعسقالين: صفة حمذوف تقديره: الكالب الصوائد، ويف رواية الكشميهين

)اجرتحوا: اكتسبوا( كذا فسرها أبو عبيدة، وليس ذلك من اآلية الكرمية بل هو معرتض بني قوله: 
}مكلبني{، وبني قوله: }تعلموهن{ فذكر الصائد والكواسب تفسريا للجوارح، وذكر اجرتحوا مبعىن: 

ذين ا يف قوله تعاىل: }أم حسب الاكتسبوا استطرادا لبيان أن االجرتاح يطلق على االكتساب، كم
 (2)[.." 21اجرتحوا السيئات{ ]اجلاثية: 
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)ابب قول هللا تعاىل: }فاقرؤوا ما تيسر من القرآن{( ويف رواية أيب ذر عن الكشميهين  - 53" .582
وكل من اللفظني يف السورة. قال املهلب: يريد: ما تيسر من حفظه على اللسان من لغة (1)واألصيلي: 
ل احلافظ العسقالين: واملراد ابلقرآن: الصالة؛ ألن القراءة بعض أركاهنا، فاملراد: صلوا ما وإعراب. قا

 [؛ أي: صالة الفجر.78تيسر عليكم، والصالة تسمى قرآان، قال تعاىل: }وقرآن الفجر{ ]اإلسراء: 

 الصالة، وهو يف، واملفسرون جممعون على أن املراد منه القراءة مل يقل به أحدوتعقبه العيين: أبن هذا 
حجة على مجيع من يرى بفرضية قراءة الفاحتة يف الصالة. وقيل: املراد نفس القراءة؛ أي: فاقرؤوا فيما 

 تصلون ابلليل ما خف عليكم.

 قال السدي: مائة آية.

========== 

 [418ص  30]ج 
 

 ".==================(2) 
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