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")و( ذكر )يف بعض النسخ أو جيامعها( واألول يدل على أنه حيللها بغري اجلماع بقص -1 .1
ن تقدمي ع شعر أو بقلم ظفر مث جيامع، والثاين يدل على أنه حيللها ابجملامعة ألنه ال خيلو

 مس يقع به التحلل، واألوىل أن حيللها بغري اجملامعة تعظيما ألمر احلج، وهللا أعلم

فكشفت عن ثالثة قبور ال مشرفة وال الطئة مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء، رواه Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 احلاكم.

ي رسول اب بكر رأسه بني كتفمقدما، وأ -صلى هللا عليه وسلم  -فرأيت رسول هللا »وزاد: 
، « -لم صلى هللا عليه وس -، وعمر رأسه عند رجل النيب -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

صححه احلاكم. وإذا فرغ من الزايرة أييت الروضة فيكثر فيها من الصالة والدعاء إن مل يكن 
 وقت تكره فيه الصالة.

« قربي ومنربي»ويف رواية « اجلنةما بني بييت ومنربي روضة من رايض »ففي الصحيحني 
عليه الصالة  -ه وعن« قواعد منربي رواتب يف اجلنة»ويقف عند املنرب ويدعو، ففي احلديث 

دهم يده أن يضع أح السلف يستحبونوكان « منربي على ترعة من ترع اجلنة» -والسالم 
عند اخلطبة،  يهايضع يده عل -عليه الصالة والسالم  -على رمانة املنرب النبوي اليت كان 

وهناك اآلن قطعة تدخل الناس أيديهم من طاقة يف املنرب إليها يتربكون هبا يقال إهنا من بقااي 
، وجيتهد أن ال يفوته مدة مقامه صالة يف املسجد. فقد -عليه الصالة والسالم  -منربه 

تص ثبت أن صالة يف مسجده تعدل ألف صالة يف غريه على ما قدمنا، وهذا التفضيل خم
 ابلفرائض.

عليه الصالة  -وقيل يف النفل أيضا، ولعلنا قدمنا ما ينفيه يف كتاب الصالة، وقد اشتهر عنه 
ة يشافه ، وهذا قاله وهو يف املدين« أفضل صالة الرجل يف منزله إال املكتوبة»أن  -والسالم 

يؤثر عنه التنفل مل  -صلى هللا عليه وسلم  -به احلاضرين عنده يف املسجد والغائبني، مث هو 
يف املسجد بل يف بيته من التهجد وركعيت الفجر وغريها، ولو كان كذلك مل يصل انفلة إال 
يف املسجد، أو يكون ذلك هو األكثر، وخالفه قليل يف بعض األحايني خصوصا ومن بيته 

 إىل املسجد نقل قدما واحدة.

املرأة  أمر - عليه وسلم صلى هللا -وقد يقال أيضا إن ذلك إمنا هو يف حق الرجال ألنه 
اليت سألته احلضور والصالة معه أن تصلي يف بيتها مع أن اخلروج هلن كان مباحا إذ ذاك، 
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وقد قدمنا ختريج هذا احلديث يف ابب اإلمامة من كتاب الصالة. فعلم أن إطالق اخلروج 
 ذلك من هلن إذ ذاك كان ليتعلمن ما يشاهدنه من آداب الصالة وحسن أداء الناس وغري

 العلم ويتعودن املواظبة وال يستثقلن الصالة يف البيت وغري ذلك من املصاحل وهللا أعلم.

 

 ويستحب أن خيرج كل يوم إىل البقيع بقيع الغرقد، فيزور القبور اليت هبا خصوصا يوم اجلمعة،
 -م يه وسلصلى هللا عل -ويبكر كي ال تفوته صالة الظهر مع اإلمام يف املسجد، فقد كان 

وقال ألم قيس بنت حمصن ملا أخذ بيدها فذهبا إليه: ترين هذه املقربة؟ قلت نعم. »يزوره 
وإذا  «قال: يبعث منها سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر ويدخلون اجلنة بغري حساب

انتهى إليه قال: السالم عليكم دار قوم مؤمنني، وإان إن شاء هللا بكم الحقون، اللهم اغفر 
 ل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا وهلم.أله

هو يف قبته وقرب العباس و  -رضي هللا عنه  -ويزور القبور املشهورة كقرب عثمان بن عفان 
قرب احلسن بن  والشرقي -رضي هللا عنه  -املشهورة، وفيها قربان الغريب منهما قرب العباس 

كلهم يف   -رضي هللا عنهم  -علي وزين العابدين وولده حممد الباقر وابنه جعفر الصادق 
صلى هللا  -قرب واحد، وعند ابب البقيع عن يسار اخلارج قرب صفية أم الزبري عمة رسول هللا 

يف مسجد  ، ويصلي-رضي هللا عنهما  -، وفيه قرب فاطمة بنت أسد أم علي -عليه وسلم 
وقيل بل يف  ،فاطمة بنت رسول هللا ابلبقيع وهو املعروف ببيت األحزان، وقيل قربها فيه

 (1)الصندوق الذي هو أمام مصلى اإلمام يف الروضة الشريفة، واستبعده". 
 

"وأما من مات من األطفال وهو يرضع، فان له أن يغذى يف اجلنة، ويروى ويشبع، ورد -2 .2
يف احلديث: )إن يف اجلنة شجرة من خري الشجر، هلا ضروع كضروع البقر، فمن مات من 

 [ .1رضعوا منها أمجعون أكتعون أبصعون( ] الصبيان الذين يرضعون،

وورد يف احلديث عن سيد بين عبد مناف بن قصي: )كل مولود ولد يف اإلسالم فهو يف 
 [ .2اجلنة، شبعان راين، يقول: اي رب أورد علي أبوي( ]

ومما يغبط فيه األطفال أهنم ينجون يف القرب من هول السؤال، وغريهم من البالغني يسألون 
                                         

 3/182فتح القدير للكمال ابن اهلمام  (1)
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 السلف يستحبون[ ، ويكرر عليهم السؤال سبعة أايم، وهلذا كان 3ون ويتلتلون ]ويقلقل
عنهم فيها اإلطعام، فأعظم ابلسالمة من هذا اهلول من سالمة، وانهيك ابملعافاة من هذه 

األنبياء/ وأطفال »[ ، وهو اإلمام اجلليل الكبري: 4الفتنة من كرامة، وقد قال النسفي ]
 [ .5« ]اب، وال عذاب القرب، وال سؤال منكر ونكرياملؤمنني ليس عليهم حس

ومتام النعمة والكرامة، أهنم يكونون يف ظل العرش يوم القيامة، مأذوان هلم يف الشفاعة، جمااب 
قوهلم ابلقبول والطاعة، ورد يف احلديث من طريق احلفاظ املتضلعني: )ذراري املسلمني يوم 

، وقال تعاىل: كل نفس مبا كسبت رهينة إال  [6القيامة حتت العرش شافعني ومشفعني( ]
 أصحاب اليمني

[ . مث إذا 8« ]هم أطفال املسلمني»[ ، قال علي بن أيب طالب وعبد هللا بن عمر: 7]
 دخلوا اجلنة كانوا مع أرفع األبوين مكاان، وخري الوالدين فضال وإحسااب.

ك إن أطفال املسلمني ملو »وقد روى ابن أيب الدنيا عن ابن مسعود، وهو كمرفوع السنة: 
 [ ذي اجلاللة واإلمامة:9، وروى ابن حامت عن خالد بن معدان ]« خيدمون يف اجلنة

__________ 

. أكتعون: أتكيد 4/208[ يف نسخة ب: أبضعون. احلديث يف التمهيد البن عبد الرب 1]
ي اتم أ)أمجعون( ، وال يستعمل مفردا عنه، واحده: أكتع، وهو من قوهلم: جبل كتيع: 

( أبصع: كلمة يؤكد هبا، وهو توكيد مرتب ال يقدم على 4/149)النهاية يف غريب احلديث 
 أمجع. )اللسان: بصع( .

 .10/398[ إحتاف السادة املتقني للزبيدي 2]
 [ يتلتلون: يصرعون. )اللسان: تلل(3]

امل ع[ النسفي: عمر بن حممد بن أمحد النسفي، نسبة إىل نسف، من فقهاء احلنفية، 4]
هـ. )الفوائد  537ابلتفسري والفقه واألدب والتاريخ، له مصنفات كثرية، تويف بسمرقند سنة 

 .4/327، لسان امليزان 149البهية ص 
 .1/161[ جمموعة احلواشي البهية على شرح العقائد النسفية 5]
 .5/329، هتذيب اتريخ دمشق 39307، كنز العمال 1/526[ اجلامع الكبري 6]
 .39، 38املدثر [ سورة 7]
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 .2/706[ تفسري جماهد 8]
[ خالد بن معدان بن أيب كرب الكالعي: اتبعي ثقة، ممن اشتهروا ابلعبادة، من فقهاء 9]

الشام بعد الصحابة، قال خالد بن معدان: أدركت سبعني رجال من أصحاب النيب صلى 
يب ابن حجر هـ. )هتذ 104هللا عليه وسلم، كانت إقامته يف محص ابلشام، تويف سنة 

 (1)( .". 5/86، هتذيب ابن عساكر 120 -3/118
 

 "الفاجل:-3 .3

ابجليم يف آخره اجلمل الضخم ذو السنامني حيمل من اهلند، وهو الدهانج بفتح الدال وابجليم 
 . «أن فاجلا تردى يف بئر»يف آخره، كما تقدم يف ابب الدال املهملة، ويف احلديث 

 فالية األفاعي:

أيت إن شاء هللا تعاىل، يف آخر ابب الواو. وقيل هي ضرب من اخلنافس بنات وردان، وسي
 رقط أتلف العقارب يف جحرة الضب.

 األمثال

ومجعها الفوايل ألهنا إذا خرجت، يعلم أن الضب « . آيتكم فالية األفاعي»: قالت العرب: 
رب ي، يضخارج ال حمالة، وإذا رؤيت يف اجلحر علم أن وراءها العقارب واحليات واألفاع

 ألول شر ينتظر بعده شر منه وهللا تعاىل أعلم.

 فتاح:

 كصياح طائر يكىن أم عجالن، تقدم يف آخر ابب العني املهملة.

 الفتع:

 دود أمحر أيكل اخلشب قال الشاعر:

 غداة غادرهتم قتلى كأهنم ... خشب تقصف يف أجوافها الفتع

 الواحدة فتعة قاله ابن سيده.

 الفحل:

حلافر والظلف واخلف وغري ذلك من ذي الروح، ومجعه: أفحل وفحول الذكر من ذي ا
                                         

 335احملاضرات واحملاورات ص/ (1)
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 السلفوفحولة وفحال وفحالة. قال البخاري، يف اجلهاد: وقال راشد بن سعد: كان 
 الفحولة من اخليل، ألهنا أجرى وأجرأ. أي أسرع وأجسر. يستحبون

هللا صلى  رسولوروى احلافظ أبو نعيم من طريق غيالن بن سلمة الثقفي، قال: خرجنا مع 
هللا عليه وسلم، يف بعض أسفاره، فرأينا منه عجبا جاء رجل فقال: اي رسول هللا إنه كان يل 
حائط فيه عيشي وعيش عيايل، ويل فيه انضحان فحالن وقد منعاين أنفسهما، وحائطي 

 ،وما فيه فال يقدر أحد أن يدنو منهما، فنهض نيب هللا صلى هللا عليه وسلم حىت أتى احلائط
فلما « افتح»فقال: إن أمرمها عظيم! فقال صلى هللا عليه وسلم: « . افتح»فقال لصاحبه: 

حرك الباب أقبال وهلما رغاء وجلبة، فلما انفرج الباب ونظرا إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم بركا مث سجدا، فأخذ النيب صلى هللا عليه وسلم برؤوسهما، مث دفعهما إىل صاحبهما، 

 وقال:

فقال القوم: تسجد لك البهائم أفال أتذن لنا ابلسجود « . استعملهما وأحسن علفهما»
ذي إن السجود ال ينبغي إال للحي القيوم، ال»لك؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 « .1« »ال ميوت ولو أمرت أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

 باس رضي هللا تعاىل عنهما قال: ورجاله ثقات، وروى احلافظورواه الطرباين من حديث ابن ع
الدمياطي، يف كتاب اخليل، عن عروة البارقي أنه قال: كانت يل أفراس، وفيها فحل شراؤه 
عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر رضي هللا تعاىل عنه، فأخربته، فكتب 

ألفا  خري الدهقان بني أن يعطيه عشرينإىل سعد بن أيب وقاص رضي هللا تعاىل عنه؛ أن 
وأيخذ الفحل وبني أن يغرم ربع الثمن. فقال الدهقان: ما أصنع ابلفحل؟ وغرم ربع الثمن. 
وقد تقدمت اإلشارة إىل هذا، يف ابب احلاء املهملة، يف لفظ احليوان. ويف الصحيحني 

 (1)وغريمها:". 
 

 رب وقال: ما كنت أظن أن يكون ىف"ىف طريق الشأم اىل صرح قد بىن جبص وآجر، فك-4 .4
هذه األمة من يبىن بنيان هامان لفرعون. وكان ارتفاع بناء السلف قامة وبسطة. قال احلسن:  

                                         
 2/276حياة احليوان الكربى  (1)
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كنت اذا دخلت بيوت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ضربت بيدى اىل السقف. وقال 
لفاسقني. اي أفسق اعمرو بن دينار: اذا على العبد البناء فوق ستة أذرع انداه ملك: اىل أين 

وقال الفضيل: إىن ال أعجب ممن بىن وترك ولكىن أعجب ممن نظر اليه ومل يعترب. وقال ابن 
مسعود: أيتى قوم يرفعون الطني، ويضعون الدين، ويستعملون الرباذين، يصلون اىل قبلتكم، 

 وميوتون على غري دينكم.

إذ كان  ها حال عيسى عليه السالماملهم الرابع أاثث البيت. وللزهد فيه أيضا درجات، أعال
ال يصحبه إال مشط وكوز؛ فرأى إنساان ميشط حليته أبصابعه؛ فرمى ابملشط. ورأى آخر 
يشرب من النهر بكفيه فرمى ابلكوز. وهذا حكم كل أاثث فإنه إمنا يراد ملقصود فإذا استغىن 

قل الدرجات وهو ى أعنه فهو وابل ىف الدنيا واآلخرة. وما ال يستغىن عنه فيقتصر فيه عل
اخلزف ىف كل ما يكفى فيه اخلزف، وال يباىل أن يكون مكسور الطرف اذا كان املقصود 
حيصل به. وأوسطها أن يكون له أاثث بقدر احلاجة صحيح ىف نفسه، ولكن يستعمل اآللة 
الواحدة ىف مقاصد كالذى معه قصعة أيكل فيها ويشرب فيها وحيفظ املتاع فيها. وكان 

استعمال آلة واحدة ىف أشياء للتخفيف. وأعالها أن يكون له بعدد كل  ستحبونالسلف ي
حاجة آلة من اجلنس النازل اخلسيس؛ فإن زاد ىف العدد أو ىف نفاسة اجلنس خرج من مجيع 
أبواب الزهد وركن اىل طلب الفضول. ولينظر اىل سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسرية 

 (1)قالت عائشة رضى هللا عنها: كان". أصحابه رضى هللا عنهم. 
 

إانث اخليل  كانوا يستحبونأهنم « 2»، أو ابن حمرييز « 1»"وروى عن عبادة بن نسى -5 .5
فحول اخليل ىف  وكانوا يستحبونوملا خفى من أمور احلرب، « 3»ىف الغارات والبيات 

 يستحبون وكانوا، « 4»الصفوف واحلصون والسري والعسكر وملا ظهر من أمور احلرب 
 خصيان اخليل ىف الكمني والطالئع، ألهنا أصرب وأبقى ىف اجلهد.

ل، الفحولة من اخلي السلف يستحبونقال: كان  -رضى هللا عنه -وعن أنس بن مالك
وأجرأ. وحكاه البخارى ىف جامعه عن راشد بن سعد قال: كان « 5»ويقولون: هى أجسر 

                                         
 5/266هناية األرب يف فنون األدب  (1)
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 وأجسر. الفحول من اخليل، ألهنا أجرأ السلف يستحبون

 ذكر ما ورد ىف شؤم الفرس وما يذم من عصمها ورجلها

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  -رضى هللا عنهما -روى عن عبد هللا بن عمر
ؤم ىف ثالثة: ىف الش»وىف لفظ عنه صلى هللا عليه وسلم: « . الشؤم ىف الدار واملرأة والفرس»

 ا احلديث:وقد قيل ىف هذ« . الفرس واملرأة والدار

إن املراد ابلشؤم: شؤم املرأة اذا كانت غري ولود، وشؤم الفرس اذا مل يغز عليها وشؤم الدار 
 جار السوء؛ قاله معمر.

« رأة والدارالربكة ىف ثالث: ىف الفرس وامل»وقد صح عن النىب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
 (1)ل هللا". وهو راوى هذا احلديث عن رسو  -. وسئل سامل بن عبد هللا

 

"الزبري أما دون أن أقتل بكل واحد من أهل احلجاز عشرة من أهل الشام فال وجعل ابن -6 .6
الزبري جيهر بذلك فقال له احلصني أكلمك سرا وتكلمين جهرا وأدعوك إىل السلم واخلالفة 
وتدعوين إىل احلرب واملناجزة كذب من زعم أنك داهية العرب اهـ فقد عاب عليه ذلك من 

ة الرأي كما ترى وأنشد صاحب الكشاف وغريه لدى قوله تعاىل }وإن جنحوا للسلم جه
 قول العباس بن مرداس رضي هللا عنه 61فاجنح هلا{ األنفال 

 )السلم أتخذ منها ما رضيت به ... واحلرب يكفيك من أنفاسها جرع(

ذه لوا هبأن يتمث السلف يستحبونويف كتاب الفنت من صحيح البخاري ما نصه كان 
 األبيات عند الفنت

 )احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول(

 )حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت عجوزا غري ذات حليل(

 )مشطاء ينكسر لوهنا وتغريت ... مكروهة للشم والتقبيل(

ال ح قال القسطالين املراد أهنم يتمثلون هبذه األبيات ليستحضروا ما شاهدوه ومسعوه من
الفتنة فإهنم يتذكرون إبنشادها ذلك فيصدهم عن الدخول فيها حىت ال يغرتوا بظاهر أمرها 
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أوال اهـ وال شك أن هذه حالة العامة األغمار الذين مل تضرسهم احلروب وال حنكتهم 
التجارب جتدهم إذا ظهرت خمايل فتنة نسأل هللا العافية استشرفوا إليها ومتنوا خوضها ورمبا 

عضهم وقال وهللا لئن حضرهتا ألفعلن وأفعلن وقد قال عليه الصالة والسالم ال تتمنوا أتىل ب
 لقاء العدو وحال هذا الغمر املتأيل هو الذي أفصح عنه املتنيب بقوله

 )وإذا ما خال اجلبان أبرض ... طلب الطعن وحده والنزاال(

فال تنبغي  ف وقلة االستعدادفهذا القطر املغريب تدارك هللا رمقه على ما ترى من غاية الضع
ألهله املسارعة إىل احلرب مع العدو الكافر مع ما هو عليه من غاية الشوكة والقوة وقد تقرر 
يف علم احلكمة أن املعاندة واملدافعة إمنا حتصل بني املتضادين واملتماثلني وال حتصل بني 

و من". ابب التماثل وإمنا هاملتخالفني وحالنا اليوم مع العدو ليس من ابب التضاد وال من 
(1) 
 

"سبعون ألفا من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأن عيسى، عليه السالم، ينزل من -7 .7
 السماء فيقتل الدجال بباب لد البلدة املعروفة بقرب بيت املقدس.

لم، وبعضها ىف صحيح مس -صلى هللا عليه وسلم  -وكل هذه األلفاظ اثبتة عن رسول هللا 
أن يلقن  السلف يستحبونى أيضا، واألحاديث الصحيحة فيه كثرية جدا، وكان ىف البخار 

 الصبيان أحاديث الدجال ليتحفظوها، وترتسخ ىف نفوسهم، ويتوارثها الناس، وابهلل التوفيق.

 ( :1)¬دحية الكلىب الصحاىب، رضى هللا عنه  - 159

ن فروة بن فضالة ب يقال: بكسر الدال وبفتحها لغتان مشهوراتن. هو دحية بن خليفة
ا بعد بدر، مشاهده كله -صلى هللا عليه وسلم  -الكلىب، أسلم قدميا، وشهد مع رسول هللا 

رقل، بكتاب إىل عظيم بصرى ليدفعه إىل ه -صلى هللا عليه وسلم  -وأرسله رسول هللا 
 - عليه وسلم صلى هللا -وحديثه ىف الصحيحني، وكان جربيل، عليه السالم، أيتى النىب 

 ىف صورته، وكان من أمجل الناس.

وحكى أنه كان إذا قدم من الشام مل تبق معصر إال خرجت تنظر إليه، واملعصر الىت بلغت 
بن  ثالثة أحاديث. روى عنه خالد -صلى هللا عليه وسلم  -سن احمليض. روى عن النىب 
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ة املعروفة قرييزيد، وعبد هللا بن شداد، والشعىب، وغريهم، وشهد الريموك، وسكن املزة ال
 جبنب دمشق، وبقى إىل خالفة معاوية، رضى هللا عنهما.

 دريد بن الصمة: - 160

الشاعر الكافر. مذكور ىف املهذب ىف كتاب السري. هو بضم الدال، وفتح الراء، والصمة 
بكسر الصاد وتشديد امليم، وهو دريد بن الصمة بن احلارث بن معاوية بن جداعة، بضم 

بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، من الشعراء املذكورين، قتل يوم  اجليم، ابن عزية
 حنني كافرا.

* * * 

 

 حرف الذال املعجمة

 ذو اليدين الصحاىب، رضى هللا عنه: - 161

مذكور ىف كتاب الصالة ىف هذه الكتب، امسه اخلرابق بن عمرو، خباء معجمة مكسورة، 
 ومبوحدة وقاف، وهو

_________¬ 

، اجلرح والتعديل 3/878، التاريخ الكبري للبخارى 4/294( طبقات ابن سعد 1)¬
، سري أعالم 2/222، اتريخ األسالم 2/130، أسد الغابة 2/461، االستيعاب 3/1996

. تقريب 1/471، اإلصابة 307 - 3/306، هتذيب التهذيب البن حجر 2/550النبالء 
 (1)”..". زة ومات يف خالفة معاوية دصحايب جليل نزل امل“( وقال: 1821التهذيب )

 

 "راشد بن سعد؟ قال: ما شأنه هو أحب إيل من مكحول.-8 .8

( : دخلت على طاوس، فقال: ما فعل راشد بن سعد؟ قلت: 1وقال أرطاة بن املنذر )
 خبري، فقال: أقرئه مين السالم.

أثبت أهل  ( : راشد بن سعد املقرائي من محري، من2وقال املفضل بن غسان الغاليب )
 الشام.
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( : كان من أهل محص، وكان ثقة، مات سنه مثان ومئة يف خالفه 3قال حممد بن سعد )
 ( .4هشام بن عبد امللك )

 السلف يستحبون( : وقال راشد بن سعد: كان 5قال البخاري يف اجلهاد من"اجلامع" )
 ( .8( وأجسر )7( ألهنا أجرأ )6الفحوله من اخليل )

 "، وروى له الباقون سوى مسلم.وروى له يف "األدب

__________ 

 ( من ابن عساكر.1)

 ( كذلك.2)

 .456/  7( الطبقات: 3)
 .113( أنه تويف سنة 310( وذكر خليفة يف "الطبقات" )4)

وكذلك أرخه ابن حبان يف "الثقات"، وأبو عبيد، واحلريب، وابن قافع يف "الوفيات". وصحح 
 ( .53/  14ي: )عمدة القار  108العيين وفاته سنة 

 .36/  4( البخاري: 5)
 ( قوله: من اخليل"ليس يف املطبوع من اجلامع.6)

 ( من اجلراءة، ويكون أيضا من اجلري، لكن االول ابهلمز، والثاين بدونه.7)

( وقال أبو زرعة الدمشقي: قلت، يعين لعبد الرمحن بن إبراهيم: فمن يوازي عندك خالد 8)
( . 601فذكر: ابن أيب عوف، وراشد بن سعد" )اترخيه: بن معدان يف مذهبه وعلمه؟ 

 (1)ووثقه ابن حبان، الذهيب، وابن حجر وزاد: كثري االرسال".". 
 

 "حرف الراء-9 .9

 ابب الراء بعدها األلف

راشد بن سعد املقرىء: ويقال: احلرب أىب احلمص، روى عن أنس بن مالك، وثوابن  - 644
بن  ، وجبلة بن األزرق، وذى خمرب احلبشى، وسعد-لم صلى هللا عليه وس -موىل رسول هللا 

أىب وقاص، وأىب أمامة صدى بن عجالن الباهلى، وعاصم بن محيد السلوى، وعبد هللا ابن 
                                         

 9/11هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  (1)



13 

 

بسر املازىن، وأىب عامر عبد هللا بن احلى اهلوزىن، وعبد الرمحن بن جبري بن نفري، وعبد الرمحن 
عاص، لسلمى، وعتبة بن عبد السلمى، وعمرو بن البن عائذ اليماىل، وعبد الرمحن بن قتاتة ا

وعمري بن سعد، وعوف بن مالك، وعومير أىب الدرداء، ومعاوية ابن أىب سفيان، وشهد معه 
 صفني، واملقدام بن معدى كرب، ويزيد بن مخري اليزىن، ويعلى بن مرة.

حبيب بن و روى عنه األحوص بن حكيم بن عمري، وأينع بن عبد الكالعى، وثور بن يزيد، 
صاحل، وجرير بن عثمان، وصفوان بن عمرو، وعبد الرمحن بن سليمان بن أىب اجلون، وعلى 
بن أىب طلحة، وعمر بن جعثم، وحممد بن سليمان بن أىب ضمرة، وحممد بن الوليد الزبيدى، 
ومعاوية بن صاحل احلضرمى، ويزيد بن مخري الرحىب، وأبو شعبة يونس بن عثمان املقداى، 

ر بن عبد هللا بن أىب مرمي. قال أبو بكر األثرم، عن أمحد بن جنيد: ال أبس به. وأبو بك
وقال حيىي، وأبو حامت، والعجلى، والنسائى: ثقة. وقال الدارقطىن: ال أبس به. وقال حيىي، 
وأبو حامت: يعترب به إذا مل حيدث عنه مرتوك. وقال حممد بن سعد: كان من أهل محص، 

ان ومائة ىف خالفة هشام ابن عبد امللك. وقال البخارى ىف كتاب وكان ثقة، مات سنة مث
أخرب. الفحولة؛ ألهنا أجرأ و  السلف يستحبوناجلباه من اجلامع. وقال راشد بن سعد: كان 

 وروى له ىف األدب، وروى له الباقون سوى مسلم، وأبو جعفر الطحاوى.

__________ 

، ح امليم، وسكون القاف، وفتح الراءىف املختصر: راشد بن سعد املقرأى: بفت - 644
 بعدها مهزة، مث ايء، احلمصى، ثقة، كثري اإلرسال.

( 9/8( ، وهتذيب الكمال )1859قال ىف التقريب: ثقة، كثري اإلرسال. انظر: التقريب )
( ، واجلرح والتعديل 3/994( ، والتاريخ الكبري )7/456( ، وطبقات ابن سعد )1826)
 (1)( .". 2/7206( ، وميزان االعتدال )1/299( ، والكاشف )3/2187)
 

 "حيسنب من الكالم زوانيا ... ويصدهن عن اخلنا اإلسالم-10 .10

الفرع الثاين: اعلم أنه يستحب اإلكثار من التلبية يف دوام اإلحرام، ويتأكد استحباهبا يف كل 
ند وع صعود وهبوط، وحدوث أمر من ركوب، أو نزول، أو اجتماع رفاق، أو فراغ من صالة
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إقبال الليل والنهار، ووقت السحر، وغري ذلك من تغاير األحوال، وعلى هذا أكثر أهل 
 العلم.

قال صاحب املهذب: يستحب أن يكثر من التلبية، ويليب عند اجتماع الرفاق، ويف كل 
 -هللا عنه  رضي -صعود وهبوط، ويف أدابر الصلوات، وإقبال الليل والنهار، ملا روى جابر 

يليب إذا رأى ركبا أو صعد أكمة أو هبط  -صلى هللا عليه وسلم  -ن رسول هللا قال: كا
واداي، ويف أدابر املكتوبة وآخر الليل. انتهى حمل الغرض منه. ومل يتكلم النووي يف شرحه 

حديث  يف« التلخيص احلبري»للمهذب على حديث جابر املذكور، وقال ابن حجر يف 
الشيخ يف املهذب، وبيض له النووي، واملنذري، وقد رواه  جابر املذكور: هذا احلديث ذكره

ابن عسكر يف خترجيه ألحاديث املهذب من طريق عبد هللا بن حممد بن انجية يف فوائده 
« ي ركبايليب إذا لق -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »إبسناد له إىل جابر قال: 

عمر،  عن سعيد بن سامل، عن عبد هللا بنفذكره، ويف إسناده من ال يعرف، وروى الشافعي، 
عن انفع عن ابن عمر أنه كان يليب راكبا، وانزال، ومضطجعا. وروى ابن أيب شيبة من رواية 

بطوا التلبية يف أربعة مواضع: يف دبر الصالة، وإذا ه السلف يستحبونابن سابط قال: كان 
ته. د: وإذا استقلت ابلرجل راحلواداي أو علوه، وعند التقاء الرفاق، وعند خيثمة حنوه وزا

 انتهى من التلخيص.

مسعت بعض أهل العلم يستحب التلبية دبر كل صالة، وعلى  « : املوطأ»وقال مالك يف 
كل شرف من األرض. ويستأنس حلديث جابر املذكور بقول البخاري، ابب التلبية: إذا 

 أنظر أما موسى كأين» احندر يف الوادي، مث ساق بسنده احلديث عن ابن عباس وفيه قال:
ديث: أن يف شرح هذا احلديث، ويف احل« الفتح»وقال يف « إليه، إذا احندر يف الوادي يليب

 التلبية يف بطون األودية من سنن املرسلني، وأهنا تتأكد عند اهلبوط كما تتأكد عند الصعود.

القدوم والسعي  فالفرع الثالث: اعلم أن العلماء اختلفوا يف استحباب التلبية يف حال طوا
بعده، وممن قال إنه ال يليب يف طواف القدوم، والسعي بعده: مالك وأصحابه، وهو اجلديد 

 (1)الصحيح من قويل الشافعي، وقال ابن عيينة: ما رأيت أحدا يقتدى به يليب". 
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 "هذا مذهب أيب عبيدة.-11 .11

 بن األنباري.قاله ا والثالث: أهنا دخلت على اجلذع لتلصقه ابهلز، فهي مفيدة لاللصاق،

قوله تعاىل: تساقط قرأ ابن كثري، وانفع، وأبو عمرو، وابن عامر، والكسائي، وأبو بكر عن 
اء مفتوحة ابلت« تساقط»ابلتاء مشددة السني، وقرأ محزة، وعبد الوارث: « تساقط»عاصم: 

وقرأ ، بضم التاء وكسر القاف خمففة السني« تساقط»خمففة السني، وقرأ حفص عن عاصم: 
فهذه  ابلياء مفتوحة وتشديد السني وفتح القاف.« يساقط»يعقوب، وأبو زيد عن املفضل: 

سني ورفع بفتح الياء وسكون ال« يسقط»القراءات املشاهري. وقرأ أيب بن كعب، وأبو حيوة: 
ورفع  أبلف وختفيف السني« يساقط»القاف. وقرأ عبد هللا بن عمرو، وعائشة، واحلسن: 

 قاف. وقرأ الضحاك، وعمرو بن دينار:الياء وكسر ال

برفع الياء وكسر القاف مع سكون السني وعدم األلف. وقرأ عاصم اجلحدري، « يسقط»
وأبو عمران اجلوين مثله، إال أنه ابلتاء. وقرأ معاذ القارئ، وابن يعمر مثله، إال أنه ابلنون. 

سني ورفع مع سكون ال ابلتاء مفتوحة« تسقط»وقرأ أبو رزين العقيلي، وابن أيب عبلة: 
قال بتاءين مفتوحني وأبلف. و « تتساقط»القاف. وقرأ أبو السمال العدوي، وابن حذمل: 

« تساقط»فاملعىن: يتساقط، فأدغمت التاء يف السني. ومن قرأ « يساقط»الزجاج: من قرأ 
إنه ابلتاء والتخفيف، ف« تساقط»فكذلك أيضا، وأنث ألن لفظ النخلة مؤنث. ومن قرأ 

ذهب إىل معىن: يساقط اجلذع « يساقط»اجتماع التاءين. ومن قرأ « تتساقط»من  حذف
ابلنون، فاملعىن: حنن نساقط عليك، فنجعله لك آية، والنحويون « نساقط»عليك. ومن قرأ 

 يقولون:

منصوب على التمييز إذا قلت: يساقط أو يتساقط، املعىن: يتساقط اجلزع رطبا. « رطبا»إن 
 وإذا قلت:

 ابلتاء، فاملعىن: تتساقط النخلة رطبا.تساقط 

 قوله تعاىل: جنيا قال الفراء: اجلين: اجملتىن، وقال ابن األنباري: هو الطري، واألصل:

جمنو، صرف من مفعول إىل فعيل، كما يقال: قديد، وطبيخ، وقال غريه: هو الطري بغباره 
الرطب رطبا  عليه، سقط ومل يكن لتلك النخلة رأس، فأنبته هللا تعاىل، فلما وضعت يدها

 للنفساء الرطب من أجل مرمي عليها السالم. السلف يستحبونوكان 
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قوله تعاىل: فكلي أي: من الرطب واشريب من النهر وقري عينا بوالدة عيسى عليه السالم. 
قال الزجاج: يقال: قررت به عينا أقر، بفتح القاف يف املستقبل وقررت يف املكان أقر بكسر 

منصوب على التمييز. وروى ابن األنباري عن األصمعي أنه قال: معىن « : يناوع»القاف، 
« قري»ولتربد دمعتك، ألن دمعة الفرح ابردة، ودمعة احلزن حارة. واشتقاق « وقري عينا»

ت غاية أملك بلغ« قري عينا»من القرور، وهو املاء البارد. وقال لنا أمحد بن حيىي: تفسري 
 اف إىل غريه. واحتج بقول عمرو بن كلثوم:حىت تقر عينك من االستشر 

 «1»بيوم كريهة ضراب وطعنا ... أقر به مواليك العيوان 
 أي ظفروا وبلغوا منتهى أمنيتهم، فقرت أعينهم من تطلع إىل غريه.

 قوله تعاىل: فإما ترين وقرأ ابن عباس، وأبو جملز، وابن السميفع، والضحاك، وأبو العالية،

__________ 

 (1).". -قرر -« اللسان»و  362/ 2« خمتار الشعر اجلاهلي»ت يف ( البي1)
 

"املهم الرابع أاثث البيت وللزهد فيه أيضا درجات أعالها حال عيسى املسيح -12 .12
صلوات هللا عليه وسالمه وعلى كل عبد مصطفى إذ كان ال يصحبه إال مشط وكوز فرأى 

رمى ابلكوز شرب من النهر بكفيه فإنساان ميشط حليته أبصابعه فرمى ابملشط ورأى آخر ي
وهذا حكم كل أاثث فإنه إمنا يراد ملقصود فإذا استغىن عنه فهو وابل يف الدنيا واآلخرة وماال 
يستغىن عنه فيقتصر فيه على أقل الدرجات وهو اخلزف يف كل ما يكفي فيه اخلزف وال 

اثث يكون له أ يبايل أبن يكون مكسور الطرف إذا كان املقصود حيصل به وأوسطها أن
بقدر احلاجة صحيح يف نفسه ولكن يستعمل اآللة الواحدة يف مقاصد كالذي معه قصعة 

مال آلة واحدة يف استع السلف يستحبونأيكل فيها ويشرب فيها وحيفظ املتاع فيها وكان 
أشياء للتخفيف وأعالها أن يكون له بعدد كل حاجة آلة من اجلنس النازل اخلسيس فإن 

د أو يف نفاسة اجلنس خرج عن مجيع أبواب الزهد وركن إىل طلب الفضول ولينظر زاد يف العد
إىل سرية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسرية الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني فقد قالت 
عائشة رضي هللا عنها كان ضجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة 

                                         
 3/127زاد املسري يف علم التفسري  (1)
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 (1)¬من أدم حشوها ليف 
وقال الفضيل ما كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال عباءة مثنية ووسادة من أدم 

 (2)¬حشوها ليف 
وروي أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو 
انئم على سرير مرمول بشريط فجلس فرأى أثر الشريط يف جنبه عليه السالم فدمعت عينا 

فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم ما الذي أبكاك اي ابن اخلطاب قال ذكرت كسرى  عمر
وقيصر وما مها فيه من امللك وذكرتك وأنت حبيب هللا وصفيه ورسوله انئم على سرير مرمول 
ابلشريط فقال صلى هللا عليه وسلم أما ترضى اي عمر أن تكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة قال 

( ودخل رجل على أيب ذر فجعل يقلب بصره 3)¬ قال فذلك كذلك بلى اي رسول هللا
يف بيته فقال اي أاب ذر ما أرى يف بيتك متاعا وال غري ذلك من األاثث فقال إن لنا بيتا نوجه 
إليه صاحل متاعنا فقال إنه ال بد لك من متاع ما دمت ههنا فقال إن صاحب املنزل ال 

ري محص على عمر رضي هللا عنهما قال له ما معك يدعنا فيه وملا قدم عمري بن سعيد أم
من الدنيا فقال معي عصاي أتوكأ عليها وأقتل هبا حية إن لقيتها ومعي جرايب أمحل فيه 

 طعامي ومعي قصعيت آكل فيها وأغسل فيها رأسي وثويب

ومعي مطهريت أمحل فيها شرايب وطهوري للصالة فما كان بعد هذا من الدنيا فهو تبع ملا 
فقال عمر صدقت رمحك هللا وقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من سفر فدخل معي 

على فاطمة رضي هللا عنها فرأى على ابب منزهلا سرت ويف يديها قلبني من فضة فرجع فدخل 
عليها أبو رافع وهي تبكي فأخربته برجوع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فسأله أبو رافع 

وارين فأرسلت هبما بالال إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال من أجل التسرت والس
وقالت قد تصدقت هبما فضعهما حيث ترى فقال اذهب فبعه وادفعه إىل أهل الصفة فباع 
القلبني بدرمهني ونصف وتصدق هبما عليهم فدخل عليها صلى هللا عليه وسلم فقال أبيب 

ه وسلم على ابب عائشة سرتا ( ورأى رسول هللا صلى هللا علي4)¬أنت قد أحسنت 
 فهتكه

_________¬ 

( حديث عائشة كان ضجاع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة 1)¬
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 من أدم حشوها ليف

 رواه أبو داود والرتمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه

ن م( حديث ما كان فراش رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال عباءة مثنية ووسادة 2)¬
 أدم حشوها ليف

رواه الرتمذي يف الشمائل من حديث حفصة بقصة العباءة وقد تقدم ومن حديث عائشة 
 بقصة الوسادة وقد تقدم قبله بعض طرقه

( حديث دخل عمر على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو انئم على سرير 3)¬
ه من حديثه وقد ليمرمول بشريط النخل فجلس فرأى أثر الشريط يف جنبه احلديث متفق ع

 تقدم

( حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على منزهلا سرتا ويف يديها قلبني 4)¬
من فضة فرجع احلديث مل أره جمموعا وأليب داود وابن ماجه من حديث سفينة إبسناد جيد 
أنه صلى هللا عليه وسلم جاء فوضع يديه على عضاديت الباب فرأى القرام قد ضرب يف 

 البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي انظر فأرجعه انحية

احلديث رواه النسائي من حديث ثوابن إبسناد جيد قال جاءت ابنة هبرية إىل النيب صلى 
هللا عليه وسلم ويف يدها فتخ من ذهب احلديث وفيه أنه وجد يف يد فاطمة سلسلة من 

قعد فأمرت خرج ومل ي ذهب وفيه يقول الناس فاطمة بنت حممد يف يدها سلسلة من انر وأنه
ابلسلسلة فبيعت فاشرتت بثمنها عبد فأعتقته فلما مسع قال احلمد هلل الذي جنى فاطمة من 

 (1)النار". 
 

"وقالت أيضا ما ألفيته السحر األعلى إال انئما تعين رسول هللا صلى هللا عليه -13 .13
ضطجع على خر الليل اوسلم، ويف اخلرب اآلخر كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا أوتر من آ
هذه  يستحبون السلفشقه األمين ضجعة حىت أيتيه بالل فيخرج معه إىل الصالة فقد كان 
هريرة ومروان  منهم أبو -الضجعة بعد الوتر وقبل صالة الصبح حىت قال بعضهم فهي سنة 

 نوالنوم من آخر الليل ويف الثلث األخري مزيد ألهل املشاهدة واحلضور ألنه كشف هلم م -
                                         

 4/237إحياء علوم الدين  (1)
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امللكوت واستماع العلوم من اجلربوت وهو راحة وسكن للعمال وأهل اجملاهدة ولذلك 
حظرت الصالة بعد صالة الفجر وبعد صالة العصر ليسرتيح عمال هللا عز وجل وأهل أوراد 
الليل والنهار فيهما، والنوم من آخر الليل هو نقصان ألهل السهو والغفلة من حيث كان 

ليقظة ألنه آخر خدمة أولئك ففيه راحتهم وهو تطاول النوم والغفلة مزيدا ألهل الشهود وا
 هبؤالء فهو نقصهم وليفصل العبد يف تضاعيف صالة الليل جبلوس يسبح فيه مائة تسبيحة
فذلك ترويح له وعون على الصالة وهو داخل يف قوله تعاىل: )ومن الليل فسبحه وأدابر 

أحد الوجهني على قراءة من نصب وإن  ، أي أعقاب الصالة يف40السجود( سورة ق: 
أراد املزيد أحيا الوردين اللذين من أول الليل أحدمها بني العشاءين والثاين قبل نومة الناس 
فإن إحياء هذين الوردين عند بعض العلماء أفضل من صيام يوم مث ليقم الورد الرابع وهو ما 

الفجر  مس وهو السحر اخلري قبل طلوعبني الفجرين وهو أول ثلث الليل األخري أو الورد اخلا
الثاين وهو يصلح للقراءة واالستغفار إن كان مل يعتد للقيام يف جوف الليل، ويف خرب أيب 
موسى ومعاذ ملا التقيا قال معاذ أليب موسى: كيف تصنع يف قيام الليل؟ قال: أقومه أمجع 

يف نوميت  أانم مث أقوم وأحتسبال أانم منه شيئا وأتفوق القرآن فيه تفوقا، قال معاذ: لكين 
ما أحتسب يف قوميت، فذكرا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أليب موسى: معاذ 
أفقه منك، وقد كان بعضهم ال ينام حىت يغلبه النوم، وكان بعض السلف يقول: هي أول 

امي عن وصف شنومة فإن انتبهت مث عدت إىل نومة أخرى فال أانم هللا عيين، وسئل فزارة ال
األبدال وكانوا يظهرون له فقال أكلهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة وصمتهم حكمة 
وعلمهم قدرة، وقيل آلخر صف لنا اخلائفني، فقال: أكلهم أكل املرضى ونومهم نوم الغرقى 
وال يدع العبد أن يقوم مقدار مخس الليل أو سدسه وهو ورد من أوراد الليل أو وردان على 

تالفهما يف الطول والقصر متفرقا كان قيامه أو متصال وأي ورد أحياه من الليل أبي نوع اخ
من األذكار فقد دخل يف أهل الليل وله معهم نصيب ومن أحيا أكثر ليلته أو نصفها كتب 
له إحياء مجيعها وتصدق عليه مبا بقي منها، ومن صلى يف ليلة عشرين ركعة وأوتر بعدها 

ه أحياها بفضل هللا ورمحته، وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بثالث حسب له كأن
يقوم ليلة نصف الليل وليلة ثلثه وليلة ثلثيه وذلك مذكور يف أول اآليتني من قيام الليل يف 
سورة املزمل وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقوم ليلة نصف الليل ونصف سدسه 
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 (1)معه ويقوم". 
 

أشهد أشهد، وكان هشام بن عروة يقول: ال تسألوهم اليوم عما أحدثوا "فالن: -14 .14
فإهنم قد أعدوا له جوااب، ولكن اسألوهم عن السنن فإهنم ال يعرفوهنا، وكان الشعيب رمحه هللا 
تعاىل إذا نظر إىل ما أحدث الناس من الرأي واهلوى يقول: لقد كان القعود يف هذا املسجد 

ذ صار فيه هؤالء املراؤون فقد بغضوا إيل اجللوس فيه وألن أقعد أحب إيل مما يعدل به فم
على مزبلة أحب إيل من أن أجلس فيه وكان يقول ما حدثوك عن السنن واآلاثر فخذ به 

لسلف اوما حدثوك عما أحدثوا من رأيهم فاخمط عليه، وقد قال مرة: فبل عليه، وقد كان 
م من جعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلالعي والبله عن علوم املعقول، وقد  يستحبون

اإلميان إذ قرنه ابحلياء فقال: احلياء والعي شعبتان من اإلميان والبذاء والبيان شعبتان من 
 النفاق.

وقال عليه السالم: أبغض اخللق إىل هللا عز وجل البليغ الذي يتخلل الكالم بلسانه كما 
سان الرطب، وقال يف حديث آخر: العي عن الليتخلل الباقر اخلال بلساهنا يعين احلشيش 

ال عي القلب، وقال: إن هللا عز وجل كره لكم البيان كل البيان فصار الفقه إمنا هو فقه 
القلب عن الرب سبحانه وتعاىل وصار فقه اللسان ابلبيان إمنا هو عي القلب عن الشهادة 

و اليوم عيب، ومن واإليقان وعي اللسان وطول الصمت الذي كان يستحبه السلف ه
املتكلمني من ال يعرف من كالم البدع وعلم املنافقني الذي ذمه القدماء هو اليوم سنة وأهل 
النطق به هم العلماء اليوم، ولقد صار املعروف منكرا واملنكر معروفا وصار السنة بدعة 

هور: شوالبدعة سنة، وكذلك جاءت به األخبار يف وصف علماء آخر الزمان، ويف اخلرب امل
إن هللا تعاىل يبغض الثراثرين املتشدقني، فمن غلب عليه هذا الوصف فكان متشدقا بليغا 
يف علم الرأي واملعقول عيي القلب عن مشاهدة اليقني وعلم اإلميان كان إىل النفاق أقرب، 
ومن حقيقة اإلميان أبعد، وقد كان أبو سليمان الداراين يقول: ال ينبغي ملن أهلم شيئا من 

 ريات أن يعمله حىت يسمع به يف األثر فيحمد هللا تعاىل إذا وافق ما يف نفسه.اخل
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وقال بعض العارفني: ما قبلت خاطرا من قليب حىت يقيم يل شاهدي عدل من كتاب وسنة 
وكان إمامنا أبو حممد سهل رمحه هللا تعاىل يقول: ال يبلغ العبد حقيقة اإلميان حىت يكون 

لفرائض ابلسنة، وأكل احلالل ابلورع، واجتناب النهي من الظاهر، فيه هذه األربع: أداء ا
والباطن والصرب على ذلك حىت املمات، وقد كانوا يعيبون على من تكلم بعد طلوع الفجر 
إىل طلوع الشمس بغري ذكر هللا تعاىل وكانوا خيرجون املتحدثني من املساجد فال يبقى فيه 

السلف يستعظمون يسري احلديث يف الدين ودقائق  إال مصل أو ذاكر هلل تعاىل، وقد كان
 البدع يف اإلسالم لعظم اإلميان والسنة يف قلوهبم وملعرفتهم حبقيقة املعروف، قال عبد هللا بن

مغفل البنه وقد مسعه يقرأ خلف اإلمام: اي بين إايك واحلدث إايك واحلدث، وقال سعد بن 
 (1) أيب وقاص رضي هللا عنه البنه عمر وقد مسعه".

 

"أخرى يف غري أشهر احلج وذلك مجلة إمتام احلج والعمرة املأمور به كذلك قاله -15 .15
 مجهور الصحابة: كعمر وعثمان وعلي وغريهم.

وقد روي: أنه يف شهر رجب حوادث عظيمة ومل يصح شيء من ذلك فروي: أن النيب صلى 
يل: يف اخلامس ين منه وقهللا عليه وسلم ولد يف أول ليلة منه وأنه بعث يف السابع والعشر 

والعشرين وال يصح شيء من ذلك وروى إبسناد ال يصح عن القاسم بن حممد: أن اإلسراء 
ابلنيب صلى هللا عليه وسلم كان يف سابع وعشرين من رجب وانكر ذلك إبراهيم احلريب وغريه 

{ توروي عن قيس بن عباد قال: يف اليوم العاشر من رجب: }ميحوا هللا ما يشاء ويثب
 [ .39]الرعد: 

وكان أهل اجلاهلية يتحرون الدعاء فيه على الظامل وكان يستجاب هلم وهلم يف ذلك أخبار 
مشهورة قد ذكرها ابن أيب الدنيا يف كتاب جماب الدعوة وغريه وقد ذكر ذلك لعمر بن 
اخلطاب فقال عمر: إن هللا كان يصنع هبم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض وإن هللا جعل 

موعدهم والساعة أدهى وأمر وروى زائدة بن أيب الرقاد عن زايد التميمي عن أنس الساعة 
قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا دخل رجب قال: "اللهم ابرك لنا يف رجب 
وشعبان وبلغنا رمضان" وروي عن أيب إمساعيل األنصاري أنه قال: مل يصح يف فضل رجب 
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فإن هذا اإلسناد فيه ضعف ويف هذا احلديث دليل على غري هذا احلديث ويف قوله نظر 
استحباب الدعاء ابلبقاء إىل األزمان الفاضلة إلدراك األعمال الصاحلة فيها فإن املؤمن ال 

ن أ السلف يستحبونيزيده عمره إال خريا وخري الناس من طال عمره وحسن عمله وكان 
كان يقال: من مات كذلك ميوتوا عقب عمل صاحل من صوم رمضان أو رجوع من حج و 

غفر له كان بعض العلماء الصاحلني قد مرض قبل شهر رجب فقال: إين دعوت هللا أن 
 يؤخر وفايت إىل شهر رجب فإنه بلغين أن هلل فيه عتقاء فبلغه هللا ذلك ومات يف شهر رجب.

 شهر رجب مفتاح أشهر اخلري والربكة قال أبو بكر الوراق البلخي: شهر رجب شهر للزرع
وشعبان شهر السقي للزرع ورمضان شهر حصاد الزرع وعنه قال: مثل شهر رجب مثل 
الريح ومثل شعبان مثل الغيم ومثل رمضان مثل القطر وقال بعضهم: السنة مثل الشجرة 
وشهر رجب أايم توريقها وشعبان أايم تفريعها ورمضان أايم قطفها واملؤمنون قطافها جدير 

بطالة أن يبيضها ابلتوبة يف هذا الشهر ومبن ضيع عمره يف ال مبن سود صحيفته ابلذنوب أن
 (1)يغتنم فيه ما بقي من العمر.". 

 

"يشتهر فضله من األزمان أو األماكن أو األشخاص قد يكون غريه أفضل منه -16 .16
ل إما مطلقا أو خلصوصية فيه ال يتفطن هلا أكثر الناس فيشتغلون ابملشهور عنه ويفوتون حتصي

فضيلة ما ليس مبشهور عندهم وفيه دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس ابلطاعة 
عشاءين إحياء ما بني ال السلف يستحبونجل كما كان طائفة من وأن ذلك حمبوب هلل عز و 

ابلصالة ويقولون: هي ساعة غفلة ولذلك فضل القيام يف وسط الليل املشمول الغفلة ألكثر 
الناس فيه عن الذكر وقد قال النيب صلى هللا عليه وسلم: "إن استطعت أن تكون ممن يذكر 

ر العشاء إىل ان النيب صلى هللا عليه وسلم يريد أن يؤخهللا يف تلك الليلة فكن" وهلذا املعىن ك
نصف الليل وإمنا علل ترك ذلك خلشية املشقة على الناس وملا خرج على أصحابه وهم 
ينتظرونه لصالة العشاء قال هلم: "ما ينتظرها أحد من أهل األرض غريكم" ويف هذا إشارة 

 فضل يوجد فيه ذاكر له وهلذا ورد يفإىل فضيلة التفرد بذكر هللا يف وقت من األوقات ال 
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الذكر يف األسواق ما ورد من احلديث املرفوع واآلاثر املوقوفة حىت قال أبو صاحل: إن هللا 
ليضحك ممن يذكره يف السوق وسبب ذلك أنه ذكر يف موطن الغفلة بني أهل الغفلة ويف 

م أحب إليهم مما ذا كان النو حديث أيب ذر املرفوع: "ثالثة حيبهم هللا قوم ساروا ليلتهم حىت إ
 يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقين ويتلو آاييت وقوم كانوا يف سرية فاهنزموا فتقدم

أحدهم فلقي العدو فصرب حىت قتل وذكر أيضا قوما جاءهم سائل فسأهلم فلم يعطوه فانفرد 
نهم وبينه فأحبهم هللا سرا بيأحدهم حىت أعطاه سرا" فهؤالء الثالثة انفردوا عن رفقتهم مبعاملة 

 هللا فكذلك من يذكر هللا يف غفلة الناس أو من يصوم يف أايم غفلة الناس عن الصيام.

ويف إحياء الوقت املغفول عنه ابلطاعة فوائد: منها: أنه يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها 
ء وقد صام بعض فيه رايأفضل ال سيما الصيام فإنه سر بني العبد وربه وهلذا قيل: إنه ليس 

السلف أربعني سنة ال يعلم به أحد كان خيرج من بيته إىل سوقه ومعه رغيفان فيتصدق هبما 
ملن صام  بونوكانوا يستحويصوم فيظن أهله أنه أكلهما ويظن أهل السوق أنه أكل يف بيته 

مدهنني  اأن يظهر ما خيفي به صيامه فعن ابن مسعود: أنه قال: إذا أصبحتم صياما فأصبحو 
وقال قتادة: يستحب للصائم أن يدهن حىت تذهب عنه غربة الصيام وقال أبو التياح: أدركت 
أيب ومشيخة احلي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صاحل ثيابه ويروى أن عيسى بن مرمي عليه 
السالم قال: "إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن حليته وليمسح شفتيه من دهنه حىت ينظر 

 (1)ه فريى أنه ليس بصائم".". الناظر إلي
 

"والقصواء، وقيل هي ثالث. وكان له محار يقال له عفري، وكان له يف وقت -17 .17
عشرون لقحة، ومائة شاة، وثالثة أرماح وثالثة أقواس وستة أسياف ودرعان وترس، وانظر  

زي وهو يف يكتاب أمتاع اإلمساع مبا للرسول من األبناء واألموال واحلفدة واملتاع للتقي املقر 
 ست جملدات.

لسلف افائدة يف حواشي ابن غازي على الصحيح نقال عن ابن بطال على قول الراوي: كان 
الفحولة ما نصه: مل ينقل عن السلف ركوب اإلانث، إال عن سعد بن أيب وقاص  يستحبون
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 فإنه كانت له فرس أنثى بلقاء.

عدي مرىء القيس التميمي السأعجوبة ترجم احلافظ يف اإلصابة للزبرقان بن بدر بن ا
الصحايب اجلليل ذكر الكوكيب أنه وفد على عبد امللك، وقاد إليه مخسة عشرين فرسا ونسب  
كل فرس إىل آابئه وأمهاته، وحلف على كل فرس منها ميينا غري اليت حلف هبا على غريها. 

 ل.يفقال عبد امللك: عجيب من اختالف أميانه أشد من عجيب مبعرفته أبنساب اخل

 ابب يف املسرج

يف كتاب أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم البن حيان اإلصبهاين، عن أيب عبد الرمحن »
 الفهري قال:

شهدت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم حنني يف يوم صائف شديد احلر فقال: اي 
يب داود أ بالل أسرج يل فرسي فأخرج سرجا رقيقا من لبد ما فيه بطر وال أشر؛ ويف مسند

الطيالسي من حديث أيب عبد الرمحن الفهري قال: كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يف حنني، وذكر قصة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي بالل فثار من حتت الشجرة  
كأن ظله ظل طائر قال: لبيك وسعديك، وأان قدامك قال: أسرج يل فرسي، فأاته بدفتني 

 « .س فيهما أشر وال بطرمن ليف لي

 ابب من أي شيء كان سرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

يف كتاب ابن حيان أنه من لبد وعن الطيالسي والسجستاين أنه من ليف، ومل جيىء يف »
 « .أشعار العرب يف سروجها إال أهنا من لبد

 ابب يف ذكر من أخذ بركاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ركوبه

خرج النسائي عن عبد هللا بن بشر عن أبيه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نزل عليه »
 « .فذكر قصة قال: مث قام يركب بغلة له بيضاء فقمت آلخذ بركابه

 ما جاء يف ضم ثياب الفارس يف سرجه عند ركوبه

يب صلى هللا نذكر الثعاليب يف فقه اللغة، واملطرزي يف اليواقيت، عن ابن عباس قال: بعث ال»
 عليه وسلم عليا يف سرية فرأيته قد ألبسه ثيابه وعممه. فركب علي فرأيت النيب صلى هللا
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 (1)« .". عليه وسلم يدعو له ويوصيه وصفن ثيابه يف سرجها أي مجعها
 

 (6"فصل )-18 .18
 

/ ب( عن رسول هللا ]صلى هللا عليه وسلم[ أنه قال: )مين اخليل يف الشقر(  43) - 113
ل عليه الصالة والسالم )عليكم بكل كميت أغر حمجل أو أشقر أغر حمجل( . وقال: . وقا

)خري اخليل األدهم األقرح األرمث، مث األقرح احملجل، طلق اليمني، فإن مل يكن أدهم فكميت 
 على هذه الشية( .

وصح أنه عليه السالم: )كان يكره الشكال يف اخليل( ، وهو أن يكون رجل مطلقة وثالث 
 لة، أو واحدة حمجلة وثالث مطلقة.حمج

الفحولة، ألهنا أجرأ على احلمل وأجسر.".  السلف يستحبونوقال راشد بن سعد: كان 
(2) 
 

"والنجيب، ذكره ابن قتيبة، وأن يف رواية: أنه الذي اشرتاه من األعرايب، وشهد -19 .19
 له خزمية.

 تاه من ليف.وكان سرجه دفواليعبوب واليعسوب: ذكرمها قاسم بن اثبت يف كتاب الدالئل، 

__________ 

وقال عياض: حيتمل أنه لقب، أو اسم لغري معىن كسائر األمساء، "والنجيب" بوزن كرمي، 
ومعناه "ذكره ابن قتيبة، وأن يف رواية أنه الذي اشرتاه من األعرايب، وشهد له خزمية" بن 

لفرس اجلواد، هما واو، ااثبت، "واليعبوب" بفتح التحتية، وسكون املهملة، وموحدتني بين
وجدول يعبوب: شديد اجلري، "واليعسوب" وهو طائر أطول من اجلرادة، ال يضم جناحيه 
إذا وقع، كما يف الشامية، قال اليعمري: وهو أيضا أمري النحل، والسيد: يعسوب قومه، 

 واليعسوب: غرة تسطيل يف وجه الفرس، انتهى.

                                         
 1/273الرتاتيب اإلدارية = نظام احلكومة النبوية  (1)
 137حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم ص/ (2)



26 

 

لغريب الفقيه املالكي احملدث، املقدم يف املعرفة اب "ذكرمها قاسم بن اثبت" بن حزم األندلسي
والنحو والشعر، املشارك ألبيه يف رحلته وشيوخه، الورع الناسك، جماب الدعوة، املتوىف سنة 
اثنتني وثالمثائة "يف كتاب الدالئل" فيما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب احلديث، مات 

جانباه  ظ الشهري، "وكان سرجه دفتاه" بفتح الدال:قاسم ومل يكمله، فتمه أبوه اثبت احلاف
"من ليف" مبتدأ وخرب، واجلملة يف حمل نصب خرب كان، ويف نسخة: دفتان بنون بدل 
الضمري، وفيه ما مر، واعلم أنه سقط يف غالب النسخ من قوله، والسجل حىت هنا، وذكره 

بعه أحد الكتبة سهوا، فتأمت فائدة، وهو اثبت عند غري املصنف، وما أظنه إال سقط من 
-الناسخون منه؛ إذ الرتمجة يف ذكر خيله، وهذه ظاهرها العموم، وذكر السهيلي الضريس 

بفتح الضاد املعجمة وكسر الراء وحتتية وسني مهملة، وتبعه اليعمري والعراقي، وزاد: الشحا 
 بفتح املعجمة وشد املهملة والقصر.-

حوة، أي: بعيد اخلطوة، واألبلق: وهو الذي فيه قال اليعمري: من قوهلم: فرس بعيد الش
-بياض وسواد، محل عليه بعض أصحابه. واألدهم، أي: األسود، وزاد بعضهم: اليعسوب 

 بتقدمي العني على الياء.

لى هللا عليه ص-قال ابن بطال: معلوم أن املدينة مل ختل من إانث اخليل، ومل ينقل عن النيب 
كبوا غري الفحول إال ما ذكر عن سعد بن أيب وقاص، قال وسلم، وال مجلة أصحاب أهنم ر 

يف الفتح: كذا قال: وهو حمل توقف، وقد روى الدارقطين أن فرس املقداد كان أنثى، ويف 
 السلف يستحبونالبخاري عن راشد بن سعد الدمشقي، التابعي الوسط قال: كان 

 (1)الفحولة؛ ألهنا أجرى،". 
 

ته: هو سادس مرتبة من مثر النخل، أجوده األصفر، "... قال احلكيم داود يف تذكر  .20
الكثري اللحم، الرقيق القشر، الصغري النواة، الصادق احلالوة، وأردؤه األسود، وأعدله األمحر، 
وهو حار يف الثانية، وايبس يف األوىل، ويف األزرق واحمليط حار رطب، وكل ما اشتدت 

 حالوته كان أشد حرارة.

 ... خواص الرطب:
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خواصه حيرق البلغم ويذيبه، ويقطع الربد، ويسمن اللوز إذا الزم، ويصلح اهلزال العارض ... و 
 يف الكلى، وبرد الظهر، وحيرك الشهوة يف املربودين خصوصا املرىب.

... ويف احمليط يلني الطبع، ويزيد يف املين مع اخليار واخلس، وليس للنفساء دواء كالرطب، 
 نفساء؛ ألن مرمي عليها السالم أكلته يف نفاسها، وكانتإطعامه لل السلف يستحبونوكان 

 خنلتها العجوة.

 ... وقال:

 إذا أبطأ الرزق الذي طالبه ... فخذ سببا واقصد به ذلك الطلب

 أمل تر أن هللا أوحى ملرمي ... هزي إليك اجلذع يساقط الرطب

 ولو شاء أحىن اجلذع من غري هزه ... إليها ولكن األمور هلا سبب

ويف كتاب))الربكة((: إذا ولدت املرأة فليكن أول ما أتكل الرطب، فإن مل يكن فتمر، ... 
فإنه لو كان شيء أفضل منه أطعمه هللا سبحانه وتعاىل ملرمي عليها السالم حني ولدت 

غدو يوم عيد : ))ال ي-صلى هللا تعاىل عليه وآله وسلم -عيسى عليه السالم. وكان النيب 
 لتمر وترا((.الفطر حىت أيكل من ا

... وحيكى: أن ملوك الفرس كانت يف أايم الرطب، ترفع عن مساطهم احللوى، وإذا كان 
 أوان الورد، يرفعون به سائر الشموم مضادة.

قال يف ))التذكرة((: يولد السوداء، والسدد، والفضول الغليظة، ويضعف الكبد واللثة، ومزاج 
ا تقليل أكله ملن ولد يف غري بالده اليت ينبت هب احملرور، وتصلحه احلوامض، واخليار، وينبغي

 ما أمكن، وكذا ضعيف الدماغ.

 ... مسألة:

... أمجع احلكماء على أنه: ما من دواء يزيل علة إال وحيدث أخرى، أو يزيد فيها، ولذلك 
 قال بعضهم: ليس يف الدنيا لذة على احلقيقة.

 (1)نقصان من طرف." ما استكمل املرء من لذاته طرفا ... إال وأدركه ال
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 "بعثت بريين جىن كأنه ... خمازن برتقد ملني من الشهد ... .21

 ( ... عن العسل املادي والعبهر اهلندي ...2( تنقد قمصه )1مقمعة األطراف )

 ( إىل برد ...3تنقل من خضر الثياب وصفرها ... إىل محرها ما بني وشى )

 ابللحظ إال من البعدوكم لبثت يف شاهق ال ترى به ... وال جتتين 

 

 وقال:

 أما ترى البسر الذي ... قد حاز كل العجب ...

 كيف عدى يف لونه ... كعاشق مكتئب ...

 ( كأنه من فضة ... قد طليت ابلذهب4ترى )

 

 الرطب:

قال احلكيم داود يف تذكرته هو سادس مرتبة من متر النخل أجوده األصفر الكثري اللحم 
اة الصادق احلالوة وأردأه األسود وأعدله األمحر وهو حار يف الثانية الرقيق القشر الصغري النو 

 ايبس يف األوىل.

( واحمليط حار رطب وكلما اشتدت حالوته كان أشد حرارة. خواصه حيرق 5ويف األزرقي )
(، ويصلح اهلزال العارض يف الكلى وبرد 6البلغم ويذيبه ويقطع الربد ويسمن ابللوز إذا لوزم )

( 8( خصوصا املرىب ويف احمليط، يلني الطبع ويزيد يف )7الشهوة يف الربودين ) الظهر وحيرك
عامه للنفساء اط السلف يستحبوناملين مع اخليار واخلس وليس للنفساء دواء كالرطب وكان 

 وألن مرمي عليها السالم أكلته يف نفاسها وكانت خنلتها العجوة وما أحسن ما قال:

 لبه ... فخذ سببا واقصد به ذلك الطلب ...إذا أبطأ الرزق الذي أنت طا

 أمل تر أن هللا قال ملرمي ... وهزي إليك اجلزع تساقط الرطب ...

 (9ولو شاء أحىن اجلزع من غري هزه ... إليها ولكن األمور هلا سبب )
 

ويف كتاب الربكة: إذا ولدت املرأة فليكن أول ما أتكل الرطب فإنه إن مل يكن فتمر فإنه لو  
 يء أفضل منه أطعمه هللا تعاىل مرمي حني ولدت عيسى عليهما السالمكان ش

__________________ 
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 ( يف ب ]االطالق[.1)

 ( يف ب ]قمعها[.2)

 ( سقط من ب.3)

 ( سقط من أ.4)

 ( يف ب ]األزرق[.5)

 ( يف ب ]ابللون إذ الزم[.6)

 ( يف ب ]املربودين[.7)

 ( سقط من ب.8)

 (1)( هذا البيت سقط من ب.." 9)
22. ***" 

)أو أسحر( أي دخل يف السحر: وهو سدس آخر الليل، ملا روى ابن أيب شيبة عن خيثمة 
التلبية يف ستة مواضع: يف دبر الصالة، وإذا استقل الرجل  السلف يستحبونقال: كان 

راحلته، وإذا صعد شرفا، وإذا هبط واداي، وإذا لقي بعضهم بعضا، وابألسحار. وروى 
أنه كان يليب راكبا، وانزال، ومضطجعا. وروي أنه عليه الصالة  البيهقي عن ابن عمر:

والسالم كان يليب إذا لقي ركبا، أو صعد أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر املكتوبة، وآخر 
عن جابر قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم « اإلمام»اإلمام ويف »الليل. كذا يف 

 و هبط )واداي، ويف( أدابر املكتوبة وآخر الليل.يليب إذا لقي ركبا، أو صعد أكمة، أ

 

قال ابن اهلمام: ولو رد السالم حال التلبية جاز، ولكن يكره لغريه السالم عليه يف تلك 
 احلالة.

 

 )أفعال احلج(

)وإذا دخل مكة( مسيت هبا ألهنا متك الذنوب ـ أي تذهبها ـ وتسمى ببكة ألهنا تبك أعناق 
 انه: }إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني{اجلبابرة، ومنه قوله سبح
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 أي قبلة هلم.

--- ".(1) 
"هللا"؛ ألن القنوط من رمحة هللا سوء ظن ابهلل، وجهل بسعة رمحته ومغفرته، -1 .23

واألمن من مكر هللا جهل ابهلل وبقدرهتن وثقة ابلنفس، وإعجاب هبا، ويف ذلك تنبيه على 
بني اخلوف والرجاء، فإذا خاف؛ فال يقنط وال ييأس، بل يرجو رمحة أن يكون العبد دائما 

 هللا، وإذا رجا؛ فال يتمادى به الرجاء حىت أيمن العقوبة.

للعبد أن يقوي يف حال الصحة جانب اخلوف، ويف حالة  السلف يستحبونوكان بعض 
 املرض وعند املوت جانب الرجاء.

وبة من العمل الصاحل والبعد عن املعاصي والت فتوازن القلب بني اخلوف والرجاء يدفع على
الذنوب، أما إذا اختل توازن القلب، فمال إىل جانب واحد؛ فإن هذا مما يعطل حركة 

 العمل، ويعرقل سبيل التوبة، ويوقع اهلالك.

وفيما قصه هللا عن األمم السابقة اليت عطلت جانب اخلوف فحل هبا عقاب هللا خري مذكر 
 ألهل اإلميان.

َنا َأَوَعْظَت أَْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظنَي ِإْن َهَذا ِإالّ خُ فه ُلُق ا هم قوم هود يقولون له: }َسَواءٌ َعَليـْ
بُوُه َفَأْهَلْكَناُهْم{  ِبنَي َفَكذَّ  .1األوَِّلنَي َوَما حَنُْن مبَُعذَّ

ما اإلخالل هبعز وجل، و  -واخلوف والرجاء من أعظم أنواع العبادات، جيب إخالصهما هلل 
 إخالل ابلتوحيد وإفساد للعقيدة.

 الشرك يف احملبة: -2

قلنا فيما سبق: إن اخلوف من هللا تعاىل ال بد أن يكون مقروان مبحبته سبحانه؛ ألن تعبده 
ابخلوف فقط هو أصل دين اخلوارج؛ فاحملبة هي أصل دين اإلسالم الذي تدور عليه رحاه؛ 

 سالم، وبنقصها ينقص توحيد اإلنسان.فبكمال حمبة هللا يكمل دين اإل

__________ 
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 (1).". 139ـ  136سورة الشعراء، اآلايت:  1
 

 "قوله: "أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل". أي: يف ربوبيته أو عبادته وهذا ابإلمجاع.-2 .24

 قوله: "والقنوط من رمحة هللا". قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء.

نوط الفرق بينه وبني اليأس كالفرق بني االستغاثة والدعاء، فيكون الققلت: فعلى هذا يكون 
 من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد ألنه حكم ألهله ابلكفر، وألهل القنوط ابلضالل.

لسلف اوفيه: التنبيه على اجلمع بني الرجاء واخلوف، فإذا خاف فال يقنط وال ييأس، وكان 
، وف، ويف املرض الرجاء، هذه طريقة أيب سليمان وغريهأن يقوى يف الصحة اخل يستحبون

قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد، 
 (2)فنسأل هللا تعاىل أن يرزقنا خشيته يف الغيب والشهادة إنه على كل شيء قدير.". 

 

س من روح هللا ". رواه عبد "واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأ-3 .25
 .1الرزاق

 فيه مسائل:

 األوىل: تفسري آية األعراف.

 الثانية: تفسري آية احلجر.

 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر هللا.

 الرابعة: شدة الوعيد يف القنوط.

قوله: وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: " أكرب الكبائر: اإلشراك ابهلل، واألمن من مكر 
 ، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من روح هللا " رواه عبد الرزاق.هللا

 ورواه ابن جرير أبسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي هللا عنه.

 قوله: "أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل" أي يف ربوبيته أو عبادته. وهذا ابإلمجاع.

لى الرجاء ه التنبيه عقوله: "والقنوط من رمحة هللا" قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. وفي
                                         

 73اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد ص/ (1)
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أن  بونالسلف يستحواخلوف، فإذا خاف فال يقنط وال ييأس، بل يرجو رمحة هللا. وكان 
يقوى يف الصحة اخلوف، ويف املرض الرجاء. وهذه طريقة أيب سليمان الداراين وغريه. قال: 
ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف، فإذا غلب الرجاء اخلوف فسد القلب. قال 

ُْم اِبْلَغْيِب هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي{  . وقال: }خَيَاُفوَن يـَْوماً 2تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ
ْم . قال تعاىل: }َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَُّ 3تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر{ 

. وقال تعاىل: }أَمَّْن ُهَو 4ْم رَاِجُعوَن أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن{ ِإىَل َرهبِِّ 
اآلية. قدم احلذر على  5قَاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَاِئمًا حَيَْذُر اآْلِخرََة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِِّه{ 

 الرجاء يف هذه اآلية.

__________ 

( . وقال ابن كثري يف 26/ 5( ، وابن جرير )460،  459/ 10صحيح. عبد الرزاق ) 1
( : 104/ 1( : "وهو صحيح إليه بال شك" ا. هـ. وقال اهليثمي )484/ 1تفسريه )

 "وإسناده صحيح" ا. هـ.

 .12سورة امللك آية:  2
 .37سورة النور آية:  3
 .61-60سورة املؤمنون آية:  4
 (1).". 9آية:  سورة الزمر 5
 

 "التوبة النصوح وشروطها-4 .26

ولكن يقول: )ال كبرية مع استغفار وال صغرية مع إصرار( يعين: أن اإلنسان إذا وقع يف 
الكبائر واتب فإهنا متحى ويُعفى عنها؛ ألن املقصود ابالستغفار التوبة، والتوبة: هي التوبة 

 عن الذنب، وال يصر عليه. النصوح، وهلا شروط ثالثة أو أربعة: أواًل: أن يقلع

 الثاين: أن يندم على وقوعه فيه.

الثالث: أن يعزم عزمًا جازمًا أنه ال يعاوده، فإذا فعل ذلك فتكون التوبة مقبولة إبذن هللا، 
ولو عاد فعليه أن يتوب مرة أخرى، بشرط أن ال تكون عنده نية أبنه سيعود، فإن كانت 
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 عنده نية فهو مصر.

علق حبق آدمي فإنه يضاف إىل ما تقدم هذا الشرط: أن يستسمح ممن فإن كان الذنب يت
 أذنب يف حقه ويرد له مظلمته.

يقول العلماء: هذه هي التوبة النصوح املقبولة عند هللا، وهي اليت أمر هللا هبا بقوله: }اَي 
، يعين: أن تكون صادقًة توفرت [ 8أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اَّللَِّ تـَْوبًَة َنُصوحًا{ ]التحرمي:

فيها الشروط السابقة يرجو هبا ثواب هللا، وأعظم الذنوب الشرك ابهلل جل وعال، وسواء كان 
شركًا يف الربوبية، وأمره واضح وظاهر، ولكن قد يقع فيه بعض الناس، أو كان شركًا يف 

لف  جل وعال، وقد كالعبادة، أي: العبادِة اليت تصدر من اإلنسان؛ ألن اإلنسان عبٌد هلل
أبوامر وكلف أبن ينكف عن نواهي هني عنها، فيجب أن يكون دائماً بني أمر هللا فاعالً له 

 واتركاً ملا هناه عنه مراقباً هلذا النهي ال يقربه، وبذلك تستقيم عبوديته هلل جل وعال.

قًا من و فهذه العبادة جيب أن تكون هلل خالصة، وضدها الشرك وهو: أن يقصد بعمله خمل
خلق هللا جل وعال، أو يقصد بعبادته أمرًا دنيواًي ومصلحة عاجلة يتحصل عليها، سواء  
كانت رفعة أو ثناء يثين عليه الناس وميدحونه فإن هذا نوع من عبادة النفس؛ ألنه يريد أن 
يكون هو الذي ينظر إليه ويشار إليه، ولكن جيب أن يعرف قدره عند هللا ابلنظر إىل عمله، 

عرض عمله على كتاب هللا فرمبا يكون ممقواًت عند هللا، فلو كان كذلك فماذا يفيده لو في
 أشار الناس إليه أو أثنوا عليه؟ ال يفيده ذلك شيئاً.

كذلك من األمور اليت قد تكون كبرية واإلنسان ال يشعر هبا: العجب، فكونه يعجبه عمله 
 سد واحلقد والبغضاء والكراهية للحق،ويرى أنه أفضل من غريه، أو أن يكون عنده من احل

فإن هذا أمره عظيم وقد يدخل يف الشرك؛ ألن الذي حيمله على ذلك إما حب النفس أو 
 حب أمر من أمور الدنيا، سواء كان من األشخاص أو من املعاين.

مث األمن من مكر هللا ومعناه: أن يتهاون أبمر هللا ويستصغره وال يهتم به، وال خياف من 
هللا جل وعال لو فعل ما هنى عنه، وهلذا يقال: إذا رأيت اإلنسان مقيماً على املعصية  عقاب

وهو معاىف فهذا هو األمن من مكر هللا، فيجب أن يكون اإلنسان خائفًا مراقبًا لربه جل 
وعال، وإذا أمن مكره وقع يف الكبرية، وعكس هذا القنوط من رمحة هللا وهو من الكبائر، 

خوفاً كبرياً ويقول: ال يغفر يل؛ ألين فعلت ذنوابً عظيمًة، فييأس ويقنط من وهو أنه خياف 
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رمحة هللا، وهذا من إساءة الظن ابهلل جل وعال، وهللا قد أخرب أبنه يغفر الذنوب مجيعاً، وأنه 
إذا أراد أن يفعل شيئًا فال مينعه أحد، وال يتعاظم اإلنسان ذنبًا من الذنوب فيبقى الباب 

اً، وهذا من تزيني الشيطان له ليهلكه، فيجب أن يرجع إىل ربه جل وعال دائماً، أمامه موصد
ويعلم أن رمحة هللا واسعة وسعت كل شيء، فيكون خائفاً من ذنوبه مراقباً لنفسه أال تستمر 
على معصية وتتمادى عليها، ويكون عارفًا بفضل هللا العظيم ورمحته وسعة مغفرته، فيكون 

يصر على الصغرية؛ ألن االستمرار على الصغرية يصريها من الكبائر؛  بني هذا وهذا، وال
هو  -وإن كان صغرياً -ألن هللا جل وعال هناه عن الذنوب مطلقاً، واستمراره على الذنب 

استسهاٌل لألمر واحتقار له فلذلك يصري كبريًا عند هللا، أو أن الذنوب تتكاثر فإذا كثرت 
 هللا عليه وسلم لذلك. صارت كبرية كما مثل الرسول صلى

قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: )أكرب الكبائر اإلشراك 
ابهلل، واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من روح هللا( ، رواه عبد الرزاق[ 

. 
 .هذا ابإلمجاعقوله: )أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل( أي: يف ربوبيته أو عبادته و 

 قوله: )والقنوط من رمحة هللا( قال أبو السعادات: هو أشد اليأس.

وفيه التنبيه عن الرجاء واخلوف فإذا خاف فال يقنط وال ييأس بل يرجو رمحة هللا، وكان 
أن يقوي يف الصحة اخلوف، ويف املرض الرجاء، وهذه طريقة أيب سليمان  السلف يستحبون

ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف، فإذا غلب الرجاء اخلوف الداراين وغريه، قال: و 
ُْم اِبْلَغْيِب هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر كَ  ِبرٌي{ فسد القلب، قال هللا تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ

األَْبَصاُر{ وَ [ ، وقال سبحانه وتعاىل: }خَيَاُفوَن يـَْومًا تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب 12]امللك:
ُْم ِإىَل َرهبِِّْم رَاِجُعوَن *37]النور: أُْولَِئَك  [ ، وقال: }َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ

[ ، وقال تعاىل: }أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت 61-60ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن{ ]املؤمنون:
[ ، وقدم احلذر على 9للَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر اآلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة َربِِّه{ ]الزمر:آاَنَء ا

 الرجاء يف هذه اآلية[ .

 قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فيه مسائل: األوىل: تفسري آية األعراف.

 الثانية: تفسري آية احلجر.
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 .الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر هللا
 (1)الرابعة: شدة الوعيد يف القنوط[ .". 

 

"يوسف وحممد. وقال الثورى وأبو حنيفة: هو ضامن إال أن يكون أمره أن -5 .27
يضرب والقول األول أوىل. وعليه يدل احلديث؛ ألن النىب مل يضرب اجلمل إال مبا يشبه أن 

 يضمنه من ذلك مل يكون أداًب، له مثله، ومل يتعد عليه فكان ذلك مباًحا، فلو مات اجلمل
 )صلى هللا عليه وسلم( ؛ ألنه مل يكن متعداًي، والضمان ىف الشريعة إمنا يلزم املتعدي.

 ابب: اْلُفُحوَلِة ِمَن اخْلَْيلِ  - 48

َا َأْجرَأ وَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن  / فيه:  1718َأْجَسُر. اْلُفُحوَلَة؛ ألهنَّ
َقاُل س، َكاَن اِبْلَمِديَنِة فـَزٌَع، فَاْستَـَعاَر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( فـََرًسا ألىِب طَْلَحَة، يُـ أَنَ 

باب، َلُه: َمْنُدوٌب، فـَرَِكَبُه، َوقَاَل: )َما رَأَيـَْنا ِمْن فـَزٍَع، َوِإْن َوَجْداَنُه لََبْحرًا( . ال فقه ىف هذا ال
كوب من اإلانث لشدهتا وجرأهتا، ومعلوم أن املدينة مل وإمنا فيه أن فحول اخليل أفضل للر 

ختل من إانث اخليل، ومل ينقل أن النىب )صلى هللا عليه وسلم( وال مجلة أصحابه ركبوا غري 
الفحول، ومل يكن ذلك إال لفضلها على اإلانث، إال ما ذكر عن سعد بن أىب وقاص أنه  

 كان له فرس أنثى بلقاء.

 َرسِ ابب ِسَهاِم اْلفَ  - 49

َها، لَِقْولِِه تـََعاىَل: )َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَْ  ِمرَي ِلرَتَْكُبوَها )َوال َوقَاَل َماِلٌك: ُيْسَهُم لِْلَخْيِل َواْلرَبَاِذيِن ِمنـْ
 (2)ُيْسَهُم ألْكثـََر ِمْن فـََرٍس.". 

 

 "وغلبة الرجال أشد من املوت؛ ألن املغلوب يصري كالعبد ملن غلبه وقهره،-6 .28
ُأْولَِئَك ُهُم لقوله تعاىل: )َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَ  -عليه السالم  -وكذلك البخل استعاذ منه 

: )وأى داء أدوى من البخل( . ومعىن -عليه السالم  -[ ، وقال 9اْلُمْفِلُحوَن( ]احلشر: 
أهله  ةذلك أن البخيل مينع حقوق هللا، وحقوق اآلدميني، ومينع معروفه ورفده، ويسئ عشر 
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وأقاربه. قال الطربى: فإن قال قائل: قد دعا النىب )صلى هللا عليه وسلم( ابملفّصالت 
و الدعاء إىل هللا تعاىل ابجلوامع كنحو الرغبة ىف العف السلف يستحبونواجلوامع، وكان 

ل كوالعافية، واملعافاة ىف الدنيا واآلخرة اكتفاًء منهم بعلم هللا مبوضع حاجتهم ومبلغا. قيل: ل
نوع من ذلك حالة خيتار العمل به فيها على اآلخر فاجلوامع حتتاج ىف حال احلاجة إىل 
اإلجناز واالقتصاد، واملفصالت ابألمساء والصفات ىف حالة احلاجة إىل إدامة الرغبة إىل من 
بيده مفاتيح خزائن السماوات واألرض استفتاًحا بذلك مغاليقها، وقد دعا )صلى هللا عليه 

 كل ذلك ىف مواضعه.وسلم( ب

 اَبب الدَُّعاِء ِبَرْفِع اْلَواَبِء َواْلَوَجعِ  - 35

َنا اْلَمِدينَ  - 57/  َة َكحبنا فيه: َعاِئَشَة، قَاَل النَّىبُّ )صلى هللا عليه وسلم( : )اللَُّهمَّ َحبِّْب إِلَيـْ
يه: سعد، َعاَدىِن َرُسوُل اَّللَِّ )صلى وف - 58َمكََّة َأْو َأَشدَّ، َوانـُْقْل مُحَّاَها ِإىَل اجْلُْحَفِة( . / 

 هللا عليه وسلم( ىِف َحجَِّة اْلَوَداِع ِمْن َشْكَوى َأْشَفْيُت ِمْنها َعَلى اْلَمْوِت. . . وذكر احلديث.".
(1) 
 

29. 7-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 ِبَقْولِِه َوِقيَل اْلُمرَاُد ِبِه الرََّجاءُ َوأَتِْميُل اْلَعْفِو. مُثَّ قَاَل َوَهَذا َأَصحُّ.َعْنُه Qـــــــــــــــــــــــــــــ

َجابَِة ِعْنَد الدَُّعاِء َوَظنُّ اْلَقُبوِل ِعنْ  َد التَـّْوبَِة َوَظنُّ َوقَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس اْلُقْرُطيبُّ ِقيَل َمْعَناُه َظنُّ اإْلِ
ًكا ِبَصاِدِق َوْعِدِه َد ااِلْسِتْغَفاِر َوَظنُّ قـَُبوِل اأْلَْعَماِل ِعْنَد ِفْعِلَها َعَلى ُشُروِطَها مَتَسُّ اْلَمْغِفَرِة ِعنْ 

َجابَةِ » -َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم  -َوَجزِيِل َفْضِلِه قَاَل َويـَُؤيُِّدهُ قـَْولُهُ  َ َوأَنـُْتْم ُموِقُنوَن اِبإْلِ  «اُْدُعَوا اَّللَّ
َبِغي لِلتَّاِئِب َواْلُمْستَـْغِفِر َولِْلَعاِمِل َأْن جَيَْتِهَد يف اْلِقَياِم مبَا َعَليْ َو  ِه ِمْن َذِلَك ُموِقًنا َأنَّ َكَذِلَك يـَنـْ

ِدَقِة َواأْلَْعَماِل بَِة الصَّااَّللََّ تـََعاىَل يـَْقَبُل َعَمَلُه َويـَْغِفُر َذنـَْبُه فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َقْد َوَعَد ِبَقُبوِل التـَّوْ 
َفُعُه الصَّاحِلَِة َفَأمَّا َلْو َعِمَل َهِذِه اأْلَْعَماَل، َوُهَو يـَْعَتِقُد، َأْو َيُظنُّ َأنَّ اَّللََّ اَل يـَْقبَـُلَها َوأَ  َا اَل تـَنـْ هنَّ

، َوُهَو ِمنْ  ْعَظِم اْلَكَبائِِر َوَمْن َماَت َعَلى أَ  َفَذِلَك ُهَو اْلُقُنوُط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ
أاََن ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي »َذِلَك َوَصَل إىَل َما َظنَّ ِمْنُه َكَما َقْد َجاَء يف بـَْعِض أَْلَفاِظ َهَذا احْلَِديِث 

 « .يب فـَْلَيُظنَّ َعْبِدي يب َما َشاءَ 
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ْهِل َواْلِغرَِّة، َوُهَو جَيُرُُّه إىَل رَاِر َعَلى اْلَمْعِصَيِة َفَذِلَك حَمُْض اجلَْ َفَأمَّا َظنُّ الرَّمْحَِة َواْلَمْغِفَرة َمَع اإْلِصْ 
َن نـَْفَسُه َوَعِمَل ِلَما اْلَكيُِّس َمْن َدا» -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -َمْذَهِب اْلُمْرِجَئِة، َوَقْد قَاَل 

 . «َسُه َهَواَها َومَتىنَّ َعَلى اَّللَِّ بـَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن أَتْـَبَع نـَفْ 
 اْلُمَغلِِّب مَلْ َيُكْن َوالظَّنُّ تـَْغِليُب َأَحِد اْلُمَجوََّزْيِن ِبَسَبٍب يـَْقَتِضي التـَّْغِليَب فـََلْو َخاَل َعْن السََّببِ 

 ظَنًّا َبْل ِغرًَّة َومَتَنًِّيا انـْتَـَهى.

ْنَساَن إَذا أََمَل َعْفَو اَّللَِّ َوصَ )الثَّالَِثُة( ِفيِه تـَْرِجيُح َجاِنِب  ْفَحُه َأْعطَاُه اَّللَُّ أََمَلُه الرََّجاِء َوَأنَّ اإْلِ
 َوَعَفا َعْنُه.

[ َفَذِلَك يف َحقِّ 47َوأَمَّا قـَْوله تـََعاىَل }َوَبَدا هَلُْم ِمَن اَّللَِّ َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبوَن{ ]الزمر: 
َع نـَْفَسُه َهَواَها َومَتىنَّ َعَلى َواْلَعاِجُز َمْن أَتْـبَ » -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -ْولُُه اْلُكفَّاِر وََكَذِلَك قَـ 

ُل عَ « اَّللَِّ  ْفَو اَّللَِّ اَل َيُكوُن َأْي طََلَب اْلَمْغِفَرَة ِمْن َغرْيِ حَتَفٍُّظ َواَل تـَْوبٍَة َواَل تـََعاِطي َسَبٍب َواْلُمَؤمِّ
رَيُْجو حُلُوَق الرَّمْحَِة لَُه  َعْن َسَبٍب ِمْن تـَْوبٍَة َواْسِتْغَفاٍر َوتـََقرٍُّب حِبََسَناٍت مَتُْحو َسيَِّئاتِِه فَ أََمُلُه إالَّ 

 َوحَمَْو َسيَِّئاتِِه.

َظنُّ  َيْحُصَل َمَعهُ اْسِتْحَضاَر َما يـَْقَتِضي الرََّجاَء قـُْرَب اْلَمْوِت لِ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوَقْد َكاَن 
َبِغي ِفيِه اْستِ  حَِّة يـَنـْ ْحَضاُر َما يـَْقَتِضي اْلَمْغِفَرِة فـََيْدُخُل يف َهَذا احلَِْديِث َوحَنْوِِه خِبِاَلِف َزَمِن الصِّ

 (1)اخْلَْوَف لَِيُكوَن أَْعَوُن َعَلى اْلَعَمِل، َوأَمَّا َحاَلَة اْلَمْوِت". 
 

ُهم، واحْلَِديث -8 .30 ْسَناد خُمَْتصرا يف اْلمَ "قَبيَلة َكِبريَة ِمنـْ ظَامل، َوَمَضت مضى هِبََذا اإْلِ
 مباحثه مستوفاة يف الشُُّروط.

قـَْوله: )َأو عْمرَة( ، َكَذا يف رَِوايَة الكشميهنيي َويف رَِوايَة َغريه: أم عْمرَة. قـَْوله: )فـََلمَّا َأن 
تَـَعجَّل( ، فَاأْلول َوايَة اْلكشميهين: )فَليَـ أَقبلَنا( ، كلمة: َأن، زَاِئَدة، قـَْوله: )فليعجل( ، َويف رِ 

من اَبب التفعيل، َوالثَّاين من اَبب التفعل. قـَْوله: )أرمك( برَاء وكاف، على وزن: َأمْحَر. قَاَل 
اأْلَْصَمِعي: األرمك لون خيالط محرته سَواده، َويـَُقال: بعري أرمك وانقة رمكاء، َوَعن اْبن 

خالطت غريته سواداً كدراً. َوقيل: الرمكة الرماد. َوقَاَل اْبن قرقول: ُدَرْيد: الرمك كل َشْيء 
 َويـَُقال: أربك، اِبْلَباء اْلُمَوحَدة أَْيضا، َواْلِميم أشهر. قـَْوله: )لَْيَس ِفيِه شية( ، ِبَكْسر الشني
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َلونه، َوَعن قـََتاَدة يف  اْلُمْعَجَمة َوفتح اْلَياء آخر احْلُُروف اخْلَِفيَفة َأي: لَْيَس ِفيِه مْلَعة من غري
قـَْوله: )اَل شية( ، َأي: اَل عيب، َويـَُقال: الشية: كل لون خُيَالف ُمعظم لون احْلَيَـَوان. قـَْوله: 
)َوالنَّاس َخْلفي( ، مجَلة َحالية من قـَْوله: )َوَأان على مجل يل( ، أَرَاَد َأن مجله َكاَن يْسبق مجال 

لّي( ، َكَذِلك( ، َأي: يف َحالَة َكاَن النَّاس َخْلفي. قـَْوله: )ِإذا قَاَم عَ النَّاس. قـَْوله: )فَبينا َأان  
ابَّة ِإذا وقفت من الكالل.  َجَواب بَينا َأان َكَذِلك، َأي: ِإْذ وقف اجْلمل، يـَُقال: قَاَمت الدَّ

 َو َموِضع.هُ  قـَْوله: )البالط( ، ِبَفْتح اْلبَاء اْلُمَوحَدة، َوِهي احلَِْجاَرة املفروشة، َوقيل:

ابَّة فتموت، فـََقاَل َمالك: ِإذا ضرهبَا ض راب َوقَاَل اْبن اْلُمْنذر: اْختلُفوا يف اْلُمْكرَتِي يْضرب الدَّ
اَل يْضرب مثله، َأو َحْيُث اَل يْضرب ضمن، َوِبه قَاَل َأمْحد َوِإْسَحاق َوأَبُو ثـَْور، َويـَُقال: ِإذا 

سن َهَذا الَقْول أَبُو ه َومل يـَتَـَعدَّ فـََلْيَس َعَلْيِه َشْيء، َواْستحْ ضرهبَا ضراب يْضرهبَا َصاحبَها مثل
 يُوُسف َوحُمَّمد. َوقَاَل الثَـّْورّي َوأَبُو حنيَفة: َضاِمن إالَّ َأن يكون أمره بضرهبا.

 

ابَِّة الصَّْعَبِة والَفُحوَلِة ِمَن اخلَْيِل( - 05  )ابُب الرُُّكوِب عَلى الدَّ

 

ابَّة الصعبة ِإذا َكاَن من أهل َذِلك، والصعَأي: َهَذا ابَ  بة، ب يف بـََيان َمْشُروِعيَّة الرُّكوب على الدَّ
: ِبُسُكون اْلعني: الشَِّديَدة والفحولة، ِبَفْتح اْلَفاء واحلاء اْلُمْهمَلة: مجع َفحل، َوقَاَل اْلكْرَماين 

 ِئَكة.َوَلَعلَّ التَّاء ِفيِه لتأكيد اجْلمع َكَما يف: اْلَماَل 

َا أْجرَأ وأْجسَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوقَاَل رَاِشُد بُن َسْعٍد كاَن   رُ الَفُحوَلَة أِلهنَّ
 

ىَل: رَاشد بن سعد املقرئي، ِبَضم اْلِميم َوفتحَها َوُسُكون اْلَقاف َوفتح الرَّاء بْعدَها مهَزة، ِنْسَبة إِ 
، صلى هللا ِوَي َعن ثـَْواَبن موىل سيداَن َرُسول هللامقرأ، قـَْريَة من قرى دمشق، َوُهَو اَتِبِعّي َورُ 

َعَلْيِه َوسلم َوأيب أَُماَمة َوُمَعاِويَة َوَغريهم، َماَت سنة َثاَلثَة عشر َوِماَئة، َوالصَِّحيح أَنه َماَت 
( ، َأي: من فسنة مَثَان َوِماَئة، َولَْيَس لَُه يف الُبَخارِّي سوى َهَذا اأْلَثر اْلَواِحد. قـَْوله: )الّسل

َا أجرأ( ، أفعل من اجلراءة، َويكون أَْيضا من اجلري َلِكن  الصََّحابَة َومن بعدهْم. قـَْوله: )أِلَهنَّ
ني اْلُمْهمَلة،  األول اِبهْلَْمز َوالثَّاين ِبُدونِِه. قـَْوله: )وأجسر( أفعل من اجلسارة، اِبجْلِيم َوالسِّ

 و من املخصية.َقرِيَنة َعَلْيِه، تـَْقِديره: أجرأ وأجسر من اإْلِاَنث، أَ واملفضل َعَلْيِه حَمُْذوف لداَلَلة الْ 

َوقَاَل اْبن بطال: ِفيِه: َأن رُكوب الفحولة أفضل للرُُّكوب من اإْلِاَنث لشدهتا وجرأهتا، َوَمْعُلوم 
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ِه َوسلم َواَل يْ َأن اْلَمِديَنة مل ختل من إانث اخْلَيل َومل يْنقل َعن سيداَن َرُسول هللا، صلى هللا َعلَ 
مجَلة َأْصَحابه َأهنم ركُبوا غري الفحول، َومل يكن َذِلك إالَّ لفضلها ِإالَّ َما ذكر َعن سعد بن 

َا  أيب َوقاص َرِضي هللا تـََعاىَل َعنُه، أَنه َكاَن َلُه فرس أُنـَْثى بلقاء، َوذكر سيف يف )اْلفُتوح( : َأهنَّ
اَرُقْطيِنّ يف ) الَّيِت ركبَها أَبُو حمجن ِحني َكانَ  سَننه( َعن ِعْند سعد ُمَقّيدا ابلعراق، َوذكر الدَّ

اْلِمْقَداد، قَاَل: غزوت َمَع النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يـَْوم بدر على فرس يل أُنـَْثى، وروى 
 اْلُمْهمَلة، نياْلَولِيد بن ُمسلم يف اجلَِْهاد َلُه من طَرِيق عَباَدة بن نسي، ِبَضم النُّون َوفتح السِّ 

من أُُمور  إانث اخْلَيل يف الغارات والبيات، َوملا َخِفي َكانُوا يستحبوناَْو اْبن حمرييز: َأهنم 
احْلَْرب، ويستحبون الفحولة يف الصُُّفوف واحلصون، َوملا ظهر من أُُمور احْلَْرب، َوُرِوَي َعن 

َا تدفع اْلبَـْول، ه َكاَن اَل يـَُقاتل إالَّ على أُنـَْثى، أِلَ َخاِلد بن اْلَولِيد، َرِضي هللا تـََعاىَل َعنُه، أَن هنَّ
رَّمْحَن َوِهي أقل صهياًل، والفحل حْيبسهُ يف جريه َحىتَّ ينفتق ويؤذي بصهيله، وروى أَبُو عبد ال

َعن مَعاذ بن اْلَعاَلء َعن حيىي بن أيب كثري يرفعُه: َعَلْيُكم إبانث اخْلَيل، فَِإن ظُُهورَها عز 
 وبطوهنا كنز، َويف لفظ: ظُُهورَها حرز.

 

ثنا أمْحَُد بُن حُمَمٍَّد قَاَل أخرباَن َعْبُد هللا قَاَل أْخربان ُشْعَبُة عْن قـََتاَدَة قَالَ  - 2682 مسَِْعُت  حدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -  (1)". -َصلَّى اَّللَّ
 

َتَداَي َواَل يَ  "َوِإْن َعَمَدا َأْن مَيَسَّاَها َرْطَبًة فـََعِلَقتْ -9 .31 ًئا أِبَْيِديِهَما افـْ ْدُهَناِن َواَل مَيَسَّاِن َشيـْ
اِن الَّيِت ِفيَها ِمْن الدُّْهِن الَِّذي َيُكوُن طَيًِّبا َوَذِلَك ِمْثُل اْلَباِن اْلَمْنُشوِش َوالزَّنـَْبِق َواخلَْرْيِيِّ َواأْلَْدهَ 

ًئا ِمْن َهَذا َعا َتَداَي َوِإْن مَشَّا الرَّحْيَاَن افـَْتَدايَ اأْلَبـَْقاُل َوِإْن َمسَّا َشيـْ  َوِإْن مَشَّا ِمْن نـََباِت ِمَدْيِن افـْ
َح أَْو مَشَّاُه أَْو اأْلَْرِض َما َيُكوُن ِطيًبا ممَّا اَل يـَتَِّخُذُه النَّاُس ِطيًبا َفاَل ِفْديََة وََكَذِلَك إْن َأَكاَل التـُّفَّا 

ْو الطِّيَب يف َشْيٍء ْو َما َكاَن طََعاًما َفاَل ِفْديََة ِفيِه َوِإْن أَْدَخاَل الزَّْعَفرَاَن أَ اأْلُتْـرُجَّ َأْو السََّفْرَجَل أَ 
َتَداَي َوِإْن مَلْ يُ  وَجْد رحُِيُه َواَل ِمْن الطََّعاِم َفَكاَن يُوَجُد رحُِيُه أَْو طَْعُمُه َأْو َيْصُبُغ اللَِّساَن َفَأَكاَلُه افـْ

َواٌء َكاَن نِيًئا أَْو ُغ اللَِّساَن َفاَل ِفْديََة؛ أِلَنَُّه َقْد َصاَر ُمْستَـْهَلًكا يف الطََّعاِم َوسَ طَْعُمُه َواَل َيْصبُ 
يَع َأْجَساِدمِهَا ِبُكلِّ َما َأَكاَل ممَّا لَْيَس ِبِطيبٍ  ِمْن َزْيٍت  َنِضيًجا اَل فـَْرَق َبنْيَ َذِلَك َويُْدِهَناِن مجَِ

                                         
 14/153دة القاري شرح صحيح البخاري عم (1)
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ْو يَْدُهَن الرَُّجُل زُْبٍد َوَسْقَسٍق َوَيْسَتِطيَعاِن َذِلَك إَذا اْجتَـنَـَبا َأْن َيْدُهَنا الرَّْأَس أَ َوَشرْيٍَق َومَسٍْن وَ 
َة أبَِيِّ َهَذا  اللِّْحَيَة فَِإنَّ َهَذْيِن َمْوِضُع الدَّْهِن فَِإْن َدَهَن الرَُّجُل أَْو اْلَمْرأَُة الرَّْأَس أَْو الرَُّجُل اللِّْحيَ 

َتَداَي )قَ َكاَن افْـ  اَل( : وَُكلُّ َما  َتَدى َوِإْن اْحَتاَجا إىَل َأْن يـََتَداَواَي ِبَشْيٍء ِمْن الطِّيِب َتَداَواَي بِِه َوافـْ
َلْيِه َوِإْن َكرِْهت لِْلُمْحرِِم َأْن َيُشمَُّه َأْو يـَْلَبَسُه ِمْن ِطيٍب َأْو َشْيٍء ِفيِه ِطيٌب َكرِْهت َلُه النـَّْوَم عَ 

َنُه ثـَْوٌب َفاَل ِفْديََة َعَليْ اَنَم َعلَ  ْلِدِه افـَْتَدى، َوِإْن اَنَم َوبـَيـْ  ِه.ْيِه ُمْفِضًيا إلَْيِه جِبِ

 

 ]التـَّْلِبَيُة[

( : َوِإَذا أَرَاَد الرَُّجُل َأْن حُيْرَِم َكاَن ممَّْن َحجَّ َأْو ملَْ َيُكْن فـََواِسٌع لَُه َأْن يُ  ِهلَّ ُُ )قَاَل الشَّاِفِعيُّ
رَِد؛ أِلَنَّ الثَّاِبَت ٍة َوَواِسٌع لَُه َأْن يُِهلَّ حِبَجٍّ َوُعْمَرٍة َوَواِسٌع َلُه َأْن يـُْفرَِد، َوَأَحبُّ إيَلَّ َأْن يـُفْ ِبُعْمرَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِعْنَداَن َأنَّ النَّيبَّ  يُّ قَاَل َأْخرَباََن ُع قَاَل َأْخرَباََن الشَّاِفعِ أَفـَْرَد َأْخرَباََن الرَّبِي -َصلَّى اَّللَّ
 -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - النَّيبَّ »َماِلٌك َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ 

 « .أَفـَْرَد احلَْجَّ 

( : َوَتْكِفيِه النِّيَُّة يف َهَذا ُكلِِّه ِمْن َأْن ُيَسمِّ  جًّا َأْو ُعْمَرًة فَِإْن مَسَّى قـَْبَل َي حَ )قَاَل الشَّاِفِعيُّ
ْحرَاِم َأْو َمَعُه َفاَل أَبَْس )قَاَل( : َوِإْن َلىبَّ حِبَجٍّ َوُهَو يُرِيُد ُعْمَرًة فـَُهَو ُعْمرٌَة َوِإْن َلىبَّ   ِبُعْمَرٍة َوُهَو اإْلِ

 َواَل ُعْمرٍَة َوِإْن َلىبَّ يـَْنِوي ُعْمرًَة فـََلْيَس حِبَجٍّ يُرِيُد َحجًّا فـَُهَو َحجٌّ، َوِإْن َلىبَّ اَل يُرِيُد َحجًّا َواَل 
ْحرَاَم َواَل يـَْنِوي َحجًّا َواَل ُعْمَرًة فـََلُه اخْلَِياُر َأْن جَيَْعَلُه أَيَـُّهَما َشاَء، َوِإْن َلىبَّ َوَقدْ   نـََوى َأَحَدمُهَا اإْلِ

 اِبْلُعْمَرِة َوزَاَد َحجًّا، َوِإْن  أِلَنَُّه إْن َكاَن ُمْعَتِمرًا فـََقْد َجاءَ فـََنِسَي فـَُهَو قَارٌِن اَل جَيْزِيِه َغرْيُ َذِلَك؛ 
ْيَك اللَُّهمَّ َكاَن َحاجًّا فـََقْد َجاءَ حِبَجٍّ َوُعْمَرٍة َوِإْن َكاَن قَاراًِن فـََقْد َجاءَ اِبْلِقرَاِن َوِإَذا َلىبَّ قَاَل " لَبـَّ 

 َلك " َواَل ُأِحبُّ لَبـَّْيَك إنَّ احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلك َواْلُمْلَك اَل َشرِيكَ لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل َشرِيَك َلك 
ًئا يـُْعِجُبُه فـَيَـُقوُل " لَبـَّْيكَ   إنَّ اْلَعْيَش َعْيُش َأْن يَزِيَد َعَلى َهَذا يف التـَّْلِبَيِة َحْرفًا إالَّ َأْن يـََرى َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبِّ  اآْلِخَرِة " فَِإنَُّه اَل يـُْرَوى َعنْ  أَنَُّه زَاَد يف التـَّْلِبَيِة َحْرفًا َغرْيَ َهَذا  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ِعْنَد َشْيٍء َرآهُ َفَأْعَجَبهُ َوِإَذا فـَرََغ ِمْن التـَّْلِبَيِة َصلَّى َعَلى النَّيبِّ  َوَسَأَل  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه  -النَّيبِّ   رَِضاُه َواجْلَنََّة َواْستَـَعاَذُه ِبَرمْحَِتِه ِمْن النَّاِر فَِإنَُّه يـُْرَوى َذِلَك َعنْ اَّللََّ تـََعاىَل  َصلَّى اَّللَّ
رًا َوَعَلى ُكلِّ  -َوَسلََّم  ْرَفُع َحاٍل َويَـ  )قَاَل( : َويـَُليبِّ َقاِئًما َوقَاِعًدا َورَاِكًبا َواَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمَتَطهِّ

يِع اْلَمَساِجِد َمَساِجِد اجْلََماَعاِت َوَغرْيَِها َويف ُكلِّ َمْوِضٍع مِ  ْن اْلَمَواِضِع، َصْوَتُه اِبلتـَّْلِبَيِة يف مجَِ
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َد َيَة ِعنْ التَـّْلبِ  لسََّلُف َيْسَتِحبُّونَ اَولَْيَس َعَلى اْلَمْرأَِة َرْفُع الصَّْوِت اِبلتـَّْلِبَيِة لُِتْسِمَع نـَْفَسَها وََكاَن 
ْشرَاِف، َواهْلُُبوِط َوَخْلَف الصََّلَواِت".   (1)اْضِطَماِم الرِّفَاِق َوِعْنَد اإْلِ

 

ٌ َعَلى شرٍف ِمَن اأْلَْشرَاِف ِإالَّ أََهلَّ َما َبنْيَ َيَدْيِه وَكَ -10 .32 ربََّ َتْكِبريَُه "ُمِهلٌّ، َواَل َكربََّ ُمَكربِّ
َقَطعُ  َقِطَع هِبِْم ُمنـْ ُد ْبُن السَّاِئِب َعْن َزْيِد ْبنِ  َحىَت يـَنـْ َاِب " َوَرَوى َخالَّ َخاِلٍد قَاَل: قَاَل َرُسوُل  الرتُّ

بـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَـّْيَك، فَِإنَّهُ : " ِإنَّ ِجرْبِيَل َأاَتين اآْلَن فـََقاَل: ُقْل لَ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -اَّللَِّ 
 ِمْن ِشَعاِر احلَْجِّ ".

َناِء احلَْجِّ َواْلُعْمَرِة َواِجَبٌة َوُحِكَي َعْن َأيب َعِليِّ ْبِن َخرْيَاَن َوَأيب َعِليِّ ْبِن َأيب ُهَريـَْرَة َأنَّ التـَّْلِبَيةَ يف أَثْـ 
َُما َوَجَدا لِلشَّاِفِعيِّ َنصًّا َيُدلُّ َعَلْيِه، َولَْيَس يـُْعَرُف لِلشَّاِفِعيِّ يف ك  به نص يدل عليه.تَوَزَعَما َأهنَّ

 

 َفْصلٌ 

: " َأاَتين -ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّ  -: َوُيْسَتَحبُّ َرْفُع الصَّْوِت اِبلتـَّْلِبَيِة، لَِقْوِل َرُسوِل اَّللَِّ 
ِجرْبِيُل َوأََمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َأْو من معي أن يرفعوا أصواهتم ابلتلبية ". قال أَبُو َبْكٍر 

، َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل ال دِّيُق: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل: اْلَعجُّ َوالثَّجُّ َوَرَوى َعْبُد  -يـَْعيِن يف احلَْجِّ  -صِّ
ُلُغونَ -َلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ عَ  -اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه: َأنَّ َأْصَحاَب النَّيبِّ   ، َكانُوا يـَبـْ

 الرَّْوَحاَء َحىتَّ تـَُبحَّ ُحُلوقـُُهْم ِمَن التلبية.

 

 مسألة

رًا : قال الشافعي رضي هللا عنه: " َويـَُليبِّ اْلُمْحرُِم قَاِئًما َوقَاِعًدا َورَاِكًبا َواَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمتَ  َطهِّ
السلف كان و َوَعَلى ُكِل َحاٍل رَاِفًعا َصْوَتُه يف مجيع مساجد اجلماعات ويف كل موضٍع 

التلبية عند اضطمام الرفاق وعند اإلشراف واهلبوط وخلف الصلوات ويف استقبال  يستحبون
 الليل والنهار وابألسحار وحنبه على كل حال ".

يِع َأْحَوالِِه، قَائِمً  َ يف مجَِ ًدا، ا، َوقَاعِ قَاَل اْلَماَوْرِديُّ: َوَهَذا َصِحيٌح، ُيْسَتَحبُّ لِْلُمْحرِِم َأْن يـَُليبِّ
ْشرَاِف، َواهْلُُبوِط، رًا، َوِعْنَد اْضِطَماِم الرِّفَاِق، َوِعْنَد اإْلِ  َورَاِكًبا، َواَنزاًِل، َوُجنـًُبا، َوُمَتَطهِّ
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َوَقْد َرَوْت  َواِبأْلَْسَحاِر، َوَخْلَف الصََّلَواِت، َويف اْسِتْقَباِل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر؛ أِلَنَُّه ِفْعُل السََّلِف.
َها " َأنَّ النَّيبَّ َعائِ  َكاَن َيْذُكُر اَّللََّ يف ُكِل َأْحَيانِِه   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َشُة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ
." 

نَّ َرْفَع اجْلَِديِد، أَ َفَأمَّا التـَّْلِبَيُة يف َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، َفاَل خَيَْتِلُف َمْذَهُب الشَّاِفِعيِّ يف اْلَقِدمِي وَ 
َها َمْسُنوٌن:  الصَّْوِت هِبَا يف َثاَلثَِة َمَساِجَد ِمنـْ

 َأَحُدمُهَا: اْلَمْسِجُد احْلَرَاُم.

 َوالثَّاين: اْلُمَصلَّى ِبَعَرَفَة َوُهَو َمْسِجُد ِإبـْرَاِهيَم.

 النَّاُس أصواهتم َوالثَّاِلُث: َمْسِجُد اخْلَْيِف مبِىًن، فـََهِذهِ اْلَمَساِجُد الثَّاَلثَةُ َقْد َجَرِت اْلَعاَدةُ َأْن يـَْرَفعَ 
 (1)ابلتلبية فيها، فأما ما عادها ِمْن َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، فَِإنَّ الشَّاِفِعيَّ َكرَِه يف القدمي". 

 

ُ أَْعَلمُ "فَاْلَتَحَق ابِ -11 .33  أْلَفـَْعاِل َوَاَّللَّ

صَِّحيُح * أَمَّا احْلُْكُم الَِّذي ذََكَرُه َوُهَو َأنَّ إزَالََة النََّجاَسِة اَل تـَْفَتِقُر إىَل نِيٍَّة فـَُهَو اْلَمْذَهُب ال
 السُّنَِّة إمْجَاَع حِ اْلَمْشُهوُر الَِّذي َقَطَع بِِه اجْلُْمُهوُر َونـََقَل َصاِحُب احْلَاِوي َواْلبَـَغِويُّ يف َشرْ 

ِة: َحَكاُه اْلُمْسِلِمنَي َعَلْيِه: َوَحَكى اخْلُرَاَسانِيُّوَن َوَصاِحُب الشَّاِمِل َوْجًها أَنَُّه يـَْفَتِقُر إىَل النِّيَّ 
ِقيَل اَل َيِصحُّ وَ  اْلَقاِضي ُحَسنْيٌ َوَصاِحَبا الشَّاِمِل َوالتَِّتمَِّة َعْن اْبِن ُسَرْيٍج َوَأيب َسْهٍل الصُّْعُلوِكيِّ 

َماُم َسَببَ  َ اإْلِ  اْلَغَلِط مبَا َعْن اْبِن ُسَرْيٍج قَاَل إَماُم احْلََرَمنْيِ َغِلَط َمْن َنَسَبُه إىَل اْبِن ُسَرْيٍج َوَبنيَّ
ُ تـََعاىَل وهللا أعلم * قال املصنف رمحه هللا  َسَنْذُكرُُه يف اَبِب إزَاَلِة النََّجاَسِة إْن َشاَء اَّللَّ

* )وأما الطهارة عن احلدث من الوضوء والغسل والتيمم فال يصح شئ منها إالَّ اِبلنِّيَِّة لَِقْولِِه 
َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاِت: َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى والهنا عبادة حمض ة طريقها َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إمنَّ

 (االفعال فلم تصح من غري نية كالصالة
* 

ِتِه َرَواُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلم يف َصِحيَحْيِهَما مِ  ْن رَِوايَِة أَِمرِي )الشَّرُْح( َهَذا احْلَِديُث ُمتـََّفٌق َعَلى ِصحَّ
َها  اْلُمْؤِمِننَي ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َوُهَو َحِديٌث َعِظيٌم َأَحُد اأْلََحاِديِث الَّيِت  َعَليـْ

 مدار االسالم بل هو أعظمها.
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 َوِهَي أَْربـَُعوَن َحِديثًا.

ِم: َوقَاَل أَْيًضا َقْد مَجَْعتـَُها يف ُجْزٍء: قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرمِحَُه اَّللَُّ َيْدُخُل يف َهَذا احْلَِديِث ثـُُلُث اْلِعلْ 
 َيْدُخُل يف َسْبِعنَي اَباًب ِمْن اْلِفْقِه.

َدَأ ُكلُّ َتْصِنيٍف هِبََذا احْلَِديِث َأْن يـُبْ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َهِذِه اْلِعَبارَِة: وََكاَن َوقَاَل َغرْيُُه حَنَْو 
 ِلَكْونِِه ُمنَـبًِّها َعَلى َتْصِحيِح النِّيَِّة.

َلْفظَُة وَ  قَاَل اْلُعَلَماُء َواْلُمرَاُد اِبحْلَِديِث اَل يكون العمل شرعيا يتعلق به ثواب عقاب إالَّ اِبلنِّيَّةِ 
َا لِْلَحْصِر تـُْثِبُت اْلَمْذُكوَر َوتـَْنِفي َما ِسَواُه: قَاَل اخلَْطَّايبُّ َوأَفَاَد قـَْولُُه َصلَّى ا َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إمنَّ

َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاتِ  َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفاِئَدًة ملَْ حَتُْصْل ِبَقْولِِه إمنَّ ِهَي َأنَّ تـَْعِينَي اْلِعَباَدِة وَ  َوِإمنَّ
ُ أَْعَلمُ  ِتَها َوَاَّللَّ  اْلَمْنوِيَِّة َشْرٌط ِلِصحَّ

 ."*(1) 
 

ًة فـََلْيَس "ُعْمَرٌة، َوِإْن َلىبَّ ِبُعْمَرٍة يُرِيُد َحجًّا فـَُهَو َحجٌّ، َوِإْن ملَْ يُرِْد َحجًّا َواَل ُعْمرَ -12 .34
 َما َشاَء.ْحرَاَم َوملَْ يـَْنِو َحجًّا َواَل ُعْمرًَة فـََلُه اخْلَِياُر أَيُـّهُ ِبَشْيٍء، َوِإْن َلىبَّ يُرِيُد اإْلِ 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َوِإْن َلىبَّ أبََِحِدمِهَا فـََنِسَيُه فـَُهَو قَارٌِن َويـَْرَفُع َصْوتَُه اِبلتـَّْلِبَيِة؛ لَِقْوِل النَّيبِّ 
ْن يـَْرفـَُعوا َأْصَواهَتُْم َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َأْو َمْن َمِعي أَ  -ِه السَّاَلُم َعَليْ  -َأاَتين ِجرْبِيُل » -

 « .اِبلتـَّْلِبَيةِ 

رًا َوَعَلى ُكلِّ َحالٍ   رَاِفًعا َصْوتَهُ )قَاَل( : َويـَُليبِّ اْلُمْحرُِم قَائًِما، َوقَاِعًدا َورَاِكًبا َواَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمَتَطهِّ
يِع َمَساِجِد اجْلََماَعاِت َويف ُكلِّ َمْوِضٍع وََكاَن يف  التـَّْلِبَيَة ِعْنَد اْضِطَماِم  ونَ السََّلُف َيْسَتِحبُّ  مجَِ

ْشرَاِف َواهْلُُبوِط َوَخْلَف الصََّلَواِت َويف اْسِتْقَباِل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر وَ  ُه اِبأْلَْسَحاِر َوحنُِبُّ الرِّفَاِق َوِعْنَد اإْلِ
 َعَلى ُكلِّ َحاٍل.

بـَّْيَك إنَّ احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل َشرِيَك َلك لَ »)قَاَل( : َوالتـَّْلِبَيُة َأْن يـَُقوَل 
َا تـَْلِبَيُة َرُسوِل اَّللَِّ « َلك َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك َلك َواَل َيِضيُق  -َوَسلََّم   َعَلْيهِ َصلَّى اَّللَُّ  -؛ أِلَهنَّ

 َأْن يَزِيَد َعَلْيِه.
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َها َواَل جُيَاِوزَُها إالَّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَأْخَتاُر َأْن يـُْفرَِد تـَْلِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ  اَل يـَْقُصُر َعنـْ
ًئا يـُْعِجُبُه فـَيَـُقوُل  فَِإنَُّه اَل يـُْرَوى َعْنُه ِمْن َوْجٍه  «ْيُش اآْلِخَرةِ لَبـَّْيَك إنَّ اْلَعْيَش عَ »َأْن يـََرى َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يـَثْـُبُت أَنَّهُ زَاَد َغرْيَ َهَذا فَِإَذا فـَرََغ ِمْن التـَّْلِبَيِة َصلَّى َعَلى النَّيبِّ  َوَسَأَل  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  - ْن النَّاِر فَِإنَُّه يـُْرَوى َعْن النَّيبِّ اَّللََّ ِرَضاُه َواجْلَنََّة َواْستَـَعاَذ ِبَرمْحَِتِه مِ   .-َصلَّى اَّللَّ

ْوهَتَا )قَاَل( : َواْلَمْرأَُة يف َذِلَك َكالرَُّجِل إالَّ َما أُِمَرْت ِبِه ِمْن السَّرْتِ َوَأْسرَتُ هَلَا َأْن خَتِْفَض صَ 
خلَِْماَر َواخْلُفَّنْيِ َواْلُقفَّاَزْيِن، اْلَقِميَص َواْلَقَباَء َوالدِّرَْع َوالسَّرَاِويَل َوا اِبلتـَّْلِبَيِة، َوِإنَّ هَلَا َأْن تـَْلَبسَ 

رُُه َوَتْسُدُل َعَلْيِه الثَـّْوَب َوجُتَاِفيِه َعْنُه َواَل مَتَسُّ  ُر رَْأَسَها فَِإْن َوِإْحرَاُمَها يف َوْجِهَها َفاَل خُتَمِّ ُه َوخُتَمِّ
ُرِوَي َعْن َعْبِد َهَها َعاِمَدًة افـَْتَدْت َوَأَحبُّ إيَلَّ َأْن خَتَْتِضَب ِلْْلِْحرَاِم قـَْبَل َأْن حُتْرَِم. وَ مَخََّرْت َوجْ 

ًئا ِمْن احْلِنَّاِء وَ ِمْن السُّنَِّة َأْن مَتَْسَح اْلَمرْ »اَّللَِّ ْبِن ُعبَـْيٍد َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر قَاَل  اَل أَُة بَِيَديـَْها َشيـْ
َها َوَلِكْن َتطُوُف عَ « حُتْرُِم َوِهَي ُغْفلٌ  َنِتَها.َوُأِحبُّ هَلَا َأْن َتطُوَف لَْياًل َواَل َرَمَل َعَليـْ  َلى َهيـْ

 

 ]اَبُب ِفيَما مَيَْتِنُع َعَلى اْلُمْحرِِم ِمْن اللُّْبِس[

( : َواَل يـَْلَبُس اْلُمْحرُِم َقِميًصا َواَل ِعمَ  َد اَمًة َواَل بـُْرُنًسا وَ ُِ )قَاَل الشَّاِفِعيُّ اَل ُخفَّنْيِ إالَّ َأْن اَل جيَِ
ْد إزَارًا لَبِ  ، َوِإْن ملَْ جيَِ َس َسرَاِويَل أِلَْمِر نـَْعَلنْيِ فَـْليَـْلَبْس ُخفَّنْيِ َوْليَـْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعَبنْيِ

اًب َمسَُّه َزْعَفرَاٌن َواَل َوْرٌس َواَل َك ُكلِِّه َواَل يـَْلَبُس ثـَوْ ِبَذلِ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوِل اَّللَِّ 
ْأِسِه َولُْبِس َشْيٌء ِمْن الطِّيِب َواَل يـَُغطِّي رَْأَسُه، َوَلُه َأْن يـَُغطَِّي َوْجَهُه فَِإْن اْحَتاَج إىَل تـَْغِطَيِة رَ 

ِة  لَُّه يف َمَكانِِه َكاَنْت َعَلْيِه بـَْرٍد َأْو َحرٍّ إْن فـََعَل َذِلَك كُ ثـَْوٍب خمَِيٍط َوُخفَّنْيِ فـََفَعَل َذِلَك ِمْن ِشدَّ
ًئا بـَْعَد َشْيٍء َكاَن َعَلْيِه ِلُكلِّ لُْبَسٍة ِفْديٌَة، َوِإْن احْ  َتاَج إىَل ِفْديٌَة َواِحَدٌة، َوِإْن فـَرََّق َذِلَك َشيـْ

ْيِه، َوِإْن َتطَيََّب َعاِمًدا فـََعَلْيِه َتطَيََّب اَنِسًيا َفاَل َشْيَء َعلَ  َحْلِق رَْأِسِه َفَحَلَقُه فَـَعَلْيِه ِفْديٌَة، َوِإنْ 
أََمَر  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأنَّ النَّيبَّ »اْلِفْديَُة َواْلَفْرُق يف اْلُمَتطَيِِّب َبنْيَ اجْلَاِهِل َواْلَعاملِِ 

، َومَلْ أَيُْمْرُه يف اخلَْرَبِ ِبِفْديٍَة )قَاَل  «ْيِه َخُلوٌق بِنَـزِْع اجْلُبَِّة َوَغْسِل الصُّْفَرةِ اأْلَْعرَايبَّ، َوَقْد َأْحَرَم َوَعلَ 
َعْن » احلَِْديِث اْلُمَزينّ( : يف َهَذا َدلِيٌل َأْن لَْيَس َعَلْيِه ِفْديَةٌ إَذا مَلْ َيُكْن يف اخلَْرَبِ َوَهَكَذا ُرِوَي يف 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -النَّيبِّ   (1)يف الصَّائِِم يـََقُع َعَلى".  -ى اَّللَّ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْكَعَتنْيِ يَِقُف حِبَْيُث َيُكوُن َعُموُد ا-13 .35 ْلِمْنرَبِ حِبَِذاِء َمْنِكِبِه "النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
مْيَِن ِإْن أَْمَكَنُه؛ َوُهَو َمْوِقُفُه َعَلْيِه الصَّاَل  َُ  اْلَمْسِجُد؛ َوُهَو َبنْيَ َقرْبِِه ُة َوالسَّاَلُم قَـْبل َأْن يـَُغريََّ اأْل

َة ُمَقاِمِه ِبِقرَاَءِة اْلُقْرآِن َوذِْكِر اَّللَِّ َوالدَُّعاءِ 1َوِمْنرَبِِه ) َلُه ُمدَّ  ِعْنَد اْلِمْنرَبِ ( ؛ َوجَيَْتِهُد َأْن حُيِْيَي لَيـْ
نَـُهَما ِسرًّا َوَجْهرًا ) ( . َويَِقَف 3ِديِث: َما َبنْيَ بـَْييِت َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمْن راَِيِض اجْلَنَِّة )( حلَِ 2َوبـَيـْ

( َويف رَِوايٍَة: ِمْنرَبِي َعَلى 4ِعْنَد اْلِمْنرَبِ َوَيْدُعو. َفِفي احْلَِديِث: قـََوائُِم ِمْنرَبِي َرَواِتُب يف اجْلَنَِّة )
رُمَّانَِة اْلِمْنرَبِ  َأْن َيَضَع َأَحُدُهْم يََدُه َعَلى السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ وََكاَن  ( ؛5تـُْرَعٍة ِمْن تـُرَِع اجْلَنَِّة )

َها ِعنْ   ( .6َد اخْلُْطَبِة )النـََّبِويِّ الَّيِت َكاَن النَّيبُّ َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َيَضُع َيَدُه اْلَكرميََة َعَليـْ

__________ 

 .265/  1 ( الفتاوى اهلندية1)
 .266/  1( الفتاوى اهلندية 2)
( 99/  4( حديث: " ما بني بييت ومنربي روضة. . . ". أخرجه البخاري )فتح الباري 3)

 ( من حديث أيب هريرة.1011/  2ومسلم )

( من حديث أم 289/  6( حديث: " قوائم منربي رواتب يف اجلنة ". أخرجه أمحد )4)
 سلمة.

( من حديث 335/  5رعة من ترع اجلنة ". أخرجه أمحد )( حديث: " منربي على ت5)
( : رواه أمحد والطرباين يف الكبري، 9/  4سهل بن سعد، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )

 ورجال أمحد رجال الصحيح.

، ط دار إحياء الرتاث العريب.". 96، 95، 94/  3ط بوالق  337/  2( فتح القدير 6)
(1) 
 

 َكاَن َجاِلسا َمَع النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فَجاء بين َلهُ   "َعن أنس َأن رجال-14 .36
هللا  َفقبله َوَأْجلسُه يف حجره مثَّ َجاَءت بنية َفَأخذَها فأجلسها ِإىَل جنبه فـََقاَل النَّيب صلى

َلةَأن يعدُلوا َبني اأْلَ  الّسلف يستحبونَعَلْيِه َوسلم َفَما عدلت بَينهَما وََكاَن   ْواَلد يف اْلقبـْ

َوَلد َوقَاَل بعض أهل اْلعلم ِإن هللا ُسْبَحانَُه يْسَأل اْلَواِلد َعن َوَلده يـَْوم اْلِقَياَمة قبل َأن يْسَأل الْ 
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يَنا صَعن َواِلده فانه َكَما َأن لأْلَب على أبنه َحًقا فلالبن على أَبِيه حق َفَكَما قَاَل تـََعاىَل }َووَ 
ْنَسان ِبَواِلديِه حسنا{ العنكبوت  قَاَل تـََعاىَل }قوا أَنفسُكم وأهليكم اَنرا وقودها النَّاس  8اإْلِ

 6َواحلَِْجاَرة{ التَّْحرمي 
قَاَل َعلّي بن أيب طَالب علموهم وأدبوهم َوقَاَل تـََعاىَل }واعبدوا هللا َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئا 

 36اْلُقْرىَب{ النَِّساء  وابلوالدين إحساان وبذي

على  َوقَاَل النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم اعدلوا َبني َأْواَلدُكم فوصية هللا لآلابء أبوالدهم َساِبَقة
َفمن  31َوِصيَّة اأْلَْواَلد آبابئهم قَاَل هللا تـََعاىَل }َواَل تقتُلوا َأْواَلدُكم خشَية إمالق{ االسراء 

َساَءة َوأْكثر اأْلَْواَل  أمهل تـَْعِليم َوَلده َفعُه َوَتركه سدى فقد َأَساَء إِلَْيِه َغايَة اإْلِ َا َجاَء َما يـَنـْ د ِإمنَّ
فسادهم من قبل اآْلاَبء وإمهاهلم هَلُم َوترك تعليمهم فـَرَائض الّدين وسننه فأضاعوهم صَغارًا فَلم 

العقوق فَـَقاَل اَي أََبت  تب بَعضهم َوَلده علىينتفعوا أِبَْنفِسِهم َومل ينفعوا آاَبَءُهم كبارًا َكَما َعا
 (1)ِإنَّك عققتين َصِغريا فعققتك َكِبريا وأضعتين وليدا فأضعتك َشيخا". 

 

ُكوُن اِبلتـَّْبِليِغ هَلَا "َوِإْحَياءُ ُسنَِّتِه َيْشَمُل أَنـَْواًعا ِمْن اْلربِّ ِلِسَعِة َفْضِل اَّللَِّ وََكرَاَمِتِه فـَيَ -15 .37
َها إبِِنـَْفاِق اْلَماِل َواجلِْ َواْلبَـَيا َعانَِة َعَليـْ َهاِد إَعانًَة َعَلى ِن أِلَْجِل ظُُهوِر احلَْقِّ َوُنْصَرتِِه َوَيُكوُن اِبإْلِ

لَ ِديِن اَّللَِّ َوُعُلوِّ َكِلَمِتِه فَاجلَِْهاُد اِبْلَماِل َمْقُروٌن اِبجلَِْهاِد اِبلنـَّْفِس َقْد ذََكَرُه اَّللَُّ  ُه َويف َغرْيِ  تـََعاىَل قـَبـْ
هََّز َغازاًِي فـََقْد َغزَا َمْوِضٍع لِِعَظِم َمْنزِلَِتِه َومَثََرتِِه َوَقْد قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " }َمْن جَ 

 َأْجرِِه{ " َوَمُثوبَِتِه؛ لُ َوَمْن َخَلَفُه يف أَْهِلِه خِبَرْيِ فـََقْد َغزَا{ " َوقَاَل: " }َمْن َفطََّر َصاِئًما فـََلُه ِمثْ 
ْنَساِن َوَمِصريِِه إىَل تـُْربَِتِه َكَما قَاَل يف احلَْ  ِديِث: " }إَذا اَل ِسيََّما َما يـَبـَْقى نـَْفُعُه بـَْعَد َمْوِت اإْلِ
ْلَباِقَيِة بـَْعَد ِميَتِتِه اَماَت اْبُن آَدَم انـَْقَطَع َعَمُلُه إالَّ ِمْن َثاَلٍث{ " فـََهِذِه الثَّاَلُث ِهَي ِمْن أَْعَمالِِه 
َفُعُه بـَْعَد َمْوتِِه ِمْن أَْعَماِل َغرْيِِه ِمْن الدَُّعاِء َوالصََّدَقِة َواْلِعْتِق؛ فَِإنَّ  َذِلَك لَْيَس ِمْن  خِبِاَلِف َما يـَنـْ

ُ اجْلَنََّة ِمْن ُذرِّيَِّتِه. َوَأْصُل لُ َسْعِيِه َبْل ِمْن َسْعِي َغرْيِِه َوَشَفاَعِتِه وََكَما يـَْلَحُق اِبْلُمْؤِمِن َمْن يُْدخِ  هُ اَّللَّ
َا أَنـَْزَل اْلُكتُ  َب َوأَْرَسَل الرُُّسَل اْلَعَمِل الصَّاِلِح ُهَو إْخاَلُص اْلَعْبِد َّللَِِّ يف نِيَِّتِه فَِإنَُّه ُسْبَحانَُه إمنَّ

َر َذِلَك يف ِكَتابِِه َعَلى أَْلِسَنِة ُرُسِلِه ِة بَرِيَِّتِه َكَما ذَكَ َوَخَلَق اخْلَْلَق لِِعَباَدتِِه َوِهَي َدْعَوُة الرُُّسِل ِلَكافَّ 
اِلَسُهْم وَُكتـُبَـُهْم َوَغرْيَ َذِلَك َأْن يـَْفَتِتُحوا جمََ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ أِبَْوَضِح َداَللَِتِه؛ َوهِلََذا َكاَن 
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َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاِت{ " يف  َهاِجِهْم َأوَِّل اأْلَْمِر َوِبَدايَِتِه. فـََنْجرِ  حِبَِديِث: " }إمنَّ ي يف َذِلَك َعَلى ِمنـْ
ْساَلِم َوُمَقدَِّمَتُه فـَنَـُقوُل".   (1)إْذ َكانُوا أَْفَضَل َجْيِش اإْلِ

 

َهِقيُّ ُمَطوَّاًل َوخُمَْتَصرًا ِمْن َحِديِثِه َويف إْسَناِدِه ُخَصْيفٌ -16 .38 خُمْتَـَلٌف  َوُهَو "َواحْلَاِكُم َواْلبَـيـْ
 ِفيِه.

َم أََعاَد التـَّْلِبَيَة قـَْولُُه مَحََل طَائَِفٌة ِمْن اأْلَْصَحاِب اْخِتاَلَف الّرَِوايَِة َعَلى أَنَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ 
. َع أَنَُّه ِحيَنِئٍذ َلىبَّ ابَِّة َفَظنَّ َمْن مسَِ  ِعْنَد اْنِبَعاِث الدَّ

َهِقيُّ يف َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس.قـُْلُت َهَذا َرَواُه أَبُ   و َداُود أَْيًضا َواْلبَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَِعاِئَشَة َوَقْد َحاَضْت "افـَْعِلي َما يـَْفَعُل احلَْ  اجُّ َغرْيَ َأْن اَل َحِديُث أَنَُّه َصلَّى اَّللَّ
 َم يف احْلَْيِض.َتطُويف اِبْلبَـْيِت" ُمتـََّفٌق ِمْن َحِديِثَها َوَقْد تـََقدَّ 

ِه إَذا َلِقَي رَْكًبا أَْو عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُليبِّ يف َحجِّ اَل َأَكَمًة أَْو َهَبَط َحِديُث َجابٍِر أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ
َهذَِّب َوبـَيََّض َلهُ النـََّوِويُّ مُ َواِداًي َويف إْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة َوآِخِر اللَّْيِل َهَذا احْلَِديُث ذََكَرُه الشَّْيُخ يف الْ 

 ْبِن حُمَمَِّد َواْلُمْنِذرِيُّ َوَقْد َرَواُه اْبُن َعَساِكَر يف خَتْرجِِيِه أِلََحاِديِث اْلُمَهذَِّب ِمْن طَرِيِق َعْبِد اَّللَِّ 
 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُليبِّ إَذا ْبِن اَنِجَيٍة يف فـََواِئِدِه إبِِْسَناٍد َلُه إىَل َجابٍِر قَاَل َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 

 َفذََكَرُه َويف إْسَناِدِه َمْن اَل يـُْعَرُف. 1َلِقَي ركبا

َر أَنَُّه َكاَن َوَرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َساملٍِ َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َعْن اَنِفٍع َعْن اْبِن ُعمَ 
َبَة ِمْن رَِوايَِة اْبِن َساِبٍط قَاَل َكاَن  2َواَنزاًِل َوُمْضَطِجًعا يـَُليبِّ رَاِكًبا لسََّلُف اَوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ
 َعَلْوهُ َوِعْنَد اْلِتَقاِء الرِّفَاِق التـَّْلِبَيةَ يف أَْربـََعِة َمَواِضَع يف ُدْبِر الصَّاَلةِ َوِإَذا َهَبطُوا َواِداًي أَوْ  َيْسَتِحبُّونَ 

َثَمَة حَنُْوُه َوزَاَد "َوِإَذا اْستَـَقلَّْت اِبلرَُّجِل رَاِحَلُتُه".وَ   ِعْنَد َخيـْ

َماِلٌك  3ْلِبَيِة" َحِديُث "َأاَتين ِجرْبِيُل َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َفرَيْفـَُعوا َأْصَواهَتُْم اِبلتـَّ  - 1002
 يف 

__________ 

 ".7/253"ينظر: "اجملموع شرح املهذب" للنوي  1
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"، كتاب احلج: ابب التلبية يف كل حال، والبيهقي 2/234أخرجه الشافعي يف "األم" " 2
"، كتاب احلج: ابب التلبية يف كل حال، وما يستحب من 5/43يف "السنن الكربى"، "

 لزومها.

"، وأبو داود 34"، كتاب احلج: ابب رفع الصوت ابإلهالل "1/334أخرجه مالك " 3
"، كتاب 5/162"، والنسائي "1814ملناسك: ابب كيف التلبية، ""، كتاب ا3/405"

"، كتاب احلج: ابب ما جاء يف رفع 3/191احلج: ابب رفع الصوت ابإلهالل، والرتمذي "
"، كتاب املناسك: ابب رفع الصوت ابلتلبية 2/975"، وابن ماجه "829الصوت ابلتلبية "

"، كتاب احلج: ابب فيما 1/306"، والشافعي يف "املسند" "4/56"، وأمحد "2922"
"، كتاب احلج: ابب رفع الصوت 2/34"، والدارمي "794يلزم احملرم عند تلبية اإلحرام "

"، والبخاري يف "التاريخ 853"، رقم "2/377"، واحلميدي "794عند تلبية اإلحرام "
"، 6/42"، وابن حبان "2627، 2625"، رقم "4/173"، وابن خزمية "4/150الكبري" "

"، والبغوي يف "شرح السنة" 434"، وابن اجلارود رقم "1/450"، واحلاكم "3791م "رق
بتحقيقنا" من طريق عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن  -32 -4/31"

عبد امللك بن أيب بكر عن خالد بن السائب عن أبيه.............................=". 
(1) 
 

َهِقيُّ ُمَطوَّاًل َوخُمَْتَصرًا ِمْن َحِديِثِه، َويف إْسَناِدِه ُخصَ "َواحْلَاِكُم َواْلبَـ -17 .39 ْيٌف، َوُهَو يـْ
 خُمْتَـَلٌف ِفيِه.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -)* * *( قـَْولُُه: مَحََل طَائَِفٌة ِمْن اأْلَْصَحاِب اْخِتاَلَف الّرَِوايَِة َعَلى أَنَُّه  َصلَّى اَّللَّ
، قـُلْ أََعاَد التـَّْلِبَيَة عِ  - َع أَنَُّه ِحيَنِئٍذ َلىبَّ ابَِّة، َفَظنَّ َمْن مسَِ ُت: َهَذا َرَواُه أَبُو َداُود ْنَد اْنِبَعاِث الدَّ

َهِقيُّ يف َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس.  أَْيًضا َواْلبَـيـْ

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَّهُ »)* * *( َحِديُث:  اَضْت: افـَْعِلي َما يـَْفَعُل قَاَل لَِعاِئَشَة َوَقْد حَ  -َصلَّى اَّللَّ
 يف احْلَْيِض. ُمتـََّفٌق ِمْن َحِديِثَها، َوَقْد تـََقدَّمَ « . احْلَاجُّ َغرْيَ َأْن اَل َتطُويف اِبْلبَـْيتِ 
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَُّه »)* * *( َحِديُث َجابٍِر:  ِه إَذا َلِقَي رَْكبً َكاَن يـَُليبِّ يف   -َصلَّى اَّللَّ ا أَْو  َحجِّ
ا احْلَِديُث ذََكَرُه الشَّْيُخ يف َهذَ « . َعاَل َأَكَمًة َأْو َهَبَط َواِداًي َويف إْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة َوآِخِر اللَّْيلِ 

ْلُمَهذَِّب، اِديِث ااْلُمَهذَِّب، َوبـَيََّض لَهُ النـََّوِويُّ، َواْلُمْنِذرِيُّ، َوَقْد َرَواهُ اْبُن َعَساِكَر يف خَتْرجِِيِه أِلَحَ 
َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ »ِمْن طَرِيِق َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اَنِجَيٍة يف فـََواِئِدِه إبِِْسَناٍد َلُه إىَل َجاِبٍر، قَاَل: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -   يـُْعَرُف.َويف إْسَناِدِه َمْن اَل  -َفذََكَرُه « . يـَُليبِّ إَذا َلِقَي رَاِكًبا -َصلَّى اَّللَّ

، َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعْن اْبِن عُ  َمَر أَنَُّه َكاَن َوَرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َساملٍِ
َبَة ِمْن رَِوايَِة اْبِن َساِبٍط قَاَل: " َكا السََّلُف  نَ يـَُليبِّ رَاِكًبا َواَنزاًِل َوُمْضَطِجًعا َوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ

أَْو َعَلْوُه، َوِعْنَد اْلِتَقاِء  التـَّْلِبَيَة يف أَْربـََعِة َمَواِضَع: يف ُدْبِر الصَّاَلِة، َوِإَذا َهَبطُوا َواِداًي، َيْسَتِحبُّونَ 
َثَمَة حَنُْوُه، َوزَاَد: َوِإَذا اْستَـَقلَّْت اِبلرَُّجِل رَاِحَلُتُه ".  الرِّفَاِق، َوِعْنَد َخيـْ

« اهَتُْم اِبلتـَّْلِبَيةِ َأاَتين ِجرْبِيُل َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َفرَيْفَـُعوا َأْصوَ »َحِديُث:  -( 11) - 1003
 (1). َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّأ َوالشَّاِفِعيُّ َعْنُه َوَأمْحَُد َوَأْصَحاُب.". 

 

شَّْمس َويف َحِديث َلى رَأسه من ال"احْلر َحىتَّ َرَمى اجْلَْمَرة َويف لفظ رَافع ثـَْوبه عَ -18 .40
اغت َجابر الطَّوِيل َفَسار َحىتَّ أََتى َعَرَفة َفوجَد اْلقبَّة قد ضربت لَُه بنمرة فنزهلا َحىتَّ ز  4

الشَّْمس أخرجُهَما ُمسلم قـَْوله يكثر من التـَّْلِبَية عقيب الصَّاَلة وَكلما عال شرفا َأو َهَبط َواداي 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َكانُوا يلبَأو َلِقي رَاِكًبا و  ون يف َهِذه ابألسحار أِلَن َأْصَحاب َرُسول هللا َصلَّى اَّللَّ

اأْلَْحَوال أما عقيب الصَّاَلة َوَما بعده ُسَوى األسحار فرَوى اْبن أيب شيَبة َعن اْبن سابط َكاَن 
َبطُوا َواداي َأو علوا َوعند اَلة َوِإذا هَ التـَّْلِبَية يف أَْربـََعة َمَواِضع يف دبر الصَّ  الّسلف يستحبون

 التقاء الرفاق ِإْسَناد َصِحيح َواْبن سابط اَتِبِعّي فمراده ابلسلف الصََّحابَة َومن ُهَو أكرب ِمْنهُ 
 من التَّاِبعني

َثَمة َوُهَو من التَّاِبعني قَاَل  ة ِعْند ِسّت التـَّْلِبيَ  ستحبونَكانُوا يَوَرَوى اْبن أيب شيَبة من طَرِيق َخيـْ
ْعًضا َفذكر حَنوه َوزَاد َوِإذا اْستَـَقلت اِبلرجِل رَاِحَلته َومل يذكر السَّاِدَسة َوقَاَل َوِإذا َلِقي بَعضهم بَـ 

ن َجابر  َوأوردُه من طَرِيق ِإبـْرَاِهيم النَّخِعّي مثله َوقَاَل وَكلما لِقيت رفـَْقة َويف فـََواِئد اْبن اَنِجية عَ 
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َواداي َويف  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يـَُليبِّ ِإذا َلِقي رَاِكًبا أَو صعد أكمة أَو َهَبط َكاَن َرُسول هللا
 والثج أدابر اْلَمْكُتوبَة َوآخر اللَّْيل َحِديث أفضل احلَْج العج والثج والعج رفع الصَّْوت اِبلتَـّْلِبَيةِ 

ِْمِذّي َواْبن ماجة من َحدِ  ي َوذكر ِفيِه يث اْبن عمر َوِفيه ِإبـْرَاِهيم بن يزِيد اخلوز ِإرَاَقة الدَّم الرتِّ
ِْمِذّي َواحْلَاِكم وَ  ِفيه اْبن َماَجه التـَّْفِسري َعن وَِكيع َويف اْلَباب َعن أيب بكرَة مثله أخرجه الرتِّ

ِْمِذّي وَ  صله اْبن أيب شيَبة من وَ اْنِقطَاع َبني اْبن اْلُمْنَكدر َوعبد الرَّمْحَن بن يـَْربُوع نبه َعَلْيِه الرتِّ
ِقِدّي َوجه آخر فـََقاَل َعن اْبن اْلُمْنَكدر َعن سعيد بن عبد الرَّمْحَن بن يـَْربُوع َعن أَبِيه َوِفيه اْلَوا

 َوَعن اْبن َمْسُعود مثله أخرجه اْبن أيب شيَبة َوأَبُو يْعلى َوَعن َجابر مثله أخرجه التـَّْيِمّي يف 
ِْغيب َوَعن أنس مسع أَبِيه يف  تهم يصرخون هبَا ُمتَّفق َعَلْيِه َوَعن َخالد اْبن السَّاِئب َعنالرتَّ

 اأْلَمر ِبَرْفع الصَّْوت اِبلتـَّْلِبَيِة أخرجه اأْلَْربـََعة

ْيِه من َحِديث أَنه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ملا دخل َمكَّة ابـَْتَدَأ اِبْلَمْسِجِد ُمتَّفق َعلَ  - 412
َوضَّأ َحِديث َعاِئَشة َأن النَّيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أول َشْيء َبَدَأ ِبِه ِحني قدم َمكَّة أَنه تَـ 

 (1)مثَّ". 
 

ن َعلّي َلْيَمان َفأْخرباَن بِِه َأمْحد بن أيب بكر يف ِكَتابه َعن حُمَمَّد ب"أما َحِديث سُ -19 .41
بن صاعد َأن يُوُسف بن َخِليل احْلَاِفظ أْخربُهم َأان حُمَمَّد بن أيب زيد َأان حَمُْمود اْبن ِإمْسَاِعيل 

ي َماُن ْبنُ الصَّرْيَيف َأان أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن حُمَمَّد بن فاذشاه َأان ُسَليْ   َأمْحََد ثـََنا أَبُو ُمسلم اْلَكجِّ
َوة بن ثـََنا ُسَلْيَمان بن َحْرب ثـََنا ُشْعَبة َعن عبد هللا بن أيب الّسفر وحصني َعن الّشعيبّ َعن ُعرْ 

 أيب اجْلَْعد ِبهِ 

ُهَو أَبُو ُمسلم وَ  َوَرَواُه أَبُو نعيم يف اْلُمْسَتْخرج َعن فاروق اخْلطايبّ َعن ِإبـْرَاِهيم بن عبد هللا
ي ِبهِ   اْلَكجِّ

 َوأما َحِديث ُمَسّدد فأنبأان بِِه عبد الرَِّحيم بن عبد اْلَوهَّاب شفاها َعن يُوُنس اْبن َأيب ِإْسَحاقَ 
و َعْن َأيب احلََْسِن بن احْلَُسنْي بن املقري َأن اْلفضل بن سهل كتب إِلَْيِهم َعن اخلَِْطيب َأان أَبُ 

نْي َأان أَبُو بكر الشَّاِفِعي ثـََنا مَعاذ اْبن اْلمثىن ثـََنا ُمَسّدد ثـََنا هشيم َعن ُحصَ احْلسن احلمامي 
 َعن الّشعيبّ َعن ُعْرَوة بن أيب اجْلَْعد ِبهِ 
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 قـَْوله

ابَّة الصعبة 50  اَبب الرُّكوب على الدَّ

 

َا أجرأ وأجسر الّسلف يستحبونَوقَاَل رَاشد بن سعد َكاَن   الفحولة أِلَهنَّ

 (1)ُرِوَي َعن اْبن حمرييز حَنوه قَاَل اْلَولِيد بن ُمسلم َعن ِإمْسَاِعيل َعمَّن أخربُه". وَ 
 

السلف كان »قال:  -رضي هللا عنه  -)خ( أنس بن مالك  - 3047"-20 .42
راشد بن  -[48]-وعن « . الُفُحوَلَة مْن اخليل، ويقولون: هي أحسُن وأجرى َيسَتِحبُّونَ 

 ( .1¬سعد مثله. أخرجه ... )

__________¬ 

يف اجلهاد، ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة  50/  6( ذكره البخاري تعليقاً 1)¬
ر، الفحولة، ألهنا أجرأ وأيس السلف يستحبونمن اخليل، قال: وقال راشد بن سعد: كان 

اجلري،  نقال احلافظ يف " الفتح ": وقوله: أجرأ وأيسر، هبمز أجرأ من اجلرأة، وبغري اهلمز م
وأجسر ابجليم و ]السني[ املهملة من اجلسارة، وحذف املفضل عليه اكتفاء ابلسياق، أي 
من اإلانث أو املخصية، وروى أبو عبيدة يف كتاب " اخليل " له: عن عبد هللا بن حمرييز حنو 

إانث اخليل يف الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم  وكانوا يستحبونهذا األثر وزاد: 
انث اخليل يف إ كانوا يستحبون " اجلهاد " له من طريق عبادة بن نسي وابن حمرييز أهنم يف

الغارات والبيات، وملا خفي من أمور احلرب، ويستحبون الفحول يف الصفوف واحلصون، 
وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا 

 هي أقل صهياًل، والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله.تدفع البول، و 

M لة من ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحو  -ذكره البخاري تعليقا يف اجلهاد والسري
 اخليل.

وقال احلافظ يف الفتح: وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا بن حمريز حنو هذا 
م يف اجلهاد له من طريق عباد بن نسر )بنون ومهملة مصغرا( األثر، وروى الوليد بن مسل
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 (1)وابن حمرييز حنو هذا األثر.". 
 

قَاَل: َخَرْجت َمَع ُعَمَر، َفَكاَن َيْطرَُح  1"ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر، -21 .43
 .انـْتَـَهى -ٌم يـَْعيِن َوُهَو حُمْرِ  -النَِّطَع َعَلى الشََّجَرِة فـََيْسَتِظلُّ ِبِه 

َي رَْكًبا، قـَْوله: َوُيْكِثُر ِمْن التـَّْلِبَيِة َعِقيَب الصَّاَلِة، وَُكلََّما َعاَل َشَرفًا، َأْو َهَبَط َواِداًي، أَْو لَقِ 
ِه اأْلَْحَواِل، ذِ َواِبأْلَْسَحاِر، أِلَنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا يـَُلبُّوَن يف هَ 

َبَة يف "ُمَصنَِّفِه"  ثـََنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر َعْن اْبِن ُجَرْيٍج  2قـُْلت: َغرِيٌب، َوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ َحدَّ
ِة، َوِإَذا َواِضَع: يف ُدبُِر الصَّاَل التـَّْلِبَيَة يف أَْربـََعِة مَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َعْن اْبِن َساِبٍط، قَاَل: َكاَن 

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن اأْلَْعمَ  ِش َعْن َهَبطُوا َواِداًي، َأْو َعَلْوُه، َوِعْنَد اْلِتَقاِء الرِّفَاِق، انـْتَـَهى. َحدَّ
َثَمَة، قَاَل:  : ُدبـَُر الصَّاَلِة، َوِإَذا ا َكانُوا َيْسَتِحبُّونَ َخيـْ ُجِل رَاِحَلُتُه، ْستَـْقبَـَلْت اِبلرَّ التـَّْلِبَيةَ ِعْنَد ِستٍّ

ثـََنا َجرِيٌر عَ  ْن ُمِغريََة َوِإَذا َصِعَد َشَرفًا، أَْو َهَبَط َواِداًي، َوِإَذا َلِقَي بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، انـْتَـَهى. َحدَّ
َيْصَعُد َشَرفًا، نَي َعْن إبـْرَاِهيَم، قَاَل: ُتْسَتَحبُّ التـَّْلِبَيُة يف َمَواِطَن: يف ُدبُِر الصَّاَلِة اْلَمْكُتوبَِة، َوحِ 

زَِي إىَل َوِحنَي يـَْهِبُط َواِداًي، وَُكلََّما اْستَـَوى ِبك بَِعريُك قَائًِما، وكلما َلِقيت رُفـَْقًة، انـْتَـَهى. َوعُ 
ُ اْبِن اَنِجَيَة يف "فـََوائِِدِه" َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يُ  إَذا َلِقَي َكربِّ

َكَرُه الشَّْيُخ رَْكًبا، َأْو َصِعَد َأَكَمًة، أَْو َهَبَط َواِداًي، َويف أَْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة، َوآِخِر اللَّْيِل، انـْتَـَهى. َوذَ 
َماِم" َوملَْ يـَْعزُُه.  يف "اإْلِ

جُّ َوالثَّجُّ" فَاْلَعجُّ: َرْفُع الصَّْوِت اْلعَ  احْلَِديُث الثَّاين َعَشَر: قَاَل النَّيبُّ عليه السالم: "أَْفَضُل احلَْجِّ 
ٍر، َوِمْن اِبلتـَّْلِبَيِة، َوالثَّجُّ: إرَاَقُة الدَِّم، قـُْلت: ُرِوَي ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر، َوِمْن َحِديِث َأيب َبكْ 

 َحِديِث َجاِبٍر، َوِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا عنهم.

ِْمِذيُّ َفَحِديُث اْبِن  ، قَاَل: مسَِعْ 3ُعَمَر: َأْخَرَجُه الرتِّ ت ، َواْبُن َماَجْه َعْن إبـْرَاِهيَم ْبِن يَزِيَد اخْلُوزِيِّ
الم، فـََقاَل: حُمَمََّد ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر حُيَدُِّث َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَم َرُجٌل إىَل النَّيبِّ عليه الس

؟ قَاَل: : "الشَِّعُث التَِّفُل"، فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: َأيُّ احلَْجِّ أَْفَضُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ َمْن احْلَاجُّ؟ قَالَ 
؟ قَاَل: " الزَّاُد َوالرَّاِحَلُة"، ا نـْتَـَهى. "اْلَعجُّ َوالثَّجُّ"، فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: َما السَِّبيُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ
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ِْمِذيُّ: َهَذا حَ  ،  ِديٌث َغرِيٌب، اَل نـَْعرِفُُه إالَّ ِمْن َحِديِث إبـْرَاِهيَم ْبِن يَزِيدَ قَاَل الرتِّ اخْلُوزِيِّ اْلَمكِّيِّ
: التـَّْلِبَيَة، َوَقْد َتَكلََّم ِفيِه ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِه، انـْتَـَهى. َوزَاَد اْبُن َماَجْه ِفيِه: قَاَل وَِكيٌع: يـَْعيِن ابِ  ْلَعجِّ

: حَنَْر الْ  ِْمِذيُّ َوالثَّجِّ  ُبْدِن، انـْتَـَهى. َأْخَرَجُه الرتِّ

__________ 

أيضاً، ويف نسخة أخرى "عبد هللا بن عياش بن ربيعة"  -الدار  -هكذا يف نسخة  1
 ]البجنوري[ .

: إسناده صحيح، وابن سابط اتبعي، فمراده 188قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ص  2
لتابعني، اهـ والرواية الثانية من خيثمة، وهو من ابلسلف الصحابة، ومن هو أكرب منه من ا

 التابعني، ومل يذكر السادسة.

 - 214وابن ماجه: ص  2ج  - 129عند الرتمذي يف "تفسري سورة آل عمران" ص  3
 (1).". 1ج 
 

 "قَاَل أَبُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ -22 .44

 َمْشُروٌع يف اْلَمَساِجِد َوَغرْيَِها. قَاَل اإِلَماُم: َرْفُع الصَّْوِت اِبإِلْهاللِ 

يِه ِإال يف قَاَل َماِلٌك: اَل يـَْرَفُع َصْوَتُه اِبإِلْهالِل يف َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، لُِيْسِمَع نـَْفَسُه َوَمْن يَلِ 
 اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم، َوَمْسِجِد ِمىًن، فَِإنَُّه يـَْرَفُع َصْوَتُه ِفيِهَما.

: َكاَن قَاَل الشَّا اِق، َوِعْنَد اإِلْشَراِف َواهْلُُبوِط، التـَّْلِبَيةَ ِعْنَد اْصَطَداِم الرُّفَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ ِفِعيُّ
 (2).". َوَخْلَف الصََّلَواِت، َويف اْسِتْقَباِل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواِبأَلْسَحاِر، َوحنُِبُُّه َعَلى ُكلِّ َحالٍ 

 

َخرْيُ اخْلَْيِل اأَلْدَهُم »قـََتاَدَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: "َوَعْن َأيب -23 .45
َيةِ األَقـْرَُح اأَلْرمَثُ، مُثَّ األَقـْرَُح اْلُمَحجَُّل طَْلُق اْلَيِمنِي، فَِإْن مَلْ َيُكْن أَْدَهَم، َفُكَمْيٌت َعلَ  « ى َهِذهِ الشِّ

َيِة تـَْغَنُم، َوَتْسَلمُ  أَوْ »، َويف رَِوايٍَة:   . «ِمَن اْلُكَمْيِت َعَلى َهِذِه الشِّ
ْت ِإْحَدى ، َأْي: ُمْطَلُقَها، يـَُقاُل: فـََرٌس طَْلُق ِإْحَدى اْلَقَوائِِم: ِإَذا َكانَ « طَْلُق اْلَيِمنيِ »قـَْولُُه: 
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َا َأْجرَأُ،  ِحبُّونَ َلُف َيْستَ السَّ قـََواِئِمَها اَل حَتِْجيَل ِفيَها، َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن  اْلُفُحوَلَة، أَلهنَّ
 َوَأْجَسُر.

 

 اَبُب اْلُمَسابـََقِة َعَلى اخْلَْيلِ 

، أَ  - 2650 ريَزِيُّ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، َأان أَبُو ِإْسَحاَق اهْلَامِشِيُّ ان أَبُو َأْخرَباََن أَبُو احلََْسِن الشِّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم ْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللاُ ُمْصَعٍب، َعْن َماِلٍك، عَ 

 (1)َساَبَق َبنْيَ اخْلَْيِل الَّيِت َقْد ُأْضِمَرْت ِمَن احْلَْفَياِء ِإىَل ثَِنيَِّة اْلَوَداِع، وََكاَن". »
 

َا َأْجَرى َوَأْجَسرُ الُفُحوَلةَ  َلُف َيْسَتِحبُّونَ السَّ "َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: " َكاَن -24 .46  ، أِلَهنَّ

__________ 

W  ش )الفحولة( مجع فحل وهو الذكر من احليوان. )أجرى( أكثر جراي. )أجسر( أقدم[
 (2)على املسالك الوعرة[". 

 

"هللا"؛ ألن القنوط من رمحة هللا سوء ظن ابهلل، وجهل بسعة رمحته ومغفرته، -1 .47
من مكر هللا جهل ابهلل وبقدرهتن وثقة ابلنفس، وإعجاب هبا، ويف ذلك تنبيه على  واألمن

أن يكون العبد دائما بني اخلوف والرجاء، فإذا خاف؛ فال يقنط وال ييأس، بل يرجو رمحة 
 هللا، وإذا رجا؛ فال يتمادى به الرجاء حىت أيمن العقوبة.

الة لصحة جانب اخلوف، ويف حللعبد أن يقوي يف حال ا السلف يستحبونوكان بعض 
 املرض وعند املوت جانب الرجاء.

فتوازن القلب بني اخلوف والرجاء يدفع على العمل الصاحل والبعد عن املعاصي والتوبة من 
الذنوب، أما إذا اختل توازن القلب، فمال إىل جانب واحد؛ فإن هذا مما يعطل حركة 

 العمل، ويعرقل سبيل التوبة، ويوقع اهلالك.

فيما قصه هللا عن األمم السابقة اليت عطلت جانب اخلوف فحل هبا عقاب هللا خري مذكر و 
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 ألهل اإلميان.

َنا َأَوَعْظَت أَْم مَلْ َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظنَي ِإْن َهَذا ِإالّ ُخلُ  ُق فها هم قوم هود يقولون له: }َسَواءٌ َعَليـْ
ِبنَي َفَكذَّ   .1بُوُه َفَأْهَلْكَناُهْم{ األوَِّلنَي َوَما حَنُْن مبَُعذَّ

ا عز وجل، واإلخالل هبم -واخلوف والرجاء من أعظم أنواع العبادات، جيب إخالصهما هلل 
 إخالل ابلتوحيد وإفساد للعقيدة.

 الشرك يف احملبة: -2

قلنا فيما سبق: إن اخلوف من هللا تعاىل ال بد أن يكون مقروان مبحبته سبحانه؛ ألن تعبده 
أصل دين اخلوارج؛ فاحملبة هي أصل دين اإلسالم الذي تدور عليه رحاه؛  ابخلوف فقط هو

 فبكمال حمبة هللا يكمل دين اإلسالم، وبنقصها ينقص توحيد اإلنسان.

__________ 

 (1).". 139ـ  136سورة الشعراء، اآلايت:  1
 

 اع."قوله: "أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل". أي: يف ربوبيته أو عبادته وهذا ابإلمج-2 .48

 قوله: "والقنوط من رمحة هللا". قال أبو السعادات: هو أشد اليأس من الشيء.

قلت: فعلى هذا يكون الفرق بينه وبني اليأس كالفرق بني االستغاثة والدعاء، فيكون القنوط 
 من اليأس، وظاهر القرآن أن اليأس أشد ألنه حكم ألهله ابلكفر، وألهل القنوط ابلضالل.

لسلف الى اجلمع بني الرجاء واخلوف، فإذا خاف فال يقنط وال ييأس، وكان وفيه: التنبيه ع
أن يقوى يف الصحة اخلوف، ويف املرض الرجاء، هذه طريقة أيب سليمان وغريه،  يستحبون

قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف فإذا كان الغالب عليه الرجاء فسد، 
 (2) الغيب والشهادة إنه على كل شيء قدير.". فنسأل هللا تعاىل أن يرزقنا خشيته يف

 

"واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من روح هللا ". رواه عبد -3 .49
 .1الرزاق
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 فيه مسائل:

 األوىل: تفسري آية األعراف.

 الثانية: تفسري آية احلجر.

 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر هللا.

 القنوط.الرابعة: شدة الوعيد يف 

قوله: وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: " أكرب الكبائر: اإلشراك ابهلل، واألمن من مكر 
 هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس من روح هللا " رواه عبد الرزاق.

 ورواه ابن جرير أبسانيد صحاح عن ابن مسعود رضي هللا عنه.

 بيته أو عبادته. وهذا ابإلمجاع.قوله: "أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل" أي يف ربو 

قوله: "والقنوط من رمحة هللا" قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. وفيه التنبيه على الرجاء 
أن  بونالسلف يستحواخلوف، فإذا خاف فال يقنط وال ييأس، بل يرجو رمحة هللا. وكان 

غريه. قال: داراين و يقوى يف الصحة اخلوف، ويف املرض الرجاء. وهذه طريقة أيب سليمان ال
ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف، فإذا غلب الرجاء اخلوف فسد القلب. قال 

ُْم اِبْلَغْيِب هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي{  . وقال: }خَيَاُفوَن يـَْوماً 2تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ
ْم . قال تعاىل: }َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَُّ 3اُر{ تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبصَ 

. وقال تعاىل: }أَمَّْن ُهَو 4ِإىَل َرهبِِّْم رَاِجُعوَن أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخلَْرْيَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن{ 
اآلية. قدم احلذر على  5َذُر اآْلِخرََة َويـَْرُجو َرمْحََة رَبِِّه{ قَاِنٌت آاَنَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَاِئمًا حيَْ 

 الرجاء يف هذه اآلية.

__________ 

( . وقال ابن كثري يف 26/ 5( ، وابن جرير )460،  459/ 10صحيح. عبد الرزاق ) 1
( : 104/ 1( : "وهو صحيح إليه بال شك" ا. هـ. وقال اهليثمي )484/ 1تفسريه )

 يح" ا. هـ."وإسناده صح

 .12سورة امللك آية:  2
 .37سورة النور آية:  3
 .61-60سورة املؤمنون آية:  4
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 (1).". 9سورة الزمر آية:  5
 

 "التوبة النصوح وشروطها-4 .50

ولكن يقول: )ال كبرية مع استغفار وال صغرية مع إصرار( يعين: أن اإلنسان إذا وقع يف 
: هي التوبة املقصود ابالستغفار التوبة، والتوبة الكبائر واتب فإهنا متحى ويُعفى عنها؛ ألن

 النصوح، وهلا شروط ثالثة أو أربعة: أواًل: أن يقلع عن الذنب، وال يصر عليه.

 الثاين: أن يندم على وقوعه فيه.

الثالث: أن يعزم عزمًا جازمًا أنه ال يعاوده، فإذا فعل ذلك فتكون التوبة مقبولة إبذن هللا، 
يتوب مرة أخرى، بشرط أن ال تكون عنده نية أبنه سيعود، فإن كانت ولو عاد فعليه أن 

 عنده نية فهو مصر.

فإن كان الذنب يتعلق حبق آدمي فإنه يضاف إىل ما تقدم هذا الشرط: أن يستسمح ممن 
 أذنب يف حقه ويرد له مظلمته.

ا بقوله: }اَي يقول العلماء: هذه هي التوبة النصوح املقبولة عند هللا، وهي اليت أمر هللا هب
[ ، يعين: أن تكون صادقًة توفرت 8أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُتوبُوا ِإىَل اَّللَِّ تـَْوبًَة َنُصوحًا{ ]التحرمي:

فيها الشروط السابقة يرجو هبا ثواب هللا، وأعظم الذنوب الشرك ابهلل جل وعال، وسواء كان 
يف  فيه بعض الناس، أو كان شركاً  شركًا يف الربوبية، وأمره واضح وظاهر، ولكن قد يقع

العبادة، أي: العبادِة اليت تصدر من اإلنسان؛ ألن اإلنسان عبٌد هلل جل وعال، وقد كلف 
أبوامر وكلف أبن ينكف عن نواهي هني عنها، فيجب أن يكون دائماً بني أمر هللا فاعالً له 

  جل وعال.قيم عبوديته هللواتركاً ملا هناه عنه مراقباً هلذا النهي ال يقربه، وبذلك تست

فهذه العبادة جيب أن تكون هلل خالصة، وضدها الشرك وهو: أن يقصد بعمله خملوقًا من 
خلق هللا جل وعال، أو يقصد بعبادته أمرًا دنيواًي ومصلحة عاجلة يتحصل عليها، سواء  

يريد أن  هكانت رفعة أو ثناء يثين عليه الناس وميدحونه فإن هذا نوع من عبادة النفس؛ ألن
يكون هو الذي ينظر إليه ويشار إليه، ولكن جيب أن يعرف قدره عند هللا ابلنظر إىل عمله، 
فيعرض عمله على كتاب هللا فرمبا يكون ممقواًت عند هللا، فلو كان كذلك فماذا يفيده لو 
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 أشار الناس إليه أو أثنوا عليه؟ ال يفيده ذلك شيئاً.

رية واإلنسان ال يشعر هبا: العجب، فكونه يعجبه عمله كذلك من األمور اليت قد تكون كب
ويرى أنه أفضل من غريه، أو أن يكون عنده من احلسد واحلقد والبغضاء والكراهية للحق، 
فإن هذا أمره عظيم وقد يدخل يف الشرك؛ ألن الذي حيمله على ذلك إما حب النفس أو 

 ملعاين.حب أمر من أمور الدنيا، سواء كان من األشخاص أو من ا

مث األمن من مكر هللا ومعناه: أن يتهاون أبمر هللا ويستصغره وال يهتم به، وال خياف من 
عقاب هللا جل وعال لو فعل ما هنى عنه، وهلذا يقال: إذا رأيت اإلنسان مقيماً على املعصية 
 وهو معاىف فهذا هو األمن من مكر هللا، فيجب أن يكون اإلنسان خائفًا مراقبًا لربه جل
وعال، وإذا أمن مكره وقع يف الكبرية، وعكس هذا القنوط من رمحة هللا وهو من الكبائر، 
وهو أنه خياف خوفاً كبرياً ويقول: ال يغفر يل؛ ألين فعلت ذنوابً عظيمًة، فييأس ويقنط من 
رمحة هللا، وهذا من إساءة الظن ابهلل جل وعال، وهللا قد أخرب أبنه يغفر الذنوب مجيعاً، وأنه 
إذا أراد أن يفعل شيئًا فال مينعه أحد، وال يتعاظم اإلنسان ذنبًا من الذنوب فيبقى الباب 
أمامه موصداً، وهذا من تزيني الشيطان له ليهلكه، فيجب أن يرجع إىل ربه جل وعال دائماً، 
ويعلم أن رمحة هللا واسعة وسعت كل شيء، فيكون خائفاً من ذنوبه مراقباً لنفسه أال تستمر 

معصية وتتمادى عليها، ويكون عارفًا بفضل هللا العظيم ورمحته وسعة مغفرته، فيكون  على
بني هذا وهذا، وال يصر على الصغرية؛ ألن االستمرار على الصغرية يصريها من الكبائر؛ 

هو  -وإن كان صغرياً -ألن هللا جل وعال هناه عن الذنوب مطلقاً، واستمراره على الذنب 
تقار له فلذلك يصري كبريًا عند هللا، أو أن الذنوب تتكاثر فإذا كثرت استسهاٌل لألمر واح

 صارت كبرية كما مثل الرسول صلى هللا عليه وسلم لذلك.

قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]وعن ابن مسعود رضي هللا عنه قال: )أكرب الكبائر اإلشراك 
ق[ من روح هللا( ، رواه عبد الرزاابهلل، واألمن من مكر هللا، والقنوط من رمحة هللا، واليأس 

. 
 قوله: )أكرب الكبائر اإلشراك ابهلل( أي: يف ربوبيته أو عبادته وهذا ابإلمجاع.

 قوله: )والقنوط من رمحة هللا( قال أبو السعادات: هو أشد اليأس.

وفيه التنبيه عن الرجاء واخلوف فإذا خاف فال يقنط وال ييأس بل يرجو رمحة هللا، وكان 
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أن يقوي يف الصحة اخلوف، ويف املرض الرجاء، وهذه طريقة أيب سليمان  يستحبون السلف
الداراين وغريه، قال: وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه اخلوف، فإذا غلب الرجاء اخلوف 

ُْم اِبْلَغْيِب هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأجْ   َكِبرٌي{ رٌ فسد القلب، قال هللا تعاىل: }ِإنَّ الَِّذيَن خَيَْشْوَن َرهبَّ
[ ، وقال سبحانه وتعاىل: }خَيَاُفوَن يـَْومًا تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواألَْبَصاُر{ 12]امللك:
ُْم ِإىَل َرهبِِّْم رَاِجُعوَن *37]النور: أُْولَِئَك  [ ، وقال: }َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا َوقـُُلوهُبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ

[ ، وقال تعاىل: }أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت 61-60رْيَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن{ ]املؤمنون:ُيَسارُِعوَن يف اخلَْ 
[ ، وقدم احلذر على 9آاَنَء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر اآلِخَرَة َويـَْرُجو َرمْحََة َربِِّه{ ]الزمر:

 الرجاء يف هذه اآلية[ .

 ائل: األوىل: تفسري آية األعراف.قال املصنف رمحه هللا تعاىل: ]فيه مس

 الثانية: تفسري آية احلجر.

 الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر هللا.

 (1)الرابعة: شدة الوعيد يف القنوط[ .". 
 

"يوسف وحممد. وقال الثورى وأبو حنيفة: هو ضامن إال أن يكون أمره أن -5 .51
شبه أن مل يضرب اجلمل إال مبا ييضرب والقول األول أوىل. وعليه يدل احلديث؛ ألن النىب 

يكون أداًب، له مثله، ومل يتعد عليه فكان ذلك مباًحا، فلو مات اجلمل من ذلك مل يضمنه 
 )صلى هللا عليه وسلم( ؛ ألنه مل يكن متعداًي، والضمان ىف الشريعة إمنا يلزم املتعدي.

 ابب: اْلُفُحوَلِة ِمَن اخْلَْيلِ  - 48

َا َأْجرَأ وَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن  / فيه:  1718َأْجَسُر. اْلُفُحوَلَة؛ ألهنَّ
َقاُل أََنس، َكاَن اِبْلَمِديَنِة فـَزٌَع، فَاْستَـَعاَر الرسول )صلى هللا عليه وسلم( فـََرًسا ألىِب طَْلَحَة، يُـ 

 هذا الباب، اَل: )َما رَأَيـَْنا ِمْن فـَزٍَع، َوِإْن َوَجْداَنُه لََبْحرًا( . ال فقه ىفَلُه: َمْنُدوٌب، فـَرَِكَبُه، َوقَ 
وإمنا فيه أن فحول اخليل أفضل للركوب من اإلانث لشدهتا وجرأهتا، ومعلوم أن املدينة مل 
ختل من إانث اخليل، ومل ينقل أن النىب )صلى هللا عليه وسلم( وال مجلة أصحابه ركبوا غري 
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فحول، ومل يكن ذلك إال لفضلها على اإلانث، إال ما ذكر عن سعد بن أىب وقاص أنه  ال
 كان له فرس أنثى بلقاء.

 ابب ِسَهاِم اْلَفَرسِ  - 49

َها، لَِقْولِِه تـََعاىَل: )َواخْلَْيَل َواْلِبَغاَل َواحلَْ  وَها )َوال ِمرَي ِلرَتَْكبُ َوقَاَل َماِلٌك: ُيْسَهُم لِْلَخْيِل َواْلرَبَاِذيِن ِمنـْ
 (1)ُيْسَهُم ألْكثـََر ِمْن فـََرٍس.". 

 

"وغلبة الرجال أشد من املوت؛ ألن املغلوب يصري كالعبد ملن غلبه وقهره، -6 .52
ُأْولَِئَك ُهُم لقوله تعاىل: )َوَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَ  -عليه السالم  -وكذلك البخل استعاذ منه 

: )وأى داء أدوى من البخل( . ومعىن -يه السالم عل -[ ، وقال 9اْلُمْفِلُحوَن( ]احلشر: 
ذلك أن البخيل مينع حقوق هللا، وحقوق اآلدميني، ومينع معروفه ورفده، ويسئ عشرة أهله 
وأقاربه. قال الطربى: فإن قال قائل: قد دعا النىب )صلى هللا عليه وسلم( ابملفّصالت 

العفو  ابجلوامع كنحو الرغبة ىف الدعاء إىل هللا تعاىل السلف يستحبونواجلوامع، وكان 
والعافية، واملعافاة ىف الدنيا واآلخرة اكتفاًء منهم بعلم هللا مبوضع حاجتهم ومبلغا. قيل: لكل 
نوع من ذلك حالة خيتار العمل به فيها على اآلخر فاجلوامع حتتاج ىف حال احلاجة إىل 

ىل من حلاجة إىل إدامة الرغبة إاإلجناز واالقتصاد، واملفصالت ابألمساء والصفات ىف حالة ا
بيده مفاتيح خزائن السماوات واألرض استفتاًحا بذلك مغاليقها، وقد دعا )صلى هللا عليه 

 وسلم( بكل ذلك ىف مواضعه.

 اَبب الدَُّعاِء ِبَرْفِع اْلَواَبِء َواْلَوَجعِ  - 35

َنا اْلَمِديَنَة َكحبنا لَُّهمَّ َحبِّ فيه: َعاِئَشَة، قَاَل النَّىبُّ )صلى هللا عليه وسلم( : )ال - 57/  ْب إِلَيـْ
وفيه: سعد، َعاَدىِن َرُسوُل اَّللَِّ )صلى  - 58َمكََّة َأْو َأَشدَّ، َوانـُْقْل مُحَّاَها ِإىَل اجْلُْحَفِة( . / 

ديث.". هللا عليه وسلم( ىِف َحجَِّة اْلَوَداِع ِمْن َشْكَوى َأْشَفْيُت ِمْنها َعَلى اْلَمْوِت. . . وذكر احل
(2) 
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53. 7-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 َعْنُه ِبَقْولِِه َوِقيَل اْلُمرَاُد ِبِه الرََّجاءُ َوأَتِْميُل اْلَعْفِو. مُثَّ قَاَل َوَهَذا َأَصحُّ.Qـــــــــــــــــــــــــــــ

َجابَِة ِعْنَد الدَُّعاِء َوَظنُّ الْ  َوقَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس اْلُقْرُطيبُّ  َقُبوِل ِعْنَد التَـّْوبَِة َوَظنُّ ِقيَل َمْعَناُه َظنُّ اإْلِ
َصاِدِق َوْعِدِه اْلَمْغِفَرِة ِعْنَد ااِلْسِتْغَفاِر َوَظنُّ قـَُبوِل اأْلَْعَماِل ِعْنَد ِفْعِلَها َعَلى ُشُروِطَها مَتَسًُّكا بِ 

َجابَةِ » -َعَلْيِه الصَّاَلةُ َوالسَّاَلُم  -َويـَُؤيُِّدهُ قـَْولُهُ َوَجزِيِل َفْضِلِه قَاَل  َ َوأَنـُْتْم ُموِقُنوَن اِبإْلِ  «اُْدُعَوا اَّللَّ
َبِغي لِلتَّاِئِب َواْلُمْستَـْغِفِر َولِْلَعاِمِل َأْن جَيَْتِهَد يف اْلِقَياِم مبَا َعَلْيهِ   ِمْن َذِلَك ُموِقًنا َأنَّ وََكَذِلَك يـَنـْ

ْوبَِة الصَّاِدَقِة َواأْلَْعَماِل َّللََّ تـََعاىَل يـَْقَبُل َعَمَلُه َويـَْغِفُر َذنـَْبُه فَِإنَّ اَّللََّ تـََعاىَل َقْد َوَعَد ِبَقُبوِل التـَّ ا
َفُعُه  االصَّاحِلَِة َفَأمَّا َلْو َعِمَل َهِذِه اأْلَْعَماَل، َوُهَو يـَْعَتِقُد، َأْو َيُظنُّ َأنَّ اَّللََّ اَل يـَْقبَـُلهَ  َا اَل تـَنـْ َوَأهنَّ

، َوُهَو ِمْن أَْعَظِم اْلَكَبائِِر َوَمنْ  َماَت َعَلى  َفَذِلَك ُهَو اْلُقُنوُط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ َواْلَيْأُس ِمْن َرْوِح اَّللَِّ
 ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي أانَ »َذِلَك َوَصَل إىَل َما َظنَّ ِمْنُه َكَما َقْد َجاَء يف بـَْعِض أَْلَفاِظ َهَذا احْلَِديِث 

 « .يب فـَْلَيُظنَّ َعْبِدي يب َما َشاءَ 

ْصرَاِر َعَلى اْلَمْعِصَيِة َفَذِلَك حَمُْض اجْلَْهِل َواْلِغرَّةِ  ، َوُهَو جَيُرُُّه إىَل َفَأمَّا َظنُّ الرَّمْحَِة َواْلَمْغِفَرة َمَع اإْلِ
َن نـَْفَسُه َوَعِمَل ِلَما اْلَكيُِّس َمْن َدا» -لصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلْيِه ا -َمْذَهِب اْلُمْرِجَئِة، َوَقْد قَاَل 

 . «بـَْعَد اْلَمْوِت َواْلَعاِجُز َمْن أَتْـَبَع نـَْفَسُه َهَواَها َومَتىنَّ َعَلى اَّللَِّ 
لسََّبِب اْلُمَغلِِّب مَلْ َيُكْن ا َوالظَّنُّ تـَْغِليُب َأَحِد اْلُمَجوََّزْيِن ِبَسَبٍب يـَْقَتِضي التـَّْغِليَب فـََلْو َخاَل َعنْ 

 ظَنًّا َبْل ِغرًَّة َومَتَنًِّيا انـْتَـَهى.

ْنَساَن إَذا أََمَل َعْفَو اَّللَِّ َوَصْفَحُه َأْعطَ  اُه اَّللَُّ أََمَلُه )الثَّالَِثُة( ِفيِه تـَْرِجيُح َجاِنِب الرََّجاِء َوَأنَّ اإْلِ
 َوَعَفا َعْنُه.

[ َفَذِلَك يف َحقِّ 47}َوَبَدا هَلُْم ِمَن اَّللَِّ َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبوَن{ ]الزمر: َوأَمَّا قـَْوله تـََعاىَل 
َع نـَْفَسُه َهَواَها َومَتىنَّ َعَلى َواْلَعاِجُز َمْن أَتْـبَ » -َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم  -اْلُكفَّاِر وََكَذِلَك قـَْولُُه 

ُل َعْفَو اَّللَِّ اَل َيُكوُن َرَة ِمْن َغرْيِ حَتَفٍُّظ َواَل تـَْوبٍَة َواَل تـََعاِطي َسَبٍب َواْلمُ َأْي طََلَب اْلَمْغفِ « اَّللَِّ  َؤمِّ
ُجو حُلُوَق الرَّمْحَِة لَُه أََمُلُه إالَّ َعْن َسَبٍب ِمْن تـَْوبٍَة َواْسِتْغَفاٍر َوتـََقرٍُّب حِبََسَناٍت مَتُْحو َسيَِّئاتِِه َفريَْ 

 َئاتِِه.َوحَمَْو َسيِّ 

َيْحُصَل َمَعُه َظنُّ اْسِتْحَضاَر َما يـَْقَتِضي الرََّجاَء قـُْرَب اْلَمْوِت لِ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوَقْد َكاَن 
َبِغي ِفيِه اْستِ  حَِّة يـَنـْ ْحَضاُر َما يـَْقَتِضي اْلَمْغِفَرِة فـََيْدُخُل يف َهَذا احلَِْديِث َوحَنْوِِه خِبِاَلِف َزَمِن الصِّ
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 (1)ْوَف لَِيُكوَن أَْعَوُن َعَلى اْلَعَمِل، َوأَمَّا َحاَلَة اْلَمْوِت". اخلَْ 
 

ْسَناد خُمَْتصرا يف اْلَمظَامل، َوَمضَ -8 .54 ُهم، واحْلَِديث مضى هِبََذا اإْلِ ت "قَبيَلة َكِبريَة ِمنـْ
 مباحثه مستوفاة يف الشُُّروط.

)فـََلمَّا َأن  نيي َويف رَِوايَة َغريه: أم عْمرَة. قـَْوله:قـَْوله: )َأو عْمرَة( ، َكَذا يف رَِوايَة الكشميه
ل أَقبلَنا( ، كلمة: َأن، زَاِئَدة، قـَْوله: )فليعجل( ، َويف رَِوايَة اْلكشميهين: )فَليَـتَـَعجَّل( ، فَاأْلو 
َل امن اَبب التفعيل، َوالثَّاين من اَبب التفعل. قـَْوله: )أرمك( برَاء وكاف، على وزن: َأمْحَر. قَ 

اأْلَْصَمِعي: األرمك لون خيالط محرته سَواده، َويـَُقال: بعري أرمك وانقة رمكاء، َوَعن اْبن 
ُدَرْيد: الرمك كل َشْيء خالطت غريته سواداً كدراً. َوقيل: الرمكة الرماد. َوقَاَل اْبن قرقول: 

ة( ، ِبَكْسر الشني )لَْيَس ِفيِه شيَويـَُقال: أربك، اِبْلَباء اْلُمَوحَدة أَْيضا، َواْلِميم أشهر. قـَْوله: 
ة يف اْلُمْعَجَمة َوفتح اْلَياء آخر احْلُُروف اخْلَِفيَفة َأي: لَْيَس ِفيِه مْلَعة من غري َلونه، َوَعن قـََتادَ 

قـَْوله: )اَل شية( ، َأي: اَل عيب، َويـَُقال: الشية: كل لون خُيَالف ُمعظم لون احْلَيَـَوان. قـَْوله: 
ْلفي( ، مجَلة َحالية من قـَْوله: )َوَأان على مجل يل( ، أَرَاَد َأن مجله َكاَن يْسبق مجال )َوالنَّاس خَ 

النَّاس. قـَْوله: )فَبينا َأان َكَذِلك( ، َأي: يف َحالَة َكاَن النَّاس َخْلفي. قـَْوله: )ِإذا قَاَم َعلّي( ، 
ابَّة ِإذا وقفت من الكَجَواب بَينا َأان َكَذِلك، َأي: ِإْذ وقف اجْلمل، يـَُقال: قَا الل. َمت الدَّ

 قـَْوله: )البالط( ، ِبَفْتح اْلبَاء اْلُمَوحَدة، َوِهي احلَِْجاَرة املفروشة، َوقيل: ُهَو َموِضع.

ابَّة فتموت، فـََقاَل َمالك: ِإذا ضرهبَا ض راب َوقَاَل اْبن اْلُمْنذر: اْختلُفوا يف اْلُمْكرَتِي يْضرب الدَّ
ذا و َحْيُث اَل يْضرب ضمن، َوِبه قَاَل َأمْحد َوِإْسَحاق َوأَبُو ثـَْور، َويـَُقال: إِ اَل يْضرب مثله، أَ 

ْول أَبُو ضرهبَا ضراب يْضرهبَا َصاحبَها مثله َومل يـَتَـَعدَّ فـََلْيَس َعَلْيِه َشْيء، َواْستْحسن َهَذا القَ 
 ا.َأن يكون أمره بضرهب يُوُسف َوحُمَّمد. َوقَاَل الثَـّْورّي َوأَبُو حنيَفة: َضاِمن إالَّ 

 

ابَِّة الصَّْعَبِة والَفُحوَلِة ِمَن اخلَْيِل( - 05  )ابُب الرُُّكوِب عَلى الدَّ

 

ابَّة الصعبة ِإذا َكاَن من أهل َذِلك، والصعبة ، َأي: َهَذا اَبب يف بـََيان َمْشُروِعيَّة الرُّكوب على الدَّ

                                         
 8/234طرح التثريب يف شرح التقريب  (1)
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قَاَل اْلكْرَماين: اْلَفاء واحلاء اْلُمْهمَلة: مجع َفحل، وَ  ِبُسُكون اْلعني: الشَِّديَدة والفحولة، ِبَفْتح
 َوَلَعلَّ التَّاء ِفيِه لتأكيد اجْلمع َكَما يف: اْلَماَلِئَكة.

َا أْجرَأ وأْجسَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوقَاَل رَاِشُد بُن َسْعٍد كاَن   رُ الَفُحوَلَة أِلهنَّ
 

ة، ِنْسَبة ِإىَل: َوفتحَها َوُسُكون اْلَقاف َوفتح الرَّاء بْعدَها مهزَ  رَاشد بن سعد املقرئي، ِبَضم اْلِميم
مقرأ، قـَْريَة من قرى دمشق، َوُهَو اَتِبِعّي َوُرِوَي َعن ثـَْواَبن موىل سيداَن َرُسول هللا، صلى هللا 

الصَِّحيح أَنه َماَت وَ  َعَلْيِه َوسلم َوأيب أَُماَمة َوُمَعاِويَة َوَغريهم، َماَت سنة َثاَلثَة عشر َوِماَئة،
سنة مَثَان َوِماَئة، َولَْيَس لَُه يف الُبَخارِّي سوى َهَذا اأْلَثر اْلَواِحد. قـَْوله: )الّسلف( ، َأي: من 
َا أجرأ( ، أفعل من اجلراءة، َويكون أَْيضا من اجلري َلِكن  الصََّحابَة َومن بعدهْم. قـَْوله: )أِلَهنَّ

ني اْلُمهْ األول اِبهْلَْمز َوالثَّاين  مَلة،  ِبُدونِِه. قـَْوله: )وأجسر( أفعل من اجلسارة، اِبجْلِيم َوالسِّ
 ية.واملفضل َعَلْيِه حَمُْذوف لداَلَلة اْلَقرِيَنة َعَلْيِه، تـَْقِديره: أجرأ وأجسر من اإْلِاَنث، أَو من املخص

ا وجرأهتا، َوَمْعُلوم اَنث لشدهتَوقَاَل اْبن بطال: ِفيِه: َأن رُكوب الفحولة أفضل للرُُّكوب من اإْلِ 
 َأن اْلَمِديَنة مل ختل من إانث اخْلَيل َومل يْنقل َعن سيداَن َرُسول هللا، صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َواَل 

مجَلة َأْصَحابه َأهنم ركُبوا غري الفحول، َومل يكن َذِلك إالَّ لفضلها ِإالَّ َما ذكر َعن سعد بن 
َا اىَل َعنُه، أَنه َكاَن َلُه فرس أُنـَْثى بلقاء، َوذكر سيف يف )الْ أيب َوقاص َرِضي هللا تـَعَ  فُتوح( : َأهنَّ

اَرُقْطيِنّ يف )سَننه( َعن  الَّيِت ركبَها أَبُو حمجن ِحني َكاَن ِعْند سعد ُمَقّيدا ابلعراق، َوذكر الدَّ
يل أُنـَْثى، وروى  بدر على فرساْلِمْقَداد، قَاَل: غزوت َمَع النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يـَْوم 

ني اْلُمْهم َلة، اْلَولِيد بن ُمسلم يف اجلَِْهاد َلُه من طَرِيق عَباَدة بن نسي، ِبَضم النُّون َوفتح السِّ
من أُُمور  إانث اخْلَيل يف الغارات والبيات، َوملا َخِفي َكانُوا يستحبوناَْو اْبن حمرييز: َأهنم 

 َعن يف الصُُّفوف واحلصون، َوملا ظهر من أُُمور احْلَْرب، َوُرِويَ  احْلَْرب، ويستحبون الفحولة
َا تدفع ا ْلبَـْول، َخاِلد بن اْلَولِيد، َرِضي هللا تـََعاىَل َعنُه، أَنه َكاَن اَل يـَُقاتل إالَّ على أُنـَْثى، أِلَهنَّ

بُو عبد الرَّمْحَن أَ  َوِهي أقل صهياًل، والفحل حْيبسهُ يف جريه َحىتَّ ينفتق ويؤذي بصهيله، وروى
َعن مَعاذ بن اْلَعاَلء َعن حيىي بن أيب كثري يرفعُه: َعَلْيُكم إبانث اخْلَيل، فَِإن ظُُهورَها عز 

 وبطوهنا كنز، َويف لفظ: ظُُهورَها حرز.
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ثنا أمْحَُد بُن حُمَمٍَّد قَاَل أخرباَن َعْبُد هللا قَاَل أْخربان ُشْعَبُة عْن قـََتادَ  - 2682  قَاَل مسَِْعُت ةَ حدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -  (1)". -َصلَّى اَّللَّ
 

َتَداَي َواَل َيْدُهَناِن َواَل ميََ -9 .55 ًئا "َوِإْن َعَمَدا َأْن مَيَسَّاَها َرْطَبًة فـََعِلَقْت أِبَْيِديِهَما افـْ سَّاِن َشيـْ
رْيِيِّ َواأْلَْدَهاِن الَّيِت ِفيَها اْلَمْنُشوِش َوالزَّنـَْبِق َواخلَْ ِمْن الدُّْهِن الَِّذي َيُكوُن طَيًِّبا َوَذِلَك ِمْثُل اْلَباِن 

َتَداَي َوِإْن مَشَّا مِ  َتَداَي َوِإْن مَشَّا الرَّحْيَاَن افـْ ًئا ِمْن َهَذا َعاِمَدْيِن افـْ ْن نـََباِت اأْلَبـَْقاُل َوِإْن َمسَّا َشيـْ
َكاَل التـُّفَّاَح أَْو مَشَّاُه أَْو النَّاُس ِطيًبا َفاَل ِفْديََة وََكَذِلَك إْن أَ  اأْلَْرِض َما َيُكوُن ِطيًبا ممَّا اَل يـَتَِّخُذهُ 

َب يف َشْيٍء اأْلُتْـرُجَّ َأْو السََّفْرَجَل َأْو َما َكاَن طََعاًما َفاَل ِفْديََة ِفيِه َوِإْن أَْدَخاَل الزَّْعَفرَاَن َأْو الطِّي
َتَداَي وَ ِمْن الطََّعاِم َفَكاَن يُوَجُد رحيُ  ِإْن مَلْ يُوَجْد رحُِيُه َواَل ُه أَْو طَْعُمُه َأْو َيْصُبُغ اللَِّساَن َفَأَكاَلُه افـْ

اَن نِيًئا أَْو طَْعُمُه َواَل َيْصُبُغ اللَِّساَن َفاَل ِفْديََة؛ أِلَنَُّه َقْد َصاَر ُمْستَـْهَلًكا يف الطََّعاِم َوَسَواٌء كَ 
يَع َأْجَساِدمِهَا ِبُكلِّ َما َأَكاَل ممَّا لَْيَس بِ  َنِضيًجا اَل فـَْرَق َبنْيَ  ِطيٍب ِمْن َزْيٍت َذِلَك َويُْدِهَناِن مجَِ

َن الرَُّجُل َوَشرْيٍَق َومَسٍْن َوزُْبٍد َوَسْقَسٍق َوَيْسَتِطيَعاِن َذِلَك إَذا اْجتَـنَـَبا َأْن َيْدُهَنا الرَّْأَس أَْو يَْدهُ 
للِّْحَيَة أبَِيِّ َهَذا  َمْوِضُع الدَّْهِن فَِإْن َدَهَن الرَُّجُل أَْو اْلَمْرأَُة الرَّْأَس أَْو الرَُّجُل ا اللِّْحَيَة فَِإنَّ َهَذْينِ 

َتَداَي )قَالَ  ( : وَُكلُّ َما  َكاَن افـَْتَدى َوِإْن اْحَتاَجا إىَل َأْن يـََتَداَواَي ِبَشْيٍء ِمْن الطِّيِب َتَداَواَي بِِه َوافـْ
ْوَم َعَلْيِه َوِإْن رِِم َأْن َيُشمَُّه َأْو يـَْلَبَسُه ِمْن ِطيٍب َأْو َشْيٍء ِفيِه ِطيٌب َكرِْهت َلُه النـَّ َكرِْهت لِْلُمحْ 

َنُه ثـَْوٌب َفاَل ِفْديََة َعَلْيِه. ْلِدِه افـَْتَدى، َوِإْن اَنَم َوبـَيـْ  اَنَم َعَلْيِه ُمْفِضًيا إلَْيِه جِبِ

 

 ]التـَّْلِبَيُة[

( : َوِإَذا أَرَاَد الرَُّجُل َأْن حُيْرَِم َكاَن ممَّْن َحجَّ َأْو ملَْ َيُكْن فـََواِسٌع لَهُ ُُ )قَاَل الشَّاِفعِ   َأْن يُِهلَّ يُّ
؛ أِلَنَّ الثَّاِبَت ِبُعْمَرٍة َوَواِسٌع لَُه َأْن يُِهلَّ حِبَجٍّ َوُعْمَرٍة َوَواِسٌع َلُه َأْن يـُْفرَِد، َوَأَحبُّ إيَلَّ َأْن يـُْفرِدَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َداَن َأنَّ النَّيبَّ ِعنْ  ُع قَاَل َأْخرَباََن الشَّاِفِعيُّ قَاَل َأْخرَباََن أَفـَْرَد َأْخرَباََن الرَّبِي -َصلَّى اَّللَّ
 -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ عَ  - النَّيبَّ »َماِلٌك َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َأنَّ 

 « .أَفـَْرَد احلَْجَّ 

َي َحجًّا َأْو ُعْمَرًة فَِإْن مَسَّ  ( : َوَتْكِفيِه النِّيَُّة يف َهَذا ُكلِِّه ِمْن َأْن ُيَسمِّ ى قـَْبَل )قَاَل الشَّاِفِعيُّ
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ْحرَاِم َأْو َمَعُه َفاَل أَبَْس )قَاَل( : َوِإْن َلىبَّ حِبَجٍّ َوُهَو يُرِيُد ُعمْ  ًة فـَُهَو ُعْمرٌَة َوِإْن َلىبَّ ِبُعْمَرٍة َوُهَو رَ اإْلِ
َلىبَّ يـَْنِوي  يُرِيُد َحجًّا فـَُهَو َحجٌّ، َوِإْن َلىبَّ اَل يُرِيُد َحجًّا َواَل ُعْمرًَة فـََلْيَس حِبَجٍّ َواَل ُعْمرٍَة َوِإنْ 

ْحرَاَم َواَل يـَْنِوي َحجًّا َواَل ُعْمَرًة فـََلُه اخْلَِياُر َأْن  ، َوِإْن َلىبَّ َوَقْد نـََوى َأَحَدمُهَا جَيَْعَلُه أَيَـُّهَما َشاءَ اإْلِ
اَد َحجًّا، َوِإْن  فـََنِسَي فـَُهَو قَارٌِن اَل جَيْزِيِه َغرْيُ َذِلَك؛ أِلَنَُّه إْن َكاَن ُمْعَتِمرًا فـََقْد َجاَء اِبْلُعْمَرِة َوزَ 

 قَاَل " لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ َكاَن قَاراًِن فـََقْد َجاءَ اِبْلِقرَاِن َوِإَذا َلىبَّ َكاَن َحاجًّا فـََقْد َجاءَ حِبَجٍّ َوُعْمَرٍة َوِإْن  
ُأِحبُّ  لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل َشرِيَك َلك لَبـَّْيَك إنَّ احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلك َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك َلك " َواَل 

ًئا يـُْعِجُبُه فـَيَـقُ َأْن يَزِيَد َعَلى َهَذا يف التـَّْلِبَيِة َحْرفً  وُل " لَبـَّْيَك إنَّ اْلَعْيَش َعْيُش ا إالَّ َأْن يـََرى َشيـْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اآْلِخَرِة " فَِإنَُّه اَل يـُْرَوى َعْن النَّيبِّ  أَنَُّه زَاَد يف التـَّْلِبَيِة َحْرفًا َغرْيَ َهَذا  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوِإَذا فـَرََغ ِمْن التـَّْلِبَيِة َصلَّى َعَلى النَّيبِّ  ِعْنَد َشْيٍء َرآهُ َفَأْعَجَبهُ  َوَسَأَل  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه  -يبِّ اَّللََّ تـََعاىَل رَِضاُه َواجْلَنََّة َواْستَـَعاَذُه ِبَرمْحَِتِه ِمْن النَّاِر فَِإنَُّه يـُْرَوى َذِلَك َعْن النَّ  َصلَّى اَّللَّ

رًا َوَعَلى ُكلِّ  -َسلََّم وَ  َحاٍل َويـَْرَفُع  )قَاَل( : َويـَُليبِّ َقاِئًما َوقَاِعًدا َورَاِكًبا َواَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمَتَطهِّ
يِع اْلَمَساِجِد َمَساِجِد اجْلََماَعاِت َوَغرْيَِها َويف ُكلِّ َمْوِضٍع مِ  ْن اْلَمَواِضِع، َصْوَتُه اِبلتـَّْلِبَيِة يف مجَِ

التَـّْلِبَيَة ِعْنَد  لسََّلُف َيْسَتِحبُّونَ الَْيَس َعَلى اْلَمْرأَِة َرْفُع الصَّْوِت اِبلتـَّْلِبَيِة لُِتْسِمَع نـَْفَسَها وََكاَن وَ 
ْشرَاِف، َواهْلُُبوِط َوَخْلَف الصََّلَواِت".   (1)اْضِطَماِم الرِّفَاِق َوِعْنَد اإْلِ

 

َدْيِه وََكربََّ َتْكِبريَُه َعَلى شرٍف ِمَن اأْلَْشرَاِف ِإالَّ أََهلَّ َما َبنْيَ يَ  "ُمِهلٌّ، َواَل َكربََّ ُمَكربٌِّ -10 .56
ُد ْبُن السَّاِئِب َعْن َزْيِد ْبِن َخاِلٍد قَالَ  َاِب " َوَرَوى َخالَّ َقَطُع الرتُّ َقِطَع هِبِْم ُمنـْ : قَاَل َرُسوُل َحىَت يـَنـْ

بـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبَـّْيَك، فَِإنَّهُ : " ِإنَّ ِجرْبِيَل َأاَتين اآْلَن فـََقاَل: ُقْل لَ -مَ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  -اَّللَِّ 
 ِمْن ِشَعاِر احلَْجِّ ".

ِة َواِجَبٌة َناِء احلَْجِّ َواْلُعْمرَ َوُحِكَي َعْن َأيب َعِليِّ ْبِن َخرْيَاَن َوَأيب َعِليِّ ْبِن َأيب ُهَريـَْرَة َأنَّ التـَّْلِبَيةَ يف أَثْـ 
َُما َوَجَدا لِلشَّاِفِعيِّ َنصًّا َيُدلُّ َعَلْيِه، َولَْيَس يـُْعَرُف لِلشَّاِفِعيِّ يف كتب  ه نص يدل عليه.َوَزَعَما َأهنَّ

 

 َفْصلٌ 

: " َأاَتين - ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّم َ َصلَّ  -: َوُيْسَتَحبُّ َرْفُع الصَّْوِت اِبلتـَّْلِبَيِة، لَِقْوِل َرُسوِل اَّللَِّ 
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ِجرْبِيُل َوأََمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َأْو من معي أن يرفعوا أصواهتم ابلتلبية ". قال أَبُو َبْكٍر 
، َأيُّ اْلَعَمِل أَْفَضُل  دِّيُق: اَي َرُسوَل اَّللَِّ فـََقاَل: اْلَعجُّ َوالثَّجُّ َوَرَوى َعْبُد  -يـَْعيِن يف احلَْجِّ  -الصِّ

ُلُغوَن -َلْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ عَ  -ْبُن َأيب َحازٍِم َعْن أَبِيِه: َأنَّ َأْصَحاَب النَّيبِّ  اْلَعزِيزِ  ، َكانُوا يـَبـْ
 الرَّْوَحاَء َحىتَّ تـَُبحَّ ُحُلوقـُُهْم ِمَن التلبية.

 

 مسألة

رًا َورَاِكًبا وَ : قال الشافعي رضي هللا عنه: " َويـَُليبِّ اْلُمْحرُِم قَاِئًما َوقَاِعًدا  اَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمَتَطهِّ
لسلف اَوَعَلى ُكِل َحاٍل رَاِفًعا َصْوَتُه يف مجيع مساجد اجلماعات ويف كل موضٍع وكان 

التلبية عند اضطمام الرفاق وعند اإلشراف واهلبوط وخلف الصلوات ويف استقبال  يستحبون
 الليل والنهار وابألسحار وحنبه على كل حال ".

يِع َأْحَوالِِه، قَائِمً  َ يف مجَِ ا، َوقَاِعًدا، قَاَل اْلَماَوْرِديُّ: َوَهَذا َصِحيٌح، ُيْسَتَحبُّ لِْلُمْحرِِم َأْن يـَُليبِّ
ْشرَاِف، َواهْلُُبوِط، رًا، َوِعْنَد اْضِطَماِم الرِّفَاِق، َوِعْنَد اإْلِ  َورَاِكًبا، َواَنزاًِل، َوُجنـًُبا، َوُمَتَطهِّ

. َوَقْد َرَوْت ْسَحاِر، َوَخْلَف الصََّلَواِت، َويف اْسِتْقَباِل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر؛ أِلَنَُّه ِفْعُل السََّلفِ َواِبأْلَ 
َها " َأنَّ النَّيبَّ  َكاَن َيْذُكُر اَّللََّ يف ُكِل َأْحَيانِِه   -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ   -َعاِئَشُة َرِضَي اَّللَُّ َعنـْ

." 

اجْلَِديِد، َأنَّ َرْفَع َأمَّا التـَّْلِبَيُة يف َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، َفاَل خَيَْتِلُف َمْذَهُب الشَّاِفِعيِّ يف اْلَقِدمِي وَ فَ 
َها َمْسُنوٌن:  الصَّْوِت هِبَا يف َثاَلثَِة َمَساِجَد ِمنـْ

 َأَحُدمُهَا: اْلَمْسِجُد احْلَرَاُم.

 َعَرَفَة َوُهَو َمْسِجُد ِإبـْرَاِهيَم.َوالثَّاين: اْلُمَصلَّى بِ 

 النَّاُس أصواهتم َوالثَّاِلُث: َمْسِجُد اخْلَْيِف مبِىًن، فـََهِذهِ اْلَمَساِجُد الثَّاَلثَةُ َقْد َجَرِت اْلَعاَدةُ َأْن يـَْرَفعَ 
 (1) القدمي". يف  ابلتلبية فيها، فأما ما عادها ِمْن َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، فَِإنَّ الشَّاِفِعيَّ َكرِهَ 

 

ُ أَْعَلمُ -11 .57  "فَاْلَتَحَق اِبأْلَفـَْعاِل َوَاَّللَّ

صَِّحيُح * أَمَّا احْلُْكُم الَِّذي ذََكَرُه َوُهَو َأنَّ إزَالََة النََّجاَسِة اَل تـَْفَتِقُر إىَل نِيٍَّة فـَُهَو اْلَمْذَهُب ال
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رِْح السُّنَِّة إمْجَاَع اِحُب احْلَاِوي َواْلبَـَغِويُّ يف شَ اْلَمْشُهوُر الَِّذي َقَطَع بِِه اجْلُْمُهوُر َونـََقَل صَ 
ِة: َحَكاُه اْلُمْسِلِمنَي َعَلْيِه: َوَحَكى اخْلُرَاَسانِيُّوَن َوَصاِحُب الشَّاِمِل َوْجًها أَنَُّه يـَْفَتِقُر إىَل النِّيَّ 

ٍل الصُّْعُلوِكيِّ َوِقيَل اَل َيِصحُّ ُسَرْيٍج َوَأيب َسهْ اْلَقاِضي ُحَسنْيٌ َوَصاِحَبا الشَّاِمِل َوالتَِّتمَِّة َعْن اْبِن 
َماُم َسَببَ  َ اإْلِ  اْلَغَلِط مبَا َعْن اْبِن ُسَرْيٍج قَاَل إَماُم احْلََرَمنْيِ َغِلَط َمْن َنَسَبُه إىَل اْبِن ُسَرْيٍج َوَبنيَّ

ُ تَـ   صنف رمحه هللاَعاىَل وهللا أعلم * قال املَسَنْذُكرُُه يف اَبِب إزَاَلِة النََّجاَسِة إْن َشاَء اَّللَّ

* )وأما الطهارة عن احلدث من الوضوء والغسل والتيمم فال يصح شئ منها إالَّ اِبلنِّيَِّة لَِقْولِِه 
َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاِت: َوِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى والهنا عبادة حمض يقها ة طر َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إمنَّ

 االفعال فلم تصح من غري نية كالصالة(

* 
ِتِه َرَواُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلم يف َصِحيَحْيِهَما مِ  ْن رَِوايَِة أَِمرِي )الشَّرُْح( َهَذا احْلَِديُث ُمتـََّفٌق َعَلى ِصحَّ

َها أَ اْلُمْؤِمِننَي ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه َوُهَو َحِديٌث َعِظيٌم  َحُد اأْلََحاِديِث الَّيِت َعَليـْ
 مدار االسالم بل هو أعظمها.

 َوِهَي أَْربـَُعوَن َحِديثًا.

ِم: َوقَاَل أَْيًضا َقْد مَجَْعتـَُها يف ُجْزٍء: قَاَل الشَّاِفِعيُّ َرمِحَُه اَّللَُّ َيْدُخُل يف َهَذا احْلَِديِث ثـُُلُث اْلِعلْ 
 ْن اْلِفْقِه.َيْدُخُل يف َسْبِعنَي اَباًب مِ 

َدَأ ُكلُّ َتْصِنيٍف هِبََذا احْلَِديِث َأْن يـُبْ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َوقَاَل َغرْيُُه حَنَْو َهِذِه اْلِعَبارَِة: وََكاَن 
 ِلَكْونِِه ُمنَـبًِّها َعَلى َتْصِحيِح النِّيَِّة.

إالَّ اِبلنِّيَِّة َوَلْفظَُة  ا يتعلق به ثواب عقابقَاَل اْلُعَلَماُء َواْلُمرَاُد اِبحْلَِديِث اَل يكون العمل شرعي
َا لِْلَحْصِر تـُْثِبُت اْلَمْذُكوَر َوتـَْنِفي َما ِسَواُه: قَاَل اخلَْطَّايبُّ َوأَفَاَد قـَْولُُه َصلَّى ا َّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إمنَّ

َا ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى َفاِئَدًة ملَْ حَتُْصْل ِبَقوْ  َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّ َوِإمنَّ يَّاِت َوِهَي َأنَّ تـَْعِينَي اْلِعَباَدِة لِِه إمنَّ
ُ أَْعَلمُ  ِتَها َوَاَّللَّ  اْلَمْنوِيَِّة َشْرٌط ِلِصحَّ

 ."*(1) 
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 ًة فـََلْيسَ "ُعْمَرٌة، َوِإْن َلىبَّ ِبُعْمَرٍة يُرِيُد َحجًّا فـَُهَو َحجٌّ، َوِإْن ملَْ يُرِْد َحجًّا َواَل ُعْمرَ -12 .58
ْحرَاَم َوملَْ يـَْنِو َحجًّا َواَل ُعْمرًَة فـََلُه اخْلَِياُر أَيُـُّهَما َشاَء.  ِبَشْيٍء، َوِإْن َلىبَّ يُرِيُد اإْلِ

َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  - َوِإْن َلىبَّ أبََِحِدمِهَا فـََنِسَيُه فـَُهَو قَارٌِن َويـَْرَفُع َصْوتَُه اِبلتـَّْلِبَيِة؛ لَِقْوِل النَّيبِّ 
ْن يـَْرفـَُعوا َأْصَواهَتُْم َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َأْو َمْن َمِعي أَ  -َعَلْيِه السَّاَلُم  -َأاَتين ِجرْبِيُل » -

 « .اِبلتـَّْلِبَيةِ 

رًا  َعَلى ُكلِّ َحاٍل رَاِفًعا َصْوتَهُ وَ )قَاَل( : َويـَُليبِّ اْلُمْحرُِم قَائًِما، َوقَاِعًدا َورَاِكًبا َواَنزاًِل َوُجنـًُبا َوُمَتَطهِّ
يِع َمَساِجِد اجْلََماَعاِت َويف ُكلِّ َمْوِضٍع وََكاَن  التـَّْلِبَيَة ِعْنَد اْضِطَماِم  ونَ السََّلُف َيْسَتِحبُّ يف مجَِ

ْشرَاِف َواهْلُُبوِط َوَخْلَف الصََّلَواِت َويف اْسِتْقَباِل اللَّْيلِ  النـََّهاِر َواِبأْلَْسَحاِر َوحنُِبُُّه وَ  الرِّفَاِق َوِعْنَد اإْلِ
 َعَلى ُكلِّ َحاٍل.

بـَّْيَك إنَّ احْلَْمَد َوالنِّْعَمَة لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك لَبـَّْيَك اَل َشرِيَك َلك لَ »)قَاَل( : َوالتـَّْلِبَيُة َأْن يـَُقوَل 
َا تـَْلِبَيُة « َلك َواْلُمْلَك اَل َشرِيَك َلك َواَل َيِضيُق  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -َرُسوِل اَّللَِّ ؛ أِلَهنَّ

 َأْن يَزِيَد َعَلْيِه.

َها َواَل جُيَاِوزَُها إالَّ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَأْخَتاُر َأْن يـُْفرَِد تـَْلِبَيَة َرُسوِل اَّللَِّ  اَل يـَْقُصُر َعنـْ
ًئا يـُْعِجُبهُ  فَِإنَُّه اَل يـُْرَوى َعْنُه ِمْن َوْجٍه  «لَبـَّْيَك إنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اآْلِخَرةِ »فـَيَـُقوُل  َأْن يـََرى َشيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -يـَثْـُبُت أَنَّهُ زَاَد َغرْيَ َهَذا فَِإَذا فـَرََغ ِمْن التـَّْلِبَيِة َصلَّى َعَلى النَّيبِّ  َوَسَأَل  -َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اجْلَنََّة َواْستَـَعاَذ ِبَرمْحَِتِه ِمْن النَّاِر فَِإنَُّه يـُْرَوى َعْن النَّيبِّ اَّللََّ ِرَضاُه وَ   .-َصلَّى اَّللَّ

ْوهَتَا )قَاَل( : َواْلَمْرأَُة يف َذِلَك َكالرَُّجِل إالَّ َما أُِمَرْت ِبِه ِمْن السَّرْتِ َوَأْسرَتُ هَلَا َأْن خَتِْفَض صَ 
فَّنْيِ َواْلُقفَّاَزْيِن، تـَّْلِبَيِة، َوِإنَّ هَلَا َأْن تـَْلَبَس اْلَقِميَص َواْلَقَباَء َوالدِّرَْع َوالسَّرَاِويَل َواخلَِْماَر َواخلُْ اِبل

رُُه َوَتْسُدُل َعَلْيِه الثَـّْوَب َوجُتَاِفيِه َعْنُه َواَل مَتَسُّ  ُر رَْأَسَها فَِإْن ُه َوختَُ َوِإْحرَاُمَها يف َوْجِهَها َفاَل خُتَمِّ مِّ
َي َعْن َعْبِد مَخََّرْت َوْجَهَها َعاِمَدًة افـَْتَدْت َوَأَحبُّ إيَلَّ َأْن خَتَْتِضَب ِلْْلِْحرَاِم قـَْبَل َأْن حُتْرَِم. َوُروِ 

ًئا ِمْن احْلِنَّاِء َواَل  أَةُ ِمْن السُّنَِّة َأْن مَتَْسَح اْلَمرْ »اَّللَِّ ْبِن ُعبَـْيٍد َوَعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر قَاَل  بَِيَديـَْها َشيـْ
َها َوَلِكْن َتطُوُف عَ « حُتْرُِم َوِهَي ُغْفلٌ  َنِتَها.َوُأِحبُّ هَلَا َأْن َتطُوَف لَْياًل َواَل َرَمَل َعَليـْ  َلى َهيـْ

 

 ]اَبُب ِفيَما مَيَْتِنُع َعَلى اْلُمْحرِِم ِمْن اللُّْبِس[

( : َواَل  َد يـَْلَبُس اْلُمْحرُِم َقِميًصا َواَل ِعَماَمًة َواَل بـُْرُنًسا َواَل ُخفَّنْيِ  ُِ )قَاَل الشَّاِفِعيُّ  إالَّ َأْن اَل جيَِ
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ْد إزَارًا لَبِ  ، َوِإْن ملَْ جيَِ َس َسرَاِويَل أِلَْمِر نـَْعَلنْيِ فَـْليَـْلَبْس ُخفَّنْيِ َوْليَـْقطَْعُهَما َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعَبنْيِ
 َمسَُّه َزْعَفرَاٌن َواَل َوْرٌس َواَل ِبَذِلَك ُكلِِّه َواَل يـَْلَبُس ثـَْوابً  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َرُسوِل اَّللَِّ 

ْأِسِه َولُْبِس َشْيٌء ِمْن الطِّيِب َواَل يـَُغطِّي رَْأَسُه، َوَلُه َأْن يـَُغطَِّي َوْجَهُه فَِإْن اْحَتاَج إىَل تـَْغِطَيِة رَ 
ِة بـَْرٍد َأْو َحرٍّ إْن فـََعَل َذِلَك ُكلَُّه يف مَ ثـَْوٍب خمَِيٍط وَ  َكانِِه َكاَنْت َعَلْيِه ُخفَّنْيِ فـََفَعَل َذِلَك ِمْن ِشدَّ

ًئا بـَْعَد َشْيٍء َكاَن َعَلْيِه ِلُكلِّ لُْبَسٍة ِفْديٌَة، َوِإْن احْ  َتاَج إىَل ِفْديٌَة َواِحَدٌة، َوِإْن فـَرََّق َذِلَك َشيـْ
طَيََّب َعاِمًدا فـََعَلْيِه َفَحَلَقُه فَـَعَلْيِه ِفْديٌَة، َوِإْن َتطَيََّب اَنِسًيا َفاَل َشْيَء َعَلْيِه، َوِإْن تَ  َحْلِق رَْأِسهِ 

 أََمرَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  - َأنَّ النَّيبَّ »اْلِفْديَُة َواْلَفْرُق يف اْلُمَتطَيِِّب َبنْيَ اجْلَاِهِل َواْلَعاملِِ 
، َومَلْ أَيُْمْرُه يف اخلَْرَبِ ِبِفْديٍَة )قَاَل  «اأْلَْعرَايبَّ، َوَقْد َأْحَرَم َوَعَلْيِه َخُلوٌق بِنَـزِْع اجْلُبَِّة َوَغْسِل الصُّْفَرةِ 

َعْن » احلَِْديِث يف  اْلُمَزينّ( : يف َهَذا َدلِيٌل َأْن لَْيَس َعَلْيِه ِفْديَةٌ إَذا مَلْ َيُكْن يف اخلَْرَبِ َوَهَكَذا ُرِويَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَّيبِّ   (1)يف الصَّائِِم يـََقُع َعَلى".  -َصلَّى اَّللَّ
 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رَْكَعَتنْيِ يَِقُف حِبَْيُث َيُكوُن َعُموُد ا-13 .59 ْلِمْنرَبِ حِبَِذاِء َمْنِكِبِه "النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ
مْيَِن ِإْن أَْمكَ  َُ ؛ َوُهَو َبنْيَ َقرْبِِه َنُه؛ َوُهَو َمْوِقُفُه َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم قَـْبل َأْن يـَُغريََّ اْلَمْسِجدُ اأْل

َة ُمَقاِمِه ِبِقرَاَءِة اْلُقْرآِن َوذِْكِر اَّللَِّ َوالدَُّعاءِ 1َوِمْنرَبِِه ) َلُه ُمدَّ   ِعْنَد اْلِمْنرَبِ ( ؛ َوجَيَْتِهُد َأْن حُيِْيَي لَيـْ
نَـُهَما ِسرًّا َوَجْهرًا ) ( . َويَِقَف 3( حِلَِديِث: َما َبنْيَ بـَْييِت َوِمْنرَبِي َرْوَضٌة ِمْن راَِيِض اجْلَنَِّة )2َوبـَيـْ

 ى( َويف رَِوايٍَة: ِمْنرَبِي َعلَ 4ِعْنَد اْلِمْنرَبِ َوَيْدُعو. َفِفي احْلَِديِث: قـََوائُِم ِمْنرَبِي َرَواِتُب يف اجْلَنَِّة )
رُمَّانَِة اْلِمْنرَبِ  َأْن َيَضَع َأَحُدُهْم يََدُه َعَلى السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ ( ؛ وََكاَن 5تـُْرَعٍة ِمْن تـُرَِع اجْلَنَِّة )

َها ِعنْ   ( .6ِة )َد اخْلُْطبَ النـََّبِويِّ الَّيِت َكاَن النَّيبُّ َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َيَضُع َيَدُه اْلَكرميََة َعَليـْ

__________ 

 .265/  1( الفتاوى اهلندية 1)
 .266/  1( الفتاوى اهلندية 2)
( 99/  4( حديث: " ما بني بييت ومنربي روضة. . . ". أخرجه البخاري )فتح الباري 3)

 ( من حديث أيب هريرة.1011/  2ومسلم )

من حديث أم ( 289/  6( حديث: " قوائم منربي رواتب يف اجلنة ". أخرجه أمحد )4)
                                         

 8/162خمتصر املزين  (1)
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 سلمة.

( من حديث 335/  5( حديث: " منربي على ترعة من ترع اجلنة ". أخرجه أمحد )5)
( : رواه أمحد والطرباين يف الكبري، 9/  4سهل بن سعد، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )

 ورجال أمحد رجال الصحيح.

رتاث العريب.". ، ط دار إحياء ال96، 95، 94/  3ط بوالق  337/  2( فتح القدير 6)
(1) 
 

"َعن أنس َأن رجال َكاَن َجاِلسا َمَع النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فَجاء بين َلُه -14 .60
هللا  َفقبله َوَأْجلسُه يف حجره مثَّ َجاَءت بنية َفَأخذَها فأجلسها ِإىَل جنبه فـََقاَل النَّيب صلى

َلةَأن يعدُلوا َبني اأْلَ  يستحبون الّسلفَعَلْيِه َوسلم َفَما عدلت بَينهَما وََكاَن   ْواَلد يف اْلقبـْ

َوَلد َوقَاَل بعض أهل اْلعلم ِإن هللا ُسْبَحانَُه يْسَأل اْلَواِلد َعن َوَلده يـَْوم اْلِقَياَمة قبل َأن يْسَأل الْ 
}َوَوصيَنا  َعن َواِلده فانه َكَما َأن لأْلَب على أبنه َحًقا فلالبن على أَبِيه حق َفَكَما قَاَل تـََعاىَل 

ْنَسان ِبَواِلديِه حسنا{ العنكبوت  قَاَل تـََعاىَل }قوا أَنفسُكم وأهليكم اَنرا وقودها النَّاس  8اإْلِ
 6َواحلَِْجاَرة{ التَّْحرمي 

قَاَل َعلّي بن أيب طَالب علموهم وأدبوهم َوقَاَل تـََعاىَل }واعبدوا هللا َواَل ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئا 
 36اان وبذي اْلُقْرىَب{ النَِّساء وابلوالدين إحس

على  َوقَاَل النَّيب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم اعدلوا َبني َأْواَلدُكم فوصية هللا لآلابء أبوالدهم َساِبَقة
َفمن  31َوِصيَّة اأْلَْواَلد آبابئهم قَاَل هللا تـََعاىَل }َواَل تقتُلوا َأْواَلدُكم خشَية إمالق{ االسراء 

َساَءة َوأْكثر اأْلَْواَلدأمهل تـَْعِلي َفعُه َوَتركه سدى فقد َأَساَء إِلَْيِه َغايَة اإْلِ َا َجاَء  م َوَلده َما يـَنـْ ِإمنَّ
فسادهم من قبل اآْلاَبء وإمهاهلم هَلُم َوترك تعليمهم فـَرَائض الّدين وسننه فأضاعوهم صَغارًا فَلم 

لعقوق فَـَقاَل اَي أََبت َما َعاتب بَعضهم َوَلده على اينتفعوا أِبَْنفِسِهم َومل ينفعوا آاَبَءُهم كبارًا كَ 
 (2)ِإنَّك عققتين َصِغريا فعققتك َكِبريا وأضعتين وليدا فأضعتك َشيخا". 

 

                                         
 39/87املوسوعة الفقهية الكويتية  (1)
 229حتفة املودود أبحكام املولود ص/ (2)
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ُكوُن اِبلتـَّْبِليِغ هَلَا "َوِإْحَياءُ ُسنَِّتِه َيْشَمُل أَنـَْواًعا ِمْن اْلربِّ ِلِسَعِة َفْضِل اَّللَِّ وََكرَاَمِتِه فـَيَ -15 .61
َها إبِِنـَْفاِق اْلَماِل َواجلِْ وَ  َعانَِة َعَليـْ َهاِد إَعانًَة َعَلى اْلبَـَياِن أِلَْجِل ظُُهوِر احلَْقِّ َوُنْصَرتِِه َوَيُكوُن اِبإْلِ

َلُه َويف َغرْيِ  تـََعاىَل ِديِن اَّللَِّ َوُعُلوِّ َكِلَمِتِه فَاجلَِْهاُد اِبْلَماِل َمْقُروٌن اِبجلَِْهاِد اِبلنـَّْفِس َقْد ذََكَرُه اَّللَُّ   قـَبـْ
هََّز َغازاًِي فـََقْد َغزَا َمْوِضٍع لِِعَظِم َمْنزِلَِتِه َومَثََرتِِه َوَقْد قَاَل النَّيبُّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " }َمْن جَ 

 ِمْثُل َأْجرِِه{ " َوَمُثوبَِتِه؛ هُ َوَمْن َخَلَفُه يف أَْهِلِه خِبَرْيِ فـََقْد َغزَا{ " َوقَاَل: " }َمْن َفطََّر َصاِئًما فـَلَ 
ْنَساِن َوَمِصريِِه إىَل تـُْربَِتِه َكَما قَاَل يف احلَْ  ِديِث: " }إَذا اَل ِسيََّما َما يـَبـَْقى نـَْفُعُه بـَْعَد َمْوِت اإْلِ

الِِه اْلَباِقَيِة بـَْعَد ِميَتِتِه مَ َماَت اْبُن آَدَم انـَْقَطَع َعَمُلُه إالَّ ِمْن َثاَلٍث{ " فـََهِذِه الثَّاَلُث ِهَي ِمْن أَعْ 
َفُعُه بـَْعَد َمْوتِِه ِمْن أَْعَماِل َغرْيِِه ِمْن الدَُّعاِء َوالصََّدَقِة َواْلِعْتِق؛ فَِإنَّ  َذِلَك لَْيَس ِمْن  خِبِاَلِف َما يـَنـْ

ُ اجْلَنََّة ِمْن ُذرِّيَِّتِه. َوَأْصُل يُ  َسْعِيِه َبْل ِمْن َسْعِي َغرْيِِه َوَشَفاَعِتِه وََكَما يـَْلَحُق اِبْلُمْؤِمِن َمنْ  ْدِخُلهُ اَّللَّ
َا أَنـَْزَل اْلُكتُ  َب َوأَْرَسَل الرُُّسَل اْلَعَمِل الصَّاِلِح ُهَو إْخاَلُص اْلَعْبِد َّللَِِّ يف نِيَِّتِه فَِإنَُّه ُسْبَحانَُه إمنَّ

ِلَك يف ِكَتابِِه َعَلى أَْلِسَنِة ُرُسِلِه ِلَكافَِّة بَرِيَِّتِه َكَما ذََكَر ذَ َوَخَلَق اخْلَْلَق لِِعَباَدتِِه َوِهَي َدْعَوُة الرُُّسِل 
اِلَسُهْم وَُكتـُبَـُهْم َوَغرْيَ َذِلَك َأْن يـَْفَتِتُحوا جمََ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ أِبَْوَضِح َداَللَِتِه؛ َوهِلََذا َكاَن 

َا اأْلَْعَماُل اِبلنِّيَّاتِ  َهاِجِهْم  { " يف َأوَِّل اأْلَْمِر َوِبَدايَِتِه. فـََنْجرِيحِبَِديِث: " }إمنَّ يف َذِلَك َعَلى ِمنـْ
ْساَلِم َوُمَقدَِّمَتُه فـَنَـُقوُل".   (1)إْذ َكانُوا أَْفَضَل َجْيِش اإْلِ

 

َهِقيُّ ُمَطوَّاًل َوخُمَْتَصرًا ِمْن َحِديِثِه َويف إْسَناِدِه ُخَصْيفٌ -16 .62 َوُهَو خُمْتَـَلٌف  "َواحْلَاِكُم َواْلبَـيـْ
 ِفيِه.

َم أََعاَد التـَّْلِبَيَة قـَْولُُه مَحََل طَائَِفٌة ِمْن اأْلَْصَحاِب اْخِتاَلَف الّرَِوايَِة َعَلى أَنَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ 
. َع أَنَُّه ِحيَنِئٍذ َلىبَّ ابَِّة َفَظنَّ َمْن مسَِ  ِعْنَد اْنِبَعاِث الدَّ

َهِقيُّ يف َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس.قـُْلُت َهَذا َروَ   اُه أَبُو َداُود أَْيًضا َواْلبَـيـْ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لَِعاِئَشَة َوَقْد َحاَضْت "افـَْعِلي َما يـَْفَعُل احلَْ  اجُّ َغرْيَ َأْن اَل َحِديُث أَنَُّه َصلَّى اَّللَّ
 تـََقدََّم يف احْلَْيِض. َتطُويف اِبْلبَـْيِت" ُمتـََّفٌق ِمْن َحِديِثَها َوَقدْ 

ِه إَذا َلِقَي رَْكًبا أَْو عَ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن يـَُليبِّ يف َحجِّ اَل َأَكَمًة أَْو َهَبَط َحِديُث َجابٍِر أَنَّهُ َصلَّى اَّللَّ
 اْلُمَهذَِّب َوبـَيََّض َلهُ النـََّوِويُّ يف  َواِداًي َويف إْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة َوآِخِر اللَّْيِل َهَذا احْلَِديُث ذََكَرُه الشَّْيخُ 

                                         
 18/246جمموع الفتاوى  (1)
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 ْبِن حُمَمَِّد َواْلُمْنِذرِيُّ َوَقْد َرَواُه اْبُن َعَساِكَر يف خَتْرجِِيِه أِلََحاِديِث اْلُمَهذَِّب ِمْن طَرِيِق َعْبِد اَّللَِّ 
 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُليبِّ إَذا وُل اَّللَِّ ْبِن اَنِجَيٍة يف فـََواِئِدِه إبِِْسَناٍد َلُه إىَل َجابٍِر قَاَل َكاَن َرسُ 

 َفذََكَرُه َويف إْسَناِدِه َمْن اَل يـُْعَرُف. 1َلِقَي ركبا

َر أَنَُّه َكاَن َوَرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َساملٍِ َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َعْن اَنِفٍع َعْن اْبِن ُعمَ 
َبَة ِمْن رَِوايَِة اْبِن َساِبٍط قَاَل َكاَن  2رَاِكًبا َواَنزاًِل َوُمْضَطِجًعايـَُليبِّ  لسََّلُف اَوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ

فَاِق  َعَلْوهُ َوِعْنَد اْلِتَقاِء الرِّ التـَّْلِبَيةَ يف أَْربـََعِة َمَواِضَع يف ُدْبِر الصَّاَلةِ َوِإَذا َهَبطُوا َواِداًي أَوْ  َيْسَتِحبُّونَ 
َثَمَة حَنُْوُه َوزَاَد "َوِإَذا اْستَـَقلَّْت اِبلرَُّجِل رَاِحَلُتُه".  َوِعْنَد َخيـْ

َماِلٌك  3ْلِبَيِة" َحِديُث "َأاَتين ِجرْبِيُل َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َفرَيْفـَُعوا َأْصَواهَتُْم اِبلتـَّ  - 1002
 يف 

__________ 

 ".7/253" للنوي "ينظر: "اجملموع شرح املهذب 1

"، كتاب احلج: ابب التلبية يف كل حال، والبيهقي 2/234أخرجه الشافعي يف "األم" " 2
"، كتاب احلج: ابب التلبية يف كل حال، وما يستحب من 5/43يف "السنن الكربى"، "

 لزومها.

"، وأبو داود 34"، كتاب احلج: ابب رفع الصوت ابإلهالل "1/334أخرجه مالك " 3
"، كتاب 5/162"، والنسائي "1814"، كتاب املناسك: ابب كيف التلبية، "3/405"

"، كتاب احلج: ابب ما جاء يف رفع 3/191احلج: ابب رفع الصوت ابإلهالل، والرتمذي "
"، كتاب املناسك: ابب رفع الصوت ابلتلبية 2/975"، وابن ماجه "829الصوت ابلتلبية "

"، كتاب احلج: ابب فيما 1/306"، والشافعي يف "املسند" "4/56"، وأمحد "2922"
"، كتاب احلج: ابب رفع الصوت 2/34"، والدارمي "794يلزم احملرم عند تلبية اإلحرام "

يف "التاريخ "، والبخاري 853"، رقم "2/377"، واحلميدي "794عند تلبية اإلحرام "
"، 6/42"، وابن حبان "2627، 2625"، رقم "4/173"، وابن خزمية "4/150الكبري" "

"، والبغوي يف "شرح السنة" 434"، وابن اجلارود رقم "1/450"، واحلاكم "3791رقم "
بتحقيقنا" من طريق عبد هللا بن أيب بكر بن حممد بن عمرو بن حزم عن  -32 -4/31"

عن خالد بن السائب عن أبيه.............................=".  عبد امللك بن أيب بكر
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(1) 
 

َهِقيُّ ُمَطوَّاًل َوخُمَْتَصرًا ِمْن َحِديِثِه، َويف إْسَناِدِه ُخَصْيفٌ -17 .63 ، َوُهَو "َواحْلَاِكُم َواْلبَـيـْ
 خُمْتَـَلٌف ِفيِه.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -لّرَِوايَِة َعَلى أَنَُّه )* * *( قـَْولُُه: مَحََل طَائَِفٌة ِمْن اأْلَْصَحاِب اْخِتاَلَف ا َصلَّى اَّللَّ
، قـُْلُت: َهذَ  - َع أَنَُّه ِحيَنِئٍذ َلىبَّ ابَِّة، َفَظنَّ َمْن مسَِ ا َرَواُه أَبُو َداُود أََعاَد التـَّْلِبَيَة ِعْنَد اْنِبَعاِث الدَّ

َهِقيُّ يف َحِديِث اْبِن َعبَّاٍس.  أَْيًضا َواْلبَـيـْ

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَّهُ »*( َحِديُث:  )* * اَضْت: افـَْعِلي َما يـَْفَعُل قَاَل لَِعاِئَشَة َوَقْد حَ  -َصلَّى اَّللَّ
 يف احْلَْيِض. ُمتـََّفٌق ِمْن َحِديِثَها، َوَقْد تـََقدَّمَ « . احْلَاجُّ َغرْيَ َأْن اَل َتطُويف اِبْلبَـْيتِ 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُه أَنَّ »)* * *( َحِديُث َجابٍِر:  ِه إَذا َلِقَي رَْكًبا أَْو َكاَن يـَُليبِّ يف   -َصلَّى اَّللَّ  َحجِّ
ا احْلَِديُث ذََكَرُه الشَّْيُخ يف َهذَ « . َعاَل َأَكَمًة َأْو َهَبَط َواِداًي َويف إْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة َوآِخِر اللَّْيلِ 

ِه أِلََحاِديِث اْلُمَهذَِّب، ِويُّ، َواْلُمْنِذرِيُّ، َوَقْد َرَواهُ اْبُن َعَساِكَر يف خَتْرجيِ اْلُمَهذَِّب، َوبـَيََّض لَهُ النـَّوَ 
َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ »ِمْن طَرِيِق َعْبِد اَّللَِّ ْبِن حُمَمَِّد ْبِن اَنِجَيٍة يف فـََواِئِدِه إبِِْسَناٍد َلُه إىَل َجاِبٍر، قَاَل: 

ُ َعلَ  -  َويف إْسَناِدِه َمْن اَل يـُْعَرُف. -َفذََكَرُه « . يـَُليبِّ إَذا َلِقَي رَاِكًبا -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ

، َعْن ُعبَـْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َعْن اَنِفٍع، َعْن اْبِن عُ  َمَر أَنَُّه َكاَن َوَرَوى الشَّاِفِعيُّ َعْن َسِعيِد ْبِن َساملٍِ
َبَة ِمْن رَِوايَِة اْبِن َساِبٍط قَ يـَُليبِّ رَاِكًبا َواَنزاًِل  السََّلُف اَل: " َكاَن  َوُمْضَطِجًعا َوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ

أَْو َعَلْوُه، َوِعْنَد اْلِتَقاِء  التـَّْلِبَيَة يف أَْربـََعِة َمَواِضَع: يف ُدْبِر الصَّاَلِة، َوِإَذا َهَبطُوا َواِداًي، َيْسَتِحبُّونَ 
َثَمَة حَنُْوُه، َوزَاَد: َوِإَذا اْستَـَقلَّْت اِبلرَُّجِل رَاِحَلُتُه ".الرِّفَاِق، َوِعنْ   َد َخيـْ

« اهَتُْم اِبلتـَّْلِبَيةِ َأاَتين ِجرْبِيُل َفَأَمَرين َأْن آُمَر َأْصَحايب َفرَيْفَـُعوا َأْصوَ »َحِديُث:  -( 11) - 1003
 (2)مْحَُد َوَأْصَحاُب.". . َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّأ َوالشَّاِفِعيُّ َعْنُه َوأَ 
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يث "احْلر َحىتَّ َرَمى اجْلَْمَرة َويف لفظ رَافع ثـَْوبه َعَلى رَأسه من الشَّْمس َويف َحدِ -18 .64
اغت َجابر الطَّوِيل َفَسار َحىتَّ أََتى َعَرَفة َفوجَد اْلقبَّة قد ضربت لَُه بنمرة فنزهلا َحىتَّ ز  4

ط َواداي ثر من التـَّْلِبَية عقيب الصَّاَلة وَكلما عال شرفا َأو َهبَ الشَّْمس أخرجُهَما ُمسلم قـَْوله يك
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َكانُوا يلبون يف   َهِذه َأو َلِقي رَاِكًبا وابألسحار أِلَن َأْصَحاب َرُسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ن اْبن سابط َكاَن ة عَ اأْلَْحَوال أما عقيب الصَّاَلة َوَما بعده ُسَوى األسحار فرَوى اْبن أيب شيبَ 
و علوا َوعند التـَّْلِبَية يف أَْربـََعة َمَواِضع يف دبر الصَّاَلة َوِإذا َهَبطُوا َواداي أَ  الّسلف يستحبون

 التقاء الرفاق ِإْسَناد َصِحيح َواْبن سابط اَتِبِعّي فمراده ابلسلف الصََّحابَة َومن ُهَو أكرب ِمْنهُ 
 من التَّاِبعني

َثَمة َوُهَو من التَّاِبعني قَاَل َوَرَوى ابْ  التـَّْلِبَية ِعْند ِسّت  ستحبونَكانُوا ين أيب شيَبة من طَرِيق َخيـْ
ْعًضا َفذكر حَنوه َوزَاد َوِإذا اْستَـَقلت اِبلرجِل رَاِحَلته َومل يذكر السَّاِدَسة َوقَاَل َوِإذا َلِقي بَعضهم بَـ 

ْبن اَنِجية َعن َجابر  ثله َوقَاَل وَكلما لِقيت رفـَْقة َويف فـََواِئد اَوأوردُه من طَرِيق ِإبـْرَاِهيم النَّخِعّي م
 َويف َكاَن َرُسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يـَُليبِّ ِإذا َلِقي رَاِكًبا أَو صعد أكمة أَو َهَبط َواداي

ْوت اِبلتَـّْلِبَيِة والثج عج رفع الصَّ أدابر اْلَمْكُتوبَة َوآخر اللَّْيل َحِديث أفضل احلَْج العج والثج وال
ِْمِذّي َواْبن ماجة من َحِديث اْبن عمر َوِفيه ِإبـْرَاِهيم بن يزِيد اخلوزي َوذكر ِفيهِ   ِإرَاَقة الدَّم الرتِّ

ِْمِذّي َواحْلَاِكم وَ  ِفيه اْبن َماَجه التـَّْفِسري َعن وَِكيع َويف اْلَباب َعن أيب بكرَة مثله أخرجه الرتِّ
ِْمِذّي َوَوصله اْبن أيبانْ   شيَبة من ِقطَاع َبني اْبن اْلُمْنَكدر َوعبد الرَّمْحَن بن يـَْربُوع نبه َعَلْيِه الرتِّ

ِقِدّي َوجه آخر فـََقاَل َعن اْبن اْلُمْنَكدر َعن سعيد بن عبد الرَّمْحَن بن يـَْربُوع َعن أَبِيه َوِفيه اْلَوا
ْيِمّي يف يب شيَبة َوأَبُو يْعلى َوَعن َجابر مثله أخرجه التـَّ َوَعن اْبن َمْسُعود مثله أخرجه اْبن أ

ِْغيب َوَعن أنس مسعتهم يصرخون هبَا ُمتَّفق َعَلْيِه َوَعن َخالد اْبن السَّاِئب َعن أَبِيه يف   الرتَّ
 اأْلَمر ِبَرْفع الصَّْوت اِبلتـَّْلِبَيِة أخرجه اأْلَْربـََعة

فق َعَلْيِه من َلْيِه َوَسلَّمَ  ملا دخل َمكَّة ابـَْتَدَأ اِبْلَمْسِجِد ُمتَّ َحِديث أَنه َصلَّى اَّللَُّ عَ  - 412
َوضَّأ َحِديث َعاِئَشة َأن النَّيب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  أول َشْيء َبَدَأ ِبِه ِحني قدم َمكَّة أَنه تَـ 
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 (1)مثَّ". 
 

حُمَمَّد بن َعلّي  ن أيب بكر يف ِكَتابه َعن"أما َحِديث ُسَلْيَمان َفأْخرباَن بِِه َأمْحد ب-19 .65
بن صاعد َأن يُوُسف بن َخِليل احْلَاِفظ أْخربُهم َأان حُمَمَّد بن أيب زيد َأان حَمُْمود اْبن ِإمْسَاِعيل 

ي سالصَّرْيَيف َأان أَبُو احْلَُسنْي َأمْحد بن حُمَمَّد بن فاذشاه َأان ُسَلْيَماُن ْبُن َأمْحََد ثـََنا أَبُو مُ  لم اْلَكجِّ
َوة بن ثـََنا ُسَلْيَمان بن َحْرب ثـََنا ُشْعَبة َعن عبد هللا بن أيب الّسفر وحصني َعن الّشعيبّ َعن ُعرْ 

 أيب اجْلَْعد ِبهِ 

لم َوَرَواُه أَبُو نعيم يف اْلُمْسَتْخرج َعن فاروق اخْلطايبّ َعن ِإبـْرَاِهيم بن عبد هللا َوُهَو أَبُو ُمس
ي ِبهِ   اْلَكجِّ

 َوأما َحِديث ُمَسّدد فأنبأان بِِه عبد الرَِّحيم بن عبد اْلَوهَّاب شفاها َعن يُوُنس اْبن َأيب ِإْسَحاقَ 
و َعْن َأيب احلََْسِن بن احْلَُسنْي بن املقري َأن اْلفضل بن سهل كتب إِلَْيِهم َعن اخلَِْطيب َأان أَبُ 

يم َعن ُحَصنْي َعاذ اْبن اْلمثىن ثـََنا ُمَسّدد ثـََنا هشاحْلسن احلمامي َأان أَبُو بكر الشَّاِفِعي ثـََنا م
 َعن الّشعيبّ َعن ُعْرَوة بن أيب اجْلَْعد ِبهِ 

 قـَْوله

ابَّة الصعبة 50  اَبب الرُّكوب على الدَّ

 

َا أجرأ وأجسر الّسلف يستحبونَوقَاَل رَاشد بن سعد َكاَن   الفحولة أِلَهنَّ

 (2)اْلَولِيد بن ُمسلم َعن ِإمْسَاِعيل َعمَّن أخربُه".  َوُرِوَي َعن اْبن حمرييز حَنوه قَالَ 
 

السلف كان »قال:  -رضي هللا عنه  -)خ( أنس بن مالك  - 3047"-20 .66
راشد بن  -[48]-وعن « . الُفُحوَلَة مْن اخليل، ويقولون: هي أحسُن وأجرى َيسَتِحبُّونَ 

 ( .1)¬سعد مثله. أخرجه ... 

__________¬ 
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يف اجلهاد، ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة  50/  6ي تعليقاً ( ذكره البخار 1)¬
ر، الفحولة، ألهنا أجرأ وأيس السلف يستحبونمن اخليل، قال: وقال راشد بن سعد: كان 

قال احلافظ يف " الفتح ": وقوله: أجرأ وأيسر، هبمز أجرأ من اجلرأة، وبغري اهلمز من اجلري، 
هملة من اجلسارة، وحذف املفضل عليه اكتفاء ابلسياق، أي وأجسر ابجليم و ]السني[ امل

من اإلانث أو املخصية، وروى أبو عبيدة يف كتاب " اخليل " له: عن عبد هللا بن حمرييز حنو 
إانث اخليل يف الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم  وكانوا يستحبونهذا األثر وزاد: 

انث اخليل يف إ كانوا يستحبونسي وابن حمرييز أهنم يف " اجلهاد " له من طريق عبادة بن ن
الغارات والبيات، وملا خفي من أمور احلرب، ويستحبون الفحول يف الصفوف واحلصون، 
وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا 

 صهيله.ه حىت ينفتق ويؤذي بتدفع البول، وهي أقل صهياًل، والفحل حيبسه يف جري

M لة من ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحو  -ذكره البخاري تعليقا يف اجلهاد والسري
 اخليل.

وقال احلافظ يف الفتح: وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا بن حمريز حنو هذا 
األثر، وروى الوليد بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عباد بن نسر )بنون ومهملة مصغرا( 

 (1)وابن حمرييز حنو هذا األثر.". 
 

َخَرْجت َمَع ُعَمَر، َفَكاَن َيْطرَُح  قَاَل: 1"ْبِن َسِعيٍد َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعاِمٍر، -21 .67
 .انـْتَـَهى -يـَْعيِن َوُهَو حُمْرٌِم  -النَِّطَع َعَلى الشََّجَرِة فـََيْسَتِظلُّ ِبِه 

َي رَْكًبا، قـَْوله: َوُيْكِثُر ِمْن التـَّْلِبَيِة َعِقيَب الصَّاَلِة، وَُكلََّما َعاَل َشَرفًا، َأْو َهَبَط َواِداًي، أَْو لَقِ 
ِذِه اأْلَْحَواِل، أْلَْسَحاِر، أِلَنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكانُوا يـَُلبُّوَن يف هَ َوابِ 

َبَة يف "ُمَصنَِّفِه"  ثـََنا أَبُو َخاِلٍد اأْلَمْحَُر َعْن اْبِن ُجَرْيٍج  2قـُْلت: َغرِيٌب، َوَرَوى اْبُن َأيب َشيـْ َحدَّ
َواِضَع: يف ُدبُِر الصَّاَلِة، َوِإَذا التـَّْلِبَيَة يف أَْربـََعِة مَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ َساِبٍط، قَاَل: َكاَن  َعْن اْبنِ 

ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعْن اأْلَْعمَ  ِش َعْن َهَبطُوا َواِداًي، َأْو َعَلْوُه، َوِعْنَد اْلِتَقاِء الرِّفَاِق، انـْتَـَهى. َحدَّ

                                         
 5/47جامع األصول  (1)
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َثَمةَ  : ُدبـَُر الصَّاَلِة، َوِإَذا ا َكانُوا َيْسَتِحبُّونَ ، قَاَل: َخيـْ ْستَـْقبَـَلْت اِبلرَُّجِل رَاِحَلُتُه، التـَّْلِبَيةَ ِعْنَد ِستٍّ
ثـََنا َجرِيٌر عَ  ْن ُمِغريََة َوِإَذا َصِعَد َشَرفًا، أَْو َهَبَط َواِداًي، َوِإَذا َلِقَي بـَْعُضُهْم بـَْعًضا، انـْتَـَهى. َحدَّ

نَي َيْصَعُد َشَرفًا، إبـْرَاِهيَم، قَاَل: ُتْسَتَحبُّ التـَّْلِبَيُة يف َمَواِطَن: يف ُدبُِر الصَّاَلِة اْلَمْكُتوبَِة، َوحِ  َعنْ 
زَِي إىَل َوِحنَي يـَْهِبُط َواِداًي، وَُكلََّما اْستَـَوى ِبك بَِعريُك قَائًِما، وكلما َلِقيت رُفـَْقًة، انـْتَـَهى. َوعُ 

ُ إَذا َلِقَي َة يف "فـََوائِِدِه" َعْن َجاِبٍر، قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ اْبِن اَنِجيَ  َم ُيَكربِّ
َكَرُه الشَّْيُخ رَْكًبا، َأْو َصِعَد َأَكَمًة، أَْو َهَبَط َواِداًي، َويف أَْداَبِر اْلَمْكُتوبَِة، َوآِخِر اللَّْيِل، انـْتَـَهى. َوذَ 

َماِم" َوملَْ يـَْعزُُه.يف    "اإْلِ

: َرْفُع الصَّْوِت احْلَِديُث الثَّاين َعَشَر: قَاَل النَّيبُّ عليه السالم: "أَْفَضُل احلَْجِّ اْلَعجُّ َوالثَّجُّ" فَاْلَعجُّ 
ِديِث َأيب َبْكٍر، َوِمْن حَ اِبلتـَّْلِبَيِة، َوالثَّجُّ: إرَاَقُة الدَِّم، قـُْلت: ُرِوَي ِمْن َحِديِث اْبِن ُعَمَر، َوِمْن 

 َحِديِث َجاِبٍر، َوِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد رضي هللا عنهم.

ِْمِذيُّ  ، قَاَل: مسَِعْ 3َفَحِديُث اْبِن ُعَمَر: َأْخَرَجُه الرتِّ ت ، َواْبُن َماَجْه َعْن إبـْرَاِهيَم ْبِن يَزِيَد اخْلُوزِيِّ
 عليه السالم، فـََقاَل: حُيَدُِّث َعْن اْبِن ُعَمَر، قَاَل: قَاَم َرُجٌل إىَل النَّيبِّ حُمَمََّد ْبَن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر 

؟ قَاَل:  َمْن احْلَاجُّ؟ قَاَل: "الشَِّعُث التَِّفُل"، فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: َأيُّ احلَْجِّ أَْفَضُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ
؟ قَاَل: " الزَّاُد وَ "اْلَعجُّ َوالثَّجُّ"، فـََقاَم آَخُر فـََقاَل: مَ  الرَّاِحَلُة"، انـْتَـَهى. ا السَِّبيُل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

ِْمِذيُّ: َهَذا َحِديٌث َغرِيٌب، اَل نـَْعرِفُُه إالَّ ِمْن َحِديِث إبـْرَاِهيَم ْبِن يَزِيَد اخْلُوزِ  ، قَاَل الرتِّ يِّ اْلَمكِّيِّ
: التـَّْلِبَيَة، تَـَهى. َوزَاَد اْبُن َماَجْه ِفيِه: قَاَل وَكِ َوَقْد َتَكلََّم ِفيِه ِمْن ِقَبِل ِحْفِظِه، انْـ  يٌع: يـَْعيِن اِبْلَعجِّ

ِْمِذيُّ  : حَنَْر اْلُبْدِن، انـْتَـَهى. َأْخَرَجُه الرتِّ  َوالثَّجِّ

__________ 

أيضاً، ويف نسخة أخرى "عبد هللا بن عياش بن ربيعة"  -الدار  -هكذا يف نسخة  1
 ]البجنوري[ .

: إسناده صحيح، وابن سابط اتبعي، فمراده 188احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ص قال  2
ابلسلف الصحابة، ومن هو أكرب منه من التابعني، اهـ والرواية الثانية من خيثمة، وهو من 

 التابعني، ومل يذكر السادسة.
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 (1).". 1ج 
 

 "قَاَل أَبُو ِعيَسى: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ -22 .68

 قَاَل اإِلَماُم: َرْفُع الصَّْوِت اِبإِلْهالِل َمْشُروٌع يف اْلَمَساِجِد َوَغرْيَِها.

يِه ِإال يف لِ قَاَل َماِلٌك: اَل يـَْرَفُع َصْوَتُه اِبإِلْهالِل يف َمَساِجِد اجْلََماَعاِت، لُِيْسِمَع نـَْفَسُه َوَمْن يَ 
 اْلَمْسِجِد احْلَرَاِم، َوَمْسِجِد ِمىًن، فَِإنَُّه يـَْرَفُع َصْوَتُه ِفيِهَما.

: َكاَن  اِق، َوِعْنَد اإِلْشَراِف َواهْلُُبوِط، التـَّْلِبَيةَ ِعْنَد اْصَطَداِم الرُّفَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ قَاَل الشَّاِفِعيُّ
 (2)ُكلِّ َحاٍل.".   اْسِتْقَباِل اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواِبأَلْسَحاِر، َوحنُِبُُّه َعَلىَوَخْلَف الصََّلَواِت، َويف 

 

َخرْيُ اخْلَْيِل اأَلْدَهُم »"َوَعْن َأيب قـََتاَدَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: -23 .69
َيةِ طَْلُق اْلَيِمنِي، فَِإْن مَلْ َيُكْن أَْدَهَم، فَ  األَقـْرَُح اأَلْرمَثُ، مُثَّ األَقـْرَُح اْلُمَحجَّلُ  « ُكَمْيٌت َعَلى َهِذهِ الشِّ

َيِة تـَْغَنُم، َوَتْسَلمُ »، َويف رَِوايٍَة:   . «أَْو ِمَن اْلُكَمْيِت َعَلى َهِذِه الشِّ
َوائِِم: ِإَذا َكاَنْت ِإْحَدى ْلقَ ، َأْي: ُمْطَلُقَها، يـَُقاُل: فـََرٌس طَْلُق ِإْحَدى ا« طَْلُق اْلَيِمنيِ »قـَْولُُه: 

َا َأْجرَأُ،  بُّونَ السََّلُف َيْسَتحِ قـََواِئِمَها اَل حَتِْجيَل ِفيَها، َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: َكاَن  اْلُفُحوَلَة، أَلهنَّ
 َوَأْجَسُر.

 

 اَبُب اْلُمَسابـََقِة َعَلى اخْلَْيلِ 

ريَ  - 2650 ، َأان أَبُو زِيُّ، َأان زَاِهُر ْبُن َأمْحََد، َأان أَبُو ِإْسَحاَق اهلَْ َأْخرَباََن أَبُو احلََْسِن الشِّ امِشِيُّ
ِه َوَسلََّم ُمْصَعٍب، َعْن َماِلٍك، َعْن اَنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَليْ 

 (3)َكاَن". ِمَن احْلَْفَياِء ِإىَل ثَِنيَِّة اْلَوَداِع، َو  َساَبَق َبنْيَ اخْلَْيِل الَّيِت َقْد ُأْضِمَرتْ »
 

                                         
 3/33نصب الراية  (1)
 7/54شرح السنة للبغوي  (2)
 10/390شرح السنة للبغوي  (3)
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َا َأْجَرى َوَأْجَسرُ الُفُحوَلةَ  السََّلُف َيْسَتِحبُّونَ "َوقَاَل رَاِشُد ْبُن َسْعٍد: " َكاَن -24 .70  ، أِلَهنَّ

__________ 

W م]ش )الفحولة( مجع فحل وهو الذكر من احليوان. )أجرى( أكثر جراي. )أجسر( أقد 
 (1)على املسالك الوعرة[". 

 

 
 
 
"}رمحة هللا وبركاته عليكم أهل البيت{ ، وكذلك }سالم على نوح يف العاملني{ -1 .71

 ، انتهى كالمه.

وأما يف الشر والذم، فيقدم الضمري على االسم، كقوله سبحانه: }وإن عليك لعنيت{ ، 
سالمته سبحانه، ومسي به ل }عليهم دائرة السوء{ ، والسالم مشتق من السالم، وهو اسم هللا

 من العيوب والنقص.

وقيل: معناه اسم السالم عليك، إذا كان اسم هللا سبحانه يذكر على األعمال توقعا الجتماع 
 معاين اخلريات فيه وانتفاء عوارض الفساد عنه.

 وقيل معناه: إن هللا مطلع عليكم فال تغفلوا.

 وقيل معناه: سلمت مين، فاجعلين أسلم منك.

 يل: هو مشتق من السالمة مبعىن السلم.وق

ويقال: السالم عليكم، وسالم عليكم حبذف ألفه والمه، ومل يرد يف القرآن إال منكرا غالبا، 
-فأما يف التشهد يف الصالة فيقال فيه معرفا ومنكرا والظاهر األكثر من مذهب الشافعي 

 أنه اختار التنكري. -رمحه هللا

من الصالة، فروى الربيع عنه أنه قال: أقل ما يكفيه أن يقول: وأما السالم الذي خيرج به 
السالم عليكم، فإن نقص من هذا حرفا عاد فسلم، ووجهه أن يكون أراد ابلسالم اسم هللا 

                                         
 4/30صحيح البخاري  (1)
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الم أن يقولوا يف األول: س وكانوا يستحبونسبحانه، فلم جيز حذف األلف والالم منه، 
 لف والالم للعهد، يعين السالم األول.عليكم، ويف اآلخر: السالم عليكم، وتكون األ

قل:  -ملا سلم عليه جابر بن سحيم فقال: عليكم السالم-وأما قوله صلى هللا عليه وسلم 
))السالم عليك، فإن عليك السالم حتية املوتى(( ، فإنه أشار إىل ما جرت به عادهتم يف 

 املراثي، كانوا يقدمون ضمري امليت على الدعاء كقول الشماخ:

 ليك سالم من أمري وابركت ... يد هللا يف ذاك األدمي املمزقع

 وقول اآلخر:

 (1)عليك سالم هللا قيس بن عاصم ... ورمحته ما شاء أن يرتمحا". 
 

عن املرأة ختضب رأسها ابلسواد فلم ترب  -رضي هللا عنها! -"وسئلت عائشة -2 .72
 به أبسا.

 ستحبونكانوا ينصار وأخيار التابعني وعن أيب هليعة عن عاد بن سنان أن املهاجرين واأل
 أن ختضب نساؤهم مبا استمكن من اخلضاب.

 ابب ما يستحب للنساء من لبس املصوغ

عن عبد الرمحن بن القاسم ]بن حممد بن أيب بكر الصديق[ عن أبيه أنه قال:  -117
 ))رأيت على عائشة ثيااب محرا كأهنا شرار النار(( .

 ))رأيت نساء النيب صلى هللا عليه وسلم ما يلبسن إال ثوابوعن جرير بن ثعلبة أنه قال: 
 (2)مصبوغا(( .". 

 

 كانوا يستحبون»حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:  - 133"-3 .73
 (3)«". للنفساء الرطب

 

                                         
 86إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر أليب اليمن ابن عساكر ص/ (1)
 210أدب النساء لعبد امللك بن حبيب ص/ (2)
 129الصالة أليب نعيم الفضل بن دكني ص/ (3)
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ن أ كانوا يستحبونحدثنا قيس، عن أيب محزة، عن إبراهيم، قال:  - 195"-4 .74
 (1)يكون مؤذنيهم فقهاؤهم؛ ألهنم ولوهم أمر دينهم". 

 

حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا محاد بن سلمة قال: ثنا سعيد  - 60"-5 .75
اللهم صل على  -[59]-أن يقولوا:  كانوا يستحبوناجلريري، عن زيد بن عبد هللا، أهنم 

 (2)حممد النيب األمي، عليه السالم". 
 

 حجاج بن مالك -1087"-6 .76

ب د ع: حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن 
 أفصى األسلمي ويقال احلجاج بن عمرو األسلمي واألول أصح.

 وهو مدين، كان ينزل العرج، له حديث واحد خمتلف فيه.

 رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن احلجاج، قال:

ت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: غرة ( سأل280)
 عبد، أو أمة.

 وقد خالف سفيان غريه.

أخربان عبيد هللا بن أمحد بن علي، وغري واحد، قالوا: إبسنادهم إىل أيب عيسى الرتمذي: 
جاج ححدثنا قتيبة، أخربان حامت بن إمساعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن 

األسلمي، عن أبيه: أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره، فأدخل بني عروة، وبني 
 احلجاج األسلمي: احلجاج بن احلجاج

( أخربان أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة، إبسناده إىل أيب داود 281)
 ربان أبو معاوية.سليمان بن األشعث، قال: حدثنا عبد هللا بن حممد النفيلي، أخ

ح قال أبو داود: وحدثنا ابن العالء، أخربان ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: قلت: اي رسول هللا، ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: 

                                         
 158الصالة أليب نعيم الفضل بن دكني ص/ (1)
 58فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ص/ (2)



82 

 

 الغرة، العبد أو األمة.

مر،  بن إمساعيل معقال النفيلي حجاج بن حجاج األسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حامت
والثوري، وابن جرير، والليث بن سعد، وعبد هللا بن منري، وحيىي القطان، وغريهم، فذكروا يف 

 اإلسناد: حجاج بن حجاج، وحديث ابن عيينة خطأ.

 أخرجه الثالثة أسيد: بفتح اهلمزة، وكسر السني.

الصيب  ة عند فصالأن يهبوا املرضع كانوا يستحبونمذمة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: 
شيئا سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة، وذمامها احلاصل برضاعها.". 

(1) 
 

 أن يهبوا املرضعة عند كانوا يستحبون"مذمة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: -7 .77
فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عىن حق املرضعة وذمامها احلاصل 

 [ .1برضاعها ]

 حجاج بن مسعود -1088

)د ع( حجاج بن مسعود، قال ابن منده: وهو وهم، وذكر حديث أيب داود الطيالسي، 
عن شعبة، عن حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النيب صلى 

إذا »هللا عليه وسلم، أحسبه حجاج بن مسعود، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
أخرجه ابن منده وأبو « . [ ابلصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم2فأبردوا ] اشتد احلر

 نعيم.

وقال أبو نعيم: ما أخربان به أبو ايسر عبد الوهاب بن هبة هللا إبسناده إىل عبد هللا بن أمحد 
بن حنبل، حدثين أيب، أخربان حممد بن جعفر، أخربان شعبة، قال: مسعت حجاج بن حجاج 

دث عن أبيه، وكان حج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن رجل من وكان إمامهم، حي
أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال حجاج: أراه عبد هللا، عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

 احلديث.« إن شدة احلر من فيح جهنم»أنه قال: 

ن حممد قواريري، عورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، فقال: أحسبه ابن مسعود. ورواه ال
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بن جعفر. وقال: أحسبه عبد هللا بن مسعود. قلت: مل ينصف أبو نعيم أاب عبد هللا بن 
منده، فإن ابن منده ملا ترجم احلجاج بن مسعود، قال: هو وهم، والصواب ما بعده، وذكر 
حديث القواريري، فلم يبق عليه اعرتاض، ومل يشك ابن منده يف أن احلديث ليس للحجاج 

مسعود فيه إال رواية، وإمنا احتج ابحلديث حيث فيه قال: مسعت احلجاج بن احلجاج، بن 
عن أبيه، وكانت له صحبة. ويف هذه الرتمجة قال: وكان حج مع النيب صلى هللا عليه وسلم، 
فهو احتج ابحلديث هلذا، ال ابحلديث، فإنه ليس فيه حجة، وملا خاف أن يظن فيه الوهم 

ل ابن منده هلذا احلديث ترمجتني، هذه إحدامها، والثانية: حجاج قال وهو وهم، وقد جع
 الباهلي، وفيه رد أبو نعيم على ابن منده ألهنما واحد، وهللا أعلم.

 حجاج بن منبه -1089

حجاج بن منبه بن احلجاج بن حذيفة بن عامر السهمي. قال ابن قانع إبسناده، عن إبراهيم 
يه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه بن منبه ابن احلجاج السهمي. عن أب

 وسلم: من رأيتموه يذكر أاب بكر وعمر بسوء فإمنا يريد غري اإلسالم. ذكره أبو علي الغساين.

 حجر بن ربيعة -1090

)ب( حجر بن ربيعة بن وائل، والد وائل بن حجر احلضرمي، روى عنه حديث واحد فيه 
 نظر،

__________ 

 البن األثري: ذم. [ ينظر النهاية1]

 (1)[ اى صلوها حني ينكسر احلر.". 2]
 

 "أبو نعيم. ويقال ابن صخر بن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن مرة العبدي.-8 .78

قال البخاري: له صحبة. وقال ابن السكن: له صحبة، حديثه يف البصريني، وكان يكىن أاب 
 عبد الرمحن اببنه.

صحار بن العباس، له صحبة، سكن البصرة  وقال ابن حبان: صحار بن صخر، ويقال له
 ومات هبا،

                                         
 1/460أسد الغابة ط الفكر  (1)



84 

 

وروى أمحد وأبو يعلى والبغوي والطرباين من طريق يزيد بن الشخري، عن عبد الرمحن بن 
لساعة حىت ال تقوم ا»صحار العبدي، عن أبيه: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 ،« 1« »خيسف بقبائل من بين فالن وبين فالن
أن بين فالن من العرب، ألن العجم إمنا تنسب إىل قراها. لفظ أيب يعلى. ويف قال: فعرفت 

رواية البغوي، عن عبد الرمحن بن صحار، وكان من عبد القيس، قال البغوي: ال أعلمه روى 
 غري هذا.

وروى ابن شاهني له هبذا اإلسناد أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا، 
 قام، فأحب أن أتذن يل يف جرة أنتبذ فيها. وأورد له حديثا آخر بسند ضعيف.إين رجل مس

وأخرج البغوي من طريق خلدة بنت طلق: حدثين أيب أنه كان عند رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم فجاء صحار عبد القيس، فقال: اي رسول هللا، ما ترى يف شراب نصنعه يف أرضنا ... 

 احلديث.

 ه جعفر بن صحار، ومنصور، بن أيب منصور وجيفر بن احلكم.وروى عنه أيضا ابن

 وقال ابن حبان يف الصحابة: مات ابلبصرة.

قلت: ولصحار أخبار حسان، وكان بليغا مفوها، ذكر اجلاحظ يف احليوان أنه قيل له: ما 
يقول الرجل لصاحبه عند تذكريه إايه أايديه وإحسانه؟ قال: يقول: أما حنن فإان نرجو أن 

 ن قد بلغنا من أداء ما جيب لك علينا مبلغا مرضيا.نكو 

 أن يدعوا للقول متنفسا، وأن يرتكوا فيه فضال، أن يتجافوا وكانوا يستحبونقال صحار: 
 عن حق إن أرادوه، ومل مينعوا منه.

__________ 

عن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه ...  483/ 3( أخرجه أمحد يف املسند 1)
، واحلاكم يف 41/ 15، وابن أيب شيبة يف املصنف 87/ 8طرباين يف الكبري احلديث. وال

، عن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه بلفظه قال احلاكم صحيح 445/ 4املستدرك 
، واملتقي اهلندي يف كنز 11/ 9اإلسناد ومل خيرجاه وأقره الذهيب. وأورده اهليثمي يف الزوائد 



85 

 

 (1).". 61/ 6، وأورده السيوطي يف الدر املنثور 73439، 38721العمال حديث رقم 
 

 "مل يشعر به أحد فأخذه وأعاده لألمري-9 .79

وكان إذا صلى العصر مع أصحابه استقبلوا مجيعا القبلة وابتهلوا ابلدعاء والذكر ومل يكلموا 
 أحدا

ودخل يوما على مريض يعوده فقال له املريض ادع يل قال ادع أنت لنفسك فإنه جييب 
 ضطر إذا دعاهامل

امليت تلك  أن يطعم عن كانوا يستحبونوقال إن املوتى يلبثون يف قبورهم سبعا ولذلك 
 األايم وكان كثري احلج حىت كان يقال إنه حج أربعني سنة

وكانت وفاته مبكة يوم الرتوية عقب خروجه من عند هشام سنة ست ومئة وحضر هشام 
حد ونصبت أوصى إىل ابنه فقال مىت وضعتين يف اللجنازته والصالة عليه وملا حضرته الوفاة 

 علي اللنب ومل يبق غري يسري انظرين فإن وجدتين فإان هلل وإان إليه راجعون وإن مل جتدين فامحد
 هللا

 ففعل ابنه ذلك فلم يعرف احلال إال بتهلل وجهه وبلغ عمره بضعا وتسعني سنة

ني بينهما بسينني مهملتني مفتوحت ومنهم أبو عبد هللا وهب بن منبه بن كامل بن سنسخ
نون ساكنة مث خاء معجمة بعد السني اآلخرة ومعناه بلغة الفرس األسوارى أي األمري  

 كالبطريق عند الروم والقيل عند العرب وقد ذكر الرازي نسبه إىل ملوك الفرس املتقدمني

ة د األكاسر مث قال هو أحد أبناء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن وكان جده أح
وأما أبوه فهو من أصحاب معاذ وقد ذكرته وكانت أمه من ذي اخلليل احلمريي وكانت تقول  
كالما ابحلمريية معناه رأيت يف املنام كأين ولدت ابنا من ذهب فأوله أبوه وعربه أهنا تلد 
ولدا عظيم الشأن ومولده ومنشأه صنعاء وقد نسب إىل ذمار وهو خطأ وميالده سنة أربع 

ع الثني وقيل سنة ثالثني وأورد الرازي يف كتابه بسنده أن النيب صلى هللا عليه وسلم اضطجوث
ذات يوم حبجرة عائشة فمرت به سحابة فقال اي عائشة أتدرين أين تريد هذه السحابة فقال 

 هللا ورسوله أعلم

                                         
 3/329اإلصابة يف متييز الصحابة  (1)
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 قال موضعا ابليمن يقال له صنعاء يكون فيه وهب يهب هللا له احلكمة

 (1)ؤتيه هللا". ويف رواية ي
 

 واحلجاج أبو احلجاج بن احلجاج. -701"-10 .80

 .1روى: قلت: اي رسول هللا ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ 
 ومرداس األسلمي. -702

 .2روى: "يذهب الصاحلون أسالفا" 
 ومسعود غالم فروة األسلمي. -703

قمت ميينه و الصالة، وأقام أبو بكر عن  -صلى هللا عليه وسلم-روى: أقام رسول هللا 
 .3خلفهما، فدفع رسول هللا بيده يف صدر أيب بكر فقمنا خلفه

 .4وهزال -704
 وشداد، ابنا أسيد. -705

 .5كويف
 .6ويزيد بن نعيم بن هزال -706

__________ 

. "قلت: اي رسول هللا ما يذهب عين مذمة 318/ 4احلديث يف طبقات ابن سعد  1
ري ابن سعد "قال: "غرة عبد أو أمة" " رواه أصحاب الرضاع؟ فقال: "عبد أو أمة" ". وعند غ

بقوله: "مذمة  454/ 1السنن الثالثة. وقد شرح ابن األثري هذا احلديث يف أسد الغابة 
ئا أن يهبوا املرضعة عند فصال الصيب شي كانوا يستحبونالرضاع: مفعلة من الذم قيل: 

احلاصل برضاعها". انظر  سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة وذمامها
 .345/ 1. االستيعاب 313/ 1اإلصابة 

ولفظه كما ذكره ابن عبد  381/ 3حديثه رواه البخاري كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة  2
: "يقبض الصاحلون األول فاألول، وتبقى حثالة كحثالة التمر". 18/ 3الرب يف االستيعاب 

"حضرت  311/ 4 طبقات ابن سعد حديثه يف 3. 55/ 6انظر أيضا طبقات ابن سعد 
                                         

 1/98السلوك يف طبقات العلماء وامللوك  (1)
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قليب،  وقام أبو بكر عن ميينه ودخل اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم-الصالة فقام رسول هللا 
/ 3فأسلمت فقمت من شقه اآلخر، فدفع بيده يف صدر أيب بكر فصفنا وراءه" اإلصابة 

 .431/ 3. االستيعاب 393
 .570/ 3صابة . اإل574/ 3. االستيعاب 323/ 4طبقات ابن سعد  4
 .135/ 2. االستيعاب 138/ 2اإلصابة  5
 (1): اتبعي مشهور.". 641/ 3قال عنه ابن حجر يف اإلصابة  6
 

"مبتسما، ويسابقه ابلسالم، وكاد سليم الصدر من الغش واحلسد، مالزما -11 .81
على الذكر، مشغول القلب ابهلل تعاىل، وكان يقرأ عنده مجاعة برتبة عمر بن منجك، منهم 

جل امسه موسى الرشاين، فمرض. فقال للشيخ حسن: إين دفنت يف موضع كذا سبعني ر 
أشرفيا قايتبائيا أخرج علي منها، والباقي لك ال أستحق فيه حقا دونك، فمات موسى 
املذكور، وصرف عليه الشيخ أشرفيني، وبعد أايم حضر ابن عم له، فسأل: هل خلف شيئا؟ 

 دفعه إليه، ومل أيخذ شيئا، وكان مبيدان احلصا امرأة غابفأحضر له مجيع املبلغ املذكور، و 
عنها زوجها، وهلا أوالد أيتام، وكان الشيخ جيمع هلا من الفطرة كل سنة ثالثة أكيال، 
فاستاجر يف بعض السنني من رجل يقال له عمر اإلقبايل احلمصي محارا حيمل عليه القمح، 

خ، غ املغل رأى املرأة قد أقبلت على الشيفذهب مع الشيخ إىل بيت تلك املرأة، فلما أفر 
فدعت له، ومل يرد عليها الشيخ وال كلمة، وال أعارها طرفه. قال: فرأيتها امرأة مجيلة، فلما  
كنا يف أثناء الطريق. قلت له: اي سيدي هذه امرأة مجيلة، ومل ال تتزوجها؟ قال: وما أعلمك 

ين، ومل قال: ومل خياطب -تعجب وزجر  كلمة  -أبهنا مجيلة. فقلت: قد رأيتها، فقال: هه 
ينظر إيل بعد ذلك يومني، وكانت هذه عادته مع األرامل واأليتام يتفقدهم، وميأل هلم املاء، 

 كانوا يستحبونو ويقضي حوائجهم، ويدفع إليه مما يدفعه إليه أهل اخلري من زكوات أمواهلم، 
معرفته أبمانته، وداينته، و دفع الصدقات والزكوات إليه ليصرفها على مستحقيها ثقة 

للمحتاجني، واحلكاايت عنه يف ذلك كثرية، وملا كان سيدي حممد بن عراق ابلصاحلية يف 
سنة اثنتني وعشرين وتسعمائة. قام يف عمارة الرصيف الذي بدرب الصاحلية، فكان الشيخ 

                                         
 189الطبقات خلليفة بن خياط ص/ (1)
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ء إليه ااحلبار ميضي ويعاوهنم يف عمارته، ويضرب لثاما كي ال يعرف، فقدر أنه مرض، فج
سيدي حممد بن عراق " خمتفيا "، وأهدى إليه هدية، وذكره يف سفينته، فيمن صحبهم يف 
طريق هللا تعاىل، وشهد فيه أنه من األخيار، وكانت وفاته رضي هللا تعاىل عنه يوم االثنني 
اثلث عشر شعبان سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، ودفن برتبة ابب الصغري قريبا من تربة 

 املنام، ورأيته بعد موته يف -رمحه هللا تعاىل  -نجك. قال الشيخ موسى الكناوي عمر بن م
 فقلت له: كيف وجدت هللا. فقال: خري موجود رمحه هللا.

حسن بن عيسى الفلوجي: حسن بن عيسى بن حممد الفلوجي البغدادي األصل،  - 383
هادة، مث تركها، اعتىن ابلشالعامل احلنفي بدر الدين اشتغل قليال على الزيين بن العيين، و 

وحضل دنيا واسعة، وحج سنة عشرين، وجاور، وويل نظر املاردانية واملرشدية، ونزل له أخوه 
 (1)مشس الدين عن تدريسها، وعدة مدارس، ومل يكن فيه أهلية فتفرقها الناس". 

 

"حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا حممد بن علي بن بشر األموي األصبهاين، ثنا -12 .82
د بن سليمان لوين، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة حمم

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ينزل ربنا عز وجل يف كل ليلة حني يبقى ثلث 
الليل اآلخر فيقول: من يدعوين فأستجيب له، من يدعوين فأغفر له، حىت يطلع الفجر؛ 

 (2)صالة آخر الليل على أوهلا "".  كانوا يستحبونولذلك 
 

( أبو 1"قرأت على أيب القاسم الشحامي عن أيب بكر البيهقي أان احلاكم )-13 .83
عبد هللا احلافظ قال مسعت جعفر بن حممد املراغي يقول قرأت على أيب األزهر مجاهر بن 

انوا ك حممد الغساين بدمشق ان حممود بن خالد ان الوليد بن مسلم مسعت األوزاعي يقول
( أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت لريجعوا عما كانوا عليه أنبأان أبو 2) يستحبون

القاسم علي بن إبراهيم اخلطيب عن أيب القاسم علي بن الفضل بن الفرات املقرئ أان عبد 
( قال مسعت يوسف 4( ان عبد هللا بن خبيق )3الوهاب الكاليب أان أبو احلسن بن جوصا )

                                         
 1/183الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة  (1)
 2/224اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان  (2)
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اط يقول مسعت الثوري يقول إذا كنت ابلشام فحدث بفضائل علي وإذا كنت بن أسب
ابلعراق فحدث بفضائل عثمان وهذا ملا كان يف أهل الشام من االحنراف عن أهل بيت 
الرسول فأما اآلن فقد أمن ذلك ملا وقفوا عليه من فضلهم املنقول قرأت على أيب حممد عبد 

 يز بن أمحد التميمي أان متام بن حممد الرازي أان احلسنالكرمي بن محزة السلمي عن عبد العز 
بن أمحد بن يعقوب ان حيىي بن حممد بن سهل ان حممد بن يعقوب يعين الغساين ان أبو 

( 5اليمان ان صفوان عن الفرج بن حممد أنه مسع أاب ضمرة يقول قال كعب ليزولن سنري )
بن  تد من أواتد جهنم قال حممدعن موضعه فينطلق به فال يدرى أين يسلك به وأنه لو 

يعقوب قال أبو اليمان يذهب به إىل النار يعين لكثرة من يسكن به من النصارى أخربان أبو 
بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري وأبو حممد طاهر بن سهل بن بشر اإلسفرايين قاال ان 

مسعت  نقاش قالأبو بكر اخلطيب أان احلسن بن أيب بكر أان حممد بن احلسن بن زايد ال
 يوسف بن احلسني يقول مسعت أمحد بن أيب

_________ 

 ( عن خع وابالصل " احلافظ "1)

 وابالصل " يسحبون " خطأ 137/  1( عن خع وخمتصر ابن منظور 2)

 ( عن خع وابالصل " حوصا "3)

 524/  2( ابالصل وخع: " حبيق " واملثبت والضبط عن التبصري 4)

سنري  ر اثنيه جبل بني محص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة( سنري بفتح أوله وكس5)
 (1)وميتد مغراب إىل بعلبك وميتد مشرقا إىل القريتني وسلمية )معجم البلدان". 

 

"وكان الذين يعيبون عمر ممن حيسده ال يعيبونه إال بشيئني إال ابإلفراط يف -14 .84
كامل جلعلوه معهما وهو قول األحنف الالنعمة واإلختيال يف املشية ولو كانوا جيدون اثلثا 

من عدت هفواته وال تعد إال من قلة فدخل يوما على عبد امللك وهو يتجانف يف مشيته 
فقال له اي عمر ما لك متشي غري مشيتك قال إن يب جرحا قال ويف أي جسدك قال بني 

ل عن هذا سئالرانقة والصفن قال عبد امللك لروح بن زنباع أقسم ابهلل لو رجل من قومك 
                                         

 1/364اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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( * يرتك 2ملا أجاب هذا اجلواب الرانقة طرف األلية والصفن جلد اخلصية قال جرير )
( أخربان أبو العز بن كادش فيما قرأ علي إسناده وانولين إايه 2أصفان اخلصي جال جال )

( ان حممد بن احلسن بن دريد أان 3وقال اروه عين أان حممد بن احلسني أان املعاىف بن زكراي )
( عثمان عن العتيب قال ملا تويف عبد امللك بن مروان أسف عليه عمر بن عبد العزيز 4أبو )

( حتت ثيابه سبعني ليلة فقال 6( مسحا )5أسفا منعه عن العيش وكان انعما فاستشعر )
 نكانوا يستحبو ( يوما وهو يفاكهه أما علمت أن من مضى من سلفنا 7له قاسم بن حممد )
 لتجمل ومواجهة النعم ابلتواضع فراح عمر من عشية يومه ذلك يف ثياباستقبال املصائب اب

 ( موشاة تقوم عليه بثمامنائة دينار8رفيعة )

_________ 

 ( زايدة عن م و )ز( لْليضاح1)

وصدره: يرهز رهزا يرعد اخلصائال وعجزه يف اللسان  486( البيت يف ديوانه ص 2)
 والتهذيب واتج العروس )صفن(

 159 - 158/  2اجلليس الصاحل الكايف  ( اخلرب يف3)

 ( )أبو( سقطت من اجلليس الصاحل4)

 ( استشعره جعله شعارا والشعار هو ما ويل اجلسد دون غريه من الثياب5)

 ( املسح: كساء من شعر6)

( هو القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق من فقهاء املدينة راجع أخباره يف حلية 7)
 183/  2األولياء 

 (1)رفيعة( ليست يف اجلليس الصاحل ويف )ز( : ربيعة؟". ( )8)
 

أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت، لريجعوا عما كانوا  كانوا يستحبون"-15 .85
 عليه.

 أنشد جعفر بن احلارث املراغي ملنصور الفقيه:

 يل حيلة فيمن ينم وليس يف الكذاب حيله

                                         
 45/138اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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 من كان يكذب ما يري د خميليت فيه قليله

 له أيضا: وأنشد

 الكلب أحسن عشرة وهو النهاية يف اخلساسه

 ممن ينازع يف الرائ سة قبل أوقات الرائسه

 تويف أبو حممد املراغي يف رجب سنة ست ومخسني وثالث مئة، وهو ابن نيف ومثانني سنة.

 

 [ جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض أبو بكر الفراييب القاضي9816]

ث عن شيبان بن فروخ، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وهدبة بن قدم دمشق ومسع هبا. ]حد
خالد وقتيبة بن سعيد، وأيب مصعب الزهري، وإسحاق بن راهويه، وأيب جعفر النفيلي، 
وسليمان ابن بنت شرحبيل، وحممد بن عائذ، وهشام بن عمار، وصفوان بن صاحل، وأيب 

ن محاد، بن املديين، وعبد األعلى ببكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وعلي ا
وعثمان بن أيب شيبة، وأيب قدامة السرخسي، ويزيد بن موهب الرملي، وهدبة بن عبد 
الوهاب املروزي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن عثمان بن خالد العثماين، وعمرو 

يب كامل أبن علي الفالس، وعبد هللا بن جعفر الربمكي، واهليثم بن أبوب الطالقاين، و 
اجلحدري، وأمحد بن عيسى التسرتي، وحممد بن عبيد بن حساب، وعبيد هللا بن معاذ، 

 وحممد بن

__________ 

والكامل  6/124واألنساب )الفراييب( واملنتظم  7/199[ ترمجته يف اتريخ بغداد 9816]
 14/96وسري األعالم  2/692البن األثري )الفهارس( واللباب )الفراييب( وتذكرة احلفاظ 

 2/119والعرب  11/121والبداية والنهاية  4/284ومعجم البلدان  3/187وترتيب املدارك 
 .11/146والوايف ابلوفيات  2/235وشذرات الذهب 

والفراييب بكسر الفاء وسكون الراء نسبة إىل فارايب بليدة بنواحي بلخ، وينسب إليها أيضا: 
 (1)( .". 4/284لبلدان الفاراييب، والفرياييب )انظر اللباب ومعجم ا

 

                                         
 72/146اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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"خيثمة ثقة ثقة، قد مجع فضائل الصحابة. قال ابن أيب كامل: مسعت خيثمة -16 .86
يقول: ركبت البحر وقصدت جبلة ألمسع من يوسف بن حبر، مث خرجت إىل أنطاكية فلقينا 
 مركب فقاتلناهم مث تسلم مركبنا قوم من مقدمه فأخذوين مث ضربوين وكتبوا أمساءان فقالوا: ما

امسك؟ قلت: خيثمة؛ فقال: اكتب محار ابن محار وملا ضربت سكرت ومنت فرأيت كأين 
أنظر إىل اجلنة وعلى ابهبا مجاعة من احلور العني، فقالت إحداهن: اي شقي أيش فاتك؟ 
قالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو قتل كان يف اجلنة مع احلور، فقالت هلا: ألن يرزقه هللا 

سالم وذل من الشرك خري له. مث انتهت؛ قال: ورأيت كان من يقول الشهادة يف عز من اإل
[ قال: 2يل: اقرأ براءة فقرأت إىل قوله تعاىل: }فسيحوا يف األرض أربعة أشهر{ ]التوبة: 

فعددت من ليلة الرؤاي أربعة أشهر ففك هللا أسري. قال ابن أيب كامل: مسعت خيثمة يقول: 
-بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النيب رويت بدمشق حديث الثوري عن طلحة 

قال: "اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه"، فأنكر القاضي زكراي  -صلى هللا عليه وآله وسلم
البلخي هذا وبعث فيجا إىل الكوفة يسأل ابن عقدة فكتب إليه: قد كان السري بن حيىي 

فاستحلين  موافقا حدث به يف اتريخ كذا؛ قال: فطلب البلخي مين األصل فوجد اترخيه
البلخي فلم أحله قلت: رواه السري عن قبيصة عن سفيان. قال عبيد بن فطيس: تويف 

 خيثمة يف ذي القعدة سنة ثالث وأربعني وثالمثائة، رمحه هللا تعاىل.

 قال ابن منده: كتبت عن خيثمة أبطرابلس ألف جزء.

أبو عبد مؤمن والعز بن العماد و أخربان أمحد بن إسحاق مبصر وإمساعيل بن الفراء والتقي بن 
هللا بن الواسطي بسفح قاسيون قالوا: أان أبو احملاسن حممد بن السيد الصفار أان أبو الفتح 
نصر هللا بن حممد املصيصي الفقيه وأبو حممد هبة هللا بن طاوس املقرئ قالوا: أان أبو القاسم 

ر أان بن القاسم بن أيب نص علي بن حممد املصيصي أان أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان
خيثمة بن سليمان ان أمحد بن حممد الربيت القاضي ان مسلم بن إبراهيم أان يزيد بن إبراهيم 

 إال على طهارة. -عز وجل-أال يذكروا هللا  كانوا يستحبونأان احلسن قال: 

ويف سنة ثالث مات املعمر أبو احلسن علي بن الفضل الستوري السامري خامتة أصحاب 
 حلسن بن عرفة وهو صدوق، وحمدث الكوفة أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين.ا

 األصم اإلمام املفيد الثقة حمدث املشرق أو العباس حممد بن -64/11 -835
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__________ 

. 223/ 5. الوايف ابلوفيات: 274، 273/ 2. العرب: 297-294/ 1األنساب:  -835
.". 374، 373/ 2. شذرات الذهب: 354احلفاظ: . طبقات 317/ 3النجوم الزاهرة: 

(1) 
 

( ، عن حيىي بن معني، وأبو عبد الرمحن 1"وكذلك قال إسحاق بن منصور )-17 .87
 النسائي.

 وكذلك قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني وزاد: حجة.

 ( : ال أبس به، صاحل.2وقال أبو حامت )

احلسن بن عمرو: أنه دخل مع أبيه على سعيد بن ( وغريه، عن 3وروى سفيان الثوري )
جبري وهو غالم وقد قرأ القرآن، قال: فقال أليب: مثلك يعلم مثل هذا؟ قال أيب: هذا عمل 

 أمه.

وقال عن أخيه فضيل بن عمرو، عن إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلموا الغالم القرآن حىت 
 لغالم صبوة.أن يكون ل وكانوا يستحبونيعقل. ويف رواية، قال: 

 ( : تويف يف أول خالفة أيب جعفر.4وقال حممد بن سعد )

 ( .6( : تويف سنة اثنتني وأربعني ومئة ابلكوفة )5وقال خليفة بن خياط )

 روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة.

__________ 

 .( 81( نفسه، قلت: وكذلك قال الدارمي عن حيىي بن معني )اترخيه، رقم 1)
 .107/ الرتمجة  3( اجلرح والتعديل: 2)
 .341/  6( وانظر طبقات ابن سعد: 3)
 .341/  6( الطبقات: 4)
 .164( الطبقات: 5)

                                         
 3/52تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذهيب  (1)
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 (1)( ووثقه العجلي، وابن حبان، والذهيب، وابن حجر.". 6)
 

"رجل ابلكوفة فذهب املال عنده حىت شده ابن أيب ليلى إىل إسطوانة..وذكر -18 .88
 بقية احلكاية

عبد السالم بن حرب، عن خلف بن حوشب: مل تطب ألحد احلياة، وهو يذكر املوت  وقال
 ( .1يف كل حني مرة )

وقال عنه أيضا: قال عيسى عليه السالم للحواريني: ما ملح األرض ال تفسدوا، فإن الشئ 
إذا فسد مل يصلحه إال امللح، واعلموا أن فيكم خصلتني: الضحك من غري عجب والتصبح 

 ( .2هر )من غري س

وقال مسعر، عن خلف بن حوشب: دخل جربيل، أو ملك على يوسف عليه السالم وهو 
يف السجن: فقال: أيها امللك الطيب الريح الطاهر الثياب أخربين عن يعقوب، أو ما فعل 

 يعقوب؟ قال: ذهب بصره.

( 3قال: ما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعني ثكلى، قال: ما أجره؟ قال: أجر مئة شهيد )
. 

وقال سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب: قال عيسى بن مرمي للحواريني: كما ترك 
 لكم امللوك احلكمة، فاتركوا هلم الدنيا.

( وقال ابن عيينة )خت( عن خلف بن حوشب: 4وقال البخاري يف الفنت من"اجلامع" )
 أن يتملثوا هبذه االبيات عند كانوا يستحبون

 ( .5الفنت )

__________ 

 ( كذلك.1)

 ( كذلك2)

 .74/  5( احللية: 3)
 ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر. 68/  9( 4)

                                         
 6/285هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  (1)
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 (1)( بعد هذا يف الصحيح: قال امرؤ القيس".". 5)
 

( : سألت عبد هللا بن داود عن التوكل، فقال: 1"وقال حممد بن حيىي الذهلي )-19 .89
 أرى التوكل حسن الظن ابهلل.

لرجل خبيئة أن يكون ل كانوا يستحبونوقال عمرو بن علي: مسعت ابن داود اخلرييب يقول: 
 من عمل صاحل ال تعلم به زوجته، وال غريها.

( : مسعت عبد هللا بن داود يقول: من أمكن الناس من كل ما يريدون، 2وقال زيد بن أخزم )
 أضروا بدينه ودنياه.

بن معني: إن الناس قالوا: إن عبد هللا بن داود بعث ( : قلت ليحىي 3وقال عباس الدوري )
إليه السلطان مبال فأىب أن أيخذه، وقال هو من مال الصدقة، ولو كتب به يل من مال 

 اخلراج أخذته.

( : لعل عبد هللا بن داود إمنا كره ذلك ألنه كان ليس عليه دين فيقول: إمنا 4قال حيىي )
املساكني، والغارمني؟ فقلت له: كيف أيخذ من اخلراج؟ الصدقة هلؤالء األصناف: للفقراء، و 

 قال: هذا كان أحب إليه، يقول: ليس هو من الصدقة.

وقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود: خلف ابن داود أربع مئة دينار، وبعث إليه حممد بن 
 عباد بيد نصر بن علي مئة دينار، فقبلها.

__________ 

 .251( اتريخ دمشق: 1)
 سه.( نف2)

 .304 - 303/  2( اترخيه: 3)
 (2)( نفسه.". 4)
 

                                         
 8/281هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  (1)
 14/464هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  (2)
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"قال حممد بن يونس الكدميي مسعت عبد هللا بن داود يقول: ما كذبت قط -20 .90
 إال مرة واحدة قال يل أيب: قرأت على املعلم؟ قلت: نعم، وما كنت قرأت عليه.

 ن الظن ابهلل.سوقال حممد بن حيىي الذهلي: سألت اخلرييب عن التوكل. فقال: أرى التوكل ح

ال  أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل كانوا يستحبونوروى الفالس عن اخلرييب قال: 
 تعلم به زوجته وال غريها.

قال زيد بن أخزم: مسعت عبد هللا بن داود يقول: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا 
 بدينه ودنياه.

ال، بعث السلطان إىل عبد هللا بن داود مبقال عباس الدوري: قلت ليحىي: إن الناس قالوا: 
 فأىب أن أيخذه. وقال: هو من مال الصدقة ولو كتب به يل من اخلراج ألخذته.

فقال: لعله إمنا كره؛ ألنه كان ليس عليه دين فيقول: إمنا الصدقة هلؤالء األصناف للفقراء، 
ول: ن أحب إليه، يقواملساكني والغارمني. فقلت له: كيف أيخذ من اخلراج؟ قال: هذا كا

 ليس هو من الصدقة.

أبو عبيد اآلجري: عن أيب داود قال: خلف اخلرييب أربع مائة دينار وبعث إليه حممد بن 
 عباد بيد نصر بن علي مائة دينار فقبلها.

قال حممد بن أيب مسلم الكجي عن أبيه قال: أتينا عبد هللا بن داود ليحدثنا فقال: قوموا 
 نسمع منه غري هذا. اسقوا البستان. فلم

وقال إمساعيل اخلطيب: مسعت أاب مسلم الكجي يقول: كتبت احلديث، وعبد هللا بن داود 
حي ومل أقصده؛ ألين كنت يوما يف بيت عميت وهلا بنون أكرب مين فلم أرهم، فسألت عنهم 

نزله فلم مفقالوا: قد مضوا إىل عبد هللا بن داود فأبطؤوا مث جاؤوا يذمونه وقالوا: طلبناه يف 
جنده، وقالوا: هو يف بسيتنة له ابلقرب فقصدانه فإذا هو فيها، فسلمنا عليه وسألناه أن 
حيدثنا فقال: متعت بكم أان يف شغل عن هذا، هذه البسيتنة يل فيها معاش وحتتاج إىل أن 
تسقى وليس يل من يسقيها فقلنا: حنن ندير الدوالب ونسقيها. فقال: إن حضرتكم نية 

فتشلحنا وأدران الدوالب حىت سقينا البستان، مث قلنا له: حدثنا اآلن فقال: متعت  فافعلوا
 بكم ليس يل نية يف أن أحدثكم، وأنتم كانت لكم نية تؤجرون عليها.
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 (1)قال اخلطيب: هذا أو معناه.". 
 

 "وتعرفت إليه، فأكرمين، إىل أن قال يل يوما: من مشايخ البصرة اليوم؟-21 .91

 يد، وعبد الرمحن بن مهدي.قلت: حيىي بن سع

 قال: فما فعل عبد هللا بن داود اخلرييب؟

 قلت: حي، يرزق.

 ( .1قال: ذاك شيخنا القدمي )

 قال زيد بن أخزم: مسعت اخلرييب يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب احلديث.

 ( .2وقال: ليس الدين ابلكالم، إمنا الدين ابآلاثر )

 به دنيا، فدنيا، ومن أراد به آخرة، فآخرة.وقال يف احلديث: من أراد 

 قال حممد بن يونس الكدميي: مسعت عبد هللا بن داود يقول:

 ما كذبت قط إال مرة واحدة، قال يل أيب: قرأت على املعلم؟

 ( .3قلت: نعم، وما كنت قرأت عليه )

 وقال حممد بن حيىي الذهلي: سألت اخلرييب عن التوكل.

 لظن ابهلل.فقال: أرى التوكل حسن ا

 وروى: الفالس، عن اخلرييب، قال:

( 4أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل، ال تعلم به زوجته وال غريها ) كانوا يستحبون
. 

 قال زيد بن أخزم: مسعت عبد هللا بن داود يقول:

 ( .5من أمكن الناس من كل ما يريدون، أضروا بدينه ودنياه )

 ناس قالوا: بعث السلطان إىل عبد هللا بن داود مبال،قال عباس الدوري: قلت ليحىي: إن ال
 فأىب أن أيخذه.

 وقال: هو من مال الصدقة،

__________ 

                                         
 8/92سري أعالم النبالء ط احلديث  (1)
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 .678( " هتذيب الكمال ": 1)
 .338/  1( " تذكرة احلفاظ " 2)
 .338/  1( " تذكرة احلفاظ " 3)
 .678( " هتذيب الكمال ": 4)
 (1).". 678( " هتذيب الكمال ": 5)
 

 زبيد: ما سألت إبراهيم عن شيء إال وجدت الكراهية يف وجهه."قال -22 .92

 وقال إبراهيم: أصحاب الرأي أعداء السنن.

وقال أبو محزة: ملا ظهرت املقاالت ابلكوفة أتيت إبراهيم، فذكرت له ذلك، فقال: أوه رققوا 
وا دين كقوال واخرتعوا دينا من قبل أنفسهم، ليس من كتاب هللا، وال من سنة رسوله، لقد تر 

 حممد، فإايك وإايهم.

 وقال: وددت أين مل أكن تكلمت، وإن زماان صرت فيه فقيه الكوفة زمان سوء.

 وقال: كانوا يكرهون أن يصغر املصحف.

 وقال: عظموا كتاب هللا.

 شدة النزع للسيئة قد عملها ليكون هبا، ويكرهون التلون يف الدين. كانوا يستحبونوقال: 

 (2)من العلم يبتغي به هللا آاته هللا منه ما يكفيه.".  وقال: من ابتغى شيئا
 

 "فامحد هللا، وإن وجدتين فإان هلل وإان إليه راجعون.-23 .93

 قال الراوي: فأخربين بعض ولده أنه نظر فلم جيد شيئا، ورئي يف وجهه السرور.

م عنهم تلك أن يطع فكانوا يستحبونوقال طاوس: إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا، 
 األايم.

وقال الليث: قال يل طاوس: ما تعلمته فتعلمه لنفسك فإن األمانة والصدق قد ذهبا من 
 الناس.
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 وقال سلمة بن وهرام: قال طاوس: كان يقال: اسجد للقرد يف زمانه.

وقال سفيان: جاء ابن لسليمان بن عبد امللك فجلس إىل جنب طاوس فلم يلتفت إليه، 
جلس إليك ابن أمري املؤمنني فلم تلتفت إليه فقال: أردت أن يعلم أن هلل عبادا فقيل له: 

 (1)يزهدون فيما يف يده.". 
 

"وعن النعمان بن املنذر الغساين قال: كنت مع مكحول ابلصائفة قال: فأاته -24 .94
فتيان من أهل العراق قال: فجعلوا يسألونه، قال: فجعل خيربهم قال: فقالوا له: عمن ومن 

دثك، قال: فنشط هلم مكحول، فجعل يسند هلم، قال: فلما هتيأ قيامه ضحك، مث قال: ح
هكذا ينبغي لكم اي أهل العراق، ال يصلحكم إال هذا، وأما أصحابنا هؤالء أهل الشام 

 فيأخذون كما تيسر. قال: مث قام.

دي: أي مه قال األعمش: كنا إذا جاءان احلديث وأنكرانه قلنا: شامي وقيل لعبد الرمحن بن
احلديث أصح؟ قال: حديث أهل احلجاز، قيل: مث من؟ قال: حديث أهل البصرة، قيل: 

 مث من؟ قال: حديث أهل الكوفة، قالوا: فالشام؟ قال: فنفض يده.

يف هذه احلكاية نظر، والعدوي، بعض رواهتا، كذاب، وحيتمل إن كان صحيحا أنه إمنا قال 
 م أحاديث الفنت واملالحم.ذلك ألن الغالب على أحاديث أهل الشا

وأما إذا جاء احلديث مسندا من رواية ثقاهتم، بعضهم عن بعض فهو صحيح، تلزم به احلجة  
 كما يلزم أبحاديث غريهم.

قال محيد بن إبراهيم: سألت عمرو بن عبيد عن هذه اآلية: " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا 
 ال نعم.فأولئك هم الفاسقون " قال: قلت: هم أهل الشام؟ ق

عمرو هو العدوي ال حيتج مبا يرويه عن غريه، فكيف مبا يقوله برأيه يف كتاب هللا مما ال 
يت، أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل الب كانوا يستحبونيعضده ابحلجة؟ قال األوزاعي: 

 لريجعوا عما كانوا عليه.

فضائل فحدث ب وقال الثوري: إذا كنت ابلشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت ابلعراق
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 (1)عثمان.". 
 

 "جعفر بن حممد بن جعفر بن رشيد-25 .95

أبو الفضل الكويف حدث بدمشق عن سليمان بن عبد الرمحن بسنده عن ابن عمر قال: 
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال يقول أحدكم: صمت رمضان، وقمت رمضان، 

ء هللا العظام. ولكن قولوا: شهر وال صنعت يف رمضان كذا وكذا، فأن رمضان اسم من أمسا
 رمضان، كما قال ربكم يف كتابه ".

 

 جعفر بن حممد بن جعفر بن هشام

أبو عبد  -ابن عبد ربه بن زيد بن خالد بن قيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن احلارث، 
 املعروف اببن بنت عدبس، أخو هشام بن حممد الكندي أصله من الكوفة. -هللا الكندي 

يزيد بن حممد بن عبد الصمد بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا روى عن 
 عليه وسلم: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ".

تويف يف سنة سبع وأربعني وثالث مئة. وكان مولده سنة مثان ومخسني ومئتني، وكان سنه قد 
 نيف على الثمانني.

 

 جعفر بن حممد بن احلارث

أحد الرحالني يف طلب احلديث ومجعه، مسع بدمشق وغريها، كتب احلديث أبو حممد املراغي 
أبصابعه نيفا وستني سنة، ومل يزل يكتب إىل أن توفاه هللا، وكان من أعرف الناس فيه، 

 وأثبتهم، رمحة هللا عليه.

حدث جعفر بن حممد عن أيب األزهر مجاهر بن حممد الغساين بسنده عن األوزاعي قال: 
 أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت، لريجعوا عما كانوا عليه. نكانوا يستحبو 
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 (1)أنشد جعفر بن احلارث املراغي ملنصور الفقيه:". 
 

أن » -رضي هللا عنهما  -احلديث األول: عن عبد هللا بن عباس  - 128"-26 .96
 صلى هللا -رفع الصوت ابلذكر، حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد رسول هللا 

قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا مسعته ويف لفظ ما كنا نعرف  -عليه وسلم 
 « .إال ابلتكبري -صلى هللا عليه وسلم  -انقضاء صالة رسول هللا 

ابجلواز مع اقتضاء الدليل منعه من غري معارضة الفعل له. فلقائل أن يقول: يعمل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
يل املنع حيث ال معارض له من الفعل، إال أن يصد عن ذلك إمجاع، أو يقوم دليل على بدل

أن األعداد املخصوصة ملغاة عن االعتبار. ويكون احلكم الذي دل عليه احلديث مطلق 
 الزايدة. فهنا ميكن أمران:

 لزايدة.اأحدمها: أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فال جيزم أبن املقصود مطلق 

والثاين: أن يقول املانع: املخل: هو الزايدة على مقدار الركعتني. وقد ألغي هبذه األحاديث. 
 وال يقوى كثريا. وهللا عز وجل أعلم.

 

 ]ابب الذكر عقيب الصالة[

 ]حديث رفع الصوت ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة[

فيه دليل على جواز اجلهر ابلذكر عقيب الصالة، والتكبري خبصوصه من مجلة الذكر. قال 
الطربي: فيه اإلابنة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من األمراء، يكرب بعد صالته، ويكرب 
من خلفه. قال غريه ومل أجد من الفقهاء من قال هذا إال ما ذكره ابن حبيب يف الواضحة: 

ث لتكبري يف العساكر والبعوث إثر صالة الصبح والعشاء تكبريا عاليا، ثالا كانوا يستحبون
مرات. وهو قدمي من شأن الناس، وعن مالك أنه حمدث. وقد يؤخذ منه أتخري الصبيان يف 

 (2)املوقف، لقول ابن عباس " ما كنا نعرف". 
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يده قالت: وكان عنده قدح من ماء فيدخل  1"رسول هللا صلى هللا عليه وسلم-27 .97
يف القدح، مث ميسح وجهه ابملاء، ويقول: "اللهم أعين على سكرات املوت" قالت: وجعل 

! وجاء يف حديث مرسل: أنه صلى هللا عليه 2يقول: "ال إله إال هللا، إن للموت سكرات"
وسلك كان يقول: "اللهم إنك أتخذ الروح من بني العصب، والقصب، واألانمل؛ اللهم 

ه علي! ". وقد كان بعض السلف يستحب أن جيهد عند املوت،  فأعين على املوت وهون
كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن هتون علي سكرات املوت، إنه آلخر ما يكفر 

أن جيهدوا عند املوت، وكان بعضهم خيشى  كانوا يستحبون: 3به عن املؤمن. وقال النخعي
صحيحني لى العبد املوت هونه عليه. يف المن تشديد املوت أن يفنت، وإذا أراد هللا أن يهون ع

عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان من هللا، 
، قال ابن 4وكرامة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وأحب لقاء هللا، فأحب هللا لقاءه"

 ئك السالم. وقال حممدمسعود: إذا جاء ملك املوت لقبض روح املؤمن قال له: إن ربك يقر 
 . يقول له ملك املوت: السالم عليك اي ويل هللا! هللا يقرئك السلم، مث قال:5بن كعب

__________ 

"يف اجلنائز من حديث عائشة 980"يف اجلنائزوالنسائي رقم "989رواه الرتمذي رقم " 1
 رضي هللا عنها. وإسناده حسن.

"يف اجلنائز من حديث عائشة رضي 1623"، وابن ماجه رقم "978رواه الرتمذي رقم" 2
 هللا عنها. وإسناده ضعيف.

النخعي: هو احملدث العامل، أبوعلي احلسن بن علي حممد بن مصعب النخعي البغدادي.  3
 مسع سويد بن سعيد وطائفة. وعنه الطسيت. وأبو بكر بن خالد، والطرباين، وخلق.

"يف الرقاق، 502"، والبخاري "708"/ 2"، والدرامي رقم 321/ 5رواه أمحد يف املسند " 4
"يف اجلنائز. من حديث عبادة بن الصامت رضي 1066"والرتمذي رقم"2683ومسلم رقم" 

 هللا عنه.

حممد بن كعب القرظي: اإلمام العالمة الصادق أبو محزة، وقيل: أبو عبد هللا القرظي  5
ينة، حدث الكوفة مث املداملدين. من حلفاء األوس وكان أبوه كعب من سيب بين قريظة سكن 

عن أيب هريرة، ومعاوية، وابن عباس وطائفة. وهو يرسل كثريا، وكان من أوعية العلم. تويف 
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 (1)"هـ. قال العجلي: ثقة، مكي، اتبعي، رجل صاحل، عامل ابلقرآن.". 108رمحه هللا سنة "
 

 "وحجة من ذهب هذا املذهب أنه ال تنوب قراءة أحد عن أحد كما ال ينوب-28 .98
 الركوع عن السجود

ومن جهة األثر حديث حممد بن إسحاق عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن 
الصامت قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة فلما 

لكتاب ا انصرف قال ))إين ألراكم تقرؤون وراء اإلمام(( قالوا نعم قال ))فال تفعلوا إال بفاحتة
 فإنه ال صالة إال هبا((

ويف حديث حممد بن أيب عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أتقرؤون وراء اإلمام 
 قالوا نعم قال ))فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب((

إال أن حديث حممد بن أيب عائشة منقطع مرسل وحديث عبادة من رواية مكحول وغريه 
 ثقات وهذه األحاديث كلها مذكورة يف ))التمهيد((متصل مسند من رواية ال

 أنه كانت له سكتات يف -عليه السالم  -قال أبو عمر روى مسرة وأبو هريرة عن النيب 
 صالته حني يكرب ويفتتح الصالة وحني يقرأ بفاحتة الكتاب وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع

  ابلقراءةالسورة لئال يتصل التكبري أن يسكت عند فراغه من وكانوا يستحبونقال أبو داود 

قال أبو عمر فذهب احلسن وقتادة ومجاعة إىل أن اإلمام يسكت سكتات على ما يف هذه 
اآلاثر املذكورة ويتحني املأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ فيها أبم القرآن ويسكت فيها 

 يف سائر صالة اجلهر فيكون مستعمال للسنة واآلية يف ذلك

وزاعي والشافعي وأبو ثور حق على اإلمام أن يسكت سكتة بعد التكبرية األوىل وقال األ
وسكتة بعد فراغه بقراءة فاحتة الكتاب وبعد الفراغ ابلقراءة ليقرأ من خلفه بفاحتة الكتاب". 

(2) 
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"قال بن كنانة إمنا ترك عمر رد عثمان للغسل لضيق الوقت ولو كان فيه سعة -29 .99
 لرده حىت يغتسل

بد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء قلت له الغسل واجب يوم اجلمعة قال نعم ذكر ع
 ومن تركه فليس آبمث

وقد ذكران يف التمهيد حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بني 

 ىل اجلمعة وزايدة ثالثة أايم ومن مس احلصى فقد لغااجلمعة إ

وهذا حديث اثبت عن النيب عليه السالم ليس فيه إال الوضوء للجمعة دون غسل رواه أبو 
 معاوية ومجاعة من أصحاب األعمش عن األعمش هكذا

وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن وبرة عن مهام بن احلارث عن بن مسعود قال 
 يوم اجلمعة سنة الغسل

وكان الشافعي يقول إنه سنة وحيتج يف تفسري لفظ احلديث يف وجوبه حبديث عائشة كان 
الناس عمال أنفسهم احلديث وحبديث مسرة ومن اغتسل فالغسل أفضل وقد ذكرانمها وما  

 كان يف معنامها فيما تقدم من هذا الباب

ب اجب وجوب سنة ولكنه مستحوذهبت طائفة من أهل العلم إىل أن غسل اجلمعة ليس بو 
 مرغب فيه كالطيب والسواك

وقال بعضهم الطيب يغين عنه واحتجوا أبنه كان لعلة قد زالت على ما بينا يف اآلاثر عن 
 عائشة وبن عمر وبن عباس وغريهم

وقد ذكران يف التمهيد عن القاسم بن حممد أهنم ذكروا غسل اجلمعة عند عائشة فقالت إمنا  
ون العالية فيحضرون اجلمعة وهبم وسخ فإذا أصاهبم الروح سطعت أرواحهم كان الناس يسكن

 فتأذى هبم الناس فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أو ال تغتسلون

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال كانوا ال يرون غسال واجبا إال 
 غسل اجلمعة وكانوا يستحبونغسل اجلنابة 
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 (1)وقال عبد الكرمي بن مالك اجلزري الطيب جيزئ من الغسل يوم اجلمعة". 
 

"وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع عبد هللا بن عباس -30 .100
 يقول إن استطعتم أال يغدو أحدكم يوم الفطر حىت يطعم فليفعل

 قال عطاء فلم أدع ذلك منذ مسعته من بن عباس

 قلت لعطاء من أين أخذه بن عباس قال أظن مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلمقال 

 وعن معمر قال كان الزهري أيكل يوم الفطر قبل أن يغدو وال أيكل يوم النحر

ل أن أن أيكلوا يوم الفطر قب كانوا يستحبونوعن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال 
 خيرجوا إىل املصلى

 مجاعة الفقهاء قال أبو عمر على هذا

 ابب ما جاء يف التكبري والقراءة يف صالة العيدين( 4)

مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عيينة أن عمر بن اخلطاب  - 404
سأل أاب واقد الليثي ما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ به يف األضحى والفطر فقال  

 1و )اقرتبت الساعة وانشق القمر( القمر  1يد( ق كان يقرأ ب )ق والقرآن اجمل
 قد تكلمنا على إسناد هذا احلديث يف التمهيد

 وقد جيوز أن يكون سؤال عمر أليب واقد ليعلم إن كان حفظ ذلك أم ال

ومعلوم أن شهادة عمر للنيب صلى هللا عليه وسلم ومالزمته له وأنه كان من يلونه يف الصالة 
السفر ويستحيل أن ال يعلم ما كان رسول اله صلى هللا عليه وسلم ويالزمونه يف احلضر و 

 يقرأ به يف العيد

ومعلوم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف العيد بسور شىت ال يفضل يف قراءته 
 يف ذلك سورة تعمد إليها ال يتعداها

ك( و بح اسم ربوأكثر ما روي وتواترت به طرق األحاديث كان يقرأ يف العيدين ب )س
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 (1))هل أتك حديث الغشية(". 
 

"حىت ميضي شطر الليل األول مث أيمر مناداي ينادي هل من داع فيستجاب له -31 .101
 هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى

 وقد ذكران أاب عبد هللا األغر وأاب مسلم األغر يف كتاب الكىن مبا ينبغي من ذكرمها

صلى هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة منهم رفاعة اجلهين  وقد روى هذا احلديث عن النيب
وعبد هللا بن مسعود وعبادة بن الصامت وجبري بن مطعم ويف بعضها شطر الليل ويف بعضها 

 ثلث الليل األول وأصحها ثلث الليل اآلخر وهو حديث بن شهاب هذا

نا أبو الربيع قال حدث حدثناه حممد بن خليفة قال حدثنا حممد بن احلسن قال حدثنا البغوي
الزهراين قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أيب سلمة وأيب عبد هللا األغر صاحب 
أيب هريرة أهنما مسعا أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل 

طيه ومن يدعوين عحني يبقى ثلث الليل اآلخر إىل مساء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألين فأ
 فأستجيب له ومن يستغفرين أغفر له

 صالة آخر الليل على أوله كانوا يستحبونفلذلك 

وحدثنا حممد بن خليفة قال حدثنا حممد بن احلسني قال حدثنا عبد هللا بن صاحل البخاري 
قال حدثنا حممد بن سليمان لوين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أيب سلمة 

هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ينزل الرب يف كل ليلة إىل مساء الدنيا  عن أيب
حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجب له من يستغفرين فأغفر له حىت 

 يطلع الفجر

 آخر الليل كانوا يستحبونفكذلك 

 قال أبو عمر هذا عندي من كالم بن شهاب أو أيب سلمة وهللا أعلم

ويف هذا احلديث دليل على أن هللا عز وجل يف السماء على العرش من فوق سبع مساوات 
 وعلمه يف كل مكان كما قالت اجلماعة أهل السنة أهل الفقه واألثر

 5وحجتهم ظواهر القرآن يف قوله )الرمحن على العرش استوى( طه 
                                         

 2/393االستذكار  (1)



107 

 

 13كما قال )لتستوا على ظهوره( الزخرف 

 (1)دي( هود". وقوله )واستوت على اجلو 
 

"النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال -32 .102
 أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم

 وهو حديث صحيح من جهة النقل وقد قيل إن ذلك كراهة أن يدخل صيام شعبان برمضان

أن يفصلوا بني شعبان ورمضان  -رمحهم هللا  -واستحب بن عباس ومجاعة من السلف 
قيام  أن يفصلوا بني صالة الفريضة والنافلة بكالم أو كانوا يستحبونبفطر يوم أو أايم كما 

 أو مشي أو تقدم أو أتخر من املكان

ال رسول يرة قال قوقد روى الدراوردي وغريه عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هر 
 هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فال تصوموا

وهو حديث صحيح! إال أن الذي عليه مجاعة الفتوى من فقهاء األمصار أنه ال أبس بصيام 
 -رمحه هللا  -يوم الشك تطوعا كما قال مالك 

 ند الرمحقال أبو عمر من هنا قال حيىي بن معني كانوا يتقون حديث العالء بن عب
 وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صام شعبان كله وهذه حجة هلم

ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر  -رضي هللا عنها  -ومن حديث عائشة 
 (2)صياما منه يف شعبان كان يصومه إال قليال بل كان يصومه كله". 

 

 قول بن القاسم"رواه بن القاسم عن مالك يف املدونة وهو -33 .103

 وقال بن املاجشون وسحنون يعيد اعتكافه

 قال سحنون ألن السنة اجملتمع عليها أن يبيت يف معتكفه حىت يصبح

قال أبو عمر مل يقل بقوهلما أحد من أهل العلم فيما علمت إال رواية جاءت عن مالك 
الك فيها ما مذكرها إمساعيل يف املبسوط ال وجه هلا يف القياس ملا وصفنا والصحيح عن 
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ذكران ومل جيتمع على ما ذكر سحنون أهنا سنة جممع عليها واخلالف موجود فيها واخلالف 
 ال حجة فيه

وذكر بن وهب عن الليث أن عقيال حدثه عن بن شهاب أنه كان ال يرى أبسا أن ينصرف 
 املعتكف إىل أهله ليلة الفطر

 وبه قال الليث بن سعد

ليصل املعتكف اعتكافه بصالة العيد فيكون قد وصل  قال أبو عمر هي مسألة استحباب
نسكا بنسك وهللا أعلم ألن ذلك ال واجب وال الزم وال سنة مؤكدة ألن األصل ليلة العيد 
ويوم العيد ليس مبوضع اعتكاف ال سيما عند من ال يراه إال بصيام ومع هذا فإن الذي 

 ذكره مالك معلوم ابملدينة وابلكوفة

انوا كعن وكيع عن سفيان عن مغرية عن أيب معشر عن إبراهيم قال ذكر بن أيب شيبة 
 للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر يف املسجد حىت يكون غدوه منه إىل العيد يستحبون

وعن وكيع عن بن عمر عن عمران بن جرير عن أيب جملز قال يبيت ليلة الفطر يف املسجد 
 الذي اعتكف فيه حىت يكون خروجه منه إىل مصاله

 ن إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب قالبة أنه فعل مثل ذلكوع

فهؤالء من أهل الكوفة والبصرة أعالم إىل ما حكاه مالك عن طائفة من فضالء أهل املدينة 
 وعلمائهم

 ومذهب أمحد بن حنبل يف ذلك على ما اختاره مالك واستحبه

 شمس من آخر أايمهوكان الشافعي واألوزاعي يقوالن خيرج من اعتكافه إذا غربت ال

قال الشافعي إذا أراد أن يعتكف العشر األواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل هالل شوال 
 فقد أمت العشر

 (1)وهو قول أيب حنيفة وأصحابه". 
 

"ذكر عبد الرزاق قال أخربان بن عيينة قال حدثين عبد امللك بن أعني عن عبد -34 .104
ت اخلطاب فقلت اي أمري املؤمنني إين قد ركبالرمحن بن أذينة عن أبيه قال أتيت عمر بن 
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السفن واخليل واإلبل فمن أين أحرم قال ائت عليا فاسأله فرددت عليه القول فقال ائت 
عليا فاسأله فأتيت عليا فسألته فقال من حيث بدأت فرجعت إىل عمر فقلت له أتيت عليا 

 لك قال فما قال لك قلت قال يل أحرم من حيث بدأت قال فهو ما قال

قال وأخربين العمري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن عبد الرمحن بن أذينة عن 
 أبيه أذينة بن سلمة قال أتيت عمر فذكر مثله إال أنه قال ما أجد لك إال ما قال علي

 قال سفيان وصنعنا ذلك على املواقيت

رم من ا حيج أن حيللرجل أول م كانوا يستحبونوعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قالوا 
 بيته وأول ما يعتمر أن حيرم من بيته

وقال أمحد بن حبيب وإسحاق واإلحرام من املواقيت أفضل وهي السنة اجملتمع عليها سنها 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته وعمل هبا الصحابة معه وبعده وجد عليها عمل 

 املسلمني

والثوري واحلسن بن حي املواقيت رخصة وتوسعة وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحاهبما 
ن يتمتع املرء حبله حىت يبلغها وال يتجاوزها واإلحرام قبلها فيه فضل ملن فعله وقوي عليه وم

 أحرم من منزله فقد أحسن واإلحرام من موضعه أفضل

ومن حجتهم أن علي بن أيب طالب وبن مسعود وعمران بن حصني وبن عمر وبن عباس 
املواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول هللا صلى هللا عليه أحرموا من 

وسلم يف حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسريا 
على أمته أحرم بن عباس وبن عمر من الشام وأحرم عمران بن حصني من البصرة وأحرم بن 

إحرام علقمة واألسود وعبد الرمحن بن يزيد وأيب إسحاق السبيعي  مسعود من القادسية وكان
 من بيوهتم

 وقال سعيد بن جبري متام احلج أن حترم من دويرة أهلك

واختلفوا يف الرجل املريد للحج والعمرة جياوز ميقات بلده إىل ميقات آخر أقرب إىل مكة 
 (1)وا من اجلحفة". مثل أن يرتك أهل املدينة اإلحرام من ذي احلليفة حىت حيرم
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 إذا اعتمروا أن وكانوا يستحبون"االختالف إىل مكة أحب إليهم من اجلوار -35 .105
ا حيج أن حيلق للرجل أول م وكانوا يستحبونيقيموا ثالاث وكانوا ال يعتمرون يف السنة إال مرة 

ته يوأول ما يعتمر أن حيلق وأول ما حيج أن حيرم من بيته وأول ما يعتمر أن يعتمر من ب
أن يطوفوا  وكانوا يستحبونملن قدم مكة أال خيرج منها حىت خيتم القرآن  وكانوا يستحبون

 يوم النحر ثالثة أسابيع وكانوا يقولون إذا قصر أو لبد أن حيلق

ملن حج أو اعتمر أن حيلق يف أول حجة حيجها أو عمرة  كانوا يستحبونقال أبو عمر 
 يعتمرها يعين وال يقصر

 ل احلائض مكة(ابب دخو  - 74)

مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت خرجنا  - 892
مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة مث قال رسول هللا صلى 

ا عهللا عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل ابحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجي
قالت فقدمت مكة وأان حائض فلم أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي ابحلج ودعي العمرة 
قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عبد الرمحن بن 

لتنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا ابلعمرة أيب بكر الصديق إىل ا
ابلبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا منها مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم 

 وأما الذين كانوا أهلوا ابحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحدا

 (1)عائشة مبثل ذلك". مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن 
 

 "وهذا خالف السنة يف العدة-36 .106

 ومن طلق للسنة كما قال مالك ومن اتبعه شهد له اجلميع ألنه طلق للسنة

وقال أبو حنيفة وأصحابه عن إبراهيم عن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم 
و األفضل أن هذا هأال يزيدوا يف الطالق على واحدة حىت تنقضي العدة و  كانوا يستحبون

 عندهم من أن يطلقها ثالاث عند كل طهر واحدة
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وكذلك قال احلسن بن حي ألن يطلقها واحدة ويرتكها أحب إيل من أن يطلقها ثالاث يف 
 ثالثة أطهار

وقال أمحد بن حنبل طالق السنة أن يطلقها طاهرا من غري مجاع واحدة ويدعها حىت تنقضي 
 عدهتا

 وهذا قول مالك

 طلقها ثالاث يف طهر مل ميسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وإن كان اتركا لالختيارقال ولو 

 وهذا حنو قول الشافعي

 وبه قال أبو ثور وداود بن علي

 واتفق الشافعي وأمحد وأبو ثور وداود أنه ليس يف عدد الطالق سنة وال بدعة

ا شاء من بها فيه موإمنا السنة يف وقت الطالق وموضعه فمن طلق امرأته يف طهر مل يص
 الطالق فهو مطلق للسنة

قال أبو عمر روى األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود أنه 
 قال طالق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طاهر من غري مجاع

فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت 
 بعد ذلك حبيضة واحدة وطهرت طلقها أخرى مث تعتد

 قال األعمش وهو قول إبراهيم

 روى هذا احلديث األعمش عن علي

وخالفه مجاعة من أصحاب أيب إسحاق منهم شعبة والثوري وزهري بن معاوية فرووه عن أيب 
أن  1إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا يف قوله تعاىل )فطلقوهن لعدهتن( الطالق 

مث يدعها حىت تنقضي عدهتا أو يراجعها إن شاء ومل يذكروا يطلقها طاهرا من غري مجاع 
 (1)الطالق عند كل طهر". 

 

"حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلس مث قال -37 .107
من حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما امسك فقال له الرجل 
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 مرة

هللا عليه وسلم ما امسك فقال حرب فقال له رسول هللا صلى هللا فقال له رسول هللا صلى 
عليه وسلم اجلس مث قال من حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ما امسك فقال يعيش فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلب

 قال أبو عمر قد روى هذا احلديث مسندا

حدثين علي قال حدثين أمحد قال حدثين سحنون قال حدثين بن حدثنا عبد الرمحن قال 
وهب قال حدثين بن هليعة عن احلارث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش الغفاري 
قال دعا النيب صلى هللا عليه وسلم يوما بناقة فقال من حيلبها فقام رجل فقال ما امسك قال 

 مرة قال اقعد مث قام آخر

 ال حرب قال اقعد مث قام رجل فقال ما امسك فقال يعيش قال احلبهافقال ما امسك ق

 وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال شر األمساء حرب ومرة

 وقد ذكرانه يف التمهيد

من ابب الفأل احلسن فإنه صلى هللا عليه وسلم   -وهللا أعلم  -قال أبو عمر هذا عندي 
 ليس من ابب الطرية يف شيء ألنه حمال أن ينهى عن الطرية وأيهتا بلكان يطلبه ويعجبه و 

 هو ابب الفأل فإنه كان صلى هللا عليه وسلم يتفاءل ابالسم احلسن

وقد روى محاد بن سلمة عن محيد الطويل عن بكر بن عبد هللا املزين قال كان رسول هللا 
 ح اي راشد اي مباركصلى هللا عليه وسلم إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع اي جني

 الفأل ويكرهون الطرية كانوا يستحبونوقال بن عون عن بن سريين 

قال بن عون ومثل ذلك أن يكون ابغيا طالبا فتسمع اي واجد أو تكون مربضا فتسمع اي 
 سامل

حدثين عبد الوارث قال حدثين قاسم قال حدثين بكر قال حدثين مسدد قال حدثين حيىي 
دة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال عدوى وال عن هشام وشعبة عن قتا

 (1)طرية وأحب الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة احلسنة". 
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 ( عدهتن{ .1)¬"لقبل -38 .108

( السنة أن يطلقها لقبل عدهتا طاهرا من غري مجاع حني تطهر 2)¬قال حممد: طالق 
 يفة والعامة من فقهائنا.( . وهو قول أيب حن3)¬من حيضها قبل أن جيامعها 

 (5)¬( امرأته 4)¬أخربان مالك، أخربان انفع، عن عبد هللا بن عمر أنه طلق  - 553
__________¬ 

ومن آمن به وأن الالم يف قوله: }لعدهتن{ متعلق مبحذوف حنو مستقبال والغرض منه أن 
ة إىل أن العدة ر يطلق يف كل طهر مرة، فإنه إذا طلق يف طهر فقد استقبل العدة، وفيه إشا

ثالثة قروء مبعىن احليض، ومن قال: إنه الطهر قال معىن قوله: }لعدهتن{ لوقت عدهتن أو 
 ألول عدهتن.

 ( بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استقبال عدهتن.1)¬

( قوله: طالق السنة ... إخل، بيان ملا أفادته قراءة ابن عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن 2)¬
أن  حبونكانوا يستوكيع، عن سفيان، عن مغرية، عن إبراهيم النخعي قال: أيب شيبة عن 

يطلقها واحدة، مث يرتكها حىت حتيض ثالث حيض. وأخرج الدارقطين من حديث معلى بن 
منصور، عن شعيب أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن، عن ابن عمر أنه طلق امرأته 

 عليه وسلم، تني، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللاتطليقة وهي حائض، مث أراد أن يتبعها تطليق
 فقال: ما هكذا أمرك هللا اي ابن عمر، السنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء.

( لئال يكون عليها حرج من إحصاء العدة فإنه إن طلق بعد اجلماع يشتبه العدة 3)¬
 ابلقروء أو بوضع احلمل.

 ( تطليقة واحدة كما يف رواية مسلم.4)¬

 (1)بكسر".  -بنت غفار  -مبد اهلمزة وكسر امليم  -( قوله: امرأته، هي آمنة 5)¬
 

"قال أبو عمر هذا عندان على الوقت املختار ألن مالكا مل خيتلف قوله فيمن -39 .109
أدرك ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر يف سقوط الصالة عند خروج الوقت مثل 

لصالة واجبة عليها إبدراك مقدار ركعة من وقتها احلائض تطهر ومن جرى جمراها أن تلك ا
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وإن صلت الركعة الثانية مع الطلوع أو بعده وقال الثوري آخر وقتها ما مل تطلع الشمس 
أن يسفروا هبا ومثل قول الثوري قال أبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال  وكانوا يستحبون

حىت تطلع  وال تفوت عنده الشافعي آخر وقتها طلوع الشمس إال أنه يستحب التغليس هبا
الشمس قبل أن يصلي منها ركعة بسجدتيها فمن مل يكمل منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع 
الشمس فقد فاتته وقال أمحد بن حنبل مثل قول الشافعي سواء قال وقت الصبح من طلوع 

 ةالفجر إىل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها مع الضرور 
وهذا كقول الشافعي سواء وال خالف بني العلماء يف ذلك إال أن منهم من جعل آخر وقتها 
إدراك ركعة منها قبل طلوع الشمس لضرورة وغري ضرورة وهو قول داود وإسحاق وأما سائر 
العلماء فجعلوا هذا وقتا ألصحاب العذر والضرورات وممن ذهب إىل هذا مالك والشافعي 

 (1)بن حنبل". واألوزاعي وأمحد ا
 

 بونكانوا يستح"قال أبو عمر أما حلق رأس الصيب عند العقيقة فإن العلماء -40 .110
ذلك وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف حديث العقيقة حيلق رأسه ويسمى 
وقال بعضهم يف هذا احلديث وهو حديث مسرة حيلق رأسه ويدمى وال أعلم أحدا من أهل 

ى رأس الصيب إال احلسن وقتادة فإهنما قاال يطلى رأس الصيب بدم العقيقة العلم قال يدم
وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه وحجتهم يف كراهيته قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يف حديث سلمان بن عامر الضيب وأميطوا عنه األذى فكيف )جيوز( أن يؤمر إبماطة األذى 

ى وقوله صلى هللا عليه وسلم أميطوا عنه األذى انسخ ملا كان عنه وأن حيمل على رأسه األذ
عليه أهل اجلاهلية من ختضيب رأس الصيب بدم العقيقة روي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا 
قالت كان أهل اجلاهلية إذا حلقوا رأس الصيب وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة 

 (2)ه وسلم أن جيعلوا مكان الدم خلوقا". يف الدم فأمرهم رسول هللا صلى هللا علي
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"قال هللا عز وجل يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر أال ترى أن رسول -41 .111
هللا صلى هللا عليه وسلم مل خيري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كان إمثا كان 
أبعد الناس منه وفضل السواك جمتمع عليه ال اختالف فيه والصالة عند اجلميع بعد السواك 

ها قبله وقال األوزاعي رمحه هللا أدركت أهل العلم حيافظون على السواك مع وضوء أفضل من
تني مع كل وضوء وكانوا أشد حمافظة عليه عند هاتني الصال وكانوا يستحبونهالصبح والظهر 

وقال األوزاعي السواك شطر الوضوء وقال وركعة على أثر سواك أفضل من سبعني ركعة بغري 
عني ال يصح حديث الصالة أبثر السواك أفضل من الصالة بغري سواك سواك وقال حيىي بن م

 (1)وهو ابطل وقال الشافعي أحب السواك". 
 

"وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ ابملد ويغتسل -42 .112
ابلصاع وهي آاثر مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء وليست أسانيدها مما حيتج به 

ي اعتمد عليه البخاري وأبو داود يف ابب ما يكفي اجلنب من املاء حديث الفرق والذ
املذكور يف هذا الباب وهذه اآلاثر كلها إمنا رويت إنكارا على اإلابضية ومجلتها تدل على 
أن ال توقيت فيما يكفي من املاء والدليل على ذلك أهنم أمجعوا أن املاء ال يكال للوضوء 

منهم حبديث املد والصاع ومن قال حبديث الفرق ال خيتلفون أنه ال يكال وال للغسل من قال 
)املاء( لوضوء وال لغسل ال أعلم يف ذلك خالفا ولو كانت اآلاثر يف ذلك على التحديد 

اء وأتسيا اقتد كانوا يستحبونهالذي ال يتجاوز استحبااب أو وجواب ما كرهوا الكيل بل 
بد ال يكرهونه روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال مسعت عبرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و 

هللا بن عبيد بن عمري يقول صاع للغسل من )غري( أن يكال قال وأخربين ابن جريج قال 
 (2)قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي اجلنب قال صاع من ماء من غري أن يكال". 

 

غا س احلصا فقد ل"غفر له ما بني اجلمعةإىل اجلمعة وزايدة ثالث أايم ومن م-43 .113
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يرون غسال واجبا إال 
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غسل اجلمعة قال عبد الرزاق وأخربان الثوري عن سعد بن  وكانوا يستحبونغسل اجلنابة 
إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم قال حق 

لى كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم يوما يوم اجلمعة وأن يسنت وأن يصيب من هللا ع
طيب أهله قال عبد الرزاق وهو أحب القولني إىل سفيان يقول هو واجب يعين وجوب سنة 
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن مهام بن احلرث عن ابن مسعود أن 

". ىل ما قيل )به( يف هذا الباب وابهلل التوفيق وهو املستعانالغسل يوم اجلمعة سنة وهذا أو 
(1) 
 

"عليه عمر ان بن حصني فكتبوا يف ذلك إىل املدينة إىل أيب فقال صدق مسرة -44 .114
قال أبو داود وحدثنا أبو بكر حممد بن خالد قال حدثنا خالد بن احلارث قال حدثنا أشعث 

 إذا  عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتنيعن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا
استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها )مث ذكر معىن حديث يونس وروى قتادة عن احلسن عن 

أن يسكت عند فراغه من السورة لئال يصل  كانوا يستحبونمسرة مثله( وقال أبو داود 
ليه وسلم إذا  هللا ع التكبري ابلقراءة وروى أبو زرعة عن أيب هريرة قال كان رسول هللا صلى

كرب يف الصالة سكت بني التكبرية والقراءة قال أبو عمر فذهب هؤالء إىل أن اإلمام يسكت 
سكتات على ما يف هذه اآلاثر ويتحني املأموم تلك السكتات من إمامه يف إمامته فيقرأ 

د عفيها أبم القرآن قال األوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على اإلمام أن يسكت سكتة ب
التكبرية األوىل ويسكت بعد قراءته لفاحتة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاحتة الكتاب فإن مل 

 (2)يفعل فاقرأ". 
 

"وهللا أعلم إال أنه قال على شقه األيسر وسيأيت من هذا املعىن ذكر كاف يف -45 .115
ابب أيب الزاند وقد مضى القول مستوعبا يف سرت العورة يف ابب ابن شهاب عن سعيد بن 

ملسيب واحلمد هلل وأما كشف الفرج فحرام يف هذه اللبسة ويف غريها ال حيل ألحد أن يبدي ا

                                         
 10/89التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  (1)
 11/42التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  (2)



117 

 

عورته ويكشف فرجه إىل آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إال من كانت حليلته امرأته أو 
سريته وهذا ما ال أعلم فيه خالفا بني املسلمني وحسبك قول هللا عز وجل اي بين آدم خذوا 

كل مسجد وأمجعوا أنه أراد بذلك سرت العورة ألهنم كانوا يطوفون عراة فنزلت   زينتكم عند
هذه اآلية وأمجعوا على أن سرت العورة فرض عن عيون اآلدميني واختلفوا أهي من فرائض 

أحد  أن ال يكشف كانوا يستحبونالصالة أم ال وقد ذكران ذلك يف غري هذا املوضع وقد 
الم ن يف بعض ما أوحى هللا عز وجل إىل إبراهيم عليه الصالة والسعورته يف اخلالء وقد روينا أ

إن استطعت أن ال تري األرض عورتك فافعل فاختذ السراويل وهو أول من اختذها وقال هللا 
 (1)تعاىل ملة أبيكم إبراهيم". 

 

"وهللا أعلم إال أنه قال على شقه األيسر وسيأيت من هذا املعىن ذكر كاف يف -46 .116
لزاند وقد مضى القول مستوعبا يف سرت العورة يف ابب ابن شهاب عن سعيد بن ابب أيب ا

املسيب واحلمد هلل وأما كشف الفرج فحرام يف هذه اللبسة ويف غريها ال حيل ألحد أن يبدي 
عورته ويكشف فرجه إىل آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إال من كانت حليلته امرأته أو 

يه خالفا بني املسلمني وحسبك قول هللا عز وجل اي بين آدم خذوا سريته وهذا ما ال أعلم ف
زينتكم عند كل مسجد وأمجعوا أنه أراد بذلك سرت العورة ألهنم كانوا يطوفون عراة فنزلت 
هذه اآلية وأمجعوا على أن سرت العورة فرض عن عيون اآلدميني واختلفوا أهي من فرائض 

أحد  أن ال يكشف كانوا يستحبونذا املوضع وقد الصالة أم ال وقد ذكران ذلك يف غري ه
عورته يف اخلالء وقد روينا أن يف بعض ما أوحى هللا عز وجل إىل إبراهيم عليه الصالة والسالم 
إن استطعت أن ال تري األرض عورتك فافعل فاختذ السراويل وهو أول من اختذها وقال هللا 

 (2)تعاىل ملة أبيكم إبراهيم". 
 

سيد بن ظهري وروي من حديث أهل املدينة وهو حديث ال تقوم "خطمة عن أ-47 .117
به حجة عن املسور بن خمرمة مسع عمر بن اخلطاب يقول احلمد هلل الذي قرب منا مسجد 
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قباء ولو كان أبفق من اآلفاق لضربنا إليه أكباد اإلبل وروى ابن انفع عن مالك أنه سئل 
ويف أي يوم ترى ذلك قال مالك ال أابيل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إليك أو ماشيا 

يف أي يوم جئت وال أابيل مشيت إليه أو ركبت وليس إتيانه بواجب وال أرى به أبسا قال 
ت إتيانه وقصده يف سب كانوا يستحبونأبو عمر وقد جاء عن طائفة من العلماء أهنم 

جد الضرار وا مسللصالة فيه على ما جاء يف ذلك قال أبو عمر اختلف يف الفئة الذين بن
)بقباء( ويف الذين بنوا املسجد الذي أسس على التقوى )فيه( إن كان هو ذلك فذكر معمر 
عن أيوب عن سعيد بن جبري يف قوله الذين اختذوا مسجدا ضرارا اآلية قال هم حي من 
األنصار يقال هلم بنو غنم قال والذين بنوا املسجد الذي أسس على التقوى بنو عمرو بن 

قال ابن جريج بنو عمرو بن عوف استأذنوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف بنيانه فأذن عوف و 
هلم ففرغوا منه يوم اجلمعة فصلوا فيه يوم اجلمعة ويوم السبت ويوم األحد واهنار يوم االثنني 

 (1)يف انر جهنم". 
 

"قالوا فالطهر األول جعل لْلصالح وهو الوطء مث مل جيز أن يطلق يف طهر -48 .118
طئ فيه ملا ذكران وقد قيل إنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك احليضة كان كأنه و 

قد أمر أبن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إىل أجل ونكاح املتعة فلم جيعل له ذلك حىت 
يطأ )هذا كله مذهب احلجازيني الذين يذهبون إىل أن األقراء األطهار( ويف هذه املسألة 

واعتالالت للمخالفني يطول ذكرها واستدل قوم على أن الطالق للعدة والسنة وجوه كثرية 
يكون ثالاث مفرتقات هبذا احلديث قالوا طالق السنة أن يكون بني كل تطليقتني حيضة 

ه يف كل أن يطلق الرجل امرأت وكانوا يستحبونلقوله مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق 
كيفية الطالق للسنة وما أمجعوا عليه من ذلك وما طهر تطليقة وسنذكر ما للعلماء يف  

اختلفوا فيه منه يف هذا الباب إن شاء هللا ويف هذا احلديث من الفقه أن الطالق مباح ألن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا كره له ذلك الطالق ألنه طلق امرأته يف احليض فأمره 
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 (1)مبراجعتها من ذلك واملطلق". 
 

بد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا حممد "حدثنا ع-49 .119
بن عبد السالم قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حممد وحيىي قاال حدثنا شعبة قال 
مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب أن أاب هريرة ترك فتياه بعد ذلك حدثنا عبد الوارث 

قال حدثنا عبد الوهاب أخربان سعيد عن قتادة قال حدثنا قاسم قال حدثنا حممد بن اجلهم 
عن سعيد بن املسيب أن أاب هريرة رجع عن قوله ذلك قبل موته أخربان حممد بن إبراهيم قال 
حدثنا حممد بن معاوية قال حدثنا أمحد ابن شعيب قال أخربان عبد امللك بن شعيب بن 

يد هللا بن قال أخربين عبالليث قال حدثين أيب عن جدي قال حدثين عقيل عن ابن شهاب 
عبد هللا بن عمر أنه احتلم ليال يف رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر مث انم قبل أن 

طر يغتسل فلم يستيقظ حىت أصبح قال فلقيت أاب هريرة حني أصبحت فاستفتيته فقال تف
هللا  دفإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر ابلفطر إذا أصبح الرجل جنبا قال عبي

فجئت عبد هللا بن عمر فذكرت له الذي أفتاين أبو هريرة قال أقسم ابهلل لئن أفطرت ألوجعن 
متينك فإن بدالك فصم يوما آخر قال أبو عمر مل خيتلف فقهاء األمصار ابحلجاز والعراق 
يف الصائم يف رمضان وغريه يصبح جنبا أنه يصوم ذلك اليوم وجيزيه وروي عن بعض التابعني 

ملن أصبح جنبا يف رمضان أن يصوم ذلك اليوم ويبدله ومال إليه  كانوا يستحبونم أهن
 (2)احلسن بن صاحل بن حي وهو". 

 

"قال حدثنا ابن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن -50 .120
ألمساء اعامر اليحصيب عن معاوية بن أيب سفيان أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال خري 

عبد هللا وعبد الرمحن وحارث ومهام حارث حيرث لدنياه ومهام يهم ابخلري وشر األمساء حرب 
ومرة وهذا مما قلنا من ابب الفأل ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه االسم احلسن والفأل 

 احلسن وكان يكره االسم القبيح ألنه كان يتفاءل ابحلسن من األمساء
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أخربان عبد الرمحن بن حيىي قراءة مين عليه أن علي بن حممد بن مسرور الدابغ حدثهم قال 
حدثنا أمحد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثين ابن هليعة عن 
احلرث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش الغفاري قال دعا النيب صلى هللا عليه 

ال من حيلبها فقام رجل فقال ما امسك قال مرة قال اقعد مث قام آخر وسلم يوما بناقة فق
 فقال ما اسم قال مجرة قال اقعد مث قام رجل فقال ما امسك قال يعيش قال احلبها

وروى محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد هللا املزين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 يح اي راشد اي مبارككان إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع اي جن

أخربان عبد هللا حدثنا احلسن بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز بن يعلى حدثنا احلسن بن 
انوا كالقاسم الدمشقي حدثنا أبو أمية حدثنا األصمعي عن ابن عون عن ابن سريين قال 

 (1)الفأل".  يستحبون
 

أل قال الكلمة وما الف "هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال طرية وخريها الفأل قيل-51 .121
 الصاحلة يسمعها أحدكم

قال أبو عمر مها حديثان عند الزهري هبذين اإلسنادين فحديث أيب سلمة فيه ال عدوى 
 وال هامة وال صفر وليس فيه ذكر الفأل وحديث عبيد هللا فيه ال طرية وخريها الفأل

 وليس فيه ال عدوى وال صفر

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال عدوى  وقد روى شعبة وهشام عن قتادة عن أنس
وال طرية ويعجبين الفأل الصاحل أو قال وأحب الفأل الصاحل قيل اي رسول هللا وما الفأل قال 

 الكلمة الطيبة أو قال الكلمة احلسنة

أخربان حممد بن زكرايء قال حدثنا أمحد بن سعيد قال حدثنا أمحد بن خالد قال حدثنا 
امللك قال حدثنا عبد الرمحن ابن أخي األصمعي قال حدثنا عمي عن ابن  مروان بن عبد

 الفأل ويكرهون الطرية قال فقلت البن عون اي كانوا يستحبونعون عن ابن سريين قال 
 أاب عون ما الفأل قال أن تكون ابغيا فتسمع اي واجد أو تكون مريضا فتسمع اي سامل

محد دثنا احلسن بن إمساعيل بن حممد قال حدثنا أأخربان عبد هللا بن حممد بن يوسف قال ح
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 (1)بن عاصم أبو جعفر احلافظ". 
 

 "الفجر-52 .122

وعن علي أنه كرب يف القنوت حني فرغ من القراءة وحني ركع ويف رواية كان يفتتح القنوت 
بتكبرية وكان عبد هللا بن مسعود يكرب يف الوتر إذا فرغ من قراءته حني يقنت وإذا فرغ من 

ت وعن الرباء أنه كان إذا فرغ من السورة كرب مث قنت وعن إبراهيم يف القنوت يف الوتر القنو 
فرغ من القراءة  إذا كانوا يستحبونإذا فرغ من القراءة كرب مث قنت مث كرب وركع وعن سفيان 

يف الركعة الثالثة من الوتر أن يكرب مث يقنت وعن أمحد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح 
 تكبريةالقنوت ب

 قلت مل أقف على حديث مرفوع يف التكبري للقنوت ومل أقف على أسانيد هذه اآلاثر

وأما رفع اليدين يف قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا نعم جاء فيه عن بن 
مسعود من فعله فروى البخاري يف جزء رفع اليدين عن األسود عن عبد هللا رضي هللا عنه 

 آخر ركعة من الوتر قل هو هللا أحد مث يرفع يديه فيقنت قبل الركعة أنه كان يقرأ يف

وقد عقد حممد بن نصر اباب بلفظ ابب رفع األيدي عند القنوت وذكر فيه عن األسود أن 
 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه كان يرفع يديه يف القنوت إىل صدره

 ضبعيه اة ويرفع يديه حىت خيرجوعن أيب عثمان النهدي كان عمر يقنت بنا يف صالة الغد

وكان أبو هريرة يرفع يديه يف قنوته يف شهر رمضان وعن أيب قالبة ومكحول أهنما كاان يرفعان 
أيديهما يف قنوت رمضان وذكر آاثرا أخرى عن التابعني وغريهم بعضها يف ثبوت رفع اليدين 

 يلوبعضها يف نفيه من شاء الوقوف عليها فلريجع إىل كتاب قيام الل

وقد استدل احلنفية على ثبوت رفع اليدين يف قنوت الوتر كرفعهما عند التحرمية هبذه اآلاثر 
ويف االستدالل هبا على هذا املطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل الظاهر منها 

 ثبوت رفع اليدين كرفعهما يف الدعاء فإن القنوت دعاء

 

 ر()ابب ما جاء يف الرجل ينام عن الوت - 1
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[ قوله )أخربان عبد الرمحن بن زيد بن أسلم( ضعيف ضعفه أمحد وبن املديين 465أو ينسى ]
 (1)والنسائي وغريهم )عن أبيه( زيد بن أسلم العدوي موىل عمر بن اخلطاب ثقة". 

 

 "والتنوين وتركه وهو املسمى اآلن بباب الشبيكة-53 .123

روج من كة من الثنية العليا واخلقال الطييب رضي هللا عنه يستحب عند الشافعية دخول م
السفلى سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كاملدين أوال كاليمين قيل إمنا فعل صلى هللا 
عليه وسلم هذه املخالفة يف الطريق داخال أو خارجا للفأل بتغيري احلال إىل أكمل منه كما 

 فعل يف العيد وليشهد الطريقان وليتربك به أهلهما انتهى

قد بني يف املعىن الذي ألجله خالف النيب صلى هللا عليه وسلم بني طريقيه وجوه أخر قلت 
 ذكرها احلافظ يف الفتح مفصال

قوله )ويف الباب عن بن عمر رضي هللا عنه( قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل 
اه اجلماعة إال رو مكة دخل من الثنية العليا اليت ابلبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى 

 الرتمذي

 قوله )حديث عائشة حديث حسن صحيح( وأخرجه البخاري ومسلم

 

 )ابب ما جاء يف دخول النيب صلى هللا عليه وسلم( - 8

[ قوله )أخربان العمري( بضم العني وفتح امليم وشدة التحتانية هو عبيد هللا 854مكة هنارا ]
ن عمري املدين ثقة ثبت قدمه أمحد ببن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب ال

 صاحل على مالك يف انفع من اخلامسة عابد

قوله )دخل مكة هنارا( وروى البخاري يف صحيحه عن بن عمر قال ابت النيب صلى هللا 
 عليه وسلم بذي طوى حىت أصبح مث دخل مكة وكان بن عمر يفعله

ليه ليال فلم يقع منه صلى هللا عقال احلافظ وهو ظاهر يف الدخول هنارا قال وأما الدخول 
وسلم إال يف عمرة اجلعرانة فإنه صلى هللا عليه وسلم أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال 

 فقضى أمر العمرة مث رجع ليال فأصبح ابجلعرانة كبائت
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كما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث حمرش الكعيب وترجم عليه النسائي دخول مكة 
مكة هنارا".  أن يدخلوا كانوا يستحبونمنصور عن إبراهيم النخعي قال  ليال وروى سعيد بن

(1) 
 

 "والثلث كبري أو كثري-54 .124

قال احلافظ يف الفتح قوله ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هو كالتعليل ملا اختاره 
من النقصان عن الثلث وكأن بن عباس أخذ ذلك من وصفه صلى هللا عليه وسلم الثلث 

كثرة انتهى )قال أبو عبد الرمحن فنحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول هللا ابل
 صلى هللا عليه وسلم والثلث كبري( يعين لوصفه صلى هللا عليه وسلم الثلث ابلكثرة وكذلك

 قال بن عباس رضي هللا عنه كما عرفت آنفا

 نياء فالوإن كانوا أغ وقال النووي يف شرح مسلم إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه

 قوله )ويف الباب عن بن عباس( أخرجه البخاري ومسلم وتقدم لفظه

 قوله )حديث سعد حديث حسن صحيح( وأخرجه البخاري ومسلم

 قوله )وقد روي عنه كبري( أي ابملوحدة )ويروى كثري( أي ابملثلثة

ال العيين من الثلث( ققوله )والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون أن يوصي الرجل أبكثر 
يف شرح البخاري إذا أوصى املسلم أبكثر من ثلث ماله فإن مل يكن له ورثة جاز وإن كان 

 له ورثة فإن أجازوا جازت الوصية وإن ردوا بطلت الوصية

وقال مالك والشافعي وأمحد ال جيوز إال يف الثلث ويوضع الثلثان لبيت املال انتهى 
 )ويستحبون أن ينقص من الثلث

( يف الوصية اخلمس دون الربع والربع دون الثلث إخل كانوا يستحبونوقال سفيان الثوري 
قال العيين يف شرح البخاري اعلم أن اإلمجاع قائم على أن الوصية ابلثلث جائزة وأوصى 

 الزبري رضي هللا عنه ابلثلث

ع فعن الربواختلف العلماء يف القدر الذي جتوز الوصية به هل هو اخلمس أو السدس أو 
 أيب بكر رضي هللا عنه أنه أوصى ابخلمس وقال إن هللا تعاىل رضي من غنائم املؤمنني ابخلمس
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 وقال معمر عن قتادة أوصى عمر رضي هللا عنه ابلربع

 (1)وقال إسحاق السنة الربع كما". 
 

 "احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها-55 .125

ىت كأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة حواملراد مبذمة الرضاع احلق الالزم بسبب الرضاع ف
 أكون قد أديته كامال

 أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا انتهى وكانوا يستحبون

 )فقال غرة( أي مملوك )عبد أو أمة( ابلرفع والتنوين بدل من غرة

 وقيل الغرة ال تطلق إال على األبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شيء ميلك

لطييب الغرة اململوك وأصلها البياض يف جهة الفرس مث استعري ألكرم كل شيء كقوهلم قال ا
 غرة القوم سيدهم وملا كان اإلنسان اململوك خري ما ميلك مسي غرة

وملا جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت جبنس فعلها )هذا حديث حسن صحيح( وأخرجه 
 أمحد وأبو داود والنسائي

 األسلمي( مقبول من الثالثة وألبيه صحبةقوله )عن حجاج بن حجاج 

قال احلافظ وقال اخلزرجي يف ترمجته حجازي عن أبيه حجاج بن مالك وعنه عروة له عندهم 
فرد حديث )عن أبيه( حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد األسلمي صحايب له حديث 

يه عن حجاج ن أبيف الرضاع كذا يف التقريب )وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة ع
بن أيب حجاج عن أبيه( فقال عن حجاج بن أيب حجاج وهو غري حمفوظ والصحيح عن 
حجاج بن حجاج كما روى حيىي القطان وحامت بن إمساعيل وغريمها )وقال معىن قوله ما 
يذهب عن مذمة الرضاع إخل( أي قال أبو عيسى معىن قوله إخل وأرجع الشيخ سراج أمحد 

 ضمريه

ام بن عروة )يقول إمنا يعين ذمام الرضاعة وحقها( قال يف القاموس الذمام واملذمة قال إىل هش
 احلق واحلرمة

 قوله )ويروى عن أيب الطفيل قال كنت جالسا إخل( أخرجه أبو داود
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 وأبو الطفيل ابلتصغري وهو عامر بن واثلة الليثي

لم رداءه". عليه وس وهو آخر من مات من الصحابة يف مجيع األرض )فبسط النيب صلى هللا
(1) 
 

"إذا أكل بعث إليه بفضله( قال النووي قال العلماء يف هذا إنه يستحب -56 .126
لآلكل والشارب أن يفضل مما أيكل ويشرب فضلة ليواسي هبا من بعده السيما إن كان مما 
يتربك بفضلته وكذا إذا كان يف الطعام قلة وهلم إليه حاجة ويتأكد هذا يف حق الضيف 

أن خيرجوا كل ما عندهم وينتظر عياهلم الفضلة كما السيما إن كانت عادة أهل الطعام 
كورة وهذا إفضال هذه الفضلة املذ  كانوا يستحبونيفعله كثري من الناس ونقلوا أن السلف 

احلديث أصل ذلك كله )أحرام هو قال ال ولكين أكرهه من أجل رحيه( هذا تصريح إبابحة 
 الثوم وهو جمموع عليه لكن يكره ملن أراد حضور املسجد

 أو حضور مجع يف غري املسجد أو خماطبة الكبار ويلحق ابلثوم كل ماله رائحة كريهة

قال النووي واختلف أصحابنا يف حكم الثوم يف حقه صلى هللا عليه وسلم وكذلك البصل 
والكراث وحنوها فقال بعض أصحابنا هي حمرمة عليه واألصح عندهم أهنا مكروهة كراهة 

له صلى هللا عليه وسلم ال يف جواب قوله أحرام هي ومن قال تنزيه ليست حمرمة لعموم قو 
 ابألول يقول معىن احلديث ليس حبرام يف حقكم انتهى

 قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم

 

 )ابب ما جاء يف الرخصة يف أكل الثوم مطبوخا( - 4

قرشي ل[ قوله )حدثنا حممد بن مدويه( هو حممد بن أمحد بن احلسني بن مدويه ا1808]
أبو عبد الرمحن الرتمذي قوله )حدثنا مسدد( بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي 
البصري أبو احلسن ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف املسند ابلبصرة من العاشرة ويقال 
امسه عبد امللك بن عبد العزيز كذا يف التقريب )حدثنا اجلراح بن مليح( بن عدي الرؤاسي 

يهم من السابعة قوله )عن أيب إسحاق( هو السبيعي )عن شريك بن  والد وكيع صدوق
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حنبل( العبسي الكويف وقيل بن شرحبيل ثقة من الثانية ومل يثبت أن له صحبة كذا يف 
 التقريب

 وقال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته روى له أبو داود والرتمذي حديثا يف الثوم انتهى

ا". )عن أكل الثوم( ويف معناه البصل والكراث وحنومهقوله )ال يصلح( بصيغة اجملهول قوله 
(1) 
 

"املؤمن، فأما األنبياء عليهم السالم، فال يقبضون حىت خيريوا. قال احلسن: ملا  -57 .127
كرهت األنبياء املوت، هون هللا عليهم بلقاء هللا، وبكل ما أحبوا من حتفة وكرامة حىت إن 

شة: ما قالت عائ»ملا قد مثل له. وقد نفس أحدهم تنزع من بني جنبيه وهو حيب ذلك 
أغبط أحدا يهون هللا عليه املوت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم، قالت: كانت عنده قدح من ماء، فيدخل يده يف القدح، مث ميسح وجهه ابملاء، 

ت إن للمو  ويقول: اللهم أعين على سكرات املوت قالت: وجعل يقول: ال إله إال هللا
أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول: اللهم إنك أتخذ »وجاء يف حديث مرسل « . لسكرات

. وقد كان  «الروح من بني العصب والقصب واألانمل، اللهم فأعين على املوت وهونه علي
بعض السلف يستحب أن جيتهد عند املوت، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن 

 ستحبونكانوا يوت، إنه آلخر ما يكفر به عن املؤمن. وقال النخعي: هتون علي سكرات امل
أن جيهدوا عند املوت. وكان بعضهم خيشى من تشديد املوت أن يفنت، وإذا أراد هللا أن 
يهون على العبد املوت هونه عليه. ويف " الصحيحني " عن النيب صلى هللا عليه وسلم، قال: 

برضوان من هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما إن املؤمن إذا حضره املوت، بشر »
 (2)أمامه،". 

 

( . وجاء 1)¬"قالت: وجعل يقول: ))ال إله إال هللا إن للموت لسكرات(( -58 .128
كان يقول: ))اللهم إنك أتخذ الروح من   -صلى هللا عليه وسلم  -يف حديث مرسل أنه 

                                         
 5/430حتفة األحوذي  (1)
 2/357جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط  (2)
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 ( .2)¬ونه علي(( بني العصب والقصب واألانمل، اللهم فأعين على املوت وه

 وقد كان بعض السلف يستحب أن جيهد عند املوت، كما قال عمر بن

عبد العزيز: ما أحب أن هتون علي سكرات املوت، إنه آلخر ما يكفر به عن املؤمن 
 ( .4)¬أن جيهدوا عند املوت  كانوا يستحبون( . وقال النخعي: 3)¬

 راد هللا أن يهون علىوكان بعضهم خيشى من تشديد املوت أن يفنت، وإذا أ

 ،-صلى هللا عليه وسلم  -( عن النيب 5)¬العبد املوت هونه عليه. ويف " الصحيح " 
قال: ))إن املؤمن إذا حضره املوت، بشر برضوان هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما 

 أمامه، فأحب لقاء هللا، وأحب

_________¬ 

 ( .6510) 8/133( أخرجه: البخاري 1)¬

أخرجه: ابن أيب الدنيا يف كتاب " املوت " كما قال احلافظ العراقي يف " ختريج ( 2)¬
 ( ، واملرسل أحد أنواع احلديث الضعيف.3930) 6/2495أحاديث اإلحياء " 

 .5/317( ، وأبو نعيم يف " احللية " 1718( أخرجه: أمحد يف " الزهد " )3)¬
 .بنحوه 4/232( أخرجه: أبو نعيم يف " احللية " 4)¬
 (1)( من حديث عبادة بن الصامت، به.". 6507) 8/132( صحيح البخاري 5)¬
 

حدثنا أبو مروان حممد بن عثمان العثماين ويعقوب بن محيد بن   - 1366"-59 .129
كاسب قاال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أيب سلمة وأيب عبد هللا األغر عن 

بقى ثلث م قال ينزل ربنا تبارك وتعاىل حني يأن رسول هللا صلى هللا عليه وسل»أيب هريرة 
 الليل اآلخر كل ليلة فيقول من يسألين فأعطيه من يدعوين فأستجيب له من يستغفرين فأغفر

 «صالة آخر الليل على أوله كانوا يستحبونله حىت يطلع الفجر فلذلك 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

هام يعرفه  علم هللا تعاىل نعم القدر املقصود ابإلف قوله: )ينزل ربنا( حقيقة النزول تفوض إىل

                                         
 3/1101جامع العلوم واحلكم ت ماهر الفحل  (1)
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 (1)كل واحد وهو أن ذلك الوقت قرب". 
 

[ من فتنة احمليا هو ابلقصر مفعل من احلياة أريد به احلياة وابملمات 2060"]-60 .130
املوت قوله فذكر الفتنة اخل الفتنة هي االمتحان واالختبار واملراد ها هنا سؤال امللكني روى 
أمحد يف كتاب الزهد وأبو نعيم يف احللية عن طاوس قال إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 

 (2)أن يطعموا عنهم تلك األايم".  حبونوكانوا يست
 

ن يطعموا أ فكانوا يستحبون"طاوس قال إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا -61 .131
عنهم تلك األايم وروى بن جريج يف مصنفه عن احلرث بن أيب احلرث عن عبيد بن عمري 

ني صباحا قد عقال يفنت رجالن مؤمن ومنافق فأما املؤمن فيفنت سبعا وأما املنافق فيفنت أرب
أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور قال يف النهاية يريد مسألة منكر ونكري من الفتنة وهي 
االمتحان واالختبار قريبا من فتنة الدجال قال الكرماين وجه الشبه بني الفتنتني الشدة واهلول 

 (3)والعموم". 
 

يف النهاية  [ ما يذهب عين مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة قال3329"]-62 .132
املذمة ابلفتح مفعلة من الذم وابلكسر من الذمة والذمام وقيل هي ابلكسر والفتح احلق 
واحلرمة اليت يذم مضيعها واملراد مبذمة الرضاع احلق الالزم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما 

لمرضعة عند أن يهبوا ل وكانوا يستحبونيسقط عين حق املرضعة حىت أكون قد أديته كامال 
 (4)ال الصيب شيئا سوى أجرهتا". فص
 

ال: ق -صلى هللا عليه وسلم  -وعن معقل بن يسار أن النيب  -( 502")-63 .133
 رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.« اقرءوا على مواتكم يس»
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كلم مبا ال تعليه واملواالة لئال يضجر، ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويQـــــــــــــــــــــــــــــ
يليق قالوا: وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كالمه، وكأن املراد بقوله: ال إله إال 

 هللا أي، وقول حممد رسول هللا فإهنا ال تقبل إحدامها إال ابألخرى كما علم.

 -عرضه »واملراد مبواتكم موتى املسلمني، وأما موتى غريهم فيعرض عليهم اإلسالم كما 
على عمه عند السياق وعلى الذمي الذي كان خيدمه فعاده وعرض  -هللا عليه وسلم  صلى

وكأنه خص يف احلديث موتى أهل اإلسالم؛ ألهنم الذين يقبلون ذلك؛ « عليه اإلسالم فأسلم
وألن حضور أهل اإلسالم عندهم هو األغلب خبالف الكفار فالغالب أنه ال حيضر مواتهم 

 إال الكفار

1 - 
حيسن أن يذكر املريض بسعة رمحة هللا ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه ملا أخرجه مسلم )فائدة( 

ال ميوتن »يقول قبل موته:  -صلى هللا عليه وسلم  -من حديث جابر " مسعت رسول هللا 
قال »ويف الصحيحني مرفوعا من حديث أيب هريرة قال « أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل

أن يلقنوا  ونكانوا يستحبوروى ابن أيب الدنيا عن إبراهيم " قال  «هللا أان عند ظن عبدي يب
 العبد حماسن عمله عند موته لكي حيسن ظنه بربه ".

وقد قال بعض أئمة العلم إنه حيسن مجع أربعني حديثا يف الرجاء تقرأ على املريض فيشتد 
ه عند سياق ئحسن ظنه ابهلل فإنه تعاىل عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجا

ه وسلم صلى هللا علي -أنه »املوت فهو حممود أخرجه الرتمذي إبسناد جيد من حديث أنس 
 -دخل على شاب وهو يف املوت فقيل كيف جتدك قال: أرجو هللا وأخاف ذنويب فقال  -

: ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا ما -صلى هللا عليه وسلم 
 «نه مما خياف.يرجوه، وأم

1 - 
)فائدة( أخرى: ينبغي أن يوجه من هو يف السياق إىل القبلة ملا أخرجه احلاكم وصححه من 

اء بن حني قدم املدينة سأل عن الرب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »حديث أيب قتادة 
حتضر ا معرور قالوا: تويف، وأوصى بثلث ماله لك اي رسول هللا، وأوصى أن يوجه القبلة إذا

 : أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده مث-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
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: ال أعلم ، وقال احلاكم« ذهب فصلى عليه، وقال: اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلت
 (1)يف توجيه احملتضر للقبلة غريه.". 

 

ا كانو ال: ق -أحد التابعني  -رضي هللا عنه  -"وعن ضمرة بن حبيب -64 .134
إذا سوي على امليت قربه، وانصرف الناس عنه. أن يقال عند قربه: اي فالن، قل:  يستحبون

ال إله إال هللا، ثالث مرات، اي فالن: قل ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد، رواه سعيد 
 وللطرباين حنوه من حديث أيب أمامة مرفوعا مطوال. -بن منصور موقوفا 

 ]تلقني امليت[ Qـــــــــــــــــــــــــــــ

)وعن ضمرة بفتح الضاد املعجمة وسكون امليم ابن حبيب ابحلاء املهملة( ابحلاء املهملة 
مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة أحد التابعني محصي ثقة روى عن شداد بن أوس وغريه 

هملة مغري امل )قال: كانوا( ظاهره الصحابة الذين أدركهم )يستحبون إذا سوي( بضم السني.
الصيغة من التسوية )على امليت قربه وانصرف الناس عنه أن يقال عند قربه: اي فالن قل: ال 
إله إال هللا ثالث مرات اي فالن قل: ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي حممد. رواه سعيد بن 

ه ظمنصور موقوفا( على ضمرة بن حبيب )وللطرباين حنوه من حديث أيب أمامة مطوال( ولف
أن  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا أان مت فاصنعوا يب كما أمر رسول هللا »عن أيب أمامة 

كم فقال: إذا مات أحد من إخوان -صلى هللا عليه وسلم  -نصنع مبواتان، أمران رسول هللا 
 فسويتم الرتاب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل: اي فالن ابن فالنة فإنه يسمعه

يب مث يقول: اي فالن ابن فالنة فإنه يقول: أرشدان رمحك هللا ولكن ال تشعرون فليقل: وال جي
اذكر ما كنت عليه يف الدنيا من شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وأنك 
رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا وابلقرآن إماما فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد 

بيد صاحبه، فيقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من قد لقن حجته فقال رجل: اي رسول منهما 
سناده قال املصنف: إ« هللا فإن مل يعرف أمه قال: ينسبه إىل أمه حواء اي فالن بن حواء

صاحل وقد قواه أيضا يف األحكام له قلت قال اهليثمي بعد سياقه ما لفظه: أخرجه الطرباين 
 سناده مجاعة مل أعرفهم ويف هامشه: فيه عاصم بن عبد هللا ضعيف.يف الكبري " ويف إ
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مث قال والراوي عن أيب أمامة سعيد األزدي بيض له أبو حامت قال األثرم: قلت ألمحد بن 
حنبل هذا الذي تصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقول: اي فالن ابن فالنة قال: ما 

 ت أبو املغرية ويروى فيه عن أيب بكر بن أيب مرميرأيت أحدا يفعله إال أهل الشام حني ما
عن أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وقد ذهب إليه الشافعية وقال يف املنار: إن حديث التلقني 

 (1)هذا حديث ال يشك أهل املعرفة ابحلديث يف وضعه وأنه". 
 

 "وعمرو: ابن دينار.-65 .135

 -وقيل: ابملهملةابلنون والفاء والذال املعجمة  -وأبو معبد: انفذ
 القرشي اهلامشي احلجازي موىل عبد هللا بن عباس. مسع: عبد هللا بن

 عباس. روي عنه: عمرو بن دينار، وأبو الزبري املكي، والقاسم بن

 أيب بزة، قال أمحد وأبو زمعة: ثقة. مات ابملدينة سنة أربع ومائة.

 ( .1روي له اجلماعة )

 وهبذا استدل بعض السلف أنهقوله: " يعلم" على صيغة اجملهول. 

يستحب رفع الصوت ابلتكبري والذكر عقيب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين: ابن حزم 
 الظاهر". وقال ابن بالل: أصحاب املذاهب

ب[  -2/56املتنوعة وغريهم متفقون على عدم استحباب/ رفع الصوت ابلتكبري والذكر ]
 يث على أنه جهر ليعلمهم صفةحاشا ابن حزم. ومحل الشافعي هذا احلد

 الذكر؛ ال ابنه كان دائما، قال: وأختار لْلمام واملأموم أن يذكر هللا بعد

 الفراغ من الصالة وخيفيان ذلك، إال أن يقصدا التعليم فيعلما مث يسرا.

 وقال الطربي: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من األمراء

  من خلفه، وقال غريه: مل أجد أحداوالوالة، يكرب بعد صالته ويكرب

 كانوا يستحبونمن الفقهاء قال هبذا إال ابن حبيب يف "الواضحة": 

 التكبري يف العساكر والبعوث إثر صالة الصبح والعشاء. وروي ابن

 القاسم، عن مالك: إنه حمدث. وعن عبيدة: هو بدعة. وقال ابن
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 يفعل حني حدث بهبالل: وقول ابن عباس هذا فيه داللة أنه مل يكن 

 ألنه لو كان يفعل مل يكن لقوله معىن، فكان التكبري أبثر الصلوات مل

 يواظب الرسول عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بالزم

 فرتكوه خشية أن يظن أنه مما ال تتم الصالة إال به، فلذلك كرهه من كرهه

 رايت الصفوفمن الفقهاء، وفيه داللة أن ابن عباس كان يصلي يف أخ

 لكونه صغريا. واحلديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

__________ 

 (1)( .". 6358/ 29( املصدر السابق )1)
 

"قريبا من فتنة الدجال، وال يتكرر مع قوله: )عذاب القرب( ؛ ألن العذاب -66 .136
لصرب، واملمات: امرتب على الفتنة والسبب غري املسبب، وقيل: فتنة احمليا االبتالء مع زوال 

السؤال يف القرب مع احلرية، وهو من العام بعد اخلاص ؛ ألن عذاب القرب داخل حتت فتنة 
 املمات، وفتنة الدجال داخلة حتت فتنة احمليا.

وروى الرتمذي احلكيم عن سفيان الثوري: إن امليت إذا سئل، من ربك؟ تراءى له الشيطان 
 ال الثبات له حني يسأل، مث روي بسند جيد عنفيشري إىل نفسه أان ربك، فلذا ورد سؤ 

 إذا وضع امليت يف قربه أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. كانوا يستحبونعمرو بن مرة 

 إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ من أربع: من»ويف مسلم عن أيب هريرة مرفوعا: " 
" قال  «ت، ومن شر املسيح الدجالعذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملما

احلافظ: فهذا يعني أن هذه االستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا على غريه من 
األدعية. وما ورد أن املصلي يتخري من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه االستعاذة وقبل 

، وقال هالسالم، انتهى. وحديث ابن عباس أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك ب
مسلم بعده: بلغين أن طاوسا قال البنه: أدعوت هبا يف صالتك؟ قال: ال، قال: أعد 
صالتك؛ ألن طاوسا رواه عن ثالثة أو أربعة، وهذا البالغ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، 
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 (1)وهو يدل على أنه يرى وجوبه، وبه قال بعض أهل الظاهر". 
 

ول املعتكف حتت سقف، قال أبو "ابملستحب، ومر اخلالف يف جواز دخ-67 .137
عمر: األصل يف األشياء اإلابحة، ومل مينع هللا وال رسوله من ذلك، وال اتفق على املنع منه 

 يعين فاألرجح جوازه.

)حدثنا زايد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر األواخر من رمضان ال 
ه اس( حتصيال للمستحب ليصل اعتكافيرجعون إىل أهاليهم حىت يشهدوا الفطر مع الن

 بصالة العيد فيكونون قد وصلوا نسكا بنسك.

انوا ك)قال زايد: قال مالك: وبلغين( ذلك )عن أهل الفضل الذين مضوا( ، قال النخعي: 
ذلك، )وهذا أحب ما مسعت إيل يف ذلك( يدل على أنه مسع االختالف فيه،  يستحبون

وقول سحنون: إنه سنة جممع عليها اخلالف موجود فلم جيمع عليها، وقد قال األوزاعي 
 والشافعي وأبو حنيفة: خيرج إذا غربت الشمس من آخر أايمه.

صاهلما، رف الشرع ابتوقول ابن املاجشون: إن خرج فسد اعتكافه ألن كل عبادتني جرى ع
فإن اتصاهلما على الوجوب كالطواف وركعتيه. مل يقل هبذا أحد فيما علمته، قاله أبو عمر.". 

(2) 
 

[ الغشي بفتح الغني وإسكان الشني والغشي بكسر الشني وتشديد 905"]-68 .138
ل االياء ومها مبعىن الغشاوة وهو معروف حيصل بطول القيام ويف احلر ويف غري ذلك من األحو 

ما علمك هبذا الرجل يف رواية البن مردويه يف تفسريه زايدة الذي بعث فيكم الذي يقال له 
حممد قال القاضي ذهب بعضهم إىل أنه ميثل له يف القرب واألظهر أنه يسمى له وال ميثل 
فيقال ما علمك هبذا الرجل فيقول املؤمن هو رسول هللا ويقول املنافق مسعت الناس يقولون 

لت هكذا جاء مفسرا يف الصحيح فائدة روى أمحد بن حنبل يف الزهد وأبو نعيم يف شيئا فق
يطعموا عنهم تلك  أن فكانوا يستحبوناحللية عن طاوس أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 
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األايم إسناده صحيح وله حكم الرفع وذكر بن جريج يف مصنفه عن عبيد بن عمري أن 
عن  بعني صباحا وسنده صحيح أيضا وذكر بن رجب يف القبوراملؤمن يفنت سبعا واملنافق أر 

جماهد أن األرواح على القبور سبعة أايم من يوم الدفن ال تفارقه ومل أقف على سنده وذكر 
عبد اجلليل القصري يف شعب اإلميان أن األرواح ثالثة أقسام منعمة ومعذبة وحمبوسة حىت 

 مدة حبسها للسؤال ال نعيم هلا وال عذاب عنتتخلص من الفتانني وأورده غريه وقال إهنا 
عروة قال ال تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس قال النووي هذا قول له انفرد 

 (1)به واملشهور أنه يقال كسفت الشمس والقمر وانكسفا وخسفا واخنسفا". 
 

 ا"خيرجوا كل ما عندهم وتنتظر عياهلم الفضلة كما يفعله كثري من الناس ونقلو -69 .139
إفضال هذه الفضلة املذكورة وهذا احلديث أصل ذلك كله قوله  كانوا يستحبونأن السلف 

)نزل النيب صلى هللا عليه وسلم يف السفل وأبو أيوب يف العلو مث ذكر كراهة أيب أيوب لعلوه 
ومشيه فوق رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأن النيب صلى هللا عليه وسلم حتول إىل 

ه ا نزوله صلى هللا عليه وسلم أوال فىالسفل فقد صرح بسببه وأنه أرفق به وأبصحابالعلو( أم
وقاصديه وأما كراهة أيب أيوب فمن األدب احملبوب اجلميل وفيه إجالل أهل الفضل واملبالغة 
يف األدب معهم والسفل والعلو بكسر أوهلما وضمه لغتان وفيه منقبة ظاهرة أليب أيوب 

عنه من أوجه منها نزوله صلى هللا عليه وسلم ومنها أدبه معه ومنها األنصاري رضي هللا 
موافقته يف ترك الثوم وقوله )إين أكره ما تكره( ومن أوصاف احملب الصادق أن حيب ما 
أحب حمبوبه ويكره ما كره قوله )فكان يصنع للنيب صلى هللا عليه وسلم طعاما فإذا جيء به 

اجته مث موضع أصابعه( يعين إذا بعث إليه فأكل منه حإليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع 
 (2)رد الفضلة أكل أبو أيوب من موضع أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم". 

 

 ابب وقت الفجر -"-70 .140

فيه: زيد بن اثبت حدثهم: )أهنم تسحروا مع النيب عليه السالم، مث قاموا إىل  - 47/ 
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وفيه: سهل بن سعد  - 48و ستني آية( . / الصالة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر مخسني أ
يقول: )كنت أتسحر يف أهلي، مث يكون سرعة يب أن أدرك صالة الفجر مع رسول هللا 

وفيه: عائشة: )كن نساء املؤمنات يشهدن مع رسول  - 49)صلى هللا عليه وسلم(( . / 
يوهتن، حني بهللا )صلى هللا عليه وسلم( صالة الفجر متلفعات مبروطهن، مث ينقلنب إىل 

يقضني الصالة، ال يعرفهن أحد من الغلس( . أمجع العلماء على أن وقت صالة الصبح 
طلوع الفجر، وهو البياض املعرتض ىف األفق الشرقى، واختلفوا ىف التغليس هبا هل هو أفضل 
أم اإلسفار، فممن كان يغلس ابلفجر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو موسى، وابن الزبري، 

ول مالك، والليث، واألوزاعى، والشافعى، وأمحد، وإسحاق. وممن كان يسفر ابلصبح: وهو ق
انوا كابن مسعود، وأبو الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، وأصحاب عبد هللا. وقال ابن سريين: 

أن ينصرفوا من الصبح، وأحدهم يرى مواقع نبله، وهو قول أىب حنيفة وأصحابه،  يستحبون
 (1)فضل اإلسفار مبا رواه شعبة، عن أىب داود،". والثورى، واحتجوا ل

 

"منهم زيد بن اثبت، وعبد الرمحن بن عوف أهنما كاان يركعان الركعتني بعد -71 .141
املغرب ىف بيوهتما. وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت عثمان، وإنه ليسلم من 

صلوهنا بواب املسجد فياملغرب فما أرى رجال واحدا يصليهما ىف املسجد، كانوا يبتدرون أ
إىل بيوهتم،  أتخري الركعتني بعد املغرب كانوا يستحبونىف بيوهتم. وقال ميمون بن مهران: 

وكانوا يؤخروهنا حىت تشتبك النجوم. وروى عن طائفة أهنم كانوا يتنفلون النوافل كلها ىف 
تى أهله. أي بيوهتم دون املسجد، روى عن عبيدة أنه كان ال يصلى بعد الفريضة شيئا حىت

وقال األعمش: ما رأيت إبراهيم متطوعا حياته ىف مسجد إال مرة صلى بعد الظهر ركعتني. 
وكانت طائفة ال تتنفل إال ىف املسجد، روى عن عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر، أنه كان 
يصلى سبحته مكانه، وكان أبو جملز يصلى بني الظهر والعصر ىف املسجد األعظم. وروى 

القاسم، عن مالك، قال: التنفل ىف املسجد هو شأن الناس ىف النهار، وابلليل ىف بيوهتم، ابن 
وهو قول الثورى. وقال الطربى به، وقال: واحلجة هلذا القول ما حدثنا به أمحد بن احلسن 
الرتمذى، حدثنا حممد بن يوسف الفرايىب، حدثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن 
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حذيفة، قال: صليت مع الرسول العشاء اآلخرة، مث صلى حىت مل يبق  املنهال، عن زر، عن
 (1)ىف املسجد واحد، وقال: حدثنا ابن محيد، حدثنا يعقوب،". 

 

"قد كان هنى / عليه السالم، مث أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان، ومل يقل إال -72 .142
آلاثر وعمل تعضده ا خريا، مل أر بذلك أبسا. وروى عنه أنه كان يضعف زايرهتا، وقوله الذى

به السلف أوىل ابلصواب، واألمة جممعة على زايرة قرب الرسول، وأىب بكر، وعمر، وال جيوز 
على اإلمجاع اخلطأ، قاله املهلب. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قرب النىب )صلى هللا 

الم عليك لسعليه وسلم( ، فقال: السالم عليك اي رسول هللا، السالم عليك اي أاب بكر، ا
اي أبتاه. رواه معمر، عن أيوب، عن انفع. قال املهلب: ومعىن النهى عن زايرة القبور، إمنا  
كان ىف أول اإلسالم عند قرهبم بعبادة األواثن، واختاذ القبور مساجد، وهللا أعلم، فلما 

ى هاستحكم اإلسالم، وقوى ىف قلوب الناس، وأمنت عبادة القبور والصالة إليها، نسخ الن
عن زايرهتا، ألهنا تذكر اآلخرة وتزهد ىف الدنيا. وقد حدثنا أبو املطرف القنازعى، قال: 
حدثنا أبو حممد بن عثمان، قال أبو عبد هللا الشبلى الزاهد: حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا 

قوا عن أال يتفر  كانوا يستحبونموسى بن معاوية، عن حيىي بن ميان، عن طاوس، قال: 
أايم، ألهنم يفتنون وحياسبون ىف قبورهم سبعة أايم. وىف حديث أنس ما كان امليت سبعة 

عليه النىب، )صلى هللا عليه وسلم( ، من التواضع والرفق ابجلاهل، ألنه مل ينهر املرأة حني 
قالت له: إليك عىن، وعذرها مبصيبتها. وإمنا مل يتخذ بوابني، ألن هللا تعاىل أعلمه أنه يعصمه 

 (2)يه أنه من اعتذر إليه بعذر الئح أنه جيب عليه قبوله.". من الناس. وف
 

"خبروج من االعتكاف، وإمنا خو خروج ابملتاع الذى كانوا يبيتون فيه، وأيكلون -73 .143
ويشربون فيه، إذ ال حاجة هلم بشىء من ذلك ىف يوم عشرين الذى به ينقضى اعتكافهم 

هتم وا ليلة إحدى وعشرين إىل بيو للعشر األوسط، فإذا انقضى اليوم مبغيب الشمس خرج
خفافا من أثقاهلم، وقد بني ذلك أبو سعيد بقوله: )فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا( 
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ومل يقل: خرجنا من اعتكافنا، فأخرب هللا تعاىل نبيه أن الذى تطلب أمامك، فقال: )من  
ال غريه: ديث. قكان اعتكف معى فليعتكف العشر األواخر فإىن أريت هذه الليلة. .( احل

وأمجع العلماء أنه من اعتكف العشر األول أو األوسط أنه خيرج إذا غابت الشمس من آخر 
يوم من اعتكافه، وىف إمجاعهم على ذلك ما يوهن رواية من روى ىف ليلة إحدى وعشرين 
أنه خيرج من صبحها أو ىف صبيحتها، وأن الصواب رواية من روى خيرج فيها من اعتكافه، 

بعد الغروب، وإمجاعهم يقضى على ما اختلفوا فيه من اخلروج ملن اعتكف العشر  يعىن
 للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر حىت يكون غدوه كانوا يستحبوناألواخر. قال النخعى: 

منه إىل العيد، وهو قول أىب قالبة وأىب جملز، وبه قال مالك، وحكاه عن أهل الفضل، وهو 
وهب عن الليث، عن عقيل، أن ابن شهاب كان ال يرى  قول أمحد بن حنبل، وذكر ابن

أبسا أن ينصرف املعتكف إىل أهله إذا غابت الشمس ليلة الفطر، وهو قول الليث، 
واألوزاعى، والشافعى، وروى ابن القاسم عن مالك ىف العتبية: إن خرج من معتكفه ليلة 

 (1)الفطر أنه ال شىء عليه، وهذا". 
 

، من عمر بعريا، مث أعطاه ابن عمر، وقال: )اصنع به ما "النىب، عليه السالم-74 .144
فيه: النعمان، أن أابه أتى به النىب، عليه السالم، فقال: إىن حنلت ابىن  - 18شئت( . / 

هذا غالما، فقال: )أكل ولدك حنلت مثله؟( ، قال: ال، قال: )فأرجعه( ، وقد ذكره البخارى 
لى جور( . اختلف العلماء ىف الرجل ينحل ىف كتاب الشهادات، وقال فيه: )ال أشهد ع

بعض ولده دون البعض، فكرهه طاوس، وقال: ال جيوز ذلك، وال رغيف حمرق، وهو قول 
عروة، وجماهد، وبه قال أمحد، وإسحاق، قال إسحاق: فإن فعل فالعطية ابطلة، وإن مات 

وقال له:  نعمان،الناحل فهو مرياث بينهم. واحتجوا أبن النىب، عليه السالم، رد عطية ال
)اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم( ، وبقوله: )ال أشهد على جور( ، وأجاز ذلك مالك ىف 

هم ذكراان  أن يسوى بين كانوا يستحبوناألشهر عنه، وهو قول الكوفيني، والشافعى، وإن 
ه، تكانوا أو إاناث. وقال عطاء وطاوس: جيعل للذكر مثل حظ األنثيني، كما قسم هللا بعد مو 

وهو قول الثورى، وحممد بن احلسن، وأمحد، وإسحاق. وقال سحنون: إذا تصدق جبل ماله 
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ومل يكن فيما استبقى ما يكفيه، ردت صدقته، وإن أبقى من ذلك ما يكفيه جازت 
 (1)صدقته.". 

 

أن حيمد هللا اخلاطب ويصلى على نبيه مث خيطب املرأة، مث  كانوا يستحبون"-75 .145
أهل  مبثل ذلك من محد هللا والصالة على نبيه، مث يذكر إجابته، وأوجبها جييبه املخطوب إليه

الظاهر فرضا، واحتجوا أبن النىب )صلى هللا عليه وسلم( خطب حني زوج فاطمة، وأفعاله 
على الوجوب. واستدل الفقهاء على أهنا غري واجبة بقوله: )قد زوجتكها مبا معك من 

مر ذى ابل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو أقطع( ، أى القرآن( ، ومل خيطب، وبقوله: )كل أ
 انقص، ومل يقل: إن العقد ال يتم ألنه زوج املرأة ومل خيطب.

 ابب ضرب الدف ىف النكاح والوليمة -

فيه: الربيع بنت معوذ بن عفراء، جاء النىب، عليه السالم، فدخل حني بىن على،  - 41/ 
تل ت لنا يضربن ابلدف، ويندبن من قفجلس على فراشى كمجلسك مىن، فجعلت جويراي

من آابئى يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينا نىب يعلم ما ىف غد، فقال: )دعى هذه، وقوىل 
ابلذى كنت تقولني( . قال املهلب: السنة إعالن النكاح ابلدف والغناء املباح؛ ليكون ذلك 

رس وإن كان فيه إلمام إىل العفرقا بينه وبني السفاح الذى يستسر به. وفيه: إقبال العامل وا
لعب وهلو ما مل خيرج اللهو عن املباحات فيه. وفيه: جواز مدح الرجل ىف وجهه مبا فيه، وإمنا 

 (2)املكروه من ذلك مدحه مبا ليس فيه.". 
 

"الرجعية تلزمها ما أردفه من الطالق ىف عدهتا إبمجاع، كان له أن يوقع ىف كل -76 .146
طهر مل متس فيه طلقة؛ ألهنا زوجة مطلقة ىف طهر مل متس فيه، وقد روى هذا القول عن ابن 
مسعود أنه طالق للسنة. وليس هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقا للسنة، وكيف يكون 

 انية ال يكون بعدها إال حيضتان، والطلقة الثالثة ال يكون بعدها إالمطلقا للسنة والطلقة الث
حيضة واحدة، وهذا خالف السنة ىف العدة، ومن طلق كما قال مالك، شهد له اجلميع 
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أبنه طلق للسنة. وقال النخعى: بلغنا عن أصحاب رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( أهنم 
ى واحدة حىت تنقضى العدة. وقال الشافعى، أال يزيدوا ىف الطالق عل كانوا يستحبون

وأمحد، وأبو ثور: ليس ىف عدد الطالق سنة وال بدعة، وإمنا السنة ىف وقت الطالق، فمن 
طلق امرأته واحدة أو اثنتني أو ثالاث ىف طهر مل ميسها فيه، فهو مطلق للسنة، وحجتهم قوله 

من اثنتني وال ثالثة، وكذلك [ ، ومل خيص واحدة 1تعاىل: )فطلقوهن لعدهتن( ]الطالق: 
أمر ابن عمر ابلطالق ىف القرء الثاىن، ومل خيص واحدة من غريها. ومن جهة النظر أن من 
جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثالاث، وإمنا السنة وردت ىف املوضع الذى خيشى فيه 

وقع ما شاء وجاز أن ي احلمل أو تطول فيه العدة، فإذا كان طهر مل ميسها فيه أمن فيه احلمل
[ ، 1من الطالق ىف ذلك املوضع. فيقال هلم: قوله تعاىل: )فطلقوهن لعدهتن( ]الطالق: 

املراد منه أن ال يطلق ىف احليض، وكذلك حديث ابن عمر، وليس ىف اآلية واحلديث ما 
 (1)يتضمن العدد، وكيف يوقع العدد؟ مأخوذ من دليل آخر.". 

 

 وج كموج البحرابب الفتنة الىت مت -"-77 .147

ند أن يتمثلوا هبذه األبيات ع كانوا يستحبونوقال ابن عيينة، عن خلف بن حوشب: 
الفنت، قال امرؤ القيس: احلرب أول ما تكون فتية حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها مشطاء 
ينكر لوهنا وتغريت تسعى بزينتها لكل جهول ولت عجوزا غري ذات حليل مكروهة للشم 

فيه: حذيفة، قال عمر: أيكم حيفظ قول رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(  - 35والتقبيل / 
ىف الفتنة؟ قال: فتنة الرجل ىف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر 
ابملعروف والنهى عن املنكر، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن الىت متوج كموج البحر، 

 املؤمنني، إن بينك وبينها اباب مغلقا، قال عمر: أيكسر قال: ليس عليك منها أبس اي أمري
الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، قال عمر: إذا ال يغلق أبدا، قلت: أجل، قلنا حلذيفة: 
أكان عمر يعلم الباب، قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أىن حدثته حديثا ليس 

لباب مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ فقال: ا ابألغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمران
وفيه: أبو موسى، خرج النىب )صلى هللا عليه وسلم( إىل حائط من حوائط  - 36عمر. / 
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املدينة حلاجته وخرجت ىف إثره، فلما دخل احلائط، جلست على اببه، وقلت: ألكونن اليوم 
ه وسلم( وقضى )صلى هللا عليبواب النىب )صلى هللا عليه وسلم( ومل أيمرىن، فذهب النىب 

حاجته، وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودالمها ىف البئر، فجاء أبو بكر يستأذن 
عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حىت أستأذن لك، فوقف، فجئت إىل النىب )صلى هللا عليه 

 (1)وسلم( ، فقلت: اي نيب هللا،". 
 

148. 78-. . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . 

أن االشرتاط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو اثبت عنده بكل إحصار وقال ابن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ا أن يشرتطوا عند اإلحرام وكانوا ال يرون الشرط شيئ كانوا يستحبونحزم روينا عن إبراهيم 

قض ن أن يشرتطوا يف احلج قال ابن حزم هذا تنالو أن الرجل ابتلي، وروينا عنه كانوا يكرهو 
 ومرة كانوا يكرهون فأقل ما يف هذا ترك رواية إبراهيم الضطراهبا. كانوا يستحبونمرة 

)الثانية( فمن قال ابجلواز متسك هبذا احلديث ورأى أن األمر به ترخيص وتوسعة وختفيف 
ع املرض، قة مبصابرة اإلحرام مورفق وأنه يتعلق مبصلحة دنيوية وهي ما حيصل هلا من املش

ومن قال ابالستحباب رأى املصلحة فيه دينية وهو االحتياط للعبادة فإهنا بتقدير عدمه قد 
يعرض هلا مرض يشعث العبادة ويوقع فيها اخللل وهذا بعيد، ومن قال ابلوجوب محل األمر 

 عليه وسلم لى هللاص -على حقيقته وهو أبعد من الذي قبله ولو كان واجبا ملا أخل النيب 
لى هللا عليه ص -ولو فعلوا ذلك يف حجة النيب  -رضي هللا عنهم  -بفعله وال الصحابة  -

لنقل وقد صرح ابن عمر أبنه مل يشرتط كما تقدم ذكره وملا مل أيمر به إال هذه املرأة  -وسلم 
ا ومن هالواحدة بعد شكايتها له، علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره هذا السبب وهو شكوا

قال ابإلنكار منهم من ضعف احلديث كما تقدم ذكره ورده، ومنهم من أوله ويف أتويله 
 أوجه:

)أحدها( أنه خاص بضباعة حكاه اخلطايب عن بعضهم قال وقال يشبه أن يكون هبا مرض 
أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إمتام احلج وهذا كما أذن ألصحابه يف رفض احلج 

هم وقال النووي يف شرح مسلم بعد ذكره هذا املذهب ومحلوا احلديث على وليس ذلك لغري 
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أهنا قضية عني وأنه خمصوص بضباعة وحكاه يف شرح املهذب عن الروايين من أصحابنا مث 
قال وهذا أتويل ابطل وخمالف لنص الشافعي فأنه إمنا قال لو صح احلديث مل أعده ومل يتأوله 

 ومل خيصه.

حملي حيث حبستين ابملوت أي إذا أدركتين الوفاة انقطع إحرامي حكاه  )الثاين( أن معناه
النووي يف شرح املهذب عن إمام احلرمني مث قال وهذا أتويل ظاهر الفساد وعجبت من 

 جاللة اإلمام كيف قاله.

)الثالث( أن املراد التحلل بعمرة ال مطلقا حكاه احملب الطربي عن بعضهم ويرده حديث 
 (1)كره يف الفائدة اخلامسة". ضباعة الذي سنذ 

 

"الكبار أنه ذكر احلمد بعد التسمية كما هو دأب املصنفني يف مسودته كما -79 .149
ذكره يف بقية مصنفاته وإمنا سقط ذلك من بعض املبيضني فاستمر على ذلك وهللا تعاىل 

ره بباب دأعلم )بيان الرتمجة( ملا كان كتابه مقصورا على أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم ص
بدأ الوحي ألنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي وذكر اآلية تربكا وملناسبتها ملا ترجم له 
ألن اآلية يف أن الوحي سنة هللا تعاىل يف أنبيائه عليهم السالم وقال بعضهم لو قال كيف  

 يكان الوحي وبدؤه لكان أحسن ألنه تعرض لبيان كيفية الوحي ال لبيان كيفية بدء الوح
وكان ينبغي أن ال يقدم عليه عقب الرتمجة غريه ليكون أقرب إىل احلسن وكذا حديث ابن 
عباس رضي هللا تعاىل عنهما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ال يدل على 
بدء الوحي وال تعرض له غري أنه مل يقصد هبذه الرتمجة حتسني العبارة وإمنا مقصوده فهم 

رىء إذا قرأ احلديث علم مقصوده من الرتمجة فلم يشتغل هبا تعويال منه على السامع والقا
فهم القارىء واعرتض أبنه ليس قوله لكان أحسن مسلما ألان ال نسلم أنه ليس بياان لكيفية 
بدء الوحي إذ يعلم مما يف الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال املقام مث يف حال اخللوة 

ية املذكورة من الغط وحنوه مث ما فر هو منه الزم عليه على هذا التقدير بغار حراء على الكيف
أيضا إذ البدء عطف على الوحي كما قرره فيصح أن يقال ذلك إيرادا عليه وليس قوله كان 

افتتاح   ونكانوا يستحبينبغي أيضا مسلما إذ هو مبنزلة اخلطبة وقصد التقرب فالسلف 
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 هم فيه وليس وكذا حديث ابن عباس رضي هللا تعاىلكالمهم حبديث النية بياان إلخالص
عنهما مسلما إذ فيه بيان حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ابتداء نزول الوحي أو 
عند ظهور الوحي واملراد من حال ابتداء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان  

باديها قصة وقعت يف أحوال البعثة ومكما يف التعلق الذي للحديث اهلرقلي وهو أن هذه ال
أو املراد ابلباب جبملته بيان كيفية بدء الوحي ال من كل حديث منه فلو علم من جمموع ما 
يف الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحت الرتمجة )بيان اللغة( 

واب وقد قالوا مع على أبلباب أصله البوب قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وجي
 أبوبة وقال القتال الكاليب وامسه عبد هللا بن اجمليب يرثي حنظلة بن عبد هللا بن الطفيل.

 )هتاك أخبية والج أبوبة ... ملء الثواية فيه اجلد واللني(

قال الصغاين وإمنا مجع الباب أبوبة لالزدواج ولو أفرده مل جيز وأبواب مبوبة كما يقال أصناف 
ة والبابة اخلصلة والباابت الوجوه. وقال ابن السكيت البابة عند العرب الوجه واملراد مصنف

من الباب ههنا النوع كما يف قوهلم من فتح اباب من العلم أي نوعا وإمنا قال ابب ومل يقل  
كتاب ألن الكتاب يذكر إذا كان حتته أبواب وفصول والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد 

قال ابب ومل يقل كتاب قوله كيف اسم لدخول اجلار عليه بال أتويل يف ليس إال فلذلك 
قوهلم على كيف تبيع األمحرين وإلبدال االسم الصريح حنو كيف أنت أصحيح أم سقيم 
ويستعمل على وجهني أن يكون شرطا حنو كيف تصنع أصنع وأن يكون استفهاما إما 

ويقع خربا  ( فإنه أخرج خمرج التعجبحقيقيا حنو كيف زيدا وغريه حنو )كيف تكفرون ابهلل
حنو كيف أنت وحاال حنو كيف جاء زيد أي على أي حالة جاء زيد ويقال فيه كي كما 
يقال يف سوف. هو قوله كان من األفعال الناقصة تدل على الزمان املاضي من غري تعرض 

ال وهلذا ل إىل حلزواله يف احلال أو ال زواله وهبذا يفرق عن ضارفان معناه االنتقال من حا
جيوز أن يقال كان هللا وال جيوز صار. قوله بدء الوحي البدء على وزن فعل بفتح الفاء 
وسكون الدال ويف آخره مهز من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به ويف العباب بدأت ابلشيء 

 (1)بدأ ابتدأت به وبدأت الشيء". 
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 د( ابلنون أي: أصاب من"األوىل أو الدفعة األوىل. قوله: )فنال من أيب سعي-80 .150
عرضة ابلشتم، وهو من النيل، وهو اإلصابة. قوله: )مث دخل على مروان( ، وهو مروان بن 
احلكم، بفتح الكاف: ر األموي أبو عبد امللك، يقال: إنه رأى النيب، قاله الواقدي ومل حيفظ 

ن سنة اعنه شيئا، تويف النيب، وهو ابن مثان سنني، مات بدمشق لثالث خلون من رمض
مخس وستني وهو ابن ثالث وستني سنة، وقد تقدم ذكره يف ابب البزاق واملخاط. قوله: 
)فقال: مالك؟( أي فقال مروان، فكلمة: ما مبتدأ و: لك خربه. )و: البن أخيك( عطف 
عليه إبعادة اخلافض، وأطلق األخوة ابعتبار أن املؤمنني أخوة، وفيه أتييد لقول من قال إن 

دي أيب سعيد الذي دفعه غري الوليد، ألن أابه عقبة قتل كافرا. فإن قلت: مل مل املار بني ي
 يقل: وألخيك، حبذف األبن. قلت: نظرا إىل أنه كان شااب أصغر منه.

قوله: )فليدفعه( ، ويف رواية مسلم: )فليدفع يف حنره( . قال القرطيب: أي ابإلشارة، ولطيف 
ن م اجلازمة وبسكوهنا. قوله: )فإمنا هو شيطان( ، هذا ماملنع. قوله: )فليقاتله( ، بكسر الال

ابب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إمنا هو كشيطان، أو يراد به شيطان 
اإلنس، وإطالق الشيطان على املارد من اإلنس سائغ شائع، وقد جاء يف القرآن قوله تعاىل: 

خلطايب: معناه أن الشيطان حيمله على ( وقال ا211}شياطني اإلنس واجلن{ )األنعام: 
ذلك وحيركه إليه، وقد يكون أراد ابلشيطان املار بني يديه نفسه، وذلك أن الشيطان هو 
املارد اخلبيث من اجلن واإلنس. وقال القرطيب: وحيتمل أن يكون معناه: احلامل له على ذلك 

ليقاتله ني يديه فإن أىب فالشيطان، ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم: )ال يدع أحدا مير ب
فإن معه القرين( . وعند أبن ماجه: )قال: القرين( ، وقال املنكدري: فإنه معه العزى وقيل: 

 معناه: إمنا هو فعل الشيطان لشغل قلب املصلي، كما خيطر الشيطان بني املرء ونفسه.

لي، وزعم لمصذكر ما يستنبط منه من األحكام وهو على وجوه. األول: فيه اختاذ السرتة ل
ابن العريب أن الناس اختلفوا يف وجوب وضع السرتة بني يدي املصلي على ثالثة أقوال. 
األول: أنه واجب، فإن مل جيد وضع خطا، وبه قال أمحد، كأنه اعتمد حديث ابن عمر 
الذي صححه احلاكم: )ال تصلي إال إىل سرتة وال تدع أحدا مير بني يديك( . وعن أيب 

الصالة( : حدثنا سليمان، أظنه عن محيد بن هالل، قال عمر ابن اخلطاب:  نعيم يف )كتاب
لو يعلم املصلي ما ينقص من صالته ما صلى إال إىل شيء يسرته من الناس، وعند ابن أيب 
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شيبة، عن ابن مسعود: )إنه ليقطع نصف صالة املرء املرور بني يديه( . الثاين: أهنا مستحبة، 
ك والشافعي. الثالث: جواز تركها، وروي ذلك عن مالك. قلت: ذهب إليه أبو حنيفة ومال

إذا  حبونكانوا يستقال أصحابنا: األصل يف السرتة أهنا مستحبة. وقال إبراهيم النخعي: 
صلوا يف الفضاء أن يكون بني أيديهم ما يسرتهم. وقال عطاء، ال أبس برتك السرتة، وصلى 

 كر ذلك كله ابن أيب شيبة يف )مصنفه( .القاسم وسامل يف الصحراء إىل غري سرتة، ذ 

واعلم أن الكالم يف هذا على عشرة أنواع: األول: أن السرتة واجبة أو ال؟ وقد مر اآلن. 
الثاين: مقدار موضع يكره املرور فيه، فقيل: موضع سجوده، وهو اختيار مشس األئمة 

ة أذرع، : بثالثالسرخسي وشيخ اإلسالم قاضيخان، وقيل: مقدار صفني أو ثالثة، وقيل
وقيل: خبمسة أذرع. وقيل: أبربعني ذراعا، وقدر الشافعي وأمحد بثالثة أذرع، ومل حيد مالك 
يف ذلك حدا إال أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بني يديه. 
والثالث: أنه يستحب ملن صلى يف الصحراء أن يتخذ أمامه سرتة، وروى أبو داود من 

 هريرة أن رسول هللا قال: )إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن مل حديث أيب
جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن له عصا، فليخط خطا وال يضره ما مر أمامه( . وخرجه 
ابن حبان يف )صحيحه( وذكر عبد احلق أن ابن املديين وأمحد بن حنبل صححاه، وقال 

خذ به أمحد. وقال سفيان بن عيينة: مل جند شيئا عياض: هذا احلديث ضعيف وإن كان قد أ
نشد به هذا احلديث. وكان إمساعيل بن أمية إذا حدث هبذا احلديث يقول: عندكم شيء 
تشدون به، وأشار الشافعي إىل ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: 

 وال أبس به يف مثل هذا اجلكم.

: قدر ذراع، وقد ذكران الكالم فيه مستوىف فيما مضى عن الرابع: مقدار السرتة، قد ورد
قريب. واخلامس: ينبغي أن يكون يف غلظ اإلصبع ألن ما دونه ال يبدو للناظر من بعيد. 
والسادس: يقرب من السرتة، وقد مر الكالم فيه مستوىف يف ابب سرتة اإلمام سرتة ملن 

من  أو على األيسر، وأخرج أبو داود خلفه. والسابع: أن جيعل السرتة على حاجبه األمين،
حديث املقداد بن األسود، قال: )ما رأيت سول هللا يصلي إىل عود وال عمود وال شجرة 
إال جعله على حاجبه األمين أو األيسر، وال يصمد له صمدا( ، يعين مل يقصده قصدا 
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 (1)ابملواجهة،". 
 

 عليه النيب صلى هللا "ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد-81 .151
 وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته.

 

 مطابقته للرتمجة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم ستة: األول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 
ن بالسعدي البخاري، فالبخاري يروي عنه اترة بنسبته إىل أبيه ويقول: حدثنا إسحاق 

إبراهيم بن نصر، واترة ينسبه إىل جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاين: عبد الرزاق 
بن مهام. الثالث: عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، بضم اجليم. الرابع: عمرو بن دينار. 
اخلامس: أبو معبد، بفتح امليم وسكون العني املهملة وفتح الباء املوحدة ويف آخره دال 

وامسه انفذ، ابلنون وبكسر الفاء ويف آخره ذال معجمة. السادس: عبد هللا بن  مهملة:
 عباس، رضي هللا تعاىل عنهما.

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضعني. وفيه: اإلخبار كذلك يف 
موضع واحد وبصيغة اإلفراد من املاضي يف ثالثة مواضع. وفيه: القول يف ثالثة مواضع، 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وفيه: أن رواته ما بني خباري ومياين ومكي ومدين. وفيه: رواية 

 التابعي عن التابعي عن الصحايب.

ذكر من أخرجه غريه: أخرجه مسلم يف الصالة أيضا عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق: 
 وأخرجه أبو داود فيه عن حيىي بن موسى البلخي عن عبد الرزاق.

عناه: قوله: )كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم( أي: على زمانه، ومثل هذا ذكر م
حيكم له ابلرفع عند اجلمهور خالفا ملن شذ يف ذلك. قوله: )قال ابن عباس( هو موصول 
ابإلسناد األول كما يف رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به، قوله: )كنت 

لى األمر املستند إىل الظن الغالب. قوله: )بذلك( أي: برفع الصوت أعلم( فيه إطالق العلم ع
 إذا مسعته، أي: الذكر، واملعىن: كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر.
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ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت ابلتكبري والذكر 
ذاهب بن بطال: أصحاب املعقيب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين: ابن حزم، وقال ا

املتبعة وغريهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت ابلتكبري، والذكر، حاشا ابن حزم، 
ومحل الشافعي هذا احلديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر، ال أنه كان دائما. قال: 

قصد أن يواختار لْلمام واملأموم أن يذكر هللا بعد الفراغ من الصالة، وخيفيان ذلك، إال 
التعليم فيعلما مث يسرا. وقال الطربي: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من 
األمراء والوالة، يكرب بعد صالته ويكرب من خلفه، وقال غريه: مل أجد أحدا من الفقهاء قال 

ث إثر صالة التكبري يف العساكر والبعو  كانوا يستحبونهبذا إال ابن حبيب يف )الواضحة( : 
لصبح والعشاء، وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمدث، وعن عبيدة، وهو بدعة. وقال ابن ا

بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، فيه داللة أنه مل يكن 
يفعل حني حدث به، ألنه لو كان يفعل مل يكن لقوله معىن، فكان التكبري يف إثر الصلوات 

صلى هللا عليه وسلم، عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس مل يواظب الرسول، 
بالزم فرتكوه خشية أن يظن أنه مما ال تتم الصالة إال به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. 
وفيه: داللة أن ابن عباس كان يصلي يف أخرايت الصفوف لكونه صغريا. قلت: قوله: )إذا 

 صالة ابجلماعة يف بعض األوقات لصغره.انصرفوا( ظاهره أنه مل يكن حيضر ال

 

حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر وقال أخربين أبو معبد  - 842
عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال كنت أعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه 

 ( .841وسلم ابلتكبري )انظر احلديث 

 

هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، ووقع يف رواية احلميدي علي هو ابن املديين، وسفيان 
عن سفيان بصيغة احلصر ولفظه: )ما كنا نعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه وسلم، 
إال ابلتكبري( ، وكذا أخرجه مسلم عن ابن أيب عمر عن سفيان. واختلف يف كون ابن عباس 

ر اجلماعة، ألنه كان صغريا ممن ال يواظب قال ذلك، فقال عياض: الظاهر أنه مل يكن حيض
على ذلك، وال يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصالة مبا ذكره. وقال غريه: حيتمل أن يكون 
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حاضرا يف أواخر الصفوف، فكان ال يعرف انقضاءها ابلتسليم، وإمنا كان يعرفه ابلتكبري. 
د. الصوت يسمع من بع وقال ابن دقيق العيد: يؤخذ منه أنه مل يكن هناك مبلغ جهري

 (1)قوله:". 
 

"الزايرة ألن زوارات للمبالغة، وميكن أن يقال: إن النساء إمنا مينعن من إكثار -82 .152
الزايرة ملا يؤدي إليه اإلكثار من تضييع حقوق الزوج والتربج والشهرة والتشبه مبن يالزم القبور 

 الزائرات د، وعلى هذا يفرق بنيلتعظيمها، وملا خياف عليها من الصراخ وغري ذلك من املفاس
 والزوارات.

ويف )التوضيح( : وحديث بريدة صريح يف نسخ هني زايرة القبور، والظاهر أن الشعيب 
 والنخعي مل يبلغهما أحاديث اإلابحة.

وكان الشارع أييت قبور الشهداء عند رأس احلول فيقول: السالم عليكم مبا صربمت، فنعم عقىب 
وعمر وعثمان، رضي هللا تعاىل عنهم، يفعلون ذلك، وزار الشارع قرب  الدار، وكان أبو بكر

أمه، يوم الفتح يف ألف مقنع ذكره ابن أيب الدنيا، وذكر ابن أيب شيبة عن علي وابن مسعود 
وأنس، رضي هللا تعاىل عنهم، إجازة الزايرة، وكانت فاطمة، رضي هللا تعاىل عنها، تزور قرب 

قف ، كل مجعة. وكان عمر، رضي هللا تعاىل عنه، يزور قرب أبيه فيمحزة، رضي هللا تعاىل عنه
عليه ويدعو له، وكانت عائشة، رضي هللا تعاىل عنها، تزور قرب أخيها عبد الرمحن وقربه 
مبكة، ذكره أمجع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب: ال أبس بزايرة القبور واجللوس إليها والسالم 

ة ذلك رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وسئل مالك عن زاير  عليها عند املرور هبا، وقد فعل
القبور؟ فقال: قد كان هنى عنه مث أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان ومل يقل إال خريا مل أر 
بذلك أبسا. ويف )التوضيح( أيضا: واألمة جممعة على زايرة قرب نبينا، صلى هللا عليه وسلم، 

ا. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أيت قربه املكرم وأيب بكر وعمر، رضي هللا تعاىل عنهم
فقال: السالم عليك اي رسول هللا، السالم عليك اي أاب بكر، السالم عليك اي أبتاه. ومعىن 
النهي عن زايرة القبور إمنا كان يف أول اإلسالم عند قرهبم بعبادة األواثن واختاذ القبور 

الناس وأمنت عبادة القبور والصالة إليها مساجد، فلما استحكم اإلسالم وقوي يف قلوب 
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 ستحبونكانوا ينسخ النهي عن زايرهتا ألهنا تذكر اآلخرة وتزهد يف الدنيا وعن طاووس: 
أن ال يتفرقوا عن امليت سبعة أايم ألهنم يفتنون وحياسبون يف قبورهم سبعة أايم، وحاصل 

ء م يف هذا الزمان، وال سيما نساالكالم من هذا كله أن زايرة القبور مكروهة للنساء، بل حرا
مصر ألن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإمنا رخصت الزايرة لتذكر أمر اآلخرة 

 ولالعتبار مبن مضى وللتزهد يف الدنيا.

 

)ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان  - 23
 }قوا أنفسكم وأهليكم انرا{ ( النوح من سنته لقول هللا تعاىل:

 

أي: هذا ابب يف بيان قول النيب صلى هللا عليه وسلم. . إىل آخره، هذه الرتمجة بعينها لفظ 
حديث نذكره عن قريب مسندا. وقال بعضهم: هذا تقييد من املصنف ملطلق احلديث، 

لت: ال نسلم أن قومحل منه لرواية ابن عباس املقيدة ابلبعضية على رواية ابن عمر املطلقة. 
التقييد من املصنف، بل مها حديثان أحدمها مطلق واآلخر مقيد، فرتجم بلفظ احلديث املقيد 
تنبيها على أن احلديث املطلق حممول عليه، ألن الدالئل دلت على ختصيص العذاب ببعض 

 البكاء ال بكله، ألن البكاء بغري نوح مباح، كما سيأيت بيانه إن شاء هللا تعاىل.

وله: )إذا كان النوج( إىل آخره، ليس من احلديث املرفوع، بل هو من كالم البخاري، قاله وق
استنباطا. قوله: )من سنته( ، بضم السني وتشديد النون وكسر التاء املثناة من فوق، أي: 
من عادته وطريقته، وهكذا هو لألكثرين. وقال ابن قرقول: أي: مما سنه واعتاده، إذ كان 

أيمر بذلك أهله، وهو الذي أتوله البخاري، وهو أحد التأويالت يف احلديث.  من العرب من
وضبطه بعضهم: ابلباء، املوحدة املكررة أي: من أجله، وذكر عن حممد بن انصر أن األول 
تصحيف والصواب الثاين، وأي سنة للميت؟ ويف بعض النسخ: ابب إذا كان النوح من 

خص  تعاىل( إىل آخره، وجه االستدالل ابآلية أن الشسننه، وضبطه ابلنون. قوله: )لقول هللا
إذا كان انئحا وأهله يقتدون به فهو صار سببا لنوح أهله، فما وقى أهله من النار فخالف 
األمر، ويعذب بذلك قوله: )قوا( ، أمر للجماعة من: وقى يقي، وأصله أوقيوا، ألن األمر 

ها ي، وأصله: يوقي حذفت الواو، ولوقوعمن يقي: ق، وأصله أوق، فحذفت الواو تبعا ليق
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بني الياء والكسرة، فصار: يقي على وزن: يعي، واألمر منه: ق، وعلى األصل: أوق، فلما 
حذفت الواو منه تبعا للمضارع استغىن عن اهلمزة، فحذفت فصار: ق، على وزن: ع. 

 تقول: ق، قيا قوا. ومعىن: قوا إحفظوا ألنه من الوقاية، وهو احلفظ.

 (1)ل النيب صلى هللا عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته". وقا
 

"أي: الذي جتعله. قال ابن بطال: جتعل، برفع الالم، و: ما، كافة كفت: حىت -83 .153
عن عملها. قوله: )يف يف امرأتك( أي: يف فم امرأتك، وأصل فم: فوه، ألن اجلمع: أفواه، 

ان ا وعوضوا من اهلاء ميما، وقالوا: هذا فم وفموعند اإلفراد ال حيتمل الواو التنوين فحذفوه
وفموان، ولو كان امليم عوضا من الواو ملا اجتمعا. قوله: )أخلف( على صيغة اجملهول، يعين 
أخلف يف مكة بعد أصحايب املهاجرين املنصرفني معك؟ قال أبو عمر: حيتمل أن يكون ملا 

بل، أيقن أنه ال فقة، وتنفق فعل مستقمسع النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق ن
ميوت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه صلى هللا 
عليه وسلم بضرب من قوله: )لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا( . وهو قوله: )إنك لن ختلف 

صدر  الستفهام إمنافتعمل عمال صاحلا إال ازددت به رفعة ودرجة( ، وقال القرطيب: هذا ا
من سعد، رضي هللا تعاىل عنه، خمافة املقام مبكة إىل الوفاة، فيكون قادحا يف هجرته، كما 
نص عليه يف بعض الرواايت، إذ قال: )خشيت أن أموت ابألرض اليت هاجرت منها( . 
فأجابه صلى هللا عليه وسلم أبن ذلك ال يكون وإنه يطول عمره وقال عياض كان حكم 

ابقيا بعد الفتح هبذا احلديث وقيل إمنا كان ذلك ملن هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر  اهلجرة
بعده فال. قوله: )إال ازددت به( أي: ابلعمل الصاحل. قوله: )مث لعلك أن ختلف( املراد 
بتخلفه طول عمره، وكان كذلك عاش زايدة على أربعني سنة، فانتفع به قوم وتضرر به 

ل: ملا أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتاهبم فتاب بعضهم آخرون. وقال ابن بطا
وأصر بعضهم فقتلهم، فانتفع به من اتب وتضرر به اآلخرون، وحكى الطحاوي هذا عن 
بكري بن األشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك 

سيلمة، قال الطحاوي: ومثل هذا مل يقله عامر القول، وأن املرتدين كانوا يسجعون سجعة م
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استنباطا، وإمنا هو توقيف إما أن يكون مسعه من أبيه أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه، واعلم 
أن كلمة: لعل، معناها للرتجي إال إذا وردت عن هللا أو رسوله أو أوليائه، فإن معناها 

هلم  يت األمر أي أنفذته أي: متمهاالتحقيق. قوله: )اللهم أمض( بقطع اهلمزة، يقال: أمض
وال تنقصها عليهم فريجعون إىل املدينة. قوله: )وال تردهم على أعقاهبم( أي: برتك هجرهتم 
ورجوعهم عن مستقيم حامل املرضية، فيخيب قصدهم ويسوء حاهلم. ويقال لكل من رجع 

 ك من احلورإىل حال دون ما كان عليه: رجع على عقبه، وحار. ومنه احلديث: )أعوذ ب
بعد الكور( ، أي من النقصان بعد الزايدة. قوله: )لكن البائس( ابلباء املوحدة، ويف آخره 
سني مهملة، وهو الذي عليه أثر البؤس. أي: الفقر والعيلة، وقال األصيلي: البائس الذي 

 ( .7، القارعة: 12انله البؤس، وقد يكون مبعىن مفعول، كقوله: }عيشة راضية{ )احلاقة: 
أي: مرضية. قوله: )سعد بن خولة( ، مرفوع ألنه خرب لقوله: )البائس( ، وعامة املؤرخني 
يقولون: ابن خولة، إال أاب معشر، فإنه يقول: ابن خوىل، وقال ابن التني: خولة، ساكنة 
الواو عند أهل اللغة والعربية، وكذا رواه بعضهم. وقل الشيخ أبو احلسن: ما مسعنا قط أحدا 

بفتحها، واحملدثون على ذلك، قيل: إنه أسلم ومل يهاجر من مكة حىت مات هبا،  قرأه إال
وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدرا وغريها، وتويف مبكة يف حجة الوداع كما ذكرانه. 
قوله: )يرثي له( أي: يرق له ويرتحم عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قوله: )إن مات( 

ه مات ابألرض اليت هاجر منها، وهذا كالم سعد ابن أيب وقاص، ، بفتح اهلمزة أي: ألن
صرح به البخاري يف كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: )يرثي له صلى هللا عليه وسلم( 
فهو من كالم الزهري، وهو تفسري لقوله صلى هللا عليه وسلم: )لكن البائس سعد بن خولة( 

 أن ميوت بغريها. ، أي: رثي له حني مات مبكة، وكان يهوى

ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: هذا حديث اتفق أهل العلم على صحة سنده، وجعله 
مجهور الفقهاء أصال يف مقدار الوصية وأنه ال يتجاوز هبا الثلث، إال أن يف بعض ألفاظه 
 اختالفا عند نقلته، فمن ذلك ابن عيينة، قال فيه عن الزهري: عام الفتح، انفرد بذلك عن

ابن شهاب فيما علمت، وقد روينا هذا احلديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد العزيز 
ابن أيب سلمة وحيىي ابن سعيد األنصاري وابن أيب عتيق وإبراهيم بن سعد، فكلهم قال: عن 
ابن شهاب: عام حجة الوداع، كما قال مالك، وكذلك قال شعيب، قال ابن املنذر: الذين 
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اع، أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن خالد قالوا: حجة الود
عن عبد هللا بن عثمان عن عمر وبن القاريء )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم مكة 
عام الفتح فخلف سعدا مريضا حىت خرج إىل جنني، فلما قدم من اجلعرانة معتمرا دخل 

هللا إن يل ماال ... .( احلديث، والعمل على  عليه وهو وجع مغلوب، فقال سعد: اي رسول
هذا احلديث أن أهل العلم ال يرون أن يوصي الرجل أبكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص 

ثلث، يف الوصية اخلمس بعد الربع، والربع دون ال كانوا يستحبونمن الثلث. وقال الثوري: 
 (1)مني". ، وأمجع علماء املسلفمن أوصى ابلثلث فلم يرتك شيئا، فال جيوز له إال الثلث

 

"ثوب كائن على بدنه، قوله: )كان ميرض فيه( على صيغة اجملهول من -84 .154
التمريض، من مرضت فالان ابلتشديد إذا أقمت عليه ابلتعهد واملداواة، قوله: )به ردع( ، 
 أي: هبذا الثوب الذي عليه ردع، بفتح الراء وسكون الدال املهملة ويف آخره عني مهملة:
وهو اللطخ واألثر، وكلمة: من، يف قوله: )من زعفران( ، للبيان. قوله: )وزيدوا عليه( أي: 
على هذا الثوب. قوله: )فيهما( أي: يف املزيد والزيد عليه، وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: 

ما هفيها، فالضمري عائد إىل األثواب الثالثة، وإن كانت: فيهما، يعين ابلتثنية، فكأهنما جعل
جنسني: الثوب الذي كان ميرض فيه جنسا، والثوبني اآلخرين جنسا، فذكرمها بلفظ التثنية. 
ويف رواية أيب ذر: فيها إبفراد الضمري. قوله: )قلت: إن هذا خلق( أي: قالت عائشة: إن 
هذا الثوب الذي عليه خلق، بفتح اخلاء املعجمة والالم، أي: ابل، عتيق، ويف رواية أيب 

ند ابن سعد: )أال جتعلها جددا كلها؟ قال: ال( . ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم معاوية ع
املغاالة يف األكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك: )إن احلي أحق ابجلديد، إمنا هو للمهلة( ، بضم 
امليم وهو: القيح والصديد، وحيتمل أن يراد ابملهلة معناها املشهور، أي: اجلديد ملن يرى 

: قائه، ويروى: املهلة، بكسر امليم، وقال ابن األثري: فإمنا مها للمهل والرتاب، ويروىاملهلة يف ب
للمهلة، بضم امليم وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من اجلسد، ومنه قيل 
للنحاس الذائب: مهل. وقال ابن حبيب: املهلة، ابلكسر: الصديد وبفتحها من التمهل 

ألسود املظلم، ومنه قوله تعاىل: }يوم تكون السماء كاملهل{ )املعارج: وبضمها عكر الزيت ا
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( . وقال ابن دريد يف هذا احلديث إهنا صديد امليت، زعموا أن املهل ضرب من القطران، 8
وروى أبو داود من حديث علي، رضي هللا تعاىل عنه: )ال تغالوا يف الكفن فإنه يسلب 

 املغاالة وهي جماوزة العدد، واملعىن: ال تبالغوا. قوله: )يسلبسريعا( . قوله: )ال تغالوا( ، من 
. سريعا( يعين: يسلب امليت الكفن، واملعىن: يبلى عليه ويقطع وال يبقى وال ينتفع به امليت

فإن قلت: يعارضه حديث جابر، رضي هللا تعاىل عنه، أخرجه مسلم عنه قال: قال رسول 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه( ، ورواه الرتمذي أيضا، هللا، صلى هللا عليه وسلم: )إذا كفن 

ولفظه: )إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه( . ويف رواية احلارث بن أسامة وأمحد بن منيع: 
)إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإهنم يبعثون يف أكفاهنم ويتزاورون يف أكفاهنم( . ويف 

عاىل أيضا قال: قال رسول هللا، رضي هللا ترواية أيب نصر عن جابر، رضي هللا تعاىل عنه، 
عنه: )أحسنوا أكفان مواتكم فإهنم يتباهون ويتزاورون( . قلت: ال تعارض بينهما، ألن املراد 
به ليس ابملغاالة يف مثنه ورقته، وإمنا املراد به كونه جديدا أبيض، حكاه ابن املبارك عن سالم 

يق، وروى ن سريين أنه كان يعجبه الكفن الصفبن أيب مطيع، وروى ابن أيب شيبة عن حممد ب
ى أن تكون املرأة يف غالظ الثياب، ورو  كانوا يستحبونأيضا عن جعفر بن ميمون، قال: 

أيضا عن احلسن وحممد أنه: كان يعجبهما أن يكون الكفن كتاان، وروي أيضا عن ابن 
ع بينهما: ل يف اجلماحلنيفة. قال: ليس للميت من الكفن شيء، وإمنا هو تكرمة احلي. وقي

حيمل التحسني على الصفة، وحتمل املغاالة على الثمن، وقيل: التحسني حق امليت فإذا 
أوصى برتكه اتبع، كما فعل الصديق، رضي هللا تعاىل عنه، وحيتمل أن يكون اختار ذلك 

ابن  هالثوب بعينه ملعىن فيه من التربك به، لكونه كان جاهد فيه أو تعبد فيه، ويؤيده ما روا
سعد من طريق القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، قال أبو بكر: كفنوين يف ثويب اللذين  
كنت أصلي فيهما. قلت: حيتمل وجها آخر وهو أن الثوب الذي اختاره كان وصل إليه 

 من النيب صلى هللا عليه وسلم، فلذلك اختاره تربكا به، وحق له هذا االختيار.

ليث : استحباب التكفني يف الثياب البيض. وفيه: استحباب تثذكر ما يستفاد منه: فيه
الكفن. وفيه: جواز التكفني يف الثياب املغسولة. وفيه: إيثار احلي ابجلديد. وفيه: جواز دفن 
امليت ابلليل. وفيه: استحباب طلب املوافقة فيما وقع لألكابر تربكا بذلك. وفيه: أخذ املرء 

عاىل عنه.  بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته، رضي هللا تالعلم عمن دونه. وفيه: فضل أيب
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وفيه: أن وصية امليت معتربة يف كفنه وغري ذلك من أمره إذا وافق صوااب، فإن أوصى بسرف، 
فعن مالك: يكفن ابلقصد، فإن مل يوص مل ينقص عن ثالثة أثواب من جنس لباسه يف 

ني عن عادته، وال خالف يف جواز التكف حياته، ألن الزايدة عليها والنقص منها خروج به
يف خلق الثياب إذا كانت ساملة من القطع وساترة له، وقال أبو عمر: فيه: أن التكفني يف 
الثوب اجلديد واخللق سواء، واعرتض عليه ابحتمال أن يكون أبو بكر اختاره ملعىن من 

ساواة. وهللا يل فيه على املاملعاين اليت ذكرانها آنفا، وعلى تقدير أن ال يكون كذلك فال دل
 (1)أعلم.". 

 

"قول عطاء، وبه قال أبو ثور، وأما إدخال العمرة مع احلج فمنه منه مالك، -85 .155
وهو قول إسحاق وأيب ثور والشافعي يف اجلديد، وأجازه الكوفيون، وقالوا: يصري قاران، وذكر 

ن إدخال ة أن ال مينع مأنه قول عطاء، ولكنه أساء فيما فعل. قلت: القياس عند أيب حنيف
عمرة على حج، ألن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: )فلم حيل حىت 
حل( ويف رواية السرخسي: حىت أحل، بزايدة ألف يف أوله وفتح احلاء، وهي لغة مشهورة، 

 يقال: حل وأحل. قوله: )منهما( أي: من العمرة واحلجة.

 

 ذي احلليفة مث أحرم()ابب من أشعر وقلد ب - 601

 

أي: هذا ابب يف بيان من أشعر هديه. ويف بيان من قلده والكالم يف هذين الفصلني على 
 أنواع.

األول: يف تفسري اإلشعار لغة، وهو: من الشعور يف األصل وهو العلم ابلشيء: من شعر 
 .يشعر، من ابب نصر ينصر، إذا علم وأشعر من اإلشعار بكسر اهلمزة وهو اإلعالم

النوع الثاين: يف تفسريه شرعا، وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمىن حبديدة حىت تتلطخ 
ابلدم ظاهرا، وال نظر إىل ما فيه من اإليالم ألنه ال منع إال ما منعه الشرع، وذكر القزاز: 
أشعرها إشعارا وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكني، مسيت مبا حل فيها، وذلك ألن 
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عالمة تعرف هبا. ويف )احملكم( : هو أن يشق جلدها أو يطعنها حىت يظهر الذي فعل هبا 
الدم، وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعالمة بشق جلد سنامها عرضا من اجلانب 
األمين، هذا عند احلجازيني وأما العراقيون فاإلشعار عندهم تقليدها بقالدة، وقيل اإلشعار 

 يل دم مث يسلته، فيكون ذلك عالمة على كوهنا هداي.أن يكشط جلد البدنة حىت يس

النوع الثالث: يف كيفية اإلشعار، واالختالف الذي فيها قال أبو يوسف وحممد: كيفية 
اإلشعار أن يطعنها يف أسفل سنامها من اجلانب األيسر حىت يسيل الدم، وعند الشافعي 

ذلال أشعرها من األيسر، وإن   وأمحد يف قول: األمين، وقال السفاقسي: إذا كانت البدنة
كانت صعبة قرن بدنتني، مث قام بينهما وأشعر إحدامها من األمين واألخرى من األيسر. 
وقال ابن قدامة: وعن أمحد من اجلانب األيسر، ألن ابن عمر فعله، وبه قال مالك، وحكاه 

أ( اإلشعار يف اجلانب األيسر. ويف )شرح املوط كانوا يستحبونابن حزم عن جماهد، يقول: 
لألشبيلي: وجائز اإلشعار يف اجلانب األمين، ويف اجلانب األيسر، وكان ابن عمر، رضي هللا 
تعاىل عنهما، رمبا فعل هذا ورمبا فعل هذا، وأكثر أهل العلم يستحبون يف اجلانب األمين، 

ظهر  صلى هللا عليه وسلم صلى المنهم الشافعي وإسحاق حلديث ابن عباس: أن رسول هللا
بذي احلليفة مث دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمىن، مث سلت الدم عنها وقلدها 
بنعلني، أخرجه مسلم، وعند أيب داود: مث سلت الدم بيده، ويف لفظ: مث سلت الدم إبصبعه. 

عنق إىل ام من الوقال ابن حبيب: يشعر طوال، وقال السفاقسي عرضا، والعرض عرض السن
الذنب، وقال جماهد: أشعر من حيث شئت، مث قال: واإلشعار طوال يف شق البعري أخذا 
من جهة مقدم البعري إىل جهة عجزه، فيكون جمرى الدم عريضا فيتبني اإلشعار، ولو كان 

 مع عرض البعري كان جمرى الدم يسريا خفيفا ال يقع به مقصود اإلعالن ابهلدي.

يف صفة اإلشعار، ذهب مجهور العلماء إىل أن اإلشعار سنة، وذكر ابن أيب  النوع الرابع:
شيبة يف )مصنفه( أبسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس: إن شئت فأشعر وإن شئت فال، 
وقال ابن حزم يف )احمللى( : قال أبو حنيفة: أكره اإلشعار وهو مثلة، وقال: هذه طامة من 

ب عله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أف لكل عقل يتعقطوام العامل أن يكون مثلة شيء ف
حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويلزمه أن تكون احلجامة وفتح العرق مثله، فيمنع من 
ذلك. وهذه قولة ال نعلم أليب حنيفة فيها متقدم من السلف، وال موافق من فقهاء عصره 



155 

 

أعلم  سفاهة وقلة حياء، ألن الطحاوي الذي هوإال من ابتاله هللا تعاىل بتقليده. قلت: هذا 
الناس مبذاهب الفقهاء، وال سيما مبذهب أيب حنيفة، ذكر أن أاب حنيفة مل يكره أصل 
اإلشعار، وال كونه سنة، وإمنا كره ما يفعل على وجه خياف منه هالكها لسراية اجلرح، ال 

م ال الباب على العامة، ألهن سيما يف حر احلجاز مع الطعن ابلسنان، أو الشفرة، فأراد سد
يراعون احلد يف ذلك، وأما من وقف على احلد فقطع اجللد دون اللحم فال يكرهه، وذكر 
الكرماين صاحب املناسك عنه استحسانه، قال: وهو األصح، ال سيما إذا كان مببضع 

قدم من توحنوه، فيصري كالفصد واحلجامة، وأما قوله: وهذه قولة ال نعلم أليب حنيفة فيها م
السلف، فقول فاسد، ألن ابن بطال ذكر أن إبراهيم النخعي أيضا ال يرى ابإلشعار، وملا 
روى الرتمذي من حديث ابن عباس: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قلد نعلني، وأشعر اهلدي 

 (1)يف الشق األمين بذي احلليفة". 
 

أطراف شعر "طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه أخذ من -86 .156
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أايم العشر مبشقص معي وهو حمرم؟ قلت: قالوا: إهنا رواية 
شاذة، وقد قال قيس بن سعد عقيبها: والناس ينكرون ذلك، وقيل: حيتمل أن يكون يف 
قول معاوية: قصرت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشقص، حذف تقديره: قصرت 

أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قلت: يرد هذا ما يف رواية أمحد: قصرت أان شعري عن 
عن رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند املروة، أخرجه من طريق جعفر بن حممد عن 
أبيه عن ابن عباس، وقال ابن حزم: حيتمل أن يكون معاوية قصر رأس رسول هللا صلى هللا 

عرا الق استوفاه يوم النحر، ورد عليه أبن احلالق مل يبق شعليه وسلم بقية شعر مل يكن احل
يقصر، وال سيما وقد قسم صلى هللا عليه وسلم شعره بني الصحابة الشعرة والشعرتني، وأيضا 
فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يسع بني الصفا واملروة إال سعيا واحدا يف أول ما قدم، فماذا  

شقص( ، بكسر امليم وسكون الشني املعجمة وفتح القاف كان يصنع عند املروة؟ قوله: )مب
ويف آخره صاد مهملة، قال أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس ابلعريض، وقال ابن فارس 
وغريه: هو سهم فيه نصل عريض، وقال اجلوهري: املشقص هو كل نصل طال وعرض، 
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 وقال أبو عمر: وهو الطويل غري العريض.

 

 تع بعد العمرة()ابب تقصري املتم - 821

 

 أي: هذا ابب يف بيان تقصري املتمتع بعد إحالله من عمرته.

 

حدثنا حممد بن أيب بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن  - 1371
عقبة أخربين كريب عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال ملا قدم النيب صلى هللا عليه 

 ابلبيت وابلصفا واملروة مث حيلوا وحيلقوا أو يقصروا.وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا 

 وطرفه( . 5451)انظر احلديث 

مطابقته للرتمجة يف قوله: )أو يقصروا( ، واحلديث من أفراده، وحممد بن أيب بكر بن علي 
بن عطاء بن مقدم أبو عبد هللا الثقفي موالهم املعروف ابملقدمي البصري، وفضيل تصغري 

بصري، وموسى بن عقبة ابن أيب عياش األسدي املديين، مات سنة فضل بن سليمان ال
 أربعني ومائة.

وفيه: التخيري بني احللق والتقصري، وقد أمجع العلماء على أن التقصري جمزىء يف احلج والعمرة 
معا إال ما حكاه ابن املنذر عن احلسن البصري أنه كان يقول: يلزمه احللق يف أول حجة 

ن . قلت: فيهنظر، ألن ابن أيب شيبة روى يف )مصنفه( عن عبد األعلى عوال جيزيه التقصري
هشام عن احلسن يف الذي مل حيج قط، إن شاء حلق وإن شاء قصر، وهذا إسناد صحيح 
إىل احلسن يرد ما حكاه ابن املنذر عنه، نعم حكي ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ابن أيب 

ال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، وإن حج شيبة: حدثنا جرير عن مغرية عن إبراهيم ق
مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، واحللق أفضل، وإذا اعتمر الرجل ومل حيج قط فإن 
شاء حلق وإن شاء قصر، فإن كان متمتعا قصر مث حلق، والظاهر أن هذا الكالم من إبراهيم 

بة عن غندر أيب شيليس على سبيل الوجوب، بل الفضل واالستحباب، بدليل ما رواه ابن 
عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا حيبون أن حيلقوا يف أول حجة وأول عمرة، 

لرجل أول ل كانوا يستحبونوروي أيضا عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: 
 ما حيج أن حيلق وأول ما يعتمر أن حيلق.
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 )ابب الزايرة يوم النحر( - 921

 

يان زايرة احلج البيت ألجل الطواف به يوم النحر، واملراد به طواف الزايرة أي: هذا ابب يف ب
 الذي هو ركن من أركان احلج، ومسي طواف اإلفاضة أيضا.

وقال أبو الزبري عن عائشة وابن عباس رضي هللا تعاىل عنهم أخر النيب صلى هللا عليه وسلم 
 الزايرة إىل الليل

 

ء املوحدة وسكون الياء آخر احلروف: وامسه حممد بن مسلم أبو الزبري، بضم الزاي وفتح البا
بن تدرس، بلفظ املخاطب من املضارع من الدراسة، مر يف: ابب من شكى إمامه، وهذا 

 (1)تعليق وصله الرتمذي عن حممد بن بشار". 
 

"قبيلة كبرية منهم، واحلديث مضى هبذا اإلسناد خمتصرا يف املظامل، ومضت -87 .157
 يف الشروط.مباحثه مستوفاة 

قوله: )أو عمرة( ، كذا يف رواية الكشميهنيي ويف رواية غريه: أم عمرة. قوله: )فلما أن أقبلنا( 
، كلمة: أن، زائدة، قوله: )فليعجل( ، ويف رواية الكشميهين: )فليتعجل( ، فاألول من ابب 

ل األصمعي: االتفعيل، والثاين من ابب التفعل. قوله: )أرمك( براء وكاف، على وزن: أمحر. ق
األرمك لون خيالط محرته سواده، ويقال: بعري أرمك وانقة رمكاء، وعن ابن دريد: الرمك  
كل شيء خالطت غريته سوادا كدرا. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: أربك، 

ء اابلباء املوحدة أيضا، وامليم أشهر. قوله: )ليس فيه شية( ، بكسر الشني املعجمة وفتح الي
آخر احلروف اخلفيفة أي: ليس فيه ملعة من غري لونه، وعن قتادة يف قوله: )ال شية( ، أي: 
ال عيب، ويقال: الشية: كل لون خيالف معظم لون احليوان. قوله: )والناس خلفي( ، مجلة 
حالية من قوله: )وأان على مجل يل( ، أراد أن مجله كان يسبق مجال الناس. قوله: )فبينا أان  

( ، أي: يف حالة كان الناس خلفي. قوله: )إذا قام علي( ، جواب بينا أان كذلك، كذلك
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أي: إذ وقف اجلمل، يقال: قامت الدابة إذا وقفت من الكالل. قوله: )البالط( ، بفتح 
 الباء املوحدة، وهي احلجارة املفروشة، وقيل: هو موضع.

ا ضراب ال ت، فقال مالك: إذا ضرهبوقال ابن املنذر: اختلفوا يف املكرتي يضرب الدابة فتمو 
يضرب مثله، أو حيث ال يضرب ضمن، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور، ويقال: إذا ضرهبا 
ضراب يضرهبا صاحبها مثله ومل يتعد فليس عليه شيء، واستحسن هذا القول أبو يوسف 

 وحممد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إال أن يكون أمره بضرهبا.

 

 الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من اخليل( )ابب - 05

 

أي: هذا ابب يف بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك، والصعبة، 
بسكون العني: الشديدة والفحولة، بفتح الفاء واحلاء املهملة: مجع فحل، وقال الكرماين: 

 ولعل التاء فيه لتأكيد اجلمع كما يف: املالئكة.

 وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة ألهنا أجرأ وأجسر

 

راشد بن سعد املقرئي، بضم امليم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها مهزة، نسبة إىل: 
مقرأ، قرية من قرى دمشق، وهو اتبعي وروي عن ثوابن موىل سيدان رسول هللا، صلى هللا 

هم، مات سنة ثالثة عشر ومائة، والصحيح أنه مات عليه وسلم وأيب أمامة ومعاوية وغري 
سنة مثان ومائة، وليس له يف البخاري سوى هذا األثر الواحد. قوله: )السلف( ، أي: من 
الصحابة ومن بعدهم. قوله: )ألهنا أجرأ( ، أفعل من اجلراءة، ويكون أيضا من اجلري لكن 

ة، اجلسارة، ابجليم والسني املهملاألول ابهلمز والثاين بدونه. قوله: )وأجسر( أفعل من 
 واملفضل عليه حمذوف لداللة القرينة عليه، تقديره: أجرأ وأجسر من اإلانث، أو من املخصية.

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من اإلانث لشدهتا وجرأهتا، ومعلوم 
وسلم وال  ، صلى هللا عليهأن املدينة مل ختل من إانث اخليل ومل ينقل عن سيدان رسول هللا

مجلة أصحابه أهنم ركبوا غري الفحول، ومل يكن ذلك إال لفضلها إال ما ذكر عن سعد بن 
أيب وقاص رضي هللا تعاىل عنه، أنه كان له فرس أنثى بلقاء، وذكر سيف يف )الفتوح( : أهنا 

ننه( عن  )ساليت ركبها أبو حمجن حني كان عند سعد مقيدا ابلعراق، وذكر الدارقطين يف
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املقداد، قال: غزوت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر على فرس يل أنثى، وروى الوليد 
بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عبادة بن نسي، بضم النون وفتح السني املهملة، او ابن 

 ،إانث اخليل يف الغارات والبيات، وملا خفي من أمور احلرب كانوا يستحبونحمرييز: أهنم 
ويستحبون الفحولة يف الصفوف واحلصون، وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد بن 
الوليد، رضي هللا تعاىل عنه، أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا تدفع البول، وهي أقل 
صهيال، والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله، وروى أبو عبد الرمحن عن معاذ 

حيىي بن أيب كثري يرفعه: عليكم إبانث اخليل، فإن ظهورها عز وبطوهنا كنز، بن العالء عن 
 ويف لفظ: ظهورها حرز.

 

حدثنا أمحد بن حممد قال أخربان عبد هللا قال أخربان شعبة عن قتادة قال مسعت  - 2682
 (1)". -صلى هللا عليه وسلم   -
 

 )ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر( - 17"-88 .158

 

ب يف بيان الفتنة اليت متوج كموج البحر، قيل: أشار به إىل ما أخرجه ابن أيب أي: هذا اب
شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، رضي هللا تعاىل عنه: يف هذه األمة مخس فنت، 
فذكر األربعة، مث فتنة متوج كموج البحر وهي اليت يصبح الناس فيها كالبهائم أي: ال عقول 

 هلم.

ند أن يتمثلوا هباذه األبيات ع كانوا يستحبونخلف بن حوشب:  وقال ابن عيينة عن
 الفنت، قال امرؤ القيس:

 )احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول(

 

 )حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت عجوزا غري ذات حليل(

 

 )مشطاء ينكر لوهنا، وتغريت ... مكروهة للشم والتقبيل(
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أي: قال سفيان بن عيينة عن خلف ابخلاء والالم املفتوحتني ابن حوشب بفتح احلاء املهملة 
وسكون الواو وفتح الشني املعجمة وابلباء املوحدة كان من أهل الكوفة، روى عن مجاعة 
من كبار التابعني وأدرك بعض الصحابة لكن ال يعلم روايته عنهم، وكان عابدا من عباد أهل 

ري العجلي، وقال النسائي: ال أبس به، وأثىن عليه ابن عيينة، وليس له يف البخا الكوفة وثقه
إال هذا املوضع، قوله: كانوا أي: السلف. قوله: عند الفنت أي: عند نزوهلا. قوله: قال امرؤ 
القيس كذا وقع عند أيب ذر يف نسخته، واحملفوظ أن هذه األبيات لعمرو بن معد يكرب 

ري ه املربد يف الكامل وتعليق سفيان هذا وصله البخاري يف التاريخ الصغالزبيدي، وقد جزم ب
عن عبد هللا بن حممد املسندي: حدثنا سفيان بن عيينة. قوله: فتية بفتح الفاء وكسر التاء 
املثناة من فوق وتشديد الياء آخر احلروف أي: شابة، وجيوز فيه ضم الفاء ابلتصغري، وجيوز 

ا الرفع فعلى أنه خرب وذلك أن احلرب مبتدأ وأول ما تكون بدل منه فيه الرفع والنصب. وأم
وما مصدرية وتكون اتمة تقديره: أول كوهنا، وفتية خرب املبتدأ، وقال الكرماين: وجاز يف: 
أول، وفتية، أربعة أوجه: نصبهما ورفعهما، ونصب األول ورفع الثاين، والعكس. وكان، إما 

يبني وجه ذلك. قلت: وجه نصبهما أن يكون األول منصواب انقصة وإما اتمة، مث سكت ومل 
على الظرف، وفتية مرفوعا على اخلربية، وتكون انقصة، والتقدير: احلرب يف أول حاهلا فتية، 
ووجه العكس أن يكون األول مبتدأ اثنيا أو بدال من احلرب. ويكون اتمة، وقد خبط بعضهم 

روف بزينتها بكسر الزاي وسكون الياء آخر احليف هذا املكان يعرفه من يقف عليه. قوله: 
وابلنون، ورواه سيبويه، ببزهتا، ابلباء املوحدة والزاي املشددة، والبزة اللباس اجليد. قوله: حىت 
إذا اشتعلت بشني معجمة وعني مهملة، يقال: اشتعلت النار إذا ارتفع هليبها وإذا، جيوز أن 

باء ا قوله: ولت قوله: وشب ابلشني املعجمة واليكون ظرفية وجيوز أن يكون شرطية وجواهب
املوحدة املشددة يقال: شبت احلرب إذا اتقدت. قوله: ضرامها بكسر الضاد املعجمة وهو 
ما اشتعل من احلطب. قوله: غري ذات حليل بفتح احلاء املهملة وكسر الالم وهو الزوج، 

ر ني املعجمة اختالط الشعويروى ابخلاء املعجمة وهو ظاهر. قوله: مشطاء من مشط ابلش
األبيض ابلشعر األسود، وجيوز يف إعرابه النصب على أن يكون صفة لعجوز، وجيوز فيه 
الرفع على أن يكون خرب مبتدأ حمذوف، أي: هي مشطاء. قوله: ينكر على صيغة اجملهول. 
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 ولوهنا مرفوع به أي: بدل حسنها بقبح، ووقع يف رواية احلميدي والسهيلي يف الروض

 طاء جزت رأسهامش

قوله: مكروهة نصب على احلال من الضمري الذي يف: تغريت، واملراد ابلتمثيل هبذه األبيات 
استحضار ما شاهدوه ومسعوه من حال الفتنة فإهنم يتذكرون إبنشادها ذلك فيصدهم عن 

 الدخول فيها حىت ال يغرتوا بظاهر أمرها أوال.

 

ا أيب، حدثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثن - 7096
 (1)حدثنا شقيق مسعت". 

 

"السالم لربكته وذكرت يف اشتقاقه مخسني قوال يف شرحي ملشارق األنوار وغريه -89 .159
 والدجال لشؤمه انتهى

 )وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات( منسل احلياة واملوت

ا والشهوات ته من االفتتان ابلدنيقال بن دقيق العيد فتنة احمليا ما يعرض لْلنسان مدة حيا
واجلهاالت وأعظمها والعياذ ابهلل أمر اخلامتة عند املوت وفتنة املمات جيوز أن يراد هبا الفتنة 
عند املوت أضيفت إليه لقرهبا منه ويكون املراد بفتنة احمليا على هذا ما قبل ذلك وجيوز أن 

 يراد هبا فتنة القرب

 فتنون يف قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وال يكونوقد صح يف حديث أمساء إنكم ت
مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القرب ألن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غري 

 املسبب

وقيل أراد بفتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب وبفتنة املمات السؤال يف القرب مع احلرية وهذا 
لقرب داخل حتت فتنة املمات وفتنة الدجال داخلة حتت من العام بعد اخلاص ألن عذاب ا

فتنة احمليا وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول عن سفيان الثوري إن امليت إذا سئل من 
 ربك تراءى له الشيطان فيشري إىل نفسه أين أان ربك فلهذا ورد سؤال التثبت له حني يسأل

قولوا إذا وضع امليت يف القرب أن ي ستحبونكانوا يمث أخرج بسند جيد إىل عمرو بن مرة 
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اللهم أعذه من الشيطان كذا يف الفتح )من املأمث( إما مصدر أمث الرجل أو ما فيه اإلمث أو 
ما يوجب اإلمث )واملغرم( أي الدين يقال غرم بكسر الراء أي ادان قيل واملراد به ما يستدان 

 تمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك وقدفيما ال جيوز أو فيما جيوز مث يعجز عن أدائه وحي
 استعاذ صلى هللا عليه وسلم من غلبة الدين

وقال القرطيب املغرم الغرم وقد نبه يف احلديث على الضرر الالحق من املغرم وهللا أعلم )فقال 
قائل( أي عائشة كما يف رواية النسائي )ما أكثر( ابلنصب وما تعجبية )ما تستعيذ( ما 

تعاذتك )إن الرجل( املراد به اجلنس )إذا غرم( بكسر الراء أي لزمه دين واملراد مصدرية أي اس
استدان واختذ ذلك دأبه وعادته كما يدل عليه السياق )حدث( أي أخرب عن ماضي األحوال 
لتمهيد عذر يف التقصري )فكذب( ألنه إذا تقاضاه رب الدين ومل حيضره ما يؤدي به دينه 

 ول يل ما لغائب إذا حضر أؤدي دينكيكذب ليتخلص من يده ويق

وقال بن حجر أي حدث الناس عن حاله ومعاملته فكذب عليهم حىت حيملهم على إدانته 
وإن كان معدما أو الصرب عليه لريبح فيه شيئا يبقى له قبل وفائه )ووعد( أي يف املستقبل 

وعد ن حجر و أبن يقول أعطيك غدا أو يف املدة الفالنية )فأخلف( أي يف وعده وقال ب
 (1)ابلوفاء". 

 

"صالهتم حىت نزلت )قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون( فأقبلوا -90 .160
أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده  وكانوا يستحبونعلى صالهتم ونظروا أمامهم 

 وصله احلاكم بذكر أيب هريرة فيه ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال يف آخره فطأطأ
رأسه انتهى )فاشتد قوله يف ذلك( إما بتكرير هذا القول أو غريه مما يفيد املبالغة يف الزجر 
)لينتهني( وهو جواب قسم حمذوف وفيه روايتان للبخاري فاألكثرون بفتح أوله وضم اهلاء 
وحذف الياء املثناة وتشديد النون على البناء للفاعل والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح 

فوقية واهلاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول )أو لتحفظن( بضم ال
 الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي لتسلنب

قال يف النيل ال خيلو احلال من أحد األمرين إما االنتهاء عنه وإما العمى وهو وعيد عظيم 
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ان  أن يكون عند الدعاء أو عند غريه إذا كوهتديد شديد وإطالقه يقتضي أبنه ال فرق بني
 ذلك يف الصالة كما وقع به التقييد

والعلة يف ذلك أنه إذا رفع بصره إىل السماء خرج عن مست القبلة أعرض عنها وعن هيئة 
 الصالة والظاهر أن رفع البصر حال الصالة حرام ألن العقوبة ابلعمى ال تكون إال عن حمرم

 ة أنه مكروه وابلغ بن حزم فقال تبطل الصالة به انتهىواملشهور عند الشافعي

 قال املنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

 

[ )يف مخيصة( بفتح املعجمة وكسر امليم وابلصاد املهملة كساء مربع له علمان قاله 914]
 احلافظ

ون كوقال يف النهاية مخيصة هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل ال تسمى مخيصة إال أن ت
سوداء معلمة وكانت من لباس الناس قدميا ومجعها اخلمائص )شغلتين( ويف رواية للبخاري 

 أهلتين ومها مبعىن واحد )أعالم هذه( يعين اخلميصة

وقال يف اللسان علم الثوب رقمة يف أطرافه )إىل أيب جهم( هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة 
كان    عليه وسلم إبرسال اخلميصة ألنهالقرشي العدوي صحايب مشهور وإمنا خصه صلى هللا

أهداها للنيب صلى هللا عليه وسلم كما رواه يف املوطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت 
أهدى أبو جهم بن حذيفة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخيصة هلا علم فشهد فيها 

ار ما بري بن بكالصالة فلما انصرف قال ردي هذه اخلميصة إىل أيب جهم ووقع عند الز 
خيالف ذلك فأخرج من وجه مرسل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت خبميصتني سوداوين 

 فلبس إحدامها وبعث األخرى إىل أيب جهم

 (1)وأليب داود من طريق أخرى وأخذ كرداي أليب جهم". 
 

"أيب شيبة من رواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين كانوا يلتفتون يف -91 .161
حىت نزلت قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون فأقبلوا على صالهتم صالهتم 

أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده ووصله احلاكم  وكانوا يستحبونونظروا أمامهم 
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بذكر أيب هريرة فيه ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال يف آخره فطأطأ رأسه قوله 
ديد ي بضم الياء وسكون النون وفتح املثناة واهلاء والياء وتشلينتهني كذا للمستملي واحلمو 

النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد وللباقني لينتهن بفتح أوله وضم اهلاء على البناء 
للفاعل قوله أو لتخطفن أبصارهم وملسلم من حديث جابر بن مسرة أوال ال ترجع إليهم يعين 

ن فقيل هو وعيد وعلى هذا فالفعل املذكور حرام وأفرط ب أبصارهم واختلف يف املراد بذلك
حزم فقال يبطل الصالة وقيل املعىن أنه خيشى على األبصار من األنوار إىل تنزل هبا املالئكة 
على املصلني كما يف حديث أسيد بن حضري اآليت يف فضائل القرآن إن شاء هللا تعاىل أشار 

 بن سلمة عن أيب جملز أحد التابعني وأو هنا للتخيريإىل ذلك الداودي وحنوه يف جامع محاد 
نظري قوله تعاىل تقاتلوهنم أو يسلمون أي يكون أحد األمرين إما املقاتلة وإما اإلسالم وهو 
خرب يف معىن األمر صلى يف مخيصة هلا أعالم فقال شغلتين أعالم هذه اذهبوا هبا إىل أيب 

 جهم وأتوين أبنبجانية

 

 ت يف الصالة()قوله ابب االلتفا

مل يبني املؤلف حكمه لكن احلديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إمجاع لكن اجلمهور 
على أهنا للتنزيه وقال املتويل حيرم إال للضرورة وهو قول أهل الظاهر وورد يف كراهية االلتفات 

 الصرحيا على غري شرطه عدة أحاديث منها عند أمحد وبن خزمية من حديث أيب ذر رفعه 
يزال هللا مقبال على العبد يف صالته ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف ومن حديث 
احلارث األشعري حنوه وزاد فإذا صليتم فال تلتفتوا وأخرج األول أيضا أبو داود والنسائي 
واملراد اباللتفات املذكور ما مل يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله وسبب كراهة االلتفات 

أن يكون لنقص اخلشوع أو لرتك استقبال القبلة ببعض البدن قوله عن أبيه هو أبو حيتمل 
الشعثاء احملاريب ووافق أاب األحوص على هذا اإلسناد شيبان عند بن خزمية وزائدة عند 
النسائي ومسعر عند بن حبان وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أيب عطية عن مسروق 

مسعر عن أشعث عن أيب وائل فهذا اختالف على أشعث  ووقع عند البيهقي من رواية
والراجح رواية أيب األحوص وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن عمري عن أيب عطية عن 
عائشة ليس بينهما مسروق وحيتمل أن يكون لألشعث فيه شيخان أبوه وأبو عطية بناء على 
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 (1)نها". أن يكون أبو عطية محله عن مسروق مث لقي عائشة فحمله ع
 

"شرح املشارق قوله فتنة احمليا وفتنة املمات قال بن دقيق العيد فتنة احمليا ما -92 .162
يعرض لْلنسان مدة حياته من االفتتان ابلدنيا والشهوات واجلهاالت وأعظمها والعياذ ابهلل 
أمر اخلامتة عند املوت وفتنة املمات جيوز أن يراد هبا الفتنة عند املوت أضيفت إليه لقرهبا منه 

كون املراد بفتنة احمليا على هذا ما قبل ذلك وجيوز أن يراد هبا فتنة القرب وقد صح يعين يف وي
حديث أمساء اآليت يف اجلنائز إنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وال يكون 
مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القرب ألن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غري 

رية وقيل أراد بفتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب وبفتنة املمات السؤال يف القرب مع احل املسبب
وهذا من العام بعد اخلاص ألن عذاب القرب داخل حتت فتنة املمات وفتنة الدجال داخلة 
حتت فتنة احمليا وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول عن سفيان الثوري أن امليت إذا 

بك تراءى له الشيطان فيشري إىل نفسه إين أان ربك فلهذا ورد سؤال التثبت له سئل من ر 
 القرب إذا وضع امليت يف كانوا يستحبونحني يسأل مث أخرج بسند جيد إىل عمرو بن مرة 

أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان قوله واملغرم أي الدين يقال غرم بكسر الراء أي ادان قيل 
ن فيما ال جيوز وفيما جيوز مث يعجز عن أدائه وحيتمل أن يراد به ما هو واملراد به ما يستدا

أعم من ذلك وقد استعاذ صلى هللا عليه وسلم من غلبة الدين وقال القرطيب املغرم الغرم وقد 
نبه يف احلديث على الضرر الالحق من املغرم وهللا أعلم قوله فقال له قائل مل أقف على امسه 

لنسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها مث وجدت يف رواية ل
فقلت اي رسول هللا ما أكثر ما تستعيذ إخل قوله ما أكثر بفتح الراء على التعجب وقوله إذا 
غرم بكسر الراء قوله ووعد فأخلف كذا لألكثر ويف رواية احلموي وإذا وعد أخلف واملراد 

ه وعن الزهري الظاهر أنه معطوف على اإلسناد املذكور أن ذلك شأن من يستدين غالبا قول
فكأن الزهري حدث به مطوال وخمتصرا لكن مل أره يف شيء من املسانيد واملستخرجات من 
طريق شعيب عنه إال مطوال ورأيته ابللفظ املختصر املذكور سندا ومتنا عند املصنف يف  

 أخرجه مسلم من طريق صاحلكتاب الفنت من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري وكذلك 
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وقد استشكل دعاؤه صلى هللا عليه وسلم مبا ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
أتخر وأجيب أبجوبة أحدها أنه قصد التعليم ألمته اثنيها أن املراد السؤال منه ألمته فيكون 

ام خوف هللا لز املعىن هنا أعوذ بك ألميت اثلثها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإ
وإعظامه واالفتقار إليه وامتثال أمره يف الرغبة إليه وال ميتنع تكرار الطلب مع حتقق اإلجابة 
ألن ذلك حيصل احلسنات ويرفع الدرجات وفيه حتريض ألمته على مالزمة ذلك ألنه إذا  

اذة عكان مع حتقق املغفرة ال يرتك التضرع فمن مل يتحقق ذلك أحرى ابملالزمة وأما االست
من فتنة الدجال مع حتققه أنه ال يدركه فال إشكال فيه على الوجهني األولني وقيل على 
الثالث حيتمل أن يكون ذلك قبل حتقق عدم إدراكه ويدل عليه قوله يف احلديث اآلخر عند 

 مسلم إن خيرج وأان فيكم فأان حجيجه احلديث وهللا أعلم

 

اد كله سوى حتانية والزاي املفتوحتني مث نون واإلسن[ قوله عن أيب اخلري هو اليزين ابلت834]
طرفيه مصريون وفيه اتبعي عن اتبعي وهو يزيد عن أيب اخلري وصحايب عن صحايب وهو عبد 
هللا بن عمرو بن العاص عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه هذه رواية الليث عن يزيد 

د ح من ذلك رواية أيب الوليومقتضاها أن احلديث من مسند الصديق رضي هللا عنه وأوض
الطيالسي عن الليث فإن لفظه عن أيب بكر قال قلت اي رسول هللا أخرجه البزار من طريقه 

 (1)وخالف عمرو بن احلارث الليث فجعله من مسند عبد هللا بن عمرو ولفظه". 
 

تكبري يف ال كانوا يستحبون"السلف إال ما حكاه بن حبيب يف الواضحة أهنم -93 .163
عقب الصبح والعشاء تكبريا عاليا ثالاث قال وهو قدمي من شأن الناس قال بن  العساكر

بطال ويف العتبية عن مالك أن ذلك حمدث قال ويف السياق إشعار أبن الصحابة مل يكونوا 
يرفعون أصواهتم ابلذكر يف الوقت الذي قال فيه بن عباس ما قال قلت يف التقييد ابلصحابة 

الصحابة إال القليل وقال النووي محل الشافعي هذا احلديث على  نظر بل مل يكن حينئذ من
أهنم جهروا به وقتا يسريا ألجل تعليم صفة الذكر ال أهنم داوموا على اجلهر به واملختار أن 
اإلمام واملأموم خيفيان الذكر إال إن احتيج إىل التعليم قوله وقال بن عباس هو موصول 
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ة مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به قوله كنت ابإلسناد املبدأ به كما يف رواي
أعلم فيه إطالق العلم على األمر املستند إىل الظن الغالب قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم 

 بذلك أي برفع الصوت إذا مسعته أي الذكر واملعىن كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم

 

له  ان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار قو [ قوله حدثين على هو بن املديين وسفي842]
كنت أعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتكبري وقع يف رواية احلميدي عن 
سفيان بصيغة احلصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال 

باس قال كون بن عابلتكبري وكذا أخرجه مسلم عن بن أيب عمر عن سفيان واختلف يف  
ذلك فقال عياض الظاهر أنه مل يكن حيضر اجلماعة ألنه كان صغريا ممن ال يواظب على 
ذلك وال يلزم به فكان يعرف انقضاء الصالة مبا ذكر وقال غريه حيتمل أن يكون حاضرا يف 
أواخر الصفوف فكان ال يعرف انقضاءها ابلتسليم وإمنا كان يعرفه ابلتكبري وقال بن دقيق 
العيد يؤخذ منه أنه مل يكن هناك مبلغ جهري الصوت يسمع من بعد قوله ابلتكبري هو أخص 
من رواية بن جريج اليت قبلها ألن الذكر أعم من التكبري وحيتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك 
فكان املراد أن رفع الصوت ابلذكر أي ابلتكبري وكأهنم كانوا يبدءون ابلتكبري بعد الصالة 

يح والتحميد وسيأيت الكالم على ذلك يف احلديث الذي بعده قوله قال علي هو قبل التسب
بن املديين املذكور وثبتت هذه الزايدة يف رواية املستملي والكشميهين وزاد مسلم يف روايته 
املذكورة قال عمرو يعين بن دينار وذكرت ذلك أليب معبد بعد فأنكره وقال مل أحدثك هبذا 

يه قبل ذلك قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن قال عمرو قد أخربتن
حدثه به انتهى وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة احلديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدال وألهل احلديث فيه تفصيل قالوا إما أن جيزم برده أو ال وإذا جزم فإما أن 

ى ن مل جيزم ابلرد كأن قال ال أذكره فهو متفق عندهم عليصرح بتكذيب الراوي عنه أو ال فإ
قبوله ألن الفرع ثقة واألصل مل يطعن فيه وإن جزم وصرح ابلتكذيب فهو متفق عندهم على 
رده ألن جزم الفرع بكون األصل حدثه يستلزم تكذيب األصل يف دعواه أنه كذب عليه 

عندهم  ومل يصرح ابلتكذيب فالراجح وليس قبول قول أحدمها أبوىل من اآلخر وإن جزم ابلرد
قبوله وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب اجلمهور فىهذه الصورة إىل القبول وعن بعض احلنفية 
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ورواية عن أمحد ال يقبل قياسا على الشاهد ولْلمام فخر الدين يف هذه املسألة تفصيل حنو 
ارض مه سقط لوجود التعما تقدم وزاد فإن كان الفرع مرتددا يف مساعه واألصل جازما بعد

وحمصل كالمه آنفا أهنما إن تساواي فالرد وإن رجح أحدمها عمل به وهذا احلديث من أمثلته 
 (1)وأبعد من قال إمنا نفى أبو". 

 

 ")قوله ابب دخول مكة هنارا أو ليال(-94 .164

أورد فيه حديث بن عمر يف املبيت بذي طوى حىت يصبح وهو ظاهر يف الدخول هنارا وقد 
ه مسلم من طريق أيوب عن انفع بلفظ كان ال يقدم مكة إال ابت بذي طوى حىت أخرج

يصبح ويغتسل مث يدخل مكة هنارا وأما الدخول ليال فلم يقع منه صلى هللا عليه وسلم إال 
يف عمرة اجلعرانة فإنه صلى هللا عليه وسلم أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال فقضى أمر 

ابجلعرانة كبائت كما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث  العمرة مث رجع ليال فأصبح
حمرش الكعيب وترجم عليه النسائي دخول مكة ليال وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 

أن يدخلوا مكة هنارا وخيرجوا منها ليال وأخرج عن عطاءإن  كانوا يستحبونالنخعي قال 
أن  عليه وسلم إنه كان إماما فأحبشئتم فادخلوا ليال إنكم لستم كرسول هللا صلى هللا 

يدخلها هنارا لرياه الناس انتهى وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن 
يدخلها هنارا قوله ابب من أين يدخل مكة أورد فيه حديث مالك عن انفع عن بن عمر 

ية السفلى نقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخل من الثنية العليا وخيرج من الث
أخرجه عن إبراهيم بن املنذر عن معن بن عيسى عنه وليس هو يف املوطأ وال رأيته يف غرائب 
مالك للدارقطين ومل أقف عليه إال من رواية معن بن عيسى وقد اتبع إبراهيم بن املنذر عليه 
 عبد هللا بن جعفر الربمكي وقد عز على اإلمساعيلي استخراجه فأخرجه عن بن انجية عن

البخاري مثله وزاد يف آخره يعين ثنييت مكة وهذه الزايدة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث 
أخرج احلديث عن عبد هللا بن جعفر الربمكي عن معن بن عيسى مثله وقد ذكره املصنف 

                                         
 2/326فتح الباري البن حجر  (1)



169 

 

 (1)يف الباب الذي بعده من طريق أخرى عن انفع وسياقه أبني من سياق مالك". 
 

 غريه يف الغزو( ")قوله ابب من ضرب دابة-95 .165

 أي إعانة له ورفقا به

 

[ قوله حدثنا مسلم هو بن إبراهيم وتقدم هذا احلديث هبذا اإلسناد يف املظامل خمتصرا 2861]
وساقه هنا اتما وقد تقدمت مباحثه مستوفاة يف الشروط قوله أم عمرة يف رواية الكشميهين 

ن أمحر واملراد له أرمك براء وكاف وز أو بدل أم قوله فليعجل يف رواية الكشميهين فليتعجل قو 
به ما خالط محرته سواد قوله ليس فيها شية بكسر املعجمة وفتح التحتانية اخلفيفة أي عالمة 
واملراد أنه ليس فيه ملعة من غري لونه وحيتمل أن يريد ليس فيه عيب ويؤيده قوله والناس 

يب فيه من ه كان قواي يف سريه ال عخلفي فبينا أان كذلك إذ قام علي ألنه يشعر أبنه أراد أن
جهة ذلك حىت كأنه صار قدام الناس فطرأ عليه حينئذ الوقوف قوله إذ قام علي أي وقف 

 فلم يسر من التعب

 

 )قوله ابب الركوب على الدابة الصعبة(

بسكون العني أي الشديدة قوله والفحولة ابلفاء واملهملة مجع فحل والتاء فيه لتأكيد اجلمع  
زه الكرماين وأخذ املصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ألنه يف الغالب أصعب كما جو 

ممارسة من األنثى وأخذ كونه كان فحال من ذكره بضمري املذكر وقال بن املنري هو استدالل 
ضعيف ألن العود يصح على اللفظ ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على املؤنث وعكسه 

ى اللفظ وعلى املعىن قال وليس يف حديث الباب ما يدل اجلماعة فيجوز إعادة الضمري عل
على تفضيل الفحولة إال أن نقول أثىن عليه الرسول وسكت عن األنثى فثبت التفضيل 
بذلك وقال بن بطال معلوم أن املدينة مل ختل عن إانث اخليل ومل ينقل عن النيب صلى هللا 

اص  ول إال ما ذكر عن سعد بن أيب وقعليه وسلم وال مجلة من أصحابه أهنم ركبوا غري الفح
 كذا قال وهو حمل توقف وقد روى الدارقطين أن فرس املقداد كان أنثى
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[ قوله وقال راشد بن سعد هو املقرأ بفتح امليم وتضم وسكون القاف وفتح الراء 2862]
بعدها مهزة اتبعي وسط شامي مات سنة ثالث عشرة ومائة وما له يف البخاري سوى هذا 

الواحد قوله كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم وقوله أجرأ وأجسر هبمز أجرأ  األثر
من اجلراءة وبغري مهز من اجلري وأجسر ابجليم واملهملة من اجلسارة وحذف املفضل عليه 
اكتفاء ابلسياق أي من اإلانث أو املخصية وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا 

الوليد  إانث اخليل يف الغارات والبيات وروى وكانوا يستحبونألثر وزاد بن حمرييز حنو هذا ا
 (1)بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عبادة بن نسي". 

 

 الغارات إانث اخليل يف كانوا يستحبون"بنون ومهملة مصغرا وبن حمرييز أهنم -96 .166
ا ظهر من ملوالبيات وملا خفي من أمور احلرب ويستحبون الفحول يف الصفوف واحلصون و 

أمور احلرب وروى عن خالد بن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى ألهنا تدفع البول وهي 
أقل صهال والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله مث ذكر املصنف حديث أنس 
يف فرس أيب طلحة وقد تقدم قريبا وأن شرحه سبق يف كتاب اهلبة وأمحد بن حممد شيخه فيه 

املروزي ولقبه مردويه واسم جده موسى وقال الدارقطين هو الذي لقبه شبويه واسم جده هو 
 اثبت واألول أكثر

 

 )قوله ابب سهام الفرس(

 أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه

 

[ قوله وقال مالك يسهم للخيل والرباذين مجع برذون بكسر املوحدة وسكون الراء 2863]
اد اجلفاة اخللقة من اخليل وأكثر ما جتلب من بالد الروم وهلا جلد على وفتح املعجمة واملر 

ري السري يف الشعاب واجلبال والوعر خبالف اخليل العربية قوله لقوله تعاىل واخليل والبغال واحلم
لرتكبوها قال بن بطال وجه االحتجاج ابآلية أن هللا تعاىل امنت بركوب اخليل وقد أسهم هلا 

                                         
 6/66فتح الباري البن حجر  (1)



171 

 

 هللا عليه وسلم واسم اخليل يقع على الربذون واهلجني خبالف البغال واحلمري رسول هللا صلى
وكأن اآلية استوعبت ما يركب من هذا اجلنس ملا يقتضيه االمتنان فلما مل ينص على الربذون 
واهلجني فيها دل على دخوهلا يف اخليل قلت وإمنا ذكر اهلجني ألن مالكا ذكر هذا الكالم 

جني واملراد ابهلجني ما يكون أحد أبويه عربيا واآلخر غري عريب وقيل يف املوطإ وفيه واهل
اهلجني الذي أبوه فقط عريب وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى املقرف وعن أمحد اهلجني 
الربذون وحيتمل أن يكون أراد يف احلكم وقد وقع لسعيد بن منصور ويف املراسيل أليب داود 

ليه وسلم هجن اهلجني يوم خيرب وعرب العراب فجعل عن مكحول أن النيب صلى هللا ع
للعريب سهمني وللهجني سهما وهذا منقطع ويؤيده ما روى الشافعي يف األم وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن األقمر قال أغارت اخليل فأدركت العراب وأتخرت الرباذن فقام 

ادعي ذلك عمر فقال هبلت الو بن املنذر الوادعي فقال ال أجعل ما أدرك كمن مل يدرك فبلغ 
أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال فكان أول من أسهم للرباذين دون سهام العراب 
ويف ذلك يقول شاعرهم ومنا الذي قد سن يف اخليل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 
وهذا منقطع أيضا وقد أخذ أمحد مبقتضى حديث مكحول يف املشهور عنه كاجلماعة وعنه 

بلغت الرباذين مبالغ العربية سوى بينهما وإال فضلت العربية واختارها اجلوزجاين وغريه  إن
 (1)وعن الليث يسهم للربذون واهلجني". 

 

 ")قوله ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر(-97 .167

كأنه يشري إىل ما أخرجه بن أيب شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال وضع هللا يف 
فنت فذكر األربعة مث فتنة متوج كموج البحر وهي اليت يصبح الناس فيها   هذه األمة مخس

كالبهائم أي ال عقول هلم ويؤيده حديث أيب موسى تذهب عقول أكثر ذلك الزمان وأخرج 
بن أيب شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال ال تضرك الفتنة ما عرفت دينك إمنا الفتنة إذا 

اريخ ل بن عيينة هو سفيان وقد وصله البخاري يف التاشتبه عليك احلق والباطل قوله وقا
الصغري عن عبد هللا بن حممد املسندي حدثنا سفيان بن عيينة قوله عن خلف بن حوشب 
مبهملة مث معجمة مث موحدة بوزن جعفر وخلف كان من أهل الكوفة روى عن مجاعة من  
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ثقه يب وكان عابدا و كبار التابعني وأدرك بعض الصحابة لكن مل أجد له رواية عن صحا
العجلي وقال النسائي ال أبس به وأثىن عليه بن عيينة والربيع بن أيب راشد وروى عنه أيضا 

هبذه األبيات  أن يتمثلوا كانوا يستحبونشعبة وليس له يف البخاري إال هذا املوضع قوله 
احملفوظ أن و عند الفنت أي عند نزوهلا قوله قال امرؤ القيس كذا وقع عند أيب ذر يف نسخة 

األبيات املذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس املربد يف الكامل 
وكذا رويناه يف كتاب الغرر من األخبار أليب بكر مخد بن خلف القاضي املعروف بوكيع قال 
حدثنا معدان بن علي حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن 

قال قال عمرو بن معد يكرب وبذلك جزم السهيلي يف الروض ووقع لنا موصوال  حوشب
من وجه آخر وفيه زايدة رويناه يف فوائد امليمون بن محزة املصري عن الطحاوي فيما زاده يف 
السنن اليت رواها عن املزين عن الشافعي فقال حدثنا املزين حدثنا احلميدي عن سفيان عن 

عيسى بن مرمي للحواريني كما ترك لكم امللوك احلكمة فاتركوا خلف بن حوشب قال قال 
هلم الدنيا وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه األبيات يف الفتنة قوله احلرب أول 
 ما تكون فتية بفتح الفاء وكسر املثناة وتشديد التحتانية أي شابة حكى بن التني عن سيبويه

ر وأنشد له شاهدا قال وبعضهم يرفع أول وفتية ألنه مثل احلرب مؤنثة وعن املربد قد تذك
ومن نصب أول قال إنه اخلرب ومنهم من قدره احلرب أول ما تكون أحواهلا إذا كانت فتية 
ومنهم من أعرب أول حاال وقال غريه جيوز فيه أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه 

ذا كانت ديره احلرب أول أحواهلا إورفعهما مجيعا ونصبهما فمن رفع أول ونصب فتية فتق
فتية فاحلرب مبتدأ وأول مبتدأ اثن وفتية حال سدت مسد اخلرب واجلملة خرب احلرب ومن 
عكس فتقديره احلرب يف أول أحواهلا فتية فاحلرب مبتدأ وفتية خربها وأول منصوب على 

ب وفتية ن احلر الظرف ومن رفعهما فالتقدير احلرب أول أحواهلا فأول مبتدأ اثن أو بدل م
خرب ومن نصبهما جعل أول ظرفا وفتية حاال والتقدير احلرب يف أول أحواهلا إذا كانت فتية 
وتسعى خرب عنها أي احلرب يف حال ما هي فتية أي يف وقت وقوعها يفر من مل جيرهبا حىت 

شددة م يدخل فيها فتهلكه قوله بزينتها كذا فيه من الزينة ورواه سيبويه ببزهتا مبوحدة وزاي
والبزة اللباس اجليد قوله إذا اشتعلت بشني معجمة وعني مهملة كناية عن هيجاهنا وجيوز يف 
إذا أن تكون ظرفية وأن تكون شرطية واجلواب ولت وقوله وشب ضرامها هو بضم الشني 



173 

 

املعجمة مث موحدة تقول شبت احلرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد املعجمة أي اشتعاهلا 
حليل حباء مهملة واملعىن أهنا صارت ال يرغب أحد يف تزوجيها ومنهم من قاله قوله ذات 

ابخلاء املعجمة قوله مشطاء ابلنصب هو وصف العجوز والشمط ابلشني املعجمة اختالط 
 (1)الشعر األبيض ابلشعر األسود وقال الداودي هو كناية عن كثرة الشيب". 

 

ز، وأن مل تتزر بل التحفت مبلحفة "وقال إسحاق: أن تسرولت بدل اإلزار جا-98 .168
 فوق درعها بدل اإلزار جاز.

وروي الفضل بن دكني يف ))كتاب الصالة(( : ثنا أبو هالل، عن حممد بن سريين، قال: 
 أن تصلي املرأة يف درع ومخار وحقو. كانوا يستحبون

 وقال ابن عبد الرب: روي عن عبيدة، أن املرأة تصلي يف الدرع واخلمار

 رواة ابن سريين عنه، وقال به، وقال: األنصار تسمى اإلزار: احلقو.واحلقو، 

وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امرأة استفتت عائشة، فقالت: أن املنطق 
 يشق علي، أفأصلي يف درع ومخار؟ قالت: نعم، إذا كان الدرع سابغا.

 قال: واملنطق هنا: احلقو، وهو اإلزار والسراويل.

الثاين: أن املراد ابإلزار: اجللباب، وهو امللحفة السابغة اليت يغطي هبا الرأس والثياب، والقول 
 وهذا قول الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه.

 (2)وقال النخعي: تصلي املرأة يف الدرع وامللحفة السابغة، تقنع هبا رأسها.". 
 

 "ان احج واعتمر واجاهد.-99 .169

 معناه. -ن مسعود وعن عمر واب

 اعطاان النداء. -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن الزبري، قال: وددت ان رسول هللا 

 ان يكون مؤذنيهم فقهاؤهم؛ الهنم ولوا امر دينهم. كانوا يستحبونوقال النخعي: 

 وقال احلسن: قال عمر: ال يستحي رجل ان يكون مؤذان.
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 ذان الضطربوا عليه ابلسيوف.وقال زاذان: لو يعلم الناس ما يف فضل اال

وقال شبيل بن عوف، قال عمر: من مؤذنوكم؟ قلنا: عبيدان وموالينا. قال: ان ذلك لنقص 
 بكم كبري.

، قال: وقال: لو اطقت االذان مع اخلليفى -مثله  -وروى قيس بن أيب حازم، عن عمر 
 الذنت.

ال: ))لو علم ق -وسلم  صلى هللا عليه -وقال حيىي ابن أيب كثري: حدثت ان رسول هللا 
 (1)الناس ما يف االذان لتحاوره(( . قال: وكان يقال: ابتدروا االذان، والتبدروا االمامة.". 

 

 الصيام يف األكل يف -صلى هللا عليه وسلم  -"فإن قيل: فكيف أذن النيب -100 .170
اهنم   ،إىل أذان ابن ام مكتوم، واألكل حيرم مبجرد طلوع الفجر؟ وقد روي يف حديث انيسة

 كانوا ايمرونه أن يؤخر األذان حىت يكملوا السحور.

قيل: هذا مما أشكل فهمه على كثري من الناس، وقد أتول بعضهم قوهلم البن أم مكتوم: " 
أصبحت، أصبحت" على أن املراد قاربت الصباح ]بعد تبني طلوع الفجر ال حترم يف وقت 

 طلوعه سواء[ .

 لصحابة يف هذا املعىن كثرية جدا.واألحاديث واآلاثر املروية عن ا

وجه  األكل والشرب إىل انتشار الضوء على كانوا يستحبونوليس هذا قول الكوفيني الذين 
األرض؛ فإن ذلك قول شاذ منكر عند مجهور العلماء، وستأيت املسألة يف موضعها مبسوطة 

 إن شاء هللا تعاىل. -

ء هللا إن شا -فجر يف موضع آخر وسيأيت الكالم على االضطجاع بعد صالة ركعيت ال
 تعاىل.

وإمنا املقصود هنا: قوهلا: ))حىت أيتيه املؤذن لْلقامة(( ؛ فإن هذا يدل على أنه جيوز انتظار 
 املصلي لْلقامة، وأن يؤخر دخول املسجد خارجا منه حىت تقام الصالة، فيدخل حينئذ.

 من كره انتظار اإلقامة، فإن وهذا هو مقصود البخاري يف هذا الباب، وأراد بذلك خمالفة
 طائفة من السلف كرهوه وغلظوا.
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حىت روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أنه قال: هو هرب من دين حممد واإلسالم.". 
(1) 
 

 "وخرجه الطرباين من رواية ابن سريين، عن أيب هريرة.-101 .171

 واملرسل أصح.

املوضع؛ ألن كثريا من الفقهاء والعلماء والظاهر: أن البخاري إمنا ذكر اخلشوع يف هذا 
يذكرون يف أوائل الصالة: أن املصلي ال جياوز بصره موضع سجوده، وذلك من مجلة اخلشوع 

 يف الصالة.

صلى  -وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم املؤمنني، قالت: كان الناس يف عهد النيب 
صلى  - موضع قدمه، فتويف رسول هللاإذا قام أحد هم يصلي مل يعد بصره  -هللا عليه وسلم 
، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصره موضع جبينه، فتويف أبو -هللا عليه وسلم 

بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان 
 عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فالتفت الناس ميينا ومشاال.

 للرجل أن ال جياوز بصره مصاله. كانوا يستحبونسريين:  وقال ابن

 خرجه سعيد بن منصور.

 (2)وقال النخعي: كان يستحب أن يقع الرجل بصره يف موضع سجوده.". 
 

"وممن رأي استحباب القراءة يف الظهر بقدر ثالثني آية: إبراهيم النخعي -102 .172
 والثوري وأمحد بن حنبل وإسحاق.

، أن يقرأوا يف الظهر قدر ثالثني يف الركعة األوىل كانوا يستحبونوقال الثوري وإسحاق: 
 زاد إسحاق: أو أكثر. -ويف الثانية بنصفها 

وظاهر كالم أمحد وفعله يدل على أن املستحب أن يقرأ يف الصبح والظهر يف الركعة األوىل 
 من طوال املفصل، ويف الثانية من وسطه.
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 [ .1الظهر بـ }إذا زلزلت{ ]الزلزلة:وروي عن خباب بن األرت، أنه قرأ يف 

قال أبو بكر األثرم: الوجه يف اختالف األحاديث يف القراءة يف الظهر أنه كله جائز، وأحسنه 
استعمال طول القراءة يف الصيف، وطول األايم، واستعمال التقصري يف القراءة يف الشتاء 

 وقصر األايم، ويف األسفار، وذلك كله معمول به. انتهى.

يه صلى هللا عل -ن الناس من محل اختالف األحاديث يف قدر القراءة على أن النيب وم
كان يراعي أحوال املأمومني، فإذا علم أهنم يؤثرون التطويل طول، أو التخفيف   -وسلم 

خفف، وكذلك إذا عرض له يف صالته ما يقتضي التخفيف، مثل أن يسمع بكاء صيب مع 
 أمه، وحنو ذلك.

 تادة: يطول الركعة األوىل على الثانية.ويف حديث أيب ق

وقد ذهب إىل القول بظاهره يف استحباب تطويل الركعة األوىل على ما بعدها من مجيع 
 (1)الصوات طائفة من العلماء، منهم: الثوري". 

 

 "وكان النخعي يقرأ يف املغرب }أمل تر{ أو }إليالف قريش{ .-103 .173

على القراءة يف املغرب بقصار املفصل. وهذا يشعر  وذكر الرتمذي: أن العمل عند أهل العلم
 حبكاية اإلمجاع عليه.

 بونكانوا يستحوممن استحب ذلك ابن مبارك والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق، وقال: 
 ذلك.

 وقد دل على استحباب ذلك: ماروى الضحاك بن عثمان، عن بكري بن

 ليت وراء أحد أشبه صالة برسولاألشج، عن سليمان بن يسار، عن أيب هريرة، قال: ما ص
 من فالن. -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

قال سليمان: يطيل الركعتني األوليني من الظهر، وخيفف العصر، ويقرأ يف املغرب بقصار 
 املفصل، ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل، ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل.

 خرجه اإلمام أمحد والنسائي.

 ه.وخرج ابن ماجه بعض
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ويف رواية للنسائي: ويقرأ يف العشاء ابلشمس وضحاها، وأشباهها، ويقرأ يف الصبح سورتني 
 طويلتني.

ويف رواية لْلمام أمحد: قال الضحاك: وحدثين من مسع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا 
 (1)من هذا الفىت.".  -صلى هللا عليه وسلم  -أشبه صالة بصالة رسول هللا 

 

 ني وحنوها."املنافق-104 .174

وقد تقدم عن أيب هريرة، أنه قرأ فيها بـ }إذا السماء انشقت{ وروى مثله عن عمر، وعن 
ابن مسعود، أنه قرأ يف الركعة األوىل من العشاء من أول األنفال إىل رأس األربعني }ونعم 

 النصري{ مث ركع، مث قام فقرأ بسورة من املفصل.

 هر يف القراءة ابلعشاء.وقال النخعي وإسحاق: كانوا يعدلون الظ

 ومن قوهلما: إن الظهر يقرأ فيها بنحو ثالثني آية.

وقد سبق حديث يف قراءة سورة اجلمعة واملنافقني يف صالة العشاء، وأن من أهل احلديث 
 من كان يعمل به حضرا وسفرا.

ا ليلة اجلمعة أن يقرءو  كانوا يستحبونوروى حرب إبسناده، عن حبيب بن أيب اثبت، قال: 
 سورة اجلمعة، كي يعلم الناس أن الليلة ليلة اجلمعة.

قال حرب: قلت ألمحد: فنقرأ ليلة اجلمعة يف العتمة بسورة اجلمعة }سبح اسم ربك األعلى{ 
 ؟ قال: ال؛ مل يبلغين يف هذا شيء. وكأنه كره ذلك.-

ورة نقرأ يف ليلة اجلمعة بسوروى اخلالل من طريق احلسن بن حسان، قال: قلت ألمحد: ف
 (2)اجلمعة؟ قال: ال أبس، ما مسعنا هبذا شيئا أعلمه، ولكن ال يدمن، وال جيعله حتما.". 

 

 "اإلمام: }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ فسل موجبة، مث قل: آمني.-105 .175

 أبو مالك هذا، ضعيف.

ن حجر، ، عن وائل بوروى أبو بكر النهشلي، عن أيب إسحاق عن أيب عبد هللا اليحصيب
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{ حني قال: }غري املغضوب عليهم وال الضالني -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مسع النيب 
 قال:

 ))رب اغفر يل، آمني(( .

 خرجه البيهقي وغريه.

 وهذا اإلسناد ال حيتج به.

 ذلك. كانوا يستحبونوروى أبو محزة، عن إبراهيم النخعي، قال: 

 ضعيف.وأبو محزة، هو ميمون األعور، 

 وظاهر األحاديث: يدل على أن يوصل التأمني ابلفاحتة من غري سكوت.

وروى ابن املبارك: ثنا عاصم األحوال، عن حفصة بنت سريين، عن عبد هللا بن مسعود، 
قال: إذا قرأ }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ ووصل آبمني، فوافق أتمينه أتمني املالئكة 

 استجيبت الدعوة.

 سمع من ابن مسعود.حفصة، مل ت

واستحب الشافعية أن يسكت بني الفاحتة والتأمني سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن عما ليس 
 (1)منه.". 

 

"وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعة، كل ذلك مبنزلة الوجه، ال يرفع -106 .176
 شيئا من ذلك.

 خرجه اجلوز جاين.

 السجود على هذه السبعة. كانوا يستحبونوقال ابن سريين: 

 خرجه ابن أيب شيبة.

 وقال الرتمذي: عليه العمل عند أهل العلم.

وال خالف يف أن السجود على هذه األعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا يف الواجب 
 من ذلك:

فقالت طائفة: جيب السجود على مجيعها، وهو أحد القولني للشافعي، ورجحه كثري من 
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املشهور عن أمحد، وعليه أصحابه، وأكثرهم مل حيك عنه فيه خالفا،  أصحابه، والصحيح
 وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.

ويدل على هذا القول: هذه األحاديث الصحيحة ابالمر ابلسجود على هذه األعضاء كلها، 
 واالمر للوجوب.

لشافعي، وحكي الثاين لوقالت طائفة: إمنا جيب ابجلبهة فقط، وال جيب بغريها، وهو القول 
 رواية عن أمحد، وهو قول أيب حنيفة وصاحبيه.

واملنقول عن أمحد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من األرض: أنه انقص الصالة، 
 (1)وتوقف يف اإلعادة على من صلى". 

 

 "قال: إنه أيمث برتكه، غري أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: ال أيمث برتكه.-107 .177

 إالمجاع على أنه ليس بفرض واجب. -أيضا –وحكى 

 وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: غسل اجلمعة

 واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس أبمث.

 قال عبد الرزاق: وهو أحب القولني إىل سفيان، يقول: هو واجب.

 يعين: وجوب سنة.

 لروايتني عن مالك.وذكر ابن عبد الرب قولني للعلماء، وذكر أنه أشهر ا

 والثاين: أنه مستحب وليس بسنة، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالك.

 وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغين عنه، حكاه عن عطاء اخلراساين، وعن

 عبد الكرمي بن احلارث املصري، وعن موسى بن صهيب، قال: كانوا يقولون ذلك.

سل غ وكانوا يستحبونواجب إال غسل اجلنابة، وعن النخعي، قال: ما كانوا يرون غسال 
 اجلمعة.

اختالفا بني  –ه مبعىن كونه فرضا أيمث برتك–فابن عبد الرب مل يثبت يف وجوب غسل اجلمعة 
 العلماء املعتربين، وإمنا خص اخلالف يف ذلك ابهل الظاهر.
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 (1)واألكثرون: أطلقوا حكاية اخلالف يف وجوب غسل اجلمعة، وحكوا". 
 

وقد روى ابن أيب خيثمة يف " اترخيه " من طريق األعمش، عن النخعي، "-108 .178
 ، فهو الذي أمجعوا عليه.كانوا يستحبونقال: ما قلت لكم: 

وممن ذهب إىل استحباب أربع ركعات قبل اجلمعة: حبيب بن أيب اثبت والنخعي والثوري 
 وابن املبارك وأمحد وإسحاق.

 كان يصلي يوم اجلمعة يف بيته أربع ركعات، مثوروى حرب إبسناده، عن ابن عباس، أنه  
 أييت املسجد فال يصلي قبلها وال بعدها.

 وهذا يدل على أن سنة اجلمعة عند ابن عباس قبلها ال بعدها.

 واعلم؛ أن التطوع ابلصالة يوم اجلمعة قبل اجلمعة له أربعة أوقات:

تطوع الوقت وقت هني عن الأحدها: ما قبل طلوع الشمس ملن بكر إىل اجلمعة حينئذ، فهذا 
فيه مبا ال سبب له، وماله سبب كتحية املسجد فيه اختالف، سبق ذكره يف ذكر أوقات 

 النهي.

إال من يقول: إن يوم اجلمعة كله صالة ليس فيه وقت ينهى عن الصالة فيه ابلكلية، كما 
 هو ظاهر كالم طاوس؛ فإنه قال: يوم اجلمعة كله صالة.

 راد به وقت استواء الشمس خاصة.وقد قيل: إنه إمنا أ

والثاين: ما بني ارتفاع الشمس واستوائها، فيستحب التطوع فيه مبا أمكن، وخصوصا ملن 
 (2)بكر إىل اجلمعة.". 

 

تكبري،  : يصلي ب-يف رواية –"فقال احلسن والنخعي ومالك والشافعي وأمحد -109 .179
 كما يصلي اإلمام.

ا ه يف املصر بل كان ساكنا خارجا من املصر بعيدواستدلوا ابملروي عن أنس، وأنس مل يفت
 منه، فهويف حكم أهل القرى.
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 يف رواية عنه.–وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد 

والقول ابنه يصلي كما يصلي اإلمام قول أيب حنيفة وأيب بكر بن أيب شيبة، حىت قال: 
 اليكرب إال كما يكرب اإلمام، ال يزيد عليه وال ينقص.

 يف رواية أيب طالب.–مام أمحد وكذا قاله اإل

نع  إذا فات الرجل العيدان أن ميضي إىل اجلبان، فيص كانوا يستحبونوعن ابن سريين، قال: 
 كما يصنع اإلمام.

 : أن صليت ذهب إىل اجلبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.-يف رواية األثرم –وقال أمحد 

 مل جيهرابلقراءة، وإن جهر جاز.: إذا صلى وحده -يف رواية إمساعيل بن سعيد  -وقال 

وهذا عنده حكم املصلي الصالة اجلهرية مفردا، فلو صالها يف مجاعة جهر هبا بغري إشكال،  
 كما فعله الليث بن سعد.

 (1)وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أن اإلمام الجيهر ابلقرأة يف". 
 

إمنا آن، مث حديث ""األعمال البارزة واخلفية"، أورد فيه ثالث آايت من القر -110 .180
األعمال ابلنيات"، وقال: "حديث صحيح متفق على صحته، وجممع على عظم موقعه 
وجاللته، وهو إحدى قواعد اإلميان وأول دعائمه وآكد األركان، قال الشافعي رمحه هللا: 
يدخل هذا احلديث يف سبعني اباب من الفقه، وقال أيضا: هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضا 

هو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم، وقد اختلف يف عدها، فقيل: ثالثة، غريه، و 
وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: حديث، وقد مجعتها كلها يف جزء األربعني، فبلغت أربعني 
حديثا، ال يستغين متدين عن معرفتها؛ ألهنا كلها صحيحة، جامعة قواعد اإلسالم، يف 

واآلداب ومكارم األخالق وغري ذلك، وإمنا بدأت هبذا احلديث األصول والفروع والزهد 
أتسيا أبئمتنا ومتقدمي أسالفنا من العلماء رضي هللا عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل احلديث 

افتتاح  ونكانوا يستحببال مدافعة أبو عبد هللا البخاري صحيحه، ونقل مجاعة أن السلف 
ميع أعماله ى تصحيح النية وإرادته وجه هللا تعاىل جبالكتب هبذا احلديث؛ تنبيها للطالب عل

البارزة واخلفية، وروينا عن اإلمام أيب سعيد عبد الرمحن بن مهدي رمحه هللا قال: لو صنفت  
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كتااب بدأت يف أول كل ابب منه هبذا احلديث، وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف  
ب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاكتااب فليبدأ هبذا احلديث، وقال اإلمام أبو 

اخلطايب الشافعي اإلمام يف كتابه املعامل رمحه هللا تعاىل: كان املتقدمون من شيوخنا يستحبون 
تقدمي حديث "األعمال ابلنيات" أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين؛ لعموم احلاجة 

 إليه يف مجيع أنواعها".

 (1)( : "واتفق العلماء". 1/61علوم واحلكم )وقال ابن رجب يف جامع ال
 

)قال هللا تعاىل أان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء( أي أان  - 6049"-111 .181
قادر على أن أعمل به ما ظن أين أعامله أو أان عند علمه وإميانه مبا وعدت من قبول 

ال يف ند أمله ورجائه قحسناته والعفو عن زالته وإجابة دعواته عاجال وآجال أو املراد أان ع
املطامح: هذا أصل عظيم يف حسن الرجاء يف هللا ومجيل الظن به وليس لنا وسيلة إليه إال 

 بونكانوا يستحذلك قالوا: واألفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب قال القرطيب: وقد 
 هتلقني احملتضر حماسن عمله ليحسن ظنه بربه وقال البناين: كان شاب دهق فلما نزل ب

املوت أكبت أمه عليه تقول اي بين كنت أحذرك مصرعك هذا قال اي أماه يل رب كثري 
 املعروف وإين ألرجو اليوم أن ال يعدمين معروفه

قال ابن أيب مجرة: املراد ابلظن هنا العلم لقوله }وظنوا أن ال ملجأ من هللا إال إليه{  (2)
ملغفرة ء وظن القبول عند التوبة وظن اويف املفهم معىن ظن عبدي يب ظن اإلجابة عند الدعا

عند االستغفار وظن اجملازاة عند فعل العبادة بشروطها متسكا بصادق وعده قال يف احلكم: 
ال يعظم الذنب عند احلاكم عظمة تقنطك من حسن الظن ابهلل فإن من عرف ربه استصغر 

قال  ضله )مهمة(يف جنب كرمه ذنبه ال صغرية إذا قابلك عدله وال كبرية إذا واجهك ف
العارف الشاذيل: قرأت ليلة }قل أعوذ برب الناس{ فقيل يل شر الوسواس وسواس يدخل 
بينك وبني حبيبك يذكرك أفعالك السيئة وينسيك ألطافه احلسنة ويقلل عندك ذات اليمني 
ويكثر عندك ذات الشمال ليعدل بك عن حسن الظن ابهلل وكرمه إىل سوء الظن ابهلل 
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 ك هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثري من العباد والزهاد وأهل الطاعة والسدادورسوله فأحذر 

)طب ك( يف التوبة )عن وائلة( بن األسقع قال احلاكم: صحيح وأقره الذهيب وقال اهليثمي: 
 (1)رجاله ثقات وهذا يف الصحيحني بدون قوله ما شاء". 

 

جامة من العنق )كان حيتجم يف األخدعني( عرقان يف حمل احل - 7007"-112 .182
)والكاهل( بكسر اهلاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى وفيه ست 
فقرات وقيل ما بني الكتفني وقيل الكتد وقيل موصل العنق ما بني الكتفني )وكان حيتجم 
لسبع عشرة( من الشهر )وتسع وعشرة وإحدى وعشرين( منه وعلى ذلك درج أصحابه 

احلجامة لوتر من الشهر ألفضلية الوتر عندهم وحمنهم له حلب هللا له مث  بونفكانوا يستح
ال ينافيه ما قبله من احتجامه  -[210]-إن ما ذكر من احتجامه يف األخدعني الكامل 

يف رأسه وهامته ألن القصد ابالحتجام طلب النفع ودفع الضر وأماكن احلاجة من البدن 
 ابن جريرخمتلفة ابختالف العلل كما بينه 

)ت ك( يف الطب )عن أنس( بن مالك )طب ك( يف الطب )عن ابن عباس( قال الرتمذي: 
حسن غريب وقال احلاكم: على شرطهما وأقره الذهيب يف موضع لكنه قال يف آخر: ال 

 (2)صحة له". 
 

"رواه نوح بن حبيب البذشي، فرفعه عن أيب سعيد اخلدري، فانقلب عليه -113 .183
وروي من حديث أيب هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية، إسناد حديث حبديث. 

 وغريهم، وال يصح مسندا إال من حديث عمر.

والثاين: بيان سبب هذا احلديث: فإن كثريا من األحاديث جاءت على أسباب، كما أن  
كثريا من اآلايت نزلت على أسباب: وذلك أن رجال خطب امرأة مبكة، فهاجرت إىل 

الرجل رغبة يف نكاحها، فقال رسول هللا هذا احلديث، فكان يقال للرجل: املدينة، فتبعها 
 مهاجر أم قيس.
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 والثالث: فضل هذا احلديث وشرفه:

، تقدميه يف التصانيف لعموم احلاجة إليه؛ إذ النية أصل العمل كانوا يستحبونفإن العلماء 
ديث. وهلذا ذا احلوكان عبد الرمحن بن مهدي يقول: ينبغي ملن صنف كتااب أن يبتدئ هب

افتتح البخاري كتابه به. وقال الشافعي: يدخل هذا احلديث يف سبعني اباب من الفقه. وقال 
أمحد بن حنبل: أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث: " األعمال ابلنية "، و " حالل بني، 

: وحرام بني "، و " من أحدث يف أمران ما ليس فيه فهو رد ". وقال أبو داود السجستاين
الفقه يدور على مخسة أحاديث: " األعمال ابلنيات " و " حالل بني " و " ما هنيتكم 
عنكم فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " و: ال ضرر وال ضرار " و " الدين 

 النصيحة ".

 (1)ويف رواية عن أيب داود قال: كتبت عن رسول هللا مخسمائة ألف". 
 

 ارهم(( رواه مسلم."أو لتخطفن أبص-114 .184

ناس وأمامة يؤم ال -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن أيب قتادة، قال: ))رأيت النيب 7) -991
 بنت أيب العاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

تقييد أيضا ابن ماجه وابن حبان والطرباين من حديث ابن عمر، ولفظه: ال ترفعوا أبصاركم 
اجه صالة، وأخرجه أيضا بغري تقييد مسلم والنسائي وابن مإىل السماء أن تلتمع يعين يف ال

من حديث جابر بن مسرة، والطرباين من حديث أيب سعيد اخلدري وكعب بن مالك، وأخرج 
ابن أيب شيبة من رواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين: كانوا يلتفتون يف صالهتم حىت 

[ فاقبلوا على 2، 1: 23شعون{ ]نزلت: }قد أفلح املؤمنون. الذين هم يف صالهتم خا
أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده، وصله  وكانوا يستحبونصالهتم، ونظروا أمامهم، 

قال يف آخره: فطأطأ ، و -صلى هللا عليه وسلم  -احلاكم بذكر أيب هريرة فيه، ورفعه إىل النيب 
ريه اء أو عند غرأسه. وإطالق هذه األحاديث يقضي أبنه ال فرق بني أن يكون عند الدع

إذا كان يف الصالة، والعلة يف ذلك أنه إذا رفع بصره إىل السماء خرج عن مست القبلة 
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وأعرض عنها وخرج عن هيئة الصالة. )أو لتخطفن( بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء 
للمفعول، أي لتسلنب بسرعة. )أبصارهم( إن مل ينتهوا عن ذلك، أي أن أحد األمرين واقع 

الة، إما االنتهاء منهم أو خطف أبصارهم من هللا تعاىل عقوبة على فعلهم، قال الطييب:  ال حم
كلمة "أو "ههنا للتخيري هتديدا، أي ليكونن أحد األمرين، كما يف قوله تعاىل: }تقاتلوهنم 
أو يسلمون{ أي يكون أحد األمرين، أما املقاتلة أو اإلسالم ال اثلث هلما، وكما يف قوله 

[ 88: 7}لنخرجنك اي شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا{ ]تعاىل: 
أي ليكونن أحد األمرين، أما إخراجكم وإما عودكم يف الكفر، واملعىن ليكونن منكم االنتهاء 

و انتهى. وفيه وعيد عظيم وهتديد شديد، وه -عن الرفع أو خطف األبصار من هللا تعاىل
إىل السماء حال الصالة حرام؛ ألن العقوبة ابلعمى ال تكون إال يدل على أن رفع البصر 

عن حمرم، واملشهور عند الشافعية أنه مكروه، وابلغ ابن حزم فقال: تبطل الصالة به، واختلف 
يف رفع البصر إىل السماء حال الدعاء خارج الصالة، فكرهه القاضي شريح وآخرون، وجوزه 

، كما أن الكعبة قبلة الصالة. )رواه مسلم( وأخرجه أيضا األكثرون؛ ألن السماء قبلة الدعاء
 (282ص 2أمحد والنسائي والبيهقي )ج

قوله: )يؤم الناس( اجلملة حال؛ ألن رأيت مبعىن النظر ال العلم، قاله الطييب. )وأمامة(  -991
،  -ليه وسلم صلى هللا ع -بضم اهلمزة وختفيف امليمني: وهي ابنة زينب بنت رسول هللا 

وت ، وتزوجها علي بعد م-صلى هللا عليه وسلم  -كانت صغرية على عهد رسول هللا 
. وقيل: كان أبوها أبوالعاص قد أوصى هبا إىل الزبري بن العوام، فزوجها فاطمة بوصية منها

من علي، فلما قتل علي، وانقضت عدهتا تزوجها املغرية بن نوفل بن احلارث، زوجها منه 
احلسن بن علي، وماتت عند املغرية. )بنت أيب العاص( بن الربيع بن عبد العزى بن عبدمشس 

م، اسم أيب العاص امسه لقيط، وقيل: مقسم، وقيل: القاس بن عبدمناف بن قصي. اختلف يف
 (1)وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: ايسر، وهو مشهور بكنيته، وهو". 

 

 "فيدخل مكة هنارا، وإذا نفر منها، مر بذي طوى وابت هبا حىت-115 .185

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
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ل بن التني: مل يذكر أصحابنا الغسرأسه وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ا
نتهى. ا –لدخول مكة، وإمنا ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو يف احلقيقة للطواف 

وقال ابن قدامة: يستحب االغتسال لدخول مكة، ألن ابن عمر كان يغتسل مث يدخل مكة 
ل النسك أهكان يفعله، وألن مكة جممع   -صلى هللا عليه وسلم  -هنارا، ويذكر أن النيب 

فإذا قصدها استحب له االغتسال كاخلارج إىل اجلمعة، واملرأة كالرجل وإن كان حائضا أو 
نفساء ألن الغسل يراد به التنظيف وهذا حيصل مع احليض فاستحب هلا ذلك، وهذا مذهب 

انتهى. قلت: وهو مذهب أيب حنيفة أيضا، فهذا الغسل عند األئمة الثالثة  -الشافعي 
د وأيب حنيفة لدخول مكة كما هو مصرح يف كتب فروعهم ومناسكهم كما الشافعي وأمح

هو ظاهر أثر ابن عمر أنه كان يغتسل إلحرامه قبل أن حيرم ولدخول مكة، ومل حيتج إىل 
غسل للطواف ألنه ليس بني الدخول والطواف كبري فصل، فيجتمع يف غسله هذا أمران 

له العيين: أن الغسل لدخول مكة ليس دخول مكة وطواف بيت هللا، ويؤيد ذلك ما قا
صلى  -لكونه حمرما وإمنا حلرمة مكة حىت يستحب ملن كان حالال أيضا، وقد اغتسل هلا 

هى. وأما انت -عام الفتح وكان حالال أفاد ذلك اإلمام الشافعي يف األم  -هللا عليه وسلم 
اجي: أضاف دخول، قال البعند املالكية فالغسل املذكور يف احلديث ويف األثر للطواف ال لل

الغسل أي يف أثر ابن عمر إىل دخول مكة وإن كان مقصوده الطواف ألنه يفعل عند دخول 
مكة ليتصل الدخول ابلطواف، والغسل يف احلقيقة للطواف دون الدخول، ولذلك ال تغتسل 

 انتهى. ويف الشرح الكبري –احلائض وال النفساء لدخول مكة لتعذر الطواف عليهما 
دردير: وندب الغسل لدخول غري حائض ونفساء مكة بطوى، ألن الغسل يف احلقيقة لل

للطواف فال يؤمر به إال من يصح منه الطواف، وقوله ))بطوى(( حقه أن يقول: وبطوى. 
انتهى. )فيدخل مكة هنارا( فيه استحباب دخول مكة هنارا. قال النووي:  –ألنه مندوب اثن 

ألكثرون من أصحابنا وغريهم أن دخوهلا هنارا أفضل من وهذا هو الصحيح الذي عليه ا
الليل. وقال بعض أصحابنا ومجاعة من السلف: الليل والنهار يف ذلك سواء وال فضيلة 

عمرة دخلها حمرما ب -صلى هللا عليه وسلم  -ألحدمها على اآلخر، وقد ثبت أن النيب 
ول انتهى. وقال احلافظ: وأما الدخ –اجلعرانة ليال، ومن قال ابألول محله على بيان اجلواز 

لى هللا عليه وسلم ص -إال يف عمرة اجلعرانة فإنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ليال فلم يقع منه 
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أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال فقضى أمر العمرة مث رجع ليال فأصبح ابجلعرانة كبائت،   -
ول رجم عليه النسائي ))دخكما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث حمرش الكعيب، وت
يدخلوا  أن كانوا يستحبونمكة ليال(( وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: 

مكة هنارا وخيرجوا منها ليال، وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا مكة ليال، وإن شئتم 
صلى  -هللا  إن رسول -صلى هللا عليه وسلم  -فادخلوها هنارا، إنكم لستم يف ذلك كالنيب 

ظ: انتهى. قال احلاف –كان إماما فأحب أن يدخلها هنارا لرياه الناس   -هللا عليه وسلم 
وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها هنارا )وإذا نفر( أي خرج 

 (1))منها( أي من مكة )مر بذي طوى وابت هبا حىت". 
 

ك ولو حرصت، ولكن أنت كما "ويف رواية النسائي: " ال أحصي ثناء علي-116 .186
أثنيت على نفسك "، قال مريك: قيل: حيتمل أن الكاف زائدة، واملعىن أنت الذي أثنيت 
على نفسك، وقال بعض العلماء: " ما " يف كما موصوفة أو موصولة، والكاف مبعىن املثل، 

أنت  كاملة،أي: أنت الذات اليت هلا صفات اجلالل واإلكرام، وهلا العلم الشامل والقدرة ال
تقدر على إحصاء ثنائك، وهذا الثناء إما ابلقول وإما ابلفعل، وهو إظهار فعله عن بث 
آالئه ونعمائه. )رواه أبو داود، والرتمذي( : وقال: حسن غريب. نقله مريك. )والنسائي: 

 وابن ماجه( : قال مريك: ورواه الطرباين يف األوسط وابن أيب شيبة. اهـ.

حيتاج إىل إثبات وجوب القنوت، وهو متوقف على ثبوت صيغة األمر فيه، قال ابن اهلمام: و 
يعين قول صاحب اهلداية: اجعل هذا يف وترك وهللا أعلم به، فلم يثبت يل، ومنهم من حاول 
االستدالل ابملواظبة املفادة من األحاديث، وهو متوقف على كوهنا غري مقرونة ابلرتك، ولكن 

رونة به أحياان وغري املقرونة، وال داللة لألعم على األخص، وإال مطلق املواظبة أعم من املق
لوجبت هذه الكلمات عينا أو كانت أوىل من غريها، لكن املتقرر عندهم ملا أخرجه أبو 

م يدعو بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسل»داود يف املراسيل، عن خالد بن أيب عمران قال: 
ليه أن اسكت، فسكت، فقال: " اي حممد إن هللا مل على مضر ؛ إذ جاءه جربيل فأومأ إ

يبعثك سبااب وال لعاان وإمنا بعثك رمحة " مث قرأ اآلية: }ليس لك من األمر شيء{ ]آل 
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[ ، مث علمه القنوت " اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وخنضع لك 128عمران: 
، نرجو إليك نسعى وحنفدوخنلع ونرتك من يكفرك، اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد و 

 اهـ.« ". رمحتك وخناف عذابك إن عذابك اجلد ابلكفار ملحق

وأخرجه البيهقي أيضا هبذا اللفظ، عن معاوية بن صاحل على ما ذكره السيوطي يف الدر 
كفرك اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال ن»املنثور، ويف احلصن بلفظ: " 

، ويف نسخة: "« ، اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعىوخنلع ونرتك من يفجرك
" وإليك نسعى وحنفد وخنشى عذابك اجلد "، أي: احلق الثابت " ونرجو رمحتك إن عذابك 
اجلد ابلكفار ملحق " بكسر احلاء ويفتح، رواه ابن أيب شيبة موقوفا على ابن مسعود، وابن 

 عني.بن السين زايدة البسملة قبل: اللهم يف املوضالسين موقوفا على ابن عمر، ويف رواية ا

يف الدر املنثور هذا احلديث من طرق   -رمحه هللا  -وذكر الشيخ جالل الدين األسيوطي 
كثرية، أبلفاظ خمتلفة، وقال: ذكر ما ورد يف سورة اخللع وسورة احلفد، منها: أخرج حممد 

ك ان يقنت ابلسورتني: اللهم إايبن نصر، والطحاوي، عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب ك
 ستحبونكانوا ينعبد، واللهم إايك نستعني، ومنها: أخرج حممد بن نصر، عن سفيان، قال: 

أن جيعلوا يف قنوت الوتر هاتني السورتني، وكذلك أخرج عن إبراهيم، وعطاء، وسعيد بن 
ى الطاعة لعون علاملسيب، واحلسن، وقال يف املغرب: معىن الدعاء: اي أهلل إان نطلب منك ا

وترك املعصية، ونطلب منك املغفرة للذنوب، ونثين من الثناء وهو: املدح. وانتصاب اخلري 
على املصدر، والكفر: نقيض الشكر، وقوهلم: كفرت فالان على حذف مضاف، واألصل:  
كفرت نعمته، وخنلع من خلع الفرس رسنه، أي: ألقاه وطرحه، والفعالن موجهان إىل )من( 

منهما لنرتك، ويفجرك: يعصيك، والسعي: اإلسراع يف املشي، وحنفد، أي: نعمل  والعمل
لك بطاعتك من احلفد وهو: اإلسراع يف اخلدمة، وامللحق مبعىن حلق، ومنه أن عذابك 
ابلكفار ملحق عن الكسائي، وقيل: املراد ملحق ابلكفار غريهم، وهذا أوجه لالستئناف 

 الذي معناه التعليل. اهـ.

ن اهلمام: وعن طائفة من املشايخ أنه ال يوقت يف دعاء القنوت ؛ ألنه حينئذ جيري قال اب
على اللسان من غري صدق رغبة، فال حيصل به املقصود، وقال آخرون: ذلك يف غري اللهم 
إان نستعينك ؛ ألن الصحابة اتفقوا عليه ولو قرأ غريه جاز، واألوىل أن يقرأ بعده قنوت 
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يمن هديت، ومن ال حيسن القنوت يقول: }ربنا آتنا يف الدنيا حسنة احلسن: اللهم اهدين ف
[ ، وقال أبو الليث: يقول: اللهم اغفر 201ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار{ ]البقرة: 

 (1)يل ويكرر ثالاث.". 
 

 "ابب نظر املصلي إىل سجوده والنهي عن رفع البصر يف الصالة-117 .187

 

 السماء كان يقلب بصره يف  -صلى هللا عليه وسلم  - أن النيب»)عن ابن سريين  - 677
رواه « [ فطأطأ رأسه.2فنزلت هذه اآلية: }الذين هم يف صالهتم خاشعون{ ]املؤمنون: 

وكانوا »أمحد يف كتاب الناسخ واملنسوخ وسعيد بن منصور يف سننه بنحوه وزاد فيه: 
 وهو حديث مرسل( .« للرجل أن ال جياوز بصره مصاله. يستحبون

 

م يرفعون لينتهني أقوا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن أيب هريرة أن النيب  - 678
 رواه أمحد ومسلم والنسائي( .« . أبصارهم إىل السماء يف الصالة أو لتخطفن أبصارهم

 

صارهم ما ابل أقوام يرفعون أب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن أنس عن النيب  - 679
. رواه  «صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهمإىل السماء يف 

 اجلماعة إال مسلما والرتمذي( .

 

إذا جلس  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »)وعن عبد هللا بن الزبري قال:  - 680
يف التشهد وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار 

 رواه أمحد والنسائي وأبو داود( .« . سبابة ومل جياوز بصره إشارتهابل

وال يضع إحدامها على األخرى. واحتجت الشافعية ملا ذهبت إليه مبا أخرجه ابن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى  -صليت مع رسول هللا »خزمية يف صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال 

ث ال يدل وهذا احلدي« يده اليمىن على يده اليسرى على صدره فوضع -هللا عليه وسلم 
 على ما ذهبوا إليه ألهنم قالوا: إن الوضع يكون حتت الصدر كما تقدم
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واحلديث مصرح أبن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس املتقدم وال شيء يف الباب 
لقوله  ابن عباسأصح من حديث وائل املذكور وهو املناسب ملا أسلفنا من تفسري علي و 

[ أبن النحر وضع اليمىن على الشمال يف حمل 2تعاىل: }فصل لربك واحنر{ ]الكوثر: 
 النحر والصدر.

 

 ]ابب نظر املصلي إىل سجوده والنهي عن رفع البصر يف الصالة[

 عليه وسلم صلى هللا -حديث ابن سريين مرسل كما قال املصنف ألنه اتبعي مل يدرك النيب 
ت. وأخرجه البيهقي موصوال وقال: املرسل هو احملفوظ. وأخرجه احلاكم يف ، ورجاله ثقا-

صلى رفع  إذا -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »املستدرك عن أيب هريرة بلفظ 
[ }الذين هم يف صالهتم 1بصره إىل السماء فنزلت: }قد أفلح املؤمنون{ ]املؤمنون: 

 (1)ال: وإنه على شرط". ق« [ فطأطأ رأسه:2خاشعون{ ]املؤمنون: 
 

 "ابب الدعاء للميت بعد دفنه-118 .188

 

يت إذا فرغ من دفن امل -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »)عن عثمان قال:  - 1483
 واه أبو داود(ر « وقف عليه فقال: استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل

 

بن عمري قالوا: إذا سوي على  )وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم - 1484
قل: ال  أن يقال للميت عند قربه: اي فالن كانوا يستحبونامليت قربه وانصرف الناس عنه 

إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا ثالث مرات، اي فالن قل: ريب هللا، وديين اإلسالم ونبيي 
 مث ينصرف رواه سعيد يف سننه( -صلى هللا عليه وسلم  -حممد 

 ]ابب الدعاء للميت بعد دفنه[ Qـــــــــــــــــــــــــــــ

لى هللا ص -احلديث األول أخرجه أيضا احلاكم وصححه والبزار وقال: ال يروى عن النيب 
 إال من هذا الوجه. -عليه وسلم 
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واألثر املروي عن راشد وضمرة وحكيم ذكره احلافظ يف التلخيص وسكت عنه، وراشد 
املذكور شهد صفني مع معاوية، ضعفه ابن حزم، وقال الدارقطين: يعترب به والثالثة كلهم 
من قدماء التابعني محصيون وقد روي حنوه مرفوعا من حديث أيب أمامة عند الطرباين وعبد 

صلى هللا  -ايف أنه قال: " إذا أان مت فاصنعوا يب كما أمران رسول هللا العزيز احلنبلي يف الش
إذا مات »قال: ف -صلى هللا عليه وسلم  -أن نصنع مبواتان، أمران رسول هللا  -عليه وسلم 

أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل: اي فالن 
قول: جييب، مث يقول: اي فالن ابن فالنة فإنه يستوي قاعدا، مث يابن فالنة فإنه يسمعه وال 

اي فالن ابن فالنة فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن ال تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت 
عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأنك رضيت ابهلل راب، 

ابلقرآن إماما، فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد بيد صاحبه وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا، و 
ويقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من لقن حجته، فقال رجل: اي رسول هللا فإن مل يعرف 

احل قال احلافظ يف التلخيص: وإسناده ص« أمه؟ قال: ينسبه إىل أمه حواء اي فالن ابن حواء
 وقد قواه الضياء يف أحكامه.

عيد األزدي بيض له أبو حامت وقال اهليثمي بعد أن ساقه: يف إسناده مجاعة مل ويف إسناده س
أعرفهم انتهى ويف إسناده أيضا عاصم بن عبد هللا وهو ضعيف قال األثرم: قلت ألمحد: 
هذا الذي يصنعونه إذا دفن امليت: يقف الرجل ويقول اي فالن ابن فالنة، قال: ما رأيت 

ني مات أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أحدا يفعله إال أهل الشام ح
 أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وكان إمساعيل بن عياش يرويه يشري إىل حديث أيب أمامة انتهى

 (1)وقد". 
 

 "ابب النهي عن اختاذ املساجد والسرج يف املقربة-119 .189

 

اليهود  قاتل هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)عن أيب هريرة أن رسول هللا  - 1485
 متفق عليه(« اختذوا قبور أنبيائهم مساجد
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القبور  زائرات -صلى هللا عليه وسلم  -لعن رسول هللا »)وعن ابن عباس قال:  - 1486
 رواه اخلمسة إال ابن ماجه(« واملتخذين عليها املساجد والسرج

يب أمامة ابألثر الذي رواه سعيد بن منصور وذكر استشهد يف التلخيص حلديث أQـــــــــــــــــــــــــــــ
له شواهد أخر خارجة عن البحث ال حاجة إىل ذكرها قوله: )إذا فرغ من دفن امليت( . . 
. إخل فيه مشروعية االستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له؛ ألنه يسأل يف 

ت حد بذلك أحاديث كثرية بلغ تلك احلال وفيه دليل على ثبوت حياة القرب وقد وردت
التواتر وفيه أيضا دليل على أن امليت يسأل يف قربه، وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة 
يف الصحيحني وغريمها، وورد أيضا ما يدل على أن السؤال يف القرب خمتص هبذه األمة كما 

م احلكيم ز وبذلك ج« إن هذه األمة تبتلى يف قبورها»يف حديث زيد بن اثبت عند مسلم 
الرتمذي. وقال ابن القيم: السؤال عام لألمة وغريها وليس يف األحاديث ما يدل على 
االختصاص قوله: )وعن راشد وضمرة( مها اتبعيان قدميان. وكذلك حكيم بن عمري وكل 

 الثالثة من محص

( ظاهره أن املستحب لذلك الصحابة الذين أدركوهم، وقد ذهب كانوا يستحبونقوله: )
 ستحباب ذلك أصحاب الشافعيإىل ا

 

 ]ابب النهي عن اختاذ املساجد والسرج يف املقربة[

احلديث الثاين حسنه الرتمذي، ويف إسناده أبو صاحل ابذام ويقال: ابذان موىل أم هانئ بنت 
أيب طالب وهو صاحب الكليب، وقد قيل: إنه مل يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه مجاعة 

دي: وال أعلم أحدا من املتقدمني رضيه. وقد روي عن حيىي بن سعيد من األئمة، قال ابن ع
قيل: زاد مسلم " والنصارى " معىن قاتل: قتل. و « قاتل هللا اليهود»أنه كان حيسن أمره قوله: 

لعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن. قوله: )اختذوا( مجلة مستأنفة على سبيل البيان ملوجب املقاتلة  
لتهم؟ فأجيب بقوله: اختذوا. قوله: )مساجد( ظاهره أهنم كانوا كأنه قيل: ما سبب مقات

ال »جيعلونه مساجد يصلون فيها، وقيل: هو أعم من الصالة عليها وفيها وقد أخرج مسلم 
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 (1)جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها". 
 

 "صاحب الرؤاي كذااب وكره الكذب من غريه صحت رؤايه-120 .190

 ذب من غريه مل تصح رؤايهوإن كان كذااب ومل يكره الك

ويستحب لْلنسان ان ينام على طهارة لتكون الرؤاي صاحلة وقد كان رسول هللا يسأل 
أصحابه غفر هللا هلم عنما رأوا فيخربونه مبا يرون مث سأهلم مرارا فلم خيربوه فرأى أظفارهم قد 

 " كيف ترون والرفغ يف أظفاركم " -طالت وفيها رفغ فقال: 

: من انم على جنبه األمين وأراد أن يرى رؤاي حسنة فليستقبل القبلة وليقرأ قال ابن سريين
 والشمس وضحاها

 والليل إذا يغشى والتني والزيتون

 وقل اي أيها الكافرون

وسورة اإلخالص واملعوذتني ويسأل هللا تعاىل، فما يريه إال ما حيب، ومن انم على شقه 
 وجل أو نذارة ".األمين ورأى رؤاي فهي بشارة من هللا عز 

 ومن انم على شقه األيسر ورأى رؤاي فهي من الروح ورمبا كانت من البطنة وذلك أضغاث

ان يقولوا عند النوم اللهم إين أعوذ بك من سيئ األحالم وأستجريك من  وكانوا يستحبون
 تالعب الشيطان يف اليقظة واملنام

 املقالة الرابعة:

 يف كيفية الرؤاي

لسالم: األرواح يعرج هبا إىل السماء السابعة حىت توقف بني يدي رب قال دانيال عليه ا
 العزة فيؤذن هلا ابلسجود فما كان طاهرا منها سجد حتت العرش وبشر يف منامه

 وما كان منها غري طاهر سجد ... . . فلذلك يستحب للرجل أن ينام على الطهارة

وح يف لروح ويفهمها ابلقلب ومستقر الر وقال املعربون: من املسلمني الرؤاي يراها اإلنسان اب

                                         
 4/110نيل األوطار  (1)



194 

 

 (1)نقطات دم يف القلب ومستقر". 
 

 "وحممد بن حبش بن مسعود بن خالد بن يزيد-121 .191

أبو بكر السراج البغدادي حدث عن: حممد بن سليمان، لوين، وخالد بن أسلم، روى عنه 
 إبراهيم بن أمحد بن بشران الصرييف

أان حممد بن حبش، ان لوين، ان إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب 
هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حني يبقى 
ثلث الليل األخري، فيقول: من يدعوين فأستجيب له، من يدعوين فأغفر له حىت يطلع 

 آخر الليل على أوله " نوا يستحبونكاالفجر، فلذلك 

 

 وحممد بن حبش بن حممد بن صاحل

أبو بكر الوراق روى أبو القاسم عبد هللا بن حممد الثالج الشاهد عنه، عن أيب السري موسى 
 بن احلسن النسائي وأما الثاين ابجليم والياء الساكنة املعجمة ابثنتني من حتتها فهو:

 

 عي املصريحممد بن جيش أبو الفتح الشاف

مسع من: عبد احلكم بن أمحد الغافقي، وأيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، 
 ذكره عبد الغين بن سعيد املصري فيما حدثين حممد بن علي الصوري أنه قرأه عليه

 

 حممد بن شريح، وحممد بن سريج

 (2)أما األول ابلشني املعجمة واحلاء املبهمة فهو:". 
 

اين: ]ويتحصل من كالم أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف "وقال الصنع-122 .192
 ( .1)¬والعمل به بدعة وال يغرت بكثرة من يفعله[ 

وقال الشيخ األلباين: ]واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إمنا هو 
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 أثر موقوف على بعض التابعني الشاميني ال يصلح شاهدا للمرفوع بل هو يعله وينزل به من
الرفع إىل الوقف ويف كلمة ابن القيم السابقة ما يشري إىل ما ذكرته عند التأمل، على أنه 

ل ال أن يقال للميت عند قربه: اي فالن ق كانوا يستحبونشاهد قاصر إذ غاية ما فيه: أهنم 
إله إال هللا، قل أشهد أن ال إله إال هللا " ثالث مرات " قل: ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي 

 حممد.

فأين فيه الشهادة على بقية اجلمل املذكورة يف احلديث مثل "ابن فالنة " و"أرشدين " وقول 
امللكني "ما نصنع عند رجل " ... ومجلة القول أن احلديث منكر عندي إن مل يكن 
موضوعا.... وال يرد هنا ما اشتهر من القول ابلعمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال 

فيما ثبت مشروعيته ابلكتاب أو السنة الصحيحة، وأما ما ليس كذلك فال فإن هذا حمله 
جيوز العمل فيه ابحلديث الضعيف ألنه تشريع وال جيوز ذلك ابحلديث الضعيف ألنه ال 
 يفيد إال الظن املرجوح اتفاقا فكيف جيوز العمل مبثله؟! فليتنبه هلذا من أراد السالمة يف دينه

 ( .2)¬نسأل هللا تعاىل اهلداية والتوفيق[ فإن الكثريين عنه غافلون 

أن  -ضي هللا عنه ر  -وقد احتج املثبتون للتلقني مبا جاء يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري 
 ( .3¬)قال: )لقنوا مواتكم ال إله إال هللا( رواه مسلم  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

__________¬ 

 .2/234( سبل السالم 1)¬
 .2/65اديث الضعيفة ( سلسلة األح2)¬
 (1).". 2/519( صحيح مسلم بشرح النووي 3)¬
 

 "الدعاء مجاعة عند القرب والتأمني-123 .193

 سؤال: ما حكم دعاء اجلماعة عند القرب أبن يدعو أحدهم ويؤمن اجلميع؟

جواب: ليس هذا من سنة الرسول عليه الصالة والسالم وال من سنة اخللفاء الراشدين، وإمنا  
عليه الصالة والسالم يرشدهم إىل أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت كل كان الرسول 

 بنفسه وليس مجاعة.
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 ( )الشيخ ابن عثيمني(40)فتاوى التعزية ص 

 رفع الصوت ابلتهليل اجلماعي أثناء اخلروج ابجلنازة

 قربة؟ملسؤال: ما حكم رفع الصوت ابلتهليل اجلماعي أثناء اخلروج ابجلنازة واملشي هبا إىل ا

جواب: هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا تبع اجلنازة أن ال يسمع له صوت ابلتهليل 
لى هللا بل قد روي عنه ص -فيما نعلم –أو القراءة أو حنو ذلك ومل أيمر ابلتهليل اجلماعي 

 ( رواه أبو داود.1عليه وسلم أنه "هنى أن يتبع امليت بصوت أو انر" )

ي هللا رض -من أكابر التابعني من أصحاب علي بن أيب طالب  وقال قيس بن عباد وهو
 خفض الصوت عند اجلنائز كانوا يستحبون: -عنه

__________ 

 (1)( .". 696( وضعيف سنن أيب داود )3171أبو داود ) -1
 

ذا أان ربك" قال الرتمذي: ه -أي –"له الشيطان يف صورة ويشري إىل نفسه -124 .194
إذا وضع امليت يف اللحد أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان  ونوكانوا يستحبفتنة عظيمة. 

 الرجيم.

فهذه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أهل القبور بضعا وعشرين سنة. وهذه سنة 
اخللفاء الراشدين، وطريقة مجيع الصحابة والتابعني، فبدل أهل البدع والضالل قوال غري الذي 

ت ابلزايرة اليت شرعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحساان إىل امليقيل هلم، فإهنم قصدوا 
وإىل الزائر سؤاهلم امليت واالستغاثة به، وليس هذا إال الفتنة اليت قال فيها عبد هللا بن مسعود 
رضي هللا عنه: "كيف إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبري، وينشأ فيها الصغري جتري على 

 ة، إذا غريت قيل غريت السنة.الناس ويتخذوهنا سن

 قال: وقال ابن القيم يف إغاثته:

هذا يدل على أن العمل إذا جرى على خالف السنة فال اعتباروال التفات إليه، وقد جرى 
على خالف السنة منذ زمن طويل، فإذا البد أن تكون شديد التوقي من حمداثت األمور، 

ك لى ما حدث بعد الصحابة، بل ينبغي لوإن اتفق عليهاجلمهور، فال يغرنك إطباقهم ع
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أن تكون حريصا على التفتيش عن أحواهلم وأعماهلم، فإن أعلم الناس وأقرهبم إىل هللا أشبههم 
هبم، وأعلمهم بطريقتهم، إذ عنهم أخذ الدين وهم أصول يف نقل الشريعة من صاحب 

صر النيب عليه ل عالشرع، فال بد لك أن ال تكرتث مبخالفتك ألهل عصرك يف موافقتك أله
 (1)السالم، إذ قد جاء يف احلديث: "إذا اختلف". 

 

قوهلم إن املسيح قد قتل وصلب، فرد هللا عليهم بقوله }وما قتلوه  -210"-125 .195
 وما صلبوه ولكن شبه هلم{ وأخرب أنه رفعه إليه.

طن ارفع الصوت عند القتال والذكر اجلنائز، فجاء شرعنا خبفض الصوت يف هذا املو  - 211
كر وعند خفض الصوت عند الذ  كانوا يستحبونقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعني: 

 القتال وعند اجلنائز. ذكره يف االقتضاء.

_________ 

 ( .157( ، )156( إشارة إىل آية النساء رقم )210)

( ، وابن أيب شيبة يف املصنف 74ص  4( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )جـ 211)
 (2)( .". 453ص  4( ، وعبد الرزاق )جـ 274... ص  4)جـ
 

ن أ كانوا يستحبونوأخرج إبن أيب الدنيا عن إبراهيم النخعي قال  - 7"-126 .196
 يلقنوا العبد حماسن عمله عند املوت حىت حيسن ظنه بربه

وأخرج إبن أيب شيبة يف املصنف عن إبن مسعود قال وهللا الذي ال إله غريه ال حيسن  - 8
 ن ابهلل إال أعطاه هللا ظنهأحد الظ

وأخرج أمحد عن واثلة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا تعاىل أان  - 9
 عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء

وأخرج أمحد عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا تعاىل قال  - 10
 ء إن ظن خريا فله وإن ظن شرا فلهأان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شا
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وأخرج إبن املبارك وأمحد والطرباين يف الكبري عن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى  - 11
هللا عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول هللا تعاىل للمؤمنني يوم القيامة وما أول 

ي فيقولون للمؤمنني هل أحببتم لقائما يقولون له قلنا نعم اي رسول هللا قال فإن هللا يقول 
 نعم اي ربنا فيقول مل فيقولون رجوان عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفريت

وأخرج إبن املبارك عن عقبة بن مسلم قال ما من خصلة يف العبد أحب إىل هللا من  - 12
 أن حيب لقاءه

صاحب  كر عن أيب غالبوأخرج إبن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإلميان وإبن عسا  - 13
أيب أمامة قال كنت ابلشام فنزلت على رجل من قيس من خيار الناس وله ابن أخ خمالف 

 به له أيمره وينهاه ويضربه فال يطيعه فمرض الفىت فبعث إىل عمه فأىب أن أيتيه فأتيته أان
ي عم لو أحىت أدخلته عليه فأقبل عليه يشتمه ويقول أي عدو هللا أمل تفعل كذا قال أرأيت 

أن هللا دفعين إىل والديت ما كانت صانعة يب قال كانت وهللا تدخلك اجلنة قال فوهللا هلل 
أرحم يب من والديت فقبض الفىت ودفنه عمه فلما سوي اللنب سقطت منه لبنة فوثب عمه 

 فتأخر قلت ما شأنك قال ملىء قربه نورا وفسح له مد البصر

قي يف شعب اإلميان عن محيد قال كان يل ابن أخت وأخرج إبن أيب الدنيا والبيه - 14
 (1)مرهق فمرض فأرسلت إيل أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه". 

 

"اإلنتشار اإلنتفاخ وذرفت مبعجمة وراء مفتوحة سالت والغط ترديد الصوت -127 .197
 حيث ال جيد مساغا والبكر من اإلبل مبنزلة الفىت من الناس

سننه واملروزي يف اجلنائز عن إبن مسعود قال إن املؤمن وأخرج سعيد بن منصور يف  - 12
 يبقى عليه خطااي من خطاايه جيازى هبا عند املوت فيعرق لذلك جبينه

وأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن علقمة بن قيس أنه حضر ابن عم له وقد  - 13
النيب صلى  نحضرته الوفاة فمسح جبينه فإذا هو يرشح فقال هللا أكرب حدثين إبن مسعود ع

هللا عليه وسلم قال موت املؤمن برشح اجلبني وما من مؤمن إال له ذنوب يكافأ هبا يف الدنيا 
 ويبقى عليه بقية يشدد هبا عليه عند املوت قال عبد هللا وال أحب موات كموت احلمار
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وأخرج إبن أيب شيبة والبيهقي عن علقمة أنه حضر ابن أخ له ملا حضر فجعل يعرق  - 14
ينه فضحك فقيل له ما يضحكك قال مسعت إبن مسعود يقول إن نفس املؤمن خترج جب

رشحا وإن نفس الكافر أو الفاجر خترج من شدقه كما خترج نفس احلمار وإن املؤمن ليكون 
قد عمل السيئة فيشدد عليه عند املوت ليكفر هبا وإن الكافر أو الفاجر ليكون قد عمل 

 ليكفر هبااحلسنة فيهون عليه عند املوت 

وأخرج املروزي عن إبراهيم النخعي قال قال علقمة لألسود إحضرين فلقين ال إله إال  - 15
 هللا فإن عرق جبيين فبشرين

يت قال العرق للم كانوا يستحبونوأخرج إبن أيب شيبة واملروزي عن سفيان قال  - 16
منه قد مات  ن ما سفلبعض العلماء إمنا يعرق جبينه حياء من ربه ملا اقرتف من خمالفته أل

وإمنا بقيت قوى احلياة وحركاهتا فيما عال واحلياء يف العينني والكافر يف عمى عن هذا كله 
 واملوحد املعذب يف شغل عن هذا ابلعذاب الذي قد حل به

وأخرج إبن أيب شيبة واإلمام أمحد يف الزهد وإبن أيب الدنيا عن جابر بن عبد هللا عن  - 17
ثنا عليه وسلم قال حدثوا عن بين إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب مث أنشأ حيد النيب صلى هللا

قال خرجت طائفة منهم فأتوا مقربة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتني ودعوان هللا تعاىل 
 (1)ليخرج بعض األموات خيربان عن". 

 

ل هللا يوأخرج إبن أيب شيبة عن جماهد أنه كان يقول بسم هللا ويف سب - 7"-128 .198
 اللهم إفسح يف قربه ونور له فيه وأحلقه بنبيه

إذا وضع امليت يف اللحد أن  كانوا يستحبونوأخرج احلكيم عن عمرو بن مرة قال  - 8
 يقولوا اللهم أعذه من الشيطان الرجيم

وا امليت أن إذا دفن كانوا يستحبونوأخرج إبن أيب شيبة يف املصنف عن خيثمة قال  - 9
يقولوا بسم هللا ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أجره من عذاب 

 القرب ومن عذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم

وأخرج سعيد بن منصور عن إبن مسعود قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  - 10
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هره يقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظيقف على القرب بعدما يسوى عليه ف
 اللهم ثبت عند املسألة منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به

وأخرج الطرباين يف الكبري وإبن منده عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه  - 11
ربه مث رأس ق وسلم قال إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه الرتاب فليقم أحدكم على

ليقل اي فالن بن فالنة فإنه يسمع وال جييب مث يقول اي فالن بن فالنة فإنه يستوي قاعدا 
مث يقول اي فالن بن فالنة فإنه يقول أرشدان رمحك هللا ولكن ال تشعرون فليقل أذكر ما 

 هللخرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وأنك رضيت اب
راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا وابلقرآن إماما فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول إنطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون هللا حجيجه دوهنما قال رجل 

 اي رسول هللا فإن مل يعرف أمه قال ينسبه إىل حواء اي فالن بن حواء

جه آخر عن أيب أمامة الباهلي قال إذا مت فدفنتموين فليقم وأخرج إبن منده من و  - 12
إنسان عند رأسي فليقل اي صدي بن عجالن أذكر ما كنت عليه يف الدنيا شهادة أن ال إله 

 (1)إال هللا وأن حممدا رسول هللا". 
 

"هللا صلى هللا عليه وسلم يب يفتنت أهل القبور ويف نزلت هذه اآلية }يثبت -129 .199
 آمنوا ابلقول الثابت{هللا الذين 

وأخرج إبن أيب الدنيا عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  - 51
وسلم إذا خرج بسرير املؤمن اندى أنشدكم ابهلل ملا أسرعتم يب فإذا دخل قربه حفه عمله 

ف و فتجيء الصالة فتكون عن ميينه وجييء الصوم فيكون عن يساره وجييء عمله ابملعر 
فيكون عند رجليه فتقول الصالة ليس لكم قبلي مدخل كان يصلي يب فيأتيه من قبل يساره 
فيقول الصوم إنه كان يصوم ويعطش فال جيدون موضعا فيأتون من قبل رجليه فتخاصم عنه 
أعماله فال جيدون مسلكا وإذا كان اآلخر اندى بصوت يسمعه كل شيء إال اإلنسان فإنه 

 لو مسعه صعق أو جزع

وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد وأبو نعيم يف احللية عن طاووس قال إن املوتى يفتنون  - 52
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 أن يطعم عنهم تلك األايم فكانوا يستحبونيف قبورهم سبعا 

وأخرج أبو نعيم عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف على  - 53
نت إان إليه راجعون اللهم إنه نزل بك وأقرب رجل من أصحابه حني فرغ منه فقال إان هلل و 

خري منزول به جاف األرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه واقبله منك بقبول حسن 
 وثبت عند املسألة منطقه

وأخرج احلكيم يف نوادر األصول عن سفيان الثوري قال إذا سئل امليت من ربك تزااي  - 54
  أان ربكله الشيطان يف صورة فيشري إىل نفسه إين

قال احلكيم ويؤيده من األخبار قوله صلى هللا عليه وسلم عند دفن امليت اللهم أجره  - 55
من الشيطان كما تقدم يف ابب ما يقال عند الدفن ولو مل يكن للشيطان هناك سبيل ما 

 دعا صلى هللا عليه وسلم بذلك

مان حدثنا ا عمرو بن عثوقال ابن شاهني يف السنة حدثنا عبد هللا بن سليمان حدثن - 56
بشري بن صفوان حدثين راشد قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول تعلموا حجتكم 

 (1)فإنكم مسؤولون". 
 

انوا كوأخرج السلفي يف املشيخة البغدادية عن حممد بن سريين قال  - 42"-130 .200
 أن يكون الكفن ملفوفا مزرورا وقال إهنم يتزاورون يف قبورهم يستحبون

وأخرج إبن أيب شيبة عن عمري بن األسود السكوين أن معاذ بن جبل أوصى إلمرأته  - 43
وخرج فماتت فكفناها يف ثياب هلا خلقان فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قربها ساعتئذ فقال يف  
كم كفنتموها قلنا يف ثياهبا اخللقان فنبشها وكفنها يف ثياب جدد وقال أحسنوا أكفان 

 ون فيهامواتكم فإهنم حيشر 

وأخرج إبن أيب الدنيا عن الشعيب قال إن امليت إذا وضع حلده أاته أهله وولده فيسأهلم  - 44
 عمن خلف بعده كيف فعل فالن وما فعل فالن

 وأخرج عن جماهد قال إن الرجل ليبشر بصالح ولده يف قربه - 45

لفهم{ اآلية خوقال السدي يف قوله تعاىل }ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبم من  - 46
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يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه يبشر به فيستبشر به كما يستبشر 
 أهل الغائب بقدومه يف الدنيا

وأخرج إبن أيب الدنيا والبيهقي عن أيب هريرة قال يقال للمؤمن يف قربه ارقد رقدة  - 47
 املتقني

ف بن عباس رضي هللا عنه ابلطائوأخرج إبن عساكر عن سعيد بن جبري قال مات إ - 48
فشهدت جنازته فجاء طائر أبيض مل ير على خلقته فدخل يف نعشه مث مل ير خارجا منه 
فلما دفن تليت هذه اآلية على شفري القرب مل يدر من تالها }اي أيتها النفس املطمئنة ارجعي 

 إىل ربك{ اآلية

 ر من السماء أبيض فدخل يفوأخرج حنوه عن عكرمة وأيب الزبري ولفظه جاء طائ - 49
 أكفانه فما رؤي بعد فكانوا يرون أنه عمله

وأخرج جماهد وعبد هللا بن ايمني وحبر بن عبيد ولفظه طائر أبيض عظيم من قبل وج وعن 
 (1)غيالن بن عمر وميمون بن مهران ولفظه فالتمس فلم يوجد فلما سوي". 

 

عياش  يد حديث إمساعيل بن"يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه، قلت: ير -131 .201
 هذا الذي رواه الطرباين عن أيب أمامة.

وقد ذكر سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم ابن عمري 
ال للميت عند أن يق فكانوا يستحبونقال: إذا استوى على امليت قربه وانصرف الناس عنه 

هللا، وديين  قل ريب -ثالث مرات–ن ال إله إال هللا قربه: اي فالن، قل ال إله إال هللا، أشهد أ
 اإلسالم، ونبيي حممد، مث ينصرف. انتهى.

قال احلافظ يف التلخيص وإسناده صاحل وقد قواه الضياء يف أحكامه، ويف إسناده سعيد 
األزدي بيض له أبو حامت، وقال اهليثمي بعد أن ساقه: يف إسناده مجاعة مل أعرفهم. اهـ. ويف 

 ه أيضا عاصم بن عبيد هللا وهو ضعيف.إسناد

قال األثرم: قلت ألمحد هذا الذي يصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقول اي فالن ابن 
فالنة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر 
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ري إىل ابن عياش يرويه، يش بن أيب مرمي عن أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وكان إمساعيل
حديث أيب أمامة. اهـ. هكذا نقله يف النيل ويف فتح العالم شرح بلوغ املرام، وقال يف املنار: 

 إن حديث التلقني هذا حديث ال يشك أهل املعرفة ابحلديث يف وضعه.

وقال ابن القيم يف كتاب الروح: إنه حديث ضعيف، ويتحصل من كالم أئمة التحقيق أنه 
 ضعيف والعمل به بدعة، وال يغرت بكثرة من يفعله، انتهى ملتقطا. حديث

ويف نزل األبرار: وقد أنكر هذا التلقني مجاعة من أهل العلم وبدعوه، انظر ذلك يف اهلدى 
 النبوي وغريه كثمار التنكيت هلذا العبد الضعيف. اهـ.

جممع  مي يفقلت: ال شك يف ضعف هذا احلديث ألن يف سنده جماهيل كما قال اهليث
الزوائد، وألن يف سنده عاصم بن عبيد هللا كما قال احلافظ يف التلخيص على ما نقله 

 الشوكاين رمحه هللا وهو ضعيف.

 (1)قال الذهيب يف امليزان: عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي". 
 

، مث ضعفه ومالك"عن أبيه وعبد هللا بن عامر بن ربيعة ومجاعة، وعنه شعيب -132 .202
مالك، وقال حيىي: ضعيف ال حيتج به، وقال ابن حبان: كثري الوهم فاحش اخلطأ فرتك، 
وقال أمحد قال ابن عيينة: كان األشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد هللا، وقال النسائي: 

 ضعيف. اهـ.

مل أهل عوقد صرح بضعفه النووي يف األذكار وغريه يف غريه، وإمنا قواه من قوى التصال 
الشام به، فلننظر فيه فنقول: منه ما روى أبو املغرية احلمصي عن أيب بكر بن أيب مرمي أهنم  
كانوا يفعلونه، وهذا ال يثبت، فإن يف سنده أاب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي الغساين 
احلمصي، قال الذهيب: ضعيف عندهم، قلت: وكان من العباد، عن راشد بن سعد وخالد 

ن، وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة، ضعفه أمحد وغريه لكثرة ما يغلط، وكان أحد بن معدا
 أوعية العلم، وقال ابن حبان: رديء احلفظ ال حيتج به إذا انفرد.

وقال أبو داود: سرق أليب بكر بن أيب مرمي حلي فأنكر عقله، ومسعت أمحد يقول: ليس 
افظ أبو عبد هللا: ضعيف، وكذا قال بشيء اهـ. ملخصا. ويف اخلالصة وهامشها: قال احل
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 ابن معني وأبو حامت وأبو زرعة اخل هتذيب. اهـ.

 قال احلافظ ابن حجر يف التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. اهـ.

ومنه ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد ومحزة بن حبيب وحكيم بن 
خل. وراشد ا فكانوا يستحبوننصرف الناس عنه عمري قال: إذا استوى على امليت قربه وا

هذا وإن كان ثقة لكنه كثري اإلرسال، وحكيم بن عمري احلمصي صدوق يهم قاله احلافظ 
يف التقريب، على أنه ال يعلم سنده إىل هؤالء التابعني، فعلى من حيتج به بيان السند حىت 

 ينظر فيه.

يا لكون ى تقدير ثبوته ال نسلم كونه مقتضوابجلملة فثبوت عمل أهل الشام أوال ممنوع، وعل
احلديث الضعيف قابال ألن حيتج به، ومن يدعي فعليه اإلثبات، وأما جمرد عمل بعض أهل 
الشام فليس من الدليل الشرعي يف شيء، وعلى تقدير ثبوت حديث التلقني فليس فيه 

 (1)طلب شيء من امليت مما ال يقدر عليه إال هللا، إمنا فيه نداء". 
 

( ، وال كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قرب النيب صلى هللا عليه 1"]له[ )-133 .203
وسلم، وال عند قرب غريه من األنبياء، وإمنا كانوا يصلون عليهم ويسلمون على النيب صلى هللا 

( يف مسجد النيب صلى هللا 2عليه وسلم وعلى صاحبيه، فاتفق األئمة على أنه إذا دعي )
 يستقبل قربه. وتنازعوا عند السالم عليه، فقال مالك وأمحد وغرييهما: عليه وسلم أنه ال

فيما ذكره –( الشافعي، وقال مالك 3يستقبل قربه ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب )
رب : ال أرى أن يقف عند ق-إمساعيل بن إسحاق يف "املسبوط" والقاضي عياض وغرييهما

دم من / وميضي، وقال يف "املبسوط": )ال أبس ملن قالنيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن يسلم
ويصلي ويسلم على النيب صلى  4سفر، أو خرج أن يقف على النيب صلى هللا عليه وسلم )

( ، ويدعو له وأليب بكر وعمر، فقيل له: إن انسا من أهل املدينة 4( )4هللا عليه وسلم
( 5ذا[ )، فقال: مل يبلغين ]هيفعلون ذلك يف اليوم مرة أو أكثر، فيسلمون ويدعون ساعة

( ببلدان، ومل يبلغين عن أول هذه األمة وصدرها أهنم كانوا يفعلون 6عن أحد من أهل الفقه )
 ذلك، إال من جاء من سفر أو أراده( .
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ند قرب ع كانوا يستحبونقال: )وقد تقدم من اآلاثر عن السلف ما يوافق هذا من أهنم إمنا 
لم ما هو من جنس الدعاء له، كالصالة والسالم، ويكرهون ( النيب صلى هللا عليه وس7)

 قصده للدعاء والوقوف عنده، وليس يف أئمة املسلمني من استحب

__________ 

 ( ما بني املعقوفتني إضافة: "االقتضاء".1)

 ( يف "ش": "إذا دخل".2)

 ( سقطت من "م" و"ش": "أصحاب".3)

 ( ما بني القوسني ليست يف "االقتضاء".4)

 ( ما بني املعقوفتني إضافة من: "االقتضاء".5)

 ( يف "ش": "العلم".6)

 (1)( يف "االقتضاء": "عند قربه ما هو..".". 7)
 

، وروي أيضا من « وأصواهتما مثل الرعد القاصف -أي قروهنا  -"البقر -134 .204
حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما أخرجه اإلمام أمحد أيضا ومن حديث أيب سعيد 
رضي هللا عنه أخرجه اإلمام أمحد أيضا ومن حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 

م قال له كيف أنه صلى هللا عليه وسل»كتاب السنة وفيه هللا عنه أخرجه أبو بكر اخلالل يف  
أنت اي عمر إذا كنت من األرض يف أربعة أذرع يف ذراعني ورأيت منكرا ونكريا " قلت اي 
رسول هللا وما منكر ونكري؟ قال " فاتنا القرب يبحثان األرض أبنياهبما ويطآن يف أشعارمها 

اخلاطف ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل أصواهتما كالرعد القاصف وأبصارمها كالربق 
مىن مل يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه " قلت اي رسول هللا وأان على حايل 

ا فامتحناك فإن التويت ضرابك هب»ويف رواية: " « " هذه؟ قال نعم، فقلت إذا أكفيكهما
من حديث عبد هللا وأخرجه اإلمساعيلي من وجه آخر. وروي أيضا « " ضربة صرت رمادا

قال »بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أخرجه اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه وفيه 
عمر أترد علينا عقولنا اي رسول هللا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم " نعم كهيئاتكم اليوم " فقال 
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م أمحد اومن حديث أيب موسى رضي هللا عنه رواه اإلم« ". عمر رضي هللا عنه بفيه احلجر
أن يطعم  ونفكانوا يستحبوغري هؤالء وروي عن جماهد أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 

 عنهم تلك األايم. وقد ذكران يف كتابنا البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة ما لعله يشفي ويكفي.

 

 )تنبيهات(

عارض ال ت)األول( جاء يف رواية سؤال امللكني ويف أخرى سؤال ملك واحد قال القرطيب: 
يف ذلك ابلنسبة إىل األشخاص فرب شخص أيتيه اثنان معا فيسأالنه معا عند انصراف 
الناس ليكون أهول يف حقه وأشد حبسب ما اقرتف من اآلاثم، وآخر أيتيه قبل انصراف 
الناس عنه ختفيفا عليه حلصول أنسه هبم وآخر أيتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل يف 

ه من العمل الصاحل. قال وحيتمل أن أييت اثنان ويكون السائل أحدمها وإن املراجعة ملا قدم
 (1)اشرتكا يف اإلتيان فتحمل رواية الواحد على هذا.". 

 

")الثالث( قال القرطيب: اختلفت األحاديث يف كيفية السؤال، واجلواب عن -135 .205
م من يسأل هذلك أنه خيتلف ابختالف األشخاص فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومن

عن كلها، وحيتمل أن يكون االقتصار على بعضها من بعض الرواة وأتى به غريه اتما. وصوبه 
ن خصوصا من رواية أيب داود ع -السيوطي التفاق أكثر األحاديث عليه، نعم يؤخذ منها 

 -أنس املارة: فما يسأل عن شيء بعدها. وعند ابن مردويه: فما يسأل عن شيء غريها 
أل عن شيء من التكليفات غري االعتقاد خاصة وصرح به يف رواية البيهقي من أنه ال يس

طريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله تعاىل: }يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يف احلياة 
[ قال: الشهادة يسألون عنها يف قبورهم بعد موهتم، قيل 27الدنيا ويف اآلخرة{ ]إبراهيم: 

سألون عن اإلميان مبحمد وأمر التوحيد. وقد ذكر اجلالل السيوطي لعكرمة ما هو؟ قال ي
أنه ورد يف رواية عن أنس رضي هللا عنه أن امليت يسأل يف اجمللس الواحد ثالث مرات، 
وابقي الرواايت ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو خيتلف احلال ابلنسبة إىل األشخاص. 

 وعن طاوس أن املوتى يسألون سبعة أايم.
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أن يطعم  بونكانوا يستحت: وتقدم عن جماهد أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا وأهنم قل
رواه اإلمام أمحد يف الزهد وكذا أبو نعيم يف احللية إبسناد صحيح إال أنه  -عنهم تلك األايم 

مرسل، وروي من وجه متصل أيضا وحكمه الرفع ألنه ليس للرأي فيه جمال. . . . وقد روى  
 كل ذلك اإلمام احلافظ ابن رجب يف كتابه أهوال القبور وذكر عن جماهد أيضا أن األرواح

 متكث يف قبورها سبعة أايم.

وقد روي عن عبيد بن عمري فيما أخرجه عنه ابن جريج أن املؤمن يفنت سبعة أايم واملنافق 
 يفنت أربعني يوما.

 

 )الرابع(

من مل يدفن من مصلوب وحنوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القرب. قال اإلمام احملقق 
عذاب القرب هو عذاب الربزخ فكل من مات وهو  يف كتاب الروح: مما ينبغي أن يعلم أن

مستحق للعذاب يناله نصيبه منه قرب أم مل يقرب، فلو أكلته السباع أو حرق حىت صار رمادا 
أو نسف يف اهلواء أو غرق يف البحر وصل إىل روحه وبدنه من العذاب ما يصل من املقبور.". 

(1) 
 

 .1يف )صحيحه( "وأعلم ماذا أراجع رسل ريب". أخرجه مسلم -136 .206
ومنها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق: راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب وغريمها،  -

لميت عند أن يقال ل كانوا يستحبونقالوا: "إذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه، 
، قربه: اي فالن قل: ال إله إال هللا، قل: أشهد أن ال إله إال هللا. ثالث مرات، قل: ريب هللا

 . إىل غري ذلك من الشواهد اليت ساقوها.2وديين اإلسالم، ونيب حممد، مث ينصرف"

وهذه الشواهد كما نرى كلها موقوفات، واملرفوع منها ليس فيه سوى الدعاء للميت ابلتثبيت 
واملغفرة، وهذا ال عالقة له ابلتلقني املنسوب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب 

الشيخ األلباين: "واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إمنا  أمامة، قال
هو أثر موقوف على بعض التابعني الشاميني، ال يصلح شاهدا للمرفوع، بل هو يعله، وينزل 
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 . يشري إىل أثر سعيد بن منصور السابق.3به من الرفع إىل الوقف ... على أنه شاهد قاصر"

و حال هذا األثر، الذي هو أقرب ما يكون إىل حديث أيب أمامة، قلت: فإذا كان هذا ه
 فكيف ببقية هذه الشواهد اليت ال صلة هلا بلفظ احلديث؟

__________ 

 ( وهو جزء من حديث طويل.121) 192( ح 1/112)

 ( .2/136التلخيص احلبري: ) 2

 (1)( .". 2/65السلسلة الضعيفة: ) 3
 

أو يعجبهم  - كانوا يستحبوناهيم النخعي قال "أخرجه ابن أيب شيبة عن إبر -137 .207
 إذا رأى الرجل اهلالل أن يقول ريب وربك هللا -

 الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل - 181

قال عمر يف كتابه إىل عبد هللا بن قيس يف آداب القضاء ال مينعك قضاء قضيته فراجعت 
 لرجوع إىل احلق خري من التمادي يففيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن ا

 الباطل

 رحم هللا أخي اخلضر لو كان حيا لزارين - 182

 -قال ابن حجر ال يثبت مرفوعا وإمنا هو من كالم بعض السلف ممن أنكر حياة اخلضر 
 -عليه السالم 

 رحم هللا من زارين وزمام انقته بيده - 183

 (2)قال ابن حجر ال أصل له". 
 

( 1)¬شريك؟ قال: كان ال يرضاه، وما ذكر عنه ]إال شيئا[ "يقول يف -138 .208
 « .على املذاكرة؛ حديثني

وأما املدلس فينقسم إىل قسمني، أحدمها: حافظ عدل رمبا ( : »2)¬وقال ابن حزم 
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أرسل حديثه، ورمبا أسنده، ورمبا حدث به على سبيل املذاكرة، أو الفتيا، أو املناظرة، فلم 
قتصر على ذكر بعض رواته دون بعض ... وقد روينا عن عبد الرزاق يذكر له سندا، ورمبا ا

بن مهام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم عليه عبدهللا بن املبارك أسندها له، 
وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب احلديث وأئمة املسلمني؛ كاحلسن البصري، وأيب إسحاق 

دينار، وسليمان األعمش، وأيب الزبري، وسفيان السبيعي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن 
الثوري، وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدارقطين فيهم مالك بن أنس ومل يكن  

 « .كذلك، وال يوجد له هذا إال يف قليل من حديثه؛ أرسله مرة وأسنده أخرى

 ملن أخذ عن شيوخه شيئا حال املذاكرة أن يبني ذلك: وكانوا يستحبون

واستحب ملن حفظ عن بعض شيوخه يف املذاكرة شيئا ( : »3)¬ال اخلطيب البغدادي ق
 وأراد روايته عنه أن يقول: حدثناه يف املذاكرة، فقد

_________¬ 

 ( .9/283، والتصويب من "اتريخ بغداد" )« االشياء»( يف األصل: 1)¬

 ( .1/131( يف "إحكام األحكام" )2)¬

 (1). ( ."2/30( يف "اجلامع" )3)¬
 

 سنن األفعال -38"-139 .209

 : اذكر ما تستحضره من سنن األفعال مقروان ابلدليل.226س

ج: من ذلك رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه وحطما عقب 
ذلك؛ ألن مالك بن احلويرث كان إذا صلى كرب ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، 

 يديه، وحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه. وإذا رفع رأسه رفع

ومنها: وضع اليمني على الشمال وجعلهما على صدره أو حتت سرته، حلديث وائل بن 
رواه أمحد ومسلم، وقال علي: من السنة يف « مث وضع اليمىن على اليسرى»حجر، وفيه: 

من « هصحيح»ا أخرجه ابن خزمية يف الصالة، وضع األكف على األكف حتت السرة، ومل
صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضع يده اليمىن »حديث وائل بن حجر قال: 
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 « .على يده اليسرى على صدره

أن رسول »ومنها: نظر املصلي إىل موضع سجوده إال يف صالة اخلوف، ملا روى ابن سريين 
يف صالهتم  السماء فنزلت هذه اآلية }الذين همهللا صلى هللا عليه وسلم كان يقلب بصره يف 

« سننه»، وسعيد بن منصور يف « الناسخ واملنسوخ»رواه أمحد يف « خاشعون{ فطأطأ رأسه
 وهو مرسل.« للرجل أن ال جياوز بصره مصاله وكانوا يستحبون»بنحوه، وزاد: 

روى األثرم  ذلك، ملا ومنها: التفرقة بني القدمني وأن يراوح بينهما إذا طال قيامه وال يكثر
رأى عبد هللا رجال يصلي صافا بني قدميه، فقال: لو راوح هذا بني »عن أيب عبيدة قال: 

أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب »رواه النسائي، ولفظ قال: « قدميه كان أفضل
و هذا وروى حن «رأيت أاب عبد هللا يفرج بني قدميه ورأيته يراوح بينهما»قال األثرم: « إىل

 (1)عن ميمون واحلسن.". 
 

انوا ك"وأما األخذ من الشعر والظفر عند اإلحرام، فلما ورد عن إبراهيم قال: -140 .210
إذا أرادوا أن حيرموا أن أيخذوا من أظفارهم وشوارهبم وأن يستحدوا، مث يلبسوا  يستحبون

 أحسن ثياهبم، أخرجه سعيد بن منصور.

املطلب أنه أراد احلج وكان من أكثر الناس شعرا،  وعن حممد بن ربيعة بن احلارث بن عبد
 فقال له عمر: خذ من رأسك قبل أن حترم.

وعن القاسم وسامل وطاوس وعطاء وسئلوا عن الرجل يريد أن يهل ابحلج أأيخذ من شعره 
 قبل أن حيرم، قالوا: نعم. أخرجهما سعيد بن منصور.

 - قالت: طيبت رسول هللا - عنها رضي هللا -وأما الطيب لْلحرام، فلما ورد عن عائشة 
 بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام. -صلى هللا عليه وسلم 

قبل أن  حلرمه حني أحرم وحلله -صلى هللا عليه وسلم  -وعنها، قالت: طيبت رسول هللا 
 يفيض أبطيب ما وجدت.

لطيب. يب اعند حرمه أبط -صلى هللا عليه وسلم  -وعنها، قالت: طيبت رسول هللا 
 أخرجهن الشيخان.
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ى أبطيب ما كنت أجد حىت أر  -صلى هللا عليه وسلم  -وعنها، كنت أطيب رسول هللا 
 وبيص الطيب يف رأسه وحليته قبل أن حيرم. أخرجه النسائي.

رضي هللا  -وأما لبس اإلزار والرداء األبيضني النظيفني والنعلني، فلما ورد عن ابن عباس 
ها أحياؤكم من خري ثيابكم البياض فليلبس»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -عنهما 

 أخرجه البيهقي.« وكفنوا فيها مواتكم

 رواه أمحد.« وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني»وحلديث: 

ا: أن رسول ، وثبت أيض-صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن املنذر: ثبت ذلك عن رسول هللا 
ني إذا مل جيد إزارا فليلبس السراويل، وإذا مل جيد النعل»قال:  -وسلم صلى هللا عليه  -هلل 

 (1)فليلبس". 
 

"وأما يف النفقة والكسوة، فتجب الكفاية دون التعديل، ونقل أبو طالب ال -141 .211
لتسوية بينهم ا كانوا يستحبونينبغي أن يفضل أحدا من ولده يف طعام وغريه، قال إبراهيم: 

 فدخل فيه نظر وقف.« : الفروع» حىت يف القبل، قال يف

وللمعطي التخصيص لبعض وارثه إبذن الباقي منهم؛ النتفاء العداوة والقطيعة إذ ألن العلة 
يف ذلك كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، فإن خص أو فضل بال إذن رجع، أو أعطى 

، فإن مات بالباقي حىت يستووا مبن خصه، أو فضله، ولو يف مرض موته؛ ألنه تدارك للواج
 معط قبل التعديل وليست العطية يف مرض موته املخوف ثبتت آلخذ.

وقيل: ال يثبت، وللباقي الرجوع، اختاره الشيخ، وجيوز لألب متلك الذي أعطاه لولده لقصد 
 التسوية بال حيلة، واحليلة أن يعطيه لقصد التسوية ونيته متلكه منه بعد ذلك.

ق أداه األب من عنده، مث مرض األب مرض املوت ولو زوج أحد ابنيه يف صحته بصدا
 املخوف، وجب عليه إ عطاء اآلخر مثل ما أعطى األول ليستووا مبن خصه.

وينبغي أن يكون على الفور اهـ؛ ألن التسوية واجبة، وال « : االختيارات الفقهية»قال يف 
ك على رجوع هناطريق هلا يف هذا املوضع إال بعطية اآلخر، فتكون واجبة إذ ال ميكن ال

 األول؛ ألن الزوجة ملكت الصداق.

                                         
 2/226األسئلة واألجوبة الفقهية  (1)



212 

 

وال حيسب ما يعطيه األب البنه الثاين من الثلث، مع أنه عطية يف مرض املوت؛ ألنه تدارك 
الواجب أشبه قضاء الدين، ونص أمحد يف رواية صاحل وعبد هللا وحنبل فيمن له أوالد زوج 

 (1)ثل ما أعطاها.". بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال: يعطي مجيع ولده م
 

"* )مسألة( * )وال يدخل القرب خشبا وال شيئا مسته النار( قال ابراهيم -142 .212
اللنب ويكرهون اخلشب، وال يستحب الدفن يف اتبوت ألنه خشب ومل  كانوا يستحبون

ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه، وفيه تشبه أبهل الدنيا واألرض أنشف 
ويكره اآلجر وسائر ما مسته النار تفاؤال أن ال متسه النار * )مسألة( * )ويقول لفضالته، 

الذي يدخله بسم هللا وعلى ملة رسول هللا( ملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  
كان إذا أدخل امليت القرب قال " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا " وروي " يف سبيل هللا وعلى 

  " قال الرتمذي هذا حديث حسن غريب.سنة رسول هللا

وروى ابن ماجة عن سعيد بن املسيب قال: حضرت ابن عمر يف جنازة فلما وضعها يف 
اللحد قال " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا " فلما أخذ يف تسوية اللنب على اللحد قال " 

وحها، ، وصعد ر اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القرب، اللهم جايف األرض عن جنبيها
ولقها منك رضواان " قلت اي ابن عمر أشئ مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم 
قلته برأيك؟ قال إين إذا لقادر على القول بل مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم روي 

به نعن عمر أنه كان إذا سوى على امليت قال: هللا اسلمه إليك األهل واملال والعشرية وذ
 عظيم وفاغفر له.

 (2)رواه ابن املنذر". 
 

"ومىت لىب ابحلج والعمرة بدأ بذكر العمرة نص عليه أمحد وذلك لقول أنس -143 .213
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " لبيك عمرة وحجا " )مسألة( )ويليب إذا عال نشزا أو 

 هبط واداي ويف دبر الصلوات املكتوابت.
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وإقبال الليل والنهار وإذا التقت الرفاق( التلبية مستحبة يف مجيع األوقات ويتأكد استحباهبا 
( إذا مسع 1يف مثانية مواضع منها الستة املذكورة، والسابع إذا فعل حمظورا انسيا، الثامن )

ال ع ملبيا ملا روى جابر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو
انوا كأكمة أو هبط واداي ويف دبر الصلوات املكتوبة ومن آخر الليل: وقال إبراهيم النخعي 

التلبية دبر الصالة املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا وإذا  يستحبون
استوت به راحلته، وهبذا قال الشافعي وقد كان قبل يقول مثل قول مالك ال يليب عند 

طدام الرفاق واحلديث يدل عليه وكذلك قول النخعي )فصل( وجيزئ من التلبية دبر اص
 الصالة مرة واحدة قال األثرم قلت أليب عبد هللا ماشئ يفعله

العامة يلبون يف دبر الصالة ثالاث؟ فتبسم وقال ما أدري من أين جاؤا به قلت أليس جيزئه 
دة مطلقا من غري تقييد وذلك حيصل مبرة واحمرة واحدة؟ قال بلى وذلك ألن املروي التلبية 

 وهكذا التكبري يف أدابر الصلوات اخلمس يف أايم األضحى وأايم التشريق.

وإن زاد فال أبس ألن ذلك زايدة ذكر وخري وتكراره ثالاث حسن فإن هللا وتر حيب الوتر". 
(1) 
 

ا هبة عمرى فإهن"ولنا أن هذا إابحة املنافع فلم يقع الزما كالعارية وفارق ال-144 .214
الرقبة فأما قوله هذه لك اسكنها حىت متوت فإنه حيتمل لك سكناها حىت متوت وتفسريها 
بذلك دليل على أنه أراد السكىن فأشبه ما لو قال هذه لك سكناها وإذا احتمل أنه يريد 

 به الرقبة واحتمل أن يريد السكىن فال نزيل ملكه ابالحتمال.

و ابع بيعا فاسدا مث وهب تلك العني أو ابعها بعقد صحيح )فصل( إذا وهب هبة فاسدة أ
 مع علمه

بفساد األول صح العقد الثاين ألنه تصرف يف ملكه، عاملا أبنه ملكه، وإن اعتقد صحة 
العقد األول ففي الثاين وجهان )أحدمها( صحته ألنه تصرف صادف ملكه ومت بشروطه 

فسد  ألنه تصرف تصرفا يعتقد فساده ففصح كما لو علم فساد األول )والثاين( ال يصح 
كما لو صلى يعتقد أنه حمدث فبان متطهرا وهكذا لو تصرف يف عني يعتقد أهنا ألبيه فبان 
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انه قد مات وملكها الوارث أو غصب عينا فباعها يعتقدها مغصوبة فبان أهنا ملكه فعلى 
 الوجهني.

و ابشر أجنبية فبانت امرأته أقال القاضي: أصل الوجيهن من ابشر امرأة ابلطالق يعتقدها 
ابلعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته ففي وقوع الطالق واحلرية روايتان وللشافعية يف هذه 
املسألة وجهان كما حكينا وهللا أعلم * )فصل( * قال الشيخ رضي هللا عنه )واملشروع يف 

حباب يف است عطية األوالد القسمة بينهم على قدر مرياثهم( وال خالف بني أهل العلم
نهم حىت يف القبل، التسوية بي كانوا يستحبونالتسوية بينهم وكراهية التفضيل قال ابراهيم 

إذا ثبت هذا فالتسوية املستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل املرياث للذكر 
مثل حظ األنثيني، وبه قال عطاء وشريح واسحاق وحممد بن احلسن قال شريح لرجل قسم 

له بني ولده: ارددهم إىل سهام هللا وفرائضه وقال عطاء ما كانوا يقسمون إال على كتاب ما
هللا تعاىل، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن املبارك يعطى األنثى مثل ما يعطى الذكر 
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبشري بن سعد " سو بينهم " وعلل ذلك بقوله " أيسرك 

يف برك " فقال نعم قال " فسو بينهم " والبنت كاالبن يف استحقاق برها فكذلك  ان يستوا
 (1)يف عطيتها وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". 

 

 ( وال يقطع شعره وال ظفره36")-145 .215

صلى  -( ويستحب دفن امليت يف حلد، وينصب عليه اللنب نصبا كما صنع برسول هللا 37)
 -عليه وسلم هللا 

 ( وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار38)

 ( ويستحب تعزية أهل امليت39)

 ( والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة40)

 وبيه،: " اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ث-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه.« وال حتنطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
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 : )وال يقطع شعره وال ظفره( كحال حياته.36مسألة 

 

سعد بن  لقول»: )ويستحب دفن امليت يف حلد، وينصب عليه اللنب نصبا( 37مسألة 
رسول هللا ا صنع ب: أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كم-رضي هللا عنه  -مالك 

 ]رواه النسائي[ .« -صلى هللا عليه وسلم  -

 

: )وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار( ملا روي عن إبراهيم قال: 38مسألة 
 اللنب ويكرهون اخلشب واآلجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل ابلنار. كانوا يستحبون

 

 عليه صلى هللا -ملا روى ابن مسعود أن النيب  : )ويستحب تعزية أهل امليت(39مسألة 
 حديث غريب ]رواه الرتمذي[ .« من عزى مصااب فله مثل أجره»قال:  -وسلم 

 

نيب أن ال»: )والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة( ملا روي 40مسألة 
وبكى معه  ىدخل على سعد بن عبادة فوجده يف غاشية فبك -صلى هللا عليه وسلم  -

أصحابه، فقال: "أال تسمعون، إن هللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب، ولكن يعذب 
 متفق عليه.« هبذا" وأشار إىل لسانه

1 - 
ديث ابن يف ح -صلى هللا عليه وسلم  -: )وال جيوز الندب وال النياحة، لقوله 41مسألة 

 (1)مسعود:". 
 

 ع الصوت هبا لغري النساء( ويستحب اإلكثار منها ورف35")-146 .216

( وهي آكد فيما إذا عال نشزا أو هبط واداي أو مسع ملبيا أو فعل حمظورا انسيا أو لقي 36)
 ركبا، ويف أدابر الصالة املكتوبة وابألسحار، وإقبال الليل والنهار

: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثالثة منها 2، 1( وهي تسعة: 37ابب حمظورات اإلحرام )
 ويف كل واحددم، 
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: )ويستحب اإلكثار منها( على كل حال ملا روى ابن ماجه عن عبد 35مسألة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
سلم يضحي ما من م: »-صلى هللا عليه وسلم  -هللا بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول هللا 

الرتمذي[  ه]روا« هلل يليب حىت تغيب الشمس إال غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه
)ويستحب رفع الصوت هبا( ملا سبق )وال يستحب ذلك للنساء( ألهنن عورة فاإلخفاء يف 

 حقهن أسرت هلن.

 

: )وهي آكد إذا عال نشزا، أو هبط واداي، ... أو لقي ركبا، ويف أدابر الصالة، 36مسألة 
يف حجته  يليب -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »وابألسحار( ملا روى جابر قال: 

براهيم وقال إ« إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو هبط واداي ويف أدابر املكتوبة ومن آخر الليل
 التلبية دبر الصالة املكتوبة وإذا هبط واداي وإذا عال نشزا وإذا لقي كانوا يستحبونالنخعي: 

 راكبا وإذا استوت به راحلته.

 

 ]ابب حمظورات اإلحرام[

حلق الرأس، وقلم الظفر: ففي ثالثة منها دم، ويف كل واحد مما : )وهي تسعة: 37مسألة 
دوهنا مد طعام وهو ربع الصاع( أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع عن أخذ شعره إال من 
عذر، واألصل فيه قول هللا سبحانه: }وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة: 

 - صلى هللا عليه وسلم -بن عجرة عن النيب  عن كعب»[ ، وروى البخاري ومسلم 196
صلى  -أنه قال له: "لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم اي رسول هللا. فقال رسول هللا 

.  «: احلق رأسك وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة-هللا عليه وسلم 
 (1)ك سواء.". وهذا يدل على أن احللق قبل ذلك حمرم، وشعر الرأس واجلسد يف ذل

 

"وقال: "استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل". وروى سعيد -147 .217
عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقف فيدعو. وقال أبو حفص، الوقوف 
بدعة، كذا قال؛ وألنه معتاد، بدليل قوله تعاىل يف املنافقني: }وال تقم على قربه{ ]التوبة: 
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، وهذا هو املراد على ما ذكره أكثر املفسرين. وقال ابن جرير "معناه" وال تتول دفنه،   [84
 كذا قال، ومل يذكر أمحد األكثر قراءة، وقال بعضهم: يقرأ أو يدعو، نص عليه.

، 2، وضمرة بن حبيب1وأما تلقينه بعد دفنه فاستحبه األكثرون "وم ش" لقول راشد بن سعد
أن يقال عند قربه: اي فالن، "ال إله إال هللا، اشهد أن  يستحبونكانوا : 3وحكيم بن عمري

ال إله إال هللا" ثالث مرات "اي فالن قل ريب هللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد" رواه عنهم أبو 
رواه سعيد. وعن أيب أمامة مرفوعا: "ليقم أحدكم على  -وهو ضعيف  - 4بكر بن أيب مرمي

ة، فإنه فالنة، فإنه يسمع وال جييب، مث ليقل: اي فالن ابن فالن رأس قربه وليقل: اي فالن ابن
يستوي قاعدا، مث ليقل: اي فالن ابن فالنة، فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن ال تسمعون 
فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله، 

 وأنك

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

هـ". "سري أعالم  113هو: راشد بن سعد املقرائي، التابعي، الفقيه، حمدث محص. "ت  1
 .4/490النبالء" 

ة،  عهو: أبو عتبة، ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي، الشامي، احلمصي، روى له األرب 2
 .13/314، "هتذيب الكمال" 4/388". "الثقات" 130كان مؤذن مسجد دمشق. "ت 

هو: أبو األحوص، حكيم بن عمري بن األحوص العنسي، الشامي، احلمصي. هتذيب  3
 .7/199الكمال" 

هو: أبو بكر، بكري أو عبد السالم بن عبد هللا بن أبن مرمي الغساين، الشامي. قال  4
ضعيف، وقال فيه ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، ولكن كان  النسائي والدارقطين:

هـ".  156رديء احلفظ، حيدث ابلشيء فيهم، ويكثر ذلك، حىت استحق الرتك. "ت 
 (1).". 33/108"هتذيب الكمال" 
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"وهو عدد مؤنث وعنه: بعد صالة الفجر أول يوم منه، وقاله األوزاعي -148 .218
عائشة: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل  والليث وإسحاق وابن املنذر، لقول

، ومحله صاحب احملرر على اجلواز. وقال القاضي: حيتمل أنه كان 1معتكفه، متفق عليه
يفعل ذلك يف يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زايدة قبل دخول العشر، قال: ونقل هذا 

 املشهورة.عنه، مث ذكره من حديث عمرة عن عائشة، ومل أجده يف الكتب 

وخيرج بعد فراغ مدة االعتكاف "ع" فإن اعتكف رمضان أو العشر األخري استحب أن 
ليلة العيد يف معتكفه، وخيرج منه إىل املصلى، نص عليه، وقال: هكذا حديث عمرة  2يبيت

عن عائشة، وقاله مالك وذكر أنه بلغه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر أيضا أنه بلغه 
. وقال سعيد: حدثنا فضيل بن عياض عن مغرية عن أيب 3ضل الذين مضواعن أهل الف

، قال صاحب احملرر: ليصل طاعة بطاعة، 4ذلك كانوا يستحبونمعشر عن إبراهيم قال: 
 : وألهنا ليلة تتلو العشر، ورد الشرع5قال يف الكايف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 ".6" "1173" ومسلم "2033البخاري " 1

 يف األصل "يلبث" ويف "س" يثبت". 2

 ".316 – 1/315املوطأ " 3

 ".3/92أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه " 4

5 "2/295 ."."(1) 
 

ليه "و" إ "ويتوجه احتمال: جتب التلبية، واالعتبار مبا نواه ال مبا سبق لسانه-149 .219
قال ابن املنذر: أمجع عليه كل من حيفظ عنه من أهل العلم. وقال مالك: االعتبار ابلعقد 

 دون النية.

انوا كويستحب ملن أراده التنظف له أبخذ شعر وظفر وحنومها وقطع رائحة، قال إبراهيم: 
 .1ذلك. مث يلبسون أحسن ثياهبم رواه سعيد. وسبق أنه يغتسل له يستحبون
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يتيمم لعدم أم ال؟ وال يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. ويف جوامع الفقه للحنفية: وهل 
 مل ينل فضله، كاجلمعة، كذا يف كالمهم.

ويستحب له التطيب، سواء بقي عينه. كاملسك، أو أثره كالبخور "وهـ ش" ولفظ أمحد، ال 
 صلى هللا ل هللاأبس أن يتطيب قبل أن حيرم، لقول عائشة رضي هللا عنها كنت أطيب رسو 

:  3. وملسلم2عليه وسلم قبل أن حيرم، ويوم النحر قبل أن يطوف ابلبيت بطيب فيه مسك
 كأين أنظر إىل وبيص

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

1 "1/264." 

 " واللفظ له.1191" ومسلم "267البخاري " 2

 (1)". والوبيض: الربق.". 39" "1190يف صحيحه " 3
 

"وقد نقل املروذي: كان يف حديث ابن عمر "وامللك ال شريك لك" فرتكه -150 .220
ألن الناس تركوه، وليس يف حديث عائشة واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه: لبيك إن 

: تلبية ابن عمر حىت إذا كان ذات عن جماهد مرسال 1العيش عيش اآلخرة، لرواية الشافعي
عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك، وكذا ذكر اآلجري إذا رأى  2يوم والناس ينصرفون

 .3ما يعجبه قال: اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة
ويستحب أن يليب عن أخرس ومريض، نقله ابن إبراهيم، قال مجاعة: وجنون وإغماء، زاد 

 كنطقه.  4روا أن إشارة األخرس املفهومةبعضهم: ونوم، وقد ذك

وتتأكد التلبية إذا عال نشزا أو هبط واداي أو لقي رفقة، أو مسع ملبيا، وعقيب مكتوبة، أو 
أتى حمظورا انسيا، وأول الليل والنهار، أو ركب، زاد يف الرعاية: أو نزل، وقاله الشافعية، ومل 

وبة وإذا هبط التلبية دبر الصالة املكت حبونكانوا يستيقيدوا الصالة مبكتوبة. قال النخعي: 
واداي أو عال نشزا أو لقي ركبا أو استوت به راحلته. وعن جابر أن النيب صلى هللا عليه 

، 5وسلم كان يليب يف حجته. كذلك، ومل يذكر: إذا استوت به راحلته، وزاد: ومن آخر الليل
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 وعند مالك: ال يليب عند لقاء الرفقة، ويف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 ".1/304يف مسنده " 1

 يف "ط" "ينصفون". 2

 ".4099أخرجه البخاري " 3

 يف األصل "املفهمة". 4

 (1)".". 147" "1218أخرجه مسلم " 5
 

القرب آجرا أو خشبا أو شيئا مسته "ويكره الدفن يف التابوت، وأن يدخل -151 .221
اللنب ويكرهون اخلشب واآلجر، وألنه آلة بناء  كانوا يستحبونالنار؛ ألن إبراهيم قال: 

 املرتفني، وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل هبا.

 

 فصل:

ا ، أنه مر بقوم وقد دفنوا ميت-رضي هللا عنه  -وال خيمر قرب الرجل، ملا روي عن علي 
ى قربه الثوب، فجذبه وقال: إمنا يصنع هذا ابلنساء، ويستحب ذلك للنساء وبسطوا عل

 للخرب ولئال ينكشف منها شيء فرياه احلاضرون.

 

 فصل:

رفع  -لم صلى هللا عليه وس -ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، ملا روى الساجي أن النيب 
زاد عليه من غري يه، وال يقربه عن األرض قدر شرب، وألنه يعلم أنه قرب فيتوقى، ويرتحم عل

ترابه، لقول عقبة بن عامر: ال جتعلوا على القرب من الرتاب أكثر مما خرج منه. رواه أمحد. 
 عليه وسلم صلى هللا -أن رسول هللا »ويستحب أن يرش عليه املاء ليتلبد. وروى أبو رافع 

. ملا روى سطيحهرواه ابن ماجه. وتسنيمه أفضل من ت« . سل سعدا ورش على قربه املاء -
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نما، وألن مس -صلى هللا عليه وسلم  -البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قرب النيب 
السطح يشبه أبنية أهل الدنيا. وال أبس بتعليمه بصخرة وحنوها ملا ذكران من حديث عثمان 

 بن مظعون، وألنه يعرف قربه فيكثر الرتحم عليه.

 

 فصل:

صلى هللا  -هللا  هنى رسول»ه والكتابة عليه، لقول جابر: ويكره البناء على القرب، وجتصيص
زاد الرتمذي:  رواه مسلم.« . أن جيصص القرب، وأن يبىن عليه، وأن يقعد عليه -عليه وسلم 

وقال: حديث صحيح، وألنه من زينة الدنيا فال حاجة ابمليت إليه، « . وأن يكتب عليها»
هللا اليهود اختذوا  لعن: »-صلى هللا عليه وسلم  -وال جيوز أن يبىن عليه مسجد، لقول النيب 

، حيذر مثل ما صنعوا. متفق عليه. ويكره اجللوس عليه، واالتكاء إليه« قبور أنبيائهم مساجد
 -واالستناد إليه، حلديث جابر. ويكره املشي عليه، ملا روى عقبة بن عامر قال: قال النيب 

أو سيف أحب إيل من أن أطأ على قرب مسلم ألن أطأ على مجرة : »-صلى هللا عليه وسلم 
ريق رواه ابن ماجه. فإن مل يكن ط« . وال أابيل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق

 (1)إىل قرب من يزوره إال ابلوطء جاز ألنه موضع حاجة.". 
 

 "فصل:-152 .222

 يه روايتان:فحكي فوأما قراءة القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذاكرهتم وكتابة العلم 

إحدامها: يستحب، اختارها أبو اخلطاب؛ ألن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه، وميكن 
 فعله يف املسجد فكان مستحبا له كالصالة.

والثانية: ال يستحب وهو ظاهر املذهب؛ ألن االعتكاف عبادة شرط هلا املسجد، فلم 
فعله هلذه األمور أفضل من  يستحب ذلك فيها كالطواف والصالة. وعلى هذه الرواية

اعتكافه الشاغل عنها. قال املروذي: قلت أليب عبد هللا: إن رجال يقرئ يف املسجد يريد أن 
يعتكف لعله أن خيتم يف كل يوم؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد يف املسجد كان 

 له ولغريه، يقرئ أحب إيل.
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 فصل:

 ستحب أن يبيت ليلة الفطر يف معتكفه، مث خيرجومن اعتكف العشر األخري من رمضان ا
من املصلى يف ثياب اعتكافه؛ ألن أاب قالبة وأاب بكر بن عبد الرمحن وأاب جملز واملطلب بن 

غيب ذلك، وألهنا ليلة تتلو العشر ورد الشرع ابلرت  كانوا يستحبونحنطب وإبراهيم النخعي 
 (1)هللا سبحانه وتعاىل أعلم.". يف قيامها والعبادة فيها، فأشبهت ليايل العشر، و

 

"إليك؛ لبيك، وزاد ابنه: لبيك وسعديك، واخلري بيديك لبيك، والرغباء إليك -153 .223
فلم  -لم صلى هللا عليه وس -والعمل. وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومسعهم النيب 

وأهل »ال جابر: عنها. ق -صلى هللا عليه وسلم  -ينكر، وال تستحب الزايدة القتصار النيب 
، رواه مسلم.  «تلبيته -صلى هللا عليه وسلم  -الناس هبذا الذي يهلون، ولزم رسول هللا 

ع فيه ذكر بعدها؛ ألنه موضع شر  -صلى هللا عليه وسلم  -ويستحب أن يصلي على النيب 
 هللا تعاىل فشرع فيه ذكر رسوله كاألذان، مث يسأل هللا اجلنة ويستعيذ من النار، ويستحب

يقول: لبيك  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا »ذكر إحرامه يف تلبيته لقول أنس: 
 -م صلى هللا عليه وسل -قدم رسول هللا »متفق عليه، وقول ابن عباس: « عمرة وحجا

، قال أمحد: إذا لىب القارن هبما بدأ ابلعمرة؛ حلديث أنس. « وأصحابه وهم يلبون ابحلج
 يستحب ذكر اإلحرام فيها. وقال أبو اخلطاب ال

 

 فصل:

صلى هللا  - أوجب رسول هللا»ويستحب البداءة ابلتلبية إذا ركب راحلته؛ لقول ابن عباس، 
اإلحرام حني فرغ من صالته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، أي  -عليه وسلم 

أنه قال:  - صلى هللا عليه وسلم -، ويستحب رفع الصوت هبا ملا روي عن النيب « لىب
ح، وال حديث صحي« أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل»

مع جيهد نفسه بذلك لئال ينقطع صوته فتنقطع تلبيته، وال ترفع املرأة صوهتا إال بقدر ما تس
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 لرفيقتها؛ ألنه خياف االفتتان هبا، ويستحب اإلكثار منها؛ ألهنا ذكر، وألنه يروى عن رسو 
مس ما من مسلم يضحى هلل يليب حىت تغيب الش»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

اضع: رواه ابن ماجة، ويتأكد استحباهبا يف مثانية مو « إال غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه
إذا عال نشزا أو هبط واداي، أو تلبس مبحظور انسيا، ويف دبر الصلوات املكتوابت وإذا 

التلبية  حبونكانوا يستاق ويف إقبال الليل والنهار وابألسحار؛ ألن النخعي قال: التقت الرف
دبر الصلوات املكتوبة، وإذا هبط واداي وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به 

صلى هللا  -راحلته، وألن يف هذه املواضع ترتفع األصوات، ويكثر الضجيج، وقد قال النيب 
: وهو حديث غريب. والعج: رفع الصوت، والثج« ضل احلج: العج والثجأف: »-عليه وسلم 

 (1)إسالة الدماء. وحكم". 
 

224. 154-.." 

.... 

.... 

.... 

.. 

" التلخيص " و" الرعاية " له دخوله مع ظن السالمة غالبا، قال الشيخ تقي الدين: Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ها، ألهنا مما أحدث الناس من رقيق العيش.األفضل جتنبها بكل حال مع االستغناء عن

الثالثة: للمرأة دخوله لعذر، وإال حرم، نص عليه( وكرهه بدونه مجاعة، ويف " عيون املسائل 
" ال جيوز هلا دخوله إال من علة يصلحها احلمام، واعترب القاضي، واملؤلف مع العذر تعذر 

دخوهلا  ومجاعة خالفه، وقيل: اعتيادغسلها يف بيتها خلوف ضرر، وحنوه، وظاهر كالم أمحد 
 عذر للمشقة، وقيل: وال تتجرد فتدخله يف قميص خفيف، أومأ إليه.

الرابعة: مثن املاء على الزوج، أو عليها؛ أو ماء اجلنابة عليه فقط، أو عكسه؛ فيه أوجه، وماء 
راء ذلك لرقيقه، شالوضوء كاجلنابة، ذكره أبو املعايل، قال يف " الفروع ": ويتوجه: يلزم السيد 

 وال يتيمم يف األصح.
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اخلامسة: تكره القراءة فيه يف املنصوص، ونقل صاحل: ال يعجبين لنهي عمر عنه، رواه ابن 
بطة، وظاهره ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد الرب قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: 

ايت فال أبس، وكذا القراءة بكل مكان حسن، وليس احلمام مبوضع قراءة، فمن قرأ اآل
السالم يف األشهر، ورخص فيه بعضهم كالذكر، فإنه حسن ملا روى النخعي أن أاب هريرة 

قول اي ملن دخله أن ي كانوا يستحبوندخل احلمام فقال: ال إله إال هللا، وعن سفيان قال: 
: "بر اي رحيم، من علينا، وقنا عذاب السموم. وسطحه، وحنوه كبقيته قال يف " الفروع 

 ويتوجه فيه كصالة.

السادسة: إذا اغتسل حبضرة أحد من بين آدم، وجب عليه سرت عورته، وإن مل حيضره أحد 
فينبغي أن يسترت بسقف أو حائط أو حنومها، وأن ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض، قال 
 الشيخ تقي الدين: وهو آكد، فإن جترد يف الفضاء واغتسل، جاز مع الكراهة، وقيل: ال
 يكره كما لو استرت حبائط، وذكر القاضي يف كراهة كشف العورة لالغتسال يف اخللوة روايتني.

 (1)السابعة: يكره االغتسال يف مستحم أو ماء عرايان، وعنه: ال، اختاره مجاعة". 
 

"ويستحب للرجل أن يصلي يف ثوبني فإن اقتصر على سرت العورة أجزأه إذا  -155 .225
 لباس، وقال القاضي: جيزئه سرت العورة يف النفل دونكان على عاتقه شيء من ال

للعبادة، كما وجب على اخلنثى املشكل سرت فرجيه احتياطا، وقدم يف " التلخيص Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 " أن أم الولد كحرة، ويف املعتق بعضها روايتان.

قهن، كالقن، وعنه:  ز بيعهن وعتفرع: املكاتبة، واملدبرة، واملعلق عتقها بصفة كالقن، ألنه جيو 
 كحرة، وعنه: املدبرة كأم الولد.

تنبيه: مل يتعرض املؤلف لعورة اخلنثى املشكل، واملذهب أنه كرجل، ألن األصل عدم وجوب 
السرت، فال نوجبه ابلشك، وجيب سرت فرجيه، وإن قلنا: العورة الفرجان فقط؛ ألن أحدمها 

، مها، وعنه: كامرأة ذكره القاضي، وقدمه السامريفرج حقيقي، وال يتحقق سرته إال بسرت 
 قال ابن محدان: وهو أوىل، ألنه حيتمل أن يكون امرأة فوجب ذلك احتياطا.

 

                                         
 1/176املبدع يف شرح املقنع  (1)



225 

 

 ]صالة الرجل يف ثوبني[

)ويستحب للرجل( حرا كان أو عبدا )أن يصلي يف ثوبني( ذكره بعضهم إمجاعا، قال ابن 
لى هللا عليه ص -أن سائال سأل النيب »متيم وغريه: مع سرت رأسه بعمامة ملا روى أبو هريرة: 

: مث متفق عليه، زاد البخاري« عن الصالة يف ثوب واحد، فقال: أولكلكم ثوابن -وسلم 
ذا إ كانوا يستحبونل: إذا وسع هللا عليكم فأوسعوا، وقال إبراهيم: سأل رجل عمر فقا

وسع هللا عليهم أن ال يصلي أحدهم يف أقل من ثوبني، قال القاضي: وهو يف اإلمام آكد، 
ونقله أبو طالب، ألنه بني يدي املأمومني، وتتعلق صالهتم بصالته، وصرح ابن متيم أنه ال 

رت عورته وعاتقيه قال يف " الشرح ": فإن مل يكن إال يكره أن يصلي يف ثوب واحد إذا س
ثوب واحد فالقميص أوىل، ألنه أبلغ، مث الرداء، مث املئزر، والسراويل )فإن اقتصر على سرت( 
هو بفتح السني: مصدر سرت، وبكسرها: ما يسرت به )العورة أجزأه إذا كان على عاتقه( هو 

ب سرت عاتقه، نص عليه مع القدرة، ذكره موضع الرداء من املنكب )شيء من اللباس( جي
 (1)". قال: ال يصلني -صلى هللا عليه وسلم  -اجلماعة، ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا 

 

 "يده اليمىن على كوع اليسرى، وجيعلهما حتت سرته،-156 .226

 

 وينظر إىل موضع سجوده،

 

 إله غريك، مثمث يقول: سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال 

فائدة: كشف يديه هنا، ويف الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إىل احلجاب بينه وبني Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ربه، كما أن السبابة إشارة إىل الوحدانية، ذكره ابن شهاب.

 

 ]وضع اليمىن على اليسرى حتت السرة[

 عليه وسلم صلى هللا -ن النيب أل»)مث يضع كف يده اليمىن على كوع اليسرى( نص عليه، 
مث »رواه مسلم من حديث وائل، ويف رواية ألمحد وأيب داود: « وضع اليمىن على اليسرى -
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 ونقل أبو طالب: بعضها على« وضع يده اليمىن على كفه اليسرى، والرسغ، والساعد
 " يفالكف، وبعضها على الذراع، ال بطنها على ظاهر كفه اليسرى، وجزم مبثله القاضي 

اجلامع "، ومعناه: ذل بني يدي عز، نقله أمحد بن حيىي الرقي، وعنه: خيري، وعنه: يرسلهما 
يف صالة اجلنازة، وعنه: يف صالة التطوع )وجيعلهما حتت سرته( يف أشهر الرواايت، 
وصححها ابن اجلوزي، وغريه لقول علي: من السنة وضع اليمىن على الشمال حتت السرة 

داود، وذكر يف " التحقيق " أنه ال يصح قيل للقاضي: هو عورة فال يضعهما  رواه أمحد، وأبو
عليه كالعانة، والفخذ؛ فأجاب أبن العورة أوىل، وأبلغ ابلوضع عليه حلفظه، وعنه: حتت 
صدره، وفوق سرته، وعنه: خيري، اختاره يف " اإلرشاد " ألن كال منهما مأثور، وظاهره يكره 

 ه مع أنه رواه.وضعهما على صدره، نص علي

 

 ]النظر إىل موضع السجود[

 -أن النيب »)وينظر إىل موضع سجوده( ملا روى أمحد يف الناسخ واملنسوخ عن ابن سريين: 
كان يقلب بصره إىل السماء، فنزلت }الذين هم يف صالهتم   -صلى هللا عليه وسلم 
نا أيوب عن ابن ورواه سعيد ثنا محاد بن زيد ث« [ فطأطأ رأسه2خاشعون{ ]املؤمنون: 
للرجل أن ال جياوز بصره مصاله، وألنه أخشع،  كانوا يستحبونسريين، وزاد فيه، قال: 

وأكف لنظره إال يف صالة اخلوف عند احلاجة، وحال إشارته يف التشهد فإنه ينظر إىل سبابته 
نك حلخلرب ابن الزبري، وصالته جتاه الكعبة فإنه ينظر إليه، ويف " الغنية " يكره إلصاق ا

 ابلصدر على الثوب، وأنه يروى عن احلسن أن العلماء من الصحابة كرهته.

 

 ]دعاء االستفتاح[

 (1))مث يقول( سرا )سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله". 
 

"ويقول الذي يدخله القرب: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا، ويضعه يف حلده -157 .227
 قبل القبلة، وحيثي الرتاب يف القرب ثالث حثيات، مث يهالعلى جنبه األمين مست

                                         
 1/381املبدع يف شرح املقنع  (1)



227 

 

قال أمحد: ويسد الفرجة حبجر، فدل أن البالط كاللنب، وإن كان اللنب أفضل )وال Qـــــــــــــــــــــــــــــ
للنب ويكرهون ا كانوا يستحبونيدخله خشبا( بال ضرورة )وال شيئا مسه النار( لقول إبراهيم: 

وألن فيه تشبها أبهل الدنيا، وتفاؤال أن ال متسه النار، ويكره دفنه يف  اخلشب واآلجر،
 اتبوت ولو كان امليت امرأة، أو يف حجر منقوش.

قال بعضهم: أو جيعل فيه حديد، ولو كانت األرض رخوة أو ندية )ويقول الذي يدخله 
 عليه وسلم هللا صلى -بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا( لقول ابن عمر كان النيب ـ »القرب: 

وسلم  صلى هللا عليه -، ويف لفظ: وعلى سنة رسول هللا ـ « ـ إذا وضع امليت قال ذلك -
اللهم ابرك يف القرب »ـ روى ذلك أمحد والرتمذي، وقال: حسن غريب، وعنه يقول:  -

[ اآلية، وأتى بذكر أو دعاء الئق عند 55، وإن قرأ }منها خلقناكم{ ]طه: « وصاحبه
ده على ـ وفعل الصحابة )ويضعه يف حل -عليه السالم  -اده، فال أبس لفعله ـ وضعه وإحل

ي ـ هكذا دفن، واملذهب عند القاض -عليه السالم  -جنبه األمين مستقبل القبلة( ألنه ـ 
وأصحابه واملؤلف، وقدمه يف " الفروع " جيب دفنه مستقبل القبلة، وعند صاحب " اخلالصة 

مه: أنه يستحب كجنبه األمين، وظاهره: أنه ال جيعل حتت رأسه " و " احملرر " وظاهر كال
شيئا لقول عمر: إذا جعلتموين يف اللحد فأفضوا خبدي إىل األرض. واستحب عامتهم أن 
جيعل حتت رأسه لبنة كاملخدة للحي، وجيعل قدامه وخلفه ما مينع وقوعه على قفاه أو وجهه، 

ربة،". بلة اللحد، ويسند خلفه، ويكره املرقعة واملضويف " الشرح "، و " الفروع " يدنيه من ق
(1) 
 

 "فصل-158 .228

 وال يدفن فيه اثنان إال لضرورة، ويقدم األفضل إىل القبلة. وجيعل بني كل

ألن أطأ على مجرة أو سيف »)والوطء عليه( ملا روى ابن ماجه واخلالل مرفوعا  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
، ويف " الكايف " إن مل يكن له طريق إىل قرب من « ى قرب مسلمأحب إيل ]من[ أن أطأ عل

عليه  صلى هللا -أن النيب ـ »يزوره إال ابلوطء جاز للحاجة )واالتكاء إليه( ملا روى أمحد 
 « .ـ رأى عمرو بن حزم متكئا على قرب فقال: ال تؤذه -وسلم 
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 ا، وال بينها.مسألة: ال جيوز اإلسراج على القبور، وال اختاذ املساجد عليه

قال الشيخ تقي الدين: ويتعني إزالتها ال أعلم فيه خالفا، وال تصح الصالة فيها على ظاهر 
املذهب. فلو وضع املسجد والقرب معا مل جيز، ومل يصح الوقف وال الصالة، قاله يف " اهلدي 

نعل فيها، ل" ويف " الوسيلة ": يكره اختاذ املساجد عندها، ويكره احلديث عندها، واملشي اب
 ويسن خلعه إال خوف جناسة أو شوك، نص عليه.

1 - 
فصل يستحب الدعاء له عند القرب بعد دفنه، نص عليه، فعله أمحد جالسا، واستحب 

 األصحاب وقوفه، ونص أمحد أنه ال أبس به، وقد فعله علي واألحنف.

عد، وضمرة س وقال أبو حفص: هو بدعة، واستحب األكثر تلقينه بعد دفنه، لقول راشد بن
ال أن يقال عند قربه: اي فالن قل: ال إله إ كانوا يستحبونبن حبيب، وحكيم بن عمري: 

هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، ثالث مرات، اي فالن قل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي 
حممد. رواه عنه أبو بكر بن أيب مرمي؛ وهو ضعيف، وحلديث أيب أمامة، رواه ابن شاهني 

 الطرباين. فيجلس امللقن عند رأسه.و 

 وقال أمحد: ما رأيت أحدا يفعله إال أهل الشام.

 (1)وقال الشيخ تقي الدين: تلقينه مباح عند أمحد وأصحابه، وال يكره. ويف". 
 

"نظيفني إزارا ورداء، ويتجرد عن املخيط، ويصلي ركعتني وحيرم عقيبهما، -159 .229
 وينوي

يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، )ويتنظف( أبخذ شعره، وظفره، وقطع رائحة، Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، مث يلبسون أحسن ثياهبم. رواه سعيد، وألن اإلحرام  كانوا يستحبونلقول إبراهيم: 

نت أطيب ك»عبادة فسن فيه ذلك كاجلمعة، وألن مدته تطول، )ويتطيب( لقول عائشة: 
يف بدنه،  رواه البخاري، ومراده« . إلحرامه قبل أن حيرم -صلى هللا عليه وسلم  -ل هللا رسو 

وهو الذي ذكره أكثر املشايخ، وأورده ابن محدان مذهبا، واملذهب يكره تطييب ثوبه، وحرمه 
اآلجري فيه، وعلى املذهب ال فرق فيه بني أن تبقى عينه كاملسك أو أثره كالبخور فإن 
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 كفارة خلرب يعلى بن أمية.  استدامه فال

وأجيب أبنه عام حنني سنة مثان، وما سبق يف حجة الوداع، وامرأة كرجل، فإن نقله من 
بدنه من مكان إىل آخر أو نقله عنه، مث رده أو نزعه، مث لبسه فدى خبالف ما لو سال 

ابن عمر  نبعرق أو مشس، )ويلبس ثوبني أبيضني نظيفني إزارا ورداء( ونعلني ملا روى أمحد ع
يه قال ابن املنذر: ثبت ذلك، وال فرق ف« . ليحرم أحدكم يف إزار، ورداء، ونعلني»مرفوعا: 

بني اجلديد وغريه، ويف " تبصرة " احللواين إخراج كتفه األمين من الرداء أوىل. وظاهره أنه 
 جيوز إحرامه يف ثوب واحد، ويف " التبصرة " بعضه على عاتقه.

يه عل -ألنه »املخيط( وهو كل ما خياط كالقميص، والسراويل؛ )ويتجرد( الرجل )عن 
رواه الرتمذي، وكان ينبغي تقدميه على اللبس، لكن الواو ال « . جترد إلهالله -السالم 

 ألعلم الناس حلديث ابن عباس قال: إين»تقتضي الرتتيب )ويصلي ركعتني وحيرم عقيبهما( 
« هماليفة ركعتني أهل ابحلج حني فرغ منبذلك، خرج حاجا فلما صلى يف مسجده بذي احل

. رواه أمحد، وأبو داود، وما ذكره من استحباب الركعتني قبله هو قول أكثر العلماء، وال 
 (1)يركعهما وقت هني، وال من عدم املاء والرتاب، واملذهب أنه حيرم عقيب". 

 

ال بقدر ما وهتا إ"وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وال ترفع املرأة ص-160 .230
 تسمع رفيقتها.

 

ابب حمظورات اإلحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم األظفار، فمن حلق أو قلم ثالثة، 
 فعليه دم،

املكتوابت( أي عند الفراغ منها، )وإقبال الليل، والنهار( أي: أبوهلما، )وإذا التقت Qـــــــــــــــــــــــــــــ
كانوا : يليب كذلك، وقال النخعي -صلى هللا عليه وسلم  - الرفاق( لقول جابر كان النيب

التلبية دبر الصلوات املكتوبة، وإذا هبط واداي، أو عال نشزا، أو لقي راكبا، أو  يستحبون
 استوت به راحلته.

وتستحب إذا أتى حمظورا انسيا أو ركب زاد يف " الرعاية ": أو نزل، ويف " املستوعب " 
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ال به، وزاد: وإذا رأى البيت. )وال ترفع املرأة صوهتا هبا إال بقدر يستحب عند تنقل األحو 
ما تسمع رفيقتها( وقاله يف " احملرر " و " الوجيز " وغريمها؛ ألن صوهتا عورة، فلم يشرع هلا 
الرفع إال مبا ذكر، واملراد به: املزاملة هلا، لكن السنة أهنا ال ترفع صوهتا هبا، وحكاه ابن عبد 

ا، ويكره جهرها أكثر من قدر مساع رفيقتها خوف الفتنة. وظاهر كالم بعض الرب إمجاع
 أصحابنا تقتصر على إمساع نفسها قال يف " الفروع ": وهو متجه.

فائدة: ال تشرع التلبية إال ابلعربية إن قدر كأذان، ومل جيوز أبو املعايل األذان بغري العربية إال 
 لنفسه مع العجز

 

 م[]ابب حمظورات اإلحرا

 ]األول والثاين حلق الشعر وتقليم األظفار[

ابب حمظورات اإلحرام أي: املمنوع فعلهن يف اإلحرام، )وهي تسعة: حلق الشعر( إمجاعا 
[ نص على 196}وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة:  -تعاىل  -لقوله 

هو قه مؤذن ابلرفاهية، و حلق الرأس، وعدي إىل سائر شعر البدن؛ ألنه يف معناه، إذ حل
ينايف اإلحرام لكون أن احملرم أشعث أغرب، وليس احلكم خاصا ابحللق بل قطعه، ونتفه". 

(1) 
 

"أو فضله فعليه التسوية ابلرجوع أو إعطاء اآلخر حىت يستووا، فإن مات -161 .231
 قبل

 النفقة  ، وعنه: ال جيب التعديل يفتعاىل، وحيتمل أنه أراد التسوية يف أصل العطاءQـــــــــــــــــــــــــــــ
كشيء اتفه، نص عليه، وقال أبو يعلى الصغري: كشيء يسري، وعنه: بلى، مع تساوي فقر 
أو غىن، نقل أبو طالب: ال ينبغي أن يفضل أحدا من ولده يف طعام وغريه، قال إبراهيم: 

نه ال جيب أ التسوية بينهم حىت يف القبل، فدخل فيه نظر وقف، وظاهره كانوا يستحبون
التعديل بني غريهم، بل ذلك خمصوص ابألوالد فقط، جزم به املؤلف يف كتبه، وزعم احلارثي 

 أنه املذهب، وأن عليه املتقدمني من أصحابنا.
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قال يف " الفروع " وهو سهو؛ إذ األصل تصرف اإلنسان يف ماله كيف شاء، خرج منه 
بشريا هل لك وارث غري ولدك أم ال؟  مل يسأل -عليه السالم  -األوالد للخرب، مع أنه 

واختار األكثر أن بقية األقارب كاألوالد، نص عليه، وهو املذهب؛ ألن املنع من ذلك كان 
خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهو موجود يف األقارب، واألم كاألب فيما ذكران؛ ألهنا أحد 

له فعليه ضهم أو فضاألبوين أشبهت األب، ولوجود املعىن املقتضي للمنع )فإن خص بع
روى »التسوية ابلرجوع أو إعطاء اآلخر حىت يستووا( ، نص عليه، وجزم به األصحاب؛ ملا 

النعمان بن بشري، قال: تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ال 
 -ول هللا فجاء أيب إىل رس -صلى هللا عليه وسلم  -أرضى حىت تشهد عليها رسول هللا 

ليشهده، فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: ال، قال: اتقوا هللا  - عليه وسلم صلى هللا
واعدلوا بني أوالدكم، قال: فرجع أيب، فرد تلك الصدقة، ويف لفظ: فاردده، ويف لفظ: 
فأرجعه، ويف لفظ: ال تشهدين على جور، ويف لفظ: فأشهد على هذا غريي، ويف لفظ: 

يدل على التحرمي؛ ألنه مساه جورا أو أمر برده، وامتنع من متفق عليه، وذلك « . سو بينهم
الشهادة عليه، وال شك أن اجلور حرام، واألمر يقتضي الوجوب، وهو يورث العداوة، 
والبغضاء، وقطيعة الرحم، فمنع منه، كتزويج املرأة على عمتها، وقيل: جيوز تفضيل أحدهم، 

" الشرح  ألثرة، اختاره املؤلف، ونصره يفواختصاصه ملعىن فيه، ويكره إن كان على سبيل ا
"، وقال الليث والثالثة: جيوز ذلك مطلقا؛ ألن أاب بكر حنل عائشة جداد عشرين وسقا 
دون سائر ولده، واحتج الشافعي بقوله: أشهد على هذا غريي، فأمره بتأكيدها دون الرجوع 

يعارض ما تقدم،  أيب بكر الفيها؛ ألنه عطية تلزم مبوت املعطي كالتسوية، وجوابه أبن فعل 
 (1)وأبنه حنلها ملعىن فيها ال يوجد يف غريها من أوالده، أو كان". 

 

 "]فصل الركوب يف اتباع اجلنائز[-162 .232

صلى هللا  -خرجنا مع النيب »( فصل: ويكره الركوب يف اتباع اجلنائز. قال ثوابن: 1537)
 تستحيون؟ إن مالئكة هللا على يف جنازة، فرأى انسا ركباان، فقال: أال -عليه وسلم 

رواه الرتمذي. فإن ركب يف جنازة فالسنة أن يكون « . أقدامهم، وأنتم على ظهور الدواب
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 -خلفها، قال اخلطايب يف الراكب: ال أعلمهم اختلفوا يف أنه يكون خلفها؛ لقول النيب 
أمامها، وعن و الراكب يسري خلف اجلنازة، واملاشي ميشي خلفها : »-صلى هللا عليه وسلم 

الراكب »رواه أبو داود. وروى الرتمذي حنوه، ولفظه: « . ميينها وعن يسارها، قريبا منها
 يح.وقال: هذا حديث صح« . خلف اجلنازة، واملاشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه

وألن سري الراكب أمامها يؤذي املشاة؛ ألنه موضع مشيهم على ما قدمناه، فأما الركوب يف 
اتبع  -صلى هللا عليه وسلم  -إن النيب »جوع منها فال أبس به. قال جابر بن مسرة: الر 

رواه مسلم. قال الرتمذي: هذا حديث « . جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس
 حسن.

 

 ]فصل رفع الصوت عند اجلنازة[

أن  -م سلصلى هللا عليه و  -( فصل: ويكره رفع الصوت عند اجلنازة؛ لنهي النيب 1538)
تتبع اجلنازة بصوت. قال ابن املنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول 

يكرهون رفع الصوت؛ عند ثالث؛ عند اجلنائز، وعند الذكر،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
كانوا م أهن -صلى هللا عليه وسلم  -وعند القتال وذكر احلسن، عن أصحاب رسول هللا 

 خفض الصوت عند ثالث. فذكر حنوه. يستحبون

وكره سعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، واحلسن، والنخعي، وإمامنا وإسحاق، قول القائل 
خلف اجلنازة: استغفروا له. وقال األوزاعي بدعة. وقال عطاء: حمدثة. وقال سعيد بن املسيب 

. وقال غفر هللا لكم يف مرضه: إايي وحاديهم، هذا الذي حيدو هلم، يقول: استغفروا له،
فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر يف جنازة، إذ مسع قائال يقول: استغفروا له، غفر هللا لكم. 

 فقال ابن عمر: ال غفر هللا لك. روامها سعيد.

قال أمحد وال يقول خلف اجلنازة: سلم رمحك هللا. فإنه بدعة. ولكن يقول: بسم هللا، وعلى 
 . ويذكر هللا إذا تناول السرير.-يه وسلم صلى هللا عل -ملة رسول هللا 

 

 ]فصل مس اجلنازة ابأليدي واألكمام واملناديل[

فصل: ومس اجلنازة ابأليدي واألكمام واملناديل حمدث مكروه، وال يؤمن معه فساد امليت، 
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 (1)وقد". 
 

"قد ذكران أن اللنب والقصب مستحب، وكره أمحد اخلشب. وقال إبراهيم -163 .233
اللنب ويكرهون اخلشب. وال يستحب الدفن يف اتبوت؛ ألنه مل  يستحبون كانواالنخعي 

رض وال أصحابه، وفيه تشبه أبهل الدنيا، واأل -صلى هللا عليه وسلم  -ينقل عن النيب 
أنشف لفضالته. ويكره اآلجر؛ ألنه من بناء املرتفني، وسائر ما مسته النار، تفاؤال أبن ال 

 متسه النار.

 

 اللحد أهال عليه الرتاب ويرفع القرب عن األرض قدر شرب[ ]فصل إذا فرغ من

( فصل: وإذا فرغ من اللحد أهال عليه الرتاب، ويرفع القرب عن األرض قدر شرب؛ 1586)
صلى هللا  -ليعلم أنه قرب، فيتوقى ويرتحم على صاحبه. وروى الساجي، عن جابر أن النيب 

: القاسم بن حممد، قال: قلت لعائشة رفع قربه عن األرض قدر شرب. وروى -عليه وسلم 
فت يل عن وصاحبيه فكش -صلى هللا عليه وسلم  -اي أمه اكشفي يل عن قرب رسول هللا 

 ثالثة قبور، ال مشرفة وال الطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء. رواه أبو داود.

امر أنه ع وال يستحب رفعه أبكثر من ترابه. نص عليه أمحد، وروى إبسناده، عن عقبة بن
 قال: " ال جيعل يف القرب من الرتاب أكثر مما خرج منه حني حفر.

أن يزاد  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى رسول هللا »وروى اخلالل إبسناده عن جابر قال: 
صلى هللا عليه  -وال يستحب رفع القرب إال شيئا يسريا، لقول النيب « على القرب على حفرته

« ال تدع متثاال إال طمسته، وال قربا مشرفا إال سويته: »-عنه  رضي هللا -لعلي،  -وسلم 
صلى هللا  -رواه مسلم وغريه. واملشرف ما رفع كثريا، بدليل قول القاسم يف صفة قرب النيب 

وصاحبيه: ال مشرفة، وال الطئة. ويستحب أن يرش على القرب ماء ليلتزق  -عليه وسلم 
 ترابه.

رواه  «سعدا ورش على قربه ماء. -صلى هللا عليه وسلم  -سل رسول هللا »قال أبو رافع 
 ابن ماجه.
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الل روامها اخل« رش على قربه ماء -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن جابر 
 مجيعا.

 

 ]فصل ال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة[

لرجل ا( فصل: وال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة. قال أمحد ال أبس أن يعلم 1587)
بن مظعون. وروى  قرب عثمان -صلى هللا عليه وسلم  -القرب عالمة يعرفه هبا، وقد علم النيب 
 (1)ملا مات". »أبو داود إبسناده عن املطلب قال: 

 

"يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله، وخيرج بعد غروهبا من آخره، فأشبه -164 .234
مشسه.  طلوع فجره، وخيرج بعد غروب ما لو نذر اعتكاف يوم، فإنه يلزمه الدخول فيه قبل

(2188) 
فصل: وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان تطوعا، ففيه روايتان: إحدامها، يدخل 

 -، أن رسول هللا »قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ ملا روي عن أيب سعيد 
ة إحدى ن ليلكان يعتكف العشر األوسط من رمضان، حىت إذا كا  -صلى هللا عليه وسلم 

وعشرين، وهي الليلة اليت خيرج يف صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي، 
 متفق عليه.« . فليعتكف العشر األواخر

وألن العشر بغري هاء عدد الليايل، فإهنا عدد املؤنث، قال هللا تعاىل: }وليال عشر{ ]الفجر: 
. واية الثانية، يدخل بعد صالة الصبح[ . وأول الليايل العشر ليلة إحدى وعشرين. والر 2

 - أن النيب»قال حنبل، قال أمحد: أحب إيل أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة، 
اعي، وهبذا قال األوز « . كان يصلي الفجر، مث يدخل معتكفه  -صلى هللا عليه وسلم 

ان ك  -صلى هللا عليه وسلم  -، أن النيب »وإسحاق. ووجهه ما روت عمرة، عن عائشة 
 متفق عليه.« . إذا صلى الصبح دخل معتكفه

 (2189وإن نذر اعتكاف العشر، ففي وقت دخوله الروايتان مجيعا. )
فصل: ومن اعتكف العشر األواخر من رمضان، استحب أن يبيت ليلة العيد يف معتكفه. 
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نص عليه أمحد. وروي عن النخعي، وأيب جملز، وأيب بكر بن عبد الرمحن، واملطلب بن 
 ذلك. وروى األثرم، إبسناده عن أيوب، عن أيب كانوا يستحبوننطب، وأيب قالبة، أهنم ح

يعين يف  -قالبة، أنه كان يبيت يف املسجد ليلة الفطر، مث يغدو كما هو إىل العيد، وكان 
 ال يلقى له حصري وال مصلى جيلس عليه، كان جيلس كأنه بعض القوم. -اعتكافه 

إذا هي ، فإذا يف حجره جويرية مزينة ما ظننتها إال بعض بناته، فقال: فأتيته يف يوم الفطر
أمة له، فأعتقها، وغدا كما هو إىل العيد. وقال إبراهيم: كانوا حيبون ملن اعتكف العشر 
األواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر يف املسجد، مث يغدو إىل املصلى من املسجد.". 

(1) 
 

أيت هبما مجيعا. بدأ بذكر العمرة. نص عليه وميت « . "مث لب عن شربمة-165 .235
يك بعمرة لب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أمحد يف مواضع؛ وذلك لقول أنس، إن النيب 

 «وحج.
 

 ]استدامة التلبية واإلكثار منها على كل حال[

( مسألة: قال: )مث ال يزال يليب إذا عال نشزا، أو هبط واداي، وإذا التقت الرفاق، 2308)
ا غطى رأسه انسيا، ويف دبر الصلوات املكتوبة( يستحب استدامة التلبية، واإلكثار منها وإذ

 -على كل حال؛ ملا روى ابن ماجه، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول هللا 
ما من مسلم يضحي هلل، يليب حىت تغيب الشمس، إال غابت : »-صلى هللا عليه وسلم 
 وهي أشد استحبااب يف املواضع اليت مسى اخلرقي؛ ملا روى« . ته أمهبذنوبه، فعاد كما ولد

ا، أو يليب يف حجته إذا لقي راكب -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »جابر، قال: 
اهيم وقال إبر « . عال أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات املكتوبة، ومن آخر الليل

إذا بر الصالة املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، و التلبية د كانوا يستحبونالنخعي: 
 لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. وهبذا قال الشافعي.

وقد كان قبل يقول مثل قول مالك: ال يليب عند اصطدام الرفاق. وقول النخعي يدل على 
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 ذلك، واحلديث يدل عليه أيضا. كانوا يستحبون، -رمحهم هللا  -أن السلف، 

 

 فصل جيزئ من التلبية يف دبر الصالة مرة واحدة[]

( فصل: وجيزئ من التلبية يف دبر الصالة مرة واحدة. قال األثرم: قلت أليب عبد 2309)
هللا: ما شيء يفعله العامة، يلبون يف دبر الصالة ثالث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من 

ا من وهذا ألن املروي التلبية مطلق أين جاءوا به؟ قلت: أليس جيزئه مرة واحدة؟ قال: بلى.
غري تقييد، وذلك حيصل مبرة واحدة، وهكذا التكبري يف أدابر الصلوات يف أايم األضحى 
وأايم التشريق. وال أبس ابلزايدة على مرة؛ ألن ذلك زايدة ذكر وخري، وتكراره ثالاث حسن؛ 

 فإن هللا وتر حيب الوتر.

 

 يف األمصار[]فصل ال يستحب رفع الصوت ابلتلبية 

( فصل: وال يستحب رفع الصوت ابلتلبية يف األمصار، وال يف مساجدها، إال يف 2310)
مكة واملسجد احلرام؛ ملا روي عن ابن عباس، أنه مسع رجال يليب ابملدينة، فقال: إن هذا 

 عجملنون، إمنا التلبية إذا برزت. وهذا قول مالك. وقال الشافعي: يليب يف املساجد كلها، ويرف
 صوته، أخذا من عموم احلديث.

ولنا، قول ابن عباس، وألن املساجد إمنا بنيت للصالة، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها 
عاما إال اإلمام خاصة، فوجب إبقاؤها على عمومها. فأما مكة فتستحب التلبية فيها؛ ألهنا 

 (1)حمل النسك". 
 

 "]فصل خص بعض ولده هببة ملعين يقتضي ختصيصه[-166 .236

( فصل: فإن خص بعضهم ملعىن يقتضي ختصيصه، مثل اختصاصه حباجة، أو 4460)
زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله ابلعلم أو حنوه من الفضائل، أو صرف عطيته 
عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعني مبا أيخذه على معصية هللا، أو ينفقه 

ل على جواز ذلك؛ لقوله يف ختصيص بعضهم ابلوقف: ال فيها، فقد روي عن أمحد ما يد
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أبس به إذا كان حلاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل األثرة. والعطية يف معناه. وحيتمل ظاهر 
عليه وسلم  صلى هللا -لفظه املنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النيب 

 مل يستفصل بشريا يف عطيته -

؛ حلديث أيب بكر، وألن بعضهم اختص مبعىن يقتضي العطية، فجاز واألول أوىل إن شاء هللا
أن خيتص هبا، كما لو اختص ابلقرابة. وحديث بشري قضية يف عني ال عموم هلا، وترك النيب 

ال االستفصال جيوز أن يكون لعلمه ابحلال. فإن قيل: لو علم ابحل -صلى هللا عليه وسلم  -
 -نا: حيتمل أن يكون السؤال هاهنا لبيان العلة، كما قال ملا قال: " ألك ولد غريه؟ ". قل

م: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نع»للذي سأله عن بيع الرطب ابلتمر:  -عليه السالم 
 «قال: فال إذا

 وقد علم أن الرطب ينقض، لكن نبه السائل هبذا على علة املنع من البيع، كذا هاهنا.

 

 ضيل يف اهلبة[]فصل استحباب التسوية وكراهة التف

( فصل: وال خالف بني أهل العلم يف استحباب التسوية، وكراهة التفضيل. قال 4461)
حبة أن يسووا بينهم حىت يف القبل. إذا ثبت هذا، فالتسوية املست كانوا يستحبونإبراهيم: 

 أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل املرياث، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني

عطاء، وشريح، وإسحاق، وحممد بن احلسن. قال شريح لرجل قسم ماله بني  وهبذا قال
ولده: ارددهم إىل سهام هللا تعاىل وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إال على كتاب 
هللا تعاىل. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن املبارك: تعطى األنثى مثل ما يعطى 

لك قال لبشري بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذ - عليه وسلم صلى هللا -الذكر؛ ألن النيب 
 بقوله

 استحقاق والبنت كاالبن يف« . أيسرك أن يستووا يف برك؟ . قال: نعم. قال: فسو بينهم: »
: -سلم صلى هللا عليه و  -برها، وكذلك يف عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

. رواه  «نت مؤثرا ألحد آلثرت النساء على الرجالسووا بني أوالدكم يف العطية، ولو ك»
سعيد يف " سننه ". وألهنا عطية يف احلياة، فاستوى فيها الذكر واألنثى، كالنفقة والكسوة. 
ولنا أن هللا تعاىل قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدى بقسمة هللا، 
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يجعل للذكر منها مثل حظ األنثيني، كحالة وألن العطية يف احلياة أحد حايل العطية، ف
 (1)املوت. يعين املرياث". 

 

( والشق أن حيفر يف وسط القرب كالنهر 1)¬"وكونه مما يلي القبلة أفضل -167 .237
( كإدخاله خشبا، وما مسته النار 3)¬( وهو مكروه بال عذر 2)¬ويبىن جانباه 

 ( .5)¬( ودفن يف اتبوت 4)¬

__________¬ 

 هره إىل جهة ملحده.( فيكون ظ1)¬

( يعين ابللنب أو غريه، مما ال يكره إدخاله القرب، أو يشق وسطه، فيصري كاحلوض 2)¬
مث يوضع امليت فيه، ويسقف عليه أبحجار وحنوها، ويرفع السقف قليال، حبيث ال ميس 

 امليت.

، فإن كان مث عذر« اللحد لنا، والشق لغريان»( قال أمحد: ال أحب الشق، حلديث 3)¬
أبن كانت األرض رخوة، ال يثبت فيها اللحد، وال ميكن دفع اهنيارها بنصب لنب وال حجارة 
وحنومها، شق فيها للحاجة، وإن أمكن جعل شبه اللحد من اجلنادل واحلجارة واللنب فعل 

 به، ومل يعدل إىل الشق، نص عليه.

عن عمرو  ، وألمحد( فيكره، كما يكره إدخال القرب خشبا، تفاؤال أبن ال متسه النار4)¬
بن العاص: ال جتعلوا يف قربي خشبا، وال حجرا، ولكراهة السلف لذلك، وألنه معدد ملس 

 النار، وما مسته انر كآجر. قال النخعي: كانوا يكرهون اآلجر والبناء ابآلجر.

رواه األثرم، وعن زيد بن اثبت أنه منع منه، وكذا حديد وحنوه، بل حكى الوزير اإلمجاع 
 از اللنب، وكراهة اآلجر واخلشب.على جو 

 ستحبونكانوا ي( أي ويكره دفن يف اتبوت، ولو امرأة، إمجاعا، قال إبراهيم النخعي: 5)¬
اللنب، ويكرهون اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت ألنه خشب. ومل ينقل عنه صلى 
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 (1)هللا عليه وسلم، وال عن أصحابه، واألرض أنشف لفضالته.". 
 

ج( من معتكفه )بعد آخره( أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه ")وخر -168 .238
( وإن نذر زمنا 2)¬( وإن نذر يوما، دخل قبل فجره، وأتخر حىت تغرب مشسه 1)¬

 ( .3)¬معينا اتبعا ولو أطلق 

__________¬ 

( وفاقا، وخيرج بعد مدة االعتكاف إمجاعا، وإن اعتكف رمضان، أو العشر األخري 1)¬
ا بيت ليلة العيد يف معتكفه، وخيرج منه إىل املصلى نص عليه، وقال: هكذمنه، استحب أن ي

حديث عمرة عن عائشة. وقاله مالك، وذكر أنه بلغه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأنه 
غريه: ذلك. قال اجملد و  كانوا يستحبونبلغه عن أهل الفضل الذين مضوا، وعن إبراهيم: 

ة لرتغيب يف قيام ليلة العيد، وقال ابن املاجشون: إنه السنليصل طاعة بطاعة. وملا ورد من ا
 اجملمع عليها.

وإن نذر اعتكاف العشر األواخر، فنقص أجزأه وفاقا، خبالف ما لو نذر عشرة أايم من 
آخر الشهر فنقص، يقضي يوما وفاقا، وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز وفاقا، 

ابل، ال األول من شوال، متفق عليه، وعنه: مثله من ق لفعله صلى هللا عليه وسلم يف العشر
سيما فيه ليلة القدر. ذكره اجملد وغريه، وجزم به غري واحد، ويكفي شهر هاليل انقص 

 بلياليه، أو ثالثون يوما بلياليها، ألن الشهر اسم ملا بني اهلاللني.

ني طلوع الفجر ا ب( ليستويف مجيعه، وفاقا أليب حنيفة والشافعي، فإن اليوم اسم مل2)¬
وغروب الشمس، وإن نذر يومني أو ليلتني، أو أكثر، أو أطلق، وقلنا: جيب التتابع. لزمه 
ما بينهما من يوم أو ليلة، وفاقا للشافعي، ومذهب أيب حنيفة ومالك: يلزمه ما لفظ به مع 

 ه وفاقا.ماإلطالق، لقوله )ثالث ليال( . وأجيب أبن هللا نص عليها، كما يعمل ابللزوم وعد

ائه ( أي فلم يقيد ابلتتابع، ال بلفظه، وال بنيته وجواب، وفاقا ملالك وأيب حنيفة، القتض3)¬
ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا وحنوه، كما لو حلف ال يكلم زيدا شهرا وحنوه، ولو أطلق 
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 (1)فلم يقيده ابلتتابع، ال بلفظه وال بنيته، لفهمه من التعيني.". 
 

يشرتطه( ، أي يشرتط يف ابتداء اعتكافه اخلروج إىل عيادة مريض،  ")إال أن-169 .239
( وماله منه بد، كعشاء ومبيت 2)¬( وكذا كل قربة مل تتعني عليه 1)¬أو شهود جنازة 

( 5)¬( وال التكسب ابلصنعة يف املسجد 4)¬( ال اخلروج للتجارة 3)¬يف بيته 
 ( .6)¬وال اخلروج ملا شاء 

__________¬ 

له ابلشرط، قال يف املبدع: وهو قول مجاعة من الصحابة، ومن بعدهم.  ( فيجوز1)¬
وكذا قاله الشافعي وغريه، وقال الوزير: وهو الصحيح عندي. وألن االشرتاط يصريه  

 للمعتكف هذه اخلصال. كانوا يستحبونكاملستثىن، قال إبراهيم: 

 ( كزايرة صديق، وصلة رحم، فله شرطه.2)¬

ة ، جزم به املوفق وغريه، وكذا جزم به يف املنتهى، لتأكد احلاج( فيجوز له اشرتاطه3)¬
 إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

وعنه: له ذلك من غري شرط، ملا روي عن علي قال: املعتكف يعود املريض، ويشهد اجلنازة، 
واجلمعة، وليأت أهله، وليأمرهم ابحلاجة، وهو قائم. قال يف املبدع: إسناده صحيح وهو 

 ل. على التطوع، لكن األفضل مقامه على اعتكافه، لفعله صلى هللا عليه وسلم.حممو 

( أي فال يصح اشرتاطه ذلك، قوال واحدا، وهو مذهب مالك وغريه، ألنه ينافيه، 4)¬
 قال أمحد: إن كان حيتاجه فال يعتكف.

 ( أي فال جيوز اشرتاطه.5)¬

 (2)( ألنه ينافيه صورة ومعىن.". 6)¬
 

( )أو تيمم لعدم( 1)¬شة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض "وأمر عائ-170 .240
( )و( سن له أيضا )تنظف( 3)¬( أو تعذر استعماله لنحو مرض 2)¬أي عدم املاء 
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( لئال حيتاج إليه يف إحرامه، فال يتمكن منه 4)¬أبخذ شعر، وظفر، وقطع رائحة كريهة 
 ( .6)¬( . )و( سن له أيضا )تطيب( يف بدنه 5)¬

________¬__ 

وحترم،  النفساء، واحلائض، تغتسل»( متفق عليه، وأليب داود عن ابن عباس مرفوعا 1)¬
حة واحلكمة فيه التنظف، وقطع الرائ« وتقضي املناسك كلها، غري أن ال تطوف ابلبيت

 الكريهة، وختفيف النجاسة.

 ( ولو قال: لعذر. لكان أمشل.2)¬

يمم؛ اختاره املوفق، والشارح، ( وخوف وعطش وتقدم، وقيل: ال يستحب له الت3)¬
 وغريمها، وصوبه يف اإلنصاف.

 ذلك. رواه سعيد. كانوا يستحبون( لقول إبراهيم: 4)¬

( أي مما حيتاج إليه، من حنو ظفر، ألن اإلحرام مينع من ذلك، وألنه عبادة، فسن 5)¬
ن له كفيه، كاجلمعة، وقال الشيخ: إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص اإلحرام، ومل ي

 ذكر، فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع حبسب احلاجة.

( ولو امرأة، سواء كان مبا تبقى عينه كاملسك، أو أثره كالعود، والبخور، وماء الورد، 6)¬
 وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال الشيخ: إن شاء احملرم أن

لى هللا عليه يب صيتطيب يف بدنه فهو حسن، وال يؤمر احملرم قبل اإلحرام بذلك، فإن الن
وسلم فعله، ومل أيمر به الناس، وظاهره: كراهة تطييب ثوبه كما سيأيت، وهو املذهب، قاله 

 (1)يف املبدع.". 
 

( وتتأكد إذا 2)¬( وإكثار التلبية 1)¬"وأن يبدأ القارن بذكر عمرته -171 .241
 ( أو أقبل ليل أو هنار5)¬( أو صلى مكتوبة 4)¬( أو هبط واداي 3)¬عال نشزا 

¬(6. ) 

__________¬ 

( أي يسن أن يبدأ القارن احلج ابلعمرة بذكر العمرة، فيقول: لبيك عمرة وحجا. 1)¬
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 للخرب املتفق على صحته.

( ابلرفع عطفا على سابقه ابعتبار سبكه، أي وسن إكثار التلبية، خلرب سهل ابن 2)¬
 حجر، أو مدر، حىتما من مسلم يليب، إال لىب ما عن ميينه ومشاله، من شجر، أو »سعد 

 رواه الرتمذي وغريه، بسند جيد.« تنقطع األرض من ههنا ومن ههنا

، ابتفاق ابلتحريك: املكان املرتفع« إذا عال نشزا»( أي وتتأكد التلبية واإلكثار منها 3)¬
 األئمة، للخرب اآليت، وخرب: إذا علوان سبحنا، والتلبية حال اإلحرام: تقال مكان التسبيح.

 التلبية وفاقا، للخرب. ( أتكد4)¬

( أي وتتأكد التلبية دبر الصالة املكتوبة وفاقا، ولو يف غري مجاعة، ملا روي عن 5)¬
مة، يليب يف حجته إذا لقي راكبا، أو عال أك»جابر، قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ا يستحبوننو كاأو هبط واداي، ويف أدابر الصالة املكتوبة، ويف آخر الليل. وقال إبراهيم: 
التلبية دبر الصالة املكتوبة، ويف آخر الليل، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، 
وإذا استوت به راحلته. قال أمحد: جيزئ بعد الصالة مرة، وال يستحب تكرارها يف حالة 

 « .واحدة، وثالث أحسن

 (1)( وابألسحار، واختالف األحوال.". 6)¬
 

( أو فعل حمظورا انسيا 2)¬( أو مسع ملبيا 1)¬الرفاق  "أو التقت-172 .242
( )يصوت هبا 5)¬( أو رأى البيت 4)¬( أو ركب دابته، أو نزل عنها 3)¬

ن أاتين جربئيل فأمرين أ»( خلرب السائب بن خالد مرفوعا 6)¬الرجل( أي جيهر ابلتلبية 
 ( .7)¬صححه الرتمذي « آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل والتلبية

__________¬ 

قبلها اتء، وبعدها اتء، فوقيتان، وهو الصحيح  « القاف»بـ « التقت»( اتفاقا، و 1)¬
ية، وبعد الفاء قبلها اتء فوق« الفاء»كما يف اإلقناع واملنتهى وغريمها. ويف بعض النسخ بـ 

 فوقيتان.

 ( لىب، فإنه كاملذكر له.2)¬
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 قامته عليه، ورجوعه إليه.( إذا ذكره، لتدارك احلج، واستشعار إ3)¬

 ( لتغري حاله ابلركوب أو النزول.4)¬

( أي الكعبة املشرفة، ويف املستوعب: تستحب عند تنقل األحوال به. اهـ. وتستحب 5)¬
يف مكة والبيت، وسائر مساجد احلرم، كمسجد مىن، وعرفات، وسائر بقاع احلرم، ألهنا 

ب اإلكثار من التلبية، عند اختالف مواضع النسك، وذكر شيخ اإلسالم وغريه استحبا
لىب حىت  أن من»األحوال، كما تقدم، إال بوقوفه بعرفة ومزدلفة، لعدم نقله، وقال: قد روي 

 هذه التلبية يف كانوا يستحبونوقال النخعي: « تغرب الشمس، فقد أمسى مغفورا له
ال إىل حال، ت من حاألحوال. وألن التلبية كالتكبري يف الصالة، فيأيت هبا عند االنتقاال

 وإذا رأى شيئا يعجبه، قال: لبيك إن العيش عيش اآلخرة.

 ( ابتفاق أهل العلم.6)¬

( وأصل اإلهالل يف اللغة: رفع الصوت. ومنه: استهل املولود. صاح، وقال أنس: 7)¬
 مسعتهم يصرخون هبا صراخا. رواه البخاري، وألمحد من رواية

للرتمذي و « كن عجاجا ثجاجا»هللا عليه وسلم  ابن إسحاق إن جربئيل قال للنيب صلى
معني:  وقال أمحد وابن« العج والثج»عن أيب بكر، وقال غريب: سئل أي احلج أفضل؟ قال 

 أصل احلديث معروف. وألهنا شعار احلج، وليقتدى به.

قال الشيخ وغريه: التلبية شعار احلج، فأفضل احلج العج والثج، والعج: رفع الصوت ابلتلبية 
إراقة دماء اهلدي، وهلذا يستحب رفع الصوت هبا للرجل، حبيث ال جيهد نفسه، « الثجو »

وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ال يبلغون الروحاء، حىت تبح 
 (1)حلوقهم من التلبية.". 

 

( حلديث أم كرز الكعبية، قالت: مسعت رسول 1)¬")وعن اجلارية شاة( -173 .243
( 2)¬ «عن الغالم شااتن متكافئتان، وعن اجلارية شاة»لى هللا عليه وسلم يقول: هللا ص

. 
( ويتصدق بوزنه 4)¬( وحيلق فيه رأس ذكر 3)¬)تذبح يوم سابعه( أي سابع املولود 
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 ( .6)¬( ويسمى فيه 5)¬ورقا 

__________¬ 

هور و قول مج( وفاقا، قال ابن القيم: سنة عن اجلارية، كما هي سنة عن الغالم، وه1)¬
 أهل العلم من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم.

( رواه أمحد والرتمذي وصححه، من حديث عائشة وألهنا على النصف من أحكام 2)¬
أي متساويتان سنا وشبها، ويف الشمائل: أبن تكون هذه نظرية « متكافئتان»الذكر، و 

اف، وسكون بضم الك« وأم كرز»هذه، ولعله للتفاؤل بتناسب أخالقه، فإنه يعجبه الفأل 
 الراء بعدها زاي، املكية صحابية هلا أحاديث.

( وفاقا، والتقييد بذلك استحباب، فلو ذبح يف الثالث، أو التاسع، أو غريها أجزأ، 3)¬
واحلكمة وهللا أعلم أن الطفل حني يولد مرتدد فيه بني السالمة والعطب، إىل أن أييت عليه 

 نيته وأقل مقداره أايم األسبوع.ما يستدل به على سالمة ب

ذلك، وقد  كانوا يستحبون( أي يف يوم سابعه استحباب وفاقا، قال ابن عبد الرب: 4)¬
 «وحيلق رأسه»ثبت أنه قال 

 ( أي فضة لقصة فاطمة وغريها، وأما األنثى فيكره.5)¬

ويف  «يذبح عنه يوم سابعه ويسمى»( أي يف اليوم السابع، ويف السنن وغريها 6)¬
الشرح: وإن مساه قبله فحسن، ويف قوله تعاىل: }وإين مسيتها مرمي{ دليل على جوازه يوم 

 ولد يل الليلة ولد، مسيته ابسم أيب إبراهيم»الوالدة، ويف الصحيحني 

وفيهما عن أنس أنه ذهب أبخيه إليه صلى هللا عليه وسلم حني ولدته أمه، فحنكه ومساه 
م الوالدة، وذلك يو « سم ابنك عبد الرمحن»ه، وقال لرجل عبد هللا، ومسى املنذر، ومسى غري 

وقال البيهقي: ابب تسمية املولود يوم يولد اهـ وهو أصح من السابع، وحقيقة التسمية 
 تعريف الشيء املسمى، فتعريف املولود يوم الوالدة أوىل، وجيوز إىل يوم العقيقة، وقبله وبعده.

سمية لألب، فال يسمى غريه مع وجوده، والتسمية قال ابن القيم: واألمر فيه واسع، والت
 (1)« .". واجبة، وقال ابن حزم: اتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرض
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 (1)¬"فصل -174 .244
 

( 3)¬( للذكر مثل حظ األنثيني 2)¬)جيب التعديل يف عطيته أوالده بقدر إرثهم( 
 ( .5)¬حال املوت ( وقياسا حلال احلياة على 4)¬اقتداء بقسمة هللا تعاىل 

__________¬ 

( أي يف بيان أحكام العطية، ووجوب تعديل الوالد بني أوالده فيها، وقيل: وورثته، 1)¬
قال احلارثي: هي متليك عني مالية موجودة، مقدور على تسليمها، معلومة، أو جمهولة تعذر 

لشيء فس اعلمها، يف احلياة بال عوض، فهي مصدر، وليس عند أهل اللغة كذلك، بل ن
املعطى، واجلمع عطااي، وأما املصدر فاإلعطاء، واالسم العطا، وأكثر ما يراد هبا هنا اهلبة يف 

 مرض املوت.

( أي جيب على واهب ذكر أو أنثى التعديل يف عطيته أوالده ذكرا وأنثى بقدر 2)¬
نبغىي أن يإرثهم، ال نفقة فتجب الكفاية دون التعديل، ألهنا لدفع احلاجة، وقال أمحد: ال 

تسوية بينهم ال كانوا يستحبونيفضل أحدا من أوالده، ال يف طعام وال غريه. وقال إبراهيم: 
 حىت يف القبل.

( قال ابن القيم: عطية األوالد املشروع أن يكون على قدر مرياثهم، ألن هللا منع مما 3)¬
لتفضيل، فيفضي ع من ايؤدي إىل القطيعة، والتسوية بني الذكر واألنثى خمالفة ملا وضعه الشر 

 ذلك إىل العداوة، وألن الشرع أعلم مبصاحلنا.

 ( يف مرياث األوالد للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدي به قسمة هللا تعاىل.4)¬

( ألن العطية يف احلياة إحدى حاليت العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيني  5)¬
 (1)كاملرياث.". 

 

 كان رسول هللا»قال:  -رضي هللا عنه  -يروى عن جابر فلما  - 1517"-175 .245
يليب يف حجته إذا لقي ركبا، أو عال أكمة، أو هبط واداي، ويف  -صلى هللا عليه وسلم  -

 « .أدابر الصلوات املكتوبة، ويف آخر الليل
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. وذكر حنوه، إال أنه أبدل آخر الليل: فإذا استوت كانوا يستحبونوعن إبراهيم:  - 1518
راحلته. وأما يف تغطية الرأس، وما يف معناه من فعل حمظور انسيا، فليبادر ملا هو عليه، به 

 واإلقالع عما صدر عنه، وهللا أعلم.

 

قال: واملرأة أيضا يستحب هلا أن تغتسل عند اإلحرام، وإن كانت حائضا أو نفساء، ألن 
« ند اإلحرامأن تغتسل عأمر أمساء بنت عميس وهي نفساء  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب »
. 

ش: قياسا على الرجل، واحلائض والنفساء كغريمها، بل قال أبو حممد: إنه يف حقهما آكد، 
 لورود السنة فيهما.

 (1)ففي حديث جابر الصحيح: أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء".  - 1519
 

 "واحلجارة واللنب جعل نصا ومل يعدل إىل الشق.-176 .246

 

 أي القرب )خشبا إال لضرورة، و( إدخال )ما مسته انر( كآجر.)و( كره )إدخاله( 

، ويكرهون اللنب كانوا يستحبون)و( كره )دفن يف اتبوت ولو امرأة( قال إبراهيم النخعي: 
اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت ؛ ألنه خشب، وملا فيه من التشبه أبهل الدنيا، 

 مليت انر.واألرض أنشف لفضالته، وتفاؤال أن ال ميس ا

 

احفروا  لقوله صلى هللا عليه وسلم يف قتلى أحد»)وسن أن يعمق( قرب )ويوسع قرب بال حد( 
قال الرتمذي حسن صحيح ألن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع « وأوسعوا وأعمقوا

للوحوش، والتوسيع: الزايدة يف الطول والعرض والتعميق ابلعني املهملة: الزايدة يف النزول 
 كفي ما( أي تعميق )مينع السباع والرائحة( ألنه حيصل به املقصود، وسواء الرجل واملرأة.)وي

 )و( سن )أن يسجى( أي يغطى قرب )ألنثى( ولو صغرية ألهنا عورة.

)و( ل )خنثى( الحتمال أن يكون امرأة )وكره( أن يسجى قرب )لرجل إال لعذر( من حنو 
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ه، وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قربه الثوب فجذبمطر نصا ملا روي عن علي أنه " مر بقوم 
 وقال: إمنا يصنع هذا ابلنساء " وألن الرجل، ليس بعورة ويف فعل ذلك له تشبه ابلنساء.

 

)و( سن )أن يدخله( أي القرب )ميت من عند رجليه( أي القرب، أبن يوضع النعش آخر 
يت يف القرب ا دفن، مث يسل املالقرب. فيكون رأس امليت يف املوضع الذي تكون فيه رجاله إذ
هللا عليه وسلم  أن النيب صلى»سال رفيقا، ملا روى الشافعي يف األم والبيهقي إبسناد صحيح 

 )إن كان( ذلك )أسهل( ابمليت.« سل من قبل رأسه

)وإال( يكن إدخاله من عند رجليه أسهل فيدخله )من حيث سهل( إدخاله منه، إذ املقصود 
ن استوت الكيفيات يف السهولة فهي )سواء( لعدم املرجح وعن زيد بن الرفق ابمليت )مث( إ
أنه صلى على جنازة مث أدخله القرب من عند رجلي القرب وقال: هذا من »عبد هللا األنصاري 

 رواه أبو داود والبيهقي وصححه.« " السنة

 

الة عليه، ص)ومن( مات )بسفينة يلقى يف البحر سال كإدخاله القرب( بعد غسله وتكفينه وال
وبعد أن يثقله بشيء يستقر به يف قرار البحر نصا، وإن كانوا بقرب الساحل وأمكنهم دفنه 

 (1)فيه. وجب )و( سن". 
 

 "]فصل ويسن ملن أحرم عني نسكا أو أطلق من عقب إحرامه تلبية[-177 .247

ال بيك لبيك لبيك اللهم ل»( لقول جابر: فأهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوحيد 
 احلديث متفق عليه )حىت« شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك، وامللك ال شريك لك

عن أخرس ومريض( زاد بعضهم: وجمنون ومغمى عليه زاد بعضهم: وانئم وأن تكون )كتلبية 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( لقوله تعاىل: }لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة{ 

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد( بكسر اهلمزة [ وهي )21]األحزاب: 
نصا إلفادة العموم وجيوز الفتح بتقدير الالم )والنعمة لك وامللك ال شريك لك( للخرب، 

 ورواه ابن عمر مرفوعا، متفق عليه
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والتلبية من ألب ابملكان إذا لزمه، كأنه قال: أان مقيم على طاعتك وأمرك، وثنيت وكررت 
رادة إقامة بعد إقامة ولفظ " لبيك " مثىن ال واحد له من لفظه، ومعناه: التكثري، وال إل

تستحب الزايدة عليه، وكان ابن عمر يزيد: " لبيك لبيك لبيك وسعديك، واخلري بيديك، 
والرغباء إليك والعمل " )وسن ذكر نسكه فيها( أي التلبية )وسن بدء قارن بذكر العمرة( 

متفق عليه  «رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجامسعت »حلديث أنس 
 ما من مسلم يضحي هلل ويليب حىت تغيب الشمس، إال غابت»)وسن إكثار تلبية( حلديث: 

 رواه ابن ماجه« بذنوبه فعاد كما ولدته أمه

أو  ،)وتتأكد التلبية إذا عال نشزا( ابلتحريك أي عاليا، )أو هبط واداي، أو صلى مكتوبة
أقبل ليل، أو أقبل هنار، أو التقت الرفاق، أو مسع ملبيا، أو أتى حمظورا انسيا، أو ركب 

عليه  كان النيب صلى هللا»دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت( أي الكعبة حلديث جابر 
وسلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا، أو عال أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات 

بر الصلوات التلبية د كانوا يستحبونوقال إبراهيم النخعي " « ويف آخر الليلاملكتوبة، 
 املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته "

)وسن جهر ذكر هبا( لقول أنس " مسعتهم يصرخون هبا صراخا " رواه البخاري وخرب السائب 
 «أمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل والتلبيةأاتين جربائيل، ف»بن خالد 

 (1)أسانيده جيدة رواه اخلمسة وصححه الرتمذي )يف غري مساجد احلل وأمصاره(". 
 

 "]فصل وجيب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بني من يرث[-178 .248

غري اتفه  ءمن واهب بقرابة من ولد وغريه كآابء وإخوة وأعمام وبنيهم وحنوهم يف هبة شي 
نصا حىت لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى عنه الصداق والتعديل الواجب 

 لكوهنا أي: اهلبة بقدر إرثهم نصا حلديث جابر.

قالت امرأة بشري لبشري أعط ابين غالما وأشهد يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »قال 
مي، فقال: نة فالن سألتين أن أحنل ابنها غالفأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن اب

أله إخوة؟ فقال: نعم قال: أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: ال، قال: فليس يصلح هذا 
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رواه أمحد ومسلم وأبو داود ورواه أمحد من حديث النعمان بن « وإين ال أشهد إال على حق
يف لفظ ق أن تعدل بينهم و بشري وقال فيه ال تشهدين على جور إن لبنيك عليك من احل

 « .اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم»ملسلم 

بعضهم:  فأمر ابلعدل بينهم ومسى ختصيص« اعدلوا بني أبنائكم»وألمحد وأيب داود والنسائي 
جورا واجلور حرام وقيس على األوالد ابقي األقارب خبالف الزوج والزوجة واملوايل وال جيب 

اية ده الذميني قاله الشيخ تقي الدين إال يف نفقة فتجب الكفعلى مسلم التعديل بني أوال
سوية بينهم الت كانوا يستحبوندون التعديل نصا ألهنا لدفع احلاجة قال إبراهيم النخعي 

حىت يف القبل وله أي: املعطي التخصيص لبعض الورثة من أقاربه إبذن الباقي منهم النتفاء 
العداوة والقطيعة إذن اليت هي علة املنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثني بشيء 
أو فضل بعضهم بال إذن الباقي )رجع( فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن )أو 
أعطى( الباقي )حىت يسووا( مبن خصه أو فضله نصا ولو يف مرض موته. ألنه تدارك للواجب. 
وجيوز لألب متليكه بال حيلة، قدمه احلارثي وتبعه يف الفروع )فإن مات( معط )قبله( أي 
التعديل )وليست( العطية )يف مرض موته( أي: املعطي املخوف )ثبتت آلخذ( فال رجوع 

ف نصا. خلرب الصديق. وكما لو كان أجنبيا أو انفرد. فإن كانت مبرضه املخو لبقية الورثة عليه 
توقفت على إجازة الباقي وأييت )وحترم الشهادة على ختصيص أو تفضيل حتمال وأداء إن 

 (1)علم( الشاهد به. حلديث )ال تشهدين على". 
 

 . «فساء"فال يدخلنها الرجال إال ابألزر وامنعوها النساء إال مريضة أو ن-179 .249
وقوله )وال ميكنها أن تغتسل يف بيتها خلوفها من مرض أو نزوله( قاله القاضي واملوفق والشارح 
قال يف اإلنصاف: وظاهر كالم أمحد ال يعترب، وهو ظاهر كالمه يف املستوعب والرعاية 

 )وإال( أبن مل يكن هلا عذر مما تقدم )حرم( عليها دخوله )نصا( ملا تقدم من اخلربين.

ختار أبو الفرج بن اجلوزي والشيخ تقي الدين أن املرأة إذا اعتادت احلمام وشق عليها ترك وا
دخوله إال لعذر أنه جيوز هلا دخوله )وال( حيرم عليها االغتسال )يف محام دارها( حيث مل ير 
من عورهتا ما حيرم النظر إليه لعدم دخوله فيما تقدم، وكباقي دارها )ويقدم رجله اليسرى يف 
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 دخول احلمام واملغتسل وحنومها( ؛ ألهنا ملا خبث.

من  ملن دخله أن يقول: اي بر اي رحيم كانوا يستحبونقال يف املبدع: وعن سفيان قال: 
وقنا عذاب السموم )واألوىل يف احلمام أن يغسل قدميه وإبطيه مباء ابرد عند دخوله، ويلزم 

 أبعد من أن يقع يف حمظور.احلائط( خوف السقوط )ويقصد موضعا خاليا( ؛ ألنه 

)وال يدخل البيت احلار حىت يعرق يف البيت األول( ؛ ألنه أجود طبا )ويقلل االلتفات( ؛ 
ألنه حمل الشياطني، فتعبث به، ورمبا كان سببا لرؤية عورة )وال يطيل املقام إال بقدر احلاجة( 

إنه يذهب املستوعب( )فألنه أيخذ من البدن )ويغسل قدميه عند خروجه مباء ابرد، قال يف 
 الصداع، وال يكره دخوله قرب الغروب، وال بني العشاءين( لعدم النهي اخلاص عنه.

وقال ابن اجلوزي يف منهاج القاصدين: يكره؛ ألنه وقت انتشار الشياطني )وحيرم أن يغتسل 
 إىل آخره.« احفظ عورتك»عرايان بني الناس( يف محام أو غريه حلديث 

صعد املنرب، رأى رجال يغتسل ابلرباز ف -صلى هللا عليه وسلم  -ة أن النيب وعن يعلى بن أمي
تسل إن هللا عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت، فإذا اغ»فحمد هللا، وأثىن عليه مث قال: 

رواه أبو داود )فإن سرته إنسان بثوب( فال أبس )أو اغتسل عرايان خاليا( « أحدكم فليسترت
 -اغتسل عرايان رواه البخاري وأيوب  -عليه السالم  -؛ ألن موسى  عن الناس )فال أبس(

 اغتسل عرايان قاله يف املغين )والتسرت أفضل( . -عليه السالم 

وقال يف اإلنصاف وغريه: يكره قال الشيخ تقي الدين: عليه أكثر نصوصه قال يف اآلداب: 
ملاء ن واحلسني وقد دخال ايكره االغتسال يف املستحم ودخول املاء بال مئزر لقول احلس

وعليهما برد: إن للماء سكاان )وتكره القراءة فيه( أي: احلمام )ولو خفض صوته( ؛ ألنه 
 (1)حمل التكشف ويفعل فيه". 

 

ان كذلك ك  -صلى هللا عليه وسلم  -"سرت رأسه( بعمامة وما يف معناه، ألنه -180 .250
ن ال يصلي إذا وسع هللا عليهم أ ونكانوا يستحبيصلي قاله اجملد يف شرحه وقال إبراهيم: 

 أحدهم يف أقل من ثوبني.
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)وال يكره( أن يصلي )يف ثوب واحد يسرت ما جيب سرته( من العورة وأحد العاتقني يف 
الفرض )والقميص أوىل من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد( ألنه أبلغ، مث الرداء مث املئزر 

فضل: ثوبني فأفضل ذلك ما كان أسبغ، فيكون األأو السراويل قاله يف الشرح، وإن صلى يف 
القميص والرداء، مث اإلزار أو السراويل مع القميص، مث أحدمها مع الرداء، وأفضلهما مع 
الرداء: اإلزار، ألنه لبس الصحابة وألنه ال حيكي تقاطيع اخللقة، وأفضلهما، حتت القميص: 

 ذكره اجملد يف شرحه. السراويل ألنه أسرت، وال حيكي خلقة يف هذه احلالة

 

)وإن صلى يف الرداء، وكان واسعا التحف به وإن كان( الرداء )ضيقا خالف بني طرفيه، 
شدده على إذا كان الثوب ضيقا فا» -صلى هللا عليه وسلم  -على منكبيه كالقصار( لقوله 

رواه أبو داود )فإن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة( « حقويك
سلمة بن األكوع قال قلت اي رسول هللا، إين أكون يف الصيد وأصلي يف القميص »ديث حل

 رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حسن صحيح.« الواحد؟ قال نعم وازرره ولو بشوكة

 

)فإن رئيت عورته منه بطلت( صالته، لفوات شرطها، واملراد إن أمكن رؤية عورته وإن مل تر 
 وه كما تقدم.لعمى أو ظلمة أو خلوة وحن

 

)فإن مل يزره( أي: اجليب )وشد وسطه عليه مبا يسرت العورة، أو كان ذا حلية تسد جيبه 
 صحت( صالته لوجود السرت املأمور.

 

)فإن اقتصر( الرجل ومثله اخلنثى )على سرت عورته وأعرى العاتقني يف نفل أجزأه( دون 
ستقبال يف حال برتك القيام واال الفرض ألن مبىن النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه

سفره مع القدرة، فسومح فيه هبذا القدر وألن عادة اإلنسان يف بيته وخلواته قلة اللباس 
 وختفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك.

صلى  -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت رسول هللا »وال كذلك الفرض ويؤيده حديث عائشة 
اه أبو داود والثوب الواحد ال يتسع لذلك مع سرت املنكبني رو « يف ثوب واحد بعضه علي

)ويشرتط يف فرض مع سرتها( أي: العورة )سرت مجيع أحدمها( أي: العاتقني )بشيء من 



252 

 

 (1)لباس( حلديث أيب هريرة". 
 

"وأبلغ ابلوضع عليه حلفظه )ومعناه( أي معىن وضع كفه األمين على كوعه -181 .251
فاعل ذلك ذو )ذل بني يدي ذي عز( نقله أمحد بن حيىي  األيسر وجعلها حتت سرته: أن

 الرقي.

 )ويكره( جعل يديه )على صدره( نص عليه، مع أنه رواه.

قاله يف املبدع )ويستحب نظره إىل موضع سجوده يف كل حاالت الصالة( ملا روى أمحد يف 
ب بصره إىل قلكان ي  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »الناسخ واملنسوخ على ابن سريين 

ورواه سعيد « [ فطأطأ رأسه2السماء، فنزلت }الذين هم يف صالهتم خاشعون{ ]املؤمنون: 
ألنه للرجل أن ال جياوز بصره مصاله و  كانوا يستحبون»بسنده أيضا عنه وزاد فيه " قال 

أخشع وأكف لنظره إال يف صالة اخلوف إذا كان العدو يف جهة القبلة فإنه ينظر إىل العدو 
 وقت )الوقوف« جة وكذا إذا اشتد اخلوف، أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فواتللحا

 بعرفة أو ضياع ماله وشبه ذلك مما حيصل له به ضرر، إذا نظر إىل موضع سجوده( .

اه قال يف املبدع: وحال إشارته يف التشهد فإنه ينظر إىل سبابته، خلرب ابن الزبري، وصالته جت
 .الكعبة فإنه ينظر إليها

ويف الغنية: يكره إلصاق احلنك ابلصدر وعلى الثوب، وإنه يروى عن احلسن أن العلماء من 
 الصحابة كرهته.

 

 ]فصل يستفتح الصالة سرا[

فصل مث يستفتح الصالة سرا )فيقول سبحانك( أي: أنزهك تنزيهك الالئق جباللك )اللهم( 
ق : سبحتك بكل ما يليأي: اي هللا )وحبمدك( قيل الواو عاطفة على حمذوف، تقديره

تسبيحك به، وحبمدك سبحتك، أي: بنعمتك اليت توجب علي محدا سبحتك، ال حبويل 
 وقويت.

وقال ثعلب: معناه سبحتك حبمدك قال أبو عمر كأنه يذهب إىل أن الواو صلة، أي: زائدة 
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وجيوز أن يكون معناه: وحبمدك الالئق بك أمحدك )وتبارك( فعل ال يتصرف فال يستعمل 
ه غري املاضي )امسك( أي: دام خريه والربكة: الزايدة والنماء، أي: الربكة تكسب وتنال من

 بذكرك ويقال: تبارك: تقدس والقدس الطهارة.

ويقال: تعاظم )وتعاىل جدك( بفتح اجليم، أي: عال جاللك، وارتفعت عظمتك )وال إله 
 (1)غريك( قال الرتمذي: العمل". 

 

 نزول.الزايدة يف ال -والتعميق ابلعني املهملة « الرجلني"الرأس، ومن قبل -182 .252

)وقال األكثر: قامة وسط وبسطة، وهي بسط يده قائمة ويكفي ما( أي: التعميق )مينع 
 الرائحة والسباع( ألنه مل يرد فيه تقدير، فريجع فيه إىل ما حيصل املقصود.

 

ا تقدم عن )اللنب نصبا( مل )و( يسن أن )ينصب عليه( أي: على امليت بعد وضعه يف اللحد
سعد بن وقاص )وهو( أي: اللنب )أفضل من القصب( ألنه من جنس األرض، وأبعد من 
أبنية الدنيا خبالف القصب واللنب واحدته لبنة ما ضرب من الطني مربعا للبناء قبل أن يشوى 

 ابلنار فإذا شوي هبا مسي آجرا.

 أو غريه( لنب فيما سبق )ويسد ما بني اللنب)وجيوز( تغطية اللحد )ببالط( ألنه يف معىن ال
من الفرج )بطني لئال ينهار عليه الرتاب( وليس هذا بشيء، ولكن يطيب نفس احلي رواه 

 أمحد عن جابر مرفوعا.

 ستحبونكانوا ي)ويكره دفنه( أي: امليت )يف اتبوت ولو امرأة( لقول إبراهيم النخعي: " 
 - دفن يف اتبوت ألنه خشب ومل ينقل عن النيباللنب ويكرهون اخلشب، وال يستحبون ال

 وال عن أصحابه. -صلى هللا عليه وسلم 

وفيه تشبه أبهل الدنيا واألرض أنشف لفضالته وهلذا زاد بعضهم: أو يف حجر منقوش 
)ويكره إدخاله( أي: القرب )خشبا إال لضرورة و( يكره إدخاله )ما مسته انر( تفاؤال، وحديد، 

أو ندية )ويستحب قول من يدخله( القرب )عند وضعه( فيه )بسم هللا  ولو أن األرض رخوة
إذا : »قال -صلى هللا عليه وسلم  -وعلى ملة رسول هللا( ملا روى ابن عمر: أن النيب 
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 رواه أمحد.« وضعتم مواتكم يف القبور، فقولوا: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا

رواه اخلمسة  «م هللا وعلى ملة رسول هللاكان إذا وضع امليت يف القرب قال: بس»ويف لفظ 
إال النسائي )وإن أتى عند وضعه وحلده بذكر أو دعاء يليق( ابحلال )فال أبس( به قال سعيد 

ن اللهم أجرها م»بن املسيب: حضرت ابن عمر يف جنازة فلما وضعها يف اللحد قال: 
ها، ولقها منك الشيطان ومن عذاب القرب، اللهم جاف األرض عن جنبيها، وصعد روح

وعن بالل  رواه ابن ماجه« -صلى هللا عليه وسلم  -رضواان وقال ابن عمر: مسعته من النيب 
أنه دخل مع أيب بكر يف قرب، فلما خرج قيل لبالل: ما قال؟ قال: قال: أسلمه إليك األهل 

 واملال والعشرية والذنب العظيم، وأنت غفور رحيم فاغفر له رواه سعيد.

 

دعاء له( أي: للميت )عند القرب بعد دفنه واقفا( نص عليه وقال: قد فعله )ويستحب ال
يه وسلم صلى هللا عل -كان النيب »علي واألحنف بن قيس حلديث عثمان بن عفان قال: 

- ."(1) 
 

 "]ابب اإلحرام والتلبية وما يتعلق هبما[-183 .253

بع إذا ا دخل يف الشتاء وأر ". )هو( أي: اإلحرام لغة: نية الدخول يف التحرمي يقال: أشىت إذ
دخل يف الربيع وشرعا )نية النسك( أي: الدخول فيه ال نيته ليحج أو يعتمر )مسي( الدخول 
يف النسك )إحراما ألن احملرم إبحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له( من النكاح 

 والطيب وأشياء من اللباس وحنوها ومنه يف الصالة " حترميها التكبري ".

 

 -)ويسن ملريده( أي: اإلحرام )أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء( ألن النيب 
وأمر »لم رواه مس« أمر أمساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل» -صلى هللا عليه وسلم 

)فإن رجتا( أي: احلائض والنفساء )الطهر « عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض
 استحب( هلما )أتخري( الغسل )حىت تطهرا( ليكون أكمل هلما. قبل اخلروج من امليقات

)وإال( أي: وإن مل ترجو الطهر قبل اخلروج من امليقات )اغتسلتا( قبل الطهر ملا تقدم وألن 
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 جماوزة امليقات بال إحرام غري جائزة على ما تقدم.

 

)وتقدم(  له الغسل )ويتيمم عادم املاء( إلحرامه وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب
 يف ابب الغسل.

 

 )وال يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه( كحدثه بعد غسل اجلمعة وقبل صالهتا.

 

)و( يسن ملريد اإلحرام )أن يتنظف إبزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف اإلبط 
يلبسون  ذلك مث كانوا يستحبونوتقليم األظفار وقطع الرائحة الكريهة( لقول إبراهيم " 

 أحسن ثياهبم رواه سعيد؛ وألن اإلحرام عبادة سن فيه ذلك كاجلمعة وألن مدته تطول.

 

)و( يسن ملريد اإلحرام )أن يتطيب ولو امرأة يف بدنه سواء كان( الطيب )مما تبقى عينه  
لى ص -كنت أطيب الرسول »كاملسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد( لقول عائشة 

ص املسك كأين أنظر إىل وبي»رواه البخاري وقالت « إلحرامه قبل أن حيرم -م هللا عليه وسل
 متفق عليه.« وهو حمرم -صلى هللا عليه وسلم  -يف مفارق الرسول 

 

سنة من ال»)ويستحب هلا( أي: للمرأة إذا أرادت اإلحرام )خضاب حبناء( حلديث ابن عمر 
 أشبه الطيب.وألنه من الزينة « أن تدلك املرأة يديها يف حناء

 

 (1))ويكره تطييبه(". 
 

 "يف الصالة.-184 .254

 

)ويتأكد استحباهبا إذا عال نشزا أو هبط واداي ويف دبر الصلوات املكتوابت ولو يف غري 
مجاعة( وعند )إقبال الليل( وإقبال )النهار وابألسحار وإذا التقت الرفاق وإذا مسع ملبيا أو 
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ته أو أنزل عنهما أو رأى البيت( ملا روى جابر قال أتى حمظورا انسيا إذا ذكره أو ركب داب
 يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو هبط -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »

 « .واداي ويف أدابر الصلوات املكتوبة ويف آخر الليل

إذا عال و  التلبية دبر الصالة املكتوبة وإذا هبط واداي كانوا يستحبونوقال إبراهيم النخعي " 
نشزا وإذا لقي الركبان وإذا استوت به راحلته " وأما فيما إذا فعل حمظورا انسيا مث ذكره 

 فلتدارك احلج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه.

 ويف املستوعب: تستحب عند تنقل األحوال به.

 

رفات ع)ويستحب( التلبية )يف مكة والبيت( احلرام )وسائر مساجد احلرم كمسجد مىن ويف 
 أيضا( وسائر )بقاع احلرم( لعموم ما سبق؛ وألهنا مواضع النسك.

 

 )وال أبس أن يليب احلالل( ؛ ألهنا ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغريه كسائر األذكار.

 

)وتليب املرأة( استحبااب لدخوهلا يف العمومات )ويعترب أبن تسمع نفسها( التلبية؛ ألهنا ال 
 لك.تكون متلفظة بذلك إال كذ

)ويكره جهرها هبا أكثر من مساع رفيقتها( قال ابن املنذر: أمجع العلماء على أن السنة يف 
املرأة أن ال ترفع صوهتا اهـ وإمنا كره هلا رفع الصوت خمافة الفتنة هبا لكن يعترب أن تسمع 
نفسها التلبية وفاقا قلت وخنثى مشكل كأنثى )وأييت( حمل )قطعها آخر ابب دخول مكة( 

 ال.مفص

 

 ]ابب حمظورات اإلحرام[

 ]إزالة الشعر من مجيع البدن[

ابب حمظورات اإلحرام أي: املمنوع فعلهن يف اإلحرام شرعا )وهي ما حيرم على احملرم فعله( 
بسبب اإلحرام )وهي تسعة أحدها: إزالة الشعر من مجيع بدنه( ولو من أنفه )حبلق أو غريه( 

[ نص على حلق 196لقوله تعاىل }وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة: 
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 (1)ىل سائر شعر البدن؛ ألنه يف معناه إذ حلقه يؤذن ابلرفاهية". الرأس وعدى إ
 

"وخرج منه الزوجات واملوايل فال جيب التعديل بينهم يف اهلبة، و )ال( جيب -185 .255
م التعديل بينهم )يف شيء اتفه( ألنه يتسامح به فال حيصل التأثر، والتعديل الواجب أن يعطيه

 تعاىل وقياسا حلالة احلياة على حال املوت قال عطاء: )بقدر إرثهم منه( اقتداء بقسمة هللا
 " فما كانوا يقسمون إال على كتاب هللا تعاىل ".

 فائدة.

نص أمحد يف رواية صاحل وعبد هللا وحنبل فيمن له أوالد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها 
أل عن سقال يعطي مجيع ولده مثل ما أعطاها وعن جعفر بن حممد: مسعت أاب عبد هللا ي

رجل له ولد يزوج الكبري وينفق عليه ويعطيه قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه 
 -أو مينحهم مثل ذلك وروى عنه املروذي وغريه معىن ذلك أيضا وقد استوعبها احلارثي 

)إال يف نفقة وكسوة فتجب الكفاية( دون التعديل ونقل أبو طالب ال ينبغي أن  -رمحه هللا 
 حدا من ولده يف طعام وغريه.يفضل أ

يه نظر التسوية بينهم حىت يف القبل قال يف الفروع: فدخل ف كانوا يستحبونقال إبراهيم: 
 وقف.

 

)قال الشيخ ال جيب على املسلم التسوية بني أوالد الذمة( أي: الذميني )انتهى( وكالم غريه 
ص( واألم وغريمها )التخصي ال خيالفه ألهنم غري وارثني منه )وله( أي: ملن ذكر من األب

لبعض أقاربه الذين يرثونه )إبذن الباقي( منهم ألن العلة يف حترمي التخصيص كونه يورث 
العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع اإلذن )فإن خص بعضهم( ابلعطية )أو فضله( يف 

يث أمكن حاإلعطاء )بال إذن( الباقي )أمث( ملا تقدم )وعليه الرجوع( فيما خص أو فضل به 
 )أو إعطاء اآلخر ولو يف مرض املوت( املخوف )حىت يستووا( مبن خصه أو فضله.

قال يف االختيارات: وينبغي أن يكون على الفور )كما لو زوج أحد بنيه يف صحته وأدى 
عنه الصداق مث مرض األب( مرض املوت املخوف )فإنه يعطي ابنه اآلخر كما أعطى األول( 
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 ا وال ميكن الرجوع هنا ألن الزوجة ملكت الصداق ابلعقد.ليحصل التعديل بينهم

)وال حيسب( ما يعطيه األب البنه الثاين )من الثلث( مع أنه عطية يف مرض املوت )ألنه 
تدارك للواجب أشبه قضاء الدين( وجيوز لألب متلك ما يعطيه للتسوية بال حيلة قدمه 

 احلارثي، وصاحب الفروع.

 أن أيكل منه شيئا )وإن مات( املخصص أو املفضل )قبل ونقل ابن هانئ: ال يعجبين
ة التسوية( بني ورثته )ثبت( أي: استقر امللك )للمعطى( فال يشاركه فيه بقية الورثة ألهنا عطي

لذي رحم فلزمت ابملوت كما لو انفرد )ما مل تكن العطية يف مرض املوت( املخوف، فحكمها  
 (1)كالوصية وأييت". 

 

 نذر: سهل أمحد يف القولني مجيعا."قال ابن امل-186 .256

و"املستحب وضع رأس امليت عند رجلي القرب، مث يسل سال إىل القرب"، روي عن ابن عمر 
وغريه، وعن أيب حنيفة أنه يوضع على جانب القرب مما يلي القبلة، مث يدخل معرتضا. قال 

بسطة، : قدر قامة و أمحد: كله ال أبس به. قال أمحد: يعمق القرب إىل الصدر. قال الشافعي
 "ألن ابن عمر أوصى بذلك"، ولو صح عند أمحد مل يعدل عنه.

. وعن أمحد أنه 1قال أمحد: وال أحب الشق، ومعناه: أن يشق يف األرض يسقف عليه 
حضر جنازة فلما ألقي عليه الرتاب، قام إىل القرب فحثى عليه ثالث حثيات، مث رجع إىل 

 مكانه، وقال: "قد جاء عن علي".

رواه الرتمذي من حديث  2ويقول حني يضعه يف قربه: "بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا". 
 ابن عمر، وقال: حسن غريب.

وإذا مات يف سفينة، قال أمحد: إن رجوا أن جيدوا موضعا للدفن، حبسوه يوما أو يومني ما 
ء ويلقى يمل خيافوا عليه الفساد. وإن مل جيدوا، غسل وكفن وحنط وصلي عليه، ويثقل بش

 يف املاء، وبه قال احلسن وعطاء.

ويستحب ختمري قرب املرأة بثوب، ال نعلم فيه خالفا. و"يكره للرجل، ألن فعل علي وأنس 
 يدل على كراهته".
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وال خالف أن أوىل الناس إبدخال املرأة قربها: حمرمها. فإن مل يكن، فروي عن أمحد: أحب 
ال يستطعن أن يدخلن القرب وال يدفن، وهذا أصح  إيل أن يدخلها النساء. وعنه: أن النساء

 وأحسن، "ألنه صلى هللا عليه وسلم أمر أاب طلحة فنزل يف قرب ابنته".

ويستحب حل العقد، ألهنا خوف االنتشار، وقد أمن بدفنه. وال يدخل القرب آجرا وال 
 شب.خلاللنب ويكرهون ا وكانوا يستحبونخشبا وال شيئا مسته النار. وقال إبراهيم: 

 ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، ليعلم أنه قرب فيتوقى، وال يرفع أبكثر من ترابه نص عليه.

__________ 

 هكذا يف املخطوطة، وعبارة األصل: "ومعناه أن حيفر يف أرض القرب شقا، ويسقفه عليه". 1

ء يف ( ، وابن ماجة: ما جا3213( ، وأبو داود: اجلنائز )1046الرتمذي: اجلنائز ) 2
 (1)( .". 2/127، 2/69، 2/59، 2/40، 2/27( ، وأمحد )1553، 1550اجلنائز )

 

"عليه وسلم للذي مسعه يليب عن شربمة: "لب عن نفسك، مث لب عن -187 .257
شربمة". وهي مستحبة يف مجيع األوقات، ويتأكد استحباهبا إذا عال نشزا وهبط واداي، ويف 

إذا التقت الرفاق، وإذا فعل حمظورا انسيا، وإذا مسع دبر املكتوبة، وإقبال الليل والنهار، و 
ملبيا. وبه قال الشافعي. وقد كان يقول مالك: ال يليب عند اضطرام الرفاق، واحلديث يدل 

شزا، دبر املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال ن كانوا يستحبوهناعليه. وكذلك قول النخعي: 
تبسم يل ألمحد: العامة يلبون دبر كل صالة ثالاث، فوإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. ق

وقال: ما أدري من أين جاؤوا به. قيل: أليس جيزئه مرة؟ قال: بلى. وكذلك ألن املروي 
التلبية مطلقا وكذلك حيصل مبرة. و"ال أبس ابلتلبية يف طواف القدوم"، به قال ابن عباس 

لسائب، ه يليب حول البيت إال عطاء بن اوالشافعي. وقال ابن عيينة: ما رأينا أحدا يقتدى ب
وهو قول الشافعي، ألنه يشتغل بذكر خيصه، فكان أوىل. ولنا: أنه زمن تلبية، وميكن اجلمع 

 بينها وبني الذكر.

وال أبس أن يليب احلالل، وكرهه مالك. قال ابن عبد الرب: أمجع العلماء على أن السنة يف 
 ا أن تسمع نفسها.املرأة أن ال ترفع صوهتا، وإمنا عليه
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 ومن هنا إىل آخر الباب: من "اإلنصاف":

اإلحرام نية النسك، وقيل: مع التلبية أو سوق اهلدي، اختاره الشيخ. ويصلي ركعتني. واختار 
الشيخ أنه يستحب أن حيرم عقيب فرض إن كان وقته، وإال فليس لْلحرام صالة ختصه. 

تاره هلدي فالقران أفضل، مث التمتع، اخواستحب االشرتاط للخائف فقط. وعنه: إن ساق ا
الشيخ. واختار وجوب فسخ احلج على من اعتقد عدم مساغه. وقال: ال يليب بوقوفه بعرفة 

 (1)ومزدلفة، لعدم نقله. قال يف الفروع: كذا قال.". 
 

"لك عمرك، فله أخذها، أي: وقت أحب، وتبطل مبوت أحدمها، وبه قال -188 .258
 األكثر.

 وقتادة: هي كالعمرى. ولنا: أن هذا إابحة املنافع كالعارية.وقال احلسن 

 انوا يستحبونكوال خالف يف استحباب التسوية بني األوالد وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: 
التسوية بينهم حىت يف القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني. قال عطاء: ما كانوا يقسمون 

ه شافعي: يعطي األنثى كالذكر، لقوله: "سو بينهم"، وعللإال على كتاب هللا، وقال مالك وال
بقوله: "أيسرك أن يستووا يف برك". ولنا: أن أوىل ما اقتدي به قسمة هللا، وقضية بشري قضية 
عني ال عموم هلا، إمنا ثبت حكمها يف مثلها، وال نعلم حاهلم هل كان فيهم أنثى، ولعله 

ة على كتاب هللا، وما ذكر عن ابن عباس رفعه: علم أن ليس له إال ذكر. مث حنمل التسوي
"سووا بني أوالدكم، ولو كنت مؤثرا أحدا آلثرت النساء"، الصحيح أنه مرسل. وقول عطاء 
خرب عن مجيعهم، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حىت يستووا، وكان احلسن يكرهه وجييزه 

ي بقوله: شة، واحتج الشافعيف القضاء، وأجازه مالك والشافعي خلرب أيب بكر ملا حنل عائ
"أشهد غريي"، فأمره بتأكيدها. ولنا: حديث بشري، وفيه: ""اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم". 

ويف لفظ قال: "فارددها"، ويف لفظ: "فأرجعه"، ويف  1فرجع أيب ورد تلك الصدقة ؟"، 
لى التحرمي، ع لفظ: "أتشهدين على جور؟ "، ويف لفظ: "سو بينهم ". متفق عليه، وهو دليل

ألنه مساه جورا، وأمره برده، وامتنع من الشهادة عليه، واجلور حرام واألمر يقتضي الوجوب، 
وألن هذا يوقع القطيعة، كتزويج املرأة على عمتها. وقول أيب بكر ال يعارض النص، وحيتمل 
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س يأن أاب بكر خصها لعجزها عن الكسب، ولكوهنا أم املؤمنني، وقوله: "أشهد غريي" ل
 أبمر، ألن

__________ 

 (1)( .". 1623( ، ومسلم: اهلبات )2587البخاري: اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 1
 

"ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء " كيف يدفع -189 .259
 املاشي؟ قال: يدفع أيسر املشي ".

فإمنا ميشي  لذي يفيض ماشيا، قال:ثنا عثمان بن أيب شيبة، قال: ثنا جرير، عن مغرية " يف ا
 على هينته ".

ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: " أين كان ابن عمر 
يقف بعرفة؟ قال: حياذي اإلمام أو من ورائه، ال يربح ما هنالك حىت يدفع اإلمام، إال أن 

ن إبراهيم، اح، قال: ثنا جرير، عن مغرية، عيرحله أحد من ورائه فيقدمه " ثنا عبد هللا بن اجلر 
أن يكون موقفهم على اجلبيل الذي يقف عليه اإلمام إن قدروا عليه،  كانوا يستحبون»قال 

 « .وإال وقفوا خلفه ليكون ممرهم عليه حىت يفيضوا

 

ن يوضع أنه كا»ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي، عن عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر  - 795
 (2)«". حمسر قدر رمية حبجر يف وادي

 

ثنا أمحد، قال: ثنا سفيان، عن عبيد هللا بن أيب يزيد، أنه مسع ابن  - 796"-190 .260
 «أان ممن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله»عباس، يقول: 

صلي كانت أمساء ت»ثنا أمحد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، مسعه من عبد هللا موىل أمساء 
، يعين: يوم النحر ثنا أمحد، قال: ثنا روح، عن هشام، عن حفصة « الصبح يف منزهلا مبىن
 « .أن ينزلوا خبيف األمين من مىن كانوا يستحبون»بنت سريين، قالت: 
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كان   أن ابن عمر»بن سعيد، عن ابن جريج، عن انفع ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي  - 799
 «يكرب تلك األايم مبىن يف دبر الصلوات ويف فسطاطه ويف ممشاه ويف طريقه، تلك األايم مجيعا

 

أن »أان أمحد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر  - 800
 ، يعين: راجعا« مث صلى مبىنالنيب صلى هللا عليه وسلم أفاض يوم النحر، 

ثنا أمحد، قال: ثنا محيد بن عبد الرمحن، قال: ثنا مهام بن حيىي، قال " سئل قتادة عن 
 (1)عمرتني يف شهر، فروى عن سعيد بن املسيب". 

 

 1"قال: إذا سوى بني ولده فال أبس به، للذكر مثل حظ األنثيني.-191 .261
 كم هللا ]عز وجل[ أوىلقال إسحاق: ]رضي هللا عنه[ كما قال، ألن ح

__________ 

نقل حنو هذه الرواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا كل من: ابن هاين النيسابوري يف مسائله  1
 .204، وأيب داود يف مسائله ص 1398، برقم 2/53

 قال ابن قدامة: وال خالف بني أهل العلم يف استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.

ملستحبة أن يسووا بينهم حىت يف القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية ا تحبونكانوا يسقال إبراهيم: 
أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل يف املرياث، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني 
... ألن هللا تعاىل قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدي بقسمة هللا، 

ين يل العطية فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني كحالة املوت، يعوألن العطية يف احلياة أحد حا
املرياث حيقق أن العطية استعجال ملا يكون بعد املوت فينبغي أن تكون على حسبه. املغين 

5/666 ،667. 
قال املرداوي: هذا املذهب نص عليه يف رواية أيب داود، وحرب، وحممد بن احلكم واملروزي، 

هيم، وأيب طالب، وابن القاسم، وسندي، وعليه مجاهري والكوسج، وإسحاق بن إبرا
 .7/136األصحاب. اإلنصاف 
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.". 192، والتنقيح املشبع ص 285، والعدة ص5/371، واملبدع 1/374وراجع: احملرر 
(1) 
 

 ؟2الرضاع " 1*[ قلت: قوله:" ما يذهب عين مذمة-3325"]-192 .262
 3قال أمحد: غرة عبد أو أمة.
عين ما لزمين من ذمام املرضعة، فقال: أن يفتدي أبن يعطي  ]قال إسحاق: يقول: يدفع

 وهذا ألهل 4عبدا أو أمة[ 

__________ 

 .3/1059*[ روى حنوها عبد هللا يف مسائله: -3325]
مفعلة من الذم، وابلكسر من الذمة والذمام،  -ابلفتح  -مذمة: قال ابن األثري: املذمة  1

لالزم ة اليت يذم مضيعها. واملراد مبذمة الرضاع: احلق اوقيل: هي ابلكسر والفتح: احلق واحلرم
كانوا و بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة حىت أكون قد أديته كامال؟ 

 .2/169أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا. النهاية:  يستحبون
، ويف مسائل عبد هللا: 3/450أصل هذه اجلملة لفظ حديث، أخرجه أمحد يف املسند:  2
، والدارمي: 6/89، والنسائي: 3/450، والرتمذي: 2/553، وأبو داود: 3/1059
عن حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه أنه قال: اي رسول  7/464، والبيهقي: 2/80

 هللا ما يذهب عين مذمة الرضاع. قال: "غرة عبد أو أمة".

م عبدا، أو أمة. كما جاء اخلرب إذا كان قال اخلرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطا 3
 املسرتضع موسرا.

قال: ف -أي عن حديث مذمة الرضاع  -وقال عبد هللا يف مسائله: سألت أيب عن ذلك؟ 
يعين أن يهب ملن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد 

 .3/1059هللا: 
 .4/238 ، وشرح الزركشي:8/76وانظر: املغين: 
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 (1)الزايدة من: )ظ( .".  4
 

"مع أمن مساع أو نظر حمرم، ويكره مع خوف ذلك )وحيرم( مع العلم وهو -193 .263
 متجه.

 

)وحيرم( دخول محام )على أنثى مطلقا( أمنت الوقوع يف حمرم أو ال، وهو ظاهر " الفروع " 
أو  إال لعذر مرض" واملنتهى " خالفا " لْلقناع " وكان على املصنف أن يشري إىل ذلك )

خوف ضرر( ابغتساهلا يف بيتها كنزلة، قاله القاضي واملوفق والشارح. )أو حيض أو نفاس 
عليه  صلى هللا -أو جنابة أو يف محام دارها( ، ملا روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول هللا 

 ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوات يقال هلا احلمامات، فال»قال:  -وسلم 
 « .يدخلنها الرجال إال ابألزر وامنعوا النساء إال مريضة أو نفساء

 

)و( يف  -أي: احلمام  -)ومن( )آداب( دخول )محام:( )تقدمي( رجل )يسرى يف دخوله( 
 دخول )مغتسل( ؛ ألهنما خبث.

يم من ملن دخله أن يقول: اي بر اي رح كانوا يستحبونقال يف " املبدع " وعن سفيان قال: 
عذاب السموم )و( تقدمي رجل )ميىن خروجا( أي: يف خروجه منه، قياسا على اخلالء وقنا 

)وقول( داخل: )بسم هللا أعوذ ابهلل( من اخلبث واخلبائث إىل آخره، )كما مر( يف ابب 
االستنجاء، )واألوىل غسل قدميه وإبطيه مباء ابرد عند دخوله( ؛ ألنه يقطع البخر، )و( 

ئط( خوف السقوط، وقصد االغتسال )مبوضع خال، وعدم األوىل لداخله )لزوم حا
االلتفات( ؛ ألنه أبعد من أن يقع يف حمظور، )و( عدم )دخول لبيت حار قبل عرق( ببيت 
)أول( ؛ ألنه أجود طبا، )وميكث بقدر حاجته( فقط لئال ينتهك بدنه، )ويتذكر النار 

 (2)حبرارته( ، ويستعيذ ابهلل منها.". 
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 نة يف دفنه."التباع الس-194 .264

 

)وحلد( أفضل من شق، وهو بفتح الالم، والضم لغة؛ أن حيفر يف أسفل حائط القرب حفرة 
تسع امليت، وأصله: امليل. )وكونه( ، أي: اللحد )مما يلي القبلة( أفضل، فيكون ظهره إىل 
جهة ملحده. )ونصب لنب( ، أي: طوب غري مشوي )عليه( ، أي: اللحد )أفضل( من 

سعد بن أيب وقاص، قال يف مرضه الذي مات »ريها، حلديث مسلم عن نصب حجارة وغ
هللا عليه وسلم  صلى -فيه: أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا كما فعل برسول هللا 

ق اللحد لنا والش»وجيوز ببالط، )وكره شق قرب( قال أمحد: ال أحب الشق حلديث: « -
ا، لكنه ضعيف. )وهو( ، أي: الشق )حفر وسطه( ، رواه أبو داود والرتمذي وغريمه« لغريان

أي: القرب )كحوض، أو بناء جانبيه بنحو لنب ليوضع ميت فيه( ، ويسقف عليه ببالط 
وحنوه )بال عذر( كرخاوة أرض، فإن كان عذر واحتيج إىل الشق لكون الرتاب ينهال، وال 

ه اللحد من أن جيعل شب ميكن دفعه بنصب لنب وال حجارة وحنوه؛ مل يكره الشق، فإن أمكن
 اجلنادل واحلجارة واللنب، جعل نصا، ومل يعدل إىل الشق.

 

 )و( كره )إدخاله( إىل القرب )خشبا إال لضرورة و( إدخاله )ما مسته انر( كآجر ولو لضرورة.

 

، ويكرهون اللنب كانوا يستحبون)و( كره )دفن بتابوت ولو امرأة( ، قال إبراهيم النخعي: 
ستحبون الدفن يف اتبوت، ألنه خشب، ملا فيه من التشبه أبهل الدنيا، اخلشب، وال ي

 واألرض أنشف لفضالته، وتفاؤال أن ال ميس امليت انر.

 

يف قتلى  -صلى هللا عليه وسلم  -لقوله »)وسن أن يعمق( قرب )ويوسع قرب بال حد( ، 
 (1)«". أحد: احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا

 

 إذا أراد إدخاله يف النسك، وهو متجه. ")أن الطفل يغسله وليه(-195 .265

)و( سن له )تنظف أبخذ شعر( من حلق عانة، وقص شارب ونتف إبط، )و( تقليم )ظفر 
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اهبم " ذلك، مث يلبسون أحسن ثي كانوا يستحبونوقطع رائحة كريهة( ، لقول إبراهيم: " 
 رواه سعيد.

حو )و( سن له )تطيب بنوألن اإلحرام عبادة، فسن فيه ذلك كاجلمعة، وألن مدته تطول 
 -صلى هللا عليه وسلم  -مسك وعود وماء ورد( ، لقول عائشة: " كنت أطيب رسول هللا 

إلحرامه قبل أن حيرم رواه البخاري. وقالت: " كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول 
 وهو حمرم " متفق عليه. -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 

لمرأة إذا أرادت اإلحرام )حبناء( حلديث ابن عمر: " من )و( سن )خضاب هلا( ، أي: ل
السنة أن تدلك املرأة يديها يف حناء " وألنه من الزينة أشبه الطيب، )وكره( هلا أن تتخضب 
)بعده( ، أي: اإلحرام، )كتطيب( مريد اإلحرام )يف ثوبه قبله( ، أي: اإلحرام، )وله( إن 

س له استدامة لبسه، )ما مل ينزعه( ، فإن نزعه فلي طيب ثوبه قبل اإلحرام )استدامته( ، أي:
لبسه والطيب فيه، ألن اإلحرام مينع الطيب ولبس املطيب دون االستدامة، )فإن لبسه( بعد 

 (1)نزعه، وأثر الطيب ابق مل يغسله حىت يذهب، فدى، الستعماله الطيب،". 
 

 "إبسناد جيد، وابن ماجه.-196 .266

 

زا( ، ابلتحريك، أي: مكاان مرتفعا، )أو هبط واداي، أو صلى )وتتأكد( التلبية )إذا عال نش
مكتوبة، أو أقبل ليل أو هنار، أو التقت رفاق، أو مسع ملبيا، أو أتى حمظورا انسيا، أو ركب( 

ليه وسلم صلى هللا ع -كان النيب »دابته، )أو نزل( عنها، )أو رأى الكعبة( ، حلديث جابر: 
أو عال أكمة أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات املكتوبة، يليب يف حجته إذا لقي راكبا  -

توبة، وإذا التلبية دبر الصالة املك كانوا يستحبونوقال إبراهيم النخعي: « ويف آخر الليل
 هبط واداي، وإذا عال نشزا وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته.

 صراخا " رواه البخاري.)و( سن )جهر ذكر هبا( ، لقول أنس: " مسعتهم يصرخون هبا 

أاتين جربيل، فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا، أصواهتم ابإلهالل »وخرب السائب بن خالد: 
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 أسانيده جيدة، رواه اخلمسة، وصححه الرتمذي.« والتلبية

)يف غري مساجد احلل وأمصاره( ، خبالف الرباري وعرفات واحلرم ومكة، قال أمحد: إذا 
: إن بين أن يليب حىت يربز، لقول ابن عباس ملن مسعه يليب ابملدينةأحرم يف مصره: ال يعج

 هذا جملنون، إمنا التلبية إذا برزت.

 )و( يف غري )طواف قدوم وسعي بعده( ، لئال خيلط على الطائفني والسامعني

 

ن )وتشرع( تلبية )ابلعربية لقادر( عليها كأذان، )وإال( يقدر عليها ابلعربية فيليب )بلغته( ، أل
القصد املعىن، )وال يسن تكرار تلبية يف حالة واحدة( نصا، قال يف " املستوعب " وغريه: 
سئل األثرم: ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصالة ثالاث؟ فتبسم وقال: ال أدري من أين 

 جاءوا به، قلت: أليس جيزئه مرة؟ قال: بلى.

تكرارها ثالاث دبر الصالة حسن( ، )واختار بعض( من األصحاب كاملوفق والشارح، قاال: )
 فإن هللا وتر حيب الوتر.

 

 (1))وكره ألنثى جهر( بتلبية". 
 

"عليه، ويعطيه، قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو مينحهم -197 .267
 مثل ذلك.

)إال يف نفقة  -رمحه هللا تعاىل  -وروى عنه املروذي وغريه معىن ذلك، وقد استوعبها احلارثي 
كسوة فتجب الكفاية( دون التعديل، ونقل أبو طالب: ال ينبغي أن يفضل أحدا من ولده و 

 يف طعام وغريه.

ل فيه التسوية بينهم حىت يف القبل. قال يف " الفروع ": فدخ كانوا يستحبونقال إبراهيم: 
نظر ووقف )وحل( ملن ذكر من أب وأم وغريمها )تفضيل( لبعض أقاربه الذين يرثونه )إبذن 

ق( منهم؛ ألن العلة يف حترمي التخصيص كونه يورث العداوة، وقطيعة الرحم، وهي منتفية اب
مع اإلذن )وإال( أبن خص بعضهم ابلعطية، أو فضله ابإلعطاء بال إذن الباقي )أمث( ملا تقدم 
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)ورجع( األب وجواب دون األم وغريها فيما خص به أو فضل )إن جاز( أي: إن أمكن 
ابقيا، وقدر على اسرتجاعه، أو )أعطى حىت يستووا( مبن خصه نصا رجوعه به أبن كان 

)فلو زوج أحد ابنيه( يف صحته )بصداق( أداه األب )من عنده( مث مرض األب مرض املوت 
املخوف )وجب عليه( أي: األب )إعطاء( ابنه )اآلخر مثله( أي: مثل ما أعطى األول 

 ليستوي مبن خصه.

ما ي أن يكون على الفور )ولو مبرض موته( ألن التسوية بينهقال يف " االختيارات ": وينبغ
واجبة، وال طريق هلا يف هذا املوضع إال بعطية اآلخر، فتكون واجبة؛ إذ ال ميكن الرجوع 
هناك على األول؛ ألن الزوجة ملكت الصداق ابلعقد )وال حيسب( ما يعطيه األب البنه 

ن( )ألنه تدارك للواجب؛ أشبه قضاء الدي الثاين )من الثلث( مع أنه عطية يف مرض املوت
وجيوز لألب متلك ما يعطيه للتسوية بال حيلة، قدمه احلارثي؛ وتبعه صاحب الفروع " )فإن 
مات( معط )قبله( أي: التعديل )وليست( العطية )مبرض موته( املخوف )ثبتت العطية 

وين؛ خلرب حلكم وامليمآلخذ( فال ميلك بقية الورثة الرجوع، نص عليه يف رواية حممد بن ا
الصديق، وتقدم، وكما لو كان اآلخذ أجنبيا؛ ألهنا عطية لذي رحم؛ فلزمت ابملوت كما لو 

 (1)انفرد.". 
 

"وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم صنع -198 .268
 هكذا متفق عليه.

 وضع بن حجر وفيه مث ]ووضع اليمني على الشمال، وجعلهما حتت سرته[ حلديث وائل
اليمىن على اليسرى رواه أمحد، ومسلم. وقال علي رضي هللا عنه: إن من السنة يف الصالة 

 وضع األكف على األكف حتت السرة رواه أمحد.

]ونظره إىل موضع سجوده[ ملا روى ابن سريين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان 
فطأطأ رأسه  1}الذين هم يف صالهتم خاشعون{ يقلب بصره يف السماء فنزلت هذه اآلية 

 كانوا يستحبونو رواه أمحد يف الناسخ واملنسوخ، وسعيد بن منصور يف سننه بنحوه، وزاد فيه 
للرجل أن ال جياوز بصره مصاله وهو مرسل. قال أمحد: اخلشوع يف الصالة أن ينظر إىل 
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 موضع سجوده.

 ذا طال قيامه، حلديث ابن مسعود.]وتفرقته بني قدميه قائما[ ويراوح بينهما إ

]وقبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله[ حلديث 
 ابن مسعود إنه ركع فجاىف يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرج بني أصابعه من وراء ركبتيه.

نسائي. وأبو داود، وال وقال: هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي رواه أمحد،
 وحلديث أيب محيد املتقدم.

]والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه، مث يديه، مث جبهته وأنفه[ حلديث وائل بن حجر قال: 
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

__________ 

 (1).". 2املؤمنون/  1
 

ويكرهون  نب،الل كانوا يستحبون"ال ميس امليت انر. وقال إبراهيم النخعي: -199 .269
 اخلشب، واآلجر.

]ووضع فراش حتته، وجعل خمدة حتت رأسه[ نص عليه، ملا روي عن ابن عباس أنه كره أن 
يلقى حتت امليت يف القرب شئ ذكره الرتمذي، وعن أيب موسى ال جتعلوا بيين، وبني األرض 

 شيئا.

ال: والرتمذي وق]وسن قول مدخله القرب: "بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا"[ رواه أمحد، 
 حسن غريب.

" ]وجيب أن يستقبل به القبلة[ لقوله صلى هللا عليه وسلم، يف الكعبة: "قبلتكم أحياء، وأمواات
 وألنه طريقة املسلمني بنقل اخللف عن السلف.

 ]ويسن على جنبه األمين[ ألنه يشبه النائم، وهذه سنته.

 ت يف قرب".ليه وسلم "كان يدفن كل مي]وحيرم دفن غريه عليه أو معه[ ألن النيب صلى هللا ع

]إال لضرورة[ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا كثر القتلى يوم أحد، كان جيمع بني الرجلني 
 يف القرب الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيقدمه ىف اللحد حديث صحيح.
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]وسن حثو الرتاب عليه ثالاث، مث يهال[ حلديث أيب هريرة قال فيه: فحثى عليه من قبل 
 رأسه ثالاث. رواه ابن ماجه. وللدارقطين معناه من حديث عامر بن ربيعة، وزاد وهو قائم.

]واستحب األكثر تلقينه بعد الدفن[ حلديث أيب أمامة فيه. رواه أبو بكر عبد العزيز يف 
 (1)حديث "لقنوا مواتكم ال إله".  الشايف، ويؤيده

 

 "فصل يباح لْلنسان أن يقسم ماله بني ورثته يف حال حياته-200 .270

 على فرائض هللا عز وجل، لعدم اجلور فيها.

 "ويعطي من حدث حصته وجواب" ليحصل التعديل الواجب.

حلياة ا "وجيب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم" إقتداء بقسمة هللا تعاىل. وقياسا حلال
على حال املوت. وسائر األقارب يف ذلك كاألوالد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إال على  

لة فيجعل للذكر التسوية بينهم حىت يف القب كانوا يستحبونكتاب هللا تعاىل، وقال إبراهيم: 
مثل حظ األنثيني. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: "سووا بني أوالدكم ولو كنت مؤثرا آلثرت 

 النساء" الصحيح أنه مرسل، ذكره يف الشرح.

"فإن زوج أحدهم أو خصصه بال إذن البقية حرم عليه" لقوله صلى هللا عليه وسلم، يف 
 (2)حديث النعمان "ال تشهدين على جور" متفق عليه.". 

 

 "محل اجلنازة واإلسراع هبا-201 .271

، وجيوز محلها هنا على األكتافبعد ما يصلى على اجلنازة يشرع محلها إىل القرب، وكانوا حيملو 
ن حيملها أ كانوا يستحبونعلى الدابة، ويف هذه األزمنة جيوز أن حتمل على السيارة، وقد 

أربعة، وكل واحد حيمل من اجلهات األربع حىت يكون قد محلها، فيحمل مع اجلانب األمين 
يجعله على كتفه خر فاملتقدم وجيعله على كتفه األيسر، مث يتأخر وحيمل اجلانب األمين املؤ 

األيسر، مث ينتقل فيحمل اجلانب املقدم األيسر وحيمله على كتفه األمين، مث املؤخر األيسر 
 حيمله على كتفه األمين، ويكون كأنه محلها كلها، هذا معىن قوله: يسن الرتبيع يف محلها.
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فإن تك صاحلة  ،وأما اإلسراع فاستدلوا عليه بقوله صلى هللا عليه وسلم: )أسرعوا ابجلنازة
فخري تقدموهنا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( وقد أخذ بعضهم بظاهر 
احلديث وقال: اإلسراع هو شدة السري يف محلها، فيسرعون يف محلها جدا، ويسريون سريا 
 سريعا، حىت قالوا: إنه مر جبنازة وكأهنا تنفض نفضا، ولكن إذا كان فيه مشقة أو كان املكان

بعيدا فإهنم ال يكلفون على أنفسهم، وإمنا يسريون سريا هادائ، ومعلوم أهنم ابلسيارات ال 
يتمكنون من اإلسراع إال ابلسري املعتاد؛ لشدة الزحام ولكثرة السيارات، فيسريون السري الذي 

 ميكنهم حبسب اتساع الطريق أو ضيقه.

وله صلى : ال حتبسوها، كما ذكران يف قالقول الثاين: أن املراد به اإلسراع يف التجهيز، يعين
هللا عليه وسلم: )ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله( فيكون املراد أسرعوا 
بتجهيزها، ويكون قوله: )تضعونه عن رقابكم( أي: تتخلصون منه؛ ألنكم ملزمون به، وليس 

 الكل حيملوهنا على رقاهبم، بل حيملها عادة أربعة أو حنوهم.

ويسن كون املاشي أمامها والراكب خلفها، وجيوز الركوب حلاجة كما لو كان املكان بعيدا، 
وكانوا حيملوهنا على الرقاب، واألصل إابحة املشي خلفها وأمامها، واألكثر واملعتاد أهنم 
ميشون خلفها، وبذلك يفسر التبع يف قوله: )ومن تبعها حىت تدفن( ، وهذا يدل على أهنم 

وأهنم يكونون خلفها، أما يف هذه األزمنة ولوجود السيارات؛ فال يتمكن من حتقيق يتبعوهنا، 
 التأخر، ولكن على حسب ما تيسر.

وكذلك القرب منها، يعين: كونه قريبا منها، وهذا يتيسر إذا كانت حممولة على األعناق، 
 (1)وأما إذا كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبة.". 

 

 الدفن وكيفيته"اللحد و -202 .272

اللحد أفضل من الشق، وذلك أهنم إذا حفروا القرب، ووصلوا إىل منتهاه؛ حلدوا يف اجلانب 
الذي يلي القبلة، وحفروا يف أحد جوانب القرب ما يكفي إلدخال امليت فيه، أما الشق فإهنم 

اللحد  اإذا وصلوا إىل قعره، شقوا يف وسطه شقا لقرب امليت، مث صفوا عليه اللنب صفا، وأم
فإهنم ينصبون عليه اللنب نصبا، حبيث تكون كل لبنة معتمدة على قعر القرب وطرف اللحد، 
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فيصف صفا، وينصب نصبا حلديث سعد قال: إحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا  
كما فعل برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويف حديث: )اللحد لنا، والشق لغريان( وفيه 

 ضعف.

لذي ينزله: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، يقول ذلك عندما يدليه، وكذلك عند ويقول ا
 الدفن يقولون: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، وذلك إشارة إىل أهنم متبعون يف ذلك للسنة.

فيوضع على شقه األمين يف حلده، ووجهه إىل القبلة حلديث: )قبلتكم أحياء وأمواات( يعين: 
 أن يوجه إىل القبلة على شقه األمين.الكعبة، فيجب 

قوله: )ويكره جلوس اتبعها بال حاجة( أي: قبل وضعها، وقد كانوا يؤمرون أن يقوموا إذا 
رأوا اجلنازة، فإذا مرت هبم جنازة قاموا وقوفا، وقد مرت هبم جنازة وهم مع النيب صلى هللا 

آخر  نفسا؟!( ويف حديث عليه وسلم فوقف، فقالوا: إهنا جنازة يهودي، فقال: )أليست
أن يقوموا، وهذا من ابب االستحباب، ال أنه  فكانوا يستحبونقال: )إن للموت فزعا( 

 من ابب الوجوب.

ويكره جلوس اتبعها قبل وضعها، وبعد الدفن يشرع أن حيثوا قبل رأسه ثالث حثيات، حيثي 
 (1) يسر له ذلك.".على القرب ويقول: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا )ثالاث( ، إذا ت

 

 "حكم االشرتاط يف احلج والعمرة-203 .273

ما حكم االشرتاط يف احلج والعمرة؟ ذكر أنه سنة، وصفته أن يقول: اللهم! إين أريد العمرة 
 فيسرها يل، وتقبلها مين، وإن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين.

 هر احلج.يف غري أشلكل حمرم حبج أو بعمرة، سواء يف أشهر احلج أو  كانوا يستحبونهإذ 

وقالوا: ال يستحب إال إذا  -ومنهم شيخ اإلسالم -وذهب بعضهم إىل أنه ال يستحب 
خاف على نفسه عدم التمكن، أبن خاف على نفسه من أن يصده عدو، أو خاف على 
نفسه أن مينعه مرض، أو كان هناك خطر، ففي هذه احلال له أن يشرتط: إن حبسين حابس 

 حيث حبستين. -اليلأي: موضع إح-فمحلي 

يقول شيخ اإلسالم: إن النيب صلى هللا عليه وسلم ما أمر به الصحابة، وإمنا أمر به امرأة 
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واحدة وهي ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ملا جاءته فقالت: )إين أريد احلج وأجدين 
 أي: مريضة.-شاكية 

لي حيث واشرتطي أن حمفقال: حجي  -فخشيت أن مرضها حيول بينها وبني إمتام املناسك
حبستين؛ فإن لك على هللا ما استثنيت( هذا سبب شرعية االشرتاط، وملا مل يعلمه بقية 

 الصحابة دل على أنه ملن خاف أن ال يتمكن فقط.

وقد يقول قائل: إن احلوادث موجودة يف هذه األزمنة بكثرة، حوادث االصطدام، وحوادث 
ودة ولكن املسافة قليلة، والعادة أهنا اندرة يف هذه االنقالب وما أشبه ذلك، نقول: هي موج

املسافات اليت هي مسافة ساعة أو ثالث ساعات، وابجلملة فإن اشرتط فال أبس، وإن مل 
يشرتط فال أبس، وإن خاف ملرض أو عجز أو حنو ذلك أو عدم متكن فيستحب له أن 

 يشرتط.

ن حىت ض، وختاف أن أهلها ال يقيمو وحيدث كثريا أن املرأة أتيت إىل امليقات وعليها احلي
تطهر، فهل حترم معهم وتشرتط، أو ال حترم، أو حترم وال تشرتط؟ نقول: إن جزمت أبن 
أهلها سيمكثون إىل أن تطهر فإهنا ال تشرتط، فتحرم وال تشرتط، فإن خافت أهنم ال 

 ال ينتظروهنا بل قد ينصرفون قبل أن تطهر فلها أن تشرتط، فإن علمت وجزمت أبهنم
ينتظروهنا فليس هلا أن حترم، بل تبقى وتدخل معهم مكة بدون إحرام؛ ألهنا حتققت أهنم ال 
يبقون إال ساعتني أو ثالث ساعات مث يرحلون وهي ال تطهر إال بعد يوم أو يومني أو ثالثة 

ين فإن حبسين حابس أو منع -مثال-أايم، فإذا اشرتطت تقول: اللهم! إين نويت بعمرة 
 ي حيث حبستين.مانع فمحل

 (1)هذه مقدمات يعملها عند امليقات.". 
 

 "اإلحرام من األبطح أو مىن يوم الرتوية-204 .274

تذكر صفة احلج مع االختصار، وذلك ألن احلجاج عادة أيتون مث ينزلون ابألبطح، واألبطح 
 اك.نوما حوله يف تلك األزمنة كان فيه متسع، ومل متتد إليه املباين، فكان احلجاج ينزلون ه

يف اليوم الرابع أو يف اليوم اخلامس أهنوا عمرهتم إذا كانوا متمتعني، وبنوا  -مثال-فإذا جاؤوا 
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هلم خياما أو استظلوا حتت شجر وأقاموا هناك إىل اليوم الثامن، ويسمى يوم الرتوية، فإذا  
 كان يوم الرتوية أحرموا ابحلج.

رب واملزادات ما معهم من الق -أي: ميلئون-ياه ملاذا مسي يوم الرتوية؟ ألهنم يرتوون فيه من امل
اليت جاؤوا هبا من بالدهم، ميلئوهنا من املاء، حيث مل يكن يوجد يف تلك األزمنة املاء يف 

 مىن، وال يف مزدلفة وال يف عرفة غالبا، فسموه يوم الرتوية.

احتيج فيها إىل و  ولعله يف القرن الثاين أو الثالث عشر وجدت املياه بعمليات كان هلا أتثري،
أتعاب ومشقة، إىل أن أوصل املاء إىل تلك األماكن ضمن جداول يسري فيها، ويكون فيها 

 فتحات إىل أن مير ابملشاعر كلها، مير مبىن ومبزدلفة وبعرفة، هذا يف القدمي.

 مث يف عهد احلكومة اعتنت ابملياه يف تلك األماكن، وأمنتها يف أايم املناسك بواسطة األانبيب
 اليت امتدت وصارت يف كل األماكن، واحلمد هلل.

-ويف يوم الرتوية الذين كانوا قد حتللوا حيرمون ابحلج، والذين بقوا على إحرامهم فما حتللوا 
إذا كانوا انزلني ابألبطح يتوجهون مع احلجاج إىل مىن، ويف تلك األزمنة   -كاملفرد والقارن

رتوية وما بعده، أما يف هذه األزمنة فاملشاهد أن كانت مىن خالية ليس فيها أحد إال يوم ال
األبطح وما حوله مل يبق فيه مساكن للحجاج، بل قد امتدت املباين والعمارات إىل أن 
وصلت إىل مىن أو جتاوزت مىن من اجلهات األخرى، إال أنه منع من البناء يف املشاعر، 

 -رحىت ولو يف أول الشه-فهذه األماكن أصبحت مملوكة، وأصبح احلجاج الذين أيتون 
يستقرون يف مىن يف خميمات هلم يبنوهنا من حني أيتون من أول الشهر أو من اليوم الثاين أو 
الرابع أو اخلامس، حىت الذين أيتون يف اليوم السابع أو الثامن أيتون إىل مىن ويستقرون فيها 

 هذه األايم كلها.

كان   م اليت قبله ملن كان مفردا أو قاران، وأما منفعلى هذا ال يكون ليوم الرتوية ميزة عن األاي
 متمتعا فإنه حيرم من مىن بدل أن يكان حيرم من األبطح؛ ألهنم يف مىن مستقرون.

 .-يعين ميزاب الكعبة-وبعض العلماء قال: يستحب أن حيرم حتت امليزاب 
يزاب اس، واملولكن الصواب أنه ال حاجة إىل ذلك، وأن هذا مل يرد، وأن فيه مشقة على الن

ال يتسع إال لواحد أو الثنني، فكيف يكلف مئات اآلالف أن يذهبوا إىل حتت امليزاب 
 فيحرمون منه، والصحابة أحرموا من رحاهلم وأماكنهم اليت كانوا فيها.
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مث ذكروا أنه عند هذا اإلحرام يفعل مثل ما فعله عند امليقات، أي: إذا تيسر له اغتسل 
شعر شاربه وأظفاره إذا خاف أهنا تطول وتؤذيه، وقد ذكران أن  وتنظف وتطيب، وأخذ من

هذا التنظف يفعل عند احلاجة، فإذا كانت أظافره طويلة، وكذا شعر شاربه أو عانته فإنه 
يتعاهدها عند اإلحرام، وذكران أن اإلحرام يف تلك األزمنة كانت تطول مدته، فيخشى أن 

 ا يف هذه األزمنة فإن مدة اإلحرام ال تطول ابلعمرة،تطول هذه األشعار واألظفار فتؤذيه، وأم
إمنا هو نصف يوم أو حنوه، فإذا مل تكن طويلة فال حاجة إىل تعاهدها، ويقال كذلك عند 

 اإلحرام ابحلج.

وال شك أنه يستحب االغتسال؛ ألنه من ابب النظافة، وقد تقدم يف األغسال املستحبة يف  
األعمال الصاحلة، فقالوا: يسن االغتسال عند  كتاب الغسل أنه يسن االغتسال عند

امليقات، واالغتسال عند دخول مكة، واالغتسال عند إرادة الطواف ابلبيت، واالغتسال 
تسال ، واالغ-أي: عند دخول الوقت-عند اإلحرام ابحلج، واالغتسال عند الوقوف بعرفة 

 ر، واالغتسال لطوافللوقوف مبزدلفة، واالغتسال لدخول مىن، واالغتسال لرمي اجلما
 اإلفاضة، وحنو ذلك كما تقدم يف ابب الغسل.

وقد عرفنا أن احلكمة يف االغتسال هي النظافة، فإذا كان البدن نظيفا واإلنسان حديث 
هنم يف ذلك أل كانوا يستحبوهناعهد بنظافة فال حاجة إىل هذه االغتساالت، وميكن أهنم 

 ال مراوح كهرابئية، فيشق عليهم الوقوف يفالوقت يف شدة حر ال توجد معهم مكيفات و 
شدة الشمس، فيحتاجون إىل أن يغتسلوا ليخففوا احلرارة عليهم، فهذا هو السبب، وهو أن 
تلك األماكن كانت شديدة احلر، فمىن ومزدلفة وعرفة احلر فيها شديد، والشمس فيها حارة 

 حبة للمشاعر.وقت الصيف، وحىت يف وقت الشتاء، فلذلك أكثر األغسال املست

واحلاصل أهنم حيرمون يف يوم الرتوية كإحرامهم عند امليقات، فقبل اإلحرام يصلي ركعتني إذا 
مل يكن يف وقت هني، وينوي هبا سنة وضوء أو حنو ذلك، ويسن أن حيرموا يف الضحى حىت 

 (1)أتيت عليهم الصلوات اخلمس مبىن وهم حمرمون.". 
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 ا"تعريف الوصية وسنية كتابته-205 .275
الوصااي: مجع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، مسيت بذلك ألن املوصي 

 وصل ما قبل املوت مبا بعد املوت.

وتعريفها: أهنا األمر ابلتصرف بعد املوت، يعين أن يوصي غريه أبن يتصرف له بعد املوت 
ألطفال تنفق ا بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه أبوالده، فيقول: أنت وكيلي على ذرييت

عليهم وحتفظ أمواهلم، ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو حنو ذلك، ويدخل 
 يف ذلك أيضا أن يوصي إليه بوفاء دينه، أو ما أشبه ذلك.

ويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته، فقد ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي هللا 
ه وسلم: )ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا علي

يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده( ، فمن هذا استحبوا بتأكد كتابة اإلنسان 
وصيته يف حياته، ولو كان شااب، ولو كان سليم القوى، وذلك ألنه ال يدري مىت يفجؤه 

 سه.األجل، فإذا كتب وصيته ومات فجأة كان قد أوصى، واحتاط لنف

فيكتب الديون اليت له: عند فالن يل كذا، وعند فالن كذا وكذا، ويكتب الديون اليت يف 
ذمته: عندي لفالن كذا، وعندي لفالن كذا، ويكتب األماانت اليت عنده، فيقول: عندي 
لفالن أمانة يف موضع كذا وكذا، وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أيب أو 

الذي فيه كذا وكذا، فيفصل ذلك، حىت ال يبقى يف ذمته شيء؛ وذلك وقف جدي أو أيب 
ألنه إذا مات ومل يكتب وصاايه وديونه، مث جاء الغرماء إىل ورثته وقالوا: إننا نطالبه بدين 

 مقداره كذا.

فالورثة قد ال يصدقون، وقد أيتيهم من هو كاذب، فرمبا يكون أحدهم صادقا ويتورع عن 
نة، فال أيتيه حقه، فيبقى امليت معلقا بدينه، ويؤخذ يف اآلخرة من احللف، أو ال جيد بي

 أعماله.

وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه اليت على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن 
 حيتاط ويكتب ما كان عنده من أماانت ومن وصااي وأوقاف وديون وغريها.

و عشرين ة أو كبرية، حىت طبعت رسالة يف حنوقد كتب كثري من املشايخ مناذج للوصااي صغري 
صفحة مكتوب عليها كعنوان "هذه وصييت"، ففي مقدمتها فضل الوصية واالحتياط هلا، 
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وما يكتبه، وما عنوان الديون اليت له، واألمالك اليت يل، والديون اليت علي، واألمالك اليت 
 يعمل بكذا وكذا. أان شريك فيها، وكذلك أيضا أوصي بكذا وكذا، وعلى وصيي أن

وبعضهم اختصر منوذجا وجعله يف صفحة أو يف صفحتني، وجعل فيه بياضا يكتب فيه 
املوصي امسه واسم الوكيل الذي يوصيه، وبياضا أيضا ملا يريد أن يثبته يف ذمته من الديون أو 
احلقوق، أو ما يوصي من املال كثلث أو ربع أو مخس، وما يريد أن جيعله يف تلك الوصية 
من مال أو من أعمال بر، فإذا حصلت على هذا النموذج وكتبته يف مقدمة وصيتك أو 

 أشغلت فيه الفراغ الذي يف وسطه واحتفظت به، فإن ذلك أوىل وأحرى وأجدر.

ومعلوم أيضا أن املوصي يف حياته يغري ما يريد، فيزيد يف وصيته ويغري فيها، فإذا قال: إذا 
 بيت، ه يف حياته فباعه جاز له ذلك، أو نقله من بيت إىلمت فبييت يصري وقفا، مث بدا ل

جاز ذلك؛ ألنه يف حياته ميلك التصرف يف وصيته بزايدة أو بنقص أو بتغيري أو حنوه؛ وذلك 
 ألهنا ال تثبت إال بعد املوت.

مث هناك أيضا مقدمة للوصية رواها كثري من العلماء، وكانوا يكتبوهنا يف مقدمة وصاايهم، 
دة يف مصنف عبد الرزاق وغريه من املصنفات القدمية، وذلك أهنم كانوا يكتبون وهي موجو 

يف مقدمة الوصية: هذا ما أوصى به فالن، وهو يشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا عبده 
ورسوله، وأن عيسى عبد هللا ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار 

 آتية ال ريب فيها، وأن هللا يبعث من يف القبور. حق، وأن الساعة

ويوصي من خلفه أن يتقوا هللا، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنني، وأن حيافظوا على 
كانوا فالصلوات، وأن يبتعدوا عن احملرمات إخل ذلك من نصائح يكتبها لورثته أو ملن بعده، 

 (1)هذا يف مقدمة الوصية.".  يستحبون
 

 "كيفية صفوف النساء يف صالة اجلماعة-206 .276

 

Q  تقول: حيضر دروس هذه الدورة كثري من النساء حبمد هللا عز وجل، ولكن نالحظ عليهن
عدم االهتمام ابلصفوف أثناء الصالة، فتصف كل اثنتني مع بعضهن، ويرتكن مسافة بني 
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د، أو دة من املسجبعضهن، فهل من كلمة هلؤالء؟ وهل على النساء أن يقفن يف جهة واح
 يقفن يف وسط املسجد خلف اإلمام، وجزاكم هللا خريا؟

A  ،أن تصف املرأة أول ما أتيت يف وكانوا يستحبونصفوف النساء كصفوف الرجال 
الصفوف املتأخرة حلديث: )خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا( ، وكان السبب قربه 

كن لوجود وصول الصوت مع وجود ول -قرب املقدم من صفوف الرجال-من الرجال 
احلواجز املنيعة اليت ال حيصل معها احتكاك أو اختالط أو تقارب تصبح صفوف النساء 

 أوهلا أفضلها، أي: املقدم.

فعليهن أن يبدأن ابلصف املقدم، وأن يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، أي: من 
وفا ن التفرق وأن يدعن فرجا أو صفحماذاة اإلمام مث يكملن الصفوف األول فاألول، وليس هل

متباعدة، فمن خصائص النساء أن املرأة جيوز هلا أن تقوم وحدها؛ حلديث مليكة جدة أنس 
ملا صلوا قامت يف صف وحدها، وهذا يدل على أن املرأة جيوز هلا أن تصف وحدها، ولو 

 (1)مل يصف معها غريها.". 
 

قبل القبلة، فإن احلديث فيه احلجاج "وأما ما رواه الرتمذي من أنه يدخل من -207 .277
 بن أرطاة ومنهال بن خليفة ومها ضعيفان.

فالصحيح مذهب اجلمهور من أنه يدخل من قبل رجلي القرب مث يسل سال حىت يدخل يف 
 القرب.

املسألة السادسة: أنه يستحب أن يوقف عند قربه قليال بعد الفراغ من دفنه ويستغفر له؛ ملا 
ليه وسلم صلى هللا ع -د إبسناد صحيح عن عثمان قال: )كان النيب ثبت يف سنن أيب داو 

إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال: استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن  -
 يسأل( .

 وهل يستحب تلقينه أم ال؟

 املشهور يف مذهب احلنابلة والشافعية استحباب ذلك، واستدلوا حبديث وأثر.

سناد ضعيف جدا، وهو ما رواه الطرباين عن أيب أمامة أن النيب صلى هللا عليه أما احلديث إب
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وسلم قال فيه: )يقال: له اي فالن ابن فالنة فحينئذ يسمع وال جييب مث يقال: اي فالن بن 
فالنة فيجلس مث يقال اي فالن بن فالنة فيقول: أرشدوين أرشدكم هللا مث يرشد ويلقن بال إله 

اإلسالم وبنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم فيتوىل عنه منكر ونكري ويقوالن:   إال هللا ومبلة
كيف بكم برجل قد لقن حجته " قال اهليثمي: )فيه رجال ال اعرفهم( وقد ضعفه ابن القيم 

 وابن حجر والنووي والعراقي وابن الصالح وغريهم.

 نوا يستحبونكاب قال: )وأما األثر فهو ما رواه سعيد بن منصور يف سننه عن ضمرة بن حبي
اس إذا سوي على امليت قربه وانصرف عنه الن –أي أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  –

نبيي اي فالن قل ريب هللا وديين اإلسالم و  –ثالاث  –أن يقال له: اي فالن قل ال إله إال هللا 
رمي وهو م حممد صلى هللا عليه وسلم( لكن هذا األثر ضعيف فإن فيه أبو بكر ابن أيب

 ضعيف.

 وذهب األحناف: إىل كراهية ذلك.

وهو الصحيح؛ فإن ذلك مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم فهو بدعة ومل يصح لنا عن 
أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا يستحب أن يدعى له ويسأل له التثبيت 

 (1)من غري أن يلقن ذلك.".  –ويستغفر له 
 

 "مسألة:-208 .278

 مىت خيرج من االعتكاف؟

قال احلنابلة:يستحب له أن ميكث ليلة العيد يف املعتكف، وهو مذهب األحناف. ملا  -1
 ذلك. قال:كانوا يستحبونروى سعيد ابن منصور عن إبراهيم النخعي أنه 

 القول الثاين:وهو مذهب املالكية والشافعية قالوا:بل يكون ابنقضاء املدة.- 2

رج صبيحة ثالثني، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أيب سعيد والذي يظهر يل أنه خي
 عندما اعتكف العشر األوسط وفيه أهنم خرجوا صبيحة عشرين.

 وصبيحة عشرين تقابلها ليلة ثالثني فيمن اعتكف العشر األواخر.
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 واحلمد هلل رب العاملني

 (1)انتهى كتاب الصيام". 
 

أن ابن عمر: كان يليب راكبا وانزال "ويف مسند الشافعي إبسناد جيد: )-209 .279
 ومضطجعا( .

الة وإذا التلبية يف أربعة مواضع: )دبر الص كانوا يستحبونويف ابن أيب شيبة أن السلف 
 هبطوا واداي أو علوه وإذا التقوا ابلرفاق(

ويدل على هذا ما تقدم أن النيب صلى هللا عليه وسلم: لىب عند املسجد وملا استوت به 
 البيداء لىب. راحلته على

 املسألة الثالثة: حكم التلبية؟

 فيها ثالثة أقوال:

األول: وهو مذهب احلنابلة والشافعية: أهنا سنة، فعلها النيب صلى هللا عليه وسلم وأمر هبا 
 أصحابه.

الثاين: وهو مذهب بعض املالكية وبعض الشافعية: أهنا واجبة فعلى من تركها دم. واستدلوا: 
 ( .1 عليه وسلم قد فعلها وأمر هبا وقال: )لتأخذوا عىن مناسككم( )أبن النيب صلى هللا

الثالث: أهنا ركن من أركان احلج ال يصح اإلحرام إال هبا، وقد تقدم البحث يف هذا القول 
 يف مسألة سابقة وترجيح أن التلبية ليست بركن من أركان احلج.

اخلمسة  تلبية واجبة بدليل: ما ثبت عنوالذي يظهر يل من هذه األقوال: القول الثاين: وأن ال
عن خالد بن السائب عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أاتين جربيل فأمرين أن 

 ( فهذا أمر، واألصل يف األمر الوجوب.2آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل( )

و مذهب بعض م، كما هفعلى ذلك: الواجب عليه أن يليب ولو مرة فإن ترك التلبية فعليه د
 الشافعية وبعض املالكية.

 قال: )يصوت هبا الرجل(

مستحب للرجل أن يرفع صوته هبا وأن جيهر، بل يستحب له أن يبالغ ففي البخاري: أن 
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 ( من حديث أنس.3أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم: )كانوا يصرخون هبا صراخا( )

__________ 

 ؟1074ه، اإلرواء [ ، وغري 79/  4( أخرجه مسلم ]1)
( أخرجه أبو داود ابب كيف التلبية، والرتمذي ابب ما جاء يف رفع الصوت ابلتلبية، 2)

 [ .101/  5والنسائي. املغين ]

 (1)[ .". 102/  5( أخرجه البخاري ابب رفع الصوت ابإلهالل، وابن ماجه. املغين ]3)
 

 88، 84"فيم الرمالن اليوم والكشف عن ... ... -210 .280

 80ئمتان والوسادة والعارضة واملسد ... القا

 64… قبل يوم الرتوية يوم ويوم الرتوية 

 1… قد حللت من حجك وعمرتك ... ... ... 
 109… ليلة املزدلفة أغيلمة ...  -صلى هللا عليه وسلم  -قدمنا النيب 

 75… قضى ابن عباس يف محار الوحش و.. ببقرة 

 52… قضى بذلك ... 

 75… لة بعنز ويف قضى عمر يف الغزا

 75قضى عمر وعثمان و.. يف النعامة بدنة ... 

 75… قضى عمر يف الضب جبدي ... 

 75، 74أن يف الضبع كبشا ... ...  -صلى هللا عليه وسلم  -قضى النيب 

 37قطع التلبية مع آخر حصاة ... ... 

 121… قلم أظافره بعد التحلل ... ... 

 159… قياما ... 

 37… رم أمسك عن التلبية ... كان إذا دخل احل

 30 …يعتمرون يف أشهر )ابن املسيب(  -صلى هللا عليه وسلم  -كان أصحاب النيب 

… ته يضحي ابلشاة عنه وعن أهل بي -صلى هللا عليه وسلم  -كان الرجل يف عهد النيب 
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152 ،154 

 56…  -صلى هللا عليه وسلم  -كان الركبان وحنن مع النيب 

 29... ...  -صلى هللا عليه وسلم  -حاب النيب كانت املتعة ألص

 129… يرمي مجرة العقبة ضحى، وأما ...  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب 

 87 …يستلم الركن اليماين واحلجر يف كل طواف  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب 

 129… كان يذكر هللا عند اجلمرتني ويكربه ويهلله ... 

 28االعتمار يف أشهر احلج من أفجر ... كانوا يرون 

 38التلبية يف أربعة مواضع ...  كانوا يستحبون

 38كانوا يصرخون هبا ... ... 

 106… كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نص ... 

 129كان يقف عند اجلمرتني مقدار ما يقرأ سورة البقرة ... 

 114، 113كان يكرب مع كل حصاة ... ... 

 10… ا أن يضيع ... ... كفى ابملرء إمث

 108… أذن للظعن ...  -صلى هللا عليه وسلم  -كال اي بين، إن رسول هللا 

 163، 162… كل أايم التشريق ذبح ... 

 102كل عرفة موقف وارتفعوا ... 

 130، 112، 98كل عمل ليس عليه أمران ... ... 

 163… كلوا وتصدقوا وتزودوا ... 

 (1)". 129رمينا ... ...  كنا نتحني فإذا زالت الشمس
 

 "حكم االستنجاء من كل خارج من السبيلني-211 .281

 قال رمحه هللا تعاىل: ]وجيب االستنجاء لكل خارج إال الريح[ .

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول وال تغوط صلوات هللا وسالمه عليه 
يه إلداوة معه للنيب صلى هللا علحيمل ا -كما جاء يف الصحيحني-إال وتطهر، وكان أنس 
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وسلم ليستنجي هبا، وكذلك أيضا جاء يف حديث سلمان وعائشة رضي هللا عنهما، وغريها 
من أحاديث السنن اليت تدل على حمافظة النيب صلى هللا عليه وسلم على إنقاء املوضع إما 

 ابستجمار أو ابستنجاء.

، ملاء، كما هو احلال املوجود اآلن يف البيوتأما االستنجاء فهو: أن ينقي اإلنسان املوضع اب
 فإذا فرغ اإلنسان من بوله أو غائطه صب املاء على عضوه وأنقاه، وهذا يسمى استنجاء.

أما االستجمار: فهو أن أيخذ احلجارة، وهذا يف الغالب حيصل للذي يكون يف سفر أو يف 
 دخل ابملاء، فلو أن إنساانبر أو حنو ذلك، وكل منهما مشروع، وال جيب عليه أن يستنجي 

واملاء موجود، ولشدة الربد مل يرد أن يغسل عضوه فأخذ مناديله  -ولو يف املدن-إىل احلمام 
فاستجمر هبا ألجزأه ذلك، وهذا بال خالف، بل كان بعض السلف ال يرى صب املاء 

هللا  ىويقول: هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه؛ ألن أنسا محل للنيب صل
ارة حىت أن يبتدئ ابحلج وكانوا يستحبونعليه وسلم اإلداوة، واملاء أبلغ وأنظف وأنقى، 

تنقي املوضع حبيث إذا صب املاء ال يتلطخ ابلنجاسة، مث بعد ذلك يتبعه املاء، وفيه حديث 
[ ، والصحيح: أن 108ضعيف يف قوله تعاىل: }فيه رجال حيبون أن يتطهروا{ ]التوبة:

باب هو من أصول الشرع العامة ال من دليل بعينه، أي: مل يرد دليل بعينه يدل ذلك االستح
على اجلمع بني احلجارة واملاء، ولكن من ابب أصول الشريعة العامة وعلى سبيل املبالغة يف 
التنظيف، وأما لو اقتصر على املاء أو اقتصر على احلجارة فيجزيه، وال حرج عليه يف ذلك، 

 (1)نقاء املوضع.". ومقصود الشرع هو إ
 

 "دليل جواز املسح على العمامة-212 .282

واألصل يف مشروعية املسح على العمامة حديث املغرية رضي هللا عنه: )أن النيب صلى هللا 
عليه وسلم مسح على انصيته وعلى العمامة( ، وورد أيضا أمره عليه الصالة والسالم ابملسح 

 عليها، وحسنه بعض أهل احلديث.

ملتقدم أصل يف جواز املسح على العمامة، ويشرتط فيها أن تكون كما قال واحلديث ا
هل أل كانوا يستحبوهنااملصنف: )حمنكة أو ذات ذؤابة( أي: موضوعة حتت احلنك، وقد 
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الفضل، ويعتربوهنا نوعا من كمال الرزانة واحللم؛ ألنه كلما تعاطى اإلنسان كمال السرت كلما  
ترى كثريا من األخيار ال يستحبون أن تكون نواحي  كان ذلك أهيب، وإىل عهد قريب

الصدر مكشوفة، وكانوا يسرتونه بطرف العمامة، حىت ولو كانت من العمائم املعروفة اآلن، 
وال يزال هذا اآلن نوع شعار ألهل اخلري؛ وما ورد يف السنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 

نها ايب عليه فوجد أزراره قد فتح ممن كشفه لصدره هو حالة خمصوصة، دخل فيها الصح
حىت بدا صدره عليه الصالة والسالم، وهذا ال حرج فيه، أن يبدو الصدر، والعلماء يقولون: 
قد يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم الشيء للجواز ونفي احلرج؛ لكن الكمال مطلوب، 

فإن املشاهد  ولذلك قالوا: األكمل لْلنسان أن يراعي سرت هذا املوضع، وهذا معروف،
ابحلس والطبع أن الناس حتب وجتل من اإلنسان إذا عرف منه ذلك؛ ألنه أبلغ يف االحتشام 

 وأبلغ يف السكينة والوقار.

أن تكون  -ناكما قل-فاملقصود: أن احملنكة تكون حتت احلنك؛ ولكن ال يشرتط يف العذبة 
 (1)أن ميسح.".  حتت احلنك، فلو كانت العذبة طويلة وأرسلها من ورائه شرع له

 

 "حكم طلب املاء للطهارة-213 .283

 قال رمحه هللا: ]وجيب طلب املاء يف رحله وقربه[ .

بعد أن بني رمحه هللا التيمم من كونه بدال عن املاء، ومىت يرخص لْلنسان أن يستبيح التيمم، 
 شرع يف بعض األحكام املفرعة على تقرير هذا األصل، من قوله: )وجيب طلب املاء( أي:
أنه يلزم املكلف عند دخول الوقت أن يطلب املاء للفريضة، وهذا بناء على األصل؛ ألن 
األمر ابلشيء أمر بالزمه، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فقد يقول قائل: إن هللا 
أوجب علينا أن نتوضأ ونغتسل، فما الدليل على إجيابكم على املكلف أن يطلب املاء؟ 

ى ذلك أنه مأمور ابلطهارة ابملاء، وهذه الطهارة ابملاء تفتقر أو حتتاج إىل قالوا: الدليل عل
تم على طلب هذا املاء؛ فكان مما ال ي -وهو الوضوء والغسل-طلب، فتوقف حتقيق املأمور 

 الواجب إال به، والقاعدة تقول: )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب( .

 رحله املاء يف رحله ويبحث عنه، فإن مل جيده يف )يف رحله( لو أن إنساان سافر فإنه يطلب
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 طلبه يف رفقته الذين معه، فإنه إذا مل يكن عنده ماء وجب عليه أن يسأل من معه.

)وقربه( يعين: قرب الرحل، أي: يطلبه يف ما كان قريبا منه، وهذا بناء على القاعدة املعروفة: 
 ن يبحث يف رحله ويف مجاعته واملكان)أن ما قارب الشيء أخذ حكمه( ، فلما كان مطالبا أ

الذي هو انزل فيه، صار ما قرب منه داخال يف حكم األصل من وجوب الطلب، فيلزمه أن 
يطلبه يف قرب املكان النازل فيه، لكن لو كان بعيدا ففيه تفصيل: إن كان طلبه للماء البعيد 

 -مثال-، كأن يكون ال يضر طلبه، ووجب عليه طلبه، وأما إذا كان وقت الصالة ال يسع
بعد غروب الشمس وخيشى ذهاب وقت املغرب، فإنه حينئذ ال جيب عليه الطلب ولو كان 

 ذلك قريبا؛ ألنه قد يفوت وقت الفريضة.

 قال رمحه هللا: ]وبداللة[ .

أي: عليه أن يسأل الناس، فيسأل أهل القرية اليت نزل هبا، ولذلك يقولون: من آداب 
السفر: أن اإلنسان إذا نزل يف موضع فعليه أن يسأل عن مكان املاء حىت يتوضأ ويغتسل، 
وأن يسأل عن اجتاه القبلة، ويسأل كذلك عن موضع قضاء حاجته، قالوا: هذه من األمور 

مور قبل للضيف إذا نزل أن يدله مضيفه على هذه األ وكانوا يستحبون اليت يراعيها املسافر،
أن يبتدئ ابلسؤال عنها، فكانوا يعدون ذلك من إكرام الضيف، فينبغي عليه أن يشعره 
بتعظيم شعائر هللا عز وجل، فيبتدئه بقوله: القبلة هبذا االجتاه، وقضاء احلاجة هنا، واملاء إذا 

 أردته هنا.

ة( مأخوذة من الدليل، والداللة، أي: األمارة والعالمة، والداللة: أن يسأل فقوله: )وبدالل
الناس أن يدلوه، ويتفرع على هذا أنه إذا ثبت وجوب طلب املاء فيجب على اإلنسان أن 
يبحث ويسأل عنه؛ والعلماء نصوا على هذه اجلمل؟ نصوا على هذه اجلمل لوقوعها، فإذا 

ئل وقال: نزلت بقرية ومل يكن عندي ماء، مث انتظرت فسألك سا -وأنت طالب علم-سئلت 
لعلهم أن أيتوين ابملاء حىت كاد الوقت أن خيرج، فتيممت قبل خروج الوقت وصليت، فما 
احلكم؟ فعليك أن تسأله بقولك: هل طلبت املاء؟ فإن أجاب وقال: ال، مل أطلب املاء؟ 

عليك  ؛ ألن هللا عز وجل أوجبفتقول له: أنت آمث، فقد كان ينبغي عليك أن تطلب املاء
أن تتطهر ابملاء أصال، وتطهرك ابملاء يفتقر إىل وجوده، ووجوده يفتقر إىل طلبه، فأنت 
بذلك مأمور بطلبه، وبناء على ذلك أنت آمث بتفريطك يف سؤال الناس عنه، وكذلك قال 
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هة القبلة ن جالعلماء: لو أن إنساان يف قرية وهو يف طريق سفره، وكان إبمكانه أن يسأل ع
ولكنه مل يسأل وصلى، مث تبني له أنه على غري القبلة، لزمه أن يعيد الصالة؛ ألن إبمكانه 
أن يسأل عن القبلة ويعرف اجتاهها، وكذلك هنا كان إبمكانه أن جيد املاء، فلما فرط؛ ألزم 

 (1)بعاقبة تفريطه، وحكم إبمثه وحتمله لتبعة ذلك التفريط.". 
 

 ألة سؤال الشيخ لتالميذه أمام الناس"فائدة يف مس-214 .284

هنا اقرتاح يقول: لو كان هناك بعض األسئلة من قبل الشيخ يف هناية كل درس؛ وذلك 
ألمرين: حىت يعرف مدى فهم الطالب وإدراكهم للدرس، ولتمرين الطالب على املسائل 

 وحلها ومعرفتها، وجزاكم هللا خريا.

شيء طيب حقيقة وإذا كان أحد يريد أن  -احاتأقول: جزاك هللا خريا على هذا، واالقرت 
يرى رأاي يف أمر فيه مصلحة للجميع فهذا ال شك أنه من النصيحة، وجزى هللا األخ الفاضل 

 على هذا االقرتاح خريا، لكن عسى هللا أن يعيننا عليه.

 هذا االقرتاح حمل نظر، أوال: تعرفون أن الدرس نصف شهري، والوقت ضيق جدا.

اين: أان أمتنع من السؤال ألمور؛ أوال: أنه فتنة للمسئول، فقل أن جتد طالبا يقوم واألمر الث
جييب أمام إخوانه، ويسلم من الرايء وحظوظ النفس ووساوس الشيطان، وأان أقول: قل؛ 
ألن أكثر النفوس ضعيفة، ولعل أن يكون هناك نوادر، لكن هذا أمر آخر، أما الغالب: 

با إال ويفنت، فلو أن إنساان سلم، يبقى اإلشكال يف أمر آخر الفتنة، وال جييب أحد غال
وهو: لو أين اخرتت أحدا جييب، فسألته فلم يستطع أن جييب فماذا تتوقعون؟ قد تضعف 
مهته، وتنكسر نفسيته، وقد يقول: الشيخ ينظر إيل نظرة أخرى، ولن أحضر الدرس مرة 

 أخرى، وقد وقع من ذلك شيء لزمالء أعرفهم.

حىت يتهيأ  -نهللا املستعا-الثالث: الطالب حينما تقيمه فيجيب، حيتاج عشر دقائق األمر 
للسؤال، فتصتك القدمان، ويتلعثم اللسان، ويبلع ريقه، وجيلس فرتة حىت يستطيع مواجهة 
اجلمهور، وهذا أمر صعب، وخاصة أن اإلنسان قد يكون ألول مرة جييب يف حمضر، ويضيع 

ه انقصة، وأان حقيقة أراعي ما كنا عليه على أايم مشاخينا، فقد الوقت، مث قد تكون إجابت
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أن ال يتكلم الطالب يف جمالس العلم؛ ألن ذلك أدعى للهيبة، وأحفظ  كانوا يستحبون
ما أخرج من هنا حىت أجيب آخر سائل، وأان  -إن شاء هللا-حلرمة الدرس، ولكم علي 

اء واملشايخ والفضالء هلم طريقة أخرى أقول: هذه الطريقة اجتهادا مين، وقد يكون العلم
للمناقشة، لكن الذي أراه: أن نلقي الدروس ونلقي الفوائد، فيذهب الطالب إىل بيته خملصا 
لوجه هللا عز وجل، يضع كتابه ودفرته أمامه ويراجع وحيرر، ويرى اثنني من طالب العلم 

 نه.قد ضبط العلم وأتق يسهر معهم أو يراجع معهم أسبوعيا، وإذا به إبذن هللا عز وجل

أما أن حيرج أو جييب أمام الناس فهي يف احلقيقة تذهب احلرمة، وأان أقول من ابب الفائدة: 
ال أذكر أين تكلمت خالل أكثر من عشر سنوات بني يدي أيب إال مرة أو مرتني، سألت 

ان الذي هو سسؤاال فقط، وأما غريه فال وهلل احلمد؛ ألنه أدعى للحرمة وأدعى للهيبة، واإلن
طالب علم يركز، ويتعود على الفهم ابإللقاء، ولذلك يقولون: درجات الفهم أعالها وأرقاها: 
أن يكون اإلنسان عنده استيعاب من نفسه، ال من خارج؛ ألن قضية املناقشات واحلوار 
صحيح أهنا حترك الطالب، لكن حتركه مىت ما كان احلوار موجودا، لكن إذا كان طالب العلم 

لكامل حتركه العلوم وحتركه الفوائد واحلكم، وكان متفاعال مع ذات العلم ال ملناقشة، فهذه ا
أصالة يف الفهم، وقوة يف شخصية طالب العلم، وهذا رأي ووجهة نظر، وقد ختتلف آراء 
العلماء، وكل له وجهة نظر، وصحيح أن احلوار فيه فوائد؛ منها: أن الطالب يكمل نقصه،  

شجع على مواجهة الناس، وهذه عليها مالحظة؛ ألن كل ما كان طالب كما يقولون: يت
العلم ينتظر من هللا أن يفتح عليه فهذا أفضل، وهللا ما كنا نستطيع أن نقف أمام شخص 
أو شخصني، وكان يقال: املفروض أنك تتهيب أن تقف أمام الناس، وكان الوالد يقول يل  

فإن كان عندك علم يراد به وجه هللا فسيخرجك كلمة واحدة، وأقول لكل طالب علم: اصرب، 
هللا ولو بعد حني، وسيقبض لك من أيخذ عنك العلم، ويقيض لك من ينتفع بك، ويقيض 
لك من حيبك ويصدق حىت يف علمه وتعليمه واألخذ عنه، هذا أمر يرجع إىل معاملة اإلنسان 

أان أرى األخذ مع هللا عز وجل، وهي أسباب، قد ختتلف فيها وجهات النظر، لكن 
ابالحتياط والسالمة، هذا يف وجهة نظري، خاصة أن الوقت ضيق جدا، وتصوروا لو أننا 
جلسنا نصف ساعة نناقش لذهب نصف وقت الدرس، وقد يكون الطالب يف بعض 

-األحيان حيب أن يناقش، يعين أتيت تسأله وإذا هو الذي يسألك، وأتيت تستذكر معه 
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، فقضية املناقشة هلا سلبيات عديدة، وقالوا أيضا عنها: إهنا وإذا هو الذي يذاكرك -مثال
جترئ بعض طالب العلم الذين ال حيسنون وتربزهم يف الناس، فعندما يتعود اإلنسان على 
اجلرأة ويفتح له اجملال يف حلق العلم، قد يتجرأ على الفتوى، وقد يتجرأ على العلم، ولذلك 

 ثابة تضر بنفسها وتضر بغريها.جتد بعض النوعيات اليت تكون هبذه امل

 على العموم: هذه وجهة نظر، لكن لو ترجح عندك أنك تناقش وتناظر، فكل له مشربه.

 ونسأل هللا العظيم أن يرينا الصواب وأن يوفقنا له.

 (1)وهللا تعاىل أعلم.". 
 

 "صالة الضحى-215 .285

ياء واملرسلني، على أشرف األنب بسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم
 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ]وتسن صالة الضحى[ .

من هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تصلى صالة الضحى، وصالة الضحى هي 
إحدى الصلوات اليت أثرت عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ومسيت هبذا االسم من ابب 

ية الشيء بزمانه الذي يقع فيه، كاألضحية مسيت أضحية ألهنا تذبح أضحى يوم النحر، تسم
فقالوا: صالة الضحى من إضافة الشيء إىل زمانه، وهذه الصالة مجاهري السلف رمحة هللا 
عليهم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ومنهم األئمة األربعة على أهنا سنة، وقد ثبتت 

يحة، وكان بعض الصحابة رضوان هللا عليهم ينكرون هذه الصالة، فيها األحاديث الصح
ومنهم عبد هللا بن عمر، فكان إذا رأى من يصليها يف املسجد حصبه ابحلصباء منكرا عليه 
وكأنه يراها بدعة، إال أنه أجيب عن فعل ابن عمر هذا من وجهني: الوجه األول: أن ابن 

علون النص بثبوت صالة الضحى، فرأى كأهنم يف عمر رضي هللا عنهما حيتمل أنه مل يبلغه
أو يتكلفون فعال ال أصل له، وقد كان حريصا على متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم فأنكر 

 على حسب علمه.

: أن ابن عمر إمنا أنكر على الناس قصدهم مسجد النيب صلى -وهو أقوى-والوجه الثاين 
                                         

 25/21شرح زاد املستقنع للشنقيطي  (1)



289 

 

ها يف يب صلى هللا عليه وسلم مل يتكلف فعلهللا عليه وسلم لصالة الضحى، وذلك أن الن
املسجد، فحينئذ يكون كأنه يوافق يف أصل املشروعية ولكن ينكر صفة اإليقاع، وقد يكون 
الشيء مشروعا أبصله ولكنه غري مشروع بوصفه، ومن أمثلته هذا، فحمل إنكار ابن عمر 

فعل يف صالة الضحى ت رضي هللا عنه على الناس أهنم تكلفوا اجمليء إىل املسجد، مع أن
 البيوت.

وقد ثبتت يف صالة الضحى أحاديث: منها ما ثبت يف الصحيح عنه عليه الصالة والسالم 
أنه قال: )يصبح على كل سالمى من الناس يف كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فبكل 
تسبيحة صدقة، وبكل حتميدة صدقة، وبكل تكبرية صدقة، وبكل هتليلة صدقة، وأمر 

وف صدقة، وهني عن املنكر صدقة، مث قال عليه الصالة والسالم: وجيزئ عن ذلك ابملعر 
ركعتا الضحى( ، )فقوله: على كل سالمى( أي: مفصل، فهذه املفاصل الثالمثائة والستون 
يف اإلنسان إذا أصبحت سليمة وأنت معاىف بنعمة هللا عز وجل ثبت أداء شكرها، فمن 

هبا عليك من سالمة أعضائك أن تفعل اخلري، فتكثر من شكر هذه النعمة اليت أنعم هللا 
 التسبيح والتحميد حىت تبلغ عدد هذه األعضاء، فتسبح وحتمد وتكرب وهتلل، وأتمر ابملعروف
وتنهى عن املنكر، وتعني الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها أو حتمله عليها، حىت 

ة والستون أنعم هللا عليك هبا وهي الثالمثائ تبلغ من الصدقات والنوافل قدر هذه النعمة اليت
مفصال، فكأهنا صدقة األعضاء، فقال عليه الصالة والسالم: )وجيزئ عن ذلك ركعتا 
الضحى( ، ويف هذا دليل على فضيلة هاتني الركعتني اللتني بلغتا شكر نعمة هللا عز وجل 

 على سالمة البدن كامال، وهذا يدل على فضل الصالة.

الصحيح عنه عليه الصالة والسالم أن هللا تعاىل يقول: )اي ابن آدم! اكفين أربع  ويف احلديث
ركعات أول النهار أكفك آخره( ، أي: إن صليت أربع ركعات قربة وانفلة أول النهار كفيتك 
 هم يومك كله، سواء هم دين أم دنيا أم آخرة، فتكفاه إىل هناية هذا اليوم ابألربع ركعات.

حلديث الصحيح عنه عليه الصالة والسالم: )أنه يوم الفتح اغتسل صلوات وكذلك ثبت يف ا
هللا وسالمه عليه، وسرتته فاطمة، فدخلت عليه أم هانئ يوم الفتح وهو يغتسل، فلما انتهى 
من الغسل التحف عليه الصالة والسالم بردائه فكرب وصلى مثاين ركعات( ، ومذهب طائفة 

 الضحى، ولذلك تسن هذه الصالة.من السلف أن املراد هبا ركعات 
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ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوصاه 
 بثالث، ومنها صالة الضحى.

 فصالة الضحى سنة، واألحاديث فيها صحيحة واثبتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

لها فضل أن يداوم عليها، أو يفعفقوله: )تسن( أي: فعلها سنةز واختلف العلماء: هل األ
ونه : أن األفضل املداومة عليها، وك-والعلم عند هللا-أحياان ويرتكها أحياان؟ وأصح األقوال 

مل حيفظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه داوم عليها ال مينع املداومة عليها؛ ألن النيب صلى 
ب أن ن يرتك فعل الشيء وهو حيهللا عليه وسلم دل على فضلها ابلسنة القولية، وقد كا

يفعله خشية أن يفرتض على األمة، مع أن عدم النقل ال يدل على عدم الوجود، وهلذا 
 األفضل أن يداوم على ركعات الضحى.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]وأقلها ركعتان وأكثرها مثان[ .

 ات.هذه الركعات أقلها ركعتان، وأكثرها فيه للعلماء وجهان: فقيل: مثان ركع

 وقيل: اثنتا عشر ركعة.

 وهو األقوى.

 أما كوهنا تصلى ركعتان فلما ثبت يف حديث أيب هريرة: )وجيزئ عن ذلك ركعتا الضحى( .

وأما كوهنا تصلى أربعا فلما ثبت يف احلديث الصحيح الذي ذكرانه: )ابن آدم اكفين أربع 
 ركعات من أول اليوم أكفك آخره( .

)أن النيب  :-وقد ذكره الرتمذي يف الشمائل-فلحديث أنس وأما كوهنا تصلى ست ركعات 
 صلى هللا عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات( .

وأما كوهنا تصلى مثاين ركعات فلما ثبت يف الصحيح من حديث أم هانئ: )أهنا دخلت 
على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح، وفاطمة تسرته بثوب وهو يغتسل، وفيه قالت: 

مث صلى مثاين ركعات( ، وحديث أم هانئ هذا فيه وجهان للعلماء: فبعض العلماء فالتحف، 
 يقول: هي صالة الضحى.

وكانت أم هانئ تفعل ذلك، وكان ابن عباس ال يرى الضحى، حىت دخل على أم هانئ 
 فوجدها تصليها فاعترب صالة الضحى ملا رآها تصلي هذه الثمان.

 ضحى.فمذهب طائفة أن هذه الصالة صالة ال
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وهناك وجه اثن أن هذه الصالة اليت صالها النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة يوم الفتح إمنا 
هي صالة الفتح، صالها شكرا هلل عز وجل أن فتح له مكة، وبلغه هذا اليوم الذي أعز فيه 
جنده وأعلى فيه كلمته ونصر فيه عبده، فكانت شكرا هلل على الفتح، ولذلك ملا فتح سعد 

مراء اجليوش أل كانوا يستحبونوقاص إيوان كسرى صلى فيه هذه الثمان الركعات،  بن أيب
والقادة أن يصلوها عند الفتح شكرا هلل عز وجل على الفتح، فهذا أحد الوجهني فيها، 

 وعلى القول أبهنا صالة الضحى تصبح صالة الضحى مثاين ركعات.

لى ركعتني   عليه وسلم: )من صوتصلى اثنيت عشرة ركعة، وفيها حديث عن النيب صلى هللا
 كان من العابدين ... ( احلديث، وذكر فيه من صلى اثنيت عشرة ركعة.

 ولذلك قالوا: أقل الضحى ركعتان وأكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة.

 وقيل: مثان.

 وقيل: يصلي ما شاء هللا.

صلي كان يويف هذا حديث أم املؤمنني عائشة: )أهنا ملا سئلت عن صالة الضحى قالت: )
 أربعا، ويزيد ما شاء هللا( ، فهذا يدل على أن فيها أدىن الكمال وأعلى الكمال.

فأفضل ما يكون أن تصلى اثنيت عشرة ركعة، ومحلوا عليه قول املصطفى صلى هللا عليه 
وسلم: )من صلى هلل يف يوم ثنيت عشرة ركعة بىن هللا له قصرا يف اجلنة( ، فحملوه على هذه 

 (1) تكون يف صالة الضحى.". الركعات اليت
 

 "جواز العمرة يف كل وقت عدا أايم التشريق للحاج-216 .286

]وتباح كل وقت وجتزئ عن الفرض[ وتباح العمرة كل وقت؛ وذلك ألن األصل الشرعي أن 
ما ورد مطلقا يف الشرع يبقى على إطالقه حىت يرد ما يقيده، ومل يرد يف الكتاب والسنة تقييد 

عني، لكن وردت النصوص بتفضيل بعض األزمنة على بعض، فالعمرة يف العمرة بزمان م
رمضان تعدل حجة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ملا ثبت يف الصحيح عنه عليه 
الصالة والسالم أنه قال: )عمرة يف رمضان كحجة معي( ، فأفضل أوقات العمرة رمضان، 

ن فإن االعتمار هبا فيه فضيلة؛ أل قال بعض العلماء: ويلتحق برمضان عشر ذي احلجة،
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا عز وجل 
من هذه العشر، قالوا: اي رسول هللا! وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال اجلهاد يف سبيل هللا، 

دل وا: فهذا نص صحيح صريح يإال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك( قال
 داللة واضحة على فضيلة العمل الصاحل، والعمرة من األعمال الصاحلة.

وقال بعض العلماء: إن العمرة يف أشهر احلج هلا فضيلة، حىت لو مل حيج؛ والسبب يف ذلك 
أن أكثر عمر النيب صلى هللا عليه وسلم وقعت يف أشهر احلج، وقد تكلم اإلمام ابن القيم  

دته كالما نفيسا يف اهلدي النبوي، وذكر أن غالب عمره عليه الصالة والسالم كانت كعا
يف ذي القعدة ويف أشهر احلج، وأن ذلك من هديه صلوات هللا وسالمه عليه، فإيقاع العمرة 
يف أشهر احلج له فضيلة أيضا، ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل التمتع لوجود هذه العمرة 

ع أييت بعمرة يف أشهر احلج، وقد كان من هديه صلوات هللا وسالمه عليه فيه؛ ألن املتمت
 إيقاع عمره يف أشهر احلج يف غالب أحواله.

وكره بعض العلماء إيقاع العمرة يف أايم التشريق، وهذا ابلنسبة للحاج، وهو وجيه؛ والسبب 
يه البقاء يف نسك ليف ذلك أنه مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي ع

احلج حىت يتمه، فإذا أمت حجه فحينئذ يتفرغ لغريه من املناسك، أما أن أييت بعمرة قبل أن 
يتم حجه يف أايم التشريق، فهذا شدد فيه طائفة من العلماء، ونصوا على كراهيته؛ وذلك 

هذا الوقت و ملخالفته هلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإلدخاله العبادة على العبادة، 
مما استثناه أهل العلم رمحهم هللا من األزمنة اليت تؤدي فيها العمرة، وأما سائر أوقات العام 

إيقاع  تحبونوكانوا يسفإنه جيوز إيقاع العمرة فيها، سواء وقعت ابلليل أو وقعت ابلنهار، 
ا وأرضاها إذا هالعمرة للنساء يف الليل؛ ملكان السرت، وكانت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عن

أرادت أن تطوف ابلبيت انتظرت إىل الليل، مث أمرت القائمني على املسجد أن خيفضوا من 
أنوار املسجد ومشوعه، مث تطوف رضي هللا عنها وأرضاها طلبا للسرت، لذلك قال بعض 
العلماء: االعتمار والطواف للنساء يف الليل إذا كان أسرت هلن فهو أفضل وأكمل؛ ملا فيه 

 (1)البعد عن فتنتهن، وكذلك افتتان غريهن ابلنظر إليهن.".  من
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 "اهلزيلة العجفاء-217 .287

 قال رمحه هللا: ]والعجفاء[ .

املراد ابلعجفاء: اهلزيلة، وهي كبرية السن، وقد جاء تقييدها يف حديث رسول هللا صلى هللا 
نها ووهن : أهنا كرب سعليه وسلم بقوله: )والكسرية اليت ال تنقي( واملراد بذلك أمور: أوال

عظمها حىت ذهب املخ الذي يف عظامها، واملخ الذي يف العظم مما يستطاب، وله فوائد، 
يف األكل؛ فذهابه ذهاب ملادة العضو، ولذلك قالوا: إن هذا يعترب  كانوا يستحبونهوقد 

هب ذنقصاان يف اخللقة ونقصاان يف املادة؛ ألن املقصود من ذبح األضحية أن تؤكل، فإذا 
 ها.فإن ذلك يؤثر يف إجزائ -وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه املنفعة-خمها 

اثنيا: أهنا إذا كانت كبرية وال مخ فيها فإن حلمها ال يستطاب؛ وذلك ألن الكبرية يتغري 
حلمها مع الكرب، وحينئذ تكون يف هذه احلالة قد ذهب املقصود من ذحبها من استطابة 

 لناس هبا بعد الذبح.أكلها، وانتفاع ا

و الناقة اليت ال تنقي( فإن الشاة أو البقرة أ -ويف رواية: والكسرية-اثلثا: قوله: )والكبرية 
تكون هزيلة ألسباب: األول: أن يكون هزاهلا ابلكرب؛ فحينئذ ال إشكال يف ذلك، وقد ورد 

 النص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكوهنا ال جتزئ.

ون هزيلة بسبب املرض؛ كأن تصاب مبرض مث تضعف وتصري هزيلة ال مخ الثاين: أن تك
فيها، وهذه ال إشكال فيها أيضا؛ ألنه قد اجتمعت فيها علتان: العلة األوىل: املرض، والعلة 

 الثانية: ذهاب خمها ونقي عظامها.

خللقة االثالث: أن تكون هزيلة اخللقة، فإذا كان هزاهلا من أجل أهنا منذ أن وجدت وهي يف 
ضعيفة اجلسم هزيلة ولكنها طيبة اللحم، مبعىن: أهنا تطعم وأتكل املرعى، ولكنها ال تقبل 
على األكل كثريا؛ فهي هزيلة يف خلقتها، فمذهب طائفة من العلماء: أن هذا اهلزال ال 

 يؤثر، وجيوز أن يضحى مبثلها.

 السنني كما يقع ذلك يفالرابع: أن يكون اهلزال بسبب اجلوع وبسبب قلة األكل واملرعى،  
اليت تكون شديدة على الناس، فقال بعض العلماء: إذا كانت هزيلة بسبب اجلوع فإنه جيوز 
أن تذبح ويضحى هبا؛ وذلك ألن هذا اهلزال ال يؤثر يف نقي عظامها صحيح أنه يف بعض 

وجب م األحيان يضعفه وقد ينقصه، ولكنه ليس انشئا عن داء وال كرب؛ فيعترب غري مؤثر وال
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 (1)لعدم اإلجزاء.". 
 

 "عدم جواز اخلروج من املسجد بعد األذان للمؤذنني وغريهم-218 .288

 

Q  ،مؤذن يؤذن مث يذهب إىل بيته، ويؤدي راتبة الظهر القبلية فيه، مث أييت ويقيم الصالة
 ويقول: إن الصالة الراتبة يف املنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟

A  حىت املؤذنني صاروا جمتهدين! اي إخوان! االجتهاد يف األدلة واملسائل واألحكام ليس
لكل أحد، كان العلماء رمحة هللا عليهم الواحد منهم جيثو على ركبتيه، وال يريد أن يفيت يف 

 املسألة، وال يريد أن جيتهد، واألدلة أمامه، خوفا من هللا سبحانه وتعاىل وتورعا.

اجتهاد خاطئ وفعل خاطئ؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم هنى عن اخلروج  مث نقول: هذا
من املسجد بعد األذان، فال جيوز اخلروج بعد األذان من املسجد إال من عذر، وفعل 
الفضائل ليست بعذر، وال جيوز طلب السنة ابرتكاب النهي، وأداؤه السنة الراتبة يف املسجد 

ملسجد ملا رأى رجال خرج من ا-أبو هريرة رضي هللا عنه  أفضل من أدائها يف البيت، يقول
: )أما هذا فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم( ، ومن عصى الرسول -بعد األذان

صلى هللا عليه وسلم فقد عصى هللا، فما ميكن أن نقول: اطلب سنة مبعصية هللا، ولو أن 
ه أن هني عن الطبيب للمحرم، فعلي رجال يريد أن يقبل احلجر، وعلى احلجر الطيب، وقد

يرتك سنة التقبيل؛ ألنه إذا تعارض املسنون مع النهي وجب تقدمي النهي، وقد بني النيب 
صلى هللا عليه وسلم هذا فقال: )إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عنه 

مره أن خيالفون عن أفانتهوا( ، فجعل مسألة النهي أعظم وقال تعاىل: }فليحذر الذين 
[ ، فلذلك ينبغي على هذا املؤذن أن يتقي هللا، وأن يبقى يف 63تصيبهم فتنة{ ]النور:

 املسجد، وال جيوز له اخلروج.

وننبه أن األئمة واملؤذنني وطالب العلم واخلطباء هم قدوة للناس، فال ينبغي للمؤذن أن يؤذن 
 عند أو يف غرفته اليت ابملسجد مث أييت وخيرج من املسجد، أو خيرج وجيلس خارج املسجد،

اإلقامة، وملاذا نتعاىل على الناس؟ وملاذا نتميز على الناس؟ ولذلك ينبغي ترك األماكن اخلاصة 
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اليت ال يدخل منها إال اخلاصة، وال خيرج اإلنسان من املسجد بعد األذان إال من عذر، 
ان والية من الوالايت الشرعية،  ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة، وإذا كلف اإلنس

كاألذان واإلمامة والفتيا والتعليم والتدريس، فينبغي أن ينتبه ملسألة القدوة، وجيب عليه أن 
حيفظ حق إمامته وأذانه، فهذا الذي خيرج من املسجد، هل نعلم أنه سيصلي السنة الراتبة 

خل م أعينهم أن املؤذن ديف البيت؟! وهل كل الناس سيحسن به الظن؟! والناس إذا رأوا أب
املسجد عند اإلقامة، فمعىن ذلك أن يتأخذوا وال يدخلوا إال عند اإلقامة؛ ألن املؤذن مل 
يدخل إال عند اإلقامة، فلذلك ينبغي أن نكون بعيدي النظر، وأن ننتبه هلذا، والواجب على 

 املؤذنني أن يتحفظوا ما أمكن.

وهللا! فيه يقرأ كتاب هللا عز وجل، أو يصلي، ف وانظر إىل مسجد فيه مؤذن يؤذن، مث يبقى
إنه يعظم يف عينك، ووهللا! إن من الناس من جيل املؤذن أكثر مما جيل اإلمام، مما يرى من 
حرص املؤذن على السنة، وحرصه على اخلري، وملا فيه من بشائر اخلري اليت تدل على أنه 

، ىل، فإذا جعلت إماما، أو جعلت مؤذانأهل لألذان، فعلينا أن نشكر نعمة هللا سبحانه تعا
فلتعلم أنك ما جعلت حبولك وال بقوتك، وإمنا بتفضيل هللا لك، وتفضيل هللا لك انبع من 
هذا الشرع والدين، فاحرص على أن حتبب الناس يف هذا الدين، واحرص على أن ينظر 

د أذانه ن املسجد بعالناس هلذا الدين نظرة اهليبة ال نظرة االستخفاف، فإذا خرج املؤذن م
استخف الناس ابجللوس يف املسجد، ولرمبا يطرأ أمر يف املسجد حيتاج إليه، ورمبا يطرأ أمر 
مكروه ال قدر هللا، فوجود املؤذن أمر مهم جدا، وال ينبغي يف احلقيقة اخلروج، بل وال ينبغي 

م غريهم ي أن يشاهبهالتميز هنائيا؛ ألن الدخول عند اإلقامة من هدي األئمة، ولذلك ال ينبغ
كما -من الناس؛ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصالة، وكان بالل 

إذا مسع اخلشخشة من وراء السرت أقام الصالة، حىت قال صلى هللا عليه وسلم:  -يف الصحيح
، وال ينبغي م)ال تقوموا حىت تروين( ، فهذه األمور يتميز هبا األئمة وال يشاركهم فيها غريه

أن نتفضل على الناس ونتقدم على الناس إال بتقدمي الشرع، وكان املشايخ رمحة هللا عليهم 
يشددون يف هذا، حىت وهللا! إهنم كانوا إذا جلسوا يف جمالس مميزة، وأراد من هو قريب منهم 

بل ق من طالب العلم أن جيلس جبوارهم، فإهنم ينهرونه، وإذا جلس طالب العلم يف جملسهم
جميئهم، شدوا عليه وأغلظوا عليه، فال ينبغي الدخول من األماكن اخلاصة، أو التنفل يف 
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موضع اإلمام، فهذا يرتك لْلمام، وحنن عندما نتقدم على الناس، ونتصدر على الناس، 
فهناك شيء من اآلداب علينا أن نتحلى هبا، فال بد لطالب العلم واملؤذن ومن ينتسب 

حليا ابألكمل، وأن يكون عنده حتفظ، ويعلم ما الذي يرتتب على فعله للشرع أن يكون مت
هذا، فكل شيء فيه متيز على الناس، وتصدر على الناس، سواء يف اخلروج أو الدخول، أو 
صفة اخلروج أو صفة الدخول؛ فال ينبغي أن تكون إال ملن خص هبذا احلق، فالناس هلم 

ق، فلو كان هناك مدخل خاص ابإلمام، فال جيوز حق، وال جيوز أن يعلو عليهم أحد إال حب
أن يدخل كل أحد منه، فاإلمام له فضل على مجيع من يف املسجد، فإذا جاء أي واحد 
ودخل مع الشيخ من مدخله مثال، أو مع اإلمام من مدخله؛ كان هذا نوعا من التميز، 

وفتنة للمتبوع، فطالب  بعولرمبا قد يقصد به التزكية لنفسه أبنه مع الشيخ، وتكون فتنة للتا
العلم التابع ملشاخيه ينبغي عليه أن حيفظ حقوق الناس، وال يتعاىل على أحد من الناس، وال 

 يتميز يف صفة وال مست إال إذا فضله هللا عز وجل بذلك.

ولذلك كان بعض العلماء يكره إذا انتهت الصالة أن يتقدم الشخص على الصف، إذا كان 
ن أن يتأخر ع وكانوا يستحبونإذا كان من ضرورة كمرض أو حنوه،  يف الصف األول، إال

الصف؛ ألنه ملا يتقدم على الصف فهذا متيز، وكذلك أداء السنة يف مكان اإلمام فيه متيز، 
ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى اإلمام وانتهى من األذكار، فإنه ال يبقى يف 

وحاجة وهي اإلمامة، فإذا انتهى منها فلينتقل إىل مكان مصاله؛ ألنه جاز له التقدم لضرورة 
 آخر.

وكنا نرى بعض املشايخ الكبار، كان هلم موضع جيلسون فيه للفتوى، وما جيلس أحدهم يف 
نفس املصلى، وكانوا يتكئون على سارية، أو مكان خمصوص جيلسون فيه بعد اجلمعة أو 

 يتميز على س فيه، فالسائل أيتيه فيه، والبعد الصالة، فينتقل الشيخ إىل هذا املكان وجيل
 الناس، وهذا من التورع، والناس هلم حقوق وال ينبغي التعايل عليهم، إال ابستحقاق شرعي.

فالواجب على املؤذن: أال جيتهد يف فهم النصوص بغري علم، ومن قال يف الدين برأيه فقد 
ل كن العمل عليه عند أهأخطأ ولو أصاب، ويف ذلك حديث، واحلديث تكلم يف سنده، ل

العلم، ومعىن ذلك: أنه أخطأ ابجلرأة على االجتهاد، وهو ليس من أهل االجتهاد، ولو 
أصاب احلق، فهذه اإلصابة شيء آخر، ولكننا نتكلم عن كونه اجتهد وهو ليس أبهل 
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 لالجتهاد، كمن يتعاطى أسباب الضرر، وهو يعلم أنه ال يتحفظ منها.

هللا عز وجل، فال جيتهد من عنده، حىت ال يكون ضاال يف نفسه، فعلى اإلنسان أن يتقي 
 وقد جيعله هللا مضال لغريه والعياذ ابهلل! إذا مل يتحفظ.

نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يقينا من الزلل، وأن يوفقنا يف القول والعمل، وآخر 
حبه نبينا حممد وآله وصدعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على 

 (1)أمجعني.". 
 

"االحد آخر رجب سنة تسع وستني واربع مائة تويف رمحه هللا ببغداد يوم -219 .289
األحد: وقيل ليلة األحد احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة وقيل االوىل سنة ست وسبعني 

ى عليه صلواربع مائة ودفن من الغد واجتمع يف الصالة عليه خلق عظيم: قيل وأول من 
أمري املؤمنني املقتدي أبمر هللا: ورؤي يف النوم وعليه ثياب بيض فقيل له ما هذا فقال عز 
العلم فهذه أحرف يسرية من بعض صفاته أشرت هبا إىل ما سواها من مجيل حاالته وقد 
بسطتها يف هتذيب األمساء واللغات ويف كتاب طبقات الفقهاء فرمحه هللا ورضي عنه وأرضاه 

 بيين وبينه وسائر أصحابنا يف دار كرامته ومجع

* وقد رأيت أن أقدم يف أول الكتاب فصوال: تكون حملصله وغريه من طاليب مجيع العلوم 
وغريها من وجوه اخلري ذخرا وأصوال: وأحرص مع اإليضاح على اختصارها وحذف األدلة 

ي إليه فصل مفوضا أمر  والشواهد يف معظمها خوفا من انتشارها مستعينا ابهلل متوكال عليه
)يف اإلخالص والصدق وإحضار النية يف مجيع األعمال البارزة واخلفية( قال هللا تعاىل )وما 
أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين( وقال تعاىل )فاعبد هللا خملصا( وقال تعاىل )ومن خيرج 

نا عن أمري على هللا( ورويمن بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره 
املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه " قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 
إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل 

اجر إليه "  ما ههللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل
حديث صحيح متفق على صحته جممع على عظم موقعه وجاللته وهو إحدى قواعد اإلميان 
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 وأول دعائمه وآكد األركان

* قال الشافعي رمحه هللا يدخل هذا احلديث يف سبعني اباب من الفقه: وقال أيضا هو ثلث 
 اإلسالم. العلم: وكذا قاله أيضا غريه وهو أحد األحاديث اليت عليها مدار

وقد اختلف يف عدها فقيل ثالثة وقيل أربعة وقيل اثنان وقيل حديث: وقد مجعتها كلها يف 
جزء األربعني فبلغت أربعني حديثا ال يستغين متدين عن معرفتها ألهنا كلها صحيحة جامعة 
قواعد اإلسالم يف األصول والفروع والزهد واآلداب ومكارم األخالق وغري ذلك وإمنا بدأت 

ذا احلديث أتسيا أبئمتنا ومتقدمي أسالفنا من العلماء رضي هللا عنهم وقد ابتدأ به إمام هب
انوا كأهل احلديث بال مدافعة أبو عبد هللا البخاري صحيحه ونقل مجاعة أن السلف 

 افتتاح الكتب هبذا احلديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه هللا يستحبون
ه البارزة واخلفية: وروينا عن اإلمام أيب سعيد عبد الرمحن بن مهدي رمحه تعاىل جبميع أعمال

هللا قال لو صنفت كتااب بدأت يف أول كل ابب منه هبذا احلديث: وروينا عنه أيضا قال من 
راد أن يصنف كتااب فليبدأ هبذا احلديث: وقال االمام أبو سليمان امحد بن إبراهيم بن 

بون مام يف علوم رمحه هللا تعاىل كان املتقدمون من شيوخنا يستحاخلطاب اخلطايب الشافعي اإل
تقدمي حديث األعمال ابلنيات أمام كل شئ ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم احلاجة إليه 

 (1)يف مجيع أنواعها". 
 

"وتسمى على نزاع فيه احلجون الثاين املشرف على املقربة املسماة ابملعالة، -220 .290
قه وخيرج، وإن مل تكن على طريقه ولو إىل عرفة على ما فيه من ثنية كدى وإن مل يكن بطري

ابلضم والقصر والتنوين وعدمه، وهو املشهور اآلن بباب الشبيكة لالتباع فيهما ورغم أن 
دخوله من العليا اتفاقي؛ ألهنا بطريقه ترده املشاهدة القاضية أبنه ترك طريقه الواصلة إىل 

ايف تلك اليت ليست بطريقه قصدا مع صعوبتها وسهولة تلك وال ينالشبيكة وعرج عنها إىل 
ند جميئه من اجلعرانة ع -صلى هللا عليه وسلم  -طلب التعريج إليها السابق أنه مل حيفظ عنه 

حمرما ابلعمرة وال من مىن عند نفره؛ ألنه ال يلزم من عدم النقل عدم الوقوع فهو مشكوك 
 لوم فقدم وكذا يقال يف اخلروج من السفلى إنه معلوم وإىلفيه وتعرجيه إليها قصدا أوال مع
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عرفة أو غريها إنه مشكوك فيه فقدم املعلوم وما قيس به وحكمته اإلشعار بعلو قدر ما 
أن  - رضي هللا عنهما -يدخله على غريه ويف اخلروج ابلعكس أو ما جاء عن ابن عباس 

أن يؤذن يف الناس  هللا تعاىل بعد بنائه الكعبة إبراهيم صلى هللا على نبينا وعليه وسلم ملا أمره
ابحلج كان نداؤه على الثنية العليا فأوثرت ابلدخول منها لذلك كما أوثر لفظ لبيك قصدا 
إلجابة ذلك النداء كما مر وال ينايف ذلك رواية أنه اندى على مقامه أيها الناس إن هللا كتب 

ذن على كل  األصالب بلبيك الحتمال أنه أعليكم احلج إىل بيته فحجوا فأجابته النطف يف
منها ومقامه هو حجره املنزل إليه من اجلنة كما أييت وعلم مما تقرر ندب التعريج ملن ليست 
على طريقه للدخول ال للغسل؛ ألن حكمة الدخول ال تتأتى إال بسلوكها خبالف الغسل 

 ويسن أن يدخل ولو يف العمرة هنارا

وإن مل تكن إىل من ثنية وقوله وعدمه )قوله: وتسمى إخل( عبارة النهاية واملغين، Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 وهي الثنية العليا، وهي موضع أبعلى مكة اهـ.

)قوله: والتنوين وعدمه( عبارة حاشيته وجيوز صرفها وعدمه سم )قوله: ولو إىل عرفة( جزم 
يه ميل سم استثناء اخلروج لعرفات وإل به يف املختصر واحلاشية واعتمد العالمة عبد الرءوف

 وقال النووي يف التعميم إنه غريب بعيد وانئي )قوله: ابلضم إخل( ، وهي الثنية السفلى والثنية
 الطريق الضيق بني اجلبلني هناية ومغين.

)قوله: وال ينايف طلب التعريج إخل( أما ما أفاده من عدم املنافاة ملا يف اجلعرانة فواضح لوقوعها 
خيفة وأما ابلنسبة إىل دخوله من العليا يف النفر من مىن وخروجه من السفلى يف الذهاب 
إىل عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم اإلطالع عليه، وإن أمكن عقال مث رأيت احملشي 
سم قال قوله وال يلزم من عدم النقل عدم الوقوع ال خيفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد 

لنقل؛ ألنه حيتاج إىل دوران كثري فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله وقوله وأنه لو وقع 
فقدم املعلوم إخل قد يقال إمنا يتضح املعلوم يف املوضعني لو عم أو مل يظهر الفرق مع أنه ال 
عموم والفرق قريب جدا، فإن دخوله أوال منها مل حيتج فيه لتعريج كثري وخروجه من السفلى 

الف دخوله إليها من مىن وخروجه لعرفة، فإنه حيتاج لدوران وتعريج كثري  لسفره كذلك خب
كما هو معلوم ملن عرف ما هناك انتهى اهـ بصري )قوله السابق( أي يف قوله كما هو 

 األفضل ويف قوله، وإن مل تكن بطريقه )قوله: فهو إخل( أي جميئه من اجلعرانة ومىن.
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لفظة ما )قوله: وحكمته إخل( أي الدخول من  )قوله: وما قيس به( لعل األنسب إسقاط
ثنية كداء ابملد عبارة النهاية واملغين فيه أي اخلروج ويف الدخول مما مر الذهاب من طريق 
واإلايب من أخرى كما يف العيد وغريه وخصت العليا ابلدخول لقصد الداخل موضعا على 

قوله ب -ليه الصالة والسالم ع -املقدار واخلارج عكسه وألن العليا حمل دعاء إبراهيم 
[ كما روي عن ابن عباس فكان 37}فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم{ ]إبراهيم: 

الدخول منها أبلغ يف حتقيق استجابة دعاء إبراهيم وألن الداخل منها يكون مواجها لباب 
ألن و  الكعبة وجهته أفضل اجلهات اهـ وكذا يف املغين إال قوله واملعىن إىل وخصت وقوله

الداخل إخل )قوله: وال ينايف ذلك رواية أنه اندى إخل( إن كان النداء على العليا بيا أيها 
الناس إخل كان منافيا حبسب الظاهر واحتاج إىل اجلمع ابحتمال التكرر، وإن كان بقوله 

[ اآلية كما رواه السهيلي عن 37تعاىل }فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم{ ]إبراهيم: 
عباس ونقله يف شرح الروض أي والنهاية واملغين وأقروه فال منافاة أصال كما هو واضح ابن 

 بصري.

)قوله: ندب التعريج( إىل قوله ومنازعة إخل يف النهاية واملغين )قوله:؛ ألن حكمة الدخول( 
أي السابق آنفا )قوله: خبالف الغسل( أي، فإن حكمته النظافة، وهي حاصلة يف كل 

قوله: ويسن أن يدخل إخل( أي وأن حيرتز يف دخوله عن اإليذاء بدابته أو موضع هناية )
غريها ويتلطف مبن يزامحه وميهد عذره وأن يستحضر عند وصوله احلرم ومكة وعند رؤية 
البيت ما أمكنه من اخلشوع واخلضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه األمكنة داعيا متضرعا 

 هنارا إخل( ظاهر إطالقهم أنه ال فرق يف ذلك بنيويتذكر شرفها على غريها وانئي )قوله: 
الرجل واملرأة وينبغي كما قال األذرعي أن يكون دخول املرأة يف حنو هودج ليال أفضل مغين 
قال السيد البصري ومل يذكر أصحابنا أنه يسن اخلروج منها ليال أو هنارا لكن أخرج سعيد 

ية هلا هنارا واخلروج منها ليال اهـ حاشدخو  كانوا يستحبونبن منصور عن إبراهيم النخعي 
اإليضاح وقد يقال إطالق قوهلم يندب أن يكون السفر يف أول النهار صادق مبكة بصري 

 -وسلم  صلى هللا عليه -أنه »أقول حديث صحيح البخاري وسنن أيب داود كالصريح يف 
 خرج يف حجة

ريج إخل( يدل على طلب الدخول من كداء للجائي من قوله: وال ينايف طلب التعSـــــــــــــــــــــــــــــ
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مىن ولو يوم النفر واخلروج من كدى للخارج إىل عرفة )قوله:؛ ألنه ال يلزم من عدم النقل 
عدم الوقوع( ال خيفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل؛ ألنه حيتاج لدوران  

د يقال إمنا : فقدم املعلوم وما قيس به( قكبري فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله )قوله
يتضح تقدمي املعلوم يف املوضعني لو عم أو مل يظهر الفرق مع إنه ال عموم والفرق قريب 
جدا، فإن دخوله أوال منها مل حيتج فيه لتعريج كبري وخروجه من السفلى لسفره كذلك خبالف 

 (1)دخوله". 
 

 "انتهى.-221 .291

ن بته عرايان، وفرس عري ليس عليه سرج. وروى الرتمذي عويف الصحاح اعروريت الفرس رك
جع تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ور  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »جابر بن مسرة 

 ، وقال: حديث حسن. والدحداح مبهمالت وفتح الدال.« على فرس

 

له يف الروضة وشرح قو )وال أبس ابتباع املسلم( بتشديد املثناة )جنازة قريبه الكافر( هو معىن 
ال: ق -رضي هللا عنه  -املهذب عن األصحاب: ال يكره، روى أبو داود وغريه عن علي 

فقلت: إن عمك الضال قد مات، فقال اذهب  -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النيب »
 قال يف شرح املهذب إسناده ضعيف. وقال غريه: حسن« فواره

 

روضة يف املشي معها واحلديث يف أمور الدنيا، بل )ويكره اللغط يف اجلنازة( وعبارة ال
املستحب الفكر يف املوت وما بعده وفناء الدنيا وحنو ذلك، ويف شرح املهذب عن قيس بن 

ون رفع كانوا يكره  -رضي هللا عنهم  -عباد بضم العني وختفيف املوحدة أن الصحابة 
 صوت عندها.خفض ال كانوا يستحبونالصوت عند اجلنائز، وعن احلسن أهنم 

 

)وإتباعها( بسكون املثناة )بنار( قال يف الروضة يف جممرة أو غريها، ويف شرح املهذب: يكره 
البخور يف اجملمرة بني يديها إىل القرب وعنده حال الدفن ألنه يتفاءل بذلك فأل السوء، ويف 
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روى البيهقي و لكن فيه جمهوالن. « ال تتبع اجلنازة بصوت وال انر»سنن أيب داود مرفوعا: 
عن أيب موسى أنه وصى: ال تتبعوين بصارخة وال جممرة، وال جتعلوا بيين وبني األرض شيئا. 
وروى مسلم يف كتاب اإلميان بكسر اهلمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أان مت فال 

 تصحبين انر وال انئحة

 

ج عن ( للخرو . )ولو اختلط مسلمون بكفار( كأن اهندم عليهم سقف ومل يتميزوا )وجب
الواجب )غسل اجلميع والصالة( عليهم )فإن شاء، صلى على اجلميع( دفعة )بقصد 
املسلمني( منهم )وهو األفضل واملنصوص أو على واحد فواحد انواي الصالة عليه إن كان 
مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما( ويغتفر الرتدد يف النية للضرورة وقوله وهو 

 صوص، زاده يف الروضة على الرافعي وقال:األفضل واملن

 مثله. وصورته ما يعهد يف بالد الريف عند العوام من كونه ثواب على جريدSـــــــــــــــــــــــــــــ

 

. قوله: )وروى الرتمذي إخل( أفاد به أن االنصراف بعد الدفن ال بعد الصالة كما يفهمه 
 احلديث األول

 

اح، وعليه محل األمر يف احلديث. قوله: )بتشديد املثناة( ألنه . قوله: )وال أبس( فهو مب
التابع ال إبسكاهنا املوهم أن التابع غريه أيمره مثال. قوله: )قريبه الكافر( وكالقريب الزوج 
واجلار والصديق والويل والعبد وزايرة قربه كذلك، وخرج غريهم من األجانب فيحرم ملا فيه 

از زايرة قبورهم أي مع الكراهة ملا فيها من االتعاظ. وقال ابن من التعظيم، وبذلك فارق جو 
 حجر ابحلرمة فيها أيضا وضعف.

 

قوله: )ويكره اللغط( هو بسكون الغني املعجمة وفتحها: األصوات املرتفعة. ويقال: فيه 
ليه وسلم صلى هللا ع -لغاط بوزن كتاب وسواء كان ابلقراءة أو الذكر أو الصالة على النيب 

 قال شيخنا الرملي: ويندب القراءة والذكر سرا. -

 

. قوله: )بنار( أي إال حلاجة كسراج ومشعة ملشي أو دفن ليال، والتبخري لنحو رائحة كريهة. 
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 وقد مر ندب التبخري عنده من أول موته إىل دفنه.

 

 زقوله: )ومل يتميزوا( ليس اجلمع يف هذا وما قبله قيدا قال بعض مشاخينا، ويكفي التميي
ابالجتهاد فراجعه. قوله: )للخروج عن الواجب( أي مع جواز ضده فال معارضة فيه، وال 
معارضة يف الصالة أيضا. قوله: )غسل اجلميع( وما جيب من مثن املاء وغريه من مؤن التجهيز 
من كفن ومحل ودفن يف تركة كل، وإن مل يكن واجبا يف الكافر للضرورة، فإن مل يكن تركة 

 ه نفقته، مث على بيت املال، مث على أغنياء املسلمني كما مر.فعلى من علي

ويف ابن حجر أنه ال بد من قرعة وأنه يغتفر التفاوت للضرورة أيضا فراجعه فإن فيه نظرا 
 ظاهرا. قوله: )اغفر له إن كان مسلما( فيه نظر ألن

 أو ارتفاعهQـــــــــــــــــــــــــــــ

 

رضي هللا  -ال اإلسنوي: ليس فيه دليل ملطلق القرابة، ألن عليا قوله: )روى أبو داود إخل( ق
كان جيب عليه ذلك، كما جيب عليه القيام مبؤنته يف حال احلياة، ونبه على أنه جيوز   -عنه 

 أيضا زايرة قربه كما قاله يف شرح املهذب نقال عن األكثرين.

 

ة وال فال يرفع صوت بقراءقوله: )بل املستحب إخل( زاد اإلسنوي نقال عن شرح املهذب 
 ذكر وال غريها.

)فائدة( اللغط بسكون الغني وفتحها: هو األصوات املرتفعة، ويقال: فيه لغاط على وزن  
 كتاب قاله اجلوهري.

 

قول املنت: )ولو اختلط إخل( انظر املؤنة هنا على من وماذا جيب على أولياء املسلمني مع 
: )مسلمون( أي ولو واحدا. قوله: )ويغتفر( أي كما عدم معرفة أعيان املوتى؟ . قول املنت

 (1)اغتفر ذلك يف الزكاة حنو: نويت هذا عن مايل الغائب إن كان ابقيا، وإال". 
 

                                         
 1/406ة حاشيتا قليويب وعمري  (1)
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قال مسدد: وثنا هشيم، عن املغرية، عن إبراهيم "أنه كان ال يرى  - 663"-222 .292
 أبسا أن يغتسل الرجل قبل امرأته، مث يستدفئ هبا قبل أن تغتسل ".

 ذا إسناد رجاله ثقات.ه

قال: وثنا عبد هللا بن داود، عن األعمش، عن جماهد، عن عبد هللا بن عمرو قال:  - 664
 "الغسل من مخس: احلجامة، واحلمام، واجلنابة، واملوتى أواجلمعة ".

 حبونوكانوا يستفذكرت ذلك إلبراهيم، فقال: "ما كانوا يعدون غسال واجبا إال اجلنابة، 
 معة".غسل يوم اجل

وقال: ثنا حيىي، عن مسعر بن كدام، عن بكري بن األخنس، حدثين املعرور قال:  - 665
 قال عمر: "أما أان فأحفن على رأسي ثالث حفنات "

وقال أبو بكر بن أيب شيبة: ثنا وكيع، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أيب  - 666
ثري ال: ثالاث. فقال الرجل: إين كسعيد اخلدري قال: "سأله رجل عن الغسل من اجلنابة، فق

 أكثر شعرا منك وأطيب ". -صلى هللا عليه وسلم  -الشعر. فقال: كان رسول هللا 

 وأمحد بن حنبل، وعطية هو العويف ضعيف.

قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن محيد الطويل، عن أنس "أن وفد ثقيف  - 1/  667
 ما يكفينا من غسل اجلنابة؟ قال: أما أان فأفيضقالوا: اي رسول هللا، إن أرضنا أرض ابردة، ف

 (1)على رأسي ثالاث".". 
 

آخر )مي( : ]مي يف العلم[ : ثنا هارون، عن حفص، عن  - 23833"-223 .293
األعمش، قال: ما مسعت إبراهيم يقول قط حالل وال حرام، ولكن كان يقول: كانوا 

 (2). وكانوا يستحبون."يكرهون، 
 

 حممد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن أرطاة وغريهم."بن أيب الفرات، و -224 .294

الثالث: هذا احلديث استحب العلماء أن تستفتح به املصنفات وممن ابتدأ به: إمام احلديث 

                                         
 1/376إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشرة  (1)
 18/413إحتاف املهرة البن حجر  (2)
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انوا كونقل مجاعات من السلف )أهنم( « صحيحه»بال مدافعة أبو عبد هللا البخاري يف 
افتتاح الكتب هبذا احلديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال اإلمام أبو  يستحبون

سعيد عبد الرمحن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتااب فليبدأ هبذا احلديث، وقال: لو 
 صنفت كتااب لبدأت يف كل ابب منه هبذا احلديث.

يء )ينشأ أمام كل شوقال اخلطايب: كان املتقدمون من شيوخنا يستحبون تقدمي هذا احلديث 
 ويبتدأ( من أمور الدين لعموم احلاجة إليه يف مجيع أنواعها.

الرابع: هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم، وقد اختلف يف عدها. فقيل 
احلالل »، وحديث « من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»ثالثة: هذا احلديث وحديث 

 « .بني واحلرام بني

 (1)احلافظ محزة بن حممد الكناين: مسعت أهل العلم يقولون:".  قال
 

"وقال صاحب )املهذب( : هو ابن عمه يعين جمازا فإهنما جيتمعان يف نفيل  -225 .295
 كما قررانه.

 األثر السادس:

 : وذكر صاحب )التهذيب( أن يف غسل احلجامة أثرا.-رمحه هللا  -قال الرافعي 

بن )عمرو( بن العاصي، كما رواه البيهقي بسنده إىل )أيب(  وهو كما قال وهو: عن عبد هللا
معاوية، عن األعمش، عن جماهد، عنه )أنه( قال: كنا نغتسل من مخس من احلجامة، 
واحلمام، ونتف اإلبط، ومن اجلنابة، ويوم اجلمعة. قال األعمش: فذكرت ذلك إلبراهيم 

وم أن يغتسلوا ي كانوا يستحبون فقال: ما كانوا يرون غسال واجبا إال من اجلنابة، وإن
اغتسل »اجلمعة. )مث رواه بسنده إىل األعمش، حدثين جماهد، عن عبد هللا بن عمرو قال: 

 وقد تقدم يف الغسل رفعه من حديث« . من احلمام واجلمعة( ، واجلنابة، واحلجامة، واملوسى
 فراجعه من مث. -رضي هللا عنها  -عائشة 

 باب، فيما جاء فيمن فاتته اجلمعة ماذا يفعل فيه؟خامتة رأيت أن أختم هبا ال

                                         
 1/661البدر املنري  (1)
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 (1)رضي هللا عنهما.".  -عن مسرة بن جندب وعائشة 
 

"وقد أسلفنا هلذا طريقا آخر من رواية ابن ماجه يف اجلزء الذي قبله، وهو -226 .296
 احلديث السادس بعد الستني من أحاديث هذا الباب.

راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكم عن « سننه»ومنها: ما رواه سعيد بن منصور يف 
أن يقال  كانوا يستحبونإذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه؛ »بن عمري، قالوا: 

 -رات ثالث م -للميت عند قربه: اي فالن، قل: ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا 
ث أيب أمامة ذه شواهد حلديقل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد ). )مث ينصرف(( . فه

املذكور، قال الشيخ تقي الدين بن الصالح: هذا احلديث إسناده ليس ابلقائم، ولكنه 
: هذا  «شرح املهذب»)يعتضد( بشواهد وبعمل أهل الشام به قدميا. وقال النووي يف 

 احلديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء احملدثني وغريهم على املساحمة يف
أحاديث الفضائل والرتغيب والرتهيب، ال سيما وقد اعتضد بشواهد، ومل يزل أهل الشام 

 على العمل هبذا يف زمن من يقتدى به وإىل اآلن.

 (2):". -يعين: ابن حنبل  -قلت: لكن قال األثرم: قلت أليب عبد هللا 
 

نا أبو ث أخربان أبو الفتح: عبدوس بن عبد هللا اهلمداين قدم علينا، -1809"-227 .297
بكر بن حممد بن أمحد بن محرويه الطوسي قدم علينا مهذان، ثنا حممد بن يعقوب األصم، 
ثنا العباس، ثنا حممد، ثنا عقبة، ثنا محاد قال: حدثين من مسع عمرو بن شعيب، عن أبيه، 

 عن جده، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

وله عند هللا دعوة مستجابة عند إفطاره،  ))ما من مؤمن وال مؤمنة أصبح أو أمسى صائما إال
إما أن يعطيه يف عاجل دنياه، وإما أن يعطيه يف آجل آخرته. قال: وكان عبد هللا بن عمر 

                                         
 4/692البدر املنري  (1)
 5/338البدر املنري  (2)
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 (1)أن يقول: اي واسع املغفرة اغفر يل(( .".  كانوا يستحبونيقول:  -رضي هللا عنه–
 

ن حبان أن اب"ويف ابن أيب شيبة من طريق أيب صاحل عن جابر ويف ثقات -228 .298
 بعض السلف سئل عن معناه فقال معناه أنه ال جيمعه والفجار يف دار واحدة.

وقال اخلطايب معناه أحسنوا أعمالكم حىت حيسن ظنكم بربكم فمن أحسن عمله حسن ظنه 
ويف الباب عن أنس رويناه يف اخللعيات بسند فيه نظر ويف  1بربه ومن ساء عمله ساء ظنه

وروى ابن أيب الدنيا  2رة مرفوعا "قال هللا أان عند ظن عبدي يب" الصحيحني عن أيب هري
له عند موته أن يلقنوا العبد حماسن عم كانوا يستحبونيف كتاب احملتضرين عن إبراهيم قال 

لكي حيسن ظنه بربه وعن سوار بن معتمر قال يل أيب حدثين ابلرخص لعلي ألقى هللا وأان 
 حسن الظن به.

ابعني قراءة سورة الرعد انتهى واملبهم املذكور هو أبو الشعثاء جابر قوله استحب بعض الت
بن زيد صاحب ابن عباس أخرجه أبو بكر املروزي يف كتاب اجلنائز له وزاد فإن ذلك ختفيف 
عن امليت وفيه أيضا عن الشعيب قال كانت األنصار يستحبون أن يقرءوا عند امليت سورة 

 القرآن أثر أيب الشعثاء املذكور حنوه. البقرة وأخرج املستغفري يف فضائل

حديث أنه صلى هللا عليه وسلم أغمض أاب سلمة ملا مات مسلم من رواية أم سلمة  - 736
قالت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه مث قال: 

 "إن الروح إذا

__________ 

" 330، 3/293" وأمحد "4167، حديث "" كتاب الزهد: ابب التوكل واليقني1395= 
" 5/87" وأبو نعيم يف "احللية" "636" رقم "2/403" وابن حبان "1779والطيالسي "

" والبغوي 1011" رقم "8 -2/7" ويف "الشعب" "3/378والبيهقي يف "السنن الكربى" "
 بتحقيقنا" كلهم من طريق أيب سفيان عن جابر مرفوعا. -3/204يف "شرح السنة" "

" كتاب اجلنة وصفة نعيمها: ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل 4/2206أخرجه مسلم "و 
" والبيهقي يف "السنن 390، 334، 3/325" وأمحد "82/2877عند املوت، حديث "

                                         
 2/374الرتغيب والرتهيب لقوام السنة  (1)
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 " من طريق أيب الزبري عن جابر به.3/378الكربى" "

 ".1/301ينظر معامل السنن "1

ابب قول هللا تعاىل: }وحيذركم هللا نفسه{  " كتاب التوحيد:13/395أخرجه البخاري "2
" كتاب الذكر والذكر والدعاء ابب 4/2061" ومسلم "7405[ حديث "28]آل عمران: 

" كتاب الدعوات: 5/581" والرتمذي "21/2675احلث على ذكر هللا تعاىل، حديث "
" وابن 413، 2/251" وابن ماجة "3603ابب يف حسن الظن ابهلل عز وجل، حديث 

" والبغوي يف "شرح السنة" 811" رقم "3/93" وابن حبان "7ة يف "التوحيد" "صخزمي
 بتحقيقنا" كل من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا. -3/81"

 وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.

" كتاب الذكر والدعاء، ابب احلث على ذكر هللا تعاىل، حديث 4/2061وأخرجه مسلم "
" من طريق 524، 2/516" وأمحد "85" والبخاري يف "خلق أفعال العباد" "ص 2675"

 (1)زيد بن أسلم عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا.". 
 

وإسناده  1اء""فإن مل يعرف أمه قال ينسبه إىل أمه حواء اي فالن بن حو -229 .299
صاحل وقد قواه الضياء يف أحكامه وأخرجه عبد العزيز يف الشايف والراوي عن أيب أمامة سعيد 
األزدي بيض له ابن أيب حامت ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد 

نوا اكبن سعد وضمرة بن حبيب وغريمها قالوا إذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه 
أن يقال للميت عند قربه اي فالن قل ال إله إال هللا قل أشهد أن ال إله إال هللا  يستحبون

 ثالث مرات قل ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي حممد مث يصرف.

وروى الطرباين من حديث احلكم بن احلارث السلمي أنه قال هلم "إذا دفنتموين ورششتم 
روى ابن ماجه من طريق  2ستقبلوا القبلة وادعوا يل"على قربي املاء فقوموا على قربي وا

قام إىل  3سعيد بن املسيب عن ابن عمر يف حديث سبق بعضه وفيه فلما سوى اللنب عليها
جانب القرب مث قال اللهم جاف األرض عن جنبيها وصعد روحها روحها ولقها منك رضواان 

 .4وفيه أنه رفعه ورواه الطرباين
                                         

 2/246التلخيص احلبري ط العلمية  (1)
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بن العاص أنه قال هلم يف حديث عند موته "إذا دفنتموين  ويف صحيح مسلم عن عمرو
أقيموا حول قربي قدر ما ينحر جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع 

وقد تقدم حديث "واسألوا له التثبت فإنه اآلن يسأل" وقال األثرم قلت ألمحد  5رسل ريب"
دا ل اي فالن بن فالنة قال ما رأيت أحهذا الذي يصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقو 

يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية يورى فيه عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أشياخهم 
 .6أهنم كانوا يفعلونه وكان إمساعيل بن عياش يرويه يشري إىل حديث أيب أمامة
يه وسلم مل أره لقوله االختيار أن يدفن كل ميت يف قرب كذلك فعل رسول هللا صلى هللا ع

 هكذا لكنه

__________ 

" وقال اهليثمي يف "اجملمع" 7979" رقم "299-8/298أخرجه الطرباين يف "الكبري" " 1
 ": ويف إسنناده مجاعة مل أعرفهم.3/48"

 ": ال يصح رفعه.1/145وقال ابن القيم يف "الزاد" "

ية الرعاء عن احلكم " من طريق عط3171" رقم "3/241أخرجه الطرباين يف "الكبري" "2
 بن احلارث السلمي به.

 ": رواه الطرباين يف الكبري وفيه عطية الرعاء ومل أعرفه.3/47وقال اهليثمي يف "اجملمع" "

 يف األصل: عليه. 3

" كتاب اجلنائز: ابب ما جاء يف إدخال امليت القرب، حديث 1/495أخرجه ابن ماجة " 4
" كالمها من طريق محاد بن عبد الرمحن 13094"" والطرباين يف "املعجم الكبري" 1553"

 الكليب ثنا إدريس األودي عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر به.

": هذا إسناد فيه محاد بن عبد الرمحن وهو متفق على 1/505قال البوصريي يف "الزوائد" "
 تضعيفه.

 ، حديثنووي" كتاب اإلميان ابب كون اإلسالم يهدم ما قبله -2/179أخرجه مسلم " 5
"121." 
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 (1)تقدم خترجيه.".  6
 

 الدنيا وروى ابن أيب« قال هللا أان عند ظن عبدي يب»"عن أيب هريرة مرفوعا: -230 .300
مله عند أن يلقنوا العبد حماسن ع كانوا يستحبونيف كتاب احملتضرين عن إبراهيم قال: 

ص، لعلي ألقى خموته، لكي حيسن ظنه بربه، وعن سوار بن معتمر قال يل أيب: حدثين ابلر 
 هللا وأان حسن الظن به.

قوله: استحب بعض التابعني قراءة سورة الرعد، انتهى. واملبهم املذكور هو أبو الشعثاء جابر 
بن زيد، صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر املروزي يف كتاب اجلنائز له، وزاد: فإن ذلك 

رءوا عند يستحبون أن يقختفيف عن امليت، وفيه أيضا عن الشعيب قال: كانت األنصار 
 امليت سورة البقرة، وأخرج املستغفري يف فضائل القرآن أثر أيب الشعثاء املذكور حنوه.

« . أغمض أاب سلمة ملا مات -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »حديث:  -( 7) - 737
 سلمة على أيب -صلى هللا عليه وسلم  -دخل رسول هللا »مسلم من رواية أم سلمة قالت: 

 احلديث.« شق بصره فأغمضه، مث قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر وقد

 )* * *( )فائدة( :

إذا حضرمت مواتكم فأغمضوا البصر، فإن البصر »روى ابن ماجه عن شداد بن أوس مرفوعا: 
ه وأخرجه أيضا أمحد واحلاكم والطرباين يف األوسط، والبزار، وفي« . يتبع الروح، وقولوا خريا

 يد.قزعة بن سو 

215 - 738 - (8 )- ."(2) 
 

 إال من هذا الوجه. قوله: ويستحب أن -صلى هللا عليه وسلم  -"عن النيب -231 .301
ا: اي عبد هللا اي ابن أمة هللا اذكر ما خرجت عليه من الدني»يلقن امليت بعد الدفن، فيقال: 

حق، وأن البعث  شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، وأن اجلنة حق، وأن النار
حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن هللا بعث من يف القبور، وأنك رضيت ابهلل راب، 
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وابإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، وابلقرآن إماما، وابلكعبة قبلة، وابملؤمنني إخواان. ورد به اخلرب 
نعوا يب  ت فاصإذا أان م»؛ الطرباين عن أيب أمامة: « -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب 

صلى هللا  -أن نصنع مبواتان أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كما أمران رسول هللا 
فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه، فليقم أحدكم  -عليه وسلم 

 نعلى رأس قربه، مث ليقل: اي فالن بن فالنة، فإنه يسمعه وال جييب، مث يقول: اي فالن ب
فالنة، فإنه يستوي قاعدا مث يقول: اي فالن بن فالنة؛ فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن 
ال تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا 
 عبده ورسوله، وأنك رضيت ابهلل راب، وابإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، وابلقرآن إماما فإن منكرا
ونكريا أيخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من لقن حجته. 
قال: فقال رجل اي رسول هللا فإن مل يعرف أمه؟ قال: ينسبه إىل أمه حواء، اي فالن بن 

 وإسناده صاحل.« . حواء

مة: سعيد اوقد قواه الضياء يف أحكامه، وأخرجه عبد العزيز يف الشايف، والراوي عن أيب أم
األزدي، بيض له ابن أيب حامت، ولكن له شواهد، منها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق 

ناس إذا سوي على امليت قربه وانصرف ال»راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وغريمها قالوا: 
أن يقال للميت عند قربه: اي فالن قل: ال إله إال هللا، قل: أشهد أن  كانوا يستحبونعنه، 

 . «إله إال هللا، ثالث مرات، قل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد. مث ينصرف ال
 (1)إذا". »وروى الطرباين من حديث احلكم بن احلارث السلمي أنه قال هلم: 

 

"احلر حىت رمى اجلمرة ويف لفظ رافع ثوبه على رأسه من الشمس ويف حديث -232 .302
اغت القبة قد ضربت له بنمرة فنزهلا حىت ز جابر الطويل فسار حىت أتى عرفة فوجد  4

الشمس أخرجهما مسلم قوله يكثر من التلبية عقيب الصالة وكلما عال شرفا أو هبط واداي 
أو لقي راكبا وابألسحار ألن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كانوا يلبون يف هذه 

ان يب شيبة عن ابن سابط كاألحوال أما عقيب الصالة وما بعده سوى األسحار فروى ابن أ
السلف يستحبون التلبية يف أربعة مواضع يف دبر الصالة وإذا هبطوا واداي أو علوا وعند التقاء 

                                         
 2/270التلخيص احلبري ط قرطبة  (1)



312 

 

الرفاق إسناد صحيح وابن سابط اتبعي فمراده ابلسلف الصحابة ومن هو أكرب منه من 
 التابعني

لتلبية عند ست ا تحبونكانوا يسوروى ابن أيب شيبة من طريق خيثمة وهو من التابعني قال 
فذكر حنوه وزاد وإذا استقلت ابلرجل راحلته ومل يذكر السادسة وقال وإذا لقي بعضهم بعضا 
وأورده من طريق إبراهيم النخعي مثله وقال وكلما لقيت رفقة ويف فوائد ابن انجية عن جابر  

واداي ويف  هبطكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يليب إذا لقي راكبا أو صعد أكمة أو 
أدابر املكتوبة وآخر الليل حديث أفضل احلج العج والثج والعج رفع الصوت ابلتلبية والثج 
إراقة الدم الرتمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر وفيه إبراهيم بن يزيد اخلوزي وذكر فيه 

 هابن ماجه التفسري عن وكيع ويف الباب عن أيب بكرة مثله أخرجه الرتمذي واحلاكم وفي
انقطاع بني ابن املنكدر وعبد الرمحن بن يربوع نبه عليه الرتمذي ووصله ابن أيب شيبة من 
وجه آخر فقال عن ابن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أبيه وفيه الواقدي 
وعن ابن مسعود مثله أخرجه ابن أيب شيبة وأبو يعلى وعن جابر مثله أخرجه التيمي يف 

نس مسعتهم يصرخون هبا متفق عليه وعن خالد ابن السائب عن أبيه يف الرتغيب وعن أ
 األمر برفع الصوت ابلتلبية أخرجه األربعة

حديث أنه صلى هللا عليه وسلم  ملا دخل مكة ابتدأ ابملسجد متفق عليه من  - 412
حديث عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ 

 (1) مث".
 

 "كتاب الطالق-233 .303

 

 أن ال يزيدوا يف الطالق على واحدة حىت تنقضى كانوا يستحبونقوله روى أن الصحابة 
دة مث يرتكها أن يطلقها واح كانوا يستحبونالعدة ابن أيب شيبة إبسناد صحيح عن إبراهيم 

 حىت حتيض ثالث حيض

اال يستقبل الطهر استقب قوله قال عليه الصالة والسالم البن عمر من السنة أن - 564
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فتطلقها لكل قرء تطليقة الدار قطىن والطرباىن من حديث ابن عمر يف قصة تطليقه امرأته 
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء وقال البيهقى 

 أتى عطاء اخلراساىن يف هذا احلديث بزايدات مل يتابع عليها وهو ضعيف

قوله قال النيب صلى هللا عليه وسلم  لعمر مر ابنك فلرياجعها وكان قد طلقها يف  - 565
 حالة احليض متفق عليه من حديث ابن عمر مطوال

حديث كل طالق واقع إال طالق الصىب واجملنون مل أجده وإمنا روى ابن أيب شيبة  - 566
ق جائز صحيح كل طال عن ابن عباس موقوفا ال جيوز طالق الصيب وأخرج عن على إبسناد

إالطالق املعتوه وروى هذا مرفوعا عن أيب هريرة أخرجه الرتمذي ويف إسناد عطاء بن عجالن 
وهو مرتوك وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن على ال جيوز على الغالم طالق حىت حيتلم 

م كويف الباب عن عائشة مرفوعا الطالق وال عتاق يف إغالق أخرجه أبو داود وصححه احلا 
ويف املوطإ عن ابن عمر وابن الزبري أهنما قاال يف اإلكراه ليس بطالق وروى البيهقى عن عمر 
أنه رد طالق املكره والبن أيب شيبة عن ابن عباس ليس للمكره طالق وأخرجه عن على 

 وعمر وابن عمر وابن عمر والزبري وعمر بن عبد العزيز واحلسن وعطاء والضحاك

لي عن صفوان بن عمران الطائي أن رجال كان انئما فقامت امرأته ويعارضه ما روى العقي
فأخذت سكينا فجلست على صدره فقالت لتطلقين ثالاث أو ألذحبنك فطلقها مث أتى النيب 
صلى هللا عليه وسلم  فذكر له ذلك فقال ال قيلولة يف الطالق وأخرجه من وجه أخر عن 

 (1)ن انئما قال البخاري صفوان يف". صفوان الطائي عن رجل من الصحابة أن رجال كا
 

 قال مسدد: - 196"-234 .304

حدثنا عبد هللا بن داود، ثنا األعمش، عن جماهد، عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، 
قال: الغسل من مخس: احلجامة، واحلمام، واجلنابة، واملوتى، واجلمعة، قال: فذكر ذلك / 

اجلمعة".  غسل وكانوا يستحبونواجبا، إال اجلنابة، إلبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسال 
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(1) 
 

 وقال أمحد يف الزهد - 834"-235 .305

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا األشجعي عن سفيان قال قال طاوس إن املوتى يفتنون يف 
 (2)أن يطعم عنهم تلك األايم".  فكانوا يستحبونقبورهم سبعا 

 

تعليقا( : وقال سفيان بن  17]خت[ حديث )خ( يف الفنت )- 18614"-236 .306
 أن يتمثلو هبذه األبيات عند الفنت: كانوا يستحبونعيينة، عن خلف بن حوشب: 

 احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول

 (3)وذكر ابقي األبيات". 
 

ا إانث اخليل يف الغارات والبيات ومل كانوا يستحبون"عن ابن حمرييز قال -237 .307
ال تصهل وفحول اخليل يف الصفوف واحلصون وملا ظهر أي ألهنا أجسر  خفي يعين ألهنا

 وحصان اخليل يف الكمني والطالئع ألهنا أصرب

 قوله يف

 ابب اسم الفرس واحلمار 46

 

حدثنا علي بن عبد هللا ثنا معن حدثين أيب بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده  - 2855
د هللا وقال ا فرس يقال له اللحيف قال أبو عبقال كان للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حائطن

 بعضهم اللخيف يعين اخلاء املعجمة

 قوله يف

 ابب سهام الفرس 51
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النحل }واخليل والبغال واحلمري  8وقال مالك يسهم للخيل والرباذين منها لقوله تعاىل 
 لرتكبوها{ وال يسهم ألكثر من فرس

وله بزايدة واهلجني من اخليل إذا اختارها الوايل بعد قهذا التعليق رويناه يف املوطأ عن مالك 
 والرباذين

 قوله

 ابب السبق بني اخليل 56

 

حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما  - 2868
 قال أجرى النيب صلى هللا عليه وسلم ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع احلديث

 بد هللا ثنا سفيان حدثين عبيد هللا بهقال ع

 (1)هكذا رويناه يف جامع سفيان رواية عبد هللا بن الوليد عنه هبذا اإلسناد". 
 

 17"قوله -238 .308

 أ 200ابب الفتنة اليت متوج موج البحر م 
 

 د الفتنةأن يتمثلوا هبذه األبيات عن كانوا يستحبونوقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب 

ل ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول ... ... حىت إذا اشتعلت ... احلرب أو 
وشب ضرامها ... ... ولت عجوزا غري ذات خليل ... ... مشطاء ينكر لوهنا وتغريت ... 

 ب ... 341... مكروهة للشم والتقبيل ح 

 اذقال البخاري يف التاريخ الصغري حدثنا عبد هللا بن حممد املسندي ثنا ابن عيينة هب
وأخربين بذلك عبد الرمحن بن أمحد الغزي أان علي بن إمساعيل أان عبد احملسن ابن عبد 
العزيز أان حممد بن أمحد األراتحي عن علي بن عمر الفراء أان عبد الباقي ابن فارس أان 
امليمون بن محزة أان أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ثنا إمساعيل بن حيىي ثنا أبو بكر 

عن سفيان عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مرمي للحواريني كما ترك احلميدي 
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لكم امللوك احلكمة فاتركوا هلم الدنيا وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه األبيات 
 (1)يف الفتنة فذكرها سواء إال أنه قال مشطاء جزت رأسها". 

 

 وا يستحبونكانقال:  -رمحه هللا  -)خ( خلف بن حوشب  - 7573"-239 .309
 أن يتمثلوا هبذه األبيات عند الفنت:

 -[102]-احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول 
 حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت عجوزا غري ذات حليل

 مشطاء ينكر لوهنا وتغريت ... مكروهة للشم والتقبيل

 ( .1)¬أخرجه البخاري 

 

 ومل ترد يف حرف الفاءترمجة األبواب اليت أوهلا فاء 

)الفيء( يف كتاب اجلهاد من حرف اجليم. )الفقر( يف كتاب الزهد من حرف الزاي. )الفطرة( 
 يف كتاب الزينة من حرف الزاي. )الفرع( يف كتاب الطعام من حرف الطاء.

__________¬ 

ال ق يف الفنت، ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر، 40/  13( ذكره البخاري تعليقا 1)¬
احلافظ يف " الفتح ": وصله البخاري يف " التاريخ الصغري " عن عبد هللا بن حممد املسندي 

 عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب.

M أخرجه البخاري تعليقا يف الفنت ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر. وقال احلافظ يف
سندي، عبد هللا بن حممد املعن « التاريخ الصغري»( : وصله البخاري يف 13/53« )الفتح»

 حدثنا سفيان بن عيينة.

وقال أيضا: واحملفوظ أن األبيات املذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، كما جزم به أبو 
 (2)« .". الكامل»العباس املربد يف 
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قال:  -رضي هللا عنه  -)د ت س( حجاج بن حجاج عن أبيه  - 9054"-240 .310
ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد : »-يه وسلمصلى هللا عل -قلت لرسول هللا 

 «الغرة: العبد أو األمة»أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي، إال أن أاب داود قال: « أو أمة
¬(1. ) 

S  مذمة( الذمام واملذمة والذمة: احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فالن(
ومذمته، واملراد مبذمة الرضاع: احلق الالزم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف 

 أن يرضخوا عند فصال الصيب للظئر شيئا سوى كانوا يستحبوناملضاف، قال النخعي: 
 األجر.

ملال، وأصله من غرة الوجه، فكىن ابلغرة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو )الغرة( : خيار ا
 أمة.

__________¬ 

( يف النكاح، ابب يف الرضخ عند الفصال، والرتمذي 2064( رواه أبو داود رقم )1)¬
يف  108/  6( يف الرضاع، ابب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي 1153رقم )

رمته، ويف سنده حجاج بن حجاج األسلمي، مل يوثقه غري ابن النكاح، ابب حق الرضاع وح
 حبان، وابقي رجاله ثقات، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

M( 3/450( قال: حدثنا سفيان. وأمحد )877أخرجه احلميدي )( قال: حدثنا حيىي. )ح
بدة. وأبو ( قال: حدثنا عثمان بن حممد، قال: حدثنا ع2259وحدثنا ابن منري. والدارمي )

( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. )ح( وحدثنا 2064داود )
( قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا 1153ابن العالء، قال: حدثنا ابن إدريس. والرتمذي )

 ( قال: أخربان يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا حيىي.6/108حامت بن إمساعيل. والنسائي )

عن هشام  -سفيان، وحيىي، وابن منري، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحامت  -تهم سبع
 بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذكره.

( عن إسحاق بن منصور الكويف، 3295* وأخرجه النسائي يف الكربى حتفة األشراف )
اج ه، عن حجعن عبد الرمحن يعين ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبي
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 (1)األسلمي، قال: قلت: اي رسول هللا. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.". 
 

كان السلف »قال:  -رضي هللا عنه  -)خ( أنس بن مالك  - 3047"-241 .311
راشد بن  -[48]-وعن « . يستحبون الفحولة من اخليل، ويقولون: هي أحسن وأجرى

 ( .1)¬سعد مثله. أخرجه ... 

__________¬ 

يف اجلهاد، ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة  50/  6ذكره البخاري تعليقا ( 1)¬
من اخليل، قال: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة، ألهنا أجرأ وأيسر، 
قال احلافظ يف " الفتح ": وقوله: أجرأ وأيسر، هبمز أجرأ من اجلرأة، وبغري اهلمز من اجلري، 

]السني[ املهملة من اجلسارة، وحذف املفضل عليه اكتفاء ابلسياق، أي وأجسر ابجليم و 
من اإلانث أو املخصية، وروى أبو عبيدة يف كتاب " اخليل " له: عن عبد هللا بن حمرييز حنو 

إانث اخليل يف الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم  وكانوا يستحبونهذا األثر وزاد: 
انث اخليل يف إ كانوا يستحبونعبادة بن نسي وابن حمرييز أهنم يف " اجلهاد " له من طريق 

الغارات والبيات، وملا خفي من أمور احلرب، ويستحبون الفحول يف الصفوف واحلصون، 
وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا 

 يله.سه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهتدفع البول، وهي أقل صهيال، والفحل حيب

M لة من ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحو  -ذكره البخاري تعليقا يف اجلهاد والسري
 اخليل.

وقال احلافظ يف الفتح: وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا بن حمريز حنو هذا 
را( اد بن نسر )بنون ومهملة مصغاألثر، وروى الوليد بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عب

 (2)وابن حمرييز حنو هذا األثر.". 
 

                                         
 11/493جامع األصول  (1)
 5/47جامع األصول  (2)
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 "الرجل مع رحله حيث كان". -1361"-242 .312

ىل دار ملن قال له حني قدم املدينة يف اهلجرة ونقل رحله إ -صلى هللا عليه وسلم-قاله النيب 
بن الزبري، قال ا أيب أيوب: أين حتل؟ فقال: "إن الرجل" وذكره، رواه البيهقي يف الدالئل عن

ملا  -صلى هللا عليه وسلم-ابن الغرس: قلت: هو حديث وارد على سبب، وهو أن النيب 
هنم أن وطلب كل بطن من بطو  -رضي هللا عنهم-قدم إىل املدينة الشريفة تلقاه األنصار 

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-يكون عندهم وتعرضوا لناقته ليأخذوا بزمامها، فجعل 
إهنا مأمورة" ، فلما وصلت إىل قريب من حجرته الشريفة بركت ومسي ذلك املكان "دعوها، ف

مربك الناقة، فتبادروا إليها فقال: "دعوها فإهنا مأمورة" مث قامت من مربكها وجاءت إىل 
موضع قربه الشريف فربكت وألقت جراهنا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "هنا املنزل إن 

صلى - وأخذ رحل النيب -رضي هللا عنه-مث نزل هناك فبادر أبو طلحة شاء هللا تعاىل" ، 
ه وذهب به إىل منزله فقيل له: أين تنزل اي رسول هللا؟ فقال صلى هللا علي -هللا عليه وسلم

 وسلم: "إن الرجل مع رحله" فذكره، والقصة فيها طول وهذا حمصل املقصود منها.

هاد األكرب" ، قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال: "رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجل -1362
 "جهاد القلب".

قال احلافظ ابن حجر يف تسديد القوس: هو مشهور على األلسنة وهو من كالم إبراهيم بن 
عيلة، انتهى. وأقول: احلديث يف اإلحياء، قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر، ورواه 

ن غزاة، فقال عليه م -صلى هللا عليه وسلم-لنيب اخلطيب يف اترخيه عن جابر بلفظ: قدم ا
الصالة والسالم: "قدمتم خري مقدم، وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب" ، قالوا: 
وما اجلهاد األكرب؟ قال: "جماهدة العبد هواه"، انتهى. واملشهور على األلسنة: رجعنا من 

 ففيه اقتصار، انتهى.اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب، دون ابقيه 

 "ريب وربك هللا". -1363

ل أن أو يعجبهم إذا رأى الرجل اهلال كانوا يستحبونرواه ابن أيب شيبة عن النخعي قال: 
 (1)يقوله.". 

 

                                         
 1/486كشف اخلفاء ت هنداوي   (1)
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"العراقي رواه بسند ضعيف عن جابر ورواه اخلطيب يف اترخيه عن جابر -243 .313
م خري مقدم الصالة والسالم: قدمت بلفظ قدم النيب صلى هللا عليه وسلم من غزاة فقال عليه

وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال: جماهدة العبد 
هواه، انتهى، واملشهور على األلسنة رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب دون ابقيه 

 ففيه اقتصار، انتهى.

و يعجبهم أ كانوا يستحبونيب شيبة عن النخعي قال )ريب وربك هللا( رواه ابن أ - 1363
 إذا رأى الرجل اهلالل أن يقوله.

)رب أشعث أغرب مدفوع ابألبواب لو أقسم على هللا ألبره( رواه أمحد ومسلم  - 1364
عن أيب هريرة، ورواه احلاكم وأبو نعيم بلفظ رب أشعث أغرب تنبو عنه أعني الناس لو أقسم 

ه البزار عن ابن مسعود بلفظ رب ذي طمرين ال يؤبه به لو أقسم على على هللا ألبره، وروا
هللا ألبره، وألمحد عن حذيفة بلفظ أال أخربكم بشر عباد هللا؟ الفظ املستكرب، أال أخربكم 
خبري عباد هللا؟ الضعيف املستضعف ذي الطمرين ال يؤبه به لو أقسم على هللا ألبره، وروى 

بن وهب أال أخربكم أبهل اجلنة كل ضعيف مستضعف لو  الشيخان وابن ماجه عن حارثة
أقسم على هللا ألبره، أال أخربكم أبهل النار؟ كل عتل جواظ متكرب، وعن معاذ أال أخربكم 
مبلوك اجلنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين ال يؤبه به لو أقسم على هللا 

 فح عن أبواب الناس لو أقسمألبره، ويف النجم عن أنس رب أشعث أغرب ذي طمرين مص
على هللا ألبره، تنبيه: قال يف املنن من األصفياء الشعث من جياب دعاؤه كلما دعا، حىت 
أن بعض السوقة كان كل من دعا عليه مات لوقته وأراد مجاع زوجته فقالت األوالد متيقظون 

تبويل فأحضره وقال املفقال أماهتم هللا فكانوا سبعة فصلوا عليهم بكرة النهار فبلغ الربهان 
 أماتك هللا فمات وقال لو بقي ألمات خلقا كثريا.

)رب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع ورب قائم ليس له من قيامه إال السهر(  - 1365
 (1)رواه ابن ماجه عن أيب هريرة رضي هللا عنه، وأخرجه أمحد". 

 

                                         
 1/425كشف اخلفاء ط القدسي   (1)
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الثالث يف كل شيء، فقال يل: أنت مع  وكانوا يستحبون"مرات، قال: -244 .314
 أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خري كما خريت، قال: وأان غالم. "عب".

عن عمارة اجلرمي قال خريين علي بني أمي وعمي، مث قال ألخ يل أصغر مين  -14032
 وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خلريته. "ق".

زة بن عبد املطلب وأمها سلمى بنت عن ابن عباس قال: إن عمارة بنت مح -14033
عميس كانت مبكة فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلم علي النيب صلى هللا عليه 
وسلم فقال: عالم تركت بنت عمنا يتيمة بني ظهور املشركني، فلم ينهه النيب صلى هللا عليه 

ى هللا وكان النيب صل وسلم عن إخراجها، فخرج هبا وتكلم زيد بن حارثة وكان وصي محزة
عليه وسلم آخى بينهما حني آخى بني املهاجرين، فقال: أان أحق هبا ابنة أخي فلما مسع 
ذلك جعفر قال: اخلالة والدة وأان أحق هبا ملكان خالتها عندي أمساء بنت عميس، فقال 

ا نسب هعلي: أال أخربكم يف ابنة عمي، وأان أخرجتها من بني أظهر املشركني، وليس لكم إلي
دوين وأان أحق هبا منكم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أان أحكم بينكم، أما انت 
اي زيد فموىل هللا ورسوله، وأما أنت اي علي فأخي وصاحيب، وأما أنت اي جعفر فشبه خلقي 
وخلقي وأنت اي جعفر أوىل حتتك خالتها، وال تنكح املرأة على خالتها، وال على عمتها، 

 (1)هبا جلعفر، فقام فحجل حول".  فقضى
 

"هللا عليك."ابن منيع وابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات وابن السين -245 .315
 عن أيب هريرة". -يف عمل يوم وليلة والرافعي 

أن يلقنوا العبد حماسن عمله عند موته لكي  كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -42808
 يب الدنيا يف حسن الظن ابهلل، ص".حيسن ظنه بربه عز وجل."ابن أ

عن عبد هللا بن جعفر قال: قال يل علي: اي ابن أخي! إين معلمك كلمات  -42809
مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من قاهلن عند وفاته دخل اجلنة "ال إله إال هللا 

يده امللك رك الذي بثالث مرات، تبا -ثالث مرات، احلمد هلل رب العاملني  -احلليم الكرمي 
حييي ومييت وهو على كل شيء قدير"."اخلرائطي يف مكارم األخالق وسنده حسن".". 

                                         
 5/580كنز العمال   (1)
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(1) 
 

اللحد ويكرهون الشق."ابن  كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -42923"-246 .316
 جرير".

عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم رفع قربه من األرض  -42924
 (2)شربا."ابن جرير".". 

 

 "وهو ضعيف.-247 .317

 صلى هللا -وعن أم مالك األنصارية أهنا جاءت بعكة مسن إىل رسول هللا » - 16919
فعها إليها،  دبالال فعصرها، مث -صلى هللا عليه وسلم  -فأمر رسول هللا  -عليه وسلم 

يف شيء اي  فقالت: نزل -صلى هللا عليه وسلم  -فرجعت فإذا هي ممتلئة، فأتت النيب 
رسول هللا، صلى هللا عليك وسلم؟ قال: " وما ذاك اي أم مالك؟ ". فقالت: مل رددت ]إيل[ 
هدييت؟ ! فدعا بالال فسأله عن ذلك، فقال: والذي بعثك ابحلق، لقد عصرهتا حىت 

[ بركة : " هنيئا لك اي أم مالك، ]هذه-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا استحييت. 
عجل هللا ثواهبا ". مث علمها يف دبر كل صالة: سبحان هللا عشرا، واحلمد هلل عشرا، وهللا 

 « .أكرب عشرا

رواه الطرباين، وفيه عطاء بن السائب ثقة، ولكنه اختلط، وفيه راو مل يسم، وبقية رجاله 
 الصحيح. رجال

رو صلى رجل إىل جنب عبد هللا بن عم»وعن عون بن عبد هللا بن عتبة قال:  - 16920
بن العاصي فسمعه حني سلم يقول: " اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت اي ذا 

 اجلالل واإلكرام ".

مث صلى إىل جنب عبد هللا بن عمر فسمعه حني سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل، 
ه ابن عمر: ما أضحكك؟ ! فقال: إين صليت إىل جنب عبد هللا بن عمرو فسمعته فقال ل

                                         
 15/704كنز العمال   (1)
 15/735كنز العمال   (2)
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 «ذلك. يقول -صلى هللا عليه وسلم  -يقول مثل ذلك، فقال ابن عمر: كان رسول هللا 
 رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح.

أن الة إذا قضى الرجل الص كانوا يستحبونوعن عبد هللا بن أيب اهلذيل قال:  - 16921
 يقول: اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت اي ذا اجلالل واإلكرام.

 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

أ آية من قر : " »-صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب أمامة قال: قال رسول هللا  - 16922
 « ".الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت

 ويف رواية: و )قل هو هللا أحد( - 16923

 رواه الطرباين يف الكبري واألوسط أبسانيد، وأحدها جيد.

من : " »-صلى هللا عليه وسلم  -وعن حسن بن علي قال: قال رسول هللا  - 16924
 ". «قرأ آية الكرسي يف دبر الصالة املكتوبة كان يف ذمة هللا إىل الصالة األخرى

 سن.رواه الطرباين، وإسناده ح

ثالث : »-صلى هللا عليه وسلم  -وعن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا  - 16925
من جاء هبن مع إميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء، وزوج من احلور العني حيث شاء: 
من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات: )قل هو 

 هللا أحد( ".

 « ".ل أبو بكر: أو إحداهن اي رسول هللا؟ قال: " أو إحداهنقال: فقا

 رواه أبو يعلى، وفيه عمر بن نبهان، وهو مرتوك.

 (1)وعن عبد هللا بن أرقم، عن أبيه، عن".  - 16926
 

قال: خرجت مع عمر، فكان يطرح  1"بن سعيد عن عبد هللا بن عامر، -248 .318
 انتهى. - يعين وهو حمرم -النطع على الشجرة فيستظل به 

قوله: ويكثر من التلبية عقيب الصالة، وكلما عال شرفا، أو هبط واداي، أو لقي ركبا، 
وابألسحار، ألن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يلبون يف هذه األحوال، 

                                         
 10/102جممع الزوائد ومنبع الفوائد  (1)
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حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج  2قلت: غريب، وروى ابن أيب شيبة يف "مصنفه" 
قال: كان السلف يستحبون التلبية يف أربعة مواضع: يف دبر الصالة، وإذا عن ابن سابط، 

هبطوا واداي، أو علوه، وعند التقاء الرفاق، انتهى. حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن 
ه، التلبية عند ست: دبر الصالة، وإذا استقبلت ابلرجل راحلت كانوا يستحبونخيثمة، قال: 

وإذا لقي بعضهم بعضا، انتهى. حدثنا جرير عن مغرية عن  وإذا صعد شرفا، أو هبط واداي،
إبراهيم، قال: تستحب التلبية يف مواطن: يف دبر الصالة املكتوبة، وحني يصعد شرفا، وحني 
يهبط واداي، وكلما استوى بك بعريك قائما، وكلما لقيت رفقة، انتهى. وعزي إىل ابن انجية 

  صلى هللا عليه وسلم يكرب إذا لقي ركبا، أويف "فوائده" عن جابر، قال: كان رسول هللا
صعد أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر املكتوبة، وآخر الليل، انتهى. وذكره الشيخ يف "اإلمام" 

 ومل يعزه.

احلديث الثاين عشر: قال النيب عليه السالم: "أفضل احلج العج والثج" فالعج: رفع الصوت 
روي من حديث ابن عمر، ومن حديث أيب بكر، ومن ابلتلبية، والثج: إراقة الدم، قلت: 

 حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود رضي هللا عنهم.

، وابن ماجه عن إبراهيم بن يزيد اخلوزي، قال: مسعت 3فحديث ابن عمر: أخرجه الرتمذي
حممد بن عباد بن جعفر حيدث عن ابن عمر، قال: قام رجل إىل النيب عليه السالم، فقال: 

قال: "الشعث التفل"، فقام آخر فقال: أي احلج أفضل اي رسول هللا؟ قال: من احلاج؟ 
"العج والثج"، فقام آخر فقال: ما السبيل اي رسول هللا؟ قال: " الزاد والراحلة"، انتهى. قال 
الرتمذي: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من حديث إبراهيم بن يزيد اخلوزي املكي، وقد 

والثج:  انتهى. وزاد ابن ماجه فيه: قال وكيع: يعين ابلعج: التلبية،تكلم فيه من قبل حفظه، 
 حنر البدن، انتهى. أخرجه الرتمذي

__________ 

أيضا، ويف نسخة أخرى "عبد هللا بن عياش بن ربيعة"  -الدار  -هكذا يف نسخة  1
 ]البجنوري[ .

اتبعي، فمراده  : إسناده صحيح، وابن سابط188قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ص  2
ابلسلف الصحابة، ومن هو أكرب منه من التابعني، اهـ والرواية الثانية من خيثمة، وهو من 
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 التابعني، ومل يذكر السادسة.

 - 214وابن ماجه: ص  2ج  - 129عند الرتمذي يف "تفسري سورة آل عمران" ص  3
 (1).". 1ج 
 

ن هللا عليه وسلم، وع "احلديث السابع: روي اإلشعار عن رسول هللا صلى-249 .319
اخللفاء الراشدين، قلت: أما الرواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخرج البخاري عن 
املسور، ومروان قاال: خرج النيب عليه السالم من املدينة يف بضع عشرة مائة من أصحابه 

 ى.هحىت إذا كان بذي احلليفة قلد عليه السالم اهلدي، وأشعره، وأحرم ابلعمرة، انت

__________ 

= وقال ابن قدامة: وعن أمحد من اجلانب األيسر، ألن ابن عمر فعله، وبه قال مالك، 
 االشعار من اجلانب األيسر، اخل. كانوا يستحبونوحكاه ابن حزم عن جماهد يقول: 

وقال احلافظ اإلمام فضل هللا التوربشيت احلنفي يف "شرحه على املصابيح". قلت: وقد كان 
معموال به قبل اإلسالم، وذلك ألن القوم كانوا أصحاب  -إشعار اهلدي  -يع هذا الصن

غارات ال يتناهون عن الغصب والنهب، وال يتماسكون عنه، وكانوا مع ذلك يعظمون 
البيت، وما أهدي إليه، وال يرون التعرض ملن حجه أو اعتمره، فكانوا يعلمون اهلدااي ابالشعار 

نعال، أو عروة، أو مزادة، أو حلاء شجرة، لئال يتعرض هلا  والتقليد، وذلك أبن يقلدوها
متعرض، فلما جاء هللا ابالسالم أقر ذلك، لغري املعىن الذي ذكرانه، بل ليكون مشعرا خبروج 
ما أشعر عن ملك من يتقرب إىل هللا تعاىل، وليعلم أنه هدي، فإن نفر مل يركب، ومل حيلب، 

، إال ، كما يتصرف يف اللقطة، وإن عطب مل يؤكل منهومل خيتلط ابألموال، ومل يتصرف فيه
 على الوجه الذي شرع.

هذا، وقد اختلف يف االشعار ابلطعن، وابسالة الدم، فرآه اجلمهور، ونفر عنه نفر يسري، 
وقد صادفت بعض علماء احلديث يشدد يف النكري على من أيابه، حىت أفضى به مقاله إىل 

هللا هلذا  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبول سنته، ويغفر الطعن فيه، واالدعاء أبنه عاند
الفرح مبا عنده، كيف سوغ الطعن يف أئمة االجتهاد، وهم هلل يكدحون، وعن سنة نبيه 
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يتناضلون؟! فأىن يظن هبم ذلك! أو مل يدر أن سبيل اجملتهد غري سبيل الناقل، وأن ليس 
لل به إال بعد السبك واالتقان، وتصفح الع للمجتهد أن يتسارع إىل قبول النقل والعمل

واألسباب، فلعله علم من ذلك ما مل يعلمه، أو فهم منه ما مل يفهمه، وأقصى ما يرى به 
اجملتهد يف قضية يوجد فيها حديث خمالف أن يقال: مل يبلغه احلديث، أو بلغه من طريق مل 

ه، وقال: ل من معدنه ويف نصابير قبوله، مع أن الطاعن لو قيض له ذوقهم فألقى إليه القو 
إن النيب صلى هللا عليه وسلم ساق بعض هديه من ذي احلليفة، وساق بعضه من قديد، 
وأتى علي رضي هللا عنه ببعضها من اليمن، ومجيع ما ساق النيب صلى هللا عليه وسلم إىل 

منهما،  ةالبيت: إما ست وثالثون، أو سبع وثالثون بدنة، واالشعار مل يذكر إال يف واحد
وقد روي أيضا عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى هديه من 
قديد، وقديد: قرية بني مكة واملدينة، وبينها وبني ذي احلليفة مسافة بعيدة، أفال حيتمل أن 

منا أقام إيتأمل اجملتهد يف فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، فريى أن النيب صلى هللا عليه وسلم 
االشعار يف واحدة، مث تركه يف البقية، حيث رأى الرتك أوىل، السيما والرتك آخر األمرين، 
أو اكتفى عن االشعار ابلتقليد، ألنه يسد مسده يف املعىن املطلوب منه، واالشعار جيهد 

يد، لالبدنة، وفيه ما ال خيفى من أذية احليوان، وقد هنى عن ذلك قوال، مث استغىن عنه ابلتق
ولعله مع هذه االحتماالت رأى القول بذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم حج، وقد حضره 
اجلم الغفري، ومل يرو حديث االشعار إال شرذمة قليلون، رواه ابن عباس، ولفظ حديثه على 
ما ذكرانه، رواه املسور بن خمرمة، ويف حديثه ذكر االشعار من غري تعرض للصيغة، مث إن 

إن مل ينكر فضله وفقهه، فإنه ولد بعد اهلجرة بسنتني، وروته عائشة، وحديثها ذلك املسور و 
أورده املؤلف يف هذا الباب، ولفظ حديثها: فتلت قالئد بدن النيب صلى هللا عليه وسلم 
بيدي، مث قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له، ومل يتعلق هذا احلديث 

 عليه وسلم، وإمنا كان ذلك عام حج أبو بكر رضي هللا عنه، واملشركون حبجة النيب صلى هللا
يومئذ كانوا حيضرون املوسم، مث هنوا، وروي عن ابن عمر أنه أشعر اهلدي، ومل يرفعه، فنظر 
اجملتهد إىل تلك العلل واألسباب، ورأى على كراهة االشعار مجعا من التابعني، فذهب إىل 

ل مسارعته يف اللوم، وإال أمسع نفسه: * ليس بعشك فادرجي*، ما ذهب يسارع يف العذر قب
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 (1)وهللا يغفر لنا وهلم، وجيريان من اهلوى، فإنه شريك العمى، انتهى.". 
 

 "كتاب الطالق-250 .320

 السنة يف الطالق

... 

 كتاب الطالق

 ى واحدةأن ال يزيدوا يف الطالق عل كانوا يستحبونقوله: روي أن الصحابة رضي هللا عنهم 
حىت تنقضي العدة، قلت: أخرجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن 

يض أن يطلقها واحدة، مث يرتكها حىت حت كانوا يستحبونمغرية عن إبراهيم النخعي، قال: 
 ثالث حيض، انتهى.

احلديث األول: قال عليه السالم البن عمر: "إن من السنة أن تستقبل الطهر استقباال، 
من حديث معلى بن منصور  1قها لكل قرء تطليقة"، قلت: رواه الدارقطين يف "سننه" فتطل

أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن ثنا عبد هللا بن عمر أنه طلق  2ثنا شعيب بن رزيق 
امرأته تطليقة وهي حائض، مث أراد أن يتبعها تطليقتني أخريني عند القرءين، فبلغ ذلك رسول 

يه وسلم فقال: " اي ابن عمر ما هكذا أمرك هللا، قد أخطأت السنة، والسنة هللا صلى هللا عل
أن تستقبل الطهر، قتطلق لكل قرء"، فأمرين فراجعتها، فقال: إذا هي طهرت فطلق عند 
ذلك، أو أمسك، فقلت: اي رسول هللا أرأيت لو طلقتها ثالاث أكان حيل يل أن أراجعها؟ 

ن معصية"، انتهى. وذكره عبد احلق يف "أحكامه" من فقال: " ال، كانت تبني منك، وتكو 
جهة الدارقطين، وأعله مبعلى بن منصور، وقال: رماه أمحد ابلكذب، انتهى. قلت: مل يعله 
البيهقي يف "املعرفة" إال بعطاء اخلراساين، وقال: إنه أتى يف هذا احلديث بزايدات مل يتابع 

ين يف د به، انتهى. قلت: قد رواه الطرباعليها، وهو ضعيف يف احلديث، ال يقبل ما تفر 
"معجمه" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا حيىي بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار 

 احلمصي ثنا أيب ثنا شعيب بن رزيق به سندا ومتنا، وقال صاحب "التنقيح": عطاء

__________ 
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يف  431طين: ص ، وعند الدارق4ج  - 336أخرجه اهليثمي يف "جممع الزوائد" ص  1
 "النكاح".

 (1)شعيب بن رزيق هو الشامي.".  2
 

"اهلوام بل مها خلق بديع وليس يف خلقهما أنس للناظرين إليهما خلقهما -251 .321
 هللا تعاىل مكرمة للمؤمنني وتبصرة وهتكا لسرت املنافق يف الربزخ من قبل أن يبعث حىت حيل

يل و مل ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبعليه العذاب وإمنا صارت مكرمة للمؤمن ألن العد
 إىل أن حيريه يف الربزخ

ومما حيقق ذلك ما روى سعيد بن املسيب رضي هللا عنه قال حضرت عبد هللا بن عمر يف 
جنازة فلما وضعه يف اللحد قال بسم هللا ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا فلما أخذ يف 

ن ومن عذاب القرب ومن عذاب النار فلما سوى تسوية اللحد قال اللهم أجره من الشيطا
الكثيب عليه قام جانب القرب مث قال اللهم جاف األرض من كثيبها وصعد روحه ولقه منك 
رضواان فقلت البن عمر أشيئا مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم شيئا قلته من 

 ه وسلمهللا صلى هللا علي تلقاء نفسك قال إين إذا لقادر على القول بل مسعته من رسول

إذا وضع امليت يف اللحد أن يقال اللهم أعذه من  كانوا يستحبونعن عمرو بن مرة قال 
الشيطان الرجيم فإمنا كانوا يتخوفون من فتنة الفتانني من قبل العدو وأنه يشبه على من كان 

ربك تراءى له  منيف قلبه زيغ أايم احلياة فروي عن سفيان الثورى أنه قال إذا سئل امليت 
الشيطان يف صورة فيشري إىل نفسه أي أان ربك فهذه فتنة عظيمة جعلها هللا مكرمة للمؤمن 
إذا ثبته ولقنه اجلواب فلذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو ابلثبات يقول اللهم 

 ثبت عند املسائل منطقه وافتح أبواب السماء لروحه

فلو مل يكن للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن جيريه 
من الشيطان وإمنا سؤال امليت يف هذه األمة خاصة ألن األمم قبلها كانت الرسل أتتيهم 
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 (1)ابلرسالة فإذا أبوا كفت الرسل فاعتزلت". 
 

ىف أمى عمى إىل عن عمارة بن ربيعة اجلرمى قال: خاصمت  -33234"-252 .322
 نوكانوا يستحبو على فقال على أمك أحب إليك أم عمك قلت بل أمى ثالث مرات قال 

الثالث ىف كل شىء فقال ىل أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خري كما خريت 
 [14031قال وأان غالم )عبد الرزاق( ]كنز العمال 

 ( .12609، رقم 7/156أخرجه عبد الرزاق )

على قال: خذ من السلطان ما أعطاك فإن مالك ىف ماله من احلالل أكثر  عن -33235
 [11704)وكيع، وابن جرير( ]كنز العمال 

 ( .6/338أخرجه أيضا: ابن قدامة ىف املغىن )

عن على قال: خذوا العطاء ما كان طعمة فإذا كان عن دينكم فارفضوه أشد  -33236
 [11723الرفض )ابن أىب شيبة( ]كنز العمال 

 (2)( .". 37442، رقم 7/487أخرجه ابن أىب شيبة )
 

 أن يلقنوا العبد حماسن عمله كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -43741"-253 .323
عند موته لكى حيسن ظنه بربه )ابن أىب الدنيا ىف حسن الظن ابهلل، والضياء( ]كنز العمال 

42808] 
 ( .30 ، رقم1/40أخرجه ابن أىب الدنيا ىف حسن الظن ابهلل )

اللحد ويكرهون الشق )ابن جرير( ]كنز  كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -43742
 [42923العمال 

 ( .6386، رقم 3/477أخرجه عبد الرزاق )

عن إبراهيم قال: كانوا يستشفون أببوال اإلبل وال يرون هبا أبسا )سعيد بن  -43743
 منصور( .
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 ( .1/110أخرجه أيضا: الطحاوى )

إبراهيم قال: كانوا يشددون ىف الغائط والبول يصيب الثوب ويرون أنه أشد عن  -43744
 من املىن والدم )سعيد بن منصور( .

 ( .5912، رقم 2/14أخرجه أيضا: ابن أىب شيبة )

عن إبراهيم قال: كانوا يعمون ابلتشميت والسالم قال إبراهيم ألن معه املالئكة  -43745
 (1). ["25797)ابن جرير( ]كنز العمال 

 

إذا وضع امليت ىف قربه  كانوا يستحبونحديث عمرو بن مرة:  - 319"-254 .324
 أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان.

 ** احلكيم الرتمذى ىف نوادر األصول

 (319/2)فتح الباري 
 (2)** إسناده جيد". 

 

عن إبراهيم النخعى قال: " كانوا يعلموهنم إذا أووا إىل فراشهم  - 4650"-255 .325
يلة ثالث أن يقرؤوا هؤالء السور ىف كل ل كانوا يستحبونقرؤوا املعوذتني " وىف روايه: " أن ي

 مرات قل هو هللا أحد واملعوذتني ".

 ** مل

 (80/1)األذكار 
 ** إسناده صحيح على شرط مسلم

: قال احلافظ ىف ختريج األذكار: األثر عن 78/  1** تعقيب: قال عبد القادر األرانؤوط 
النخعى أخرجه ابن أىب داود بسندين كالمها صحيح أخرج الشيخان جلميع رواهتما نعجب 
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 (1)على شرط مسلم.".  -يعىن النووى  -من اختصار الشيخ 
 

املني{ ك }سالم على نوح يف الع"}رمحة هللا وبركاته عليكم أهل البيت{ ، وكذل-1 .326
 ، انتهى كالمه.

وأما يف الشر والذم، فيقدم الضمري على االسم، كقوله سبحانه: }وإن عليك لعنيت{ ، 
}عليهم دائرة السوء{ ، والسالم مشتق من السالم، وهو اسم هللا سبحانه، ومسي به لسالمته 

 من العيوب والنقص.

ان اسم هللا سبحانه يذكر على األعمال توقعا الجتماع وقيل: معناه اسم السالم عليك، إذا ك
 معاين اخلريات فيه وانتفاء عوارض الفساد عنه.

 وقيل معناه: إن هللا مطلع عليكم فال تغفلوا.

 وقيل معناه: سلمت مين، فاجعلين أسلم منك.

 وقيل: هو مشتق من السالمة مبعىن السلم.

با، ه والمه، ومل يرد يف القرآن إال منكرا غالويقال: السالم عليكم، وسالم عليكم حبذف ألف
-فأما يف التشهد يف الصالة فيقال فيه معرفا ومنكرا والظاهر األكثر من مذهب الشافعي 

 أنه اختار التنكري. -رمحه هللا

وأما السالم الذي خيرج به من الصالة، فروى الربيع عنه أنه قال: أقل ما يكفيه أن يقول: 
قص من هذا حرفا عاد فسلم، ووجهه أن يكون أراد ابلسالم اسم هللا السالم عليكم، فإن ن

الم أن يقولوا يف األول: س وكانوا يستحبونسبحانه، فلم جيز حذف األلف والالم منه، 
 عليكم، ويف اآلخر: السالم عليكم، وتكون األلف والالم للعهد، يعين السالم األول.

قل:  -يه جابر بن سحيم فقال: عليكم السالمملا سلم عل-وأما قوله صلى هللا عليه وسلم 
))السالم عليك، فإن عليك السالم حتية املوتى(( ، فإنه أشار إىل ما جرت به عادهتم يف 

 املراثي، كانوا يقدمون ضمري امليت على الدعاء كقول الشماخ:

 عليك سالم من أمري وابركت ... يد هللا يف ذاك األدمي املمزق

 وقول اآلخر:

                                         
 10/225روضة احملدثني  (1)
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 (1)م هللا قيس بن عاصم ... ورمحته ما شاء أن يرتمحا". عليك سال
 

عن املرأة ختضب رأسها ابلسواد فلم ترب  -رضي هللا عنها! -"وسئلت عائشة -2 .327
 به أبسا.

 ستحبونكانوا يوعن أيب هليعة عن عاد بن سنان أن املهاجرين واألنصار وأخيار التابعني 
 أن ختضب نساؤهم مبا استمكن من اخلضاب.

 ا يستحب للنساء من لبس املصوغابب م

عن عبد الرمحن بن القاسم ]بن حممد بن أيب بكر الصديق[ عن أبيه أنه قال:  -117
 ))رأيت على عائشة ثيااب محرا كأهنا شرار النار(( .

وعن جرير بن ثعلبة أنه قال: ))رأيت نساء النيب صلى هللا عليه وسلم ما يلبسن إال ثواب 
 (2)مصبوغا(( .". 

 

 كانوا يستحبون»حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال:  - 331"-3 .328
 (3)«". للنفساء الرطب

 

ن أ كانوا يستحبونحدثنا قيس، عن أيب محزة، عن إبراهيم، قال:  - 195"-4 .329
 (4)يكون مؤذنيهم فقهاؤهم؛ ألهنم ولوهم أمر دينهم". 

 

نا سعيد حدثنا سليمان بن حرب قال: ثنا محاد بن سلمة قال: ث - 60"-5 .330
اللهم صل على  -[59]-أن يقولوا:  كانوا يستحبوناجلريري، عن زيد بن عبد هللا، أهنم 

                                         
 86إحتاف الزائر وإطراف املقيم للسائر أليب اليمن ابن عساكر ص/ (1)
 210أدب النساء لعبد امللك بن حبيب ص/ (2)
 129الصالة أليب نعيم الفضل بن دكني ص/ (3)
 158الصالة أليب نعيم الفضل بن دكني ص/ (4)
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 (1)حممد النيب األمي، عليه السالم". 
 

 حجاج بن مالك -1087"-6 .331

ب د ع: حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بن هوازن بن أسلم بن 
 عمرو األسلمي واألول أصح.أفصى األسلمي ويقال احلجاج بن 

 وهو مدين، كان ينزل العرج، له حديث واحد خمتلف فيه.

 رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن احلجاج، قال:

( سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: غرة 280)
 عبد، أو أمة.

 وقد خالف سفيان غريه.

يد هللا بن أمحد بن علي، وغري واحد، قالوا: إبسنادهم إىل أيب عيسى الرتمذي: أخربان عب
حدثنا قتيبة، أخربان حامت بن إمساعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج 
األسلمي، عن أبيه: أنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكره، فأدخل بني عروة، وبني 

 ج بن احلجاجاحلجاج األسلمي: احلجا 

( أخربان أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة، إبسناده إىل أيب داود 281)
 سليمان بن األشعث، قال: حدثنا عبد هللا بن حممد النفيلي، أخربان أبو معاوية.

ح قال أبو داود: وحدثنا ابن العالء، أخربان ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن 
اج، عن أبيه، قال: قلت: اي رسول هللا، ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: حجاج بن حج

 الغرة، العبد أو األمة.

قال النفيلي حجاج بن حجاج األسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حامت بن إمساعيل معمر، 
والثوري، وابن جرير، والليث بن سعد، وعبد هللا بن منري، وحيىي القطان، وغريهم، فذكروا يف 

 ناد: حجاج بن حجاج، وحديث ابن عيينة خطأ.اإلس

 أخرجه الثالثة أسيد: بفتح اهلمزة، وكسر السني.

 أن يهبوا املرضعة عند فصال الصيب كانوا يستحبونمذمة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: 
                                         

 58فضل الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ص/ (1)
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شيئا سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة، وذمامها احلاصل برضاعها.". 
(1) 
 

 أن يهبوا املرضعة عند كانوا يستحبونرضاع: مفعلة من الذم، قيل: "مذمة ال-7 .332
فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عىن حق املرضعة وذمامها احلاصل 

 [ .1برضاعها ]

 حجاج بن مسعود -1088

)د ع( حجاج بن مسعود، قال ابن منده: وهو وهم، وذكر حديث أيب داود الطيالسي، 
حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النيب صلى عن شعبة، عن 

إذا »هللا عليه وسلم، أحسبه حجاج بن مسعود، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
أخرجه ابن منده وأبو « . [ ابلصالة، فإن شدة احلر من فيح جهنم2اشتد احلر فأبردوا ]

 نعيم.

ن أمحد سر عبد الوهاب بن هبة هللا إبسناده إىل عبد هللا بوقال أبو نعيم: ما أخربان به أبو اي
بن حنبل، حدثين أيب، أخربان حممد بن جعفر، أخربان شعبة، قال: مسعت حجاج بن حجاج 
وكان إمامهم، حيدث عن أبيه، وكان حج مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، عن رجل من 

ليه وسلم عبد هللا، عن النيب صلى هللا ع أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم قال حجاج: أراه
 احلديث.« إن شدة احلر من فيح جهنم»أنه قال: 

ورواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، فقال: أحسبه ابن مسعود. ورواه القواريري، عن حممد 
بن جعفر. وقال: أحسبه عبد هللا بن مسعود. قلت: مل ينصف أبو نعيم أاب عبد هللا بن 

منده ملا ترجم احلجاج بن مسعود، قال: هو وهم، والصواب ما بعده، وذكر منده، فإن ابن 
حديث القواريري، فلم يبق عليه اعرتاض، ومل يشك ابن منده يف أن احلديث ليس للحجاج 
بن مسعود فيه إال رواية، وإمنا احتج ابحلديث حيث فيه قال: مسعت احلجاج بن احلجاج، 

سلم، لرتمجة قال: وكان حج مع النيب صلى هللا عليه و عن أبيه، وكانت له صحبة. ويف هذه ا
فهو احتج ابحلديث هلذا، ال ابحلديث، فإنه ليس فيه حجة، وملا خاف أن يظن فيه الوهم 
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قال وهو وهم، وقد جعل ابن منده هلذا احلديث ترمجتني، هذه إحدامها، والثانية: حجاج 
 د، وهللا أعلم.الباهلي، وفيه رد أبو نعيم على ابن منده ألهنما واح

 حجاج بن منبه -1089

حجاج بن منبه بن احلجاج بن حذيفة بن عامر السهمي. قال ابن قانع إبسناده، عن إبراهيم 
بن منبه ابن احلجاج السهمي. عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 ي الغساين.ذكره أبو علوسلم: من رأيتموه يذكر أاب بكر وعمر بسوء فإمنا يريد غري اإلسالم. 

 حجر بن ربيعة -1090

)ب( حجر بن ربيعة بن وائل، والد وائل بن حجر احلضرمي، روى عنه حديث واحد فيه 
 نظر،

__________ 

 [ ينظر النهاية البن األثري: ذم.1]

 (1)[ اى صلوها حني ينكسر احلر.". 2]
 

 دي.مرة العب "أبو نعيم. ويقال ابن صخر بن شراحيل بن منقذ بن عمرو بن-8 .333

قال البخاري: له صحبة. وقال ابن السكن: له صحبة، حديثه يف البصريني، وكان يكىن أاب 
 عبد الرمحن اببنه.

وقال ابن حبان: صحار بن صخر، ويقال له صحار بن العباس، له صحبة، سكن البصرة 
 ومات هبا،

لرمحن بن عن عبد اوروى أمحد وأبو يعلى والبغوي والطرباين من طريق يزيد بن الشخري، 
لساعة حىت ال تقوم ا»صحار العبدي، عن أبيه: مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: 

 ،« 1« »خيسف بقبائل من بين فالن وبين فالن
قال: فعرفت أن بين فالن من العرب، ألن العجم إمنا تنسب إىل قراها. لفظ أيب يعلى. ويف 

كان من عبد القيس، قال البغوي: ال أعلمه روى رواية البغوي، عن عبد الرمحن بن صحار، و 
 غري هذا.
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وروى ابن شاهني له هبذا اإلسناد أنه أتى النيب صلى هللا عليه وسلم، فقال: اي رسول هللا، 
 إين رجل مسقام، فأحب أن أتذن يل يف جرة أنتبذ فيها. وأورد له حديثا آخر بسند ضعيف.

عليه   أيب أنه كان عند رسول هللا صلى هللاوأخرج البغوي من طريق خلدة بنت طلق: حدثين
وسلم فجاء صحار عبد القيس، فقال: اي رسول هللا، ما ترى يف شراب نصنعه يف أرضنا ... 

 احلديث.

 وروى عنه أيضا ابنه جعفر بن صحار، ومنصور، بن أيب منصور وجيفر بن احلكم.

 وقال ابن حبان يف الصحابة: مات ابلبصرة.

حسان، وكان بليغا مفوها، ذكر اجلاحظ يف احليوان أنه قيل له: ما  قلت: ولصحار أخبار
يقول الرجل لصاحبه عند تذكريه إايه أايديه وإحسانه؟ قال: يقول: أما حنن فإان نرجو أن 

 نكون قد بلغنا من أداء ما جيب لك علينا مبلغا مرضيا.

أن يتجافوا  ه فضال،أن يدعوا للقول متنفسا، وأن يرتكوا في وكانوا يستحبونقال صحار: 
 عن حق إن أرادوه، ومل مينعوا منه.

__________ 

عن عبد الرمحن بن صحار العبدي عن أبيه ...  483/ 3( أخرجه أمحد يف املسند 1)
، واحلاكم يف 41/ 15، وابن أيب شيبة يف املصنف 87/ 8احلديث. والطرباين يف الكبري 

بدي عن أبيه بلفظه قال احلاكم صحيح ، عن عبد الرمحن بن صحار الع445/ 4املستدرك 
، واملتقي اهلندي يف كنز 11/ 9اإلسناد ومل خيرجاه وأقره الذهيب. وأورده اهليثمي يف الزوائد 

 (1).". 61/ 6، وأورده السيوطي يف الدر املنثور 39734، 38721العمال حديث رقم 
 

 "مل يشعر به أحد فأخذه وأعاده لألمري-9 .334

أصحابه استقبلوا مجيعا القبلة وابتهلوا ابلدعاء والذكر ومل يكلموا  وكان إذا صلى العصر مع
 أحدا

ودخل يوما على مريض يعوده فقال له املريض ادع يل قال ادع أنت لنفسك فإنه جييب 
 املضطر إذا دعاه
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امليت تلك  أن يطعم عن كانوا يستحبونوقال إن املوتى يلبثون يف قبورهم سبعا ولذلك 
 احلج حىت كان يقال إنه حج أربعني سنةاألايم وكان كثري 

وكانت وفاته مبكة يوم الرتوية عقب خروجه من عند هشام سنة ست ومئة وحضر هشام 
جنازته والصالة عليه وملا حضرته الوفاة أوصى إىل ابنه فقال مىت وضعتين يف اللحد ونصبت 

ن وإن مل جتدين فامحد راجعو علي اللنب ومل يبق غري يسري انظرين فإن وجدتين فإان هلل وإان إليه 
 هللا

 ففعل ابنه ذلك فلم يعرف احلال إال بتهلل وجهه وبلغ عمره بضعا وتسعني سنة

ومنهم أبو عبد هللا وهب بن منبه بن كامل بن سنسخ بسينني مهملتني مفتوحتني بينهما 
نون ساكنة مث خاء معجمة بعد السني اآلخرة ومعناه بلغة الفرس األسوارى أي األمري  

 كالبطريق عند الروم والقيل عند العرب وقد ذكر الرازي نسبه إىل ملوك الفرس املتقدمني

مث قال هو أحد أبناء الفرس الذين قدموا مع سيف بن ذي يزن وكان جده أحد األكاسرة 
وأما أبوه فهو من أصحاب معاذ وقد ذكرته وكانت أمه من ذي اخلليل احلمريي وكانت تقول  

ناه رأيت يف املنام كأين ولدت ابنا من ذهب فأوله أبوه وعربه أهنا تلد كالما ابحلمريية مع
ولدا عظيم الشأن ومولده ومنشأه صنعاء وقد نسب إىل ذمار وهو خطأ وميالده سنة أربع 
 وثالثني وقيل سنة ثالثني وأورد الرازي يف كتابه بسنده أن النيب صلى هللا عليه وسلم اضطجع

 به سحابة فقال اي عائشة أتدرين أين تريد هذه السحابة فقالذات يوم حبجرة عائشة فمرت 
 هللا ورسوله أعلم

 قال موضعا ابليمن يقال له صنعاء يكون فيه وهب يهب هللا له احلكمة

 (1)ويف رواية يؤتيه هللا". 
 

 واحلجاج أبو احلجاج بن احلجاج. -701"-10 .335

 .1روى: قلت: اي رسول هللا ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ 
 ومرداس األسلمي. -702

 .2روى: "يذهب الصاحلون أسالفا" 
                                         

 1/98السلوك يف طبقات العلماء وامللوك  (1)



338 

 

 ومسعود غالم فروة األسلمي. -703

الصالة، وأقام أبو بكر عن ميينه وقمت  -صلى هللا عليه وسلم-روى: أقام رسول هللا 
 .3خلفهما، فدفع رسول هللا بيده يف صدر أيب بكر فقمنا خلفه

 .4وهزال -704
 وشداد، ابنا أسيد. -705

 .5كويف
 .6ويزيد بن نعيم بن هزال -706

__________ 

. "قلت: اي رسول هللا ما يذهب عين مذمة 318/ 4احلديث يف طبقات ابن سعد  1
الرضاع؟ فقال: "عبد أو أمة" ". وعند غري ابن سعد "قال: "غرة عبد أو أمة" " رواه أصحاب 

بقوله: "مذمة  454/ 1السنن الثالثة. وقد شرح ابن األثري هذا احلديث يف أسد الغابة 
ئا أن يهبوا املرضعة عند فصال الصيب شي كانوا يستحبونالرضاع: مفعلة من الذم قيل: 

سوى أجرهتا، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة وذمامها احلاصل برضاعها". انظر 
 .345/ 1. االستيعاب 313/ 1اإلصابة 

ولفظه كما ذكره ابن عبد  381/ 3حديثه رواه البخاري كما ذكر ابن حجر يف اإلصابة  2
: "يقبض الصاحلون األول فاألول، وتبقى حثالة كحثالة التمر". 18/ 3الرب يف االستيعاب 

"حضرت  311/ 4حديثه يف طبقات ابن سعد  3. 55/ 6انظر أيضا طبقات ابن سعد 
يب، قل وقام أبو بكر عن ميينه ودخل اإلسالم -صلى هللا عليه وسلم-الصالة فقام رسول هللا 

/ 3فأسلمت فقمت من شقه اآلخر، فدفع بيده يف صدر أيب بكر فصفنا وراءه" اإلصابة 
 .431/ 3. االستيعاب 393

 .570/ 3. اإلصابة 574/ 3. االستيعاب 323/ 4طبقات ابن سعد  4
 .135/ 2. االستيعاب 138/ 2اإلصابة  5
 (1): اتبعي مشهور.". 641/ 3قال عنه ابن حجر يف اإلصابة  6
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"مبتسما، ويسابقه ابلسالم، وكاد سليم الصدر من الغش واحلسد، مالزما -11 .336
على الذكر، مشغول القلب ابهلل تعاىل، وكان يقرأ عنده مجاعة برتبة عمر بن منجك، منهم 
رجل امسه موسى الرشاين، فمرض. فقال للشيخ حسن: إين دفنت يف موضع كذا سبعني 

ي لك ال أستحق فيه حقا دونك، فمات موسى أشرفيا قايتبائيا أخرج علي منها، والباق
املذكور، وصرف عليه الشيخ أشرفيني، وبعد أايم حضر ابن عم له، فسأل: هل خلف شيئا؟ 
فأحضر له مجيع املبلغ املذكور، ودفعه إليه، ومل أيخذ شيئا، وكان مبيدان احلصا امرأة غاب 

فطرة كل سنة ثالثة أكيال، عنها زوجها، وهلا أوالد أيتام، وكان الشيخ جيمع هلا من ال
فاستاجر يف بعض السنني من رجل يقال له عمر اإلقبايل احلمصي محارا حيمل عليه القمح، 
فذهب مع الشيخ إىل بيت تلك املرأة، فلما أفرغ املغل رأى املرأة قد أقبلت على الشيخ، 

مجيلة، فلما   مرأةفدعت له، ومل يرد عليها الشيخ وال كلمة، وال أعارها طرفه. قال: فرأيتها ا
كنا يف أثناء الطريق. قلت له: اي سيدي هذه امرأة مجيلة، ومل ال تتزوجها؟ قال: وما أعلمك 

ين، ومل قال: ومل خياطب -كلمة تعجب وزجر   -أبهنا مجيلة. فقلت: قد رأيتها، فقال: هه 
م املاء، هل ينظر إيل بعد ذلك يومني، وكانت هذه عادته مع األرامل واأليتام يتفقدهم، وميأل

 كانوا يستحبونو ويقضي حوائجهم، ويدفع إليه مما يدفعه إليه أهل اخلري من زكوات أمواهلم، 
دفع الصدقات والزكوات إليه ليصرفها على مستحقيها ثقة أبمانته، وداينته، ومعرفته 
للمحتاجني، واحلكاايت عنه يف ذلك كثرية، وملا كان سيدي حممد بن عراق ابلصاحلية يف 

اثنتني وعشرين وتسعمائة. قام يف عمارة الرصيف الذي بدرب الصاحلية، فكان الشيخ سنة 
احلبار ميضي ويعاوهنم يف عمارته، ويضرب لثاما كي ال يعرف، فقدر أنه مرض، فجاء إليه 
سيدي حممد بن عراق " خمتفيا "، وأهدى إليه هدية، وذكره يف سفينته، فيمن صحبهم يف 

ني يه أنه من األخيار، وكانت وفاته رضي هللا تعاىل عنه يوم االثنطريق هللا تعاىل، وشهد ف
اثلث عشر شعبان سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، ودفن برتبة ابب الصغري قريبا من تربة 

 املنام، ورأيته بعد موته يف -رمحه هللا تعاىل  -عمر بن منجك. قال الشيخ موسى الكناوي 
 موجود رمحه هللا.فقلت له: كيف وجدت هللا. فقال: خري 

حسن بن عيسى الفلوجي: حسن بن عيسى بن حممد الفلوجي البغدادي األصل،  - 383
العامل احلنفي بدر الدين اشتغل قليال على الزيين بن العيين، واعتىن ابلشهادة، مث تركها، 
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وحضل دنيا واسعة، وحج سنة عشرين، وجاور، وويل نظر املاردانية واملرشدية، ونزل له أخوه 
 (1)مشس الدين عن تدريسها، وعدة مدارس، ومل يكن فيه أهلية فتفرقها الناس". 

 

"حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا حممد بن علي بن بشر األموي األصبهاين، ثنا -12 .337
حممد بن سليمان لوين، ثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة 

لث وسلم: " ينزل ربنا عز وجل يف كل ليلة حني يبقى ث قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه
الليل اآلخر فيقول: من يدعوين فأستجيب له، من يدعوين فأغفر له، حىت يطلع الفجر؛ 

 (2)صالة آخر الليل على أوهلا "".  كانوا يستحبونولذلك 
 

( أبو 1"قرأت على أيب القاسم الشحامي عن أيب بكر البيهقي أان احلاكم )-13 .338
 احلافظ قال مسعت جعفر بن حممد املراغي يقول قرأت على أيب األزهر مجاهر بن عبد هللا

انوا كحممد الغساين بدمشق ان حممود بن خالد ان الوليد بن مسلم مسعت األوزاعي يقول 
( أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت لريجعوا عما كانوا عليه أنبأان أبو 2) يستحبون

يم اخلطيب عن أيب القاسم علي بن الفضل بن الفرات املقرئ أان عبد القاسم علي بن إبراه
( قال مسعت يوسف 4( ان عبد هللا بن خبيق )3الوهاب الكاليب أان أبو احلسن بن جوصا )

بن أسباط يقول مسعت الثوري يقول إذا كنت ابلشام فحدث بفضائل علي وإذا كنت 
ل الشام من االحنراف عن أهل بيت ابلعراق فحدث بفضائل عثمان وهذا ملا كان يف أه

الرسول فأما اآلن فقد أمن ذلك ملا وقفوا عليه من فضلهم املنقول قرأت على أيب حممد عبد 
الكرمي بن محزة السلمي عن عبد العزيز بن أمحد التميمي أان متام بن حممد الرازي أان احلسن 

 ان أبو يعين الغساين بن أمحد بن يعقوب ان حيىي بن حممد بن سهل ان حممد بن يعقوب
( 5اليمان ان صفوان عن الفرج بن حممد أنه مسع أاب ضمرة يقول قال كعب ليزولن سنري )

عن موضعه فينطلق به فال يدرى أين يسلك به وأنه لوتد من أواتد جهنم قال حممد بن 
و بيعقوب قال أبو اليمان يذهب به إىل النار يعين لكثرة من يسكن به من النصارى أخربان أ

                                         
 1/183الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة  (1)
 2/224اتريخ أصبهان = أخبار أصبهان  (2)
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بكر حممد بن عبد الباقي األنصاري وأبو حممد طاهر بن سهل بن بشر اإلسفرايين قاال ان 
أبو بكر اخلطيب أان احلسن بن أيب بكر أان حممد بن احلسن بن زايد النقاش قال مسعت 

 يوسف بن احلسني يقول مسعت أمحد بن أيب

_________ 

 ( عن خع وابالصل " احلافظ "1)

 وابالصل " يسحبون " خطأ 137/  1ن منظور ( عن خع وخمتصر اب2)

 ( عن خع وابالصل " حوصا "3)

 524/  2( ابالصل وخع: " حبيق " واملثبت والضبط عن التبصري 4)

( سنري بفتح أوله وكسر اثنيه جبل بني محص وبعلبك على الطريق وعلى رأسه قلعة سنري 5)
 (1)ية )معجم البلدان". وميتد مغراب إىل بعلبك وميتد مشرقا إىل القريتني وسلم

 

"وكان الذين يعيبون عمر ممن حيسده ال يعيبونه إال بشيئني إال ابإلفراط يف -14 .339
النعمة واإلختيال يف املشية ولو كانوا جيدون اثلثا جلعلوه معهما وهو قول األحنف الكامل 

ه تمن عدت هفواته وال تعد إال من قلة فدخل يوما على عبد امللك وهو يتجانف يف مشي
فقال له اي عمر ما لك متشي غري مشيتك قال إن يب جرحا قال ويف أي جسدك قال بني 
الرانقة والصفن قال عبد امللك لروح بن زنباع أقسم ابهلل لو رجل من قومك سئل عن هذا 

( * يرتك 2ملا أجاب هذا اجلواب الرانقة طرف األلية والصفن جلد اخلصية قال جرير )
( أخربان أبو العز بن كادش فيما قرأ علي إسناده وانولين إايه 2أصفان اخلصي جال جال )

( ان حممد بن احلسن بن دريد أان 3وقال اروه عين أان حممد بن احلسني أان املعاىف بن زكراي )
( عثمان عن العتيب قال ملا تويف عبد امللك بن مروان أسف عليه عمر بن عبد العزيز 4أبو )

( حتت ثيابه سبعني ليلة فقال 6( مسحا )5عما فاستشعر )أسفا منعه عن العيش وكان ان
 نكانوا يستحبو ( يوما وهو يفاكهه أما علمت أن من مضى من سلفنا 7له قاسم بن حممد )

استقبال املصائب ابلتجمل ومواجهة النعم ابلتواضع فراح عمر من عشية يومه ذلك يف ثياب 
 ( موشاة تقوم عليه بثمامنائة دينار8رفيعة )

                                         
 1/364اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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_________ 

 ( زايدة عن م و )ز( لْليضاح1)

وصدره: يرهز رهزا يرعد اخلصائال وعجزه يف اللسان  486( البيت يف ديوانه ص 2)
 والتهذيب واتج العروس )صفن(

 159 - 158/  2( اخلرب يف اجلليس الصاحل الكايف 3)

 ( )أبو( سقطت من اجلليس الصاحل4)

 اجلسد دون غريه من الثياب( استشعره جعله شعارا والشعار هو ما ويل 5)

 ( املسح: كساء من شعر6)

( هو القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق من فقهاء املدينة راجع أخباره يف حلية 7)
 183/  2األولياء 

 (1)( )رفيعة( ليست يف اجلليس الصاحل ويف )ز( : ربيعة؟". 8)
 

وا عما كانوا لريجعأن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت،  كانوا يستحبون"-15 .340
 عليه.

 أنشد جعفر بن احلارث املراغي ملنصور الفقيه:

 يل حيلة فيمن ينم وليس يف الكذاب حيله

 من كان يكذب ما يري د خميليت فيه قليله

 وأنشد له أيضا:

 الكلب أحسن عشرة وهو النهاية يف اخلساسه

 ممن ينازع يف الرائ سة قبل أوقات الرائسه

 ي يف رجب سنة ست ومخسني وثالث مئة، وهو ابن نيف ومثانني سنة.تويف أبو حممد املراغ

 

 [ جعفر بن حممد بن احلسن بن املستفاض أبو بكر الفراييب القاضي9816]

قدم دمشق ومسع هبا. ]حدث عن شيبان بن فروخ، وحممد بن أيب بكر املقدمي، وهدبة بن 

                                         
 45/138اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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نفيلي، ه، وأيب جعفر الخالد وقتيبة بن سعيد، وأيب مصعب الزهري، وإسحاق بن راهوي
وسليمان ابن بنت شرحبيل، وحممد بن عائذ، وهشام بن عمار، وصفوان بن صاحل، وأيب 
بكر بن أيب شيبة، وإبراهيم بن احلجاج السامي، وعلي ابن املديين، وعبد األعلى بن محاد، 
وعثمان بن أيب شيبة، وأيب قدامة السرخسي، ويزيد بن موهب الرملي، وهدبة بن عبد 

لوهاب املروزي، وإسحاق بن موسى اخلطمي، وحممد بن عثمان بن خالد العثماين، وعمرو ا
بن علي الفالس، وعبد هللا بن جعفر الربمكي، واهليثم بن أبوب الطالقاين، وأيب كامل 
اجلحدري، وأمحد بن عيسى التسرتي، وحممد بن عبيد بن حساب، وعبيد هللا بن معاذ، 

 وحممد بن

__________ 

والكامل  6/124واألنساب )الفراييب( واملنتظم  7/199[ ترمجته يف اتريخ بغداد 9816]
 14/96وسري األعالم  2/692البن األثري )الفهارس( واللباب )الفراييب( وتذكرة احلفاظ 

 2/119والعرب  11/121والبداية والنهاية  4/284ومعجم البلدان  3/187وترتيب املدارك 
 .11/146يف ابلوفيات والوا 2/235وشذرات الذهب 

والفراييب بكسر الفاء وسكون الراء نسبة إىل فارايب بليدة بنواحي بلخ، وينسب إليها أيضا: 
 (1)( .". 4/284الفاراييب، والفرياييب )انظر اللباب ومعجم البلدان 

 

"خيثمة ثقة ثقة، قد مجع فضائل الصحابة. قال ابن أيب كامل: مسعت خيثمة -16 .341
وقصدت جبلة ألمسع من يوسف بن حبر، مث خرجت إىل أنطاكية فلقينا  يقول: ركبت البحر

مركب فقاتلناهم مث تسلم مركبنا قوم من مقدمه فأخذوين مث ضربوين وكتبوا أمساءان فقالوا: ما 
امسك؟ قلت: خيثمة؛ فقال: اكتب محار ابن محار وملا ضربت سكرت ومنت فرأيت كأين 

احلور العني، فقالت إحداهن: اي شقي أيش فاتك؟  أنظر إىل اجلنة وعلى ابهبا مجاعة من
قالت أخرى: أيش فاته؟ قالت: لو قتل كان يف اجلنة مع احلور، فقالت هلا: ألن يرزقه هللا 
الشهادة يف عز من اإلسالم وذل من الشرك خري له. مث انتهت؛ قال: ورأيت كان من يقول 

[ قال: 2 ألرض أربعة أشهر{ ]التوبة:يل: اقرأ براءة فقرأت إىل قوله تعاىل: }فسيحوا يف ا
                                         

 72/146اتريخ دمشق البن عساكر  (1)
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فعددت من ليلة الرؤاي أربعة أشهر ففك هللا أسري. قال ابن أيب كامل: مسعت خيثمة يقول: 
-رويت بدمشق حديث الثوري عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن النيب 

ضي زكراي اقال: "اطلبوا اخلري عند حسان الوجوه"، فأنكر الق -صلى هللا عليه وآله وسلم
البلخي هذا وبعث فيجا إىل الكوفة يسأل ابن عقدة فكتب إليه: قد كان السري بن حيىي 
حدث به يف اتريخ كذا؛ قال: فطلب البلخي مين األصل فوجد اترخيه موافقا فاستحلين 
البلخي فلم أحله قلت: رواه السري عن قبيصة عن سفيان. قال عبيد بن فطيس: تويف 

 سنة ثالث وأربعني وثالمثائة، رمحه هللا تعاىل. خيثمة يف ذي القعدة

 قال ابن منده: كتبت عن خيثمة أبطرابلس ألف جزء.

أخربان أمحد بن إسحاق مبصر وإمساعيل بن الفراء والتقي بن مؤمن والعز بن العماد وأبو عبد 
لفتح ا هللا بن الواسطي بسفح قاسيون قالوا: أان أبو احملاسن حممد بن السيد الصفار أان أبو

نصر هللا بن حممد املصيصي الفقيه وأبو حممد هبة هللا بن طاوس املقرئ قالوا: أان أبو القاسم 
علي بن حممد املصيصي أان أبو حممد عبد الرمحن بن عثمان بن القاسم بن أيب نصر أان 

 مخيثمة بن سليمان ان أمحد بن حممد الربيت القاضي ان مسلم بن إبراهيم أان يزيد بن إبراهي
 إال على طهارة. -عز وجل-أال يذكروا هللا  كانوا يستحبونأان احلسن قال: 

ويف سنة ثالث مات املعمر أبو احلسن علي بن الفضل الستوري السامري خامتة أصحاب 
 احلسن بن عرفة وهو صدوق، وحمدث الكوفة أبو احلسن علي بن حممد بن عقبة الشيباين.

 لثقة حمدث املشرق أو العباس حممد بناألصم اإلمام املفيد ا -64/11 -835

__________ 

. 223/ 5. الوايف ابلوفيات: 274، 273/ 2. العرب: 297-294/ 1األنساب:  -835
.". 374، 373/ 2. شذرات الذهب: 354. طبقات احلفاظ: 317/ 3النجوم الزاهرة: 

(1) 
 

 رمحن( ، عن حيىي بن معني، وأبو عبد ال1"وكذلك قال إسحاق بن منصور )-17 .342
 النسائي.

                                         
 3/52تذكرة احلفاظ = طبقات احلفاظ للذهيب  (1)
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 وكذلك قال أمحد بن سعد بن أيب مرمي، عن حيىي بن معني وزاد: حجة.

 ( : ال أبس به، صاحل.2وقال أبو حامت )

( وغريه، عن احلسن بن عمرو: أنه دخل مع أبيه على سعيد بن 3وروى سفيان الثوري )
هذا عمل  أيب: جبري وهو غالم وقد قرأ القرآن، قال: فقال أليب: مثلك يعلم مثل هذا؟ قال

 أمه.

وقال عن أخيه فضيل بن عمرو، عن إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلموا الغالم القرآن حىت 
 أن يكون للغالم صبوة. وكانوا يستحبونيعقل. ويف رواية، قال: 

 ( : تويف يف أول خالفة أيب جعفر.4وقال حممد بن سعد )

 ( .6ومئة ابلكوفة ) ( : تويف سنة اثنتني وأربعني5وقال خليفة بن خياط )

 روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة.

__________ 

 ( .81( نفسه، قلت: وكذلك قال الدارمي عن حيىي بن معني )اترخيه، رقم 1)

 .107/ الرتمجة  3( اجلرح والتعديل: 2)
 .341/  6( وانظر طبقات ابن سعد: 3)
 .341/  6( الطبقات: 4)
 .164( الطبقات: 5)
 (1)( ووثقه العجلي، وابن حبان، والذهيب، وابن حجر.". 6)
 

"رجل ابلكوفة فذهب املال عنده حىت شده ابن أيب ليلى إىل إسطوانة..وذكر -18 .343
 بقية احلكاية

وقال عبد السالم بن حرب، عن خلف بن حوشب: مل تطب ألحد احلياة، وهو يذكر املوت 
 ( .1يف كل حني مرة )

يسى عليه السالم للحواريني: ما ملح األرض ال تفسدوا، فإن الشئ وقال عنه أيضا: قال ع
إذا فسد مل يصلحه إال امللح، واعلموا أن فيكم خصلتني: الضحك من غري عجب والتصبح 
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 ( .2من غري سهر )

وقال مسعر، عن خلف بن حوشب: دخل جربيل، أو ملك على يوسف عليه السالم وهو 
الريح الطاهر الثياب أخربين عن يعقوب، أو ما فعل  يف السجن: فقال: أيها امللك الطيب

 يعقوب؟ قال: ذهب بصره.

( 3قال: ما بلغ من حزنه؟ قال: حزن سبعني ثكلى، قال: ما أجره؟ قال: أجر مئة شهيد )
. 

وقال سفيان بن عيينة، عن خلف بن حوشب: قال عيسى بن مرمي للحواريني: كما ترك 
 دنيا.لكم امللوك احلكمة، فاتركوا هلم ال

( وقال ابن عيينة )خت( عن خلف بن حوشب: 4وقال البخاري يف الفنت من"اجلامع" )
 أن يتملثوا هبذه االبيات عند كانوا يستحبون

 ( .5الفنت )

__________ 

 ( كذلك.1)

 ( كذلك2)

 .74/  5( احللية: 3)
 ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر. 68/  9( 4)

 (1)رؤ القيس".". ( بعد هذا يف الصحيح: قال ام5)
 

( : سألت عبد هللا بن داود عن التوكل، فقال: 1"وقال حممد بن حيىي الذهلي )-19 .344
 أرى التوكل حسن الظن ابهلل.

لرجل خبيئة أن يكون ل كانوا يستحبونوقال عمرو بن علي: مسعت ابن داود اخلرييب يقول: 
 من عمل صاحل ال تعلم به زوجته، وال غريها.

( : مسعت عبد هللا بن داود يقول: من أمكن الناس من كل ما يريدون، 2) وقال زيد بن أخزم
 أضروا بدينه ودنياه.
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( : قلت ليحىي بن معني: إن الناس قالوا: إن عبد هللا بن داود بعث 3وقال عباس الدوري )
إليه السلطان مبال فأىب أن أيخذه، وقال هو من مال الصدقة، ولو كتب به يل من مال 

 ه.اخلراج أخذت

( : لعل عبد هللا بن داود إمنا كره ذلك ألنه كان ليس عليه دين فيقول: إمنا 4قال حيىي )
الصدقة هلؤالء األصناف: للفقراء، واملساكني، والغارمني؟ فقلت له: كيف أيخذ من اخلراج؟ 

 قال: هذا كان أحب إليه، يقول: ليس هو من الصدقة.

 بن داود أربع مئة دينار، وبعث إليه حممد بنوقال أبو عبيد اآلجري، عن أيب داود: خلف ا
 عباد بيد نصر بن علي مئة دينار، فقبلها.

__________ 

 .251( اتريخ دمشق: 1)
 ( نفسه.2)

 .304 - 303/  2( اترخيه: 3)
 (1)( نفسه.". 4)
 

"قال حممد بن يونس الكدميي مسعت عبد هللا بن داود يقول: ما كذبت قط -20 .345
 أيب: قرأت على املعلم؟ قلت: نعم، وما كنت قرأت عليه.إال مرة واحدة قال يل 

 وقال حممد بن حيىي الذهلي: سألت اخلرييب عن التوكل. فقال: أرى التوكل حسن الظن ابهلل.

ال  أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل كانوا يستحبونوروى الفالس عن اخلرييب قال: 
 تعلم به زوجته وال غريها.

ت عبد هللا بن داود يقول: من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا قال زيد بن أخزم: مسع
 بدينه ودنياه.

قال عباس الدوري: قلت ليحىي: إن الناس قالوا: بعث السلطان إىل عبد هللا بن داود مبال، 
 فأىب أن أيخذه. وقال: هو من مال الصدقة ولو كتب به يل من اخلراج ألخذته.

، ن ليس عليه دين فيقول: إمنا الصدقة هلؤالء األصناف للفقراءفقال: لعله إمنا كره؛ ألنه كا
                                         

 14/464هتذيب الكمال يف أمساء الرجال  (1)



348 

 

واملساكني والغارمني. فقلت له: كيف أيخذ من اخلراج؟ قال: هذا كان أحب إليه، يقول: 
 ليس هو من الصدقة.

أبو عبيد اآلجري: عن أيب داود قال: خلف اخلرييب أربع مائة دينار وبعث إليه حممد بن 
 ائة دينار فقبلها.عباد بيد نصر بن علي م

قال حممد بن أيب مسلم الكجي عن أبيه قال: أتينا عبد هللا بن داود ليحدثنا فقال: قوموا 
 اسقوا البستان. فلم نسمع منه غري هذا.

وقال إمساعيل اخلطيب: مسعت أاب مسلم الكجي يقول: كتبت احلديث، وعبد هللا بن داود 
عنهم  وهلا بنون أكرب مين فلم أرهم، فسألتحي ومل أقصده؛ ألين كنت يوما يف بيت عميت 

فقالوا: قد مضوا إىل عبد هللا بن داود فأبطؤوا مث جاؤوا يذمونه وقالوا: طلبناه يف منزله فلم 
جنده، وقالوا: هو يف بسيتنة له ابلقرب فقصدانه فإذا هو فيها، فسلمنا عليه وسألناه أن 

اج إىل أن البسيتنة يل فيها معاش وحتتحيدثنا فقال: متعت بكم أان يف شغل عن هذا، هذه 
تسقى وليس يل من يسقيها فقلنا: حنن ندير الدوالب ونسقيها. فقال: إن حضرتكم نية 
فافعلوا فتشلحنا وأدران الدوالب حىت سقينا البستان، مث قلنا له: حدثنا اآلن فقال: متعت 

 .بكم ليس يل نية يف أن أحدثكم، وأنتم كانت لكم نية تؤجرون عليها
 (1)قال اخلطيب: هذا أو معناه.". 

 

 "وتعرفت إليه، فأكرمين، إىل أن قال يل يوما: من مشايخ البصرة اليوم؟-21 .346

 قلت: حيىي بن سعيد، وعبد الرمحن بن مهدي.

 قال: فما فعل عبد هللا بن داود اخلرييب؟

 قلت: حي، يرزق.

 ( .1قال: ذاك شيخنا القدمي )

 يقول: نول الرجل أن يكره ولده على طلب احلديث.قال زيد بن أخزم: مسعت اخلرييب 

 ( .2وقال: ليس الدين ابلكالم، إمنا الدين ابآلاثر )

 وقال يف احلديث: من أراد به دنيا، فدنيا، ومن أراد به آخرة، فآخرة.
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 قال حممد بن يونس الكدميي: مسعت عبد هللا بن داود يقول:

 على املعلم؟ ما كذبت قط إال مرة واحدة، قال يل أيب: قرأت

 ( .3قلت: نعم، وما كنت قرأت عليه )

 وقال حممد بن حيىي الذهلي: سألت اخلرييب عن التوكل.

 فقال: أرى التوكل حسن الظن ابهلل.

 وروى: الفالس، عن اخلرييب، قال:

( 4أن يكون للرجل خبيئة من عمل صاحل، ال تعلم به زوجته وال غريها ) كانوا يستحبون
. 

 أخزم: مسعت عبد هللا بن داود يقول:قال زيد بن 

 ( .5من أمكن الناس من كل ما يريدون، أضروا بدينه ودنياه )

قال عباس الدوري: قلت ليحىي: إن الناس قالوا: بعث السلطان إىل عبد هللا بن داود مبال، 
 فأىب أن أيخذه.

 وقال: هو من مال الصدقة،

__________ 

 .678( " هتذيب الكمال ": 1)
 .338/  1تذكرة احلفاظ " ( " 2)
 .338/  1( " تذكرة احلفاظ " 3)
 .678( " هتذيب الكمال ": 4)
 (1).". 678( " هتذيب الكمال ": 5)
 

 "قال زبيد: ما سألت إبراهيم عن شيء إال وجدت الكراهية يف وجهه.-22 .347

 وقال إبراهيم: أصحاب الرأي أعداء السنن.

وا فة أتيت إبراهيم، فذكرت له ذلك، فقال: أوه رققوقال أبو محزة: ملا ظهرت املقاالت ابلكو 
قوال واخرتعوا دينا من قبل أنفسهم، ليس من كتاب هللا، وال من سنة رسوله، لقد تركوا دين 
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 حممد، فإايك وإايهم.

 وقال: وددت أين مل أكن تكلمت، وإن زماان صرت فيه فقيه الكوفة زمان سوء.

 وقال: كانوا يكرهون أن يصغر املصحف.

 قال: عظموا كتاب هللا.و 

 شدة النزع للسيئة قد عملها ليكون هبا، ويكرهون التلون يف الدين. كانوا يستحبونوقال: 

 (1)وقال: من ابتغى شيئا من العلم يبتغي به هللا آاته هللا منه ما يكفيه.". 
 

 "فامحد هللا، وإن وجدتين فإان هلل وإان إليه راجعون.-23 .348

 ولده أنه نظر فلم جيد شيئا، ورئي يف وجهه السرور.قال الراوي: فأخربين بعض 

م عنهم تلك أن يطع فكانوا يستحبونوقال طاوس: إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا، 
 األايم.

وقال الليث: قال يل طاوس: ما تعلمته فتعلمه لنفسك فإن األمانة والصدق قد ذهبا من 
 الناس.

 اسجد للقرد يف زمانه. وقال سلمة بن وهرام: قال طاوس: كان يقال:

وقال سفيان: جاء ابن لسليمان بن عبد امللك فجلس إىل جنب طاوس فلم يلتفت إليه، 
فقيل له: جلس إليك ابن أمري املؤمنني فلم تلتفت إليه فقال: أردت أن يعلم أن هلل عبادا 

 (2)يزهدون فيما يف يده.". 
 

 مكحول ابلصائفة قال: فأاته"وعن النعمان بن املنذر الغساين قال: كنت مع -24 .349
فتيان من أهل العراق قال: فجعلوا يسألونه، قال: فجعل خيربهم قال: فقالوا له: عمن ومن 
حدثك، قال: فنشط هلم مكحول، فجعل يسند هلم، قال: فلما هتيأ قيامه ضحك، مث قال: 

الشام هكذا ينبغي لكم اي أهل العراق، ال يصلحكم إال هذا، وأما أصحابنا هؤالء أهل 
 فيأخذون كما تيسر. قال: مث قام.
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قال األعمش: كنا إذا جاءان احلديث وأنكرانه قلنا: شامي وقيل لعبد الرمحن بن مهدي: أي 
احلديث أصح؟ قال: حديث أهل احلجاز، قيل: مث من؟ قال: حديث أهل البصرة، قيل: 

 مث من؟ قال: حديث أهل الكوفة، قالوا: فالشام؟ قال: فنفض يده.

ه احلكاية نظر، والعدوي، بعض رواهتا، كذاب، وحيتمل إن كان صحيحا أنه إمنا قال يف هذ
 ذلك ألن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديث الفنت واملالحم.

وأما إذا جاء احلديث مسندا من رواية ثقاهتم، بعضهم عن بعض فهو صحيح، تلزم به احلجة  
 كما يلزم أبحاديث غريهم.

م: سألت عمرو بن عبيد عن هذه اآلية: " ومن مل حيكم مبا أنزل هللا قال محيد بن إبراهي
 فأولئك هم الفاسقون " قال: قلت: هم أهل الشام؟ قال نعم.

عمرو هو العدوي ال حيتج مبا يرويه عن غريه، فكيف مبا يقوله برأيه يف كتاب هللا مما ال 
البيت،  الشام بفضائل أهلأن حيدثوا أهل  كانوا يستحبونيعضده ابحلجة؟ قال األوزاعي: 

 لريجعوا عما كانوا عليه.

وقال الثوري: إذا كنت ابلشام فحدث بفضائل علي، وإذا كنت ابلعراق فحدث بفضائل 
 (1)عثمان.". 

 

 "جعفر بن حممد بن جعفر بن رشيد-25 .350

أبو الفضل الكويف حدث بدمشق عن سليمان بن عبد الرمحن بسنده عن ابن عمر قال: 
صلى هللا عليه وسلم: " ال يقول أحدكم: صمت رمضان، وقمت رمضان، قال رسول هللا 

وال صنعت يف رمضان كذا وكذا، فأن رمضان اسم من أمساء هللا العظام. ولكن قولوا: شهر 
 رمضان، كما قال ربكم يف كتابه ".

 

 جعفر بن حممد بن جعفر بن هشام

أبو عبد  - يعة بن احلارث،ابن عبد ربه بن زيد بن خالد بن قيس بن عمرو بن عدي بن رب
 املعروف اببن بنت عدبس، أخو هشام بن حممد الكندي أصله من الكوفة. -هللا الكندي 
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روى عن يزيد بن حممد بن عبد الصمد بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم: " طلب العلم فريضة على كل مسلم ".

نه قد ة. وكان مولده سنة مثان ومخسني ومئتني، وكان ستويف يف سنة سبع وأربعني وثالث مئ
 نيف على الثمانني.

 

 جعفر بن حممد بن احلارث

أبو حممد املراغي أحد الرحالني يف طلب احلديث ومجعه، مسع بدمشق وغريها، كتب احلديث 
أبصابعه نيفا وستني سنة، ومل يزل يكتب إىل أن توفاه هللا، وكان من أعرف الناس فيه، 

 تهم، رمحة هللا عليه.وأثب

حدث جعفر بن حممد عن أيب األزهر مجاهر بن حممد الغساين بسنده عن األوزاعي قال: 
 أن حيدثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت، لريجعوا عما كانوا عليه. كانوا يستحبون

 (1)أنشد جعفر بن احلارث املراغي ملنصور الفقيه:". 
 

أن » -رضي هللا عنهما  - بن عباس احلديث األول: عن عبد هللا - 128"-26 .351
صلى هللا  -رفع الصوت ابلذكر، حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد رسول هللا 

قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، إذا مسعته ويف لفظ ما كنا نعرف  -عليه وسلم 
 « .إال ابلتكبري -صلى هللا عليه وسلم  -انقضاء صالة رسول هللا 

ابجلواز مع اقتضاء الدليل منعه من غري معارضة الفعل له. فلقائل أن يقول: يعمل Qـــــــــــــــــــــــــــــ
بدليل املنع حيث ال معارض له من الفعل، إال أن يصد عن ذلك إمجاع، أو يقوم دليل على 

لق مط أن األعداد املخصوصة ملغاة عن االعتبار. ويكون احلكم الذي دل عليه احلديث
 الزايدة. فهنا ميكن أمران:

 أحدمها: أن نقول مقادير العبادات يغلب عليها التعبد، فال جيزم أبن املقصود مطلق الزايدة.

والثاين: أن يقول املانع: املخل: هو الزايدة على مقدار الركعتني. وقد ألغي هبذه األحاديث. 
 وال يقوى كثريا. وهللا عز وجل أعلم.
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 الصالة[ ]ابب الذكر عقيب

 ]حديث رفع الصوت ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة[

فيه دليل على جواز اجلهر ابلذكر عقيب الصالة، والتكبري خبصوصه من مجلة الذكر. قال 
الطربي: فيه اإلابنة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من األمراء، يكرب بعد صالته، ويكرب 

ء من قال هذا إال ما ذكره ابن حبيب يف الواضحة: من خلفه. قال غريه ومل أجد من الفقها
ث التكبري يف العساكر والبعوث إثر صالة الصبح والعشاء تكبريا عاليا، ثال كانوا يستحبون

مرات. وهو قدمي من شأن الناس، وعن مالك أنه حمدث. وقد يؤخذ منه أتخري الصبيان يف 
 (1)املوقف، لقول ابن عباس " ما كنا نعرف". 

 

قالت: وكان عنده قدح من ماء فيدخل يده  1ول هللا صلى هللا عليه وسلم"رس-27 .352
يف القدح، مث ميسح وجهه ابملاء، ويقول: "اللهم أعين على سكرات املوت" قالت: وجعل 

! وجاء يف حديث مرسل: أنه صلى هللا عليه 2يقول: "ال إله إال هللا، إن للموت سكرات"
وح من بني العصب، والقصب، واألانمل؛ اللهم وسلك كان يقول: "اللهم إنك أتخذ الر 

فأعين على املوت وهونه علي! ". وقد كان بعض السلف يستحب أن جيهد عند املوت،  
كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن هتون علي سكرات املوت، إنه آلخر ما يكفر 

أن جيهدوا عند املوت، وكان بعضهم خيشى  كانوا يستحبون: 3به عن املؤمن. وقال النخعي
من تشديد املوت أن يفنت، وإذا أراد هللا أن يهون على العبد املوت هونه عليه. يف الصحيحني 
عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان من هللا، 

، قال ابن 4فأحب هللا لقاءه"وكرامة، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، وأحب لقاء هللا، 
مسعود: إذا جاء ملك املوت لقبض روح املؤمن قال له: إن ربك يقرئك السالم. وقال حممد 

 . يقول له ملك املوت: السالم عليك اي ويل هللا! هللا يقرئك السلم، مث قال:5بن كعب

__________ 

ائز من حديث عائشة "يف اجلن980"يف اجلنائزوالنسائي رقم "989رواه الرتمذي رقم " 1
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 رضي هللا عنها. وإسناده حسن.

"يف اجلنائز من حديث عائشة رضي 1623"، وابن ماجه رقم "978رواه الرتمذي رقم" 2
 هللا عنها. وإسناده ضعيف.

النخعي: هو احملدث العامل، أبوعلي احلسن بن علي حممد بن مصعب النخعي البغدادي.  3
 سيت. وأبو بكر بن خالد، والطرباين، وخلق.مسع سويد بن سعيد وطائفة. وعنه الط

"يف الرقاق، 502"، والبخاري "708"/ 2"، والدرامي رقم 321/ 5رواه أمحد يف املسند " 4
"يف اجلنائز. من حديث عبادة بن الصامت رضي 1066"والرتمذي رقم"2683ومسلم رقم" 

 هللا عنه.

، وقيل: أبو عبد هللا القرظي حممد بن كعب القرظي: اإلمام العالمة الصادق أبو محزة 5
املدين. من حلفاء األوس وكان أبوه كعب من سيب بين قريظة سكن الكوفة مث املدينة، حدث 
عن أيب هريرة، ومعاوية، وابن عباس وطائفة. وهو يرسل كثريا، وكان من أوعية العلم. تويف 

 (1)مل ابلقرآن.". "هـ. قال العجلي: ثقة، مكي، اتبعي، رجل صاحل، عا108رمحه هللا سنة "
 

"وحجة من ذهب هذا املذهب أنه ال تنوب قراءة أحد عن أحد كما ال ينوب -28 .353
 الركوع عن السجود

ومن جهة األثر حديث حممد بن إسحاق عن مكحول عن حممود بن الربيع عن عبادة بن 
لما فالصامت قال صلى بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الغداة فثقلت عليه القراءة 

انصرف قال ))إين ألراكم تقرؤون وراء اإلمام(( قالوا نعم قال ))فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب 
 فإنه ال صالة إال هبا((

ويف حديث حممد بن أيب عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال أتقرؤون وراء اإلمام 
 قالوا نعم قال ))فال تفعلوا إال بفاحتة الكتاب((

يث حممد بن أيب عائشة منقطع مرسل وحديث عبادة من رواية مكحول وغريه إال أن حد
 متصل مسند من رواية الثقات وهذه األحاديث كلها مذكورة يف ))التمهيد((

 أنه كانت له سكتات يف -عليه السالم  -قال أبو عمر روى مسرة وأبو هريرة عن النيب 
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 اءة قبل الركوعالكتاب وإذا فرغ من القر صالته حني يكرب ويفتتح الصالة وحني يقرأ بفاحتة 

 اءةأن يسكت عند فراغه من السورة لئال يتصل التكبري ابلقر  وكانوا يستحبونقال أبو داود 

قال أبو عمر فذهب احلسن وقتادة ومجاعة إىل أن اإلمام يسكت سكتات على ما يف هذه 
كت فيها يها أبم القرآن ويساآلاثر املذكورة ويتحني املأموم تلك السكتات من إمامه فيقرأ ف

 يف سائر صالة اجلهر فيكون مستعمال للسنة واآلية يف ذلك

وقال األوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على اإلمام أن يسكت سكتة بعد التكبرية األوىل 
وسكتة بعد فراغه بقراءة فاحتة الكتاب وبعد الفراغ ابلقراءة ليقرأ من خلفه بفاحتة الكتاب". 

(1) 
 

ل بن كنانة إمنا ترك عمر رد عثمان للغسل لضيق الوقت ولو كان فيه سعة "قا-29 .354
 لرده حىت يغتسل

ذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال سألت عطاء قلت له الغسل واجب يوم اجلمعة قال نعم 
 ومن تركه فليس آبمث

 وقد ذكران يف التمهيد حديث األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء مث أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بني 

 اجلمعة إىل اجلمعة وزايدة ثالثة أايم ومن مس احلصى فقد لغا

وهذا حديث اثبت عن النيب عليه السالم ليس فيه إال الوضوء للجمعة دون غسل رواه أبو 
 ذامعاوية ومجاعة من أصحاب األعمش عن األعمش هك

وذكر عبد الرزاق عن بن عيينة عن مسعر عن وبرة عن مهام بن احلارث عن بن مسعود قال 
 الغسل يوم اجلمعة سنة

وكان الشافعي يقول إنه سنة وحيتج يف تفسري لفظ احلديث يف وجوبه حبديث عائشة كان 
الناس عمال أنفسهم احلديث وحبديث مسرة ومن اغتسل فالغسل أفضل وقد ذكرانمها وما  

 ان يف معنامها فيما تقدم من هذا البابك

وذهبت طائفة من أهل العلم إىل أن غسل اجلمعة ليس بواجب وجوب سنة ولكنه مستحب 
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 مرغب فيه كالطيب والسواك

وقال بعضهم الطيب يغين عنه واحتجوا أبنه كان لعلة قد زالت على ما بينا يف اآلاثر عن 
 عائشة وبن عمر وبن عباس وغريهم

يف التمهيد عن القاسم بن حممد أهنم ذكروا غسل اجلمعة عند عائشة فقالت إمنا  وقد ذكران 
كان الناس يسكنون العالية فيحضرون اجلمعة وهبم وسخ فإذا أصاهبم الروح سطعت أرواحهم 

 فتأذى هبم الناس فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال أو ال تغتسلون

األعمش عن إبراهيم قال كانوا ال يرون غسال واجبا إال  وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن
 غسل اجلمعة وكانوا يستحبونغسل اجلنابة 

 (1)وقال عبد الكرمي بن مالك اجلزري الطيب جيزئ من الغسل يوم اجلمعة". 
 

"وذكر عبد الرزاق عن بن جريج قال أخربين عطاء أنه مسع عبد هللا بن عباس -30 .355
 أحدكم يوم الفطر حىت يطعم فليفعليقول إن استطعتم أال يغدو 

 قال عطاء فلم أدع ذلك منذ مسعته من بن عباس

 قال قلت لعطاء من أين أخذه بن عباس قال أظن مسعه من النيب صلى هللا عليه وسلم

 وعن معمر قال كان الزهري أيكل يوم الفطر قبل أن يغدو وال أيكل يوم النحر

ل أن أن أيكلوا يوم الفطر قب كانوا يستحبونوعن أيب حنيفة عن محاد عن إبراهيم قال 
 خيرجوا إىل املصلى

 قال أبو عمر على هذا مجاعة الفقهاء

 ابب ما جاء يف التكبري والقراءة يف صالة العيدين( 4)

مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عيينة أن عمر بن اخلطاب  - 404
فقال    صلى هللا عليه وسلم يقرأ به يف األضحى والفطرسأل أاب واقد الليثي ما كان رسول هللا
 1و )اقرتبت الساعة وانشق القمر( القمر  1كان يقرأ ب )ق والقرآن اجمليد( ق 

 قد تكلمنا على إسناد هذا احلديث يف التمهيد

 وقد جيوز أن يكون سؤال عمر أليب واقد ليعلم إن كان حفظ ذلك أم ال
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ة لى هللا عليه وسلم ومالزمته له وأنه كان من يلونه يف الصالومعلوم أن شهادة عمر للنيب ص
ويالزمونه يف احلضر والسفر ويستحيل أن ال يعلم ما كان رسول اله صلى هللا عليه وسلم 

 يقرأ به يف العيد

ومعلوم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ يف العيد بسور شىت ال يفضل يف قراءته 
 إليها ال يتعداهايف ذلك سورة تعمد 

وأكثر ما روي وتواترت به طرق األحاديث كان يقرأ يف العيدين ب )سبح اسم ربك( و 
 (1))هل أتك حديث الغشية(". 

 

"حىت ميضي شطر الليل األول مث أيمر مناداي ينادي هل من داع فيستجاب له -31 .356
 هل من مستغفر يغفر له هل من سائل يعطى

 وأاب مسلم األغر يف كتاب الكىن مبا ينبغي من ذكرمها وقد ذكران أاب عبد هللا األغر

وقد روى هذا احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم مجاعة من الصحابة منهم رفاعة اجلهين 
وعبد هللا بن مسعود وعبادة بن الصامت وجبري بن مطعم ويف بعضها شطر الليل ويف بعضها 

 حديث بن شهاب هذاثلث الليل األول وأصحها ثلث الليل اآلخر وهو 

حدثناه حممد بن خليفة قال حدثنا حممد بن احلسن قال حدثنا البغوي قال حدثنا أبو الربيع 
الزهراين قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أيب سلمة وأيب عبد هللا األغر صاحب 

نا عز وجل بأيب هريرة أهنما مسعا أاب هريرة يقول قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ينزل ر 
حني يبقى ثلث الليل اآلخر إىل مساء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألين فأعطيه ومن يدعوين 

 فأستجيب له ومن يستغفرين أغفر له

 صالة آخر الليل على أوله كانوا يستحبونفلذلك 

وحدثنا حممد بن خليفة قال حدثنا حممد بن احلسني قال حدثنا عبد هللا بن صاحل البخاري 
دثنا حممد بن سليمان لوين قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أيب سلمة قال ح

عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ينزل الرب يف كل ليلة إىل مساء الدنيا 
حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجب له من يستغفرين فأغفر له حىت 
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 يطلع الفجر

 آخر الليل يستحبون كانوافكذلك 

 قال أبو عمر هذا عندي من كالم بن شهاب أو أيب سلمة وهللا أعلم

ويف هذا احلديث دليل على أن هللا عز وجل يف السماء على العرش من فوق سبع مساوات 
 وعلمه يف كل مكان كما قالت اجلماعة أهل السنة أهل الفقه واألثر

 5العرش استوى( طه  وحجتهم ظواهر القرآن يف قوله )الرمحن على
 13كما قال )لتستوا على ظهوره( الزخرف 

 (1)وقوله )واستوت على اجلودي( هود". 
 

"النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال -32 .357
 أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم

 خل صيام شعبان برمضانوهو حديث صحيح من جهة النقل وقد قيل إن ذلك كراهة أن يد

أن يفصلوا بني شعبان ورمضان  -رمحهم هللا  -واستحب بن عباس ومجاعة من السلف 
قيام  أن يفصلوا بني صالة الفريضة والنافلة بكالم أو كانوا يستحبونبفطر يوم أو أايم كما 

 أو مشي أو تقدم أو أتخر من املكان

 الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة قال قال رسولوقد روى الدراوردي وغريه عن العالء بن عبد 
 هللا صلى هللا عليه وسلم إذا بقي نصف شعبان فال تصوموا

وهو حديث صحيح! إال أن الذي عليه مجاعة الفتوى من فقهاء األمصار أنه ال أبس بصيام 
 -رمحه هللا  -يوم الشك تطوعا كما قال مالك 

 يتقون حديث العالء بن عبد الرمحن قال أبو عمر من هنا قال حيىي بن معني كانوا

 وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه صام شعبان كله وهذه حجة هلم

ما رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكثر  -رضي هللا عنها  -ومن حديث عائشة 
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 (1)صياما منه يف شعبان كان يصومه إال قليال بل كان يصومه كله". 
 

 عن مالك يف املدونة وهو قول بن القاسم "رواه بن القاسم-33 .358

 وقال بن املاجشون وسحنون يعيد اعتكافه

 قال سحنون ألن السنة اجملتمع عليها أن يبيت يف معتكفه حىت يصبح

قال أبو عمر مل يقل بقوهلما أحد من أهل العلم فيما علمت إال رواية جاءت عن مالك 
ا ما اس ملا وصفنا والصحيح عن مالك فيهذكرها إمساعيل يف املبسوط ال وجه هلا يف القي

ذكران ومل جيتمع على ما ذكر سحنون أهنا سنة جممع عليها واخلالف موجود فيها واخلالف 
 ال حجة فيه

وذكر بن وهب عن الليث أن عقيال حدثه عن بن شهاب أنه كان ال يرى أبسا أن ينصرف 
 املعتكف إىل أهله ليلة الفطر

 وبه قال الليث بن سعد

أبو عمر هي مسألة استحباب ليصل املعتكف اعتكافه بصالة العيد فيكون قد وصل قال 
نسكا بنسك وهللا أعلم ألن ذلك ال واجب وال الزم وال سنة مؤكدة ألن األصل ليلة العيد 
ويوم العيد ليس مبوضع اعتكاف ال سيما عند من ال يراه إال بصيام ومع هذا فإن الذي 

 ابلكوفةذكره مالك معلوم ابملدينة و 

انوا كذكر بن أيب شيبة عن وكيع عن سفيان عن مغرية عن أيب معشر عن إبراهيم قال 
 للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر يف املسجد حىت يكون غدوه منه إىل العيد يستحبون

وعن وكيع عن بن عمر عن عمران بن جرير عن أيب جملز قال يبيت ليلة الفطر يف املسجد 
 ن خروجه منه إىل مصالهالذي اعتكف فيه حىت يكو 

 وعن إمساعيل بن علية عن أيوب عن أيب قالبة أنه فعل مثل ذلك

فهؤالء من أهل الكوفة والبصرة أعالم إىل ما حكاه مالك عن طائفة من فضالء أهل املدينة 
 وعلمائهم

 ومذهب أمحد بن حنبل يف ذلك على ما اختاره مالك واستحبه
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 ج من اعتكافه إذا غربت الشمس من آخر أايمهوكان الشافعي واألوزاعي يقوالن خير 

قال الشافعي إذا أراد أن يعتكف العشر األواخر دخل قبل الغروب فإذا أهل هالل شوال 
 فقد أمت العشر

 (1)وهو قول أيب حنيفة وأصحابه". 
 

"ذكر عبد الرزاق قال أخربان بن عيينة قال حدثين عبد امللك بن أعني عن عبد -34 .359
عن أبيه قال أتيت عمر بن اخلطاب فقلت اي أمري املؤمنني إين قد ركبت الرمحن بن أذينة 

السفن واخليل واإلبل فمن أين أحرم قال ائت عليا فاسأله فرددت عليه القول فقال ائت 
عليا فاسأله فأتيت عليا فسألته فقال من حيث بدأت فرجعت إىل عمر فقلت له أتيت عليا 

 حيث بدأت قال فهو ما قال لك قال فما قال لك قلت قال يل أحرم من

قال وأخربين العمري عن سلمة بن كهيل عن احلسن العرين عن عبد الرمحن بن أذينة عن 
 أبيه أذينة بن سلمة قال أتيت عمر فذكر مثله إال أنه قال ما أجد لك إال ما قال علي

 قال سفيان وصنعنا ذلك على املواقيت

من  للرجل أول ما حيج أن حيرم انوا يستحبونكوعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قالوا 
 بيته وأول ما يعتمر أن حيرم من بيته

وقال أمحد بن حبيب وإسحاق واإلحرام من املواقيت أفضل وهي السنة اجملتمع عليها سنها 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألمته وعمل هبا الصحابة معه وبعده وجد عليها عمل 

 املسلمني

بو حنيفة وأصحاهبما والثوري واحلسن بن حي املواقيت رخصة وتوسعة وقال الشافعي وأ
ن يتمتع املرء حبله حىت يبلغها وال يتجاوزها واإلحرام قبلها فيه فضل ملن فعله وقوي عليه وم

 أحرم من منزله فقد أحسن واإلحرام من موضعه أفضل

باس وبن عومن حجتهم أن علي بن أيب طالب وبن مسعود وعمران بن حصني وبن عمر 
أحرموا من املواضع البعيدة وهم فقهاء الصحابة وقد شهدوا إحرام رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم يف حجته من ميقاته وعرفوا مقداره ومراده وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسريا 
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على أمته أحرم بن عباس وبن عمر من الشام وأحرم عمران بن حصني من البصرة وأحرم بن 
ود من القادسية وكان إحرام علقمة واألسود وعبد الرمحن بن يزيد وأيب إسحاق السبيعي مسع

 من بيوهتم

 وقال سعيد بن جبري متام احلج أن حترم من دويرة أهلك

واختلفوا يف الرجل املريد للحج والعمرة جياوز ميقات بلده إىل ميقات آخر أقرب إىل مكة 
 (1)ذي احلليفة حىت حيرموا من اجلحفة". مثل أن يرتك أهل املدينة اإلحرام من 

 

 إذا اعتمروا أن وكانوا يستحبون"االختالف إىل مكة أحب إليهم من اجلوار -35 .360
ا حيج أن حيلق للرجل أول م وكانوا يستحبونيقيموا ثالاث وكانوا ال يعتمرون يف السنة إال مرة 

وأول ما يعتمر أن حيلق وأول ما حيج أن حيرم من بيته وأول ما يعتمر أن يعتمر من بيته 
أن يطوفوا  وكانوا يستحبونملن قدم مكة أال خيرج منها حىت خيتم القرآن  وكانوا يستحبون

 يوم النحر ثالثة أسابيع وكانوا يقولون إذا قصر أو لبد أن حيلق

ملن حج أو اعتمر أن حيلق يف أول حجة حيجها أو عمرة  كانوا يستحبونعمر  قال أبو
 يعتمرها يعين وال يقصر

 ابب دخول احلائض مكة( - 74)

مالك عن عبد الرمحن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم املؤمنني أهنا قالت خرجنا  - 892
 صلى ة مث قال رسول هللامع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمر 

هللا عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل ابحلج مع العمرة مث ال حيل حىت حيل منهما مجيعا 
قالت فقدمت مكة وأان حائض فلم أطف ابلبيت وال بني الصفا واملروة فشكوت ذلك إىل 

ة ر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي ابحلج ودعي العم
قالت ففعلت فلما قضينا احلج أرسلين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع عبد الرمحن بن 
أيب بكر الصديق إىل التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا ابلعمرة 
ابلبيت وبني الصفا واملروة مث حلوا منها مث طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من مىن حلجهم 

 ن كانوا أهلوا ابحلج أو مجعوا احلج والعمرة فإمنا طافوا طوافا واحداوأما الذي
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 (1)مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبري عن عائشة مبثل ذلك". 
 

 "وهذا خالف السنة يف العدة-36 .361

 ومن طلق للسنة كما قال مالك ومن اتبعه شهد له اجلميع ألنه طلق للسنة

أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أهنم  وقال أبو حنيفة وأصحابه عن إبراهيم عن
أال يزيدوا يف الطالق على واحدة حىت تنقضي العدة وأن هذا هو األفضل  كانوا يستحبون

 عندهم من أن يطلقها ثالاث عند كل طهر واحدة

وكذلك قال احلسن بن حي ألن يطلقها واحدة ويرتكها أحب إيل من أن يطلقها ثالاث يف 
 ثالثة أطهار

أمحد بن حنبل طالق السنة أن يطلقها طاهرا من غري مجاع واحدة ويدعها حىت تنقضي وقال 
 عدهتا

 وهذا قول مالك

 قال ولو طلقها ثالاث يف طهر مل ميسها فيه كان أيضا مطلقا للسنة وإن كان اتركا لالختيار

 وهذا حنو قول الشافعي

 وبه قال أبو ثور وداود بن علي

 ر وداود أنه ليس يف عدد الطالق سنة وال بدعةواتفق الشافعي وأمحد وأبو ثو 

وإمنا السنة يف وقت الطالق وموضعه فمن طلق امرأته يف طهر مل يصبها فيه ما شاء من 
 الطالق فهو مطلق للسنة

قال أبو عمر روى األعمش عن أيب إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا بن مسعود أنه 
 هر من غري مجاعقال طالق السنة أن يطلقها تطليقة وهي طا

فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت 
 وطهرت طلقها أخرى مث تعتد بعد ذلك حبيضة واحدة

 قال األعمش وهو قول إبراهيم

 روى هذا احلديث األعمش عن علي
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 يبوخالفه مجاعة من أصحاب أيب إسحاق منهم شعبة والثوري وزهري بن معاوية فرووه عن أ
أن  1إسحاق عن أيب األحوص عن عبد هللا يف قوله تعاىل )فطلقوهن لعدهتن( الطالق 

يطلقها طاهرا من غري مجاع مث يدعها حىت تنقضي عدهتا أو يراجعها إن شاء ومل يذكروا 
 (1)الطالق عند كل طهر". 

 

"حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجلس مث قال -37 .362
حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما امسك فقال له الرجل من 
 مرة

فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما امسك فقال حرب فقال له رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم اجلس مث قال من حيلب هذه فقام رجل فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 عيش فقال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احلبما امسك فقال ي

 قال أبو عمر قد روى هذا احلديث مسندا

حدثنا عبد الرمحن قال حدثين علي قال حدثين أمحد قال حدثين سحنون قال حدثين بن 
وهب قال حدثين بن هليعة عن احلارث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش الغفاري 

هللا عليه وسلم يوما بناقة فقال من حيلبها فقام رجل فقال ما امسك قال قال دعا النيب صلى 
 مرة قال اقعد مث قام آخر

 فقال ما امسك قال حرب قال اقعد مث قام رجل فقال ما امسك فقال يعيش قال احلبها

 وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من حديث معاوية أنه قال شر األمساء حرب ومرة

 التمهيدوقد ذكرانه يف 

من ابب الفأل احلسن فإنه صلى هللا عليه وسلم   -وهللا أعلم  -قال أبو عمر هذا عندي 
كان يطلبه ويعجبه وليس من ابب الطرية يف شيء ألنه حمال أن ينهى عن الطرية وأيهتا بل 

 هو ابب الفأل فإنه كان صلى هللا عليه وسلم يتفاءل ابالسم احلسن

د الطويل عن بكر بن عبد هللا املزين قال كان رسول هللا وقد روى محاد بن سلمة عن محي
 صلى هللا عليه وسلم إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع اي جنيح اي راشد اي مبارك
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 الفأل ويكرهون الطرية كانوا يستحبونوقال بن عون عن بن سريين 

 اي قال بن عون ومثل ذلك أن يكون ابغيا طالبا فتسمع اي واجد أو تكون مربضا فتسمع
 سامل

حدثين عبد الوارث قال حدثين قاسم قال حدثين بكر قال حدثين مسدد قال حدثين حيىي 
عن هشام وشعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال عدوى وال 

 (1)طرية وأحب الفأل قيل وما الفأل قال الكلمة احلسنة". 
 

 ( عدهتن{ .1)¬"لقبل -38 .363

( السنة أن يطلقها لقبل عدهتا طاهرا من غري مجاع حني تطهر 2)¬ قال حممد: طالق
 ( . وهو قول أيب حنيفة والعامة من فقهائنا.3)¬من حيضها قبل أن جيامعها 

 (5)¬( امرأته 4)¬أخربان مالك، أخربان انفع، عن عبد هللا بن عمر أنه طلق  - 553
__________¬ 

ن متعلق مبحذوف حنو مستقبال والغرض منه أومن آمن به وأن الالم يف قوله: }لعدهتن{ 
يطلق يف كل طهر مرة، فإنه إذا طلق يف طهر فقد استقبل العدة، وفيه إشارة إىل أن العدة 
ثالثة قروء مبعىن احليض، ومن قال: إنه الطهر قال معىن قوله: }لعدهتن{ لوقت عدهتن أو 

 ألول عدهتن.

 بال عدهتن.( بضم القاف والباء وإسكان الباء أي استق1)¬

( قوله: طالق السنة ... إخل، بيان ملا أفادته قراءة ابن عمر، ويؤيده ما أخرجه ابن 2)¬
أن  حبونكانوا يستأيب شيبة عن وكيع، عن سفيان، عن مغرية، عن إبراهيم النخعي قال: 

يطلقها واحدة، مث يرتكها حىت حتيض ثالث حيض. وأخرج الدارقطين من حديث معلى بن 
شعيب أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن، عن ابن عمر أنه طلق امرأته منصور، عن 

تطليقة وهي حائض، مث أراد أن يتبعها تطليقتني، فبلغ ذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 
 فقال: ما هكذا أمرك هللا اي ابن عمر، السنة أن تستقبل الطهر، فتطلق لكل قرء.

العدة فإنه إن طلق بعد اجلماع يشتبه العدة  ( لئال يكون عليها حرج من إحصاء3)¬
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 ابلقروء أو بوضع احلمل.

 ( تطليقة واحدة كما يف رواية مسلم.4)¬

 (1)بكسر".  -بنت غفار  -مبد اهلمزة وكسر امليم  -( قوله: امرأته، هي آمنة 5)¬
 

"قال أبو عمر هذا عندان على الوقت املختار ألن مالكا مل خيتلف قوله فيمن -39 .364
ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر يف سقوط الصالة عند خروج الوقت مثل أدرك 

احلائض تطهر ومن جرى جمراها أن تلك الصالة واجبة عليها إبدراك مقدار ركعة من وقتها 
وإن صلت الركعة الثانية مع الطلوع أو بعده وقال الثوري آخر وقتها ما مل تطلع الشمس 

ا ومثل قول الثوري قال أبو حنيفة وأصحابه وكذلك قال أن يسفروا هب وكانوا يستحبون
الشافعي آخر وقتها طلوع الشمس إال أنه يستحب التغليس هبا وال تفوت عنده حىت تطلع 
الشمس قبل أن يصلي منها ركعة بسجدتيها فمن مل يكمل منها ركعة بسجدتيها قبل طلوع 

ن طلوع سواء قال وقت الصبح مالشمس فقد فاتته وقال أمحد بن حنبل مثل قول الشافعي 
الفجر إىل أن تطلع الشمس ومن أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها مع الضرورة 
وهذا كقول الشافعي سواء وال خالف بني العلماء يف ذلك إال أن منهم من جعل آخر وقتها 

ائر وأما سإدراك ركعة منها قبل طلوع الشمس لضرورة وغري ضرورة وهو قول داود وإسحاق 
العلماء فجعلوا هذا وقتا ألصحاب العذر والضرورات وممن ذهب إىل هذا مالك والشافعي 

 (2)واألوزاعي وأمحد ابن حنبل". 
 

 بونكانوا يستح"قال أبو عمر أما حلق رأس الصيب عند العقيقة فإن العلماء -40 .365
لق رأسه ويسمى حيذلك وقد ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال يف حديث العقيقة 

وقال بعضهم يف هذا احلديث وهو حديث مسرة حيلق رأسه ويدمى وال أعلم أحدا من أهل 
العلم قال يدمى رأس الصيب إال احلسن وقتادة فإهنما قاال يطلى رأس الصيب بدم العقيقة 
وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه وحجتهم يف كراهيته قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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يف حديث سلمان بن عامر الضيب وأميطوا عنه األذى فكيف )جيوز( أن يؤمر إبماطة األذى 
عنه وأن حيمل على رأسه األذى وقوله صلى هللا عليه وسلم أميطوا عنه األذى انسخ ملا كان 
عليه أهل اجلاهلية من ختضيب رأس الصيب بدم العقيقة روي عن عائشة رضي هللا عنها أهنا 

اجلاهلية إذا حلقوا رأس الصيب وضعوا دم العقيقة على رأسه بقطنة مغموسة قالت كان أهل 
 (1)يف الدم فأمرهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن جيعلوا مكان الدم خلوقا". 

 

"قال هللا عز وجل يريد هللا بكم اليسر وال يريد بكم العسر أال ترى أن رسول -41 .366
إمثا كان  أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا فإن كانهللا صلى هللا عليه وسلم مل خيري بني 

أبعد الناس منه وفضل السواك جمتمع عليه ال اختالف فيه والصالة عند اجلميع بعد السواك 
أفضل منها قبله وقال األوزاعي رمحه هللا أدركت أهل العلم حيافظون على السواك مع وضوء 

التني ضوء وكانوا أشد حمافظة عليه عند هاتني الصمع كل و  وكانوا يستحبونهالصبح والظهر 
وقال األوزاعي السواك شطر الوضوء وقال وركعة على أثر سواك أفضل من سبعني ركعة بغري 
سواك وقال حيىي بن معني ال يصح حديث الصالة أبثر السواك أفضل من الصالة بغري سواك 

 (2)وهو ابطل وقال الشافعي أحب السواك". 
 

"وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم من وجوه أنه كان يتوضأ ابملد ويغتسل -42 .367
ابلصاع وهي آاثر مشهورة مستعملة عند قوم من الفقهاء وليست أسانيدها مما حيتج به 
والذي اعتمد عليه البخاري وأبو داود يف ابب ما يكفي اجلنب من املاء حديث الفرق 

اثر كلها إمنا رويت إنكارا على اإلابضية ومجلتها تدل على املذكور يف هذا الباب وهذه اآل
أن ال توقيت فيما يكفي من املاء والدليل على ذلك أهنم أمجعوا أن املاء ال يكال للوضوء 
وال للغسل من قال منهم حبديث املد والصاع ومن قال حبديث الفرق ال خيتلفون أنه ال يكال 

ذلك خالفا ولو كانت اآلاثر يف ذلك على التحديد )املاء( لوضوء وال لغسل ال أعلم يف 
اء وأتسيا اقتد كانوا يستحبونهالذي ال يتجاوز استحبااب أو وجواب ما كرهوا الكيل بل 
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برسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال يكرهونه روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال مسعت عبد 
ج قال كال قال وأخربين ابن جريهللا بن عبيد بن عمري يقول صاع للغسل من )غري( أن ي

 (1)قلت لعطاء كم بلغك أنه يكفي اجلنب قال صاع من ماء من غري أن يكال". 
 

"غفر له ما بني اجلمعةإىل اجلمعة وزايدة ثالث أايم ومن مس احلصا فقد لغا -43 .368
وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن األعمش عن إبراهيم قال ما كانوا يرون غسال واجبا إال 

غسل اجلمعة قال عبد الرزاق وأخربان الثوري عن سعد بن  وكانوا يستحبوناجلنابة غسل 
إبراهيم عن عمر بن عبد العزيز عن رجل من أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم قال حق 
هللا على كل مسلم أن يغتسل يف كل سبعة أايم يوما يوم اجلمعة وأن يسنت وأن يصيب من 

أحب القولني إىل سفيان يقول هو واجب يعين وجوب سنة  طيب أهله قال عبد الرزاق وهو
وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن مهام بن احلرث عن ابن مسعود أن 
الغسل يوم اجلمعة سنة وهذا أوىل ما قيل )به( يف هذا الباب وابهلل التوفيق وهو املستعان". 

(2) 
 

مسرة  إىل املدينة إىل أيب فقال صدق "عليه عمر ان بن حصني فكتبوا يف ذلك-44 .369
قال أبو داود وحدثنا أبو بكر حممد بن خالد قال حدثنا خالد بن احلارث قال حدثنا أشعث 
عن احلسن عن مسرة بن جندب عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتني إذا 

سن عن دة عن احلاستفتح وإذا فرغ من القراءة كلها )مث ذكر معىن حديث يونس وروى قتا
أن يسكت عند فراغه من السورة لئال يصل  كانوا يستحبونمسرة مثله( وقال أبو داود 

التكبري ابلقراءة وروى أبو زرعة عن أيب هريرة قال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا  
 تكرب يف الصالة سكت بني التكبرية والقراءة قال أبو عمر فذهب هؤالء إىل أن اإلمام يسك

سكتات على ما يف هذه اآلاثر ويتحني املأموم تلك السكتات من إمامه يف إمامته فيقرأ 
فيها أبم القرآن قال األوزاعي والشافعي وأبو ثور حق على اإلمام أن يسكت سكتة بعد 
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التكبرية األوىل ويسكت بعد قراءته لفاحتة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاحتة الكتاب فإن مل 
 (1)يفعل فاقرأ". 

 

"وهللا أعلم إال أنه قال على شقه األيسر وسيأيت من هذا املعىن ذكر كاف يف -45 .370
ابب أيب الزاند وقد مضى القول مستوعبا يف سرت العورة يف ابب ابن شهاب عن سعيد بن 
املسيب واحلمد هلل وأما كشف الفرج فحرام يف هذه اللبسة ويف غريها ال حيل ألحد أن يبدي 

ىل آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إال من كانت حليلته امرأته أو عورته ويكشف فرجه إ
سريته وهذا ما ال أعلم فيه خالفا بني املسلمني وحسبك قول هللا عز وجل اي بين آدم خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وأمجعوا أنه أراد بذلك سرت العورة ألهنم كانوا يطوفون عراة فنزلت 

العورة فرض عن عيون اآلدميني واختلفوا أهي من فرائض  هذه اآلية وأمجعوا على أن سرت
أحد  أن ال يكشف كانوا يستحبونالصالة أم ال وقد ذكران ذلك يف غري هذا املوضع وقد 

عورته يف اخلالء وقد روينا أن يف بعض ما أوحى هللا عز وجل إىل إبراهيم عليه الصالة والسالم 
 اختذ السراويل وهو أول من اختذها وقال هللاإن استطعت أن ال تري األرض عورتك فافعل ف

 (2)تعاىل ملة أبيكم إبراهيم". 
 

"وهللا أعلم إال أنه قال على شقه األيسر وسيأيت من هذا املعىن ذكر كاف يف -46 .371
ابب أيب الزاند وقد مضى القول مستوعبا يف سرت العورة يف ابب ابن شهاب عن سعيد بن 

دي ج فحرام يف هذه اللبسة ويف غريها ال حيل ألحد أن يباملسيب واحلمد هلل وأما كشف الفر 
عورته ويكشف فرجه إىل آدمي ينظر إليه من رجل أو امرأة إال من كانت حليلته امرأته أو 
سريته وهذا ما ال أعلم فيه خالفا بني املسلمني وحسبك قول هللا عز وجل اي بين آدم خذوا 

 سرت العورة ألهنم كانوا يطوفون عراة فنزلت زينتكم عند كل مسجد وأمجعوا أنه أراد بذلك
هذه اآلية وأمجعوا على أن سرت العورة فرض عن عيون اآلدميني واختلفوا أهي من فرائض 

أحد  أن ال يكشف كانوا يستحبونالصالة أم ال وقد ذكران ذلك يف غري هذا املوضع وقد 
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لصالة والسالم ىل إبراهيم عليه اعورته يف اخلالء وقد روينا أن يف بعض ما أوحى هللا عز وجل إ
إن استطعت أن ال تري األرض عورتك فافعل فاختذ السراويل وهو أول من اختذها وقال هللا 

 (1)تعاىل ملة أبيكم إبراهيم". 
 

"خطمة عن أسيد بن ظهري وروي من حديث أهل املدينة وهو حديث ال تقوم -47 .372
به حجة عن املسور بن خمرمة مسع عمر بن اخلطاب يقول احلمد هلل الذي قرب منا مسجد 
قباء ولو كان أبفق من اآلفاق لضربنا إليه أكباد اإلبل وروى ابن انفع عن مالك أنه سئل 

ليك أو ماشيا ويف أي يوم ترى ذلك قال مالك ال أابيل عن إتيان مسجد قباء راكبا أحب إ
يف أي يوم جئت وال أابيل مشيت إليه أو ركبت وليس إتيانه بواجب وال أرى به أبسا قال 

ت إتيانه وقصده يف سب كانوا يستحبونأبو عمر وقد جاء عن طائفة من العلماء أهنم 
ضرار لفئة الذين بنوا مسجد الللصالة فيه على ما جاء يف ذلك قال أبو عمر اختلف يف ا

)بقباء( ويف الذين بنوا املسجد الذي أسس على التقوى )فيه( إن كان هو ذلك فذكر معمر 
عن أيوب عن سعيد بن جبري يف قوله الذين اختذوا مسجدا ضرارا اآلية قال هم حي من 

مرو بن عاألنصار يقال هلم بنو غنم قال والذين بنوا املسجد الذي أسس على التقوى بنو 
عوف وقال ابن جريج بنو عمرو بن عوف استأذنوا النيب صلى هللا عليه وسلم يف بنيانه فأذن 
هلم ففرغوا منه يوم اجلمعة فصلوا فيه يوم اجلمعة ويوم السبت ويوم األحد واهنار يوم االثنني 

 (2)يف انر جهنم". 
 

هر يطلق يف ط"قالوا فالطهر األول جعل لْلصالح وهو الوطء مث مل جيز أن -48 .373
وطئ فيه ملا ذكران وقد قيل إنه لو أبيح له أن يطلقها بعد الطهر من تلك احليضة كان كأنه 
قد أمر أبن يراجعها ليطلقها فأشبه النكاح إىل أجل ونكاح املتعة فلم جيعل له ذلك حىت 

 ةيطأ )هذا كله مذهب احلجازيني الذين يذهبون إىل أن األقراء األطهار( ويف هذه املسأل
وجوه كثرية واعتالالت للمخالفني يطول ذكرها واستدل قوم على أن الطالق للعدة والسنة 
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يكون ثالاث مفرتقات هبذا احلديث قالوا طالق السنة أن يكون بني كل تطليقتني حيضة 
ه يف كل أن يطلق الرجل امرأت وكانوا يستحبونلقوله مث حتيض مث تطهر مث إن شاء طلق 

ا للعلماء يف كيفية الطالق للسنة وما أمجعوا عليه من ذلك وما طهر تطليقة وسنذكر م
اختلفوا فيه منه يف هذا الباب إن شاء هللا ويف هذا احلديث من الفقه أن الطالق مباح ألن 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إمنا كره له ذلك الطالق ألنه طلق امرأته يف احليض فأمره 

 (1)مبراجعتها من ذلك واملطلق". 
 

"حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا حممد -49 .374
بن عبد السالم قال حدثنا حممد بن بشار قال حدثنا حممد وحيىي قاال حدثنا شعبة قال 
مسعت قتادة حيدث عن سعيد بن املسيب أن أاب هريرة ترك فتياه بعد ذلك حدثنا عبد الوارث 

مد بن اجلهم قال حدثنا عبد الوهاب أخربان سعيد عن قتادة قال حدثنا قاسم قال حدثنا حم
عن سعيد بن املسيب أن أاب هريرة رجع عن قوله ذلك قبل موته أخربان حممد بن إبراهيم قال 
حدثنا حممد بن معاوية قال حدثنا أمحد ابن شعيب قال أخربان عبد امللك بن شعيب بن 

 بن عن ابن شهاب قال أخربين عبيد هللا الليث قال حدثين أيب عن جدي قال حدثين عقيل
عبد هللا بن عمر أنه احتلم ليال يف رمضان فاستيقظ قبل أن يطلع الفجر مث انم قبل أن 

طر يغتسل فلم يستيقظ حىت أصبح قال فلقيت أاب هريرة حني أصبحت فاستفتيته فقال تف
ال عبيد هللا جنبا ق فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر ابلفطر إذا أصبح الرجل

فجئت عبد هللا بن عمر فذكرت له الذي أفتاين أبو هريرة قال أقسم ابهلل لئن أفطرت ألوجعن 
متينك فإن بدالك فصم يوما آخر قال أبو عمر مل خيتلف فقهاء األمصار ابحلجاز والعراق 

لتابعني ا يف الصائم يف رمضان وغريه يصبح جنبا أنه يصوم ذلك اليوم وجيزيه وروي عن بعض
ملن أصبح جنبا يف رمضان أن يصوم ذلك اليوم ويبدله ومال إليه  كانوا يستحبونأهنم 

 (2)احلسن بن صاحل بن حي وهو". 
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"قال حدثنا ابن هليعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد هللا بن -50 .375
م قال خري األمساء لعامر اليحصيب عن معاوية بن أيب سفيان أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

عبد هللا وعبد الرمحن وحارث ومهام حارث حيرث لدنياه ومهام يهم ابخلري وشر األمساء حرب 
ومرة وهذا مما قلنا من ابب الفأل ألنه صلى هللا عليه وسلم كان يعجبه االسم احلسن والفأل 

 احلسن وكان يكره االسم القبيح ألنه كان يتفاءل ابحلسن من األمساء

عبد الرمحن بن حيىي قراءة مين عليه أن علي بن حممد بن مسرور الدابغ حدثهم قال  أخربان
حدثنا أمحد بن داود قال حدثنا سحنون قال حدثنا ابن وهب قال حدثين ابن هليعة عن 
احلرث بن يزيد عن عبد الرمحن بن جبري عن يعيش الغفاري قال دعا النيب صلى هللا عليه 

حيلبها فقام رجل فقال ما امسك قال مرة قال اقعد مث قام آخر وسلم يوما بناقة فقال من 
 فقال ما اسم قال مجرة قال اقعد مث قام رجل فقال ما امسك قال يعيش قال احلبها

وروى محاد بن سلمة عن محيد عن بكر بن عبد هللا املزين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
 راشد اي مبارك كان إذا توجه حلاجة حيب أن يسمع اي جنيح اي

أخربان عبد هللا حدثنا احلسن بن إمساعيل حدثنا عبد العزيز بن يعلى حدثنا احلسن بن 
انوا كالقاسم الدمشقي حدثنا أبو أمية حدثنا األصمعي عن ابن عون عن ابن سريين قال 

 (1)الفأل".  يستحبون
 

أل قال الكلمة الف"هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ال طرية وخريها الفأل قيل وما -51 .376
 الصاحلة يسمعها أحدكم

قال أبو عمر مها حديثان عند الزهري هبذين اإلسنادين فحديث أيب سلمة فيه ال عدوى 
 وال هامة وال صفر وليس فيه ذكر الفأل وحديث عبيد هللا فيه ال طرية وخريها الفأل

 وليس فيه ال عدوى وال صفر

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال عدوى وقد روى شعبة وهشام عن قتادة عن أنس أن ر 
وال طرية ويعجبين الفأل الصاحل أو قال وأحب الفأل الصاحل قيل اي رسول هللا وما الفأل قال 

 الكلمة الطيبة أو قال الكلمة احلسنة
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أخربان حممد بن زكرايء قال حدثنا أمحد بن سعيد قال حدثنا أمحد بن خالد قال حدثنا 
ك قال حدثنا عبد الرمحن ابن أخي األصمعي قال حدثنا عمي عن ابن مروان بن عبد املل

 الفأل ويكرهون الطرية قال فقلت البن عون اي كانوا يستحبونعون عن ابن سريين قال 
 أاب عون ما الفأل قال أن تكون ابغيا فتسمع اي واجد أو تكون مريضا فتسمع اي سامل

ا أمحد احلسن بن إمساعيل بن حممد قال حدثنأخربان عبد هللا بن حممد بن يوسف قال حدثنا 
 (1)بن عاصم أبو جعفر احلافظ". 

 

 "الفجر-52 .377

وعن علي أنه كرب يف القنوت حني فرغ من القراءة وحني ركع ويف رواية كان يفتتح القنوت 
بتكبرية وكان عبد هللا بن مسعود يكرب يف الوتر إذا فرغ من قراءته حني يقنت وإذا فرغ من 

الرباء أنه كان إذا فرغ من السورة كرب مث قنت وعن إبراهيم يف القنوت يف الوتر  القنوت وعن
فرغ من القراءة  إذا كانوا يستحبونإذا فرغ من القراءة كرب مث قنت مث كرب وركع وعن سفيان 

يف الركعة الثالثة من الوتر أن يكرب مث يقنت وعن أمحد إذا كان يقنت قبل الركوع افتتح 
 ةالقنوت بتكبري 

 قلت مل أقف على حديث مرفوع يف التكبري للقنوت ومل أقف على أسانيد هذه اآلاثر

وأما رفع اليدين يف قنوت الوتر فلم أقف على حديث مرفوع فيه أيضا نعم جاء فيه عن بن 
مسعود من فعله فروى البخاري يف جزء رفع اليدين عن األسود عن عبد هللا رضي هللا عنه 

 ركعة من الوتر قل هو هللا أحد مث يرفع يديه فيقنت قبل الركعةأنه كان يقرأ يف آخر 

وقد عقد حممد بن نصر اباب بلفظ ابب رفع األيدي عند القنوت وذكر فيه عن األسود أن 
 عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه كان يرفع يديه يف القنوت إىل صدره

 ج ضبعيهرفع يديه حىت خير وعن أيب عثمان النهدي كان عمر يقنت بنا يف صالة الغداة وي

وكان أبو هريرة يرفع يديه يف قنوته يف شهر رمضان وعن أيب قالبة ومكحول أهنما كاان يرفعان 
أيديهما يف قنوت رمضان وذكر آاثرا أخرى عن التابعني وغريهم بعضها يف ثبوت رفع اليدين 

 وبعضها يف نفيه من شاء الوقوف عليها فلريجع إىل كتاب قيام الليل
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د استدل احلنفية على ثبوت رفع اليدين يف قنوت الوتر كرفعهما عند التحرمية هبذه اآلاثر وق
ويف االستدالل هبا على هذا املطلوب نظر إذ ليس فيها ما يدل على هذا بل الظاهر منها 

 ثبوت رفع اليدين كرفعهما يف الدعاء فإن القنوت دعاء

 

 )ابب ما جاء يف الرجل ينام عن الوتر( - 1

[ قوله )أخربان عبد الرمحن بن زيد بن أسلم( ضعيف ضعفه أمحد وبن املديين 465ينسى ] أو
 (1)والنسائي وغريهم )عن أبيه( زيد بن أسلم العدوي موىل عمر بن اخلطاب ثقة". 

 

 "والتنوين وتركه وهو املسمى اآلن بباب الشبيكة-53 .378

اخلروج من الثنية العليا و  قال الطييب رضي هللا عنه يستحب عند الشافعية دخول مكة من
السفلى سواء كانت هذه الثنية على طريق مكة كاملدين أوال كاليمين قيل إمنا فعل صلى هللا 
عليه وسلم هذه املخالفة يف الطريق داخال أو خارجا للفأل بتغيري احلال إىل أكمل منه كما 

 فعل يف العيد وليشهد الطريقان وليتربك به أهلهما انتهى

  يف املعىن الذي ألجله خالف النيب صلى هللا عليه وسلم بني طريقيه وجوه أخرقلت قد بني
 ذكرها احلافظ يف الفتح مفصال

قوله )ويف الباب عن بن عمر رضي هللا عنه( قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا دخل 
جلماعة إال امكة دخل من الثنية العليا اليت ابلبطحاء وإذا خرج خرج من الثنية السفلى رواه 

 الرتمذي

 قوله )حديث عائشة حديث حسن صحيح( وأخرجه البخاري ومسلم

 

 )ابب ما جاء يف دخول النيب صلى هللا عليه وسلم( - 8

[ قوله )أخربان العمري( بضم العني وفتح امليم وشدة التحتانية هو عبيد هللا 854مكة هنارا ]
ن املدين ثقة ثبت قدمه أمحد ببن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العمري 

 صاحل على مالك يف انفع من اخلامسة عابد
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قوله )دخل مكة هنارا( وروى البخاري يف صحيحه عن بن عمر قال ابت النيب صلى هللا 
 عليه وسلم بذي طوى حىت أصبح مث دخل مكة وكان بن عمر يفعله

عليه  لم يقع منه صلى هللاقال احلافظ وهو ظاهر يف الدخول هنارا قال وأما الدخول ليال ف
وسلم إال يف عمرة اجلعرانة فإنه صلى هللا عليه وسلم أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال 

 فقضى أمر العمرة مث رجع ليال فأصبح ابجلعرانة كبائت

كما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث حمرش الكعيب وترجم عليه النسائي دخول مكة 
مكة هنارا".  أن يدخلوا كانوا يستحبونعن إبراهيم النخعي قال  ليال وروى سعيد بن منصور

(1) 
 

 "والثلث كبري أو كثري-54 .379

قال احلافظ يف الفتح قوله ألن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هو كالتعليل ملا اختاره 
من النقصان عن الثلث وكأن بن عباس أخذ ذلك من وصفه صلى هللا عليه وسلم الثلث 

انتهى )قال أبو عبد الرمحن فنحن نستحب أن ينقص من الثلث لقول رسول هللا ابلكثرة 
 صلى هللا عليه وسلم والثلث كبري( يعين لوصفه صلى هللا عليه وسلم الثلث ابلكثرة وكذلك

 قال بن عباس رضي هللا عنه كما عرفت آنفا

 غنياء فالكانوا أوقال النووي يف شرح مسلم إن كان الورثة فقراء استحب أن ينقص منه وإن  

 قوله )ويف الباب عن بن عباس( أخرجه البخاري ومسلم وتقدم لفظه

 قوله )حديث سعد حديث حسن صحيح( وأخرجه البخاري ومسلم

 قوله )وقد روي عنه كبري( أي ابملوحدة )ويروى كثري( أي ابملثلثة

ال العيين ثلث( ققوله )والعمل على هذا عند أهل العلم ال يرون أن يوصي الرجل أبكثر من ال
يف شرح البخاري إذا أوصى املسلم أبكثر من ثلث ماله فإن مل يكن له ورثة جاز وإن كان 

 له ورثة فإن أجازوا جازت الوصية وإن ردوا بطلت الوصية

وقال مالك والشافعي وأمحد ال جيوز إال يف الثلث ويوضع الثلثان لبيت املال انتهى 
 )ويستحبون أن ينقص من الثلث
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( يف الوصية اخلمس دون الربع والربع دون الثلث إخل كانوا يستحبونسفيان الثوري  وقال
قال العيين يف شرح البخاري اعلم أن اإلمجاع قائم على أن الوصية ابلثلث جائزة وأوصى 

 الزبري رضي هللا عنه ابلثلث

عن ف واختلف العلماء يف القدر الذي جتوز الوصية به هل هو اخلمس أو السدس أو الربع
 أيب بكر رضي هللا عنه أنه أوصى ابخلمس وقال إن هللا تعاىل رضي من غنائم املؤمنني ابخلمس

 وقال معمر عن قتادة أوصى عمر رضي هللا عنه ابلربع

 (1)وقال إسحاق السنة الربع كما". 
 

 "احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها-55 .380

ة حىت سأل ما يسقط عين حق املرضعواملراد مبذمة الرضاع احلق الالزم بسبب الرضاع فكأنه 
 أكون قد أديته كامال

 أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا انتهى وكانوا يستحبون

 )فقال غرة( أي مملوك )عبد أو أمة( ابلرفع والتنوين بدل من غرة

 وقيل الغرة ال تطلق إال على األبيض من الرقيق وقيل هي أنفس شيء ميلك

الغرة اململوك وأصلها البياض يف جهة الفرس مث استعري ألكرم كل شيء كقوهلم  قال الطييب
 غرة القوم سيدهم وملا كان اإلنسان اململوك خري ما ميلك مسي غرة

وملا جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت جبنس فعلها )هذا حديث حسن صحيح( وأخرجه 
 أمحد وأبو داود والنسائي

 مي( مقبول من الثالثة وألبيه صحبةقوله )عن حجاج بن حجاج األسل

قال احلافظ وقال اخلزرجي يف ترمجته حجازي عن أبيه حجاج بن مالك وعنه عروة له عندهم 
فرد حديث )عن أبيه( حجاج بن مالك بن عومير بن أيب أسيد األسلمي صحايب له حديث 

عن حجاج  هيف الرضاع كذا يف التقريب )وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي
بن أيب حجاج عن أبيه( فقال عن حجاج بن أيب حجاج وهو غري حمفوظ والصحيح عن 
حجاج بن حجاج كما روى حيىي القطان وحامت بن إمساعيل وغريمها )وقال معىن قوله ما 
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يذهب عن مذمة الرضاع إخل( أي قال أبو عيسى معىن قوله إخل وأرجع الشيخ سراج أمحد 
 ضمريه

عروة )يقول إمنا يعين ذمام الرضاعة وحقها( قال يف القاموس الذمام واملذمة  قال إىل هشام بن
 احلق واحلرمة

 قوله )ويروى عن أيب الطفيل قال كنت جالسا إخل( أخرجه أبو داود

 وأبو الطفيل ابلتصغري وهو عامر بن واثلة الليثي

سلم رداءه". و  وهو آخر من مات من الصحابة يف مجيع األرض )فبسط النيب صلى هللا عليه
(1) 
 

"إذا أكل بعث إليه بفضله( قال النووي قال العلماء يف هذا إنه يستحب -56 .381
لآلكل والشارب أن يفضل مما أيكل ويشرب فضلة ليواسي هبا من بعده السيما إن كان مما 
يتربك بفضلته وكذا إذا كان يف الطعام قلة وهلم إليه حاجة ويتأكد هذا يف حق الضيف 

نت عادة أهل الطعام أن خيرجوا كل ما عندهم وينتظر عياهلم الفضلة كما السيما إن كا
كورة وهذا إفضال هذه الفضلة املذ  كانوا يستحبونيفعله كثري من الناس ونقلوا أن السلف 

احلديث أصل ذلك كله )أحرام هو قال ال ولكين أكرهه من أجل رحيه( هذا تصريح إبابحة 
 ن أراد حضور املسجدالثوم وهو جمموع عليه لكن يكره مل

 أو حضور مجع يف غري املسجد أو خماطبة الكبار ويلحق ابلثوم كل ماله رائحة كريهة

قال النووي واختلف أصحابنا يف حكم الثوم يف حقه صلى هللا عليه وسلم وكذلك البصل 
والكراث وحنوها فقال بعض أصحابنا هي حمرمة عليه واألصح عندهم أهنا مكروهة كراهة 

ليست حمرمة لعموم قوله صلى هللا عليه وسلم ال يف جواب قوله أحرام هي ومن قال تنزيه 
 ابألول يقول معىن احلديث ليس حبرام يف حقكم انتهى

 قوله هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم

 

 )ابب ما جاء يف الرخصة يف أكل الثوم مطبوخا( - 4
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[ قوله )حدثنا حممد بن مدويه( هو حممد بن أمحد بن احلسني بن مدويه القرشي 1808]
أبو عبد الرمحن الرتمذي قوله )حدثنا مسدد( بن مسرهد بن مسربل بن مستورد األسدي 
البصري أبو احلسن ثقة حافظ يقال إنه أول من صنف املسند ابلبصرة من العاشرة ويقال 

 يز كذا يف التقريب )حدثنا اجلراح بن مليح( بن عدي الرؤاسيامسه عبد امللك بن عبد العز 
والد وكيع صدوق يهم من السابعة قوله )عن أيب إسحاق( هو السبيعي )عن شريك بن 
حنبل( العبسي الكويف وقيل بن شرحبيل ثقة من الثانية ومل يثبت أن له صحبة كذا يف 

 التقريب

 انتهى داود والرتمذي حديثا يف الثوم وقال يف هتذيب التهذيب يف ترمجته روى له أبو

قوله )ال يصلح( بصيغة اجملهول قوله )عن أكل الثوم( ويف معناه البصل والكراث وحنومها". 
(1) 
 

"املؤمن، فأما األنبياء عليهم السالم، فال يقبضون حىت خيريوا. قال احلسن: ملا  -57 .382
ىت إن ا أحبوا من حتفة وكرامة حكرهت األنبياء املوت، هون هللا عليهم بلقاء هللا، وبكل م

شة: ما قالت عائ»نفس أحدهم تنزع من بني جنبيه وهو حيب ذلك ملا قد مثل له. وقد 
أغبط أحدا يهون هللا عليه املوت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول هللا صلى هللا عليه 

ء، اوسلم، قالت: كانت عنده قدح من ماء، فيدخل يده يف القدح، مث ميسح وجهه ابمل
ويقول: اللهم أعين على سكرات املوت قالت: وجعل يقول: ال إله إال هللا إن للموت 

أنه صلى هللا عليه وسلم كان يقول: اللهم إنك أتخذ »وجاء يف حديث مرسل « . لسكرات
. وقد كان  «الروح من بني العصب والقصب واألانمل، اللهم فأعين على املوت وهونه علي

تهد عند املوت، كما قال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن بعض السلف يستحب أن جي
 ستحبونكانوا يهتون علي سكرات املوت، إنه آلخر ما يكفر به عن املؤمن. وقال النخعي: 

أن جيهدوا عند املوت. وكان بعضهم خيشى من تشديد املوت أن يفنت، وإذا أراد هللا أن 
وسلم، قال:  ني " عن النيب صلى هللا عليهيهون على العبد املوت هونه عليه. ويف " الصحيح

إن املؤمن إذا حضره املوت، بشر برضوان من هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما »
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 (1)أمامه،". 
 

( . وجاء 1)¬"قالت: وجعل يقول: ))ال إله إال هللا إن للموت لسكرات(( -58 .383
من  إنك أتخذ الروح كان يقول: ))اللهم  -صلى هللا عليه وسلم  -يف حديث مرسل أنه 

 ( .2)¬بني العصب والقصب واألانمل، اللهم فأعين على املوت وهونه علي(( 

 وقد كان بعض السلف يستحب أن جيهد عند املوت، كما قال عمر بن

عبد العزيز: ما أحب أن هتون علي سكرات املوت، إنه آلخر ما يكفر به عن املؤمن 
 ( .4)¬جيهدوا عند املوت أن  كانوا يستحبون( . وقال النخعي: 3)¬

 وكان بعضهم خيشى من تشديد املوت أن يفنت، وإذا أراد هللا أن يهون على

 ،-صلى هللا عليه وسلم  -( عن النيب 5)¬العبد املوت هونه عليه. ويف " الصحيح " 
قال: ))إن املؤمن إذا حضره املوت، بشر برضوان هللا وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما 

 حب لقاء هللا، وأحبأمامه، فأ

_________¬ 

 ( .6510) 8/133( أخرجه: البخاري 1)¬

( أخرجه: ابن أيب الدنيا يف كتاب " املوت " كما قال احلافظ العراقي يف " ختريج 2)¬
 ( ، واملرسل أحد أنواع احلديث الضعيف.3930) 6/2495أحاديث اإلحياء " 

 .5/317يم يف " احللية " ( ، وأبو نع1718( أخرجه: أمحد يف " الزهد " )3)¬
 بنحوه. 4/232( أخرجه: أبو نعيم يف " احللية " 4)¬

 (2)( من حديث عبادة بن الصامت، به.". 6507) 8/132( صحيح البخاري 5)¬
 

حدثنا أبو مروان حممد بن عثمان العثماين ويعقوب بن محيد بن   - 1366"-59 .384
ن سلمة وأيب عبد هللا األغر ع كاسب قاال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أيب

 أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعاىل حني يبقى ثلث»أيب هريرة 
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 الليل اآلخر كل ليلة فيقول من يسألين فأعطيه من يدعوين فأستجيب له من يستغفرين فأغفر
 «صالة آخر الليل على أوله كانوا يستحبونله حىت يطلع الفجر فلذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: )ينزل ربنا( حقيقة النزول تفوض إىل علم هللا تعاىل نعم القدر املقصود ابإلفهام يعرفه  
 (1)كل واحد وهو أن ذلك الوقت قرب". 

 

[ من فتنة احمليا هو ابلقصر مفعل من احلياة أريد به احلياة وابملمات 2060"]-60 .385
 الفتنة هي االمتحان واالختبار واملراد ها هنا سؤال امللكني روى املوت قوله فذكر الفتنة اخل

أمحد يف كتاب الزهد وأبو نعيم يف احللية عن طاوس قال إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 
 (2)أن يطعموا عنهم تلك األايم".  وكانوا يستحبون

 

ن يطعموا أ فكانوا يستحبون"طاوس قال إن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا -61 .386
عنهم تلك األايم وروى بن جريج يف مصنفه عن احلرث بن أيب احلرث عن عبيد بن عمري 
قال يفنت رجالن مؤمن ومنافق فأما املؤمن فيفنت سبعا وأما املنافق فيفنت أربعني صباحا قد 
أوحي إيل أنكم تفتنون يف القبور قال يف النهاية يريد مسألة منكر ونكري من الفتنة وهي 

متحان واالختبار قريبا من فتنة الدجال قال الكرماين وجه الشبه بني الفتنتني الشدة واهلول اال
 (3)والعموم". 

 

[ ما يذهب عين مذمة الرضاع قال غرة عبد أو أمة قال يف النهاية 3329"]-62 .387
املذمة ابلفتح مفعلة من الذم وابلكسر من الذمة والذمام وقيل هي ابلكسر والفتح احلق 

مة اليت يذم مضيعها واملراد مبذمة الرضاع احلق الالزم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما واحلر 
لمرضعة عند أن يهبوا ل وكانوا يستحبونيسقط عين حق املرضعة حىت أكون قد أديته كامال 
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 (1)فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا". 
 

 ال:ق -صلى هللا عليه وسلم  -وعن معقل بن يسار أن النيب  -( 502")-63 .388
 رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.« اقرءوا على مواتكم يس»

عليه واملواالة لئال يضجر، ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم مبا ال Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ال إ يليق قالوا: وإذا تكلم مرة فيعاد عليه العرض ليكون آخر كالمه، وكأن املراد بقوله: ال إله

 هللا أي، وقول حممد رسول هللا فإهنا ال تقبل إحدامها إال ابألخرى كما علم.

 -عرضه »واملراد مبواتكم موتى املسلمني، وأما موتى غريهم فيعرض عليهم اإلسالم كما 
على عمه عند السياق وعلى الذمي الذي كان خيدمه فعاده وعرض  -صلى هللا عليه وسلم 
نه خص يف احلديث موتى أهل اإلسالم؛ ألهنم الذين يقبلون ذلك؛ وكأ« عليه اإلسالم فأسلم

وألن حضور أهل اإلسالم عندهم هو األغلب خبالف الكفار فالغالب أنه ال حيضر مواتهم 
 إال الكفار

1 - 
)فائدة( حيسن أن يذكر املريض بسعة رمحة هللا ولطفه وبره فيحسن ظنه بربه ملا أخرجه مسلم 

ال ميوتن »يقول قبل موته:  -صلى هللا عليه وسلم  -سول هللا من حديث جابر " مسعت ر 
قال »ويف الصحيحني مرفوعا من حديث أيب هريرة قال « أحدكم إال وهو حيسن الظن ابهلل

أن يلقنوا  ونكانوا يستحبوروى ابن أيب الدنيا عن إبراهيم " قال « هللا أان عند ظن عبدي يب
 ظنه بربه ".العبد حماسن عمله عند موته لكي حيسن 

وقد قال بعض أئمة العلم إنه حيسن مجع أربعني حديثا يف الرجاء تقرأ على املريض فيشتد 
حسن ظنه ابهلل فإنه تعاىل عند ظن عبده به، وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق 

ه وسلم صلى هللا علي -أنه »املوت فهو حممود أخرجه الرتمذي إبسناد جيد من حديث أنس 
 -على شاب وهو يف املوت فقيل كيف جتدك قال: أرجو هللا وأخاف ذنويب فقال دخل  -

: ال جيتمعان يف قلب عبد يف مثل هذا املوطن إال أعطاه هللا ما -صلى هللا عليه وسلم 
 «يرجوه، وأمنه مما خياف.
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1 - 
 ن)فائدة( أخرى: ينبغي أن يوجه من هو يف السياق إىل القبلة ملا أخرجه احلاكم وصححه م

اء بن حني قدم املدينة سأل عن الرب  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »حديث أيب قتادة 
معرور قالوا: تويف، وأوصى بثلث ماله لك اي رسول هللا، وأوصى أن يوجه القبلة إذا احتضر 

 : أصاب الفطرة، وقد رددت ثلثه على ولده مث-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا 
: ال أعلم ، وقال احلاكم« ه، وقال: اللهم اغفر له وأدخله جنتك وقد فعلتذهب فصلى علي

 (1)يف توجيه احملتضر للقبلة غريه.". 
 

ا كانو قال:  -أحد التابعني  -رضي هللا عنه  -"وعن ضمرة بن حبيب -64 .389
إذا سوي على امليت قربه، وانصرف الناس عنه. أن يقال عند قربه: اي فالن، قل:  يستحبون

إال هللا، ثالث مرات، اي فالن: قل ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد، رواه سعيد  ال إله
 وللطرباين حنوه من حديث أيب أمامة مرفوعا مطوال. -بن منصور موقوفا 

 ]تلقني امليت[ Qـــــــــــــــــــــــــــــ

اء املهملة ابحل )وعن ضمرة بفتح الضاد املعجمة وسكون امليم ابن حبيب ابحلاء املهملة(
مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة أحد التابعني محصي ثقة روى عن شداد بن أوس وغريه 
)قال: كانوا( ظاهره الصحابة الذين أدركهم )يستحبون إذا سوي( بضم السني. املهملة مغري 
 الصيغة من التسوية )على امليت قربه وانصرف الناس عنه أن يقال عند قربه: اي فالن قل: ال
إله إال هللا ثالث مرات اي فالن قل: ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي حممد. رواه سعيد بن 
منصور موقوفا( على ضمرة بن حبيب )وللطرباين حنوه من حديث أيب أمامة مطوال( ولفظه 

أن  -صلى هللا عليه وسلم  -إذا أان مت فاصنعوا يب كما أمر رسول هللا »عن أيب أمامة 
كم فقال: إذا مات أحد من إخوان -صلى هللا عليه وسلم  -أمران رسول هللا نصنع مبواتان، 

 فسويتم الرتاب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل: اي فالن ابن فالنة فإنه يسمعه
وال جييب مث يقول: اي فالن ابن فالنة فإنه يقول: أرشدان رمحك هللا ولكن ال تشعرون فليقل: 

يف الدنيا من شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وأنك  اذكر ما كنت عليه
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رضيت ابهلل راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا وابلقرآن إماما فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد 
منهما بيد صاحبه، فيقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من قد لقن حجته فقال رجل: اي رسول 

سناده قال املصنف: إ« ال: ينسبه إىل أمه حواء اي فالن بن حواءهللا فإن مل يعرف أمه ق
صاحل وقد قواه أيضا يف األحكام له قلت قال اهليثمي بعد سياقه ما لفظه: أخرجه الطرباين 

 يف الكبري " ويف إسناده مجاعة مل أعرفهم ويف هامشه: فيه عاصم بن عبد هللا ضعيف.

دي بيض له أبو حامت قال األثرم: قلت ألمحد بن مث قال والراوي عن أيب أمامة سعيد األز 
حنبل هذا الذي تصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقول: اي فالن ابن فالنة قال: ما 
رأيت أحدا يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية ويروى فيه عن أيب بكر بن أيب مرمي 

التلقني  ية وقال يف املنار: إن حديثعن أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وقد ذهب إليه الشافع
 (1)هذا حديث ال يشك أهل املعرفة ابحلديث يف وضعه وأنه". 

 

 "وعمرو: ابن دينار.-65 .390

 -ابلنون والفاء والذال املعجمة وقيل: ابملهملة -وأبو معبد: انفذ
 القرشي اهلامشي احلجازي موىل عبد هللا بن عباس. مسع: عبد هللا بن

 و بن دينار، وأبو الزبري املكي، والقاسم بنعباس. روي عنه: عمر 

 أيب بزة، قال أمحد وأبو زمعة: ثقة. مات ابملدينة سنة أربع ومائة.

 ( .1روي له اجلماعة )

 قوله: " يعلم" على صيغة اجملهول. وهبذا استدل بعض السلف أنه

بن حزم ا يستحب رفع الصوت ابلتكبري والذكر عقيب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين:
 الظاهر". وقال ابن بالل: أصحاب املذاهب

ب[  -2/56املتنوعة وغريهم متفقون على عدم استحباب/ رفع الصوت ابلتكبري والذكر ]
 حاشا ابن حزم. ومحل الشافعي هذا احلديث على أنه جهر ليعلمهم صفة

 الذكر؛ ال ابنه كان دائما، قال: وأختار لْلمام واملأموم أن يذكر هللا بعد

 الفراغ من الصالة وخيفيان ذلك، إال أن يقصدا التعليم فيعلما مث يسرا.
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 وقال الطربي: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من األمراء

 والوالة، يكرب بعد صالته ويكرب من خلفه، وقال غريه: مل أجد أحدا

 كانوا يستحبونمن الفقهاء قال هبذا إال ابن حبيب يف "الواضحة": 

 كبري يف العساكر والبعوث إثر صالة الصبح والعشاء. وروي ابنالت

 القاسم، عن مالك: إنه حمدث. وعن عبيدة: هو بدعة. وقال ابن

 بالل: وقول ابن عباس هذا فيه داللة أنه مل يكن يفعل حني حدث به

 ألنه لو كان يفعل مل يكن لقوله معىن، فكان التكبري أبثر الصلوات مل

 طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس بالزم يواظب الرسول عليه

 فرتكوه خشية أن يظن أنه مما ال تتم الصالة إال به، فلذلك كرهه من كرهه

 من الفقهاء، وفيه داللة أن ابن عباس كان يصلي يف أخرايت الصفوف

 لكونه صغريا. واحلديث: أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي.

__________ 

 (1)( .". 6358/ 29( املصدر السابق )1)
 

"قريبا من فتنة الدجال، وال يتكرر مع قوله: )عذاب القرب( ؛ ألن العذاب -66 .391
مرتب على الفتنة والسبب غري املسبب، وقيل: فتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب، واملمات: 
السؤال يف القرب مع احلرية، وهو من العام بعد اخلاص ؛ ألن عذاب القرب داخل حتت فتنة 

 ملمات، وفتنة الدجال داخلة حتت فتنة احمليا.ا

وروى الرتمذي احلكيم عن سفيان الثوري: إن امليت إذا سئل، من ربك؟ تراءى له الشيطان 
فيشري إىل نفسه أان ربك، فلذا ورد سؤال الثبات له حني يسأل، مث روي بسند جيد عن 

 لشيطان.ا: اللهم أعذه من اإذا وضع امليت يف قربه أن يقولو  كانوا يستحبونعمرو بن مرة 

 إذا فرغ أحدكم من التشهد اآلخر فليتعوذ من أربع: من»ويف مسلم عن أيب هريرة مرفوعا: " 
" قال  «عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر املسيح الدجال

لى غريه من ع احلافظ: فهذا يعني أن هذه االستعاذة بعد الفراغ من التشهد فيكون سابقا
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األدعية. وما ورد أن املصلي يتخري من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه االستعاذة وقبل 
السالم، انتهى. وحديث ابن عباس أخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن مالك به، وقال 
مسلم بعده: بلغين أن طاوسا قال البنه: أدعوت هبا يف صالتك؟ قال: ال، قال: أعد 

ا رواه عن ثالثة أو أربعة، وهذا البالغ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح، صالتك؛ ألن طاوس
 (1)وهو يدل على أنه يرى وجوبه، وبه قال بعض أهل الظاهر". 

 

"ابملستحب، ومر اخلالف يف جواز دخول املعتكف حتت سقف، قال أبو -67 .392
املنع منه  ق علىعمر: األصل يف األشياء اإلابحة، ومل مينع هللا وال رسوله من ذلك، وال اتف

 يعين فاألرجح جوازه.

)حدثنا زايد عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر األواخر من رمضان ال 
يرجعون إىل أهاليهم حىت يشهدوا الفطر مع الناس( حتصيال للمستحب ليصل اعتكافه 

 بصالة العيد فيكونون قد وصلوا نسكا بنسك.

انوا ك( ذلك )عن أهل الفضل الذين مضوا( ، قال النخعي: )قال زايد: قال مالك: وبلغين
ذلك، )وهذا أحب ما مسعت إيل يف ذلك( يدل على أنه مسع االختالف فيه،  يستحبون

وقول سحنون: إنه سنة جممع عليها اخلالف موجود فلم جيمع عليها، وقد قال األوزاعي 
 .والشافعي وأبو حنيفة: خيرج إذا غربت الشمس من آخر أايمه

وقول ابن املاجشون: إن خرج فسد اعتكافه ألن كل عبادتني جرى عرف الشرع ابتصاهلما، 
فإن اتصاهلما على الوجوب كالطواف وركعتيه. مل يقل هبذا أحد فيما علمته، قاله أبو عمر.". 

(2) 
 

[ الغشي بفتح الغني وإسكان الشني والغشي بكسر الشني وتشديد 905"]-68 .393
اوة وهو معروف حيصل بطول القيام ويف احلر ويف غري ذلك من األحوال الياء ومها مبعىن الغش

ما علمك هبذا الرجل يف رواية البن مردويه يف تفسريه زايدة الذي بعث فيكم الذي يقال له 
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حممد قال القاضي ذهب بعضهم إىل أنه ميثل له يف القرب واألظهر أنه يسمى له وال ميثل 
ن املؤمن هو رسول هللا ويقول املنافق مسعت الناس يقولو  فيقال ما علمك هبذا الرجل فيقول

شيئا فقلت هكذا جاء مفسرا يف الصحيح فائدة روى أمحد بن حنبل يف الزهد وأبو نعيم يف 
يطعموا عنهم تلك  أن فكانوا يستحبوناحللية عن طاوس أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 
ريج يف مصنفه عن عبيد بن عمري أن األايم إسناده صحيح وله حكم الرفع وذكر بن ج

املؤمن يفنت سبعا واملنافق أربعني صباحا وسنده صحيح أيضا وذكر بن رجب يف القبور عن 
جماهد أن األرواح على القبور سبعة أايم من يوم الدفن ال تفارقه ومل أقف على سنده وذكر 

وسة حىت ومعذبة وحمب عبد اجلليل القصري يف شعب اإلميان أن األرواح ثالثة أقسام منعمة
تتخلص من الفتانني وأورده غريه وقال إهنا مدة حبسها للسؤال ال نعيم هلا وال عذاب عن 
عروة قال ال تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس قال النووي هذا قول له انفرد 

 (1)به واملشهور أنه يقال كسفت الشمس والقمر وانكسفا وخسفا واخنسفا". 
 

"خيرجوا كل ما عندهم وتنتظر عياهلم الفضلة كما يفعله كثري من الناس ونقلوا -69 .394
إفضال هذه الفضلة املذكورة وهذا احلديث أصل ذلك كله قوله  كانوا يستحبونأن السلف 

)نزل النيب صلى هللا عليه وسلم يف السفل وأبو أيوب يف العلو مث ذكر كراهة أيب أيوب لعلوه 
 ل هللا صلى هللا عليه وسلم وأن النيب صلى هللا عليه وسلم حتول إىلومشيه فوق رأس رسو 

العلو( أما نزوله صلى هللا عليه وسلم أوال فىالسفل فقد صرح بسببه وأنه أرفق به وأبصحابه 
وقاصديه وأما كراهة أيب أيوب فمن األدب احملبوب اجلميل وفيه إجالل أهل الفضل واملبالغة 

لعلو بكسر أوهلما وضمه لغتان وفيه منقبة ظاهرة أليب أيوب يف األدب معهم والسفل وا
األنصاري رضي هللا عنه من أوجه منها نزوله صلى هللا عليه وسلم ومنها أدبه معه ومنها 
موافقته يف ترك الثوم وقوله )إين أكره ما تكره( ومن أوصاف احملب الصادق أن حيب ما 

إذا جيء به لنيب صلى هللا عليه وسلم طعاما فأحب حمبوبه ويكره ما كره قوله )فكان يصنع ل
إليه سأل عن موضع أصابعه فيتتبع موضع أصابعه( يعين إذا بعث إليه فأكل منه حاجته مث 
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 (1)رد الفضلة أكل أبو أيوب من موضع أصابع النيب صلى هللا عليه وسلم". 
 

 ابب وقت الفجر -"-70 .395

 ع النيب عليه السالم، مث قاموا إىلفيه: زيد بن اثبت حدثهم: )أهنم تسحروا م - 47/ 
وفيه: سهل بن سعد  - 48الصالة قلت: كم بينهما؟ قال: قدر مخسني أو ستني آية( . / 

يقول: )كنت أتسحر يف أهلي، مث يكون سرعة يب أن أدرك صالة الفجر مع رسول هللا 
رسول وفيه: عائشة: )كن نساء املؤمنات يشهدن مع  - 49)صلى هللا عليه وسلم(( . / 

هللا )صلى هللا عليه وسلم( صالة الفجر متلفعات مبروطهن، مث ينقلنب إىل بيوهتن، حني 
يقضني الصالة، ال يعرفهن أحد من الغلس( . أمجع العلماء على أن وقت صالة الصبح 
طلوع الفجر، وهو البياض املعرتض ىف األفق الشرقى، واختلفوا ىف التغليس هبا هل هو أفضل 

ممن كان يغلس ابلفجر: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو موسى، وابن الزبري، أم اإلسفار، ف
وهو قول مالك، والليث، واألوزاعى، والشافعى، وأمحد، وإسحاق. وممن كان يسفر ابلصبح: 

انوا كابن مسعود، وأبو الدرداء، وعمر بن عبد العزيز، وأصحاب عبد هللا. وقال ابن سريين: 
، صبح، وأحدهم يرى مواقع نبله، وهو قول أىب حنيفة وأصحابهأن ينصرفوا من ال يستحبون

 (2)والثورى، واحتجوا لفضل اإلسفار مبا رواه شعبة، عن أىب داود،". 
 

"منهم زيد بن اثبت، وعبد الرمحن بن عوف أهنما كاان يركعان الركعتني بعد -71 .396
يسلم من إنه لاملغرب ىف بيوهتما. وقال العباس بن سهل بن سعد: لقد أدركت عثمان، و 

املغرب فما أرى رجال واحدا يصليهما ىف املسجد، كانوا يبتدرون أبواب املسجد فيصلوهنا 
إىل بيوهتم،  أتخري الركعتني بعد املغرب كانوا يستحبونىف بيوهتم. وقال ميمون بن مهران: 

ىف  اوكانوا يؤخروهنا حىت تشتبك النجوم. وروى عن طائفة أهنم كانوا يتنفلون النوافل كله
بيوهتم دون املسجد، روى عن عبيدة أنه كان ال يصلى بعد الفريضة شيئا حىت أيتى أهله. 
وقال األعمش: ما رأيت إبراهيم متطوعا حياته ىف مسجد إال مرة صلى بعد الظهر ركعتني. 
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وكانت طائفة ال تتنفل إال ىف املسجد، روى عن عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر، أنه كان 
ته مكانه، وكان أبو جملز يصلى بني الظهر والعصر ىف املسجد األعظم. وروى يصلى سبح

ابن القاسم، عن مالك، قال: التنفل ىف املسجد هو شأن الناس ىف النهار، وابلليل ىف بيوهتم، 
وهو قول الثورى. وقال الطربى به، وقال: واحلجة هلذا القول ما حدثنا به أمحد بن احلسن 

بن يوسف الفرايىب، حدثنا إسرائيل، عن ميسرة بن حبيب، عن  الرتمذى، حدثنا حممد
املنهال، عن زر، عن حذيفة، قال: صليت مع الرسول العشاء اآلخرة، مث صلى حىت مل يبق 

 (1)ىف املسجد واحد، وقال: حدثنا ابن محيد، حدثنا يعقوب،". 
 

قل إال ي "قد كان هنى / عليه السالم، مث أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان، ومل-72 .397
خريا، مل أر بذلك أبسا. وروى عنه أنه كان يضعف زايرهتا، وقوله الذى تعضده اآلاثر وعمل 
به السلف أوىل ابلصواب، واألمة جممعة على زايرة قرب الرسول، وأىب بكر، وعمر، وال جيوز 
 على اإلمجاع اخلطأ، قاله املهلب. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قرب النىب )صلى هللا

عليه وسلم( ، فقال: السالم عليك اي رسول هللا، السالم عليك اي أاب بكر، السالم عليك 
اي أبتاه. رواه معمر، عن أيوب، عن انفع. قال املهلب: ومعىن النهى عن زايرة القبور، إمنا  
كان ىف أول اإلسالم عند قرهبم بعبادة األواثن، واختاذ القبور مساجد، وهللا أعلم، فلما 

كم اإلسالم، وقوى ىف قلوب الناس، وأمنت عبادة القبور والصالة إليها، نسخ النهى استح
عن زايرهتا، ألهنا تذكر اآلخرة وتزهد ىف الدنيا. وقد حدثنا أبو املطرف القنازعى، قال: 
حدثنا أبو حممد بن عثمان، قال أبو عبد هللا الشبلى الزاهد: حدثنا حممد بن وضاح، حدثنا 

قوا عن أال يتفر  كانوا يستحبون، عن حيىي بن ميان، عن طاوس، قال: موسى بن معاوية
امليت سبعة أايم، ألهنم يفتنون وحياسبون ىف قبورهم سبعة أايم. وىف حديث أنس ما كان 
عليه النىب، )صلى هللا عليه وسلم( ، من التواضع والرفق ابجلاهل، ألنه مل ينهر املرأة حني 

يعصمه  صيبتها. وإمنا مل يتخذ بوابني، ألن هللا تعاىل أعلمه أنهقالت له: إليك عىن، وعذرها مب
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 (1)من الناس. وفيه أنه من اعتذر إليه بعذر الئح أنه جيب عليه قبوله.". 
 

"خبروج من االعتكاف، وإمنا خو خروج ابملتاع الذى كانوا يبيتون فيه، وأيكلون -73 .398
كافهم رين الذى به ينقضى اعتويشربون فيه، إذ ال حاجة هلم بشىء من ذلك ىف يوم عش

للعشر األوسط، فإذا انقضى اليوم مبغيب الشمس خرجوا ليلة إحدى وعشرين إىل بيوهتم 
خفافا من أثقاهلم، وقد بني ذلك أبو سعيد بقوله: )فلما كان صبيحة عشرين نقلنا متاعنا( 

قال: )من  فومل يقل: خرجنا من اعتكافنا، فأخرب هللا تعاىل نبيه أن الذى تطلب أمامك، 
كان اعتكف معى فليعتكف العشر األواخر فإىن أريت هذه الليلة. .( احلديث. قال غريه: 
وأمجع العلماء أنه من اعتكف العشر األول أو األوسط أنه خيرج إذا غابت الشمس من آخر 
يوم من اعتكافه، وىف إمجاعهم على ذلك ما يوهن رواية من روى ىف ليلة إحدى وعشرين 

ن صبحها أو ىف صبيحتها، وأن الصواب رواية من روى خيرج فيها من اعتكافه، أنه خيرج م
يعىن بعد الغروب، وإمجاعهم يقضى على ما اختلفوا فيه من اخلروج ملن اعتكف العشر 

 للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر حىت يكون غدوه كانوا يستحبوناألواخر. قال النخعى: 
ىب جملز، وبه قال مالك، وحكاه عن أهل الفضل، وهو منه إىل العيد، وهو قول أىب قالبة وأ

قول أمحد بن حنبل، وذكر ابن وهب عن الليث، عن عقيل، أن ابن شهاب كان ال يرى 
أبسا أن ينصرف املعتكف إىل أهله إذا غابت الشمس ليلة الفطر، وهو قول الليث، 

ه ليلة من معتكف واألوزاعى، والشافعى، وروى ابن القاسم عن مالك ىف العتبية: إن خرج
 (2)الفطر أنه ال شىء عليه، وهذا". 

 

"النىب، عليه السالم، من عمر بعريا، مث أعطاه ابن عمر، وقال: )اصنع به ما -74 .399
فيه: النعمان، أن أابه أتى به النىب، عليه السالم، فقال: إىن حنلت ابىن  - 18شئت( . / 

، قال: )فأرجعه( ، وقد ذكره البخارى هذا غالما، فقال: )أكل ولدك حنلت مثله؟( ، قال: ال
ىف كتاب الشهادات، وقال فيه: )ال أشهد على جور( . اختلف العلماء ىف الرجل ينحل 
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بعض ولده دون البعض، فكرهه طاوس، وقال: ال جيوز ذلك، وال رغيف حمرق، وهو قول 
مات  إنعروة، وجماهد، وبه قال أمحد، وإسحاق، قال إسحاق: فإن فعل فالعطية ابطلة، و 

الناحل فهو مرياث بينهم. واحتجوا أبن النىب، عليه السالم، رد عطية النعمان، وقال له: 
)اتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم( ، وبقوله: )ال أشهد على جور( ، وأجاز ذلك مالك ىف 

هم ذكراان  أن يسوى بين كانوا يستحبوناألشهر عنه، وهو قول الكوفيني، والشافعى، وإن 
و إاناث. وقال عطاء وطاوس: جيعل للذكر مثل حظ األنثيني، كما قسم هللا بعد موته، كانوا أ

وهو قول الثورى، وحممد بن احلسن، وأمحد، وإسحاق. وقال سحنون: إذا تصدق جبل ماله 
ومل يكن فيما استبقى ما يكفيه، ردت صدقته، وإن أبقى من ذلك ما يكفيه جازت 

 (1)صدقته.". 
 

أن حيمد هللا اخلاطب ويصلى على نبيه مث خيطب املرأة، مث  كانوا يستحبون"-75 .400
جييبه املخطوب إليه مبثل ذلك من محد هللا والصالة على نبيه، مث يذكر إجابته، وأوجبها أهل 
الظاهر فرضا، واحتجوا أبن النىب )صلى هللا عليه وسلم( خطب حني زوج فاطمة، وأفعاله 

غري واجبة بقوله: )قد زوجتكها مبا معك من على الوجوب. واستدل الفقهاء على أهنا 
القرآن( ، ومل خيطب، وبقوله: )كل أمر ذى ابل ال يبدأ فيه حبمد هللا فهو أقطع( ، أى 

 انقص، ومل يقل: إن العقد ال يتم ألنه زوج املرأة ومل خيطب.

 ابب ضرب الدف ىف النكاح والوليمة -

على،  ىب، عليه السالم، فدخل حني بىنفيه: الربيع بنت معوذ بن عفراء، جاء الن - 41/ 
فجلس على فراشى كمجلسك مىن، فجعلت جويرايت لنا يضربن ابلدف، ويندبن من قتل 
من آابئى يوم بدر؛ إذ قالت إحداهن: وفينا نىب يعلم ما ىف غد، فقال: )دعى هذه، وقوىل 

يكون ذلك باح؛ لابلذى كنت تقولني( . قال املهلب: السنة إعالن النكاح ابلدف والغناء امل
فرقا بينه وبني السفاح الذى يستسر به. وفيه: إقبال العامل واإلمام إىل العرس وإن كان فيه 
لعب وهلو ما مل خيرج اللهو عن املباحات فيه. وفيه: جواز مدح الرجل ىف وجهه مبا فيه، وإمنا 
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 (1)املكروه من ذلك مدحه مبا ليس فيه.". 
 

من الطالق ىف عدهتا إبمجاع، كان له أن يوقع ىف كل "الرجعية تلزمها ما أردفه -76 .401
طهر مل متس فيه طلقة؛ ألهنا زوجة مطلقة ىف طهر مل متس فيه، وقد روى هذا القول عن ابن 
مسعود أنه طالق للسنة. وليس هو عند مالك وسائر أصحابه مطلقا للسنة، وكيف يكون 

بعدها إال  ن، والطلقة الثالثة ال يكونمطلقا للسنة والطلقة الثانية ال يكون بعدها إال حيضتا
حيضة واحدة، وهذا خالف السنة ىف العدة، ومن طلق كما قال مالك، شهد له اجلميع 
أبنه طلق للسنة. وقال النخعى: بلغنا عن أصحاب رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( أهنم 

شافعى، ل الأال يزيدوا ىف الطالق على واحدة حىت تنقضى العدة. وقا كانوا يستحبون
وأمحد، وأبو ثور: ليس ىف عدد الطالق سنة وال بدعة، وإمنا السنة ىف وقت الطالق، فمن 
طلق امرأته واحدة أو اثنتني أو ثالاث ىف طهر مل ميسها فيه، فهو مطلق للسنة، وحجتهم قوله 

[ ، ومل خيص واحدة من اثنتني وال ثالثة، وكذلك 1تعاىل: )فطلقوهن لعدهتن( ]الطالق: 
مر ابن عمر ابلطالق ىف القرء الثاىن، ومل خيص واحدة من غريها. ومن جهة النظر أن من أ

جاز له أن يوقع واحدة جاز له أن يوقع ثالاث، وإمنا السنة وردت ىف املوضع الذى خيشى فيه 
احلمل أو تطول فيه العدة، فإذا كان طهر مل ميسها فيه أمن فيه احلمل وجاز أن يوقع ما شاء 

[ ، 1ق ىف ذلك املوضع. فيقال هلم: قوله تعاىل: )فطلقوهن لعدهتن( ]الطالق: من الطال
املراد منه أن ال يطلق ىف احليض، وكذلك حديث ابن عمر، وليس ىف اآلية واحلديث ما 

 (2)يتضمن العدد، وكيف يوقع العدد؟ مأخوذ من دليل آخر.". 
 

 ابب الفتنة الىت متوج كموج البحر -"-77 .402

ند أن يتمثلوا هبذه األبيات ع كانوا يستحبونوقال ابن عيينة، عن خلف بن حوشب: 
الفنت، قال امرؤ القيس: احلرب أول ما تكون فتية حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها مشطاء 
ينكر لوهنا وتغريت تسعى بزينتها لكل جهول ولت عجوزا غري ذات حليل مكروهة للشم 
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ال عمر: أيكم حيفظ قول رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( فيه: حذيفة، ق - 35والتقبيل / 
ىف الفتنة؟ قال: فتنة الرجل ىف أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصالة والصدقة واألمر 
ابملعروف والنهى عن املنكر، قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن الىت متوج كموج البحر، 

ر بينك وبينها اباب مغلقا، قال عمر: أيكسقال: ليس عليك منها أبس اي أمري املؤمنني، إن 
الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر، قال عمر: إذا ال يغلق أبدا، قلت: أجل، قلنا حلذيفة: 
أكان عمر يعلم الباب، قال: نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة، وذلك أىن حدثته حديثا ليس 

قال: الباب فقال: من الباب؟ فابألغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب، فأمران مسروقا فسأله، 
وفيه: أبو موسى، خرج النىب )صلى هللا عليه وسلم( إىل حائط من حوائط  - 36عمر. / 

املدينة حلاجته وخرجت ىف إثره، فلما دخل احلائط، جلست على اببه، وقلت: ألكونن اليوم 
سلم( وقضى و بواب النىب )صلى هللا عليه وسلم( ومل أيمرىن، فذهب النىب )صلى هللا عليه 

حاجته، وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودالمها ىف البئر، فجاء أبو بكر يستأذن 
عليه ليدخل، فقلت: كما أنت حىت أستأذن لك، فوقف، فجئت إىل النىب )صلى هللا عليه 

 (1)وسلم( ، فقلت: اي نيب هللا،". 
 

403. 78- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . 

أن االشرتاط يفيد سقوط الدم فأما التحلل فهو اثبت عنده بكل إحصار وقال ابن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ا أن يشرتطوا عند اإلحرام وكانوا ال يرون الشرط شيئ كانوا يستحبونحزم روينا عن إبراهيم 

ذا تناقض احلج قال ابن حزم ه لو أن الرجل ابتلي، وروينا عنه كانوا يكرهون أن يشرتطوا يف
 ومرة كانوا يكرهون فأقل ما يف هذا ترك رواية إبراهيم الضطراهبا. كانوا يستحبونمرة 

)الثانية( فمن قال ابجلواز متسك هبذا احلديث ورأى أن األمر به ترخيص وتوسعة وختفيف 
ام مع املرض، ر ورفق وأنه يتعلق مبصلحة دنيوية وهي ما حيصل هلا من املشقة مبصابرة اإلح

ومن قال ابالستحباب رأى املصلحة فيه دينية وهو االحتياط للعبادة فإهنا بتقدير عدمه قد 
يعرض هلا مرض يشعث العبادة ويوقع فيها اخللل وهذا بعيد، ومن قال ابلوجوب محل األمر 

لم عليه وس صلى هللا -على حقيقته وهو أبعد من الذي قبله ولو كان واجبا ملا أخل النيب 
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لى هللا عليه ص -ولو فعلوا ذلك يف حجة النيب  -رضي هللا عنهم  -بفعله وال الصحابة  -
لنقل وقد صرح ابن عمر أبنه مل يشرتط كما تقدم ذكره وملا مل أيمر به إال هذه املرأة  -وسلم 

الواحدة بعد شكايتها له، علمنا أن ذلك ترخيص حرك ذكره هذا السبب وهو شكواها ومن 
نكار منهم من ضعف احلديث كما تقدم ذكره ورده، ومنهم من أوله ويف أتويله قال ابإل

 أوجه:

)أحدها( أنه خاص بضباعة حكاه اخلطايب عن بعضهم قال وقال يشبه أن يكون هبا مرض 
أو حال كان غالب ظنها أنه يعوقها عن إمتام احلج وهذا كما أذن ألصحابه يف رفض احلج 

يف شرح مسلم بعد ذكره هذا املذهب ومحلوا احلديث على  وليس ذلك لغريهم وقال النووي
أهنا قضية عني وأنه خمصوص بضباعة وحكاه يف شرح املهذب عن الروايين من أصحابنا مث 
قال وهذا أتويل ابطل وخمالف لنص الشافعي فأنه إمنا قال لو صح احلديث مل أعده ومل يتأوله 

 ومل خيصه.

 ابملوت أي إذا أدركتين الوفاة انقطع إحرامي حكاه )الثاين( أن معناه حملي حيث حبستين
النووي يف شرح املهذب عن إمام احلرمني مث قال وهذا أتويل ظاهر الفساد وعجبت من 

 جاللة اإلمام كيف قاله.

)الثالث( أن املراد التحلل بعمرة ال مطلقا حكاه احملب الطربي عن بعضهم ويرده حديث 
 (1)اخلامسة". ضباعة الذي سنذكره يف الفائدة 

 

"الكبار أنه ذكر احلمد بعد التسمية كما هو دأب املصنفني يف مسودته كما -79 .404
ذكره يف بقية مصنفاته وإمنا سقط ذلك من بعض املبيضني فاستمر على ذلك وهللا تعاىل 
أعلم )بيان الرتمجة( ملا كان كتابه مقصورا على أخبار النيب صلى هللا عليه وسلم صدره بباب 

وحي ألنه يذكر فيه أول شأن الرسالة والوحي وذكر اآلية تربكا وملناسبتها ملا ترجم له بدأ ال
ألن اآلية يف أن الوحي سنة هللا تعاىل يف أنبيائه عليهم السالم وقال بعضهم لو قال كيف  
كان الوحي وبدؤه لكان أحسن ألنه تعرض لبيان كيفية الوحي ال لبيان كيفية بدء الوحي 

ال يقدم عليه عقب الرتمجة غريه ليكون أقرب إىل احلسن وكذا حديث ابن  وكان ينبغي أن
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عباس رضي هللا تعاىل عنهما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس ال يدل على 
بدء الوحي وال تعرض له غري أنه مل يقصد هبذه الرتمجة حتسني العبارة وإمنا مقصوده فهم 

ديث علم مقصوده من الرتمجة فلم يشتغل هبا تعويال منه على السامع والقارىء إذا قرأ احل
فهم القارىء واعرتض أبنه ليس قوله لكان أحسن مسلما ألان ال نسلم أنه ليس بياان لكيفية 
بدء الوحي إذ يعلم مما يف الباب أن الوحي كان ابتداؤه على حال املقام مث يف حال اخللوة 

ير الغط وحنوه مث ما فر هو منه الزم عليه على هذا التقدبغار حراء على الكيفية املذكورة من 
أيضا إذ البدء عطف على الوحي كما قرره فيصح أن يقال ذلك إيرادا عليه وليس قوله كان 

افتتاح   ونكانوا يستحبينبغي أيضا مسلما إذ هو مبنزلة اخلطبة وقصد التقرب فالسلف 
عاىل ا حديث ابن عباس رضي هللا تكالمهم حبديث النية بياان إلخالصهم فيه وليس وكذ

عنهما مسلما إذ فيه بيان حال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند ابتداء نزول الوحي أو 
عند ظهور الوحي واملراد من حال ابتداء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان  

ثة ومباديها ال البعكما يف التعلق الذي للحديث اهلرقلي وهو أن هذه القصة وقعت يف أحو 
أو املراد ابلباب جبملته بيان كيفية بدء الوحي ال من كل حديث منه فلو علم من جمموع ما 
يف الباب كيفية بدء الوحي من كل حديث شيء مما يتعلق به لصحت الرتمجة )بيان اللغة( 

قالوا  دلباب أصله البوب قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وجيمع على أبواب وق
 أبوبة وقال القتال الكاليب وامسه عبد هللا بن اجمليب يرثي حنظلة بن عبد هللا بن الطفيل.

 )هتاك أخبية والج أبوبة ... ملء الثواية فيه اجلد واللني(

قال الصغاين وإمنا مجع الباب أبوبة لالزدواج ولو أفرده مل جيز وأبواب مبوبة كما يقال أصناف 
ة والباابت الوجوه. وقال ابن السكيت البابة عند العرب الوجه واملراد مصنفة والبابة اخلصل

من الباب ههنا النوع كما يف قوهلم من فتح اباب من العلم أي نوعا وإمنا قال ابب ومل يقل  
كتاب ألن الكتاب يذكر إذا كان حتته أبواب وفصول والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد 

كتاب قوله كيف اسم لدخول اجلار عليه بال أتويل يف   ليس إال فلذلك قال ابب ومل يقل
قوهلم على كيف تبيع األمحرين وإلبدال االسم الصريح حنو كيف أنت أصحيح أم سقيم 
ويستعمل على وجهني أن يكون شرطا حنو كيف تصنع أصنع وأن يكون استفهاما إما 

عجب ويقع خربا رج التحقيقيا حنو كيف زيدا وغريه حنو )كيف تكفرون ابهلل( فإنه أخرج خم
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حنو كيف أنت وحاال حنو كيف جاء زيد أي على أي حالة جاء زيد ويقال فيه كي كما 
يقال يف سوف. هو قوله كان من األفعال الناقصة تدل على الزمان املاضي من غري تعرض 
 لزواله يف احلال أو ال زواله وهبذا يفرق عن ضارفان معناه االنتقال من حال إىل حال وهلذا
جيوز أن يقال كان هللا وال جيوز صار. قوله بدء الوحي البدء على وزن فعل بفتح الفاء 
وسكون الدال ويف آخره مهز من بدأت الشيء بدأ ابتدأت به ويف العباب بدأت ابلشيء 

 (1)بدأ ابتدأت به وبدأت الشيء". 
 

اب من ص"األوىل أو الدفعة األوىل. قوله: )فنال من أيب سعيد( ابلنون أي: أ-80 .405
عرضة ابلشتم، وهو من النيل، وهو اإلصابة. قوله: )مث دخل على مروان( ، وهو مروان بن 
احلكم، بفتح الكاف: ر األموي أبو عبد امللك، يقال: إنه رأى النيب، قاله الواقدي ومل حيفظ 
عنه شيئا، تويف النيب، وهو ابن مثان سنني، مات بدمشق لثالث خلون من رمضان سنة 

 وهو ابن ثالث وستني سنة، وقد تقدم ذكره يف ابب البزاق واملخاط. قوله: مخس وستني
)فقال: مالك؟( أي فقال مروان، فكلمة: ما مبتدأ و: لك خربه. )و: البن أخيك( عطف 
عليه إبعادة اخلافض، وأطلق األخوة ابعتبار أن املؤمنني أخوة، وفيه أتييد لقول من قال إن 

 ي دفعه غري الوليد، ألن أابه عقبة قتل كافرا. فإن قلت: مل ملاملار بني يدي أيب سعيد الذ
 يقل: وألخيك، حبذف األبن. قلت: نظرا إىل أنه كان شااب أصغر منه.

قوله: )فليدفعه( ، ويف رواية مسلم: )فليدفع يف حنره( . قال القرطيب: أي ابإلشارة، ولطيف 
هذا من  هنا. قوله: )فإمنا هو شيطان( ،املنع. قوله: )فليقاتله( ، بكسر الالم اجلازمة وبسكو 

ابب التشبيه حذف منه أداة التشبيه للمبالغة أي: إمنا هو كشيطان، أو يراد به شيطان 
اإلنس، وإطالق الشيطان على املارد من اإلنس سائغ شائع، وقد جاء يف القرآن قوله تعاىل: 

ن الشيطان حيمله على ( وقال اخلطايب: معناه أ211}شياطني اإلنس واجلن{ )األنعام: 
ذلك وحيركه إليه، وقد يكون أراد ابلشيطان املار بني يديه نفسه، وذلك أن الشيطان هو 
املارد اخلبيث من اجلن واإلنس. وقال القرطيب: وحيتمل أن يكون معناه: احلامل له على ذلك 

ليقاتله ف الشيطان، ويؤيده حديث ابن عمر عند مسلم: )ال يدع أحدا مير بني يديه فإن أىب
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فإن معه القرين( . وعند أبن ماجه: )قال: القرين( ، وقال املنكدري: فإنه معه العزى وقيل: 
 معناه: إمنا هو فعل الشيطان لشغل قلب املصلي، كما خيطر الشيطان بني املرء ونفسه.

ذكر ما يستنبط منه من األحكام وهو على وجوه. األول: فيه اختاذ السرتة للمصلي، وزعم 
العريب أن الناس اختلفوا يف وجوب وضع السرتة بني يدي املصلي على ثالثة أقوال.  ابن

األول: أنه واجب، فإن مل جيد وضع خطا، وبه قال أمحد، كأنه اعتمد حديث ابن عمر 
الذي صححه احلاكم: )ال تصلي إال إىل سرتة وال تدع أحدا مير بني يديك( . وعن أيب 

ا سليمان، أظنه عن محيد بن هالل، قال عمر ابن اخلطاب: نعيم يف )كتاب الصالة( : حدثن
لو يعلم املصلي ما ينقص من صالته ما صلى إال إىل شيء يسرته من الناس، وعند ابن أيب 
شيبة، عن ابن مسعود: )إنه ليقطع نصف صالة املرء املرور بني يديه( . الثاين: أهنا مستحبة، 

الث: جواز تركها، وروي ذلك عن مالك. قلت: ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي. الث
إذا  حبونكانوا يستقال أصحابنا: األصل يف السرتة أهنا مستحبة. وقال إبراهيم النخعي: 

صلوا يف الفضاء أن يكون بني أيديهم ما يسرتهم. وقال عطاء، ال أبس برتك السرتة، وصلى 
 ه( .أيب شيبة يف )مصنفالقاسم وسامل يف الصحراء إىل غري سرتة، ذكر ذلك كله ابن 

واعلم أن الكالم يف هذا على عشرة أنواع: األول: أن السرتة واجبة أو ال؟ وقد مر اآلن. 
الثاين: مقدار موضع يكره املرور فيه، فقيل: موضع سجوده، وهو اختيار مشس األئمة 
السرخسي وشيخ اإلسالم قاضيخان، وقيل: مقدار صفني أو ثالثة، وقيل: بثالثة أذرع، 
وقيل: خبمسة أذرع. وقيل: أبربعني ذراعا، وقدر الشافعي وأمحد بثالثة أذرع، ومل حيد مالك 
يف ذلك حدا إال أن ذلك بقدر ما يركع فيه ويسجد ويتمكن من دفع من مر بني يديه. 
والثالث: أنه يستحب ملن صلى يف الصحراء أن يتخذ أمامه سرتة، وروى أبو داود من 

هللا قال: )إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن مل  حديث أيب هريرة أن رسول
جيد فلينصب عصا، فإن مل يكن له عصا، فليخط خطا وال يضره ما مر أمامه( . وخرجه 
ابن حبان يف )صحيحه( وذكر عبد احلق أن ابن املديين وأمحد بن حنبل صححاه، وقال 

يئا ل سفيان بن عيينة: مل جند شعياض: هذا احلديث ضعيف وإن كان قد أخذ به أمحد. وقا
نشد به هذا احلديث. وكان إمساعيل بن أمية إذا حدث هبذا احلديث يقول: عندكم شيء 
تشدون به، وأشار الشافعي إىل ضعفه. وقال النووي: فيه ضعف وأضطراب. وقال البيهقي: 
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 وال أبس به يف مثل هذا اجلكم.

ذكران الكالم فيه مستوىف فيما مضى عن  الرابع: مقدار السرتة، قد ورد: قدر ذراع، وقد
قريب. واخلامس: ينبغي أن يكون يف غلظ اإلصبع ألن ما دونه ال يبدو للناظر من بعيد. 
والسادس: يقرب من السرتة، وقد مر الكالم فيه مستوىف يف ابب سرتة اإلمام سرتة ملن 

و داود من وأخرج أب خلفه. والسابع: أن جيعل السرتة على حاجبه األمين، أو على األيسر،
حديث املقداد بن األسود، قال: )ما رأيت سول هللا يصلي إىل عود وال عمود وال شجرة 
إال جعله على حاجبه األمين أو األيسر، وال يصمد له صمدا( ، يعين مل يقصده قصدا 

 (1)ابملواجهة،". 
 

ليه ع "ابلذكر حني ينصرف الناس من املكتوبة كان على عهد النيب صلى هللا-81 .406
 وسلم. وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا مسعته.

 

 مطابقته للرتمجة ظاهرة.

ذكر رجاله: وهم ستة: األول: إسحاق بن نصر وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو إبراهيم 
السعدي البخاري، فالبخاري يروي عنه اترة بنسبته إىل أبيه ويقول: حدثنا إسحاق بن 

صر، واترة ينسبه إىل جده ويقول: حدثنا إسحاق بن نصر. الثاين: عبد الرزاق إبراهيم بن ن
بن مهام. الثالث: عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، بضم اجليم. الرابع: عمرو بن دينار. 
اخلامس: أبو معبد، بفتح امليم وسكون العني املهملة وفتح الباء املوحدة ويف آخره دال 

لنون وبكسر الفاء ويف آخره ذال معجمة. السادس: عبد هللا بن مهملة: وامسه انفذ، اب
 عباس، رضي هللا تعاىل عنهما.

ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة اجلمع يف موضعني. وفيه: اإلخبار كذلك يف 
موضع واحد وبصيغة اإلفراد من املاضي يف ثالثة مواضع. وفيه: القول يف ثالثة مواضع، 

ن أفراده. وفيه: أن رواته ما بني خباري ومياين ومكي ومدين. وفيه: رواية وفيه: أن شيخه م
 التابعي عن التابعي عن الصحايب.
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ذكر من أخرجه غريه: أخرجه مسلم يف الصالة أيضا عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق: 
 وأخرجه أبو داود فيه عن حيىي بن موسى البلخي عن عبد الرزاق.

ن على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم( أي: على زمانه، ومثل هذا ذكر معناه: قوله: )كا
حيكم له ابلرفع عند اجلمهور خالفا ملن شذ يف ذلك. قوله: )قال ابن عباس( هو موصول 
ابإلسناد األول كما يف رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به، قوله: )كنت 

وت د إىل الظن الغالب. قوله: )بذلك( أي: برفع الصأعلم( فيه إطالق العلم على األمر املستن
 إذا مسعته، أي: الذكر، واملعىن: كنت أعلم انصرافهم بسماع الذكر.

ذكر ما يستفاد منه: استدل به بعض السلف على استحباب رفع الصوت ابلتكبري والذكر 
ملذاهب اعقيب املكتوبة، وممن استحبه من املتأخرين: ابن حزم، وقال ابن بطال: أصحاب 

املتبعة وغريهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت ابلتكبري، والذكر، حاشا ابن حزم، 
ومحل الشافعي هذا احلديث على أنه جهر ليعلمهم صفة الذكر، ال أنه كان دائما. قال: 
واختار لْلمام واملأموم أن يذكر هللا بعد الفراغ من الصالة، وخيفيان ذلك، إال أن يقصد 

فيعلما مث يسرا. وقال الطربي: فيه البيان على صحة فعل من كان يفعل ذلك من  التعليم
األمراء والوالة، يكرب بعد صالته ويكرب من خلفه، وقال غريه: مل أجد أحدا من الفقهاء قال 

ث إثر صالة التكبري يف العساكر والبعو  كانوا يستحبونهبذا إال ابن حبيب يف )الواضحة( : 
الصبح والعشاء، وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمدث، وعن عبيدة، وهو بدعة. وقال ابن 
بطال: وقول ابن عباس: كان على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، فيه داللة أنه مل يكن 

 إثر الصلوات تكبري يفيفعل حني حدث به، ألنه لو كان يفعل مل يكن لقوله معىن، فكان ال
مل يواظب الرسول، صلى هللا عليه وسلم، عليه طول حياته، وفهم أصحابه أن ذلك ليس 
بالزم فرتكوه خشية أن يظن أنه مما ال تتم الصالة إال به، فذلك كرهه من كرهه من الفقهاء. 

إذا )وفيه: داللة أن ابن عباس كان يصلي يف أخرايت الصفوف لكونه صغريا. قلت: قوله: 
 انصرفوا( ظاهره أنه مل يكن حيضر الصالة ابجلماعة يف بعض األوقات لصغره.

 

حدثنا علي بن عبد هللا قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر وقال أخربين أبو معبد  - 842
عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال كنت أعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه 
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 ( .841يث وسلم ابلتكبري )انظر احلد

 

علي هو ابن املديين، وسفيان هو ابن عيينة، وعمرو هو ابن دينار، ووقع يف رواية احلميدي 
عن سفيان بصيغة احلصر ولفظه: )ما كنا نعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه وسلم، 
إال ابلتكبري( ، وكذا أخرجه مسلم عن ابن أيب عمر عن سفيان. واختلف يف كون ابن عباس 

ذلك، فقال عياض: الظاهر أنه مل يكن حيضر اجلماعة، ألنه كان صغريا ممن ال يواظب  قال
على ذلك، وال يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصالة مبا ذكره. وقال غريه: حيتمل أن يكون 
حاضرا يف أواخر الصفوف، فكان ال يعرف انقضاءها ابلتسليم، وإمنا كان يعرفه ابلتكبري. 

يد: يؤخذ منه أنه مل يكن هناك مبلغ جهري الصوت يسمع من بعد. وقال ابن دقيق الع
 (1)قوله:". 

 

"الزايرة ألن زوارات للمبالغة، وميكن أن يقال: إن النساء إمنا مينعن من إكثار -82 .407
الزايرة ملا يؤدي إليه اإلكثار من تضييع حقوق الزوج والتربج والشهرة والتشبه مبن يالزم القبور 

اف عليها من الصراخ وغري ذلك من املفاسد، وعلى هذا يفرق بني الزائرات لتعظيمها، وملا خي
 والزوارات.

ويف )التوضيح( : وحديث بريدة صريح يف نسخ هني زايرة القبور، والظاهر أن الشعيب 
 والنخعي مل يبلغهما أحاديث اإلابحة.

مت، فنعم عقىب ا صرب وكان الشارع أييت قبور الشهداء عند رأس احلول فيقول: السالم عليكم مب
الدار، وكان أبو بكر وعمر وعثمان، رضي هللا تعاىل عنهم، يفعلون ذلك، وزار الشارع قرب 
أمه، يوم الفتح يف ألف مقنع ذكره ابن أيب الدنيا، وذكر ابن أيب شيبة عن علي وابن مسعود 

ها، تزور قرب نوأنس، رضي هللا تعاىل عنهم، إجازة الزايرة، وكانت فاطمة، رضي هللا تعاىل ع
محزة، رضي هللا تعاىل عنه، كل مجعة. وكان عمر، رضي هللا تعاىل عنه، يزور قرب أبيه فيقف 
عليه ويدعو له، وكانت عائشة، رضي هللا تعاىل عنها، تزور قرب أخيها عبد الرمحن وقربه 

السالم و  مبكة، ذكره أمجع عبد الرزاق. وقال ابن حبيب: ال أبس بزايرة القبور واجللوس إليها
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عليها عند املرور هبا، وقد فعل ذلك رسول هللا، صلى هللا عليه وسلم، وسئل مالك عن زايرة 
القبور؟ فقال: قد كان هنى عنه مث أذن فيه، فلو فعل ذلك إنسان ومل يقل إال خريا مل أر 

م، لبذلك أبسا. ويف )التوضيح( أيضا: واألمة جممعة على زايرة قرب نبينا، صلى هللا عليه وس
وأيب بكر وعمر، رضي هللا تعاىل عنهما. وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أيت قربه املكرم 
فقال: السالم عليك اي رسول هللا، السالم عليك اي أاب بكر، السالم عليك اي أبتاه. ومعىن 
النهي عن زايرة القبور إمنا كان يف أول اإلسالم عند قرهبم بعبادة األواثن واختاذ القبور 

اجد، فلما استحكم اإلسالم وقوي يف قلوب الناس وأمنت عبادة القبور والصالة إليها مس
 ستحبونكانوا ينسخ النهي عن زايرهتا ألهنا تذكر اآلخرة وتزهد يف الدنيا وعن طاووس: 

أن ال يتفرقوا عن امليت سبعة أايم ألهنم يفتنون وحياسبون يف قبورهم سبعة أايم، وحاصل 
أن زايرة القبور مكروهة للنساء، بل حرام يف هذا الزمان، وال سيما نساء  الكالم من هذا كله

مصر ألن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإمنا رخصت الزايرة لتذكر أمر اآلخرة 
 ولالعتبار مبن مضى وللتزهد يف الدنيا.

 

ذا كان إ)ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه  - 23
 النوح من سنته لقول هللا تعاىل: }قوا أنفسكم وأهليكم انرا{ (

 

أي: هذا ابب يف بيان قول النيب صلى هللا عليه وسلم. . إىل آخره، هذه الرتمجة بعينها لفظ 
حديث نذكره عن قريب مسندا. وقال بعضهم: هذا تقييد من املصنف ملطلق احلديث، 

ن ة ابلبعضية على رواية ابن عمر املطلقة. قلت: ال نسلم أومحل منه لرواية ابن عباس املقيد
التقييد من املصنف، بل مها حديثان أحدمها مطلق واآلخر مقيد، فرتجم بلفظ احلديث املقيد 
تنبيها على أن احلديث املطلق حممول عليه، ألن الدالئل دلت على ختصيص العذاب ببعض 

 كما سيأيت بيانه إن شاء هللا تعاىل.  البكاء ال بكله، ألن البكاء بغري نوح مباح،

وقوله: )إذا كان النوج( إىل آخره، ليس من احلديث املرفوع، بل هو من كالم البخاري، قاله 
استنباطا. قوله: )من سنته( ، بضم السني وتشديد النون وكسر التاء املثناة من فوق، أي: 

ان ي: مما سنه واعتاده، إذ كمن عادته وطريقته، وهكذا هو لألكثرين. وقال ابن قرقول: أ
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من العرب من أيمر بذلك أهله، وهو الذي أتوله البخاري، وهو أحد التأويالت يف احلديث. 
وضبطه بعضهم: ابلباء، املوحدة املكررة أي: من أجله، وذكر عن حممد بن انصر أن األول 

من  حتصحيف والصواب الثاين، وأي سنة للميت؟ ويف بعض النسخ: ابب إذا كان النو 
سننه، وضبطه ابلنون. قوله: )لقول هللا تعاىل( إىل آخره، وجه االستدالل ابآلية أن الشخص 
إذا كان انئحا وأهله يقتدون به فهو صار سببا لنوح أهله، فما وقى أهله من النار فخالف 
األمر، ويعذب بذلك قوله: )قوا( ، أمر للجماعة من: وقى يقي، وأصله أوقيوا، ألن األمر 

قي: ق، وأصله أوق، فحذفت الواو تبعا ليقي، وأصله: يوقي حذفت الواو، ولوقوعها من ي
بني الياء والكسرة، فصار: يقي على وزن: يعي، واألمر منه: ق، وعلى األصل: أوق، فلما 
حذفت الواو منه تبعا للمضارع استغىن عن اهلمزة، فحذفت فصار: ق، على وزن: ع. 

 إحفظوا ألنه من الوقاية، وهو احلفظ.تقول: ق، قيا قوا. ومعىن: قوا 

 (1)وقال النيب صلى هللا عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته". 
 

"أي: الذي جتعله. قال ابن بطال: جتعل، برفع الالم، و: ما، كافة كفت: حىت -83 .408
عن عملها. قوله: )يف يف امرأتك( أي: يف فم امرأتك، وأصل فم: فوه، ألن اجلمع: أفواه، 

اإلفراد ال حيتمل الواو التنوين فحذفوها وعوضوا من اهلاء ميما، وقالوا: هذا فم وفمان  وعند
وفموان، ولو كان امليم عوضا من الواو ملا اجتمعا. قوله: )أخلف( على صيغة اجملهول، يعين 
أخلف يف مكة بعد أصحايب املهاجرين املنصرفني معك؟ قال أبو عمر: حيتمل أن يكون ملا 

ال  صلى هللا عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة، وتنفق فعل مستقبل، أيقن أنهمسع النيب 
ميوت من مرضه ذلك. أو أظن ذلك فاستفهمه: هل يبقى بعد أصحابه؟ فأجابه صلى هللا 
عليه وسلم بضرب من قوله: )لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا( . وهو قوله: )إنك لن ختلف 

ت به رفعة ودرجة( ، وقال القرطيب: هذا االستفهام إمنا صدر فتعمل عمال صاحلا إال ازدد
من سعد، رضي هللا تعاىل عنه، خمافة املقام مبكة إىل الوفاة، فيكون قادحا يف هجرته، كما 
نص عليه يف بعض الرواايت، إذ قال: )خشيت أن أموت ابألرض اليت هاجرت منها( . 

إنه يطول عمره وقال عياض كان حكم فأجابه صلى هللا عليه وسلم أبن ذلك ال يكون و 
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اهلجرة ابقيا بعد الفتح هبذا احلديث وقيل إمنا كان ذلك ملن هاجر قبل الفتح، فأما من هاجر 
بعده فال. قوله: )إال ازددت به( أي: ابلعمل الصاحل. قوله: )مث لعلك أن ختلف( املراد 

ضرر به فع به قوم وتبتخلفه طول عمره، وكان كذلك عاش زايدة على أربعني سنة، فانت
آخرون. وقال ابن بطال: ملا أمر سعد على العراق أتى بقوم ارتدوا فاستتاهبم فتاب بعضهم 
وأصر بعضهم فقتلهم، فانتفع به من اتب وتضرر به اآلخرون، وحكى الطحاوي هذا عن 
بكري بن األشج عن أبيه عن عامر أنه سأله عن معىن قول النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك 

لقول، وأن املرتدين كانوا يسجعون سجعة مسيلمة، قال الطحاوي: ومثل هذا مل يقله عامر ا
استنباطا، وإمنا هو توقيف إما أن يكون مسعه من أبيه أو ممن يصلح له أخذ ذلك عنه، واعلم 
أن كلمة: لعل، معناها للرتجي إال إذا وردت عن هللا أو رسوله أو أوليائه، فإن معناها 

له: )اللهم أمض( بقطع اهلمزة، يقال: أمضيت األمر أي أنفذته أي: متمها هلم التحقيق. قو 
وال تنقصها عليهم فريجعون إىل املدينة. قوله: )وال تردهم على أعقاهبم( أي: برتك هجرهتم 
ورجوعهم عن مستقيم حامل املرضية، فيخيب قصدهم ويسوء حاهلم. ويقال لكل من رجع 

ع على عقبه، وحار. ومنه احلديث: )أعوذ بك من احلور إىل حال دون ما كان عليه: رج
بعد الكور( ، أي من النقصان بعد الزايدة. قوله: )لكن البائس( ابلباء املوحدة، ويف آخره 
سني مهملة، وهو الذي عليه أثر البؤس. أي: الفقر والعيلة، وقال األصيلي: البائس الذي 

( . 7، القارعة: 12عيشة راضية{ )احلاقة: انله البؤس، وقد يكون مبعىن مفعول، كقوله: }
أي: مرضية. قوله: )سعد بن خولة( ، مرفوع ألنه خرب لقوله: )البائس( ، وعامة املؤرخني 
يقولون: ابن خولة، إال أاب معشر، فإنه يقول: ابن خوىل، وقال ابن التني: خولة، ساكنة 

أحدا  خ أبو احلسن: ما مسعنا قطالواو عند أهل اللغة والعربية، وكذا رواه بعضهم. وقل الشي
قرأه إال بفتحها، واحملدثون على ذلك، قيل: إنه أسلم ومل يهاجر من مكة حىت مات هبا، 
وذكره البخاري فيمن هاجر وشهد بدرا وغريها، وتويف مبكة يف حجة الوداع كما ذكرانه. 

قوله: )إن مات(  .قوله: )يرثي له( أي: يرق له ويرتحم عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
، بفتح اهلمزة أي: ألنه مات ابألرض اليت هاجر منها، وهذا كالم سعد ابن أيب وقاص، 
صرح به البخاري يف كتاب الدعوات. وقال ابن بطال: وأما: )يرثي له صلى هللا عليه وسلم( 

 (فهو من كالم الزهري، وهو تفسري لقوله صلى هللا عليه وسلم: )لكن البائس سعد بن خولة
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 ، أي: رثي له حني مات مبكة، وكان يهوى أن ميوت بغريها.

ذكر ما يستفاد منه: قال أبو عمر: هذا حديث اتفق أهل العلم على صحة سنده، وجعله 
مجهور الفقهاء أصال يف مقدار الوصية وأنه ال يتجاوز هبا الثلث، إال أن يف بعض ألفاظه 

ذلك عن يه عن الزهري: عام الفتح، انفرد باختالفا عند نقلته، فمن ذلك ابن عيينة، قال ف
ابن شهاب فيما علمت، وقد روينا هذا احلديث من طريق معمر ويونس بن يزيد وعبد العزيز 
ابن أيب سلمة وحيىي ابن سعيد األنصاري وابن أيب عتيق وإبراهيم بن سعد، فكلهم قال: عن 

قال ابن املنذر: الذين  ابن شهاب: عام حجة الوداع، كما قال مالك، وكذلك قال شعيب،
قالوا: حجة الوداع، أصوب. قال أبو عمر: وكذا رواه عفان بن مسلم عن وهيب بن خالد 
عن عبد هللا بن عثمان عن عمر وبن القاريء )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قدم مكة 
 عام الفتح فخلف سعدا مريضا حىت خرج إىل جنني، فلما قدم من اجلعرانة معتمرا دخل

عليه وهو وجع مغلوب، فقال سعد: اي رسول هللا إن يل ماال ... .( احلديث، والعمل على 
هذا احلديث أن أهل العلم ال يرون أن يوصي الرجل أبكثر من الثلث، ويستحبون أن ينقص 

ثلث، يف الوصية اخلمس بعد الربع، والربع دون ال كانوا يستحبونمن الثلث. وقال الثوري: 
 (1)ث فلم يرتك شيئا، فال جيوز له إال الثلث، وأمجع علماء املسلمني". فمن أوصى ابلثل

 

"ثوب كائن على بدنه، قوله: )كان ميرض فيه( على صيغة اجملهول من -84 .409
التمريض، من مرضت فالان ابلتشديد إذا أقمت عليه ابلتعهد واملداواة، قوله: )به ردع( ، 

 سكون الدال املهملة ويف آخره عني مهملة:أي: هبذا الثوب الذي عليه ردع، بفتح الراء و 
وهو اللطخ واألثر، وكلمة: من، يف قوله: )من زعفران( ، للبيان. قوله: )وزيدوا عليه( أي: 
على هذا الثوب. قوله: )فيهما( أي: يف املزيد والزيد عليه، وقال ابن بطال: إن كانت الرواية: 

هنما جعلهما انت: فيهما، يعين ابلتثنية، فكأفيها، فالضمري عائد إىل األثواب الثالثة، وإن ك
جنسني: الثوب الذي كان ميرض فيه جنسا، والثوبني اآلخرين جنسا، فذكرمها بلفظ التثنية. 
ويف رواية أيب ذر: فيها إبفراد الضمري. قوله: )قلت: إن هذا خلق( أي: قالت عائشة: إن 

أيب  أي: ابل، عتيق، ويف رواية هذا الثوب الذي عليه خلق، بفتح اخلاء املعجمة والالم،
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معاوية عند ابن سعد: )أال جتعلها جددا كلها؟ قال: ال( . ويفهم من هذا أنه كان يرى عدم 
املغاالة يف األكفان، ويؤيده قوله بعد ذلك: )إن احلي أحق ابجلديد، إمنا هو للمهلة( ، بضم 

يرى  ملشهور، أي: اجلديد ملنامليم وهو: القيح والصديد، وحيتمل أن يراد ابملهلة معناها ا
املهلة يف بقائه، ويروى: املهلة، بكسر امليم، وقال ابن األثري: فإمنا مها للمهل والرتاب، ويروى: 
للمهلة، بضم امليم وكسرها وهو: القيح والصديد الذي يذوب. وقيل: من اجلسد، ومنه قيل 

مهل د وبفتحها من التللنحاس الذائب: مهل. وقال ابن حبيب: املهلة، ابلكسر: الصدي
وبضمها عكر الزيت األسود املظلم، ومنه قوله تعاىل: }يوم تكون السماء كاملهل{ )املعارج: 

( . وقال ابن دريد يف هذا احلديث إهنا صديد امليت، زعموا أن املهل ضرب من القطران، 8
سلب ي وروى أبو داود من حديث علي، رضي هللا تعاىل عنه: )ال تغالوا يف الكفن فإنه

سريعا( . قوله: )ال تغالوا( ، من املغاالة وهي جماوزة العدد، واملعىن: ال تبالغوا. قوله: )يسلب 
. سريعا( يعين: يسلب امليت الكفن، واملعىن: يبلى عليه ويقطع وال يبقى وال ينتفع به امليت
ل و فإن قلت: يعارضه حديث جابر، رضي هللا تعاىل عنه، أخرجه مسلم عنه قال: قال رس

هللا، صلى هللا عليه وسلم: )إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه( ، ورواه الرتمذي أيضا، 
ولفظه: )إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه( . ويف رواية احلارث بن أسامة وأمحد بن منيع: 
)إذا ويل أحدكم أخاه فليحسن كفنه فإهنم يبعثون يف أكفاهنم ويتزاورون يف أكفاهنم( . ويف 

أيب نصر عن جابر، رضي هللا تعاىل عنه، أيضا قال: قال رسول هللا، رضي هللا تعاىل  رواية
عنه: )أحسنوا أكفان مواتكم فإهنم يتباهون ويتزاورون( . قلت: ال تعارض بينهما، ألن املراد 
به ليس ابملغاالة يف مثنه ورقته، وإمنا املراد به كونه جديدا أبيض، حكاه ابن املبارك عن سالم 

أيب مطيع، وروى ابن أيب شيبة عن حممد بن سريين أنه كان يعجبه الكفن الصفيق، وروى  بن
ى أن تكون املرأة يف غالظ الثياب، ورو  كانوا يستحبونأيضا عن جعفر بن ميمون، قال: 

أيضا عن احلسن وحممد أنه: كان يعجبهما أن يكون الكفن كتاان، وروي أيضا عن ابن 
من الكفن شيء، وإمنا هو تكرمة احلي. وقيل يف اجلمع بينهما: احلنيفة. قال: ليس للميت 

حيمل التحسني على الصفة، وحتمل املغاالة على الثمن، وقيل: التحسني حق امليت فإذا 
أوصى برتكه اتبع، كما فعل الصديق، رضي هللا تعاىل عنه، وحيتمل أن يكون اختار ذلك 

ؤيده ما رواه ابن ان جاهد فيه أو تعبد فيه، ويالثوب بعينه ملعىن فيه من التربك به، لكونه ك



404 

 

سعد من طريق القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق، قال أبو بكر: كفنوين يف ثويب اللذين  
كنت أصلي فيهما. قلت: حيتمل وجها آخر وهو أن الثوب الذي اختاره كان وصل إليه 

 ار.ه هذا االختيمن النيب صلى هللا عليه وسلم، فلذلك اختاره تربكا به، وحق ل

ذكر ما يستفاد منه: فيه: استحباب التكفني يف الثياب البيض. وفيه: استحباب تثليث 
الكفن. وفيه: جواز التكفني يف الثياب املغسولة. وفيه: إيثار احلي ابجلديد. وفيه: جواز دفن 

خذ املرء أامليت ابلليل. وفيه: استحباب طلب املوافقة فيما وقع لألكابر تربكا بذلك. وفيه: 
 العلم عمن دونه. وفيه: فضل أيب بكر وصحة فراسته وثباته عند وفاته، رضي هللا تعاىل عنه.
وفيه: أن وصية امليت معتربة يف كفنه وغري ذلك من أمره إذا وافق صوااب، فإن أوصى بسرف، 
فعن مالك: يكفن ابلقصد، فإن مل يوص مل ينقص عن ثالثة أثواب من جنس لباسه يف 

ألن الزايدة عليها والنقص منها خروج به عن عادته، وال خالف يف جواز التكفني  حياته،
يف خلق الثياب إذا كانت ساملة من القطع وساترة له، وقال أبو عمر: فيه: أن التكفني يف 
الثوب اجلديد واخللق سواء، واعرتض عليه ابحتمال أن يكون أبو بكر اختاره ملعىن من 

نفا، وعلى تقدير أن ال يكون كذلك فال دليل فيه على املساواة. وهللا املعاين اليت ذكرانها آ
 (1)أعلم.". 

 

"قول عطاء، وبه قال أبو ثور، وأما إدخال العمرة مع احلج فمنه منه مالك، -85 .410
وهو قول إسحاق وأيب ثور والشافعي يف اجلديد، وأجازه الكوفيون، وقالوا: يصري قاران، وذكر 

ساء فيما فعل. قلت: القياس عند أيب حنيفة أن ال مينع من إدخال أنه قول عطاء، ولكنه أ
عمرة على حج، ألن من أصله أن على القارن تعدد الطواف والسعي. قوله: )فلم حيل حىت 
حل( ويف رواية السرخسي: حىت أحل، بزايدة ألف يف أوله وفتح احلاء، وهي لغة مشهورة، 

 مرة واحلجة.يقال: حل وأحل. قوله: )منهما( أي: من الع

 

 )ابب من أشعر وقلد بذي احلليفة مث أحرم( - 601
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أي: هذا ابب يف بيان من أشعر هديه. ويف بيان من قلده والكالم يف هذين الفصلني على 
 أنواع.

األول: يف تفسري اإلشعار لغة، وهو: من الشعور يف األصل وهو العلم ابلشيء: من شعر 
 شعر من اإلشعار بكسر اهلمزة وهو اإلعالم.يشعر، من ابب نصر ينصر، إذا علم وأ

النوع الثاين: يف تفسريه شرعا، وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمىن حبديدة حىت تتلطخ 
ابلدم ظاهرا، وال نظر إىل ما فيه من اإليالم ألنه ال منع إال ما منعه الشرع، وذكر القزاز: 

يت مبا حل فيها، وذلك ألن أشعرها إشعارا وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكني، مس
الذي فعل هبا عالمة تعرف هبا. ويف )احملكم( : هو أن يشق جلدها أو يطعنها حىت يظهر 
الدم، وزعم ابن قرقول أن إشعارها هو تعليمها بعالمة بشق جلد سنامها عرضا من اجلانب 

يل اإلشعار وقاألمين، هذا عند احلجازيني وأما العراقيون فاإلشعار عندهم تقليدها بقالدة، 
 أن يكشط جلد البدنة حىت يسيل دم مث يسلته، فيكون ذلك عالمة على كوهنا هداي.

النوع الثالث: يف كيفية اإلشعار، واالختالف الذي فيها قال أبو يوسف وحممد: كيفية 
اإلشعار أن يطعنها يف أسفل سنامها من اجلانب األيسر حىت يسيل الدم، وعند الشافعي 

األمين، وقال السفاقسي: إذا كانت البدنة ذلال أشعرها من األيسر، وإن  وأمحد يف قول: 
كانت صعبة قرن بدنتني، مث قام بينهما وأشعر إحدامها من األمين واألخرى من األيسر. 
وقال ابن قدامة: وعن أمحد من اجلانب األيسر، ألن ابن عمر فعله، وبه قال مالك، وحكاه 

أ( اإلشعار يف اجلانب األيسر. ويف )شرح املوط يستحبونكانوا ابن حزم عن جماهد، يقول: 
لألشبيلي: وجائز اإلشعار يف اجلانب األمين، ويف اجلانب األيسر، وكان ابن عمر، رضي هللا 
تعاىل عنهما، رمبا فعل هذا ورمبا فعل هذا، وأكثر أهل العلم يستحبون يف اجلانب األمين، 

هر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى الظ منهم الشافعي وإسحاق حلديث ابن عباس: أن
بذي احلليفة مث دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها اليمىن، مث سلت الدم عنها وقلدها 
بنعلني، أخرجه مسلم، وعند أيب داود: مث سلت الدم بيده، ويف لفظ: مث سلت الدم إبصبعه. 

ق إىل رض السنام من العنوقال ابن حبيب: يشعر طوال، وقال السفاقسي عرضا، والعرض ع
الذنب، وقال جماهد: أشعر من حيث شئت، مث قال: واإلشعار طوال يف شق البعري أخذا 
من جهة مقدم البعري إىل جهة عجزه، فيكون جمرى الدم عريضا فيتبني اإلشعار، ولو كان 
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 مع عرض البعري كان جمرى الدم يسريا خفيفا ال يقع به مقصود اإلعالن ابهلدي.

الرابع: يف صفة اإلشعار، ذهب مجهور العلماء إىل أن اإلشعار سنة، وذكر ابن أيب النوع 
شيبة يف )مصنفه( أبسانيد جيدة عن عائشة وابن عباس: إن شئت فأشعر وإن شئت فال، 
وقال ابن حزم يف )احمللى( : قال أبو حنيفة: أكره اإلشعار وهو مثلة، وقال: هذه طامة من 

ة شيء فعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أف لكل عقل يتعقب طوام العامل أن يكون مثل
حكم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ويلزمه أن تكون احلجامة وفتح العرق مثله، فيمنع من 
ذلك. وهذه قولة ال نعلم أليب حنيفة فيها متقدم من السلف، وال موافق من فقهاء عصره 

لم ت: هذا سفاهة وقلة حياء، ألن الطحاوي الذي هو أعإال من ابتاله هللا تعاىل بتقليده. قل
الناس مبذاهب الفقهاء، وال سيما مبذهب أيب حنيفة، ذكر أن أاب حنيفة مل يكره أصل 
اإلشعار، وال كونه سنة، وإمنا كره ما يفعل على وجه خياف منه هالكها لسراية اجلرح، ال 

 أراد سد الباب على العامة، ألهنم السيما يف حر احلجاز مع الطعن ابلسنان، أو الشفرة، ف
يراعون احلد يف ذلك، وأما من وقف على احلد فقطع اجللد دون اللحم فال يكرهه، وذكر 
الكرماين صاحب املناسك عنه استحسانه، قال: وهو األصح، ال سيما إذا كان مببضع 

يها متقدم من ف وحنوه، فيصري كالفصد واحلجامة، وأما قوله: وهذه قولة ال نعلم أليب حنيفة
السلف، فقول فاسد، ألن ابن بطال ذكر أن إبراهيم النخعي أيضا ال يرى ابإلشعار، وملا 
روى الرتمذي من حديث ابن عباس: أن النيب صلى هللا عليه وسلم قلد نعلني، وأشعر اهلدي 

 (1)يف الشق األمين بذي احلليفة". 
 

أخذ من أطراف شعر "طريق قيس بن سعد عن عطاء أن معاوية حدث أنه -86 .411
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أايم العشر مبشقص معي وهو حمرم؟ قلت: قالوا: إهنا رواية 
شاذة، وقد قال قيس بن سعد عقيبها: والناس ينكرون ذلك، وقيل: حيتمل أن يكون يف 
قول معاوية: قصرت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبشقص، حذف تقديره: قصرت 

عري عن أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قلت: يرد هذا ما يف رواية أمحد: قصرت أان ش
عن رأس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند املروة، أخرجه من طريق جعفر بن حممد عن 
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أبيه عن ابن عباس، وقال ابن حزم: حيتمل أن يكون معاوية قصر رأس رسول هللا صلى هللا 
را يكن احلالق استوفاه يوم النحر، ورد عليه أبن احلالق مل يبق شع عليه وسلم بقية شعر مل

يقصر، وال سيما وقد قسم صلى هللا عليه وسلم شعره بني الصحابة الشعرة والشعرتني، وأيضا 
فالنيب صلى هللا عليه وسلم مل يسع بني الصفا واملروة إال سعيا واحدا يف أول ما قدم، فماذا  

له: )مبشقص( ، بكسر امليم وسكون الشني املعجمة وفتح القاف كان يصنع عند املروة؟ قو 
ويف آخره صاد مهملة، قال أبو عبيد: هو النصل الطويل وليس ابلعريض، وقال ابن فارس 
وغريه: هو سهم فيه نصل عريض، وقال اجلوهري: املشقص هو كل نصل طال وعرض، 

 وقال أبو عمر: وهو الطويل غري العريض.

 

  املتمتع بعد العمرة()ابب تقصري - 821

 

 أي: هذا ابب يف بيان تقصري املتمتع بعد إحالله من عمرته.

 

حدثنا حممد بن أيب بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن  - 1371
عقبة أخربين كريب عن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما قال ملا قدم النيب صلى هللا عليه 

 يطوفوا ابلبيت وابلصفا واملروة مث حيلوا وحيلقوا أو يقصروا.وسلم مكة أمر أصحابه أن 

 وطرفه( . 5451)انظر احلديث 

مطابقته للرتمجة يف قوله: )أو يقصروا( ، واحلديث من أفراده، وحممد بن أيب بكر بن علي 
بن عطاء بن مقدم أبو عبد هللا الثقفي موالهم املعروف ابملقدمي البصري، وفضيل تصغري 

يمان البصري، وموسى بن عقبة ابن أيب عياش األسدي املديين، مات سنة فضل بن سل
 أربعني ومائة.

وفيه: التخيري بني احللق والتقصري، وقد أمجع العلماء على أن التقصري جمزىء يف احلج والعمرة 
معا إال ما حكاه ابن املنذر عن احلسن البصري أنه كان يقول: يلزمه احللق يف أول حجة 

التقصري. قلت: فيهنظر، ألن ابن أيب شيبة روى يف )مصنفه( عن عبد األعلى عن وال جيزيه 
هشام عن احلسن يف الذي مل حيج قط، إن شاء حلق وإن شاء قصر، وهذا إسناد صحيح 
إىل احلسن يرد ما حكاه ابن املنذر عنه، نعم حكي ذلك عن إبراهيم النخعي، قال ابن أيب 
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راهيم قال: إذا حج الرجل أول حجة حلق، وإن حج شيبة: حدثنا جرير عن مغرية عن إب
مرة أخرى إن شاء حلق وإن شاء قصر، واحللق أفضل، وإذا اعتمر الرجل ومل حيج قط فإن 
شاء حلق وإن شاء قصر، فإن كان متمتعا قصر مث حلق، والظاهر أن هذا الكالم من إبراهيم 

ة عن غندر اه ابن أيب شيبليس على سبيل الوجوب، بل الفضل واالستحباب، بدليل ما رو 
عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا حيبون أن حيلقوا يف أول حجة وأول عمرة، 

لرجل أول ل كانوا يستحبونوروي أيضا عن وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: 
 ما حيج أن حيلق وأول ما يعتمر أن حيلق.

 

 )ابب الزايرة يوم النحر( - 921

 

ب يف بيان زايرة احلج البيت ألجل الطواف به يوم النحر، واملراد به طواف الزايرة أي: هذا اب
 الذي هو ركن من أركان احلج، ومسي طواف اإلفاضة أيضا.

وقال أبو الزبري عن عائشة وابن عباس رضي هللا تعاىل عنهم أخر النيب صلى هللا عليه وسلم 
 الزايرة إىل الليل

 

تح الباء املوحدة وسكون الياء آخر احلروف: وامسه حممد بن مسلم أبو الزبري، بضم الزاي وف
بن تدرس، بلفظ املخاطب من املضارع من الدراسة، مر يف: ابب من شكى إمامه، وهذا 

 (1)تعليق وصله الرتمذي عن حممد بن بشار". 
 

"قبيلة كبرية منهم، واحلديث مضى هبذا اإلسناد خمتصرا يف املظامل، ومضت -87 .412
 ستوفاة يف الشروط.مباحثه م

قوله: )أو عمرة( ، كذا يف رواية الكشميهنيي ويف رواية غريه: أم عمرة. قوله: )فلما أن أقبلنا( 
، كلمة: أن، زائدة، قوله: )فليعجل( ، ويف رواية الكشميهين: )فليتعجل( ، فاألول من ابب 

ال األصمعي: أمحر. قالتفعيل، والثاين من ابب التفعل. قوله: )أرمك( براء وكاف، على وزن: 
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األرمك لون خيالط محرته سواده، ويقال: بعري أرمك وانقة رمكاء، وعن ابن دريد: الرمك  
كل شيء خالطت غريته سوادا كدرا. وقيل: الرمكة الرماد. وقال ابن قرقول: ويقال: أربك، 

تح الياء فابلباء املوحدة أيضا، وامليم أشهر. قوله: )ليس فيه شية( ، بكسر الشني املعجمة و 
آخر احلروف اخلفيفة أي: ليس فيه ملعة من غري لونه، وعن قتادة يف قوله: )ال شية( ، أي: 
ال عيب، ويقال: الشية: كل لون خيالف معظم لون احليوان. قوله: )والناس خلفي( ، مجلة 

  انحالية من قوله: )وأان على مجل يل( ، أراد أن مجله كان يسبق مجال الناس. قوله: )فبينا أ
كذلك( ، أي: يف حالة كان الناس خلفي. قوله: )إذا قام علي( ، جواب بينا أان كذلك، 
أي: إذ وقف اجلمل، يقال: قامت الدابة إذا وقفت من الكالل. قوله: )البالط( ، بفتح 

 الباء املوحدة، وهي احلجارة املفروشة، وقيل: هو موضع.

راب ال بة فتموت، فقال مالك: إذا ضرهبا ضوقال ابن املنذر: اختلفوا يف املكرتي يضرب الدا
يضرب مثله، أو حيث ال يضرب ضمن، وبه قال أمحد وإسحاق وأبو ثور، ويقال: إذا ضرهبا 
ضراب يضرهبا صاحبها مثله ومل يتعد فليس عليه شيء، واستحسن هذا القول أبو يوسف 

 وحممد. وقال الثوري وأبو حنيفة: ضامن إال أن يكون أمره بضرهبا.

 

 )ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من اخليل( - 05

 

أي: هذا ابب يف بيان مشروعية الركوب على الدابة الصعبة إذا كان من أهل ذلك، والصعبة، 
بسكون العني: الشديدة والفحولة، بفتح الفاء واحلاء املهملة: مجع فحل، وقال الكرماين: 

 الئكة.ولعل التاء فيه لتأكيد اجلمع كما يف: امل

 وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحولة ألهنا أجرأ وأجسر

 

راشد بن سعد املقرئي، بضم امليم وفتحها وسكون القاف وفتح الراء بعدها مهزة، نسبة إىل: 
مقرأ، قرية من قرى دمشق، وهو اتبعي وروي عن ثوابن موىل سيدان رسول هللا، صلى هللا 

ية وغريهم، مات سنة ثالثة عشر ومائة، والصحيح أنه مات عليه وسلم وأيب أمامة ومعاو 
سنة مثان ومائة، وليس له يف البخاري سوى هذا األثر الواحد. قوله: )السلف( ، أي: من 
الصحابة ومن بعدهم. قوله: )ألهنا أجرأ( ، أفعل من اجلراءة، ويكون أيضا من اجلري لكن 
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فعل من اجلسارة، ابجليم والسني املهملة، األول ابهلمز والثاين بدونه. قوله: )وأجسر( أ
 واملفضل عليه حمذوف لداللة القرينة عليه، تقديره: أجرأ وأجسر من اإلانث، أو من املخصية.

وقال ابن بطال: فيه: أن ركوب الفحولة أفضل للركوب من اإلانث لشدهتا وجرأهتا، ومعلوم 
لم وال سول هللا، صلى هللا عليه وسأن املدينة مل ختل من إانث اخليل ومل ينقل عن سيدان ر 

مجلة أصحابه أهنم ركبوا غري الفحول، ومل يكن ذلك إال لفضلها إال ما ذكر عن سعد بن 
أيب وقاص رضي هللا تعاىل عنه، أنه كان له فرس أنثى بلقاء، وذكر سيف يف )الفتوح( : أهنا 

ه( عن رقطين يف )سنناليت ركبها أبو حمجن حني كان عند سعد مقيدا ابلعراق، وذكر الدا
املقداد، قال: غزوت مع النيب صلى هللا عليه وسلم يوم بدر على فرس يل أنثى، وروى الوليد 
بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عبادة بن نسي، بضم النون وفتح السني املهملة، او ابن 

احلرب،  رإانث اخليل يف الغارات والبيات، وملا خفي من أمو  كانوا يستحبونحمرييز: أهنم 
ويستحبون الفحولة يف الصفوف واحلصون، وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد بن 
الوليد، رضي هللا تعاىل عنه، أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا تدفع البول، وهي أقل 
صهيال، والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله، وروى أبو عبد الرمحن عن معاذ 

الء عن حيىي بن أيب كثري يرفعه: عليكم إبانث اخليل، فإن ظهورها عز وبطوهنا كنز، بن الع
 ويف لفظ: ظهورها حرز.

 

حدثنا أمحد بن حممد قال أخربان عبد هللا قال أخربان شعبة عن قتادة قال مسعت  - 2682
 (1)". -صلى هللا عليه وسلم   -
 

 )ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر( - 17"-88 .413

 

: هذا ابب يف بيان الفتنة اليت متوج كموج البحر، قيل: أشار به إىل ما أخرجه ابن أيب أي
شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي، رضي هللا تعاىل عنه: يف هذه األمة مخس فنت، 
فذكر األربعة، مث فتنة متوج كموج البحر وهي اليت يصبح الناس فيها كالبهائم أي: ال عقول 
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 هلم.

ند أن يتمثلوا هباذه األبيات ع كانوا يستحبونيينة عن خلف بن حوشب: وقال ابن ع
 الفنت، قال امرؤ القيس:

 )احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول(

 

 )حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت عجوزا غري ذات حليل(

 

 )مشطاء ينكر لوهنا، وتغريت ... مكروهة للشم والتقبيل(

 

سفيان بن عيينة عن خلف ابخلاء والالم املفتوحتني ابن حوشب بفتح احلاء املهملة أي: قال 
وسكون الواو وفتح الشني املعجمة وابلباء املوحدة كان من أهل الكوفة، روى عن مجاعة 
من كبار التابعني وأدرك بعض الصحابة لكن ال يعلم روايته عنهم، وكان عابدا من عباد أهل 

خاري وقال النسائي: ال أبس به، وأثىن عليه ابن عيينة، وليس له يف الب الكوفة وثقه العجلي،
إال هذا املوضع، قوله: كانوا أي: السلف. قوله: عند الفنت أي: عند نزوهلا. قوله: قال امرؤ 
القيس كذا وقع عند أيب ذر يف نسخته، واحملفوظ أن هذه األبيات لعمرو بن معد يكرب 

صغري يف الكامل وتعليق سفيان هذا وصله البخاري يف التاريخ ال الزبيدي، وقد جزم به املربد
عن عبد هللا بن حممد املسندي: حدثنا سفيان بن عيينة. قوله: فتية بفتح الفاء وكسر التاء 
املثناة من فوق وتشديد الياء آخر احلروف أي: شابة، وجيوز فيه ضم الفاء ابلتصغري، وجيوز 

 فعلى أنه خرب وذلك أن احلرب مبتدأ وأول ما تكون بدل منهفيه الرفع والنصب. وأما الرفع 
وما مصدرية وتكون اتمة تقديره: أول كوهنا، وفتية خرب املبتدأ، وقال الكرماين: وجاز يف: 
أول، وفتية، أربعة أوجه: نصبهما ورفعهما، ونصب األول ورفع الثاين، والعكس. وكان، إما 

ذلك. قلت: وجه نصبهما أن يكون األول منصواب  انقصة وإما اتمة، مث سكت ومل يبني وجه
على الظرف، وفتية مرفوعا على اخلربية، وتكون انقصة، والتقدير: احلرب يف أول حاهلا فتية، 
ووجه العكس أن يكون األول مبتدأ اثنيا أو بدال من احلرب. ويكون اتمة، وقد خبط بعضهم 

حلروف بكسر الزاي وسكون الياء آخر ايف هذا املكان يعرفه من يقف عليه. قوله: بزينتها 
وابلنون، ورواه سيبويه، ببزهتا، ابلباء املوحدة والزاي املشددة، والبزة اللباس اجليد. قوله: حىت 
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إذا اشتعلت بشني معجمة وعني مهملة، يقال: اشتعلت النار إذا ارتفع هليبها وإذا، جيوز أن 
والباء  ولت قوله: وشب ابلشني املعجمةيكون ظرفية وجيوز أن يكون شرطية وجواهبا قوله: 

املوحدة املشددة يقال: شبت احلرب إذا اتقدت. قوله: ضرامها بكسر الضاد املعجمة وهو 
ما اشتعل من احلطب. قوله: غري ذات حليل بفتح احلاء املهملة وكسر الالم وهو الزوج، 

عر مة اختالط الشويروى ابخلاء املعجمة وهو ظاهر. قوله: مشطاء من مشط ابلشني املعج
األبيض ابلشعر األسود، وجيوز يف إعرابه النصب على أن يكون صفة لعجوز، وجيوز فيه 
الرفع على أن يكون خرب مبتدأ حمذوف، أي: هي مشطاء. قوله: ينكر على صيغة اجملهول. 

 ولوهنا مرفوع به أي: بدل حسنها بقبح، ووقع يف رواية احلميدي والسهيلي يف الروض

 رأسها مشطاء جزت

قوله: مكروهة نصب على احلال من الضمري الذي يف: تغريت، واملراد ابلتمثيل هبذه األبيات 
استحضار ما شاهدوه ومسعوه من حال الفتنة فإهنم يتذكرون إبنشادها ذلك فيصدهم عن 

 الدخول فيها حىت ال يغرتوا بظاهر أمرها أوال.

 

دثنا أيب، حدثنا األعمش، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أيب، ح - 7096
 (1)حدثنا شقيق مسعت". 

 

"السالم لربكته وذكرت يف اشتقاقه مخسني قوال يف شرحي ملشارق األنوار وغريه -89 .414
 والدجال لشؤمه انتهى

 )وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات( منسل احلياة واملوت

يا والشهوات االفتتان ابلدنقال بن دقيق العيد فتنة احمليا ما يعرض لْلنسان مدة حياته من 
واجلهاالت وأعظمها والعياذ ابهلل أمر اخلامتة عند املوت وفتنة املمات جيوز أن يراد هبا الفتنة 
عند املوت أضيفت إليه لقرهبا منه ويكون املراد بفتنة احمليا على هذا ما قبل ذلك وجيوز أن 

 يراد هبا فتنة القرب

ون يف قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وال يكوقد صح يف حديث أمساء إنكم تفتنون 
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مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القرب ألن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غري 
 املسبب

وقيل أراد بفتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب وبفتنة املمات السؤال يف القرب مع احلرية وهذا 
اخل حتت فتنة املمات وفتنة الدجال داخلة حتت من العام بعد اخلاص ألن عذاب القرب د

فتنة احمليا وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول عن سفيان الثوري إن امليت إذا سئل من 
 ربك تراءى له الشيطان فيشري إىل نفسه أين أان ربك فلهذا ورد سؤال التثبت له حني يسأل

قولوا إذا وضع امليت يف القرب أن ي كانوا يستحبونمث أخرج بسند جيد إىل عمرو بن مرة 
اللهم أعذه من الشيطان كذا يف الفتح )من املأمث( إما مصدر أمث الرجل أو ما فيه اإلمث أو 
ما يوجب اإلمث )واملغرم( أي الدين يقال غرم بكسر الراء أي ادان قيل واملراد به ما يستدان 

قد ن يراد به ما هو أعم من ذلك و فيما ال جيوز أو فيما جيوز مث يعجز عن أدائه وحيتمل أ
 استعاذ صلى هللا عليه وسلم من غلبة الدين

وقال القرطيب املغرم الغرم وقد نبه يف احلديث على الضرر الالحق من املغرم وهللا أعلم )فقال 
قائل( أي عائشة كما يف رواية النسائي )ما أكثر( ابلنصب وما تعجبية )ما تستعيذ( ما 

)إن الرجل( املراد به اجلنس )إذا غرم( بكسر الراء أي لزمه دين واملراد  مصدرية أي استعاذتك
استدان واختذ ذلك دأبه وعادته كما يدل عليه السياق )حدث( أي أخرب عن ماضي األحوال 
لتمهيد عذر يف التقصري )فكذب( ألنه إذا تقاضاه رب الدين ومل حيضره ما يؤدي به دينه 

 ما لغائب إذا حضر أؤدي دينكيكذب ليتخلص من يده ويقول يل 

وقال بن حجر أي حدث الناس عن حاله ومعاملته فكذب عليهم حىت حيملهم على إدانته 
وإن كان معدما أو الصرب عليه لريبح فيه شيئا يبقى له قبل وفائه )ووعد( أي يف املستقبل 

وعد و أبن يقول أعطيك غدا أو يف املدة الفالنية )فأخلف( أي يف وعده وقال بن حجر 
 (1)ابلوفاء". 

 

"صالهتم حىت نزلت )قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون( فأقبلوا -90 .415
أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده  وكانوا يستحبونعلى صالهتم ونظروا أمامهم 
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وصله احلاكم بذكر أيب هريرة فيه ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال يف آخره فطأطأ 
انتهى )فاشتد قوله يف ذلك( إما بتكرير هذا القول أو غريه مما يفيد املبالغة يف الزجر رأسه 

)لينتهني( وهو جواب قسم حمذوف وفيه روايتان للبخاري فاألكثرون بفتح أوله وضم اهلاء 
وحذف الياء املثناة وتشديد النون على البناء للفاعل والثانية بضم الياء وسكون النون وفتح 

 واهلاء والياء التحتية وتشديد النون للتأكيد على البناء للمفعول )أو لتحفظن( بضمالفوقية 
 الفوقية وفتح الفاء على البناء للمفعول أي لتسلنب

قال يف النيل ال خيلو احلال من أحد األمرين إما االنتهاء عنه وإما العمى وهو وعيد عظيم 
ذا كان كون عند الدعاء أو عند غريه إوهتديد شديد وإطالقه يقتضي أبنه ال فرق بني أن ي

 ذلك يف الصالة كما وقع به التقييد

والعلة يف ذلك أنه إذا رفع بصره إىل السماء خرج عن مست القبلة أعرض عنها وعن هيئة 
 الصالة والظاهر أن رفع البصر حال الصالة حرام ألن العقوبة ابلعمى ال تكون إال عن حمرم

 مكروه وابلغ بن حزم فقال تبطل الصالة به انتهىواملشهور عند الشافعية أنه 

 قال املنذري وأخرجه البخاري والنسائي وبن ماجه

 

[ )يف مخيصة( بفتح املعجمة وكسر امليم وابلصاد املهملة كساء مربع له علمان قاله 914]
 احلافظ

وقال يف النهاية مخيصة هي ثوب خز أو صوف معلم وقيل ال تسمى مخيصة إال أن تكون 
داء معلمة وكانت من لباس الناس قدميا ومجعها اخلمائص )شغلتين( ويف رواية للبخاري سو 

 أهلتين ومها مبعىن واحد )أعالم هذه( يعين اخلميصة

وقال يف اللسان علم الثوب رقمة يف أطرافه )إىل أيب جهم( هو عبيد ويقال عامر بن حذيفة 
نه كان ه وسلم إبرسال اخلميصة ألالقرشي العدوي صحايب مشهور وإمنا خصه صلى هللا علي

أهداها للنيب صلى هللا عليه وسلم كما رواه يف املوطأ من طريق أخرى عن عائشة قالت 
أهدى أبو جهم بن حذيفة إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مخيصة هلا علم فشهد فيها 

كار ما ب الصالة فلما انصرف قال ردي هذه اخلميصة إىل أيب جهم ووقع عند الزبري بن
خيالف ذلك فأخرج من وجه مرسل أن النيب صلى هللا عليه وسلم أيت خبميصتني سوداوين 
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 فلبس إحدامها وبعث األخرى إىل أيب جهم

 (1)وأليب داود من طريق أخرى وأخذ كرداي أليب جهم". 
 

"أيب شيبة من رواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين كانوا يلتفتون يف -91 .416
لت قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون فأقبلوا على صالهتم صالهتم حىت نز 
أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده ووصله احلاكم  وكانوا يستحبونونظروا أمامهم 

بذكر أيب هريرة فيه ورفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم وقال يف آخره فطأطأ رأسه قوله 
شديد الياء وسكون النون وفتح املثناة واهلاء والياء وتلينتهني كذا للمستملي واحلموي بضم 

النون على البناء للمفعول والنون للتأكيد وللباقني لينتهن بفتح أوله وضم اهلاء على البناء 
للفاعل قوله أو لتخطفن أبصارهم وملسلم من حديث جابر بن مسرة أوال ال ترجع إليهم يعين 

ن هو وعيد وعلى هذا فالفعل املذكور حرام وأفرط بأبصارهم واختلف يف املراد بذلك فقيل 
حزم فقال يبطل الصالة وقيل املعىن أنه خيشى على األبصار من األنوار إىل تنزل هبا املالئكة 
على املصلني كما يف حديث أسيد بن حضري اآليت يف فضائل القرآن إن شاء هللا تعاىل أشار 

يري ة عن أيب جملز أحد التابعني وأو هنا للتخإىل ذلك الداودي وحنوه يف جامع محاد بن سلم
نظري قوله تعاىل تقاتلوهنم أو يسلمون أي يكون أحد األمرين إما املقاتلة وإما اإلسالم وهو 
خرب يف معىن األمر صلى يف مخيصة هلا أعالم فقال شغلتين أعالم هذه اذهبوا هبا إىل أيب 

 جهم وأتوين أبنبجانية

 

 لصالة()قوله ابب االلتفات يف ا

مل يبني املؤلف حكمه لكن احلديث الذي أورده دل على الكراهة وهو إمجاع لكن اجلمهور 
على أهنا للتنزيه وقال املتويل حيرم إال للضرورة وهو قول أهل الظاهر وورد يف كراهية االلتفات 
صرحيا على غري شرطه عدة أحاديث منها عند أمحد وبن خزمية من حديث أيب ذر رفعه ال 

ل هللا مقبال على العبد يف صالته ما مل يلتفت فإذا صرف وجهه عنه انصرف ومن حديث يزا
احلارث األشعري حنوه وزاد فإذا صليتم فال تلتفتوا وأخرج األول أيضا أبو داود والنسائي 

                                         
 3/128عون املعبود وحاشية ابن القيم  (1)



416 

 

واملراد اباللتفات املذكور ما مل يستدبر القبلة بصدره أو عنقه كله وسبب كراهة االلتفات 
ن لنقص اخلشوع أو لرتك استقبال القبلة ببعض البدن قوله عن أبيه هو أبو حيتمل أن يكو 

الشعثاء احملاريب ووافق أاب األحوص على هذا اإلسناد شيبان عند بن خزمية وزائدة عند 
النسائي ومسعر عند بن حبان وخالفهم إسرائيل فرواه عن أشعث عن أيب عطية عن مسروق 

عن أشعث عن أيب وائل فهذا اختالف على أشعث ووقع عند البيهقي من رواية مسعر 
والراجح رواية أيب األحوص وقد رواه النسائي من طريق عمارة بن عمري عن أيب عطية عن 
عائشة ليس بينهما مسروق وحيتمل أن يكون لألشعث فيه شيخان أبوه وأبو عطية بناء على 

 (1)أن يكون أبو عطية محله عن مسروق مث لقي عائشة فحمله عنها". 
 

"شرح املشارق قوله فتنة احمليا وفتنة املمات قال بن دقيق العيد فتنة احمليا ما -92 .417
يعرض لْلنسان مدة حياته من االفتتان ابلدنيا والشهوات واجلهاالت وأعظمها والعياذ ابهلل 

ه نأمر اخلامتة عند املوت وفتنة املمات جيوز أن يراد هبا الفتنة عند املوت أضيفت إليه لقرهبا م
ويكون املراد بفتنة احمليا على هذا ما قبل ذلك وجيوز أن يراد هبا فتنة القرب وقد صح يعين يف 
حديث أمساء اآليت يف اجلنائز إنكم تفتنون يف قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال وال يكون 
مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القرب ألن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غري 

ة ملسبب وقيل أراد بفتنة احمليا االبتالء مع زوال الصرب وبفتنة املمات السؤال يف القرب مع احلري ا
وهذا من العام بعد اخلاص ألن عذاب القرب داخل حتت فتنة املمات وفتنة الدجال داخلة 
حتت فتنة احمليا وأخرج احلكيم الرتمذي يف نوادر األصول عن سفيان الثوري أن امليت إذا 

من ربك تراءى له الشيطان فيشري إىل نفسه إين أان ربك فلهذا ورد سؤال التثبت له  سئل
 القرب إذا وضع امليت يف كانوا يستحبونحني يسأل مث أخرج بسند جيد إىل عمرو بن مرة 

أن يقولوا اللهم أعذه من الشيطان قوله واملغرم أي الدين يقال غرم بكسر الراء أي ادان قيل 
يستدان فيما ال جيوز وفيما جيوز مث يعجز عن أدائه وحيتمل أن يراد به ما هو واملراد به ما 

أعم من ذلك وقد استعاذ صلى هللا عليه وسلم من غلبة الدين وقال القرطيب املغرم الغرم وقد 
نبه يف احلديث على الضرر الالحق من املغرم وهللا أعلم قوله فقال له قائل مل أقف على امسه 
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اية للنسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها مث وجدت يف رو 
فقلت اي رسول هللا ما أكثر ما تستعيذ إخل قوله ما أكثر بفتح الراء على التعجب وقوله إذا 
غرم بكسر الراء قوله ووعد فأخلف كذا لألكثر ويف رواية احلموي وإذا وعد أخلف واملراد 

ا قوله وعن الزهري الظاهر أنه معطوف على اإلسناد املذكور أن ذلك شأن من يستدين غالب
فكأن الزهري حدث به مطوال وخمتصرا لكن مل أره يف شيء من املسانيد واملستخرجات من 
طريق شعيب عنه إال مطوال ورأيته ابللفظ املختصر املذكور سندا ومتنا عند املصنف يف  

 كذلك أخرجه مسلم من طريق صاحلكتاب الفنت من طريق صاحل بن كيسان عن الزهري و 
وقد استشكل دعاؤه صلى هللا عليه وسلم مبا ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما 
أتخر وأجيب أبجوبة أحدها أنه قصد التعليم ألمته اثنيها أن املراد السؤال منه ألمته فيكون 

خوف هللا  ية وإلزاماملعىن هنا أعوذ بك ألميت اثلثها سلوك طريق التواضع وإظهار العبود
وإعظامه واالفتقار إليه وامتثال أمره يف الرغبة إليه وال ميتنع تكرار الطلب مع حتقق اإلجابة 
ألن ذلك حيصل احلسنات ويرفع الدرجات وفيه حتريض ألمته على مالزمة ذلك ألنه إذا  

الستعاذة اكان مع حتقق املغفرة ال يرتك التضرع فمن مل يتحقق ذلك أحرى ابملالزمة وأما 
من فتنة الدجال مع حتققه أنه ال يدركه فال إشكال فيه على الوجهني األولني وقيل على 
الثالث حيتمل أن يكون ذلك قبل حتقق عدم إدراكه ويدل عليه قوله يف احلديث اآلخر عند 

 مسلم إن خيرج وأان فيكم فأان حجيجه احلديث وهللا أعلم

 

له سوى ابلتحتانية والزاي املفتوحتني مث نون واإلسناد ك [ قوله عن أيب اخلري هو اليزين834]
طرفيه مصريون وفيه اتبعي عن اتبعي وهو يزيد عن أيب اخلري وصحايب عن صحايب وهو عبد 
هللا بن عمرو بن العاص عن أيب بكر الصديق رضي هللا عنه هذه رواية الليث عن يزيد 

د وأوضح من ذلك رواية أيب الولي ومقتضاها أن احلديث من مسند الصديق رضي هللا عنه
الطيالسي عن الليث فإن لفظه عن أيب بكر قال قلت اي رسول هللا أخرجه البزار من طريقه 

 (1)وخالف عمرو بن احلارث الليث فجعله من مسند عبد هللا بن عمرو ولفظه". 
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تكبري يف ال كانوا يستحبون"السلف إال ما حكاه بن حبيب يف الواضحة أهنم -93 .418
العساكر عقب الصبح والعشاء تكبريا عاليا ثالاث قال وهو قدمي من شأن الناس قال بن 
بطال ويف العتبية عن مالك أن ذلك حمدث قال ويف السياق إشعار أبن الصحابة مل يكونوا 
يرفعون أصواهتم ابلذكر يف الوقت الذي قال فيه بن عباس ما قال قلت يف التقييد ابلصحابة 

بل مل يكن حينئذ من الصحابة إال القليل وقال النووي محل الشافعي هذا احلديث على  نظر
أهنم جهروا به وقتا يسريا ألجل تعليم صفة الذكر ال أهنم داوموا على اجلهر به واملختار أن 
اإلمام واملأموم خيفيان الذكر إال إن احتيج إىل التعليم قوله وقال بن عباس هو موصول 

بدأ به كما يف رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به قوله كنت ابإلسناد امل
أعلم فيه إطالق العلم على األمر املستند إىل الظن الغالب قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم 

 بذلك أي برفع الصوت إذا مسعته أي الذكر واملعىن كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم

 

هو بن املديين وسفيان هو بن عيينة وعمرو هو بن دينار قوله   [ قوله حدثين على842]
كنت أعرف انقضاء صالة النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتكبري وقع يف رواية احلميدي عن 
سفيان بصيغة احلصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال 

 عن سفيان واختلف يف كون بن عباس قالابلتكبري وكذا أخرجه مسلم عن بن أيب عمر 
ذلك فقال عياض الظاهر أنه مل يكن حيضر اجلماعة ألنه كان صغريا ممن ال يواظب على 
ذلك وال يلزم به فكان يعرف انقضاء الصالة مبا ذكر وقال غريه حيتمل أن يكون حاضرا يف 

 وقال بن دقيق تكبريأواخر الصفوف فكان ال يعرف انقضاءها ابلتسليم وإمنا كان يعرفه ابل
العيد يؤخذ منه أنه مل يكن هناك مبلغ جهري الصوت يسمع من بعد قوله ابلتكبري هو أخص 
من رواية بن جريج اليت قبلها ألن الذكر أعم من التكبري وحيتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك 

د الصالة عفكان املراد أن رفع الصوت ابلذكر أي ابلتكبري وكأهنم كانوا يبدءون ابلتكبري ب
قبل التسبيح والتحميد وسيأيت الكالم على ذلك يف احلديث الذي بعده قوله قال علي هو 
بن املديين املذكور وثبتت هذه الزايدة يف رواية املستملي والكشميهين وزاد مسلم يف روايته 
 املذكورة قال عمرو يعين بن دينار وذكرت ذلك أليب معبد بعد فأنكره وقال مل أحدثك هبذا
قال عمرو قد أخربتنيه قبل ذلك قال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان كأنه نسيه بعد أن 
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حدثه به انتهى وهذا يدل على أن مسلما كان يرى صحة احلديث ولو أنكره راويه إذا كان 
الناقل عنه عدال وألهل احلديث فيه تفصيل قالوا إما أن جيزم برده أو ال وإذا جزم فإما أن 

الراوي عنه أو ال فإن مل جيزم ابلرد كأن قال ال أذكره فهو متفق عندهم على يصرح بتكذيب 
قبوله ألن الفرع ثقة واألصل مل يطعن فيه وإن جزم وصرح ابلتكذيب فهو متفق عندهم على 
رده ألن جزم الفرع بكون األصل حدثه يستلزم تكذيب األصل يف دعواه أنه كذب عليه 

 اآلخر وإن جزم ابلرد ومل يصرح ابلتكذيب فالراجح عندهموليس قبول قول أحدمها أبوىل من 
قبوله وأما الفقهاء فاختلفوا فذهب اجلمهور فىهذه الصورة إىل القبول وعن بعض احلنفية 
ورواية عن أمحد ال يقبل قياسا على الشاهد ولْلمام فخر الدين يف هذه املسألة تفصيل حنو 

عه واألصل جازما بعدمه سقط لوجود التعارض ما تقدم وزاد فإن كان الفرع مرتددا يف مسا
وحمصل كالمه آنفا أهنما إن تساواي فالرد وإن رجح أحدمها عمل به وهذا احلديث من أمثلته 

 (1)وأبعد من قال إمنا نفى أبو". 
 

 ")قوله ابب دخول مكة هنارا أو ليال(-94 .419

خول هنارا وقد دأورد فيه حديث بن عمر يف املبيت بذي طوى حىت يصبح وهو ظاهر يف ال
أخرجه مسلم من طريق أيوب عن انفع بلفظ كان ال يقدم مكة إال ابت بذي طوى حىت 
يصبح ويغتسل مث يدخل مكة هنارا وأما الدخول ليال فلم يقع منه صلى هللا عليه وسلم إال 
يف عمرة اجلعرانة فإنه صلى هللا عليه وسلم أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال فقضى أمر 

ة مث رجع ليال فأصبح ابجلعرانة كبائت كما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث العمر 
حمرش الكعيب وترجم عليه النسائي دخول مكة ليال وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم 

أن يدخلوا مكة هنارا وخيرجوا منها ليال وأخرج عن عطاءإن  كانوا يستحبونالنخعي قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه كان إماما فأحب أن شئتم فادخلوا ليال إنكم لستم ك

يدخلها هنارا لرياه الناس انتهى وقضية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن 
يدخلها هنارا قوله ابب من أين يدخل مكة أورد فيه حديث مالك عن انفع عن بن عمر 

السفلى  العليا وخيرج من الثنيةقال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدخل من الثنية 
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أخرجه عن إبراهيم بن املنذر عن معن بن عيسى عنه وليس هو يف املوطأ وال رأيته يف غرائب 
مالك للدارقطين ومل أقف عليه إال من رواية معن بن عيسى وقد اتبع إبراهيم بن املنذر عليه 

انجية عن  خرجه عن بنعبد هللا بن جعفر الربمكي وقد عز على اإلمساعيلي استخراجه فأ
البخاري مثله وزاد يف آخره يعين ثنييت مكة وهذه الزايدة قد أخرجها أيضا أبو داود حيث 
أخرج احلديث عن عبد هللا بن جعفر الربمكي عن معن بن عيسى مثله وقد ذكره املصنف 

 (1)يف الباب الذي بعده من طريق أخرى عن انفع وسياقه أبني من سياق مالك". 
 

 وله ابب من ضرب دابة غريه يف الغزو(")ق-95 .420

 أي إعانة له ورفقا به

 

[ قوله حدثنا مسلم هو بن إبراهيم وتقدم هذا احلديث هبذا اإلسناد يف املظامل خمتصرا 2861]
وساقه هنا اتما وقد تقدمت مباحثه مستوفاة يف الشروط قوله أم عمرة يف رواية الكشميهين 

ملراد لكشميهين فليتعجل قوله أرمك براء وكاف وزن أمحر واأو بدل أم قوله فليعجل يف رواية ا
به ما خالط محرته سواد قوله ليس فيها شية بكسر املعجمة وفتح التحتانية اخلفيفة أي عالمة 
واملراد أنه ليس فيه ملعة من غري لونه وحيتمل أن يريد ليس فيه عيب ويؤيده قوله والناس 

يه من ه يشعر أبنه أراد أنه كان قواي يف سريه ال عيب فخلفي فبينا أان كذلك إذ قام علي ألن
جهة ذلك حىت كأنه صار قدام الناس فطرأ عليه حينئذ الوقوف قوله إذ قام علي أي وقف 

 فلم يسر من التعب

 

 )قوله ابب الركوب على الدابة الصعبة(

تأكيد اجلمع  لبسكون العني أي الشديدة قوله والفحولة ابلفاء واملهملة مجع فحل والتاء فيه 
كما جوزه الكرماين وأخذ املصنف ركوب الصعبة من ركوب الفحل ألنه يف الغالب أصعب 
ممارسة من األنثى وأخذ كونه كان فحال من ذكره بضمري املذكر وقال بن املنري هو استدالل 
ضعيف ألن العود يصح على اللفظ ولفظ الفرس مذكر وإن كان يقع على املؤنث وعكسه 
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جوز إعادة الضمري على اللفظ وعلى املعىن قال وليس يف حديث الباب ما يدل اجلماعة في
على تفضيل الفحولة إال أن نقول أثىن عليه الرسول وسكت عن األنثى فثبت التفضيل 
بذلك وقال بن بطال معلوم أن املدينة مل ختل عن إانث اخليل ومل ينقل عن النيب صلى هللا 

أهنم ركبوا غري الفحول إال ما ذكر عن سعد بن أيب وقاص  عليه وسلم وال مجلة من أصحابه 
 كذا قال وهو حمل توقف وقد روى الدارقطين أن فرس املقداد كان أنثى

 

[ قوله وقال راشد بن سعد هو املقرأ بفتح امليم وتضم وسكون القاف وفتح الراء 2862]
هذا  بخاري سوىبعدها مهزة اتبعي وسط شامي مات سنة ثالث عشرة ومائة وما له يف ال

األثر الواحد قوله كان السلف أي من الصحابة فمن بعدهم وقوله أجرأ وأجسر هبمز أجرأ 
من اجلراءة وبغري مهز من اجلري وأجسر ابجليم واملهملة من اجلسارة وحذف املفضل عليه 
اكتفاء ابلسياق أي من اإلانث أو املخصية وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا 

الوليد  إانث اخليل يف الغارات والبيات وروى وكانوا يستحبونبن حمرييز حنو هذا األثر وزاد 
 (1)بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عبادة بن نسي". 

 

 الغارات إانث اخليل يف كانوا يستحبون"بنون ومهملة مصغرا وبن حمرييز أهنم -96 .421
هر من يف الصفوف واحلصون وملا ظوالبيات وملا خفي من أمور احلرب ويستحبون الفحول 

أمور احلرب وروى عن خالد بن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى ألهنا تدفع البول وهي 
أقل صهال والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله مث ذكر املصنف حديث أنس 

حممد شيخه فيه  نيف فرس أيب طلحة وقد تقدم قريبا وأن شرحه سبق يف كتاب اهلبة وأمحد ب
هو املروزي ولقبه مردويه واسم جده موسى وقال الدارقطين هو الذي لقبه شبويه واسم جده 

 اثبت واألول أكثر

 

 )قوله ابب سهام الفرس(

 أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه
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 [ قوله وقال مالك يسهم للخيل والرباذين مجع برذون بكسر املوحدة وسكون الراء2863]
وفتح املعجمة واملراد اجلفاة اخللقة من اخليل وأكثر ما جتلب من بالد الروم وهلا جلد على 

ري السري يف الشعاب واجلبال والوعر خبالف اخليل العربية قوله لقوله تعاىل واخليل والبغال واحلم
هلا  ملرتكبوها قال بن بطال وجه االحتجاج ابآلية أن هللا تعاىل امنت بركوب اخليل وقد أسه

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واسم اخليل يقع على الربذون واهلجني خبالف البغال واحلمري 
وكأن اآلية استوعبت ما يركب من هذا اجلنس ملا يقتضيه االمتنان فلما مل ينص على الربذون 
 واهلجني فيها دل على دخوهلا يف اخليل قلت وإمنا ذكر اهلجني ألن مالكا ذكر هذا الكالم

يف املوطإ وفيه واهلجني واملراد ابهلجني ما يكون أحد أبويه عربيا واآلخر غري عريب وقيل 
اهلجني الذي أبوه فقط عريب وأما الذي أمه فقط عربية فيسمى املقرف وعن أمحد اهلجني 
الربذون وحيتمل أن يكون أراد يف احلكم وقد وقع لسعيد بن منصور ويف املراسيل أليب داود 

أن النيب صلى هللا عليه وسلم هجن اهلجني يوم خيرب وعرب العراب فجعل عن مكحول 
للعريب سهمني وللهجني سهما وهذا منقطع ويؤيده ما روى الشافعي يف األم وسعيد بن 
منصور من طريق علي بن األقمر قال أغارت اخليل فأدركت العراب وأتخرت الرباذن فقام 

ك كمن مل يدرك فبلغ ذلك عمر فقال هبلت الوادعي بن املنذر الوادعي فقال ال أجعل ما أدر 
أمه لقد أذكرت به أمضوها على ما قال فكان أول من أسهم للرباذين دون سهام العراب 
ويف ذلك يقول شاعرهم ومنا الذي قد سن يف اخليل سنة وكانت سواء قبل ذاك سهامها 

وعنه  نه كاجلماعةوهذا منقطع أيضا وقد أخذ أمحد مبقتضى حديث مكحول يف املشهور ع
إن بلغت الرباذين مبالغ العربية سوى بينهما وإال فضلت العربية واختارها اجلوزجاين وغريه 

 (1)وعن الليث يسهم للربذون واهلجني". 
 

 ")قوله ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر(-97 .422

 يف كأنه يشري إىل ما أخرجه بن أيب شيبة من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال وضع هللا
هذه األمة مخس فنت فذكر األربعة مث فتنة متوج كموج البحر وهي اليت يصبح الناس فيها  
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كالبهائم أي ال عقول هلم ويؤيده حديث أيب موسى تذهب عقول أكثر ذلك الزمان وأخرج 
بن أيب شيبة من وجه آخر عن حذيفة قال ال تضرك الفتنة ما عرفت دينك إمنا الفتنة إذا 

ق والباطل قوله وقال بن عيينة هو سفيان وقد وصله البخاري يف التاريخ اشتبه عليك احل
الصغري عن عبد هللا بن حممد املسندي حدثنا سفيان بن عيينة قوله عن خلف بن حوشب 
مبهملة مث معجمة مث موحدة بوزن جعفر وخلف كان من أهل الكوفة روى عن مجاعة من  

أجد له رواية عن صحايب وكان عابدا وثقه كبار التابعني وأدرك بعض الصحابة لكن مل 
العجلي وقال النسائي ال أبس به وأثىن عليه بن عيينة والربيع بن أيب راشد وروى عنه أيضا 

هبذه األبيات  أن يتمثلوا كانوا يستحبونشعبة وليس له يف البخاري إال هذا املوضع قوله 
وظ أن عند أيب ذر يف نسخة واحملفعند الفنت أي عند نزوهلا قوله قال امرؤ القيس كذا وقع 

األبيات املذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي كما جزم به أبو العباس املربد يف الكامل 
وكذا رويناه يف كتاب الغرر من األخبار أليب بكر مخد بن خلف القاضي املعروف بوكيع قال 

ف بن يينة عن خلحدثنا معدان بن علي حدثنا عمرو بن حممد الناقد حدثنا سفيان بن ع
حوشب قال قال عمرو بن معد يكرب وبذلك جزم السهيلي يف الروض ووقع لنا موصوال 
من وجه آخر وفيه زايدة رويناه يف فوائد امليمون بن محزة املصري عن الطحاوي فيما زاده يف 
السنن اليت رواها عن املزين عن الشافعي فقال حدثنا املزين حدثنا احلميدي عن سفيان عن 

لف بن حوشب قال قال عيسى بن مرمي للحواريني كما ترك لكم امللوك احلكمة فاتركوا خ
هلم الدنيا وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه األبيات يف الفتنة قوله احلرب أول 
 ما تكون فتية بفتح الفاء وكسر املثناة وتشديد التحتانية أي شابة حكى بن التني عن سيبويه

ة وعن املربد قد تذكر وأنشد له شاهدا قال وبعضهم يرفع أول وفتية ألنه مثل احلرب مؤنث
ومن نصب أول قال إنه اخلرب ومنهم من قدره احلرب أول ما تكون أحواهلا إذا كانت فتية 
ومنهم من أعرب أول حاال وقال غريه جيوز فيه أربعة أوجه رفع أول ونصب فتية وعكسه 

ع أول ونصب فتية فتقديره احلرب أول أحواهلا إذا كانت ورفعهما مجيعا ونصبهما فمن رف
فتية فاحلرب مبتدأ وأول مبتدأ اثن وفتية حال سدت مسد اخلرب واجلملة خرب احلرب ومن 
عكس فتقديره احلرب يف أول أحواهلا فتية فاحلرب مبتدأ وفتية خربها وأول منصوب على 

تية مبتدأ اثن أو بدل من احلرب وف الظرف ومن رفعهما فالتقدير احلرب أول أحواهلا فأول
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خرب ومن نصبهما جعل أول ظرفا وفتية حاال والتقدير احلرب يف أول أحواهلا إذا كانت فتية 
وتسعى خرب عنها أي احلرب يف حال ما هي فتية أي يف وقت وقوعها يفر من مل جيرهبا حىت 

هتا مبوحدة وزاي مشددة ببز  يدخل فيها فتهلكه قوله بزينتها كذا فيه من الزينة ورواه سيبويه
والبزة اللباس اجليد قوله إذا اشتعلت بشني معجمة وعني مهملة كناية عن هيجاهنا وجيوز يف 
إذا أن تكون ظرفية وأن تكون شرطية واجلواب ولت وقوله وشب ضرامها هو بضم الشني 

شتعاهلا ا املعجمة مث موحدة تقول شبت احلرب إذا اتقدت وضرامها بكسر الضاد املعجمة أي
قوله ذات حليل حباء مهملة واملعىن أهنا صارت ال يرغب أحد يف تزوجيها ومنهم من قاله 
ابخلاء املعجمة قوله مشطاء ابلنصب هو وصف العجوز والشمط ابلشني املعجمة اختالط 

 (1)الشعر األبيض ابلشعر األسود وقال الداودي هو كناية عن كثرة الشيب". 
 

سرولت بدل اإلزار جاز، وأن مل تتزر بل التحفت مبلحفة "وقال إسحاق: أن ت-98 .423
 فوق درعها بدل اإلزار جاز.

وروي الفضل بن دكني يف ))كتاب الصالة(( : ثنا أبو هالل، عن حممد بن سريين، قال: 
 أن تصلي املرأة يف درع ومخار وحقو. كانوا يستحبون

 رع واخلماروقال ابن عبد الرب: روي عن عبيدة، أن املرأة تصلي يف الد

 واحلقو، رواة ابن سريين عنه، وقال به، وقال: األنصار تسمى اإلزار: احلقو.

وروى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن امرأة استفتت عائشة، فقالت: أن املنطق 
 يشق علي، أفأصلي يف درع ومخار؟ قالت: نعم، إذا كان الدرع سابغا.

 والسراويل. قال: واملنطق هنا: احلقو، وهو اإلزار

والقول الثاين: أن املراد ابإلزار: اجللباب، وهو امللحفة السابغة اليت يغطي هبا الرأس والثياب، 
 وهذا قول الشافعي وأصحابنا، وقد سبق عن ابن عمر ما يدل عليه.

 (2)وقال النخعي: تصلي املرأة يف الدرع وامللحفة السابغة، تقنع هبا رأسها.". 
 

                                         
 13/49فتح الباري البن حجر  (1)
 2/415ري البن رجب فتح البا (2)



425 

 

 واجاهد."ان احج واعتمر -99 .424

 معناه. -وعن عمر وابن مسعود 

 اعطاان النداء. -صلى هللا عليه وسلم  -وعن ابن الزبري، قال: وددت ان رسول هللا 

 ان يكون مؤذنيهم فقهاؤهم؛ الهنم ولوا امر دينهم. كانوا يستحبونوقال النخعي: 

 وقال احلسن: قال عمر: ال يستحي رجل ان يكون مؤذان.

 الناس ما يف فضل االذان الضطربوا عليه ابلسيوف.وقال زاذان: لو يعلم 

وقال شبيل بن عوف، قال عمر: من مؤذنوكم؟ قلنا: عبيدان وموالينا. قال: ان ذلك لنقص 
 بكم كبري.

، قال: وقال: لو اطقت االذان مع اخلليفى -مثله  -وروى قيس بن أيب حازم، عن عمر 
 الذنت.

ال: ))لو علم ق -صلى هللا عليه وسلم  - وقال حيىي ابن أيب كثري: حدثت ان رسول هللا
 (1)الناس ما يف االذان لتحاوره(( . قال: وكان يقال: ابتدروا االذان، والتبدروا االمامة.". 

 

 الصيام يف األكل يف -صلى هللا عليه وسلم  -"فإن قيل: فكيف أذن النيب -100 .425
م  د روي يف حديث انيسة، اهنإىل أذان ابن ام مكتوم، واألكل حيرم مبجرد طلوع الفجر؟ وق

 كانوا ايمرونه أن يؤخر األذان حىت يكملوا السحور.

قيل: هذا مما أشكل فهمه على كثري من الناس، وقد أتول بعضهم قوهلم البن أم مكتوم: " 
أصبحت، أصبحت" على أن املراد قاربت الصباح ]بعد تبني طلوع الفجر ال حترم يف وقت 

 طلوعه سواء[ .

 اآلاثر املروية عن الصحابة يف هذا املعىن كثرية جدا.واألحاديث و 

وجه  األكل والشرب إىل انتشار الضوء على كانوا يستحبونوليس هذا قول الكوفيني الذين 
األرض؛ فإن ذلك قول شاذ منكر عند مجهور العلماء، وستأيت املسألة يف موضعها مبسوطة 

 إن شاء هللا تعاىل. -

ء هللا إن شا -ع بعد صالة ركعيت الفجر يف موضع آخر وسيأيت الكالم على االضطجا 
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 تعاىل.

وإمنا املقصود هنا: قوهلا: ))حىت أيتيه املؤذن لْلقامة(( ؛ فإن هذا يدل على أنه جيوز انتظار 
 املصلي لْلقامة، وأن يؤخر دخول املسجد خارجا منه حىت تقام الصالة، فيدخل حينئذ.

، وأراد بذلك خمالفة من كره انتظار اإلقامة، فإن وهذا هو مقصود البخاري يف هذا الباب
 طائفة من السلف كرهوه وغلظوا.

حىت روي عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، أنه قال: هو هرب من دين حممد واإلسالم.". 
(1) 
 

 "وخرجه الطرباين من رواية ابن سريين، عن أيب هريرة.-101 .426

 واملرسل أصح.

خلشوع يف هذا املوضع؛ ألن كثريا من الفقهاء والعلماء والظاهر: أن البخاري إمنا ذكر ا
يذكرون يف أوائل الصالة: أن املصلي ال جياوز بصره موضع سجوده، وذلك من مجلة اخلشوع 

 يف الصالة.

صلى  -وخرج ابن ماجه من حديث أم سلمة أم املؤمنني، قالت: كان الناس يف عهد النيب 
صلى  -مل يعد بصره موضع قدمه، فتويف رسول هللا  إذا قام أحد هم يصلي -هللا عليه وسلم 
، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصره موضع جبينه، فتويف أبو -هللا عليه وسلم 

بكر فكان عمر فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي مل يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان 
 اال.عثمان بن عفان فكانت الفتنة، فالتفت الناس ميينا ومش

 للرجل أن ال جياوز بصره مصاله. كانوا يستحبونوقال ابن سريين: 

 خرجه سعيد بن منصور.

 (2)وقال النخعي: كان يستحب أن يقع الرجل بصره يف موضع سجوده.". 
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"وممن رأي استحباب القراءة يف الظهر بقدر ثالثني آية: إبراهيم النخعي -102 .427
 والثوري وأمحد بن حنبل وإسحاق.

، أن يقرأوا يف الظهر قدر ثالثني يف الركعة األوىل كانوا يستحبونوقال الثوري وإسحاق: 
 زاد إسحاق: أو أكثر. -ويف الثانية بنصفها 

وظاهر كالم أمحد وفعله يدل على أن املستحب أن يقرأ يف الصبح والظهر يف الركعة األوىل 
 من طوال املفصل، ويف الثانية من وسطه.

 [ .1ن األرت، أنه قرأ يف الظهر بـ }إذا زلزلت{ ]الزلزلة:وروي عن خباب ب

قال أبو بكر األثرم: الوجه يف اختالف األحاديث يف القراءة يف الظهر أنه كله جائز، وأحسنه 
استعمال طول القراءة يف الصيف، وطول األايم، واستعمال التقصري يف القراءة يف الشتاء 

 معمول به. انتهى. وقصر األايم، ويف األسفار، وذلك كله

يه صلى هللا عل -ومن الناس من محل اختالف األحاديث يف قدر القراءة على أن النيب 
كان يراعي أحوال املأمومني، فإذا علم أهنم يؤثرون التطويل طول، أو التخفيف   -وسلم 

خفف، وكذلك إذا عرض له يف صالته ما يقتضي التخفيف، مثل أن يسمع بكاء صيب مع 
 ذلك. أمه، وحنو

 ويف حديث أيب قتادة: يطول الركعة األوىل على الثانية.

وقد ذهب إىل القول بظاهره يف استحباب تطويل الركعة األوىل على ما بعدها من مجيع 
 (1)الصوات طائفة من العلماء، منهم: الثوري". 

 

 "وكان النخعي يقرأ يف املغرب }أمل تر{ أو }إليالف قريش{ .-103 .428

العمل عند أهل العلم على القراءة يف املغرب بقصار املفصل. وهذا يشعر  وذكر الرتمذي: أن
 حبكاية اإلمجاع عليه.

 بونكانوا يستحوممن استحب ذلك ابن مبارك والثوري والشافعي وأمحد وإسحاق، وقال: 
 ذلك.

 وقد دل على استحباب ذلك: ماروى الضحاك بن عثمان، عن بكري بن
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أيب هريرة، قال: ما صليت وراء أحد أشبه صالة برسول األشج، عن سليمان بن يسار، عن 
 من فالن. -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

قال سليمان: يطيل الركعتني األوليني من الظهر، وخيفف العصر، ويقرأ يف املغرب بقصار 
 املفصل، ويقرأ يف العشاء بوسط املفصل، ويقرأ يف الصبح بطوال املفصل.

 ي.خرجه اإلمام أمحد والنسائ

 وخرج ابن ماجه بعضه.

ويف رواية للنسائي: ويقرأ يف العشاء ابلشمس وضحاها، وأشباهها، ويقرأ يف الصبح سورتني 
 طويلتني.

ويف رواية لْلمام أمحد: قال الضحاك: وحدثين من مسع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا 
 (1)". من هذا الفىت. -صلى هللا عليه وسلم  -أشبه صالة بصالة رسول هللا 

 

 "املنافقني وحنوها.-104 .429

وقد تقدم عن أيب هريرة، أنه قرأ فيها بـ }إذا السماء انشقت{ وروى مثله عن عمر، وعن 
ابن مسعود، أنه قرأ يف الركعة األوىل من العشاء من أول األنفال إىل رأس األربعني }ونعم 

 النصري{ مث ركع، مث قام فقرأ بسورة من املفصل.

 اق: كانوا يعدلون الظهر يف القراءة ابلعشاء.وقال النخعي وإسح

 ومن قوهلما: إن الظهر يقرأ فيها بنحو ثالثني آية.

وقد سبق حديث يف قراءة سورة اجلمعة واملنافقني يف صالة العشاء، وأن من أهل احلديث 
 من كان يعمل به حضرا وسفرا.

ا ليلة اجلمعة ن يقرءو أ كانوا يستحبونوروى حرب إبسناده، عن حبيب بن أيب اثبت، قال: 
 سورة اجلمعة، كي يعلم الناس أن الليلة ليلة اجلمعة.

قال حرب: قلت ألمحد: فنقرأ ليلة اجلمعة يف العتمة بسورة اجلمعة }سبح اسم ربك األعلى{ 
 ؟ قال: ال؛ مل يبلغين يف هذا شيء. وكأنه كره ذلك.-

ورة رأ يف ليلة اجلمعة بسوروى اخلالل من طريق احلسن بن حسان، قال: قلت ألمحد: فنق
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 (1)اجلمعة؟ قال: ال أبس، ما مسعنا هبذا شيئا أعلمه، ولكن ال يدمن، وال جيعله حتما.". 
 

 "اإلمام: }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ فسل موجبة، مث قل: آمني.-105 .430

 أبو مالك هذا، ضعيف.

ن حجر، عن وائل ب وروى أبو بكر النهشلي، عن أيب إسحاق عن أيب عبد هللا اليحصيب،
{ حني قال: }غري املغضوب عليهم وال الضالني -صلى هللا عليه وسلم  -أنه مسع النيب 

 قال:

 ))رب اغفر يل، آمني(( .

 خرجه البيهقي وغريه.

 وهذا اإلسناد ال حيتج به.

 ذلك. كانوا يستحبونوروى أبو محزة، عن إبراهيم النخعي، قال: 

 يف.وأبو محزة، هو ميمون األعور، ضع

 وظاهر األحاديث: يدل على أن يوصل التأمني ابلفاحتة من غري سكوت.

وروى ابن املبارك: ثنا عاصم األحوال، عن حفصة بنت سريين، عن عبد هللا بن مسعود، 
قال: إذا قرأ }غري املغضوب عليهم وال الضالني{ ووصل آبمني، فوافق أتمينه أتمني املالئكة 

 استجيبت الدعوة.

 ع من ابن مسعود.حفصة، مل تسم

واستحب الشافعية أن يسكت بني الفاحتة والتأمني سكتة لطيفة؛ ليفصل القرآن عما ليس 
 (2)منه.". 

 

"وجهه، ويداه، وركبتاه، وأطراف أصابعة، كل ذلك مبنزلة الوجه، ال يرفع -106 .431
 شيئا من ذلك.

 خرجه اجلوز جاين.
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 عة.السجود على هذه السب كانوا يستحبونوقال ابن سريين: 

 خرجه ابن أيب شيبة.

 وقال الرتمذي: عليه العمل عند أهل العلم.

وال خالف يف أن السجود على هذه األعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا يف الواجب 
 من ذلك:

فقالت طائفة: جيب السجود على مجيعها، وهو أحد القولني للشافعي، ورجحه كثري من 
ليه أصحابه، وأكثرهم مل حيك عنه فيه خالفا، أصحابه، والصحيح املشهور عن أمحد، وع

 وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.

ويدل على هذا القول: هذه األحاديث الصحيحة ابالمر ابلسجود على هذه األعضاء كلها، 
 واالمر للوجوب.

 وقالت طائفة: إمنا جيب ابجلبهة فقط، وال جيب بغريها، وهو القول الثاين للشافعي، وحكي
 رواية عن أمحد، وهو قول أيب حنيفة وصاحبيه.

واملنقول عن أمحد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من األرض: أنه انقص الصالة، 
 (1)وتوقف يف اإلعادة على من صلى". 

 

 "قال: إنه أيمث برتكه، غري أهل الظاهر، وأن من أوجبه، قال: ال أيمث برتكه.-107 .432

 نه ليس بفرض واجب.إالمجاع على أ -أيضا –وحكى 

 وذكر عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: غسل اجلمعة

 واجب؟ قال: نعم، من تركه فليس أبمث.

 قال عبد الرزاق: وهو أحب القولني إىل سفيان، يقول: هو واجب.

 يعين: وجوب سنة.

 وذكر ابن عبد الرب قولني للعلماء، وذكر أنه أشهر الروايتني عن مالك.

 والثاين: أنه مستحب وليس بسنة، بل كالطيب والسواك، وحكاه رواية عن مالك.

 وحكى عن بعضهم: أن الطيب يغين عنه، حكاه عن عطاء اخلراساين، وعن
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 عبد الكرمي بن احلارث املصري، وعن موسى بن صهيب، قال: كانوا يقولون ذلك.

سل غ وكانوا يستحبونبة، وعن النخعي، قال: ما كانوا يرون غسال واجب إال غسل اجلنا
 اجلمعة.

اختالفا بني  –ه مبعىن كونه فرضا أيمث برتك–فابن عبد الرب مل يثبت يف وجوب غسل اجلمعة 
 العلماء املعتربين، وإمنا خص اخلالف يف ذلك ابهل الظاهر.

 (1)واألكثرون: أطلقوا حكاية اخلالف يف وجوب غسل اجلمعة، وحكوا". 
 

ثمة يف " اترخيه " من طريق األعمش، عن النخعي، "وقد روى ابن أيب خي-108 .433
 ، فهو الذي أمجعوا عليه.كانوا يستحبونقال: ما قلت لكم: 

وممن ذهب إىل استحباب أربع ركعات قبل اجلمعة: حبيب بن أيب اثبت والنخعي والثوري 
 وابن املبارك وأمحد وإسحاق.

ات، مث ة يف بيته أربع ركعوروى حرب إبسناده، عن ابن عباس، أنه كان يصلي يوم اجلمع
 أييت املسجد فال يصلي قبلها وال بعدها.

 وهذا يدل على أن سنة اجلمعة عند ابن عباس قبلها ال بعدها.

 واعلم؛ أن التطوع ابلصالة يوم اجلمعة قبل اجلمعة له أربعة أوقات:

تطوع لأحدها: ما قبل طلوع الشمس ملن بكر إىل اجلمعة حينئذ، فهذا الوقت وقت هني عن ا
فيه مبا ال سبب له، وماله سبب كتحية املسجد فيه اختالف، سبق ذكره يف ذكر أوقات 

 النهي.

إال من يقول: إن يوم اجلمعة كله صالة ليس فيه وقت ينهى عن الصالة فيه ابلكلية، كما 
 هو ظاهر كالم طاوس؛ فإنه قال: يوم اجلمعة كله صالة.

 الشمس خاصة.وقد قيل: إنه إمنا أراد به وقت استواء 

والثاين: ما بني ارتفاع الشمس واستوائها، فيستحب التطوع فيه مبا أمكن، وخصوصا ملن 

                                         
 8/82فتح الباري البن رجب  (1)



432 

 

 (1)بكر إىل اجلمعة.". 
 

تكبري،  : يصلي ب-يف رواية –"فقال احلسن والنخعي ومالك والشافعي وأمحد -109 .434
 كما يصلي اإلمام.

عيدا ساكنا خارجا من املصر بواستدلوا ابملروي عن أنس، وأنس مل يفته يف املصر بل كان 
 منه، فهويف حكم أهل القرى.

 يف رواية عنه.–وقد أشار إىل ذلك اإلمام أمحد 

والقول ابنه يصلي كما يصلي اإلمام قول أيب حنيفة وأيب بكر بن أيب شيبة، حىت قال: 
 اليكرب إال كما يكرب اإلمام، ال يزيد عليه وال ينقص.

 ة أيب طالب.يف رواي–وكذا قاله اإلمام أمحد 

نع  إذا فات الرجل العيدان أن ميضي إىل اجلبان، فيص كانوا يستحبونوعن ابن سريين، قال: 
 كما يصنع اإلمام.

 : أن صليت ذهب إىل اجلبان فصلى، وإن شاء صلى مكانه.-يف رواية األثرم –وقال أمحد 

 از.ن جهر ج: إذا صلى وحده مل جيهرابلقراءة، وإ-يف رواية إمساعيل بن سعيد  -وقال 

وهذا عنده حكم املصلي الصالة اجلهرية مفردا، فلو صالها يف مجاعة جهر هبا بغري إشكال،  
 كما فعله الليث بن سعد.

 (2)وقد ذهب مجاعة من العلماء إىل أن اإلمام الجيهر ابلقرأة يف". 
 

"األعمال البارزة واخلفية"، أورد فيه ثالث آايت من القرآن، مث حديث "إمنا -110 .435
األعمال ابلنيات"، وقال: "حديث صحيح متفق على صحته، وجممع على عظم موقعه 
وجاللته، وهو إحدى قواعد اإلميان وأول دعائمه وآكد األركان، قال الشافعي رمحه هللا: 

 من الفقه، وقال أيضا: هو ثلث العلم، وكذا قاله أيضايدخل هذا احلديث يف سبعني اباب 
غريه، وهو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم، وقد اختلف يف عدها، فقيل: ثالثة، 

                                         
 8/330فتح الباري البن رجب  (1)
 9/76فتح الباري البن رجب  (2)



433 

 

وقيل: أربعة، وقيل: اثنان، وقيل: حديث، وقد مجعتها كلها يف جزء األربعني، فبلغت أربعني 
 لها صحيحة، جامعة قواعد اإلسالم، يفحديثا، ال يستغين متدين عن معرفتها؛ ألهنا ك

األصول والفروع والزهد واآلداب ومكارم األخالق وغري ذلك، وإمنا بدأت هبذا احلديث 
أتسيا أبئمتنا ومتقدمي أسالفنا من العلماء رضي هللا عنهم، وقد ابتدأ به إمام أهل احلديث 

افتتاح  ونكانوا يستحب بال مدافعة أبو عبد هللا البخاري صحيحه، ونقل مجاعة أن السلف
الكتب هبذا احلديث؛ تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه هللا تعاىل جبميع أعماله 
البارزة واخلفية، وروينا عن اإلمام أيب سعيد عبد الرمحن بن مهدي رمحه هللا قال: لو صنفت  

صنف  ن أراد أن يكتااب بدأت يف أول كل ابب منه هبذا احلديث، وروينا عنه أيضا قال: م
كتااب فليبدأ هبذا احلديث، وقال اإلمام أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب 
اخلطايب الشافعي اإلمام يف كتابه املعامل رمحه هللا تعاىل: كان املتقدمون من شيوخنا يستحبون 

احلاجة  مومتقدمي حديث "األعمال ابلنيات" أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين؛ لع
 إليه يف مجيع أنواعها".

 (1)( : "واتفق العلماء". 1/61وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم )
 

)قال هللا تعاىل أان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء( أي أان  - 6049"-111 .436
قادر على أن أعمل به ما ظن أين أعامله أو أان عند علمه وإميانه مبا وعدت من قبول 

والعفو عن زالته وإجابة دعواته عاجال وآجال أو املراد أان عند أمله ورجائه قال يف حسناته 
املطامح: هذا أصل عظيم يف حسن الرجاء يف هللا ومجيل الظن به وليس لنا وسيلة إليه إال 

 بونكانوا يستحذلك قالوا: واألفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب قال القرطيب: وقد 
عمله ليحسن ظنه بربه وقال البناين: كان شاب دهق فلما نزل به  تلقني احملتضر حماسن

املوت أكبت أمه عليه تقول اي بين كنت أحذرك مصرعك هذا قال اي أماه يل رب كثري 
 املعروف وإين ألرجو اليوم أن ال يعدمين معروفه

ال إليه{ إقال ابن أيب مجرة: املراد ابلظن هنا العلم لقوله }وظنوا أن ال ملجأ من هللا  (2)
                                         

 9فتح القوي املتني يف شرح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي وابن رجب رمحهما هللا ص/ (1)
 تنبيه (2)
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ويف املفهم معىن ظن عبدي يب ظن اإلجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة وظن املغفرة 
عند االستغفار وظن اجملازاة عند فعل العبادة بشروطها متسكا بصادق وعده قال يف احلكم: 
ال يعظم الذنب عند احلاكم عظمة تقنطك من حسن الظن ابهلل فإن من عرف ربه استصغر 

ب كرمه ذنبه ال صغرية إذا قابلك عدله وال كبرية إذا واجهك فضله )مهمة( قال يف جن
العارف الشاذيل: قرأت ليلة }قل أعوذ برب الناس{ فقيل يل شر الوسواس وسواس يدخل 
بينك وبني حبيبك يذكرك أفعالك السيئة وينسيك ألطافه احلسنة ويقلل عندك ذات اليمني 

ك عن حسن الظن ابهلل وكرمه إىل سوء الظن ابهلل ويكثر عندك ذات الشمال ليعدل ب
 ورسوله فأحذرك هذا الباب فقد أخذ منه خلق كثري من العباد والزهاد وأهل الطاعة والسداد

)طب ك( يف التوبة )عن وائلة( بن األسقع قال احلاكم: صحيح وأقره الذهيب وقال اهليثمي: 
 (1) رجاله ثقات وهذا يف الصحيحني بدون قوله ما شاء".

 

)كان حيتجم يف األخدعني( عرقان يف حمل احلجامة من العنق  - 7007"-112 .437
)والكاهل( بكسر اهلاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث األعلى وفيه ست 
فقرات وقيل ما بني الكتفني وقيل الكتد وقيل موصل العنق ما بني الكتفني )وكان حيتجم 

ع وعشرة وإحدى وعشرين( منه وعلى ذلك درج أصحابه لسبع عشرة( من الشهر )وتس
احلجامة لوتر من الشهر ألفضلية الوتر عندهم وحمنهم له حلب هللا له مث  فكانوا يستحبون

ال ينافيه ما قبله من احتجامه  -[210]-إن ما ذكر من احتجامه يف األخدعني الكامل 
دن لضر وأماكن احلاجة من البيف رأسه وهامته ألن القصد ابالحتجام طلب النفع ودفع ا

 خمتلفة ابختالف العلل كما بينه ابن جرير

)ت ك( يف الطب )عن أنس( بن مالك )طب ك( يف الطب )عن ابن عباس( قال الرتمذي: 
حسن غريب وقال احلاكم: على شرطهما وأقره الذهيب يف موضع لكنه قال يف آخر: ال 

 (2)صحة له". 
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ه فرفعه عن أيب سعيد اخلدري، فانقلب علي "رواه نوح بن حبيب البذشي،-113 .438
إسناد حديث حبديث. وروي من حديث أيب هريرة، وابن عباس، وابن عمر، ومعاوية، 

 وغريهم، وال يصح مسندا إال من حديث عمر.

والثاين: بيان سبب هذا احلديث: فإن كثريا من األحاديث جاءت على أسباب، كما أن  
وذلك أن رجال خطب امرأة مبكة، فهاجرت إىل  كثريا من اآلايت نزلت على أسباب:

املدينة، فتبعها الرجل رغبة يف نكاحها، فقال رسول هللا هذا احلديث، فكان يقال للرجل: 
 مهاجر أم قيس.

 والثالث: فضل هذا احلديث وشرفه:

، تقدميه يف التصانيف لعموم احلاجة إليه؛ إذ النية أصل العمل كانوا يستحبونفإن العلماء 
عبد الرمحن بن مهدي يقول: ينبغي ملن صنف كتااب أن يبتدئ هبذا احلديث. وهلذا  وكان

افتتح البخاري كتابه به. وقال الشافعي: يدخل هذا احلديث يف سبعني اباب من الفقه. وقال 
أمحد بن حنبل: أصول اإلسالم على ثالثة أحاديث: " األعمال ابلنية "، و " حالل بني، 

أحدث يف أمران ما ليس فيه فهو رد ". وقال أبو داود السجستاين: وحرام بني "، و " من 
الفقه يدور على مخسة أحاديث: " األعمال ابلنيات " و " حالل بني " و " ما هنيتكم 
عنكم فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم " و: ال ضرر وال ضرار " و " الدين 

 النصيحة ".

 (1): كتبت عن رسول هللا مخسمائة ألف". ويف رواية عن أيب داود قال
 

 "أو لتخطفن أبصارهم(( رواه مسلم.-114 .439

ناس وأمامة يؤم ال -صلى هللا عليه وسلم  -( وعن أيب قتادة، قال: ))رأيت النيب 7) -991
 بنت أيب العاص

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

وا أبصاركم ، ولفظه: ال ترفعتقييد أيضا ابن ماجه وابن حبان والطرباين من حديث ابن عمر
إىل السماء أن تلتمع يعين يف الصالة، وأخرجه أيضا بغري تقييد مسلم والنسائي وابن ماجه 
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من حديث جابر بن مسرة، والطرباين من حديث أيب سعيد اخلدري وكعب بن مالك، وأخرج 
الهتم حىت صابن أيب شيبة من رواية هشام بن حسان عن حممد بن سريين: كانوا يلتفتون يف 

[ فاقبلوا على 2، 1: 23نزلت: }قد أفلح املؤمنون. الذين هم يف صالهتم خاشعون{ ]
أن ال جياوز بصر أحدهم موضع سجوده، وصله  وكانوا يستحبونصالهتم، ونظروا أمامهم، 

قال يف آخره: فطأطأ ، و -صلى هللا عليه وسلم  -احلاكم بذكر أيب هريرة فيه، ورفعه إىل النيب 
وإطالق هذه األحاديث يقضي أبنه ال فرق بني أن يكون عند الدعاء أو عند غريه رأسه. 

إذا كان يف الصالة، والعلة يف ذلك أنه إذا رفع بصره إىل السماء خرج عن مست القبلة 
وأعرض عنها وخرج عن هيئة الصالة. )أو لتخطفن( بضم الفوقية وفتح الفاء على البناء 

أبصارهم( إن مل ينتهوا عن ذلك، أي أن أحد األمرين واقع للمفعول، أي لتسلنب بسرعة. )
ال حمالة، إما االنتهاء منهم أو خطف أبصارهم من هللا تعاىل عقوبة على فعلهم، قال الطييب:  
كلمة "أو "ههنا للتخيري هتديدا، أي ليكونن أحد األمرين، كما يف قوله تعاىل: }تقاتلوهنم 

ما املقاتلة أو اإلسالم ال اثلث هلما، وكما يف قوله أو يسلمون{ أي يكون أحد األمرين، أ
[ 88: 7تعاىل: }لنخرجنك اي شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن يف ملتنا{ ]

أي ليكونن أحد األمرين، أما إخراجكم وإما عودكم يف الكفر، واملعىن ليكونن منكم االنتهاء 
هو هى. وفيه وعيد عظيم وهتديد شديد، و انت -عن الرفع أو خطف األبصار من هللا تعاىل

يدل على أن رفع البصر إىل السماء حال الصالة حرام؛ ألن العقوبة ابلعمى ال تكون إال 
عن حمرم، واملشهور عند الشافعية أنه مكروه، وابلغ ابن حزم فقال: تبطل الصالة به، واختلف 

جوزه لقاضي شريح وآخرون، و يف رفع البصر إىل السماء حال الدعاء خارج الصالة، فكرهه ا
األكثرون؛ ألن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصالة. )رواه مسلم( وأخرجه أيضا 

 (282ص 2أمحد والنسائي والبيهقي )ج
قوله: )يؤم الناس( اجلملة حال؛ ألن رأيت مبعىن النظر ال العلم، قاله الطييب. )وأمامة(  -991

،  -ليه وسلم صلى هللا ع -: وهي ابنة زينب بنت رسول هللا بضم اهلمزة وختفيف امليمني
وت ، وتزوجها علي بعد م-صلى هللا عليه وسلم  -كانت صغرية على عهد رسول هللا 

فاطمة بوصية منها. وقيل: كان أبوها أبوالعاص قد أوصى هبا إىل الزبري بن العوام، فزوجها 
ا منه غرية بن نوفل بن احلارث، زوجهمن علي، فلما قتل علي، وانقضت عدهتا تزوجها امل



437 

 

احلسن بن علي، وماتت عند املغرية. )بنت أيب العاص( بن الربيع بن عبد العزى بن عبدمشس 
بن عبدمناف بن قصي. اختلف يف اسم أيب العاص امسه لقيط، وقيل: مقسم، وقيل: القاسم، 

 (1)وقيل: مهشم، وقيل: هشيم، وقيل: ايسر، وهو مشهور بكنيته، وهو". 
 

 "فيدخل مكة هنارا، وإذا نفر منها، مر بذي طوى وابت هبا حىت-115 .440

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

رأسه وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم. وقال ابن التني: مل يذكر أصحابنا الغسل 
نتهى. ا –لدخول مكة، وإمنا ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو يف احلقيقة للطواف 

ل ابن قدامة: يستحب االغتسال لدخول مكة، ألن ابن عمر كان يغتسل مث يدخل مكة وقا
 كان يفعله، وألن مكة جممع أهل النسك  -صلى هللا عليه وسلم  -هنارا، ويذكر أن النيب 

فإذا قصدها استحب له االغتسال كاخلارج إىل اجلمعة، واملرأة كالرجل وإن كان حائضا أو 
ه التنظيف وهذا حيصل مع احليض فاستحب هلا ذلك، وهذا مذهب نفساء ألن الغسل يراد ب

انتهى. قلت: وهو مذهب أيب حنيفة أيضا، فهذا الغسل عند األئمة الثالثة  -الشافعي 
الشافعي وأمحد وأيب حنيفة لدخول مكة كما هو مصرح يف كتب فروعهم ومناسكهم كما 

 رم ولدخول مكة، ومل حيتج إىلهو ظاهر أثر ابن عمر أنه كان يغتسل إلحرامه قبل أن حي
غسل للطواف ألنه ليس بني الدخول والطواف كبري فصل، فيجتمع يف غسله هذا أمران 
دخول مكة وطواف بيت هللا، ويؤيد ذلك ما قاله العيين: أن الغسل لدخول مكة ليس 

صلى  -لكونه حمرما وإمنا حلرمة مكة حىت يستحب ملن كان حالال أيضا، وقد اغتسل هلا 
هى. وأما انت -عام الفتح وكان حالال أفاد ذلك اإلمام الشافعي يف األم  - عليه وسلم هللا

عند املالكية فالغسل املذكور يف احلديث ويف األثر للطواف ال للدخول، قال الباجي: أضاف 
الغسل أي يف أثر ابن عمر إىل دخول مكة وإن كان مقصوده الطواف ألنه يفعل عند دخول 

دخول ابلطواف، والغسل يف احلقيقة للطواف دون الدخول، ولذلك ال تغتسل مكة ليتصل ال
 انتهى. ويف الشرح الكبري –احلائض وال النفساء لدخول مكة لتعذر الطواف عليهما 

للدردير: وندب الغسل لدخول غري حائض ونفساء مكة بطوى، ألن الغسل يف احلقيقة 
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وقوله ))بطوى(( حقه أن يقول: وبطوى. للطواف فال يؤمر به إال من يصح منه الطواف، 
انتهى. )فيدخل مكة هنارا( فيه استحباب دخول مكة هنارا. قال النووي:  –ألنه مندوب اثن 

وهذا هو الصحيح الذي عليه األكثرون من أصحابنا وغريهم أن دخوهلا هنارا أفضل من 
ضيلة واء وال فالليل. وقال بعض أصحابنا ومجاعة من السلف: الليل والنهار يف ذلك س

عمرة دخلها حمرما ب -صلى هللا عليه وسلم  -ألحدمها على اآلخر، وقد ثبت أن النيب 
ول انتهى. وقال احلافظ: وأما الدخ –اجلعرانة ليال، ومن قال ابألول محله على بيان اجلواز 

ه وسلم لى هللا عليص -إال يف عمرة اجلعرانة فإنه  -صلى هللا عليه وسلم  -ليال فلم يقع منه 
أحرم من اجلعرانة ودخل مكة ليال فقضى أمر العمرة مث رجع ليال فأصبح ابجلعرانة كبائت،   -

كما رواه أصحاب السنن الثالثة من حديث حمرش الكعيب، وترجم عليه النسائي ))دخول 
يدخلوا  أن كانوا يستحبونمكة ليال(( وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: 

مكة هنارا وخيرجوا منها ليال، وأخرج عن عطاء: إن شئتم فادخلوا مكة ليال، وإن شئتم 
صلى  -هللا  إن رسول -صلى هللا عليه وسلم  -فادخلوها هنارا، إنكم لستم يف ذلك كالنيب 

ظ: انتهى. قال احلاف –كان إماما فأحب أن يدخلها هنارا لرياه الناس   -هللا عليه وسلم 
ية هذا أن من كان إماما يقتدى به استحب له أن يدخلها هنارا )وإذا نفر( أي خرج وقض

 (1))منها( أي من مكة )مر بذي طوى وابت هبا حىت". 
 

"ويف رواية النسائي: " ال أحصي ثناء عليك ولو حرصت، ولكن أنت كما -116 .441
أثنيت  ت الذيأثنيت على نفسك "، قال مريك: قيل: حيتمل أن الكاف زائدة، واملعىن أن

على نفسك، وقال بعض العلماء: " ما " يف كما موصوفة أو موصولة، والكاف مبعىن املثل، 
أي: أنت الذات اليت هلا صفات اجلالل واإلكرام، وهلا العلم الشامل والقدرة الكاملة، أنت 
تقدر على إحصاء ثنائك، وهذا الثناء إما ابلقول وإما ابلفعل، وهو إظهار فعله عن بث 
آالئه ونعمائه. )رواه أبو داود، والرتمذي( : وقال: حسن غريب. نقله مريك. )والنسائي: 

 وابن ماجه( : قال مريك: ورواه الطرباين يف األوسط وابن أيب شيبة. اهـ.

قال ابن اهلمام: وحيتاج إىل إثبات وجوب القنوت، وهو متوقف على ثبوت صيغة األمر فيه، 
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 ل هذا يف وترك وهللا أعلم به، فلم يثبت يل، ومنهم من حاوليعين قول صاحب اهلداية: اجع
االستدالل ابملواظبة املفادة من األحاديث، وهو متوقف على كوهنا غري مقرونة ابلرتك، ولكن 
مطلق املواظبة أعم من املقرونة به أحياان وغري املقرونة، وال داللة لألعم على األخص، وإال 

نت أوىل من غريها، لكن املتقرر عندهم ملا أخرجه أبو لوجبت هذه الكلمات عينا أو كا
م يدعو بينما رسول هللا صلى هللا عليه وسل»داود يف املراسيل، عن خالد بن أيب عمران قال: 

على مضر ؛ إذ جاءه جربيل فأومأ إليه أن اسكت، فسكت، فقال: " اي حممد إن هللا مل 
رأ اآلية: }ليس لك من األمر شيء{ ]آل يبعثك سبااب وال لعاان وإمنا بعثك رمحة " مث ق

[ ، مث علمه القنوت " اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك وخنضع لك 128عمران: 
وخنلع ونرتك من يكفرك، اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى وحنفد، نرجو 

 اهـ.« ". رمحتك وخناف عذابك إن عذابك اجلد ابلكفار ملحق

أيضا هبذا اللفظ، عن معاوية بن صاحل على ما ذكره السيوطي يف الدر  وأخرجه البيهقي
كفرك اللهم إان نستعينك ونستغفرك ونثين عليك اخلري وال ن»املنثور، ويف احلصن بلفظ: " 

، ويف نسخة: "« وخنلع ونرتك من يفجرك، اللهم إايك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى
جلد "، أي: احلق الثابت " ونرجو رمحتك إن عذابك " وإليك نسعى وحنفد وخنشى عذابك ا

اجلد ابلكفار ملحق " بكسر احلاء ويفتح، رواه ابن أيب شيبة موقوفا على ابن مسعود، وابن 
 السين موقوفا على ابن عمر، ويف رواية ابن السين زايدة البسملة قبل: اللهم يف املوضعني.

يف الدر املنثور هذا احلديث من طرق   -رمحه هللا  -وذكر الشيخ جالل الدين األسيوطي 
كثرية، أبلفاظ خمتلفة، وقال: ذكر ما ورد يف سورة اخللع وسورة احلفد، منها: أخرج حممد 
بن نصر، والطحاوي، عن ابن عباس أن عمر بن اخلطاب كان يقنت ابلسورتني: اللهم إايك 

 ستحبونكانوا يقال:  نعبد، واللهم إايك نستعني، ومنها: أخرج حممد بن نصر، عن سفيان،
أن جيعلوا يف قنوت الوتر هاتني السورتني، وكذلك أخرج عن إبراهيم، وعطاء، وسعيد بن 
املسيب، واحلسن، وقال يف املغرب: معىن الدعاء: اي أهلل إان نطلب منك العون على الطاعة 

اخلري  بوترك املعصية، ونطلب منك املغفرة للذنوب، ونثين من الثناء وهو: املدح. وانتصا
على املصدر، والكفر: نقيض الشكر، وقوهلم: كفرت فالان على حذف مضاف، واألصل:  
كفرت نعمته، وخنلع من خلع الفرس رسنه، أي: ألقاه وطرحه، والفعالن موجهان إىل )من( 
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والعمل منهما لنرتك، ويفجرك: يعصيك، والسعي: اإلسراع يف املشي، وحنفد، أي: نعمل 
وهو: اإلسراع يف اخلدمة، وامللحق مبعىن حلق، ومنه أن عذابك لك بطاعتك من احلفد 

ابلكفار ملحق عن الكسائي، وقيل: املراد ملحق ابلكفار غريهم، وهذا أوجه لالستئناف 
 الذي معناه التعليل. اهـ.

قال ابن اهلمام: وعن طائفة من املشايخ أنه ال يوقت يف دعاء القنوت ؛ ألنه حينئذ جيري 
غري صدق رغبة، فال حيصل به املقصود، وقال آخرون: ذلك يف غري اللهم على اللسان من 

إان نستعينك ؛ ألن الصحابة اتفقوا عليه ولو قرأ غريه جاز، واألوىل أن يقرأ بعده قنوت 
احلسن: اللهم اهدين فيمن هديت، ومن ال حيسن القنوت يقول: }ربنا آتنا يف الدنيا حسنة 

[ ، وقال أبو الليث: يقول: اللهم اغفر 201ار{ ]البقرة: ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الن
 (1)يل ويكرر ثالاث.". 

 

 "ابب نظر املصلي إىل سجوده والنهي عن رفع البصر يف الصالة-117 .442

 

 السماء كان يقلب بصره يف  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »)عن ابن سريين  - 677
رواه « [ فطأطأ رأسه.2ن{ ]املؤمنون: فنزلت هذه اآلية: }الذين هم يف صالهتم خاشعو 

وكانوا »أمحد يف كتاب الناسخ واملنسوخ وسعيد بن منصور يف سننه بنحوه وزاد فيه: 
 وهو حديث مرسل( .« للرجل أن ال جياوز بصره مصاله. يستحبون

 

م يرفعون لينتهني أقوا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن أيب هريرة أن النيب  - 678
 رواه أمحد ومسلم والنسائي( .« . إىل السماء يف الصالة أو لتخطفن أبصارهمأبصارهم 

 

صارهم ما ابل أقوام يرفعون أب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)وعن أنس عن النيب  - 679
. رواه  «إىل السماء يف صالهتم فاشتد قوله يف ذلك حىت قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم

 ذي( .اجلماعة إال مسلما والرتم
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إذا جلس  -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »)وعن عبد هللا بن الزبري قال:  - 680
يف التشهد وضع يده اليمىن على فخذه اليمىن ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار 

 رواه أمحد والنسائي وأبو داود( .« . ابلسبابة ومل جياوز بصره إشارته

وال يضع إحدامها على األخرى. واحتجت الشافعية ملا ذهبت إليه مبا أخرجه ابن Qـــــــــــــــــــــــــــــ
صلى  -صليت مع رسول هللا »خزمية يف صحيحه وصححه من حديث وائل بن حجر قال 

ث ال يدل وهذا احلدي« فوضع يده اليمىن على يده اليسرى على صدره -هللا عليه وسلم 
 الوضع يكون حتت الصدر كما تقدمعلى ما ذهبوا إليه ألهنم قالوا: إن 

واحلديث مصرح أبن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس املتقدم وال شيء يف الباب 
أصح من حديث وائل املذكور وهو املناسب ملا أسلفنا من تفسري علي وابن عباس لقوله 

[ أبن النحر وضع اليمىن على الشمال يف حمل 2تعاىل: }فصل لربك واحنر{ ]الكوثر: 
 النحر والصدر.

 

 ]ابب نظر املصلي إىل سجوده والنهي عن رفع البصر يف الصالة[

 عليه وسلم صلى هللا -حديث ابن سريين مرسل كما قال املصنف ألنه اتبعي مل يدرك النيب 
، ورجاله ثقات. وأخرجه البيهقي موصوال وقال: املرسل هو احملفوظ. وأخرجه احلاكم يف -

صلى رفع  إذا -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »لفظ املستدرك عن أيب هريرة ب
[ }الذين هم يف صالهتم 1بصره إىل السماء فنزلت: }قد أفلح املؤمنون{ ]املؤمنون: 

 (1)قال: وإنه على شرط". « [ فطأطأ رأسه:2خاشعون{ ]املؤمنون: 
 

 "ابب الدعاء للميت بعد دفنه-118 .443

 

يت إذا فرغ من دفن امل -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »)عن عثمان قال:  - 1483
 واه أبو داود(ر « وقف عليه فقال: استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل
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)وعن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمري قالوا: إذا سوي على  - 1484
 فالن قل: ال ه: ايأن يقال للميت عند قرب  كانوا يستحبونامليت قربه وانصرف الناس عنه 

إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا ثالث مرات، اي فالن قل: ريب هللا، وديين اإلسالم ونبيي 
 مث ينصرف رواه سعيد يف سننه( -صلى هللا عليه وسلم  -حممد 

 ]ابب الدعاء للميت بعد دفنه[ Qـــــــــــــــــــــــــــــ

لى هللا ص -وصححه والبزار وقال: ال يروى عن النيب احلديث األول أخرجه أيضا احلاكم 
 إال من هذا الوجه. -عليه وسلم 

واألثر املروي عن راشد وضمرة وحكيم ذكره احلافظ يف التلخيص وسكت عنه، وراشد 
املذكور شهد صفني مع معاوية، ضعفه ابن حزم، وقال الدارقطين: يعترب به والثالثة كلهم 

وقد روي حنوه مرفوعا من حديث أيب أمامة عند الطرباين وعبد  من قدماء التابعني محصيون
صلى هللا  -العزيز احلنبلي يف الشايف أنه قال: " إذا أان مت فاصنعوا يب كما أمران رسول هللا 

إذا مات »قال: ف -صلى هللا عليه وسلم  -أن نصنع مبواتان، أمران رسول هللا  -عليه وسلم 
ب على قربه فليقم أحدكم على رأس قربه مث ليقل: اي فالن أحد من إخوانكم فسويتم الرتا

ابن فالنة فإنه يسمعه وال جييب، مث يقول: اي فالن ابن فالنة فإنه يستوي قاعدا، مث يقول: 
اي فالن ابن فالنة فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن ال تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت 

هللا وأن حممدا عبده ورسوله، وأنك رضيت ابهلل راب، عليه من الدنيا شهادة أن ال إله إال 
وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا، وابلقرآن إماما، فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد بيد صاحبه 
ويقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من لقن حجته، فقال رجل: اي رسول هللا فإن مل يعرف 

احل قال احلافظ يف التلخيص: وإسناده ص« ءأمه؟ قال: ينسبه إىل أمه حواء اي فالن ابن حوا
 وقد قواه الضياء يف أحكامه.

ويف إسناده سعيد األزدي بيض له أبو حامت وقال اهليثمي بعد أن ساقه: يف إسناده مجاعة مل 
أعرفهم انتهى ويف إسناده أيضا عاصم بن عبد هللا وهو ضعيف قال األثرم: قلت ألمحد: 

يت: يقف الرجل ويقول اي فالن ابن فالنة، قال: ما رأيت هذا الذي يصنعونه إذا دفن امل
أحدا يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر بن أيب مرمي عن 
 أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وكان إمساعيل بن عياش يرويه يشري إىل حديث أيب أمامة انتهى



443 

 

 (1)وقد". 
 

 املساجد والسرج يف املقربة"ابب النهي عن اختاذ -119 .444

 

اليهود  قاتل هللا»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -)عن أيب هريرة أن رسول هللا  - 1485
 متفق عليه(« اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

 

القبور  زائرات -صلى هللا عليه وسلم  -لعن رسول هللا »)وعن ابن عباس قال:  - 1486
 رواه اخلمسة إال ابن ماجه( «واملتخذين عليها املساجد والسرج

استشهد يف التلخيص حلديث أيب أمامة ابألثر الذي رواه سعيد بن منصور وذكر Qـــــــــــــــــــــــــــــ
له شواهد أخر خارجة عن البحث ال حاجة إىل ذكرها قوله: )إذا فرغ من دفن امليت( . . 

نه يسأل يف نه وسؤال التثبيت له؛ أل. إخل فيه مشروعية االستغفار للميت عند الفراغ من دف
تلك احلال وفيه دليل على ثبوت حياة القرب وقد وردت بذلك أحاديث كثرية بلغت حد 
التواتر وفيه أيضا دليل على أن امليت يسأل يف قربه، وقد وردت به أيضا أحاديث صحيحة 

ذه األمة كما يف الصحيحني وغريمها، وورد أيضا ما يدل على أن السؤال يف القرب خمتص هب
زم احلكيم وبذلك ج« إن هذه األمة تبتلى يف قبورها»يف حديث زيد بن اثبت عند مسلم 

الرتمذي. وقال ابن القيم: السؤال عام لألمة وغريها وليس يف األحاديث ما يدل على 
االختصاص قوله: )وعن راشد وضمرة( مها اتبعيان قدميان. وكذلك حكيم بن عمري وكل 

 صالثالثة من مح
( ظاهره أن املستحب لذلك الصحابة الذين أدركوهم، وقد ذهب كانوا يستحبونقوله: )

 إىل استحباب ذلك أصحاب الشافعي

 

 ]ابب النهي عن اختاذ املساجد والسرج يف املقربة[

احلديث الثاين حسنه الرتمذي، ويف إسناده أبو صاحل ابذام ويقال: ابذان موىل أم هانئ بنت 
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الكليب، وقد قيل: إنه مل يسمع من ابن عباس، وقد تكلم فيه مجاعة  أيب طالب وهو صاحب
من األئمة، قال ابن عدي: وال أعلم أحدا من املتقدمني رضيه. وقد روي عن حيىي بن سعيد 

قيل: زاد مسلم " والنصارى " معىن قاتل: قتل. و « قاتل هللا اليهود»أنه كان حيسن أمره قوله: 
قاتلة  . قوله: )اختذوا( مجلة مستأنفة على سبيل البيان ملوجب امللعن فإنه قد ورد بلفظ اللعن

كأنه قيل: ما سبب مقاتلتهم؟ فأجيب بقوله: اختذوا. قوله: )مساجد( ظاهره أهنم كانوا 
ال »جيعلونه مساجد يصلون فيها، وقيل: هو أعم من الصالة عليها وفيها وقد أخرج مسلم 

 (1)جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها". 
 

 "صاحب الرؤاي كذااب وكره الكذب من غريه صحت رؤايه-120 .445

 وإن كان كذااب ومل يكره الكذب من غريه مل تصح رؤايه

ويستحب لْلنسان ان ينام على طهارة لتكون الرؤاي صاحلة وقد كان رسول هللا يسأل 
أى أظفارهم قد ر أصحابه غفر هللا هلم عنما رأوا فيخربونه مبا يرون مث سأهلم مرارا فلم خيربوه ف

 " كيف ترون والرفغ يف أظفاركم " -طالت وفيها رفغ فقال: 

قال ابن سريين: من انم على جنبه األمين وأراد أن يرى رؤاي حسنة فليستقبل القبلة وليقرأ 
 والشمس وضحاها

 والليل إذا يغشى والتني والزيتون

 وقل اي أيها الكافرون

تعاىل، فما يريه إال ما حيب، ومن انم على شقه وسورة اإلخالص واملعوذتني ويسأل هللا 
 األمين ورأى رؤاي فهي بشارة من هللا عز وجل أو نذارة ".

 ومن انم على شقه األيسر ورأى رؤاي فهي من الروح ورمبا كانت من البطنة وذلك أضغاث

ان يقولوا عند النوم اللهم إين أعوذ بك من سيئ األحالم وأستجريك من  وكانوا يستحبون
 تالعب الشيطان يف اليقظة واملنام

 املقالة الرابعة:

 يف كيفية الرؤاي
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قال دانيال عليه السالم: األرواح يعرج هبا إىل السماء السابعة حىت توقف بني يدي رب 
 العزة فيؤذن هلا ابلسجود فما كان طاهرا منها سجد حتت العرش وبشر يف منامه

 يستحب للرجل أن ينام على الطهارةوما كان منها غري طاهر سجد ... . . فلذلك 

وقال املعربون: من املسلمني الرؤاي يراها اإلنسان ابلروح ويفهمها ابلقلب ومستقر الروح يف 
 (1)نقطات دم يف القلب ومستقر". 

 

 "وحممد بن حبش بن مسعود بن خالد بن يزيد-121 .446

نه أسلم، روى عأبو بكر السراج البغدادي حدث عن: حممد بن سليمان، لوين، وخالد بن 
 إبراهيم بن أمحد بن بشران الصرييف

أان حممد بن حبش، ان لوين، ان إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة، عن أيب 
هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة حني يبقى 

يطلع  له، من يدعوين فأغفر له حىتثلث الليل األخري، فيقول: من يدعوين فأستجيب 
 آخر الليل على أوله " كانوا يستحبونالفجر، فلذلك 

 

 وحممد بن حبش بن حممد بن صاحل

أبو بكر الوراق روى أبو القاسم عبد هللا بن حممد الثالج الشاهد عنه، عن أيب السري موسى 
 ها فهو:نتني من حتتبن احلسن النسائي وأما الثاين ابجليم والياء الساكنة املعجمة ابث

 

 حممد بن جيش أبو الفتح الشافعي املصري

مسع من: عبد احلكم بن أمحد الغافقي، وأيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي، 
 ذكره عبد الغين بن سعيد املصري فيما حدثين حممد بن علي الصوري أنه قرأه عليه

 

 حممد بن شريح، وحممد بن سريج
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 (1)أما األول ابلشني املعجمة واحلاء املبهمة فهو:". 
 

"وقال الصنعاين: ]ويتحصل من كالم أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف -122 .447
 ( .1)¬والعمل به بدعة وال يغرت بكثرة من يفعله[ 

وقال الشيخ األلباين: ]واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إمنا هو 
 بعض التابعني الشاميني ال يصلح شاهدا للمرفوع بل هو يعله وينزل به من أثر موقوف على

الرفع إىل الوقف ويف كلمة ابن القيم السابقة ما يشري إىل ما ذكرته عند التأمل، على أنه 
ل ال أن يقال للميت عند قربه: اي فالن ق كانوا يستحبونشاهد قاصر إذ غاية ما فيه: أهنم 

أن ال إله إال هللا " ثالث مرات " قل: ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي  إله إال هللا، قل أشهد
 حممد.

فأين فيه الشهادة على بقية اجلمل املذكورة يف احلديث مثل "ابن فالنة " و"أرشدين " وقول 
امللكني "ما نصنع عند رجل " ... ومجلة القول أن احلديث منكر عندي إن مل يكن 

اشتهر من القول ابلعمل ابحلديث الضعيف يف فضائل األعمال موضوعا.... وال يرد هنا ما 
فإن هذا حمله فيما ثبت مشروعيته ابلكتاب أو السنة الصحيحة، وأما ما ليس كذلك فال 
جيوز العمل فيه ابحلديث الضعيف ألنه تشريع وال جيوز ذلك ابحلديث الضعيف ألنه ال 

لسالمة يف دينه ثله؟! فليتنبه هلذا من أراد ايفيد إال الظن املرجوح اتفاقا فكيف جيوز العمل مب
 ( .2)¬فإن الكثريين عنه غافلون نسأل هللا تعاىل اهلداية والتوفيق[ 

أن  -ضي هللا عنه ر  -وقد احتج املثبتون للتلقني مبا جاء يف احلديث عن أيب سعيد اخلدري 
 ( .3¬)رواه مسلم قال: )لقنوا مواتكم ال إله إال هللا(  -صلى هللا عليه وسلم  -النيب 

__________¬ 

 .2/234( سبل السالم 1)¬
 .2/65( سلسلة األحاديث الضعيفة 2)¬
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 (1).". 2/519( صحيح مسلم بشرح النووي 3)¬
 

 "الدعاء مجاعة عند القرب والتأمني-123 .448

 سؤال: ما حكم دعاء اجلماعة عند القرب أبن يدعو أحدهم ويؤمن اجلميع؟

عليه الصالة والسالم وال من سنة اخللفاء الراشدين، وإمنا   جواب: ليس هذا من سنة الرسول
كان الرسول عليه الصالة والسالم يرشدهم إىل أن يستغفروا للميت ويسألوا له التثبيت كل 

 بنفسه وليس مجاعة.

 ( )الشيخ ابن عثيمني(40)فتاوى التعزية ص 

 رفع الصوت ابلتهليل اجلماعي أثناء اخلروج ابجلنازة

 م رفع الصوت ابلتهليل اجلماعي أثناء اخلروج ابجلنازة واملشي هبا إىل املقربة؟سؤال: ما حك

جواب: هدي الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا تبع اجلنازة أن ال يسمع له صوت ابلتهليل 
لى هللا بل قد روي عنه ص -فيما نعلم –أو القراءة أو حنو ذلك ومل أيمر ابلتهليل اجلماعي 

 ( رواه أبو داود.1أن يتبع امليت بصوت أو انر" ) عليه وسلم أنه "هنى

ي هللا رض -وقال قيس بن عباد وهو من أكابر التابعني من أصحاب علي بن أيب طالب 
 خفض الصوت عند اجلنائز كانوا يستحبون: -عنه

__________ 

 (2)( .". 696( وضعيف سنن أيب داود )3171أبو داود ) -1
 

ذا أان ربك" قال الرتمذي: ه -أي – إىل نفسه "له الشيطان يف صورة ويشري-124 .449
إذا وضع امليت يف اللحد أن يقال: اللهم أعذه من الشيطان  وكانوا يستحبونفتنة عظيمة. 

 الرجيم.

فهذه سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف أهل القبور بضعا وعشرين سنة. وهذه سنة 
 غري الذي ، فبدل أهل البدع والضالل قوالاخللفاء الراشدين، وطريقة مجيع الصحابة والتابعني

                                         
 160اتباع ال ابتداع ص/ (1)
 74الذكر اجلماعي بني االتباع واالبتداع ص/ (2)



448 

 

قيل هلم، فإهنم قصدوا ابلزايرة اليت شرعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إحساان إىل امليت 
وإىل الزائر سؤاهلم امليت واالستغاثة به، وليس هذا إال الفتنة اليت قال فيها عبد هللا بن مسعود 

ري على رم فيها الكبري، وينشأ فيها الصغري جترضي هللا عنه: "كيف إذا لبستكم فتنة يه
 الناس ويتخذوهنا سنة، إذا غريت قيل غريت السنة.

 قال: وقال ابن القيم يف إغاثته:

هذا يدل على أن العمل إذا جرى على خالف السنة فال اعتباروال التفات إليه، وقد جرى 
 ي من حمداثت األمور،على خالف السنة منذ زمن طويل، فإذا البد أن تكون شديد التوق

وإن اتفق عليهاجلمهور، فال يغرنك إطباقهم على ما حدث بعد الصحابة، بل ينبغي لك 
أن تكون حريصا على التفتيش عن أحواهلم وأعماهلم، فإن أعلم الناس وأقرهبم إىل هللا أشبههم 
هبم، وأعلمهم بطريقتهم، إذ عنهم أخذ الدين وهم أصول يف نقل الشريعة من صاحب 

لشرع، فال بد لك أن ال تكرتث مبخالفتك ألهل عصرك يف موافقتك ألهل عصر النيب عليه ا
 (1)السالم، إذ قد جاء يف احلديث: "إذا اختلف". 

 

قوهلم إن املسيح قد قتل وصلب، فرد هللا عليهم بقوله }وما قتلوه  -210"-125 .450
 وما صلبوه ولكن شبه هلم{ وأخرب أنه رفعه إليه.

رفع الصوت عند القتال والذكر اجلنائز، فجاء شرعنا خبفض الصوت يف هذا املواطن  - 211
كر وعند خفض الصوت عند الذ  كانوا يستحبونقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعني: 

 القتال وعند اجلنائز. ذكره يف االقتضاء.

_________ 

 ( .157( ، )156( إشارة إىل آية النساء رقم )210)

( ، وابن أيب شيبة يف املصنف 74ص  4( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى )جـ 211)
 (2)( .". 453ص  4( ، وعبد الرزاق )جـ 274... ص  4)جـ
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ن أ كانوا يستحبونوأخرج إبن أيب الدنيا عن إبراهيم النخعي قال  - 7"-126 .451
 يلقنوا العبد حماسن عمله عند املوت حىت حيسن ظنه بربه

ن أيب شيبة يف املصنف عن إبن مسعود قال وهللا الذي ال إله غريه ال حيسن وأخرج إب - 8
 أحد الظن ابهلل إال أعطاه هللا ظنه

وأخرج أمحد عن واثلة مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول قال هللا تعاىل أان  - 9
 عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء

ال  صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا تعاىل قوأخرج أمحد عن أيب هريرة عن رسول هللا - 10
 أان عند ظن عبدي يب فليظن يب ما شاء إن ظن خريا فله وإن ظن شرا فله

وأخرج إبن املبارك وأمحد والطرباين يف الكبري عن معاذ بن جبل أن رسول هللا صلى  - 11
م القيامة وما أول ني يو هللا عليه وسلم قال إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول هللا تعاىل للمؤمن

ما يقولون له قلنا نعم اي رسول هللا قال فإن هللا يقول للمؤمنني هل أحببتم لقائي فيقولون 
 نعم اي ربنا فيقول مل فيقولون رجوان عفوك ومغفرتك فيقول قد وجبت لكم مغفريت

من  وأخرج إبن املبارك عن عقبة بن مسلم قال ما من خصلة يف العبد أحب إىل هللا - 12
 أن حيب لقاءه

وأخرج إبن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإلميان وإبن عساكر عن أيب غالب صاحب  - 13
أيب أمامة قال كنت ابلشام فنزلت على رجل من قيس من خيار الناس وله ابن أخ خمالف 

ه  بله أيمره وينهاه ويضربه فال يطيعه فمرض الفىت فبعث إىل عمه فأىب أن أيتيه فأتيته أان
حىت أدخلته عليه فأقبل عليه يشتمه ويقول أي عدو هللا أمل تفعل كذا قال أرأيت أي عم لو 
أن هللا دفعين إىل والديت ما كانت صانعة يب قال كانت وهللا تدخلك اجلنة قال فوهللا هلل 
أرحم يب من والديت فقبض الفىت ودفنه عمه فلما سوي اللنب سقطت منه لبنة فوثب عمه 

 ما شأنك قال ملىء قربه نورا وفسح له مد البصرفتأخر قلت 

وأخرج إبن أيب الدنيا والبيهقي يف شعب اإلميان عن محيد قال كان يل ابن أخت  - 14
 (1)مرهق فمرض فأرسلت إيل أمه فأتيتها فإذا هي عند رأسه". 
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"اإلنتشار اإلنتفاخ وذرفت مبعجمة وراء مفتوحة سالت والغط ترديد الصوت -127 .452
 جيد مساغا والبكر من اإلبل مبنزلة الفىت من الناسحيث ال 

وأخرج سعيد بن منصور يف سننه واملروزي يف اجلنائز عن إبن مسعود قال إن املؤمن  - 12
 يبقى عليه خطااي من خطاايه جيازى هبا عند املوت فيعرق لذلك جبينه

ه وقد لوأخرج البيهقي يف شعب اإلميان عن علقمة بن قيس أنه حضر ابن عم  - 13
حضرته الوفاة فمسح جبينه فإذا هو يرشح فقال هللا أكرب حدثين إبن مسعود عن النيب صلى 
هللا عليه وسلم قال موت املؤمن برشح اجلبني وما من مؤمن إال له ذنوب يكافأ هبا يف الدنيا 

 ويبقى عليه بقية يشدد هبا عليه عند املوت قال عبد هللا وال أحب موات كموت احلمار

وأخرج إبن أيب شيبة والبيهقي عن علقمة أنه حضر ابن أخ له ملا حضر فجعل يعرق  - 14
جبينه فضحك فقيل له ما يضحكك قال مسعت إبن مسعود يقول إن نفس املؤمن خترج 
رشحا وإن نفس الكافر أو الفاجر خترج من شدقه كما خترج نفس احلمار وإن املؤمن ليكون 

وت ليكفر هبا وإن الكافر أو الفاجر ليكون قد عمل قد عمل السيئة فيشدد عليه عند امل
 احلسنة فيهون عليه عند املوت ليكفر هبا

وأخرج املروزي عن إبراهيم النخعي قال قال علقمة لألسود إحضرين فلقين ال إله إال  - 15
 هللا فإن عرق جبيين فبشرين

ميت قال عرق للال كانوا يستحبونوأخرج إبن أيب شيبة واملروزي عن سفيان قال  - 16
بعض العلماء إمنا يعرق جبينه حياء من ربه ملا اقرتف من خمالفته ألن ما سفل منه قد مات 
وإمنا بقيت قوى احلياة وحركاهتا فيما عال واحلياء يف العينني والكافر يف عمى عن هذا كله 

 واملوحد املعذب يف شغل عن هذا ابلعذاب الذي قد حل به

واإلمام أمحد يف الزهد وإبن أيب الدنيا عن جابر بن عبد هللا عن  وأخرج إبن أيب شيبة - 17
النيب صلى هللا عليه وسلم قال حدثوا عن بين إسرائيل فإنه كان فيهم أعاجيب مث أنشأ حيدثنا 
قال خرجت طائفة منهم فأتوا مقربة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتني ودعوان هللا تعاىل 

 (1)عن".  ليخرج بعض األموات خيربان
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وأخرج إبن أيب شيبة عن جماهد أنه كان يقول بسم هللا ويف سبيل هللا  - 7"-128 .453
 اللهم إفسح يف قربه ونور له فيه وأحلقه بنبيه

إذا وضع امليت يف اللحد أن  كانوا يستحبونوأخرج احلكيم عن عمرو بن مرة قال  - 8
 يقولوا اللهم أعذه من الشيطان الرجيم

وا امليت أن إذا دفن كانوا يستحبون شيبة يف املصنف عن خيثمة قال وأخرج إبن أيب - 9
يقولوا بسم هللا ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم أجره من عذاب 

 القرب ومن عذاب النار ومن شر الشيطان الرجيم

وسلم   عليهوأخرج سعيد بن منصور عن إبن مسعود قال كان رسول هللا صلى هللا - 10
يقف على القرب بعدما يسوى عليه فيقول اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا خلف ظهره 

 اللهم ثبت عند املسألة منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به

وأخرج الطرباين يف الكبري وإبن منده عن أيب أمامة عن رسول هللا صلى هللا عليه  - 11
إخوانكم فسويتم عليه الرتاب فليقم أحدكم على رأس قربه مث  وسلم قال إذا مات أحد من

ليقل اي فالن بن فالنة فإنه يسمع وال جييب مث يقول اي فالن بن فالنة فإنه يستوي قاعدا 
مث يقول اي فالن بن فالنة فإنه يقول أرشدان رمحك هللا ولكن ال تشعرون فليقل أذكر ما 

إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله وأنك رضيت ابهلل خرجت عليه من الدنيا شهادة أن ال إله 
راب وابإلسالم دينا ومبحمد نبيا وابلقرآن إماما فإن منكرا ونكريا أيخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول إنطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون هللا حجيجه دوهنما قال رجل 

 اء اي فالن بن حواءاي رسول هللا فإن مل يعرف أمه قال ينسبه إىل حو 

وأخرج إبن منده من وجه آخر عن أيب أمامة الباهلي قال إذا مت فدفنتموين فليقم  - 12
إنسان عند رأسي فليقل اي صدي بن عجالن أذكر ما كنت عليه يف الدنيا شهادة أن ال إله 

 (1)إال هللا وأن حممدا رسول هللا". 
 

ية }يثبت القبور ويف نزلت هذه اآل"هللا صلى هللا عليه وسلم يب يفتنت أهل -129 .454
 هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت{
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وأخرج إبن أيب الدنيا عن عائشة رضي هللا عنها قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه  - 51
وسلم إذا خرج بسرير املؤمن اندى أنشدكم ابهلل ملا أسرعتم يب فإذا دخل قربه حفه عمله 

 جييء الصوم فيكون عن يساره وجييء عمله ابملعروففتجيء الصالة فتكون عن ميينه و 
فيكون عند رجليه فتقول الصالة ليس لكم قبلي مدخل كان يصلي يب فيأتيه من قبل يساره 
فيقول الصوم إنه كان يصوم ويعطش فال جيدون موضعا فيأتون من قبل رجليه فتخاصم عنه 

كل شيء إال اإلنسان فإنه   أعماله فال جيدون مسلكا وإذا كان اآلخر اندى بصوت يسمعه
 لو مسعه صعق أو جزع

وأخرج اإلمام أمحد يف الزهد وأبو نعيم يف احللية عن طاووس قال إن املوتى يفتنون  - 52
 أن يطعم عنهم تلك األايم فكانوا يستحبونيف قبورهم سبعا 

وأخرج أبو نعيم عن أنس بن مالك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقف على  - 53
رب رجل من أصحابه حني فرغ منه فقال إان هلل وإان إليه راجعون اللهم إنه نزل بك وأنت ق

خري منزول به جاف األرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه واقبله منك بقبول حسن 
 وثبت عند املسألة منطقه

زااي ت وأخرج احلكيم يف نوادر األصول عن سفيان الثوري قال إذا سئل امليت من ربك - 54
 له الشيطان يف صورة فيشري إىل نفسه إين أان ربك

قال احلكيم ويؤيده من األخبار قوله صلى هللا عليه وسلم عند دفن امليت اللهم أجره  - 55
من الشيطان كما تقدم يف ابب ما يقال عند الدفن ولو مل يكن للشيطان هناك سبيل ما 

 دعا صلى هللا عليه وسلم بذلك

اهني يف السنة حدثنا عبد هللا بن سليمان حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا وقال ابن ش - 56
بشري بن صفوان حدثين راشد قال كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقول تعلموا حجتكم 

 (1)فإنكم مسؤولون". 
 

انوا كوأخرج السلفي يف املشيخة البغدادية عن حممد بن سريين قال  - 42"-130 .455
 لفوفا مزرورا وقال إهنم يتزاورون يف قبورهمأن يكون الكفن م يستحبون
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وأخرج إبن أيب شيبة عن عمري بن األسود السكوين أن معاذ بن جبل أوصى إلمرأته  - 43
وخرج فماتت فكفناها يف ثياب هلا خلقان فقدم وقد رفعنا أيدينا عن قربها ساعتئذ فقال يف  

نوا أكفان ياب جدد وقال أحسكم كفنتموها قلنا يف ثياهبا اخللقان فنبشها وكفنها يف ث
 مواتكم فإهنم حيشرون فيها

وأخرج إبن أيب الدنيا عن الشعيب قال إن امليت إذا وضع حلده أاته أهله وولده فيسأهلم  - 44
 عمن خلف بعده كيف فعل فالن وما فعل فالن

 وأخرج عن جماهد قال إن الرجل ليبشر بصالح ولده يف قربه - 45

ه تعاىل }ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبم من خلفهم{ اآلية وقال السدي يف قول - 46
يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه يبشر به فيستبشر به كما يستبشر 

 أهل الغائب بقدومه يف الدنيا

وأخرج إبن أيب الدنيا والبيهقي عن أيب هريرة قال يقال للمؤمن يف قربه ارقد رقدة  - 47
 املتقني

وأخرج إبن عساكر عن سعيد بن جبري قال مات إبن عباس رضي هللا عنه ابلطائف  - 48
فشهدت جنازته فجاء طائر أبيض مل ير على خلقته فدخل يف نعشه مث مل ير خارجا منه 
فلما دفن تليت هذه اآلية على شفري القرب مل يدر من تالها }اي أيتها النفس املطمئنة ارجعي 

 إىل ربك{ اآلية

خرج حنوه عن عكرمة وأيب الزبري ولفظه جاء طائر من السماء أبيض فدخل يف وأ - 49
 أكفانه فما رؤي بعد فكانوا يرون أنه عمله

وأخرج جماهد وعبد هللا بن ايمني وحبر بن عبيد ولفظه طائر أبيض عظيم من قبل وج وعن 
 (1)غيالن بن عمر وميمون بن مهران ولفظه فالتمس فلم يوجد فلما سوي". 

 

"يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه، قلت: يريد حديث إمساعيل بن عياش -131 .456
 هذا الذي رواه الطرباين عن أيب أمامة.

وقد ذكر سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم ابن عمري 
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عند ال للميت أن يق فكانوا يستحبونقال: إذا استوى على امليت قربه وانصرف الناس عنه 
هللا، وديين  قل ريب -ثالث مرات–قربه: اي فالن، قل ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا 

 اإلسالم، ونبيي حممد، مث ينصرف. انتهى.

قال احلافظ يف التلخيص وإسناده صاحل وقد قواه الضياء يف أحكامه، ويف إسناده سعيد 
هـ. ويف قه: يف إسناده مجاعة مل أعرفهم. ااألزدي بيض له أبو حامت، وقال اهليثمي بعد أن سا

 إسناده أيضا عاصم بن عبيد هللا وهو ضعيف.

قال األثرم: قلت ألمحد هذا الذي يصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقول اي فالن ابن 
فالنة؟ قال: ما رأيت أحدا يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية يروي فيه عن أيب بكر 

 عن أشياخهم أهنم كانوا يفعلونه، وكان إمساعيل ابن عياش يرويه، يشري إىل بن أيب مرمي
حديث أيب أمامة. اهـ. هكذا نقله يف النيل ويف فتح العالم شرح بلوغ املرام، وقال يف املنار: 

 إن حديث التلقني هذا حديث ال يشك أهل املعرفة ابحلديث يف وضعه.

 يث ضعيف، ويتحصل من كالم أئمة التحقيق أنهوقال ابن القيم يف كتاب الروح: إنه حد
 حديث ضعيف والعمل به بدعة، وال يغرت بكثرة من يفعله، انتهى ملتقطا.

ويف نزل األبرار: وقد أنكر هذا التلقني مجاعة من أهل العلم وبدعوه، انظر ذلك يف اهلدى 
 النبوي وغريه كثمار التنكيت هلذا العبد الضعيف. اهـ.

ف هذا احلديث ألن يف سنده جماهيل كما قال اهليثمي يف جممع قلت: ال شك يف ضع
الزوائد، وألن يف سنده عاصم بن عبيد هللا كما قال احلافظ يف التلخيص على ما نقله 

 الشوكاين رمحه هللا وهو ضعيف.

 (1)قال الذهيب يف امليزان: عاصم بن عبيد هللا بن عاصم بن عمر بن اخلطاب العدوي". 
 

وعبد هللا بن عامر بن ربيعة ومجاعة، وعنه شعيب ومالك، مث ضعفه "عن أبيه -132 .457
مالك، وقال حيىي: ضعيف ال حيتج به، وقال ابن حبان: كثري الوهم فاحش اخلطأ فرتك، 
وقال أمحد قال ابن عيينة: كان األشياخ يتقون حديث عاصم بن عبيد هللا، وقال النسائي: 

 ضعيف. اهـ.
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ذكار وغريه يف غريه، وإمنا قواه من قوى التصال عمل أهل وقد صرح بضعفه النووي يف األ
الشام به، فلننظر فيه فنقول: منه ما روى أبو املغرية احلمصي عن أيب بكر بن أيب مرمي أهنم  
كانوا يفعلونه، وهذا ال يثبت، فإن يف سنده أاب بكر بن عبد هللا بن أيب مرمي الغساين 

وكان من العباد، عن راشد بن سعد وخالد  احلمصي، قال الذهيب: ضعيف عندهم، قلت:
بن معدان، وعنه بقية وأبو اليمان وطائفة، ضعفه أمحد وغريه لكثرة ما يغلط، وكان أحد 

 أوعية العلم، وقال ابن حبان: رديء احلفظ ال حيتج به إذا انفرد.

وقال أبو داود: سرق أليب بكر بن أيب مرمي حلي فأنكر عقله، ومسعت أمحد يقول: ليس 
بشيء اهـ. ملخصا. ويف اخلالصة وهامشها: قال احلافظ أبو عبد هللا: ضعيف، وكذا قال 

 ابن معني وأبو حامت وأبو زرعة اخل هتذيب. اهـ.

 قال احلافظ ابن حجر يف التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. اهـ.

كيم بن حومنه ما أخرجه سعيد بن منصور يف سننه عن راشد بن سعد ومحزة بن حبيب و 
خل. وراشد ا فكانوا يستحبونعمري قال: إذا استوى على امليت قربه وانصرف الناس عنه 

هذا وإن كان ثقة لكنه كثري اإلرسال، وحكيم بن عمري احلمصي صدوق يهم قاله احلافظ 
يف التقريب، على أنه ال يعلم سنده إىل هؤالء التابعني، فعلى من حيتج به بيان السند حىت 

 ينظر فيه.

وابجلملة فثبوت عمل أهل الشام أوال ممنوع، وعلى تقدير ثبوته ال نسلم كونه مقتضيا لكون 
احلديث الضعيف قابال ألن حيتج به، ومن يدعي فعليه اإلثبات، وأما جمرد عمل بعض أهل 
الشام فليس من الدليل الشرعي يف شيء، وعلى تقدير ثبوت حديث التلقني فليس فيه 

 (1)ا ال يقدر عليه إال هللا، إمنا فيه نداء". طلب شيء من امليت مم
 

( ، وال كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قرب النيب صلى هللا عليه 1"]له[ )-133 .458
وسلم، وال عند قرب غريه من األنبياء، وإمنا كانوا يصلون عليهم ويسلمون على النيب صلى هللا 

( يف مسجد النيب صلى هللا 2عي )عليه وسلم وعلى صاحبيه، فاتفق األئمة على أنه إذا د
عليه وسلم أنه ال يستقبل قربه. وتنازعوا عند السالم عليه، فقال مالك وأمحد وغرييهما: 
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فيما ذكره –( الشافعي، وقال مالك 3يستقبل قربه ويسلم عليه، وهو الذي ذكره أصحاب )
ند قرب ف ع: ال أرى أن يق-إمساعيل بن إسحاق يف "املسبوط" والقاضي عياض وغرييهما

النيب صلى هللا عليه وسلم، ولكن يسلم/ وميضي، وقال يف "املبسوط": )ال أبس ملن قدم من 
ويصلي ويسلم على النيب صلى  4سفر، أو خرج أن يقف على النيب صلى هللا عليه وسلم )

( ، ويدعو له وأليب بكر وعمر، فقيل له: إن انسا من أهل املدينة 4( )4هللا عليه وسلم
( 5ذلك يف اليوم مرة أو أكثر، فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: مل يبلغين ]هذا[ )يفعلون 

( ببلدان، ومل يبلغين عن أول هذه األمة وصدرها أهنم كانوا يفعلون 6عن أحد من أهل الفقه )
 ذلك، إال من جاء من سفر أو أراده( .

ند قرب ع وا يستحبونكانقال: )وقد تقدم من اآلاثر عن السلف ما يوافق هذا من أهنم إمنا 
( النيب صلى هللا عليه وسلم ما هو من جنس الدعاء له، كالصالة والسالم، ويكرهون 7)

 قصده للدعاء والوقوف عنده، وليس يف أئمة املسلمني من استحب

__________ 

 ( ما بني املعقوفتني إضافة: "االقتضاء".1)

 ( يف "ش": "إذا دخل".2)

 ب".( سقطت من "م" و"ش": "أصحا3)

 ( ما بني القوسني ليست يف "االقتضاء".4)

 ( ما بني املعقوفتني إضافة من: "االقتضاء".5)

 ( يف "ش": "العلم".6)

 (1)( يف "االقتضاء": "عند قربه ما هو..".". 7)
 

، وروي أيضا من « وأصواهتما مثل الرعد القاصف -أي قروهنا  -"البقر -134 .459
ما أخرجه اإلمام أمحد أيضا ومن حديث أيب سعيد حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه

رضي هللا عنه أخرجه اإلمام أمحد أيضا ومن حديث أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي 
م قال له كيف أنه صلى هللا عليه وسل»هللا عنه أخرجه أبو بكر اخلالل يف كتاب السنة وفيه 
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 ورأيت منكرا ونكريا " قلت اي أنت اي عمر إذا كنت من األرض يف أربعة أذرع يف ذراعني
رسول هللا وما منكر ونكري؟ قال " فاتنا القرب يبحثان األرض أبنياهبما ويطآن يف أشعارمها 
أصواهتما كالرعد القاصف وأبصارمها كالربق اخلاطف ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل 

لى حايل  وأان عمىن مل يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه " قلت اي رسول هللا
ا فامتحناك فإن التويت ضرابك هب»ويف رواية: " « " هذه؟ قال نعم، فقلت إذا أكفيكهما

وأخرجه اإلمساعيلي من وجه آخر. وروي أيضا من حديث عبد هللا « " ضربة صرت رمادا
قال »بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أخرجه اإلمام أمحد وابن حبان يف صحيحه وفيه 

رد علينا عقولنا اي رسول هللا؟ فقال صلى هللا عليه وسلم " نعم كهيئاتكم اليوم " فقال عمر أت
ومن حديث أيب موسى رضي هللا عنه رواه اإلمام أمحد « ". عمر رضي هللا عنه بفيه احلجر

أن يطعم  ونفكانوا يستحبوغري هؤالء وروي عن جماهد أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا 
 م. وقد ذكران يف كتابنا البحور الزاخرة يف علوم اآلخرة ما لعله يشفي ويكفي.عنهم تلك األاي

 

 )تنبيهات(

)األول( جاء يف رواية سؤال امللكني ويف أخرى سؤال ملك واحد قال القرطيب: ال تعارض 
يف ذلك ابلنسبة إىل األشخاص فرب شخص أيتيه اثنان معا فيسأالنه معا عند انصراف 

 حقه وأشد حبسب ما اقرتف من اآلاثم، وآخر أيتيه قبل انصراف الناس ليكون أهول يف
الناس عنه ختفيفا عليه حلصول أنسه هبم وآخر أيتيه ملك واحد فيكون أخف عليه وأقل يف 
املراجعة ملا قدمه من العمل الصاحل. قال وحيتمل أن أييت اثنان ويكون السائل أحدمها وإن 

 (1)حد على هذا.". اشرتكا يف اإلتيان فتحمل رواية الوا
 

")الثالث( قال القرطيب: اختلفت األحاديث يف كيفية السؤال، واجلواب عن -135 .460
ذلك أنه خيتلف ابختالف األشخاص فمنهم من يسأل عن بعض اعتقاداته ومنهم من يسأل 
عن كلها، وحيتمل أن يكون االقتصار على بعضها من بعض الرواة وأتى به غريه اتما. وصوبه 

ن خصوصا من رواية أيب داود ع -تفاق أكثر األحاديث عليه، نعم يؤخذ منها السيوطي ال
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 -أنس املارة: فما يسأل عن شيء بعدها. وعند ابن مردويه: فما يسأل عن شيء غريها 
أنه ال يسأل عن شيء من التكليفات غري االعتقاد خاصة وصرح به يف رواية البيهقي من 

 احلياة اىل: }يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت يفطريق عكرمة عن ابن عباس يف قوله تع
[ قال: الشهادة يسألون عنها يف قبورهم بعد موهتم، قيل 27الدنيا ويف اآلخرة{ ]إبراهيم: 

لعكرمة ما هو؟ قال يسألون عن اإلميان مبحمد وأمر التوحيد. وقد ذكر اجلالل السيوطي 
يت يسأل يف اجمللس الواحد ثالث مرات، أنه ورد يف رواية عن أنس رضي هللا عنه أن امل

وابقي الرواايت ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو خيتلف احلال ابلنسبة إىل األشخاص. 
 وعن طاوس أن املوتى يسألون سبعة أايم.

أن يطعم  بونكانوا يستحقلت: وتقدم عن جماهد أن املوتى يفتنون يف قبورهم سبعا وأهنم 
إلمام أمحد يف الزهد وكذا أبو نعيم يف احللية إبسناد صحيح إال أنه رواه ا -عنهم تلك األايم 

مرسل، وروي من وجه متصل أيضا وحكمه الرفع ألنه ليس للرأي فيه جمال. . . . وقد روى  
كل ذلك اإلمام احلافظ ابن رجب يف كتابه أهوال القبور وذكر عن جماهد أيضا أن األرواح 

 متكث يف قبورها سبعة أايم.

ي عن عبيد بن عمري فيما أخرجه عنه ابن جريج أن املؤمن يفنت سبعة أايم واملنافق وقد رو 
 يفنت أربعني يوما.

 

 )الرابع(

من مل يدفن من مصلوب وحنوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القرب. قال اإلمام احملقق 
ات وهو م يف كتاب الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القرب هو عذاب الربزخ فكل من

مستحق للعذاب يناله نصيبه منه قرب أم مل يقرب، فلو أكلته السباع أو حرق حىت صار رمادا 
أو نسف يف اهلواء أو غرق يف البحر وصل إىل روحه وبدنه من العذاب ما يصل من املقبور.". 

(1) 
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 .1"وأعلم ماذا أراجع رسل ريب". أخرجه مسلم يف )صحيحه( -136 .461
ومنها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق: راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب وغريمها،  -

لميت عند أن يقال ل كانوا يستحبونقالوا: "إذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه، 
قربه: اي فالن قل: ال إله إال هللا، قل: أشهد أن ال إله إال هللا. ثالث مرات، قل: ريب هللا، 

 . إىل غري ذلك من الشواهد اليت ساقوها.2الم، ونيب حممد، مث ينصرف"وديين اإلس

وهذه الشواهد كما نرى كلها موقوفات، واملرفوع منها ليس فيه سوى الدعاء للميت ابلتثبيت 
واملغفرة، وهذا ال عالقة له ابلتلقني املنسوب إىل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حديث أيب 

: "واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له، وكل ما ذكره البعض إمنا أمامة، قال الشيخ األلباين
هو أثر موقوف على بعض التابعني الشاميني، ال يصلح شاهدا للمرفوع، بل هو يعله، وينزل 

 . يشري إىل أثر سعيد بن منصور السابق.3به من الرفع إىل الوقف ... على أنه شاهد قاصر"

ر، الذي هو أقرب ما يكون إىل حديث أيب أمامة، قلت: فإذا كان هذا هو حال هذا األث
 فكيف ببقية هذه الشواهد اليت ال صلة هلا بلفظ احلديث؟

__________ 

 ( وهو جزء من حديث طويل.121) 192( ح 1/112)

 ( .2/136التلخيص احلبري: ) 2

 (1)( .". 2/65السلسلة الضعيفة: ) 3
 

أو يعجبهم  - كانوا يستحبونل "أخرجه ابن أيب شيبة عن إبراهيم النخعي قا-137 .462
 إذا رأى الرجل اهلالل أن يقول ريب وربك هللا -

 الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل - 181

قال عمر يف كتابه إىل عبد هللا بن قيس يف آداب القضاء ال مينعك قضاء قضيته فراجعت 
ادي يف خري من التم فيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إىل احلق فإن الرجوع إىل احلق

 الباطل

 رحم هللا أخي اخلضر لو كان حيا لزارين - 182
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 -قال ابن حجر ال يثبت مرفوعا وإمنا هو من كالم بعض السلف ممن أنكر حياة اخلضر 
 -عليه السالم 

 رحم هللا من زارين وزمام انقته بيده - 183

 (1)قال ابن حجر ال أصل له". 
 

( 1)¬ال يرضاه، وما ذكر عنه ]إال شيئا[  "يقول يف شريك؟ قال: كان-138 .463
 « .على املذاكرة؛ حديثني

وأما املدلس فينقسم إىل قسمني، أحدمها: حافظ عدل رمبا ( : »2)¬وقال ابن حزم 
أرسل حديثه، ورمبا أسنده، ورمبا حدث به على سبيل املذاكرة، أو الفتيا، أو املناظرة، فلم 

عض رواته دون بعض ... وقد روينا عن عبد الرزاق يذكر له سندا، ورمبا اقتصر على ذكر ب
بن مهام قال: كان معمر يرسل لنا أحاديث، فلما قدم عليه عبدهللا بن املبارك أسندها له، 
وهذا النوع منهم كان جلة أصحاب احلديث وأئمة املسلمني؛ كاحلسن البصري، وأيب إسحاق 

ن األعمش، وأيب الزبري، وسفيا السبيعي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن دينار، وسليمان
الثوري، وسفيان بن عيينة، وقد أدخل علي بن عمر الدارقطين فيهم مالك بن أنس ومل يكن  

 « .كذلك، وال يوجد له هذا إال يف قليل من حديثه؛ أرسله مرة وأسنده أخرى

 ملن أخذ عن شيوخه شيئا حال املذاكرة أن يبني ذلك: وكانوا يستحبون

واستحب ملن حفظ عن بعض شيوخه يف املذاكرة شيئا ( : »3)¬دادي قال اخلطيب البغ
 وأراد روايته عنه أن يقول: حدثناه يف املذاكرة، فقد

_________¬ 

 ( .9/283، والتصويب من "اتريخ بغداد" )« االشياء»( يف األصل: 1)¬

 ( .1/131( يف "إحكام األحكام" )2)¬

 (2)( .". 2/30( يف "اجلامع" )3)¬
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 سنن األفعال -38"-139 .464

 : اذكر ما تستحضره من سنن األفعال مقروان ابلدليل.226س

ج: من ذلك رفع اليدين مع تكبرية اإلحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه وحطما عقب 
ذلك؛ ألن مالك بن احلويرث كان إذا صلى كرب ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، 

 يه.رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صنع هكذا، متفق عل وإذا رفع رأسه رفع يديه، وحدث أن

ومنها: وضع اليمني على الشمال وجعلهما على صدره أو حتت سرته، حلديث وائل بن 
رواه أمحد ومسلم، وقال علي: من السنة يف « مث وضع اليمىن على اليسرى»حجر، وفيه: 

من « هصحيح»زمية يف الصالة، وضع األكف على األكف حتت السرة، وملا أخرجه ابن خ
صليت مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضع يده اليمىن »حديث وائل بن حجر قال: 
 « .على يده اليسرى على صدره

أن رسول »ومنها: نظر املصلي إىل موضع سجوده إال يف صالة اخلوف، ملا روى ابن سريين 
الهتم كان يقلب بصره يف السماء فنزلت هذه اآلية }الذين هم يف صهللا صلى هللا عليه وسلم  
« سننه»، وسعيد بن منصور يف « الناسخ واملنسوخ»رواه أمحد يف « خاشعون{ فطأطأ رأسه

 وهو مرسل.« للرجل أن ال جياوز بصره مصاله وكانوا يستحبون»بنحوه، وزاد: 

ثرم ال قيامه وال يكثر ذلك، ملا روى األومنها: التفرقة بني القدمني وأن يراوح بينهما إذا ط
رأى عبد هللا رجال يصلي صافا بني قدميه، فقال: لو راوح هذا بني »عن أيب عبيدة قال: 

أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب »رواه النسائي، ولفظ قال: « قدميه كان أفضل
وروى حنو هذا  «ح بينهمارأيت أاب عبد هللا يفرج بني قدميه ورأيته يراو »قال األثرم: « إىل

 (1)عن ميمون واحلسن.". 
 

انوا ك"وأما األخذ من الشعر والظفر عند اإلحرام، فلما ورد عن إبراهيم قال: -140 .465
إذا أرادوا أن حيرموا أن أيخذوا من أظفارهم وشوارهبم وأن يستحدوا، مث يلبسوا  يستحبون

 أحسن ثياهبم، أخرجه سعيد بن منصور.

بن احلارث بن عبد املطلب أنه أراد احلج وكان من أكثر الناس شعرا،  وعن حممد بن ربيعة
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 فقال له عمر: خذ من رأسك قبل أن حترم.

وعن القاسم وسامل وطاوس وعطاء وسئلوا عن الرجل يريد أن يهل ابحلج أأيخذ من شعره 
 قبل أن حيرم، قالوا: نعم. أخرجهما سعيد بن منصور.

 - قالت: طيبت رسول هللا -رضي هللا عنها  -ن عائشة وأما الطيب لْلحرام، فلما ورد ع
 بيدي بذريرة يف حجة الوداع للحل واإلحرام. -صلى هللا عليه وسلم 

قبل أن  حلرمه حني أحرم وحلله -صلى هللا عليه وسلم  -وعنها، قالت: طيبت رسول هللا 
 يفيض أبطيب ما وجدت.

ب. عند حرمه أبطيب الطي -لم صلى هللا عليه وس -وعنها، قالت: طيبت رسول هللا 
 أخرجهن الشيخان.

ى أبطيب ما كنت أجد حىت أر  -صلى هللا عليه وسلم  -وعنها، كنت أطيب رسول هللا 
 وبيص الطيب يف رأسه وحليته قبل أن حيرم. أخرجه النسائي.

رضي هللا  -وأما لبس اإلزار والرداء األبيضني النظيفني والنعلني، فلما ورد عن ابن عباس 
ها أحياؤكم من خري ثيابكم البياض فليلبس»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب  -نهما ع

 أخرجه البيهقي.« وكفنوا فيها مواتكم

 رواه أمحد.« وليحرم أحدكم يف إزار ورداء ونعلني»وحلديث: 

ا: أن رسول ، وثبت أيض-صلى هللا عليه وسلم  -قال ابن املنذر: ثبت ذلك عن رسول هللا 
ني إذا مل جيد إزارا فليلبس السراويل، وإذا مل جيد النعل»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  - هلل

 (1)فليلبس". 
 

"وأما يف النفقة والكسوة، فتجب الكفاية دون التعديل، ونقل أبو طالب ال -141 .466
لتسوية بينهم ا كانوا يستحبونينبغي أن يفضل أحدا من ولده يف طعام وغريه، قال إبراهيم: 

 فدخل فيه نظر وقف.« : الفروع»يف القبل، قال يف  حىت

وللمعطي التخصيص لبعض وارثه إبذن الباقي منهم؛ النتفاء العداوة والقطيعة إذ ألن العلة 
يف ذلك كونه يورث العداوة وقطيعة الرحم، فإن خص أو فضل بال إذن رجع، أو أعطى 
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ب، فإن مات ألنه تدارك للواج الباقي حىت يستووا مبن خصه، أو فضله، ولو يف مرض موته؛
 معط قبل التعديل وليست العطية يف مرض موته املخوف ثبتت آلخذ.

وقيل: ال يثبت، وللباقي الرجوع، اختاره الشيخ، وجيوز لألب متلك الذي أعطاه لولده لقصد 
 التسوية بال حيلة، واحليلة أن يعطيه لقصد التسوية ونيته متلكه منه بعد ذلك.

بنيه يف صحته بصداق أداه األب من عنده، مث مرض األب مرض املوت ولو زوج أحد ا
 املخوف، وجب عليه إ عطاء اآلخر مثل ما أعطى األول ليستووا مبن خصه.

وينبغي أن يكون على الفور اهـ؛ ألن التسوية واجبة، وال « : االختيارات الفقهية»قال يف 
 جبة إذ ال ميكن الرجوع هناك علىطريق هلا يف هذا املوضع إال بعطية اآلخر، فتكون وا

 األول؛ ألن الزوجة ملكت الصداق.

وال حيسب ما يعطيه األب البنه الثاين من الثلث، مع أنه عطية يف مرض املوت؛ ألنه تدارك 
الواجب أشبه قضاء الدين، ونص أمحد يف رواية صاحل وعبد هللا وحنبل فيمن له أوالد زوج 

 (1)يعطي مجيع ولده مثل ما أعطاها.".  بعض بناته فجهزها وأعطاها، قال:
 

"* )مسألة( * )وال يدخل القرب خشبا وال شيئا مسته النار( قال ابراهيم -142 .467
اللنب ويكرهون اخلشب، وال يستحب الدفن يف اتبوت ألنه خشب ومل  كانوا يستحبون

ض أنشف ر ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم وال عن أصحابه، وفيه تشبه أبهل الدنيا واأل
لفضالته، ويكره اآلجر وسائر ما مسته النار تفاؤال أن ال متسه النار * )مسألة( * )ويقول 
الذي يدخله بسم هللا وعلى ملة رسول هللا( ملا روى ابن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم  

على و  كان إذا أدخل امليت القرب قال " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا " وروي " يف سبيل هللا
 سنة رسول هللا " قال الرتمذي هذا حديث حسن غريب.

وروى ابن ماجة عن سعيد بن املسيب قال: حضرت ابن عمر يف جنازة فلما وضعها يف 
اللحد قال " بسم هللا وعلى ملة رسول هللا " فلما أخذ يف تسوية اللنب على اللحد قال " 

 األرض عن جنبيها، وصعد روحها، اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القرب، اللهم جايف
ولقها منك رضواان " قلت اي ابن عمر أشئ مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أم 
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قلته برأيك؟ قال إين إذا لقادر على القول بل مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم روي 
ه املال والعشرية وذنبعن عمر أنه كان إذا سوى على امليت قال: هللا اسلمه إليك األهل و 

 عظيم وفاغفر له.

 (1)رواه ابن املنذر". 
 

"ومىت لىب ابحلج والعمرة بدأ بذكر العمرة نص عليه أمحد وذلك لقول أنس -143 .468
أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " لبيك عمرة وحجا " )مسألة( )ويليب إذا عال نشزا أو 

 هبط واداي ويف دبر الصلوات املكتوابت.

ا الليل والنهار وإذا التقت الرفاق( التلبية مستحبة يف مجيع األوقات ويتأكد استحباهب وإقبال
( إذا مسع 1يف مثانية مواضع منها الستة املذكورة، والسابع إذا فعل حمظورا انسيا، الثامن )

ملبيا ملا روى جابر قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو عال 
انوا ككمة أو هبط واداي ويف دبر الصلوات املكتوبة ومن آخر الليل: وقال إبراهيم النخعي أ

التلبية دبر الصالة املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا وإذا  يستحبون
استوت به راحلته، وهبذا قال الشافعي وقد كان قبل يقول مثل قول مالك ال يليب عند 

لرفاق واحلديث يدل عليه وكذلك قول النخعي )فصل( وجيزئ من التلبية دبر اصطدام ا
 الصالة مرة واحدة قال األثرم قلت أليب عبد هللا ماشئ يفعله

العامة يلبون يف دبر الصالة ثالاث؟ فتبسم وقال ما أدري من أين جاؤا به قلت أليس جيزئه 
احدة من غري تقييد وذلك حيصل مبرة و مرة واحدة؟ قال بلى وذلك ألن املروي التلبية مطلقا 

 وهكذا التكبري يف أدابر الصلوات اخلمس يف أايم األضحى وأايم التشريق.

وإن زاد فال أبس ألن ذلك زايدة ذكر وخري وتكراره ثالاث حسن فإن هللا وتر حيب الوتر". 
(2) 
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هنا هبة إ"ولنا أن هذا إابحة املنافع فلم يقع الزما كالعارية وفارق العمرى ف-144 .469
الرقبة فأما قوله هذه لك اسكنها حىت متوت فإنه حيتمل لك سكناها حىت متوت وتفسريها 
بذلك دليل على أنه أراد السكىن فأشبه ما لو قال هذه لك سكناها وإذا احتمل أنه يريد 

 به الرقبة واحتمل أن يريد السكىن فال نزيل ملكه ابالحتمال.

بيعا فاسدا مث وهب تلك العني أو ابعها بعقد صحيح )فصل( إذا وهب هبة فاسدة أو ابع 
 مع علمه

بفساد األول صح العقد الثاين ألنه تصرف يف ملكه، عاملا أبنه ملكه، وإن اعتقد صحة 
العقد األول ففي الثاين وجهان )أحدمها( صحته ألنه تصرف صادف ملكه ومت بشروطه 

فسد  صرف تصرفا يعتقد فساده ففصح كما لو علم فساد األول )والثاين( ال يصح ألنه ت
كما لو صلى يعتقد أنه حمدث فبان متطهرا وهكذا لو تصرف يف عني يعتقد أهنا ألبيه فبان 
انه قد مات وملكها الوارث أو غصب عينا فباعها يعتقدها مغصوبة فبان أهنا ملكه فعلى 

 الوجهني.

ه أو ابشر فبانت امرأت قال القاضي: أصل الوجيهن من ابشر امرأة ابلطالق يعتقدها أجنبية
ابلعتق من يعتقدها حرة فبانت أمته ففي وقوع الطالق واحلرية روايتان وللشافعية يف هذه 
املسألة وجهان كما حكينا وهللا أعلم * )فصل( * قال الشيخ رضي هللا عنه )واملشروع يف 

حباب تعطية األوالد القسمة بينهم على قدر مرياثهم( وال خالف بني أهل العلم يف اس
نهم حىت يف القبل، التسوية بي كانوا يستحبونالتسوية بينهم وكراهية التفضيل قال ابراهيم 

إذا ثبت هذا فالتسوية املستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل املرياث للذكر 
مثل حظ األنثيني، وبه قال عطاء وشريح واسحاق وحممد بن احلسن قال شريح لرجل قسم 

ولده: ارددهم إىل سهام هللا وفرائضه وقال عطاء ما كانوا يقسمون إال على كتاب  ماله بني
هللا تعاىل، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن املبارك يعطى األنثى مثل ما يعطى الذكر 
ألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال لبشري بن سعد " سو بينهم " وعلل ذلك بقوله " أيسرك 

ك " فقال نعم قال " فسو بينهم " والبنت كاالبن يف استحقاق برها فكذلك ان يستوا يف بر 
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 (1)يف عطيتها وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم". 
 

 ( وال يقطع شعره وال ظفره36")-145 .470

صلى  -( ويستحب دفن امليت يف حلد، وينصب عليه اللنب نصبا كما صنع برسول هللا 37)
 -سلم هللا عليه و 

 ( وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار38)

 ( ويستحب تعزية أهل امليت39)

 ( والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة40)

وبيه، : " اغسلوه مباء وسدر، وكفنوه يف ث-صلى هللا عليه وسلم  -فقال رسول هللا Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 متفق عليه.« نطوه، وال ختمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياوال حت

 

 : )وال يقطع شعره وال ظفره( كحال حياته.36مسألة 

 

سعد بن  لقول»: )ويستحب دفن امليت يف حلد، وينصب عليه اللنب نصبا( 37مسألة 
رسول هللا ب: أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا، كما صنع -رضي هللا عنه  -مالك 

 ]رواه النسائي[ .« -صلى هللا عليه وسلم  -

 

: )وال يدخل القرب آجرا وال خشبا وال شيئا مسته النار( ملا روي عن إبراهيم قال: 38مسألة 
 اللنب ويكرهون اخلشب واآلجر، وكره ما مسته النار للتفاؤل ابلنار. كانوا يستحبون

 

 عليه صلى هللا -وى ابن مسعود أن النيب : )ويستحب تعزية أهل امليت( ملا ر 39مسألة 
 حديث غريب ]رواه الرتمذي[ .« من عزى مصااب فله مثل أجره»قال:  -وسلم 

 

نيب أن ال»: )والبكاء عليه غري مكروه إذا مل يكن معه ندب وال نياحة( ملا روي 40مسألة 
عه م دخل على سعد بن عبادة فوجده يف غاشية فبكى وبكى -صلى هللا عليه وسلم  -
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أصحابه، فقال: "أال تسمعون، إن هللا ال يعذب بدمع العني وال حبزن القلب، ولكن يعذب 
 متفق عليه.« هبذا" وأشار إىل لسانه

1 - 
ديث ابن يف ح -صلى هللا عليه وسلم  -: )وال جيوز الندب وال النياحة، لقوله 41مسألة 

 (1)مسعود:". 
 

 ت هبا لغري النساء( ويستحب اإلكثار منها ورفع الصو 35")-146 .471

( وهي آكد فيما إذا عال نشزا أو هبط واداي أو مسع ملبيا أو فعل حمظورا انسيا أو لقي 36)
 ركبا، ويف أدابر الصالة املكتوبة وابألسحار، وإقبال الليل والنهار

: حلق الشعر وقلم الظفر، ففي ثالثة منها 2، 1( وهي تسعة: 37ابب حمظورات اإلحرام )
 احددم، ويف كل و 

: )ويستحب اإلكثار منها( على كل حال ملا روى ابن ماجه عن عبد 35مسألة Qـــــــــــــــــــــــــــــ
سلم يضحي ما من م: »-صلى هللا عليه وسلم  -هللا بن عامر بن ربيعة قال: قال رسول هللا 

ي[ الرتمذ ]رواه« هلل يليب حىت تغيب الشمس إال غابت بذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه
)ويستحب رفع الصوت هبا( ملا سبق )وال يستحب ذلك للنساء( ألهنن عورة فاإلخفاء يف 

 حقهن أسرت هلن.

 

: )وهي آكد إذا عال نشزا، أو هبط واداي، ... أو لقي ركبا، ويف أدابر الصالة، 36مسألة 
ه يف حجت يليب -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »وابألسحار( ملا روى جابر قال: 

براهيم وقال إ« إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو هبط واداي ويف أدابر املكتوبة ومن آخر الليل
 التلبية دبر الصالة املكتوبة وإذا هبط واداي وإذا عال نشزا وإذا لقي كانوا يستحبونالنخعي: 

 راكبا وإذا استوت به راحلته.

 

 ]ابب حمظورات اإلحرام[
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: )وهي تسعة: حلق الرأس، وقلم الظفر: ففي ثالثة منها دم، ويف كل واحد مما 37مسألة 
دوهنا مد طعام وهو ربع الصاع( أمجع أهل العلم على أن احملرم ممنوع عن أخذ شعره إال من 
عذر، واألصل فيه قول هللا سبحانه: }وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة: 

 - صلى هللا عليه وسلم -عن كعب بن عجرة عن النيب »البخاري ومسلم [ ، وروى 196
صلى  -أنه قال له: "لعلك تؤذيك هوام رأسك. قال: نعم اي رسول هللا. فقال رسول هللا 

.  «: احلق رأسك وصم ثالثة أايم أو أطعم ستة مساكني أو انسك شاة-هللا عليه وسلم 
 (1)عر الرأس واجلسد يف ذلك سواء.". وهذا يدل على أن احللق قبل ذلك حمرم، وش

 

"وقال: "استغفروا ألخيكم واسألوا له التثبيت فإنه اآلن يسأل". وروى سعيد -147 .472
عن ابن مسعود أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقف فيدعو. وقال أبو حفص، الوقوف 

ى قربه{ ]التوبة: لبدعة، كذا قال؛ وألنه معتاد، بدليل قوله تعاىل يف املنافقني: }وال تقم ع
[ ، وهذا هو املراد على ما ذكره أكثر املفسرين. وقال ابن جرير "معناه" وال تتول دفنه،  84

 كذا قال، ومل يذكر أمحد األكثر قراءة، وقال بعضهم: يقرأ أو يدعو، نص عليه.

، 2، وضمرة بن حبيب1وأما تلقينه بعد دفنه فاستحبه األكثرون "وم ش" لقول راشد بن سعد
أن يقال عند قربه: اي فالن، "ال إله إال هللا، اشهد أن  كانوا يستحبون: 3حكيم بن عمريو 

ال إله إال هللا" ثالث مرات "اي فالن قل ريب هللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد" رواه عنهم أبو 
رواه سعيد. وعن أيب أمامة مرفوعا: "ليقم أحدكم على  -وهو ضعيف  - 4بكر بن أيب مرمي

 ه وليقل: اي فالن ابن فالنة، فإنه يسمع وال جييب، مث ليقل: اي فالن ابن فالنة، فإنهرأس قرب 
يستوي قاعدا، مث ليقل: اي فالن ابن فالنة، فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن ال تسمعون 
فيقول: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا عبده ورسوله، 

 وأنك

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

هـ". "سري أعالم  113هو: راشد بن سعد املقرائي، التابعي، الفقيه، حمدث محص. "ت  1
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 .4/490النبالء" 
ه األربعة،  احلمصي، روى ل هو: أبو عتبة، ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبيدي، الشامي، 2

 .13/314، "هتذيب الكمال" 4/388". "الثقات" 130كان مؤذن مسجد دمشق. "ت 
هو: أبو األحوص، حكيم بن عمري بن األحوص العنسي، الشامي، احلمصي. هتذيب  3

 .7/199الكمال" 
 لهو: أبو بكر، بكري أو عبد السالم بن عبد هللا بن أبن مرمي الغساين، الشامي. قا 4

النسائي والدارقطين: ضعيف، وقال فيه ابن حبان: كان من خيار أهل الشام، ولكن كان 
هـ".  156رديء احلفظ، حيدث ابلشيء فيهم، ويكثر ذلك، حىت استحق الرتك. "ت 

 (1).". 33/108"هتذيب الكمال" 
 

"وهو عدد مؤنث وعنه: بعد صالة الفجر أول يوم منه، وقاله األوزاعي -148 .473
حاق وابن املنذر، لقول عائشة: كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر مث دخل والليث وإس

، ومحله صاحب احملرر على اجلواز. وقال القاضي: حيتمل أنه كان 1معتكفه، متفق عليه
يفعل ذلك يف يوم العشرين ليستظهر ببياض يوم زايدة قبل دخول العشر، قال: ونقل هذا 

 ة، ومل أجده يف الكتب املشهورة.عنه، مث ذكره من حديث عمرة عن عائش

وخيرج بعد فراغ مدة االعتكاف "ع" فإن اعتكف رمضان أو العشر األخري استحب أن 
ليلة العيد يف معتكفه، وخيرج منه إىل املصلى، نص عليه، وقال: هكذا حديث عمرة  2يبيت

أنه بلغه  اعن عائشة، وقاله مالك وذكر أنه بلغه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وذكر أيض
. وقال سعيد: حدثنا فضيل بن عياض عن مغرية عن أيب 3عن أهل الفضل الذين مضوا

، قال صاحب احملرر: ليصل طاعة بطاعة، 4ذلك كانوا يستحبونمعشر عن إبراهيم قال: 
 : وألهنا ليلة تتلو العشر، ورد الشرع5قال يف الكايف

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 ".6" "1173" ومسلم "2033البخاري " 1
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 يف األصل "يلبث" ويف "س" يثبت". 2

 ".316 – 1/315املوطأ " 3

 ".3/92أخرجه ابن ايب شيبة يف مصنفه " 4

5 "2/295 ."."(1) 
 

نه إليه "و" نواه ال مبا سبق لسا"ويتوجه احتمال: جتب التلبية، واالعتبار مبا -149 .474
قال ابن املنذر: أمجع عليه كل من حيفظ عنه من أهل العلم. وقال مالك: االعتبار ابلعقد 

 دون النية.

انوا كويستحب ملن أراده التنظف له أبخذ شعر وظفر وحنومها وقطع رائحة، قال إبراهيم: 
 .1نه يغتسل لهذلك. مث يلبسون أحسن ثياهبم رواه سعيد. وسبق أ يستحبون

وهل يتيمم لعدم أم ال؟ وال يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه. ويف جوامع الفقه للحنفية: 
 مل ينل فضله، كاجلمعة، كذا يف كالمهم.

ويستحب له التطيب، سواء بقي عينه. كاملسك، أو أثره كالبخور "وهـ ش" ولفظ أمحد، ال 
لى هللا عنها كنت أطيب رسول هللا ص أبس أن يتطيب قبل أن حيرم، لقول عائشة رضي هللا

:  3. وملسلم2عليه وسلم قبل أن حيرم، ويوم النحر قبل أن يطوف ابلبيت بطيب فيه مسك
 كأين أنظر إىل وبيص

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

1 "1/264." 

 " واللفظ له.1191" ومسلم "267البخاري " 2

 (2)". والوبيض: الربق.". 39" "1190يف صحيحه " 3
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"وقد نقل املروذي: كان يف حديث ابن عمر "وامللك ال شريك لك" فرتكه -150 .475
ألن الناس تركوه، وليس يف حديث عائشة واستحب الشافعية إذا رأى ما يعجبه: لبيك إن 

عن جماهد مرسال: تلبية ابن عمر حىت إذا كان ذات  1الشافعيالعيش عيش اآلخرة، لرواية 
عنه كأنه أعجبه ما هو فيه فزاد فيه ذلك، وكذا ذكر اآلجري إذا رأى  2يوم والناس ينصرفون

 .3ما يعجبه قال: اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة
د اويستحب أن يليب عن أخرس ومريض، نقله ابن إبراهيم، قال مجاعة: وجنون وإغماء، ز 

 كنطقه.  4بعضهم: ونوم، وقد ذكروا أن إشارة األخرس املفهومة

وتتأكد التلبية إذا عال نشزا أو هبط واداي أو لقي رفقة، أو مسع ملبيا، وعقيب مكتوبة، أو 
أتى حمظورا انسيا، وأول الليل والنهار، أو ركب، زاد يف الرعاية: أو نزل، وقاله الشافعية، ومل 

وبة وإذا هبط التلبية دبر الصالة املكت كانوا يستحبونقال النخعي:  يقيدوا الصالة مبكتوبة.
واداي أو عال نشزا أو لقي ركبا أو استوت به راحلته. وعن جابر أن النيب صلى هللا عليه 

، 5وسلم كان يليب يف حجته. كذلك، ومل يذكر: إذا استوت به راحلته، وزاد: ومن آخر الليل
 الرفقة، ويفوعند مالك: ال يليب عند لقاء 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Qـــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 

 ".1/304يف مسنده " 1

 يف "ط" "ينصفون". 2

 ".4099أخرجه البخاري " 3

 يف األصل "املفهمة". 4

 (1)".". 147" "1218أخرجه مسلم " 5
 

يف التابوت، وأن يدخل القرب آجرا أو خشبا أو شيئا مسته  "ويكره الدفن-151 .476
اللنب ويكرهون اخلشب واآلجر، وألنه آلة بناء  كانوا يستحبونالنار؛ ألن إبراهيم قال: 

 املرتفني، وسائر ما مسته النار يكره للتفاؤل هبا.
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 فصل:

وا ميتا د دفن، أنه مر بقوم وق-رضي هللا عنه  -وال خيمر قرب الرجل، ملا روي عن علي 
وبسطوا على قربه الثوب، فجذبه وقال: إمنا يصنع هذا ابلنساء، ويستحب ذلك للنساء 

 للخرب ولئال ينكشف منها شيء فرياه احلاضرون.

 

 فصل:

رفع  -لم صلى هللا عليه وس -ويرفع القرب عن األرض قدر شرب، ملا روى الساجي أن النيب 
من غري  قرب فيتوقى، ويرتحم عليه، وال يزاد عليه قربه عن األرض قدر شرب، وألنه يعلم أنه

ترابه، لقول عقبة بن عامر: ال جتعلوا على القرب من الرتاب أكثر مما خرج منه. رواه أمحد. 
 عليه وسلم صلى هللا -أن رسول هللا »ويستحب أن يرش عليه املاء ليتلبد. وروى أبو رافع 

 اجه. وتسنيمه أفضل من تسطيحه. ملا روىرواه ابن م« . سل سعدا ورش على قربه املاء -
نما، وألن مس -صلى هللا عليه وسلم  -البخاري عن سفيان التمار: أنه رأى قرب النيب 

السطح يشبه أبنية أهل الدنيا. وال أبس بتعليمه بصخرة وحنوها ملا ذكران من حديث عثمان 
 بن مظعون، وألنه يعرف قربه فيكثر الرتحم عليه.

 

 فصل:

صلى هللا  -هللا  هنى رسول»بناء على القرب، وجتصيصه والكتابة عليه، لقول جابر: ويكره ال
زاد الرتمذي:  رواه مسلم.« . أن جيصص القرب، وأن يبىن عليه، وأن يقعد عليه -عليه وسلم 

وقال: حديث صحيح، وألنه من زينة الدنيا فال حاجة ابمليت إليه، « . وأن يكتب عليها»
هللا اليهود اختذوا  لعن: »-صلى هللا عليه وسلم  -ليه مسجد، لقول النيب وال جيوز أن يبىن ع

، حيذر مثل ما صنعوا. متفق عليه. ويكره اجللوس عليه، واالتكاء إليه« قبور أنبيائهم مساجد
 -واالستناد إليه، حلديث جابر. ويكره املشي عليه، ملا روى عقبة بن عامر قال: قال النيب 

ألن أطأ على مجرة أو سيف أحب إيل من أن أطأ على قرب مسلم : »- صلى هللا عليه وسلم
ريق رواه ابن ماجه. فإن مل يكن ط« . وال أابيل أوسط القبور قضيت حاجيت أو وسط السوق
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 (1)إىل قرب من يزوره إال ابلوطء جاز ألنه موضع حاجة.". 
 

 "فصل:-152 .477

 وايتان:كرهتم وكتابة العلم فحكي فيه ر وأما قراءة القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومذا 

إحدامها: يستحب، اختارها أبو اخلطاب؛ ألن ذلك أفضل العبادات لتعدي نفعه، وميكن 
 فعله يف املسجد فكان مستحبا له كالصالة.

والثانية: ال يستحب وهو ظاهر املذهب؛ ألن االعتكاف عبادة شرط هلا املسجد، فلم 
ة. وعلى هذه الرواية فعله هلذه األمور أفضل من يستحب ذلك فيها كالطواف والصال

اعتكافه الشاغل عنها. قال املروذي: قلت أليب عبد هللا: إن رجال يقرئ يف املسجد يريد أن 
يعتكف لعله أن خيتم يف كل يوم؟ فقال: إذا فعل هذا كان لنفسه، وإذا قعد يف املسجد كان 

 له ولغريه، يقرئ أحب إيل.

 

 فصل:

ومن اعتكف العشر األخري من رمضان استحب أن يبيت ليلة الفطر يف معتكفه، مث خيرج 
من املصلى يف ثياب اعتكافه؛ ألن أاب قالبة وأاب بكر بن عبد الرمحن وأاب جملز واملطلب بن 

غيب ذلك، وألهنا ليلة تتلو العشر ورد الشرع ابلرت  كانوا يستحبونحنطب وإبراهيم النخعي 
 (2)عبادة فيها، فأشبهت ليايل العشر، وهللا سبحانه وتعاىل أعلم.". يف قيامها وال

 

"إليك؛ لبيك، وزاد ابنه: لبيك وسعديك، واخلري بيديك لبيك، والرغباء إليك -153 .478
فلم  -لم صلى هللا عليه وس -والعمل. وزاد أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومسعهم النيب 

وأهل »ال جابر: عنها. ق -صلى هللا عليه وسلم  -يب ينكر، وال تستحب الزايدة القتصار الن
، رواه مسلم.  «تلبيته -صلى هللا عليه وسلم  -الناس هبذا الذي يهلون، ولزم رسول هللا 

ع فيه ذكر بعدها؛ ألنه موضع شر  -صلى هللا عليه وسلم  -ويستحب أن يصلي على النيب 
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ويستحب   اجلنة ويستعيذ من النار،هللا تعاىل فشرع فيه ذكر رسوله كاألذان، مث يسأل هللا
يقول: لبيك  -صلى هللا عليه وسلم  -مسعت رسول هللا »ذكر إحرامه يف تلبيته لقول أنس: 

 -م صلى هللا عليه وسل -قدم رسول هللا »متفق عليه، وقول ابن عباس: « عمرة وحجا
ث أنس. رة؛ حلدي، قال أمحد: إذا لىب القارن هبما بدأ ابلعم« وأصحابه وهم يلبون ابحلج

 وقال أبو اخلطاب ال يستحب ذكر اإلحرام فيها.

 

 فصل:

صلى هللا  - أوجب رسول هللا»ويستحب البداءة ابلتلبية إذا ركب راحلته؛ لقول ابن عباس، 
اإلحرام حني فرغ من صالته، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، أي  -عليه وسلم 

أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -روي عن النيب ، ويستحب رفع الصوت هبا ملا « لىب
ح، وال حديث صحي« أاتين جربيل فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل»

مع جيهد نفسه بذلك لئال ينقطع صوته فتنقطع تلبيته، وال ترفع املرأة صوهتا إال بقدر ما تس
عن رسول  نها؛ ألهنا ذكر، وألنه يروىرفيقتها؛ ألنه خياف االفتتان هبا، ويستحب اإلكثار م

مس ما من مسلم يضحى هلل يليب حىت تغيب الش»أنه قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
اضع: رواه ابن ماجة، ويتأكد استحباهبا يف مثانية مو « إال غابت بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه

إذا الصلوات املكتوابت و إذا عال نشزا أو هبط واداي، أو تلبس مبحظور انسيا، ويف دبر 
التلبية  حبونكانوا يستالتقت الرفاق ويف إقبال الليل والنهار وابألسحار؛ ألن النخعي قال: 

دبر الصلوات املكتوبة، وإذا هبط واداي وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به 
صلى هللا  -نيب الراحلته، وألن يف هذه املواضع ترتفع األصوات، ويكثر الضجيج، وقد قال 

: وهو حديث غريب. والعج: رفع الصوت، والثج« أفضل احلج: العج والثج: »-عليه وسلم 
 (1)إسالة الدماء. وحكم". 

 

479. 154-.." 

.... 
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.... 

.... 

.. 

" التلخيص " و" الرعاية " له دخوله مع ظن السالمة غالبا، قال الشيخ تقي الدين: Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ضل جتنبها بكل حال مع االستغناء عنها، ألهنا مما أحدث الناس من رقيق العيش.األف

الثالثة: للمرأة دخوله لعذر، وإال حرم، نص عليه( وكرهه بدونه مجاعة، ويف " عيون املسائل 
" ال جيوز هلا دخوله إال من علة يصلحها احلمام، واعترب القاضي، واملؤلف مع العذر تعذر 

خلوف ضرر، وحنوه، وظاهر كالم أمحد ومجاعة خالفه، وقيل: اعتياد دخوهلا غسلها يف بيتها 
 عذر للمشقة، وقيل: وال تتجرد فتدخله يف قميص خفيف، أومأ إليه.

الرابعة: مثن املاء على الزوج، أو عليها؛ أو ماء اجلنابة عليه فقط، أو عكسه؛ فيه أوجه، وماء 
رقيقه،  " الفروع ": ويتوجه: يلزم السيد شراء ذلك لالوضوء كاجلنابة، ذكره أبو املعايل، قال يف

 وال يتيمم يف األصح.

اخلامسة: تكره القراءة فيه يف املنصوص، ونقل صاحل: ال يعجبين لنهي عمر عنه، رواه ابن 
بطة، وظاهره ولو خفض صوته، وذكر ابن عبد الرب قال: سئل مالك عن القراءة فيه، فقال: 

يس احلمام مبوضع قراءة، فمن قرأ اآلايت فال أبس، وكذا القراءة بكل مكان حسن، ول
السالم يف األشهر، ورخص فيه بعضهم كالذكر، فإنه حسن ملا روى النخعي أن أاب هريرة 

قول اي ملن دخله أن ي كانوا يستحبوندخل احلمام فقال: ال إله إال هللا، وعن سفيان قال: 
 حه، وحنوه كبقيته قال يف " الفروع ":بر اي رحيم، من علينا، وقنا عذاب السموم. وسط

 ويتوجه فيه كصالة.

السادسة: إذا اغتسل حبضرة أحد من بين آدم، وجب عليه سرت عورته، وإن مل حيضره أحد 
فينبغي أن يسترت بسقف أو حائط أو حنومها، وأن ال يرفع ثوبه حىت يدنو من األرض، قال 

 واغتسل، جاز مع الكراهة، وقيل: ال الشيخ تقي الدين: وهو آكد، فإن جترد يف الفضاء
 يكره كما لو استرت حبائط، وذكر القاضي يف كراهة كشف العورة لالغتسال يف اخللوة روايتني.
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 (1)السابعة: يكره االغتسال يف مستحم أو ماء عرايان، وعنه: ال، اختاره مجاعة". 
 

جزأه إذا  أ"ويستحب للرجل أن يصلي يف ثوبني فإن اقتصر على سرت العورة -155 .480
 كان على عاتقه شيء من اللباس، وقال القاضي: جيزئه سرت العورة يف النفل دون

للعبادة، كما وجب على اخلنثى املشكل سرت فرجيه احتياطا، وقدم يف " التلخيص Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 " أن أم الولد كحرة، ويف املعتق بعضها روايتان.

، وعنه:  املعلق عتقها بصفة كالقن، ألنه جيوز بيعهن وعتقهن، كالقنفرع: املكاتبة، واملدبرة، و 
 كحرة، وعنه: املدبرة كأم الولد.

تنبيه: مل يتعرض املؤلف لعورة اخلنثى املشكل، واملذهب أنه كرجل، ألن األصل عدم وجوب 
السرت، فال نوجبه ابلشك، وجيب سرت فرجيه، وإن قلنا: العورة الفرجان فقط؛ ألن أحدمها 

رج حقيقي، وال يتحقق سرته إال بسرتمها، وعنه: كامرأة ذكره القاضي، وقدمه السامري، ف
 قال ابن محدان: وهو أوىل، ألنه حيتمل أن يكون امرأة فوجب ذلك احتياطا.

 

 ]صالة الرجل يف ثوبني[

)ويستحب للرجل( حرا كان أو عبدا )أن يصلي يف ثوبني( ذكره بعضهم إمجاعا، قال ابن 
لى هللا عليه ص -أن سائال سأل النيب »ه: مع سرت رأسه بعمامة ملا روى أبو هريرة: متيم وغري 

: مث متفق عليه، زاد البخاري« عن الصالة يف ثوب واحد، فقال: أولكلكم ثوابن -وسلم 
ذا إ كانوا يستحبونسأل رجل عمر فقال: إذا وسع هللا عليكم فأوسعوا، وقال إبراهيم: 

لي أحدهم يف أقل من ثوبني، قال القاضي: وهو يف اإلمام آكد، وسع هللا عليهم أن ال يص
ونقله أبو طالب، ألنه بني يدي املأمومني، وتتعلق صالهتم بصالته، وصرح ابن متيم أنه ال 
يكره أن يصلي يف ثوب واحد إذا سرت عورته وعاتقيه قال يف " الشرح ": فإن مل يكن إال 

سرت(  الرداء، مث املئزر، والسراويل )فإن اقتصر على ثوب واحد فالقميص أوىل، ألنه أبلغ، مث
هو بفتح السني: مصدر سرت، وبكسرها: ما يسرت به )العورة أجزأه إذا كان على عاتقه( هو 
موضع الرداء من املنكب )شيء من اللباس( جيب سرت عاتقه، نص عليه مع القدرة، ذكره 
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 (1)". قال: ال يصلني - عليه وسلم صلى هللا -اجلماعة، ملا روى أبو هريرة أن رسول هللا 
 

 "يده اليمىن على كوع اليسرى، وجيعلهما حتت سرته،-156 .481

 

 وينظر إىل موضع سجوده،

 

 مث يقول: سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك، مث

ني ورفعهما إشارة إىل احلجاب بينه وبفائدة: كشف يديه هنا، ويف الدعاء أفضل، Qـــــــــــــــــــــــــــــ
 ربه، كما أن السبابة إشارة إىل الوحدانية، ذكره ابن شهاب.

 

 ]وضع اليمىن على اليسرى حتت السرة[

 عليه وسلم صلى هللا -ألن النيب »)مث يضع كف يده اليمىن على كوع اليسرى( نص عليه، 
مث » رواية ألمحد وأيب داود: رواه مسلم من حديث وائل، ويف« وضع اليمىن على اليسرى -

 ونقل أبو طالب: بعضها على« وضع يده اليمىن على كفه اليسرى، والرسغ، والساعد
الكف، وبعضها على الذراع، ال بطنها على ظاهر كفه اليسرى، وجزم مبثله القاضي يف " 

رسلهما ياجلامع "، ومعناه: ذل بني يدي عز، نقله أمحد بن حيىي الرقي، وعنه: خيري، وعنه: 
يف صالة اجلنازة، وعنه: يف صالة التطوع )وجيعلهما حتت سرته( يف أشهر الرواايت، 
وصححها ابن اجلوزي، وغريه لقول علي: من السنة وضع اليمىن على الشمال حتت السرة 
رواه أمحد، وأبو داود، وذكر يف " التحقيق " أنه ال يصح قيل للقاضي: هو عورة فال يضعهما 

، والفخذ؛ فأجاب أبن العورة أوىل، وأبلغ ابلوضع عليه حلفظه، وعنه: حتت عليه كالعانة
صدره، وفوق سرته، وعنه: خيري، اختاره يف " اإلرشاد " ألن كال منهما مأثور، وظاهره يكره 

 وضعهما على صدره، نص عليه مع أنه رواه.

 

 ]النظر إىل موضع السجود[

 -أن النيب »ناسخ واملنسوخ عن ابن سريين: )وينظر إىل موضع سجوده( ملا روى أمحد يف ال
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كان يقلب بصره إىل السماء، فنزلت }الذين هم يف صالهتم   -صلى هللا عليه وسلم 
ورواه سعيد ثنا محاد بن زيد ثنا أيوب عن ابن « [ فطأطأ رأسه2خاشعون{ ]املؤمنون: 
نه أخشع، وألللرجل أن ال جياوز بصره مصاله،  كانوا يستحبونسريين، وزاد فيه، قال: 

وأكف لنظره إال يف صالة اخلوف عند احلاجة، وحال إشارته يف التشهد فإنه ينظر إىل سبابته 
خلرب ابن الزبري، وصالته جتاه الكعبة فإنه ينظر إليه، ويف " الغنية " يكره إلصاق احلنك 

 ابلصدر على الثوب، وأنه يروى عن احلسن أن العلماء من الصحابة كرهته.

 

 ستفتاح[]دعاء اال

 (1))مث يقول( سرا )سبحانك اللهم وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله". 
 

"ويقول الذي يدخله القرب: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا، ويضعه يف حلده -157 .482
 على جنبه األمين مستقبل القبلة، وحيثي الرتاب يف القرب ثالث حثيات، مث يهال

قال أمحد: ويسد الفرجة حبجر، فدل أن البالط كاللنب، وإن كان اللنب أفضل )وال Qـــــــــــــــــــــــــــــ
للنب ويكرهون ا كانوا يستحبونيدخله خشبا( بال ضرورة )وال شيئا مسه النار( لقول إبراهيم: 

اخلشب واآلجر، وألن فيه تشبها أبهل الدنيا، وتفاؤال أن ال متسه النار، ويكره دفنه يف 
 ن امليت امرأة، أو يف حجر منقوش.اتبوت ولو كا

قال بعضهم: أو جيعل فيه حديد، ولو كانت األرض رخوة أو ندية )ويقول الذي يدخله 
عليه وسلم  صلى هللا -بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا( لقول ابن عمر كان النيب ـ »القرب: 

يه وسلم هللا علصلى  -، ويف لفظ: وعلى سنة رسول هللا ـ « ـ إذا وضع امليت قال ذلك -
اللهم ابرك يف القرب »ـ روى ذلك أمحد والرتمذي، وقال: حسن غريب، وعنه يقول:  -

[ اآلية، وأتى بذكر أو دعاء الئق عند 55، وإن قرأ }منها خلقناكم{ ]طه: « وصاحبه
ده على ـ وفعل الصحابة )ويضعه يف حل -عليه السالم  -وضعه وإحلاده، فال أبس لفعله ـ 

ي ـ هكذا دفن، واملذهب عند القاض -عليه السالم  -ن مستقبل القبلة( ألنه ـ جنبه األمي
وأصحابه واملؤلف، وقدمه يف " الفروع " جيب دفنه مستقبل القبلة، وعند صاحب " اخلالصة 
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" و " احملرر " وظاهر كالمه: أنه يستحب كجنبه األمين، وظاهره: أنه ال جيعل حتت رأسه 
موين يف اللحد فأفضوا خبدي إىل األرض. واستحب عامتهم أن شيئا لقول عمر: إذا جعلت

جيعل حتت رأسه لبنة كاملخدة للحي، وجيعل قدامه وخلفه ما مينع وقوعه على قفاه أو وجهه، 
ويف " الشرح "، و " الفروع " يدنيه من قبلة اللحد، ويسند خلفه، ويكره املرقعة واملضربة،". 

(1) 
 

 "فصل-158 .483

 إال لضرورة، ويقدم األفضل إىل القبلة. وجيعل بني كل وال يدفن فيه اثنان

ألن أطأ على مجرة أو سيف »)والوطء عليه( ملا روى ابن ماجه واخلالل مرفوعا  Qـــــــــــــــــــــــــــــ
، ويف " الكايف " إن مل يكن له طريق إىل قرب من « أحب إيل ]من[ أن أطأ على قرب مسلم

عليه  صلى هللا -أن النيب ـ »حاجة )واالتكاء إليه( ملا روى أمحد يزوره إال ابلوطء جاز لل
 « .ـ رأى عمرو بن حزم متكئا على قرب فقال: ال تؤذه -وسلم 

 مسألة: ال جيوز اإلسراج على القبور، وال اختاذ املساجد عليها، وال بينها.

ة فيها على ظاهر قال الشيخ تقي الدين: ويتعني إزالتها ال أعلم فيه خالفا، وال تصح الصال
املذهب. فلو وضع املسجد والقرب معا مل جيز، ومل يصح الوقف وال الصالة، قاله يف " اهلدي 
" ويف " الوسيلة ": يكره اختاذ املساجد عندها، ويكره احلديث عندها، واملشي ابلنعل فيها، 

 ويسن خلعه إال خوف جناسة أو شوك، نص عليه.

1 - 
لقرب بعد دفنه، نص عليه، فعله أمحد جالسا، واستحب فصل يستحب الدعاء له عند ا

 األصحاب وقوفه، ونص أمحد أنه ال أبس به، وقد فعله علي واألحنف.

وقال أبو حفص: هو بدعة، واستحب األكثر تلقينه بعد دفنه، لقول راشد بن سعد، وضمرة 
إله إال  أن يقال عند قربه: اي فالن قل: ال كانوا يستحبونبن حبيب، وحكيم بن عمري: 

هللا، أشهد أن ال إله إال هللا، ثالث مرات، اي فالن قل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي 
حممد. رواه عنه أبو بكر بن أيب مرمي؛ وهو ضعيف، وحلديث أيب أمامة، رواه ابن شاهني 
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 والطرباين. فيجلس امللقن عند رأسه.

 وقال أمحد: ما رأيت أحدا يفعله إال أهل الشام.

 (1)ل الشيخ تقي الدين: تلقينه مباح عند أمحد وأصحابه، وال يكره. ويف". وقا
 

"نظيفني إزارا ورداء، ويتجرد عن املخيط، ويصلي ركعتني وحيرم عقيبهما، -159 .484
 وينوي

يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه، )ويتنظف( أبخذ شعره، وظفره، وقطع رائحة، Qـــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك، مث يلبسون أحسن ثياهبم. رواه سعيد، وألن اإلحرام  كانوا يستحبونلقول إبراهيم: 

نت أطيب ك»عبادة فسن فيه ذلك كاجلمعة، وألن مدته تطول، )ويتطيب( لقول عائشة: 
يف بدنه،  رواه البخاري، ومراده« . إلحرامه قبل أن حيرم -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

وهو الذي ذكره أكثر املشايخ، وأورده ابن محدان مذهبا، واملذهب يكره تطييب ثوبه، وحرمه 
اآلجري فيه، وعلى املذهب ال فرق فيه بني أن تبقى عينه كاملسك أو أثره كالبخور فإن 

 استدامه فال كفارة خلرب يعلى بن أمية.

ب أبنه عام حنني سنة مثان، وما سبق يف حجة الوداع، وامرأة كرجل، فإن نقله من وأجي
بدنه من مكان إىل آخر أو نقله عنه، مث رده أو نزعه، مث لبسه فدى خبالف ما لو سال 
بعرق أو مشس، )ويلبس ثوبني أبيضني نظيفني إزارا ورداء( ونعلني ملا روى أمحد عن ابن عمر 

يه قال ابن املنذر: ثبت ذلك، وال فرق ف« . يف إزار، ورداء، ونعلني ليحرم أحدكم»مرفوعا: 
بني اجلديد وغريه، ويف " تبصرة " احللواين إخراج كتفه األمين من الرداء أوىل. وظاهره أنه 

 جيوز إحرامه يف ثوب واحد، ويف " التبصرة " بعضه على عاتقه.

يه عل -ألنه »، والسراويل؛ )ويتجرد( الرجل )عن املخيط( وهو كل ما خياط كالقميص
رواه الرتمذي، وكان ينبغي تقدميه على اللبس، لكن الواو ال « . جترد إلهالله -السالم 

 ألعلم الناس حلديث ابن عباس قال: إين»تقتضي الرتتيب )ويصلي ركعتني وحيرم عقيبهما( 
« نهمام بذلك، خرج حاجا فلما صلى يف مسجده بذي احلليفة ركعتني أهل ابحلج حني فرغ

. رواه أمحد، وأبو داود، وما ذكره من استحباب الركعتني قبله هو قول أكثر العلماء، وال 
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 (1)يركعهما وقت هني، وال من عدم املاء والرتاب، واملذهب أنه حيرم عقيب". 
 

"وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وال ترفع املرأة صوهتا إال بقدر ما -160 .485
 تسمع رفيقتها.

 

ابب حمظورات اإلحرام وهي تسعة: حلق الشعر وتقليم األظفار، فمن حلق أو قلم ثالثة، 
 فعليه دم،

املكتوابت( أي عند الفراغ منها، )وإقبال الليل، والنهار( أي: أبوهلما، )وإذا التقت Qـــــــــــــــــــــــــــــ
كانوا عي: كذلك، وقال النخيليب   -صلى هللا عليه وسلم  -الرفاق( لقول جابر كان النيب 

التلبية دبر الصلوات املكتوبة، وإذا هبط واداي، أو عال نشزا، أو لقي راكبا، أو  يستحبون
 استوت به راحلته.

وتستحب إذا أتى حمظورا انسيا أو ركب زاد يف " الرعاية ": أو نزل، ويف " املستوعب " 
 بقدر وال ترفع املرأة صوهتا هبا إاليستحب عند تنقل األحوال به، وزاد: وإذا رأى البيت. )

ما تسمع رفيقتها( وقاله يف " احملرر " و " الوجيز " وغريمها؛ ألن صوهتا عورة، فلم يشرع هلا 
الرفع إال مبا ذكر، واملراد به: املزاملة هلا، لكن السنة أهنا ال ترفع صوهتا هبا، وحكاه ابن عبد 

ع رفيقتها خوف الفتنة. وظاهر كالم بعض الرب إمجاعا، ويكره جهرها أكثر من قدر مسا 
 أصحابنا تقتصر على إمساع نفسها قال يف " الفروع ": وهو متجه.

فائدة: ال تشرع التلبية إال ابلعربية إن قدر كأذان، ومل جيوز أبو املعايل األذان بغري العربية إال 
 لنفسه مع العجز

 

 ]ابب حمظورات اإلحرام[

 قليم األظفار[]األول والثاين حلق الشعر وت

ابب حمظورات اإلحرام أي: املمنوع فعلهن يف اإلحرام، )وهي تسعة: حلق الشعر( إمجاعا 
[ نص على 196}وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة:  -تعاىل  -لقوله 
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حلق الرأس، وعدي إىل سائر شعر البدن؛ ألنه يف معناه، إذ حلقه مؤذن ابلرفاهية، وهو 
إلحرام لكون أن احملرم أشعث أغرب، وليس احلكم خاصا ابحللق بل قطعه، ونتفه". ينايف ا

(1) 
 

"أو فضله فعليه التسوية ابلرجوع أو إعطاء اآلخر حىت يستووا، فإن مات -161 .486
 قبل

ة  قتعاىل، وحيتمل أنه أراد التسوية يف أصل العطاء، وعنه: ال جيب التعديل يف النفQـــــــــــــــــــــــــــــ
كشيء اتفه، نص عليه، وقال أبو يعلى الصغري: كشيء يسري، وعنه: بلى، مع تساوي فقر 
أو غىن، نقل أبو طالب: ال ينبغي أن يفضل أحدا من ولده يف طعام وغريه، قال إبراهيم: 

 التسوية بينهم حىت يف القبل، فدخل فيه نظر وقف، وظاهره أنه ال جيب كانوا يستحبون
ي بل ذلك خمصوص ابألوالد فقط، جزم به املؤلف يف كتبه، وزعم احلارث التعديل بني غريهم،

 أنه املذهب، وأن عليه املتقدمني من أصحابنا.

قال يف " الفروع " وهو سهو؛ إذ األصل تصرف اإلنسان يف ماله كيف شاء، خرج منه 
؟ المل يسأل بشريا هل لك وارث غري ولدك أم  -عليه السالم  -األوالد للخرب، مع أنه 

واختار األكثر أن بقية األقارب كاألوالد، نص عليه، وهو املذهب؛ ألن املنع من ذلك كان 
خوف قطيعة الرحم والتباغض، وهو موجود يف األقارب، واألم كاألب فيما ذكران؛ ألهنا أحد 
األبوين أشبهت األب، ولوجود املعىن املقتضي للمنع )فإن خص بعضهم أو فضله فعليه 

روى »جوع أو إعطاء اآلخر حىت يستووا( ، نص عليه، وجزم به األصحاب؛ ملا التسوية ابلر 
النعمان بن بشري، قال: تصدق علي أيب ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ال 

 -ول هللا فجاء أيب إىل رس -صلى هللا عليه وسلم  -أرضى حىت تشهد عليها رسول هللا 
 أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: ال، قال: اتقوا هللاليشهده، فقال:  -صلى هللا عليه وسلم 

واعدلوا بني أوالدكم، قال: فرجع أيب، فرد تلك الصدقة، ويف لفظ: فاردده، ويف لفظ: 
فأرجعه، ويف لفظ: ال تشهدين على جور، ويف لفظ: فأشهد على هذا غريي، ويف لفظ: 

امتنع من ا أو أمر برده، و متفق عليه، وذلك يدل على التحرمي؛ ألنه مساه جور « . سو بينهم
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الشهادة عليه، وال شك أن اجلور حرام، واألمر يقتضي الوجوب، وهو يورث العداوة، 
والبغضاء، وقطيعة الرحم، فمنع منه، كتزويج املرأة على عمتها، وقيل: جيوز تفضيل أحدهم، 

الشرح  " واختصاصه ملعىن فيه، ويكره إن كان على سبيل األثرة، اختاره املؤلف، ونصره يف
"، وقال الليث والثالثة: جيوز ذلك مطلقا؛ ألن أاب بكر حنل عائشة جداد عشرين وسقا 
دون سائر ولده، واحتج الشافعي بقوله: أشهد على هذا غريي، فأمره بتأكيدها دون الرجوع 
فيها؛ ألنه عطية تلزم مبوت املعطي كالتسوية، وجوابه أبن فعل أيب بكر ال يعارض ما تقدم، 

 (1)ه حنلها ملعىن فيها ال يوجد يف غريها من أوالده، أو كان". وأبن
 

 "]فصل الركوب يف اتباع اجلنائز[-162 .487

صلى هللا  -خرجنا مع النيب »( فصل: ويكره الركوب يف اتباع اجلنائز. قال ثوابن: 1537)
يف جنازة، فرأى انسا ركباان، فقال: أال تستحيون؟ إن مالئكة هللا على  -عليه وسلم 

رواه الرتمذي. فإن ركب يف جنازة فالسنة أن يكون « . قدامهم، وأنتم على ظهور الدوابأ
 -خلفها، قال اخلطايب يف الراكب: ال أعلمهم اختلفوا يف أنه يكون خلفها؛ لقول النيب 

الراكب يسري خلف اجلنازة، واملاشي ميشي خلفها وأمامها، وعن : »-صلى هللا عليه وسلم 
الراكب »رواه أبو داود. وروى الرتمذي حنوه، ولفظه: « . ، قريبا منهاميينها وعن يسارها

 يح.وقال: هذا حديث صح« . خلف اجلنازة، واملاشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه

وألن سري الراكب أمامها يؤذي املشاة؛ ألنه موضع مشيهم على ما قدمناه، فأما الركوب يف 
اتبع  -صلى هللا عليه وسلم  -إن النيب »بن مسرة: الرجوع منها فال أبس به. قال جابر 

رواه مسلم. قال الرتمذي: هذا حديث « . جنازة ابن الدحداح ماشيا، ورجع على فرس
 حسن.

 

 ]فصل رفع الصوت عند اجلنازة[

أن  -سلم صلى هللا عليه و  -( فصل: ويكره رفع الصوت عند اجلنازة؛ لنهي النيب 1538)
ابن املنذر: روينا عن قيس بن عباد أنه قال: كان أصحاب رسول تتبع اجلنازة بصوت. قال 
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يكرهون رفع الصوت؛ عند ثالث؛ عند اجلنائز، وعند الذكر،  -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
كانوا م أهن -صلى هللا عليه وسلم  -وعند القتال وذكر احلسن، عن أصحاب رسول هللا 

 خفض الصوت عند ثالث. فذكر حنوه. يستحبون

ره سعيد بن املسيب، وسعيد بن جبري، واحلسن، والنخعي، وإمامنا وإسحاق، قول القائل وك
خلف اجلنازة: استغفروا له. وقال األوزاعي بدعة. وقال عطاء: حمدثة. وقال سعيد بن املسيب 
يف مرضه: إايي وحاديهم، هذا الذي حيدو هلم، يقول: استغفروا له، غفر هللا لكم. وقال 

بينا ابن عمر يف جنازة، إذ مسع قائال يقول: استغفروا له، غفر هللا لكم. فضيل بن عمرو: 
 فقال ابن عمر: ال غفر هللا لك. روامها سعيد.

قال أمحد وال يقول خلف اجلنازة: سلم رمحك هللا. فإنه بدعة. ولكن يقول: بسم هللا، وعلى 
 سرير.. ويذكر هللا إذا تناول ال-صلى هللا عليه وسلم  -ملة رسول هللا 

 

 ]فصل مس اجلنازة ابأليدي واألكمام واملناديل[

فصل: ومس اجلنازة ابأليدي واألكمام واملناديل حمدث مكروه، وال يؤمن معه فساد امليت، 
 (1)وقد". 
 

"قد ذكران أن اللنب والقصب مستحب، وكره أمحد اخلشب. وقال إبراهيم -163 .488
اللنب ويكرهون اخلشب. وال يستحب الدفن يف اتبوت؛ ألنه مل  كانوا يستحبونالنخعي 

رض وال أصحابه، وفيه تشبه أبهل الدنيا، واأل -صلى هللا عليه وسلم  -ينقل عن النيب 
أنشف لفضالته. ويكره اآلجر؛ ألنه من بناء املرتفني، وسائر ما مسته النار، تفاؤال أبن ال 

 متسه النار.

 

 هال عليه الرتاب ويرفع القرب عن األرض قدر شرب[]فصل إذا فرغ من اللحد أ

( فصل: وإذا فرغ من اللحد أهال عليه الرتاب، ويرفع القرب عن األرض قدر شرب؛ 1586)
صلى هللا  -ليعلم أنه قرب، فيتوقى ويرتحم على صاحبه. وروى الساجي، عن جابر أن النيب 
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شة: بن حممد، قال: قلت لعائرفع قربه عن األرض قدر شرب. وروى القاسم  -عليه وسلم 
فت يل عن وصاحبيه فكش -صلى هللا عليه وسلم  -اي أمه اكشفي يل عن قرب رسول هللا 

 ثالثة قبور، ال مشرفة وال الطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة احلمراء. رواه أبو داود.

 هوال يستحب رفعه أبكثر من ترابه. نص عليه أمحد، وروى إبسناده، عن عقبة بن عامر أن
 قال: " ال جيعل يف القرب من الرتاب أكثر مما خرج منه حني حفر.

أن يزاد  -صلى هللا عليه وسلم  -هنى رسول هللا »وروى اخلالل إبسناده عن جابر قال: 
صلى هللا عليه  -وال يستحب رفع القرب إال شيئا يسريا، لقول النيب « على القرب على حفرته

« ال تدع متثاال إال طمسته، وال قربا مشرفا إال سويته»: -رضي هللا عنه  -لعلي،  -وسلم 
صلى هللا  -رواه مسلم وغريه. واملشرف ما رفع كثريا، بدليل قول القاسم يف صفة قرب النيب 

وصاحبيه: ال مشرفة، وال الطئة. ويستحب أن يرش على القرب ماء ليلتزق  -عليه وسلم 
 ترابه.

رواه  «سعدا ورش على قربه ماء. - عليه وسلم صلى هللا -سل رسول هللا »قال أبو رافع 
 ابن ماجه.

الل روامها اخل« رش على قربه ماء -صلى هللا عليه وسلم  -أن رسول هللا »وعن جابر 
 مجيعا.

 

 ]فصل ال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة[

( فصل: وال أبس بتعليم القرب حبجر أو خشبة. قال أمحد ال أبس أن يعلم الرجل 1587)
بن مظعون. وروى  قرب عثمان -صلى هللا عليه وسلم  -قرب عالمة يعرفه هبا، وقد علم النيب ال

 (1)ملا مات". »أبو داود إبسناده عن املطلب قال: 
 

"يدخل فيه قبل غروب الشمس من أوله، وخيرج بعد غروهبا من آخره، فأشبه -164 .489
وب مشسه. ره، وخيرج بعد غر ما لو نذر اعتكاف يوم، فإنه يلزمه الدخول فيه قبل طلوع فج

(2188) 
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فصل: وإن أحب اعتكاف العشر األواخر من رمضان تطوعا، ففيه روايتان: إحدامها، يدخل 
 -، أن رسول هللا »قبل غروب الشمس من ليلة إحدى وعشرين؛ ملا روي عن أيب سعيد 

دى حكان يعتكف العشر األوسط من رمضان، حىت إذا كان ليلة إ  -صلى هللا عليه وسلم 
وعشرين، وهي الليلة اليت خيرج يف صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي، 

 متفق عليه.« . فليعتكف العشر األواخر

وألن العشر بغري هاء عدد الليايل، فإهنا عدد املؤنث، قال هللا تعاىل: }وليال عشر{ ]الفجر: 
ح. انية، يدخل بعد صالة الصب[ . وأول الليايل العشر ليلة إحدى وعشرين. والرواية الث2

 - أن النيب»قال حنبل، قال أمحد: أحب إيل أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة، 
اعي، وهبذا قال األوز « . كان يصلي الفجر، مث يدخل معتكفه  -صلى هللا عليه وسلم 

ان ك  -صلى هللا عليه وسلم  -، أن النيب »وإسحاق. ووجهه ما روت عمرة، عن عائشة 
 متفق عليه.« . صلى الصبح دخل معتكفه إذا

 (2189وإن نذر اعتكاف العشر، ففي وقت دخوله الروايتان مجيعا. )
فصل: ومن اعتكف العشر األواخر من رمضان، استحب أن يبيت ليلة العيد يف معتكفه. 
نص عليه أمحد. وروي عن النخعي، وأيب جملز، وأيب بكر بن عبد الرمحن، واملطلب بن 

 ذلك. وروى األثرم، إبسناده عن أيوب، عن أيب كانوا يستحبون قالبة، أهنم حنطب، وأيب
يعين يف  -قالبة، أنه كان يبيت يف املسجد ليلة الفطر، مث يغدو كما هو إىل العيد، وكان 

 ال يلقى له حصري وال مصلى جيلس عليه، كان جيلس كأنه بعض القوم. -اعتكافه 

إذا هي  حجره جويرية مزينة ما ظننتها إال بعض بناته، فقال: فأتيته يف يوم الفطر، فإذا يف
أمة له، فأعتقها، وغدا كما هو إىل العيد. وقال إبراهيم: كانوا حيبون ملن اعتكف العشر 
األواخر من رمضان، أن يبيت ليلة الفطر يف املسجد، مث يغدو إىل املصلى من املسجد.". 

(1) 
 

مجيعا. بدأ بذكر العمرة. نص عليه  وميت أيت هبما« . "مث لب عن شربمة-165 .490
يك بعمرة لب»قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -أمحد يف مواضع؛ وذلك لقول أنس، إن النيب 
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 «وحج.
 

 ]استدامة التلبية واإلكثار منها على كل حال[

( مسألة: قال: )مث ال يزال يليب إذا عال نشزا، أو هبط واداي، وإذا التقت الرفاق، 2308)
سه انسيا، ويف دبر الصلوات املكتوبة( يستحب استدامة التلبية، واإلكثار منها وإذا غطى رأ

 -على كل حال؛ ملا روى ابن ماجه، عن عبد هللا بن عامر بن ربيعة، قال: قال رسول هللا 
ما من مسلم يضحي هلل، يليب حىت تغيب الشمس، إال غابت : »-صلى هللا عليه وسلم 

 . وهي أشد استحبااب يف املواضع اليت مسى اخلرقي؛ ملا روى« بذنوبه، فعاد كما ولدته أمه
ا، أو يليب يف حجته إذا لقي راكب -صلى هللا عليه وسلم  -كان رسول هللا »جابر، قال: 

اهيم وقال إبر « . عال أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات املكتوبة، ومن آخر الليل
ا، وإذا ة املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشز التلبية دبر الصال كانوا يستحبونالنخعي: 

 لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. وهبذا قال الشافعي.

وقد كان قبل يقول مثل قول مالك: ال يليب عند اصطدام الرفاق. وقول النخعي يدل على 
 ذلك، واحلديث يدل عليه أيضا. كانوا يستحبون، -رمحهم هللا  -أن السلف، 

 

 من التلبية يف دبر الصالة مرة واحدة[ ]فصل جيزئ

( فصل: وجيزئ من التلبية يف دبر الصالة مرة واحدة. قال األثرم: قلت أليب عبد 2309)
هللا: ما شيء يفعله العامة، يلبون يف دبر الصالة ثالث مرات؟ فتبسم، وقال: ما أدري من 

لقا من ن املروي التلبية مطأين جاءوا به؟ قلت: أليس جيزئه مرة واحدة؟ قال: بلى. وهذا أل
غري تقييد، وذلك حيصل مبرة واحدة، وهكذا التكبري يف أدابر الصلوات يف أايم األضحى 
وأايم التشريق. وال أبس ابلزايدة على مرة؛ ألن ذلك زايدة ذكر وخري، وتكراره ثالاث حسن؛ 

 فإن هللا وتر حيب الوتر.

 

 ر[]فصل ال يستحب رفع الصوت ابلتلبية يف األمصا

( فصل: وال يستحب رفع الصوت ابلتلبية يف األمصار، وال يف مساجدها، إال يف 2310)
مكة واملسجد احلرام؛ ملا روي عن ابن عباس، أنه مسع رجال يليب ابملدينة، فقال: إن هذا 
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جملنون، إمنا التلبية إذا برزت. وهذا قول مالك. وقال الشافعي: يليب يف املساجد كلها، ويرفع 
 خذا من عموم احلديث.صوته، أ

ولنا، قول ابن عباس، وألن املساجد إمنا بنيت للصالة، وجاءت الكراهة لرفع الصوت فيها 
عاما إال اإلمام خاصة، فوجب إبقاؤها على عمومها. فأما مكة فتستحب التلبية فيها؛ ألهنا 

 (1)حمل النسك". 
 

 "]فصل خص بعض ولده هببة ملعين يقتضي ختصيصه[-166 .491

( فصل: فإن خص بعضهم ملعىن يقتضي ختصيصه، مثل اختصاصه حباجة، أو 4460)
زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله ابلعلم أو حنوه من الفضائل، أو صرف عطيته 
عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعني مبا أيخذه على معصية هللا، أو ينفقه 

على جواز ذلك؛ لقوله يف ختصيص بعضهم ابلوقف: ال  فيها، فقد روي عن أمحد ما يدل
أبس به إذا كان حلاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل األثرة. والعطية يف معناه. وحيتمل ظاهر 

عليه وسلم  صلى هللا -لفظه املنع من التفضيل أو التخصيص على كل حال؛ لكون النيب 
 مل يستفصل بشريا يف عطيته -

؛ حلديث أيب بكر، وألن بعضهم اختص مبعىن يقتضي العطية، فجاز واألول أوىل إن شاء هللا
أن خيتص هبا، كما لو اختص ابلقرابة. وحديث بشري قضية يف عني ال عموم هلا، وترك النيب 

ال االستفصال جيوز أن يكون لعلمه ابحلال. فإن قيل: لو علم ابحل -صلى هللا عليه وسلم  -
 -ا: حيتمل أن يكون السؤال هاهنا لبيان العلة، كما قال ملا قال: " ألك ولد غريه؟ ". قلن

م: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال: نع»للذي سأله عن بيع الرطب ابلتمر:  -عليه السالم 
 «قال: فال إذا

 وقد علم أن الرطب ينقض، لكن نبه السائل هبذا على علة املنع من البيع، كذا هاهنا.

 

 يل يف اهلبة[]فصل استحباب التسوية وكراهة التفض

( فصل: وال خالف بني أهل العلم يف استحباب التسوية، وكراهة التفضيل. قال 4461)
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حبة أن يسووا بينهم حىت يف القبل. إذا ثبت هذا، فالتسوية املست كانوا يستحبونإبراهيم: 
 أن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا تعاىل املرياث، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني

عطاء، وشريح، وإسحاق، وحممد بن احلسن. قال شريح لرجل قسم ماله بني وهبذا قال 
ولده: ارددهم إىل سهام هللا تعاىل وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إال على كتاب 
هللا تعاىل. وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وابن املبارك: تعطى األنثى مثل ما يعطى 

لك قال لبشري بن سعد: " سو بينهم ". وعلل ذ -عليه وسلم  صلى هللا -الذكر؛ ألن النيب 
 بقوله

 استحقاق والبنت كاالبن يف« . أيسرك أن يستووا يف برك؟ . قال: نعم. قال: فسو بينهم: »
: -سلم صلى هللا عليه و  -برها، وكذلك يف عطيتها. وعن ابن عباس قال: قال رسول هللا 

. رواه  «ت مؤثرا ألحد آلثرت النساء على الرجالسووا بني أوالدكم يف العطية، ولو كن»
سعيد يف " سننه ". وألهنا عطية يف احلياة، فاستوى فيها الذكر واألنثى، كالنفقة والكسوة. 
ولنا أن هللا تعاىل قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدى بقسمة هللا، 

 جعل للذكر منها مثل حظ األنثيني، كحالةوألن العطية يف احلياة أحد حايل العطية، في
 (1)املوت. يعين املرياث". 

 

( والشق أن حيفر يف وسط القرب كالنهر 1)¬"وكونه مما يلي القبلة أفضل -167 .492
( كإدخاله خشبا، وما مسته النار 3)¬( وهو مكروه بال عذر 2)¬ويبىن جانباه 

 ( .5)¬( ودفن يف اتبوت 4)¬

__________¬ 

 ره إىل جهة ملحده.( فيكون ظه1)¬

( يعين ابللنب أو غريه، مما ال يكره إدخاله القرب، أو يشق وسطه، فيصري كاحلوض 2)¬
مث يوضع امليت فيه، ويسقف عليه أبحجار وحنوها، ويرفع السقف قليال، حبيث ال ميس 

 امليت.

، فإن كان مث عذر« اللحد لنا، والشق لغريان»( قال أمحد: ال أحب الشق، حلديث 3)¬
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ن كانت األرض رخوة، ال يثبت فيها اللحد، وال ميكن دفع اهنيارها بنصب لنب وال حجارة أب
وحنومها، شق فيها للحاجة، وإن أمكن جعل شبه اللحد من اجلنادل واحلجارة واللنب فعل 

 به، ومل يعدل إىل الشق، نص عليه.

عن عمرو  وألمحد ( فيكره، كما يكره إدخال القرب خشبا، تفاؤال أبن ال متسه النار،4)¬
بن العاص: ال جتعلوا يف قربي خشبا، وال حجرا، ولكراهة السلف لذلك، وألنه معدد ملس 

 النار، وما مسته انر كآجر. قال النخعي: كانوا يكرهون اآلجر والبناء ابآلجر.

رواه األثرم، وعن زيد بن اثبت أنه منع منه، وكذا حديد وحنوه، بل حكى الوزير اإلمجاع 
 ز اللنب، وكراهة اآلجر واخلشب.على جوا

 ستحبونكانوا ي( أي ويكره دفن يف اتبوت، ولو امرأة، إمجاعا، قال إبراهيم النخعي: 5)¬
اللنب، ويكرهون اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت ألنه خشب. ومل ينقل عنه صلى 

 (1)هللا عليه وسلم، وال عن أصحابه، واألرض أنشف لفضالته.". 
 

( من معتكفه )بعد آخره( أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه ")وخرج-168 .493
( وإن نذر زمنا 2)¬( وإن نذر يوما، دخل قبل فجره، وأتخر حىت تغرب مشسه 1)¬

 ( .3)¬معينا اتبعا ولو أطلق 

__________¬ 

( وفاقا، وخيرج بعد مدة االعتكاف إمجاعا، وإن اعتكف رمضان، أو العشر األخري 1)¬
ذا يت ليلة العيد يف معتكفه، وخيرج منه إىل املصلى نص عليه، وقال: هكمنه، استحب أن يب

حديث عمرة عن عائشة. وقاله مالك، وذكر أنه بلغه عن النيب صلى هللا عليه وسلم، وأنه 
غريه: ذلك. قال اجملد و  كانوا يستحبونبلغه عن أهل الفضل الذين مضوا، وعن إبراهيم: 

ة رتغيب يف قيام ليلة العيد، وقال ابن املاجشون: إنه السنليصل طاعة بطاعة. وملا ورد من ال
 اجملمع عليها.

وإن نذر اعتكاف العشر األواخر، فنقص أجزأه وفاقا، خبالف ما لو نذر عشرة أايم من 
آخر الشهر فنقص، يقضي يوما وفاقا، وإن فاته العشر فقضاه خارج رمضان جاز وفاقا، 
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ابل، ال األول من شوال، متفق عليه، وعنه: مثله من قلفعله صلى هللا عليه وسلم يف العشر 
سيما فيه ليلة القدر. ذكره اجملد وغريه، وجزم به غري واحد، ويكفي شهر هاليل انقص 

 بلياليه، أو ثالثون يوما بلياليها، ألن الشهر اسم ملا بني اهلاللني.

بني طلوع الفجر  ا( ليستويف مجيعه، وفاقا أليب حنيفة والشافعي، فإن اليوم اسم مل2)¬
وغروب الشمس، وإن نذر يومني أو ليلتني، أو أكثر، أو أطلق، وقلنا: جيب التتابع. لزمه 
ما بينهما من يوم أو ليلة، وفاقا للشافعي، ومذهب أيب حنيفة ومالك: يلزمه ما لفظ به مع 

 وفاقا. هاإلطالق، لقوله )ثالث ليال( . وأجيب أبن هللا نص عليها، كما يعمل ابللزوم وعدم

ائه ( أي فلم يقيد ابلتتابع، ال بلفظه، وال بنيته وجواب، وفاقا ملالك وأيب حنيفة، القتض3)¬
ذلك، سواء كان صوما أو اعتكافا وحنوه، كما لو حلف ال يكلم زيدا شهرا وحنوه، ولو أطلق 

 (1)فلم يقيده ابلتتابع، ال بلفظه وال بنيته، لفهمه من التعيني.". 
 

يشرتطه( ، أي يشرتط يف ابتداء اعتكافه اخلروج إىل عيادة مريض، ")إال أن -169 .494
( وماله منه بد، كعشاء ومبيت 2)¬( وكذا كل قربة مل تتعني عليه 1)¬أو شهود جنازة 

( 5)¬( وال التكسب ابلصنعة يف املسجد 4)¬( ال اخلروج للتجارة 3)¬يف بيته 
 ( .6)¬وال اخلروج ملا شاء 

__________¬ 

له ابلشرط، قال يف املبدع: وهو قول مجاعة من الصحابة، ومن بعدهم. ( فيجوز 1)¬
وكذا قاله الشافعي وغريه، وقال الوزير: وهو الصحيح عندي. وألن االشرتاط يصريه  

 للمعتكف هذه اخلصال. كانوا يستحبونكاملستثىن، قال إبراهيم: 

 ( كزايرة صديق، وصلة رحم، فله شرطه.2)¬

ة جزم به املوفق وغريه، وكذا جزم به يف املنتهى، لتأكد احلاج ( فيجوز له اشرتاطه،3)¬
 إليهما، وامتناع النيابة فيهما.

وعنه: له ذلك من غري شرط، ملا روي عن علي قال: املعتكف يعود املريض، ويشهد اجلنازة، 
واجلمعة، وليأت أهله، وليأمرهم ابحلاجة، وهو قائم. قال يف املبدع: إسناده صحيح وهو 
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 . على التطوع، لكن األفضل مقامه على اعتكافه، لفعله صلى هللا عليه وسلم.حممول

( أي فال يصح اشرتاطه ذلك، قوال واحدا، وهو مذهب مالك وغريه، ألنه ينافيه، 4)¬
 قال أمحد: إن كان حيتاجه فال يعتكف.

 ( أي فال جيوز اشرتاطه.5)¬

 (1)( ألنه ينافيه صورة ومعىن.". 6)¬
 

( )أو تيمم لعدم( 1)¬ة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض "وأمر عائش-170 .495
( )و( سن له أيضا )تنظف( 3)¬( أو تعذر استعماله لنحو مرض 2)¬أي عدم املاء 

( لئال حيتاج إليه يف إحرامه، فال يتمكن منه 4)¬أبخذ شعر، وظفر، وقطع رائحة كريهة 
 ( .6)¬( . )و( سن له أيضا )تطيب( يف بدنه 5)¬

_________¬_ 
وحترم،  النفساء، واحلائض، تغتسل»( متفق عليه، وأليب داود عن ابن عباس مرفوعا 1)¬

حة واحلكمة فيه التنظف، وقطع الرائ« وتقضي املناسك كلها، غري أن ال تطوف ابلبيت
 الكريهة، وختفيف النجاسة.

 ( ولو قال: لعذر. لكان أمشل.2)¬

 مم؛ اختاره املوفق، والشارح،( وخوف وعطش وتقدم، وقيل: ال يستحب له التي3)¬
 وغريمها، وصوبه يف اإلنصاف.

 ذلك. رواه سعيد. كانوا يستحبون( لقول إبراهيم: 4)¬

( أي مما حيتاج إليه، من حنو ظفر، ألن اإلحرام مينع من ذلك، وألنه عبادة، فسن 5)¬
له  نفيه، كاجلمعة، وقال الشيخ: إن احتاج إليه فعل، وليس من خصائص اإلحرام، ومل يك

 ذكر، فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع حبسب احلاجة.

( ولو امرأة، سواء كان مبا تبقى عينه كاملسك، أو أثره كالعود، والبخور، وماء الورد، 6)¬
 وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال الشيخ: إن شاء احملرم أن

لى هللا عليه  صيتطيب يف بدنه فهو حسن، وال يؤمر احملرم قبل اإلحرام بذلك، فإن النيب
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وسلم فعله، ومل أيمر به الناس، وظاهره: كراهة تطييب ثوبه كما سيأيت، وهو املذهب، قاله 
 (1)يف املبدع.". 

 

( وتتأكد إذا 2)¬( وإكثار التلبية 1)¬"وأن يبدأ القارن بذكر عمرته -171 .496
( أو أقبل ليل أو هنار 5)¬( أو صلى مكتوبة 4)¬( أو هبط واداي 3)¬عال نشزا 

¬(6. ) 

__________¬ 

( أي يسن أن يبدأ القارن احلج ابلعمرة بذكر العمرة، فيقول: لبيك عمرة وحجا. 1)¬
 للخرب املتفق على صحته.

( ابلرفع عطفا على سابقه ابعتبار سبكه، أي وسن إكثار التلبية، خلرب سهل ابن 2)¬
 جر، أو مدر، حىتما من مسلم يليب، إال لىب ما عن ميينه ومشاله، من شجر، أو ح»سعد 

 رواه الرتمذي وغريه، بسند جيد.« تنقطع األرض من ههنا ومن ههنا

، ابتفاق ابلتحريك: املكان املرتفع« إذا عال نشزا»( أي وتتأكد التلبية واإلكثار منها 3)¬
 األئمة، للخرب اآليت، وخرب: إذا علوان سبحنا، والتلبية حال اإلحرام: تقال مكان التسبيح.

 التلبية وفاقا، للخرب.( أتكد 4)¬

( أي وتتأكد التلبية دبر الصالة املكتوبة وفاقا، ولو يف غري مجاعة، ملا روي عن 5)¬
مة، يليب يف حجته إذا لقي راكبا، أو عال أك»جابر، قال: كان النيب صلى هللا عليه وسلم 

 ا يستحبونو كانأو هبط واداي، ويف أدابر الصالة املكتوبة، ويف آخر الليل. وقال إبراهيم: 
التلبية دبر الصالة املكتوبة، ويف آخر الليل، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، 
وإذا استوت به راحلته. قال أمحد: جيزئ بعد الصالة مرة، وال يستحب تكرارها يف حالة 

 « .واحدة، وثالث أحسن

 (2)( وابألسحار، واختالف األحوال.". 6)¬
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( أو فعل حمظورا انسيا 2)¬( أو مسع ملبيا 1)¬الرفاق "أو التقت -172 .497
( )يصوت هبا 5)¬( أو رأى البيت 4)¬( أو ركب دابته، أو نزل عنها 3)¬

ن أاتين جربئيل فأمرين أ»( خلرب السائب بن خالد مرفوعا 6)¬الرجل( أي جيهر ابلتلبية 
 ( .7¬صححه الرتمذي )« آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل والتلبية

__________¬ 

قبلها اتء، وبعدها اتء، فوقيتان، وهو الصحيح  « القاف»بـ « التقت»( اتفاقا، و 1)¬
ية، وبعد الفاء قبلها اتء فوق« الفاء»كما يف اإلقناع واملنتهى وغريمها. ويف بعض النسخ بـ 

 فوقيتان.

 ( لىب، فإنه كاملذكر له.2)¬

 امته عليه، ورجوعه إليه.( إذا ذكره، لتدارك احلج، واستشعار إق3)¬

 ( لتغري حاله ابلركوب أو النزول.4)¬

( أي الكعبة املشرفة، ويف املستوعب: تستحب عند تنقل األحوال به. اهـ. وتستحب 5)¬
يف مكة والبيت، وسائر مساجد احلرم، كمسجد مىن، وعرفات، وسائر بقاع احلرم، ألهنا 
مواضع النسك، وذكر شيخ اإلسالم وغريه استحباب اإلكثار من التلبية، عند اختالف 

لىب حىت  أن من»فه بعرفة ومزدلفة، لعدم نقله، وقال: قد روي األحوال، كما تقدم، إال بوقو 
 هذه التلبية يف كانوا يستحبونوقال النخعي: « تغرب الشمس، فقد أمسى مغفورا له

األحوال. وألن التلبية كالتكبري يف الصالة، فيأيت هبا عند االنتقاالت من حال إىل حال، 
 ش اآلخرة.وإذا رأى شيئا يعجبه، قال: لبيك إن العيش عي

 ( ابتفاق أهل العلم.6)¬

( وأصل اإلهالل يف اللغة: رفع الصوت. ومنه: استهل املولود. صاح، وقال أنس: 7)¬
 مسعتهم يصرخون هبا صراخا. رواه البخاري، وألمحد من رواية

للرتمذي و « كن عجاجا ثجاجا»ابن إسحاق إن جربئيل قال للنيب صلى هللا عليه وسلم 
معني:  وقال أمحد وابن« العج والثج»ريب: سئل أي احلج أفضل؟ قال عن أيب بكر، وقال غ

 أصل احلديث معروف. وألهنا شعار احلج، وليقتدى به.

قال الشيخ وغريه: التلبية شعار احلج، فأفضل احلج العج والثج، والعج: رفع الصوت ابلتلبية 
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هد نفسه، ث ال جيإراقة دماء اهلدي، وهلذا يستحب رفع الصوت هبا للرجل، حبي« والثج»
وقال أبو حازم: كان أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ال يبلغون الروحاء، حىت تبح 

 (1)حلوقهم من التلبية.". 
 

( حلديث أم كرز الكعبية، قالت: مسعت رسول 1)¬")وعن اجلارية شاة( -173 .498
( 2« )¬شاة ريةعن الغالم شااتن متكافئتان، وعن اجلا»هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 

. 
( ويتصدق بوزنه 4)¬( وحيلق فيه رأس ذكر 3)¬)تذبح يوم سابعه( أي سابع املولود 

 ( .6)¬( ويسمى فيه 5)¬ورقا 

__________¬ 

( وفاقا، قال ابن القيم: سنة عن اجلارية، كما هي سنة عن الغالم، وهو قول مجهور 1)¬
 أهل العلم من الصحابة، والتابعني، ومن بعدهم.

رواه أمحد والرتمذي وصححه، من حديث عائشة وألهنا على النصف من أحكام  (2)¬
أي متساويتان سنا وشبها، ويف الشمائل: أبن تكون هذه نظرية « متكافئتان»الذكر، و 

اف، وسكون بضم الك« وأم كرز»هذه، ولعله للتفاؤل بتناسب أخالقه، فإنه يعجبه الفأل 
 أحاديث. الراء بعدها زاي، املكية صحابية هلا

( وفاقا، والتقييد بذلك استحباب، فلو ذبح يف الثالث، أو التاسع، أو غريها أجزأ، 3)¬
واحلكمة وهللا أعلم أن الطفل حني يولد مرتدد فيه بني السالمة والعطب، إىل أن أييت عليه 

 ما يستدل به على سالمة بنيته وأقل مقداره أايم األسبوع.

ذلك، وقد  كانوا يستحبونوفاقا، قال ابن عبد الرب: ( أي يف يوم سابعه استحباب 4)¬
 «وحيلق رأسه»ثبت أنه قال 

 ( أي فضة لقصة فاطمة وغريها، وأما األنثى فيكره.5)¬

ويف  «يذبح عنه يوم سابعه ويسمى»( أي يف اليوم السابع، ويف السنن وغريها 6)¬
لى جوازه يوم { دليل عالشرح: وإن مساه قبله فحسن، ويف قوله تعاىل: }وإين مسيتها مرمي
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 ولد يل الليلة ولد، مسيته ابسم أيب إبراهيم»الوالدة، ويف الصحيحني 

وفيهما عن أنس أنه ذهب أبخيه إليه صلى هللا عليه وسلم حني ولدته أمه، فحنكه ومساه 
م الوالدة، وذلك يو « سم ابنك عبد الرمحن»عبد هللا، ومسى املنذر، ومسى غريه، وقال لرجل 

يهقي: ابب تسمية املولود يوم يولد اهـ وهو أصح من السابع، وحقيقة التسمية وقال الب
 تعريف الشيء املسمى، فتعريف املولود يوم الوالدة أوىل، وجيوز إىل يوم العقيقة، وقبله وبعده.

قال ابن القيم: واألمر فيه واسع، والتسمية لألب، فال يسمى غريه مع وجوده، والتسمية 
 (1)« .". حزم: اتفقوا على أن التسمية للرجال والنساء فرضواجبة، وقال ابن 

 

 (1)¬"فصل -174 .499
 

( 3)¬( للذكر مثل حظ األنثيني 2)¬)جيب التعديل يف عطيته أوالده بقدر إرثهم( 
 ( .5)¬( وقياسا حلال احلياة على حال املوت 4)¬اقتداء بقسمة هللا تعاىل 

__________¬ 

، وجوب تعديل الوالد بني أوالده فيها، وقيل: وورثته( أي يف بيان أحكام العطية، و 1)¬
قال احلارثي: هي متليك عني مالية موجودة، مقدور على تسليمها، معلومة، أو جمهولة تعذر 
علمها، يف احلياة بال عوض، فهي مصدر، وليس عند أهل اللغة كذلك، بل نفس الشيء 

 العطا، وأكثر ما يراد هبا هنا اهلبة يفاملعطى، واجلمع عطااي، وأما املصدر فاإلعطاء، واالسم 
 مرض املوت.

( أي جيب على واهب ذكر أو أنثى التعديل يف عطيته أوالده ذكرا وأنثى بقدر 2)¬
إرثهم، ال نفقة فتجب الكفاية دون التعديل، ألهنا لدفع احلاجة، وقال أمحد: ال ينبغىي أن 

تسوية بينهم ال كانوا يستحبوناهيم: يفضل أحدا من أوالده، ال يف طعام وال غريه. وقال إبر 
 حىت يف القبل.

( قال ابن القيم: عطية األوالد املشروع أن يكون على قدر مرياثهم، ألن هللا منع مما 3)¬
يؤدي إىل القطيعة، والتسوية بني الذكر واألنثى خمالفة ملا وضعه الشرع من التفضيل، فيفضي 
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 ا.ذلك إىل العداوة، وألن الشرع أعلم مبصاحلن

 ( يف مرياث األوالد للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدي به قسمة هللا تعاىل.4)¬

( ألن العطية يف احلياة إحدى حاليت العطية، فيجعل للذكر منها مثل حظ األنثيني  5)¬
 (1)كاملرياث.". 

 

 كان رسول هللا»قال:  -رضي هللا عنه  -فلما يروى عن جابر  - 1517"-175 .500
يليب يف حجته إذا لقي ركبا، أو عال أكمة، أو هبط واداي، ويف  -عليه وسلم صلى هللا  -

 « .أدابر الصلوات املكتوبة، ويف آخر الليل

. وذكر حنوه، إال أنه أبدل آخر الليل: فإذا استوت كانوا يستحبونوعن إبراهيم:  - 1518
در ملا هو عليه، فليبا به راحلته. وأما يف تغطية الرأس، وما يف معناه من فعل حمظور انسيا،

 واإلقالع عما صدر عنه، وهللا أعلم.

 

قال: واملرأة أيضا يستحب هلا أن تغتسل عند اإلحرام، وإن كانت حائضا أو نفساء، ألن 
« أمر أمساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند اإلحرام -صلى هللا عليه وسلم  -النيب »
. 

كغريمها، بل قال أبو حممد: إنه يف حقهما آكد، ش: قياسا على الرجل، واحلائض والنفساء  
 لورود السنة فيهما.

 (2)ففي حديث جابر الصحيح: أتينا ذا احلليفة، فولدت أمساء".  - 1519
 

 "واحلجارة واللنب جعل نصا ومل يعدل إىل الشق.-176 .501

 

 )و( كره )إدخاله( أي القرب )خشبا إال لضرورة، و( إدخال )ما مسته انر( كآجر.

، ويكرهون اللنب كانوا يستحبونره )دفن يف اتبوت ولو امرأة( قال إبراهيم النخعي: )و( ك
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اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت ؛ ألنه خشب، وملا فيه من التشبه أبهل الدنيا، 
 واألرض أنشف لفضالته، وتفاؤال أن ال ميس امليت انر.

 

أحد احفروا   عليه وسلم يف قتلىلقوله صلى هللا»)وسن أن يعمق( قرب )ويوسع قرب بال حد( 
قال الرتمذي حسن صحيح ألن التعميق أبعد لظهور الرائحة وأمنع « وأوسعوا وأعمقوا

للوحوش، والتوسيع: الزايدة يف الطول والعرض والتعميق ابلعني املهملة: الزايدة يف النزول 
 ء الرجل واملرأة.وسوا )ويكفي ما( أي تعميق )مينع السباع والرائحة( ألنه حيصل به املقصود،

 )و( سن )أن يسجى( أي يغطى قرب )ألنثى( ولو صغرية ألهنا عورة.

)و( ل )خنثى( الحتمال أن يكون امرأة )وكره( أن يسجى قرب )لرجل إال لعذر( من حنو 
مطر نصا ملا روي عن علي أنه " مر بقوم وقد دفنوا ميتا وبسطوا على قربه الثوب فجذبه، 

 ذا ابلنساء " وألن الرجل، ليس بعورة ويف فعل ذلك له تشبه ابلنساء.وقال: إمنا يصنع ه

 

)و( سن )أن يدخله( أي القرب )ميت من عند رجليه( أي القرب، أبن يوضع النعش آخر 
القرب. فيكون رأس امليت يف املوضع الذي تكون فيه رجاله إذا دفن، مث يسل امليت يف القرب 

هللا عليه وسلم  أن النيب صلى»م والبيهقي إبسناد صحيح سال رفيقا، ملا روى الشافعي يف األ
 )إن كان( ذلك )أسهل( ابمليت.« سل من قبل رأسه

)وإال( يكن إدخاله من عند رجليه أسهل فيدخله )من حيث سهل( إدخاله منه، إذ املقصود 
 الرفق ابمليت )مث( إن استوت الكيفيات يف السهولة فهي )سواء( لعدم املرجح وعن زيد بن

أنه صلى على جنازة مث أدخله القرب من عند رجلي القرب وقال: هذا من »عبد هللا األنصاري 
 رواه أبو داود والبيهقي وصححه.« " السنة

 

)ومن( مات )بسفينة يلقى يف البحر سال كإدخاله القرب( بعد غسله وتكفينه والصالة عليه، 
أمكنهم دفنه كانوا بقرب الساحل و   وبعد أن يثقله بشيء يستقر به يف قرار البحر نصا، وإن



499 

 

 (1)فيه. وجب )و( سن". 
 

 "]فصل ويسن ملن أحرم عني نسكا أو أطلق من عقب إحرامه تلبية[-177 .502

بيك لبيك ال لبيك اللهم ل»( لقول جابر: فأهل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابلتوحيد 
ىت يث متفق عليه )حاحلد« شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك، وامللك ال شريك لك

عن أخرس ومريض( زاد بعضهم: وجمنون ومغمى عليه زاد بعضهم: وانئم وأن تكون )كتلبية 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( لقوله تعاىل: }لقد كان لكم يف رسول هللا أسوة حسنة{ 

[ وهي )لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد( بكسر اهلمزة 21]األحزاب: 
ا إلفادة العموم وجيوز الفتح بتقدير الالم )والنعمة لك وامللك ال شريك لك( للخرب، نص

 ورواه ابن عمر مرفوعا، متفق عليه

والتلبية من ألب ابملكان إذا لزمه، كأنه قال: أان مقيم على طاعتك وأمرك، وثنيت وكررت 
، وال معناه: التكثريإلرادة إقامة بعد إقامة ولفظ " لبيك " مثىن ال واحد له من لفظه، و 

تستحب الزايدة عليه، وكان ابن عمر يزيد: " لبيك لبيك لبيك وسعديك، واخلري بيديك، 
والرغباء إليك والعمل " )وسن ذكر نسكه فيها( أي التلبية )وسن بدء قارن بذكر العمرة( 

متفق عليه  «مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا»حلديث أنس 
 ما من مسلم يضحي هلل ويليب حىت تغيب الشمس، إال غابت»)وسن إكثار تلبية( حلديث: 

 رواه ابن ماجه« بذنوبه فعاد كما ولدته أمه

)وتتأكد التلبية إذا عال نشزا( ابلتحريك أي عاليا، )أو هبط واداي، أو صلى مكتوبة، أو 
كب و أتى حمظورا انسيا، أو ر أقبل ليل، أو أقبل هنار، أو التقت الرفاق، أو مسع ملبيا، أ

عليه  كان النيب صلى هللا»دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت( أي الكعبة حلديث جابر 
وسلم يليب يف حجته إذا لقي راكبا، أو عال أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات 

ر الصلوات بالتلبية د كانوا يستحبونوقال إبراهيم النخعي " « املكتوبة، ويف آخر الليل
 املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال نشزا، وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته "

)وسن جهر ذكر هبا( لقول أنس " مسعتهم يصرخون هبا صراخا " رواه البخاري وخرب السائب 
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 «أاتين جربائيل، فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل والتلبية»بن خالد 
 (1)يده جيدة رواه اخلمسة وصححه الرتمذي )يف غري مساجد احلل وأمصاره(". أسان
 

 "]فصل وجيب على واهب ذكر أو أنثى تعديل بني من يرث[-178 .503

من واهب بقرابة من ولد وغريه كآابء وإخوة وأعمام وبنيهم وحنوهم يف هبة شيء غري اتفه  
ل الواجب عنه الصداق والتعدينصا حىت لو زوج بعض بناته وجهزها أو بعض بنيه وأعطى 

 لكوهنا أي: اهلبة بقدر إرثهم نصا حلديث جابر.

قالت امرأة بشري لبشري أعط ابين غالما وأشهد يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم »قال 
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال إن ابنة فالن سألتين أن أحنل ابنها غالمي، فقال: 

قال: أوكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: ال، قال: فليس يصلح هذا  أله إخوة؟ فقال: نعم
رواه أمحد ومسلم وأبو داود ورواه أمحد من حديث النعمان بن « وإين ال أشهد إال على حق

بشري وقال فيه ال تشهدين على جور إن لبنيك عليك من احلق أن تعدل بينهم ويف لفظ 
 . «اتقوا هللا واعدلوا يف أوالدكم»ملسلم 

بعضهم:  فأمر ابلعدل بينهم ومسى ختصيص« اعدلوا بني أبنائكم»وألمحد وأيب داود والنسائي 
جورا واجلور حرام وقيس على األوالد ابقي األقارب خبالف الزوج والزوجة واملوايل وال جيب 
على مسلم التعديل بني أوالده الذميني قاله الشيخ تقي الدين إال يف نفقة فتجب الكفاية 

سوية بينهم الت كانوا يستحبونالتعديل نصا ألهنا لدفع احلاجة قال إبراهيم النخعي دون 
حىت يف القبل وله أي: املعطي التخصيص لبعض الورثة من أقاربه إبذن الباقي منهم النتفاء 
العداوة والقطيعة إذن اليت هي علة املنع وكذا التفضيل فإن خص بعض أقاربه الوارثني بشيء 

بال إذن الباقي )رجع( فيما خص به بعضهم أو فضله به إن أمكن )أو  أو فضل بعضهم
أعطى( الباقي )حىت يسووا( مبن خصه أو فضله نصا ولو يف مرض موته. ألنه تدارك للواجب. 
وجيوز لألب متليكه بال حيلة، قدمه احلارثي وتبعه يف الفروع )فإن مات( معط )قبله( أي 

 وته( أي: املعطي املخوف )ثبتت آلخذ( فال رجوعالتعديل )وليست( العطية )يف مرض م
لبقية الورثة عليه نصا. خلرب الصديق. وكما لو كان أجنبيا أو انفرد. فإن كانت مبرضه املخوف 
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توقفت على إجازة الباقي وأييت )وحترم الشهادة على ختصيص أو تفضيل حتمال وأداء إن 
 (1)علم( الشاهد به. حلديث )ال تشهدين على". 

 

 . «"فال يدخلنها الرجال إال ابألزر وامنعوها النساء إال مريضة أو نفساء-179 .504
وقوله )وال ميكنها أن تغتسل يف بيتها خلوفها من مرض أو نزوله( قاله القاضي واملوفق والشارح 
قال يف اإلنصاف: وظاهر كالم أمحد ال يعترب، وهو ظاهر كالمه يف املستوعب والرعاية 

 ا عذر مما تقدم )حرم( عليها دخوله )نصا( ملا تقدم من اخلربين.)وإال( أبن مل يكن هل

واختار أبو الفرج بن اجلوزي والشيخ تقي الدين أن املرأة إذا اعتادت احلمام وشق عليها ترك 
دخوله إال لعذر أنه جيوز هلا دخوله )وال( حيرم عليها االغتسال )يف محام دارها( حيث مل ير 

 إليه لعدم دخوله فيما تقدم، وكباقي دارها )ويقدم رجله اليسرى يفمن عورهتا ما حيرم النظر 
 دخول احلمام واملغتسل وحنومها( ؛ ألهنا ملا خبث.

من  ملن دخله أن يقول: اي بر اي رحيم كانوا يستحبونقال يف املبدع: وعن سفيان قال: 
وقنا عذاب السموم )واألوىل يف احلمام أن يغسل قدميه وإبطيه مباء ابرد عند دخوله، ويلزم 

 احلائط( خوف السقوط )ويقصد موضعا خاليا( ؛ ألنه أبعد من أن يقع يف حمظور.

اللتفات( ؛ يقلل ا)وال يدخل البيت احلار حىت يعرق يف البيت األول( ؛ ألنه أجود طبا )و 
ألنه حمل الشياطني، فتعبث به، ورمبا كان سببا لرؤية عورة )وال يطيل املقام إال بقدر احلاجة( 
ألنه أيخذ من البدن )ويغسل قدميه عند خروجه مباء ابرد، قال يف املستوعب( )فإنه يذهب 

 نه.ع الصداع، وال يكره دخوله قرب الغروب، وال بني العشاءين( لعدم النهي اخلاص

وقال ابن اجلوزي يف منهاج القاصدين: يكره؛ ألنه وقت انتشار الشياطني )وحيرم أن يغتسل 
 إىل آخره.« احفظ عورتك»عرايان بني الناس( يف محام أو غريه حلديث 

صعد املنرب، رأى رجال يغتسل ابلرباز ف -صلى هللا عليه وسلم  -وعن يعلى بن أمية أن النيب 
تسل إن هللا عز وجل حيي ستري حيب احلياء والسرت، فإذا اغ»ه مث قال: فحمد هللا، وأثىن علي

رواه أبو داود )فإن سرته إنسان بثوب( فال أبس )أو اغتسل عرايان خاليا( « أحدكم فليسترت
 -اغتسل عرايان رواه البخاري وأيوب  -عليه السالم  -عن الناس )فال أبس( ؛ ألن موسى 
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 اله يف املغين )والتسرت أفضل( .اغتسل عرايان ق -عليه السالم 

وقال يف اإلنصاف وغريه: يكره قال الشيخ تقي الدين: عليه أكثر نصوصه قال يف اآلداب: 
يكره االغتسال يف املستحم ودخول املاء بال مئزر لقول احلسن واحلسني وقد دخال املاء 

نه فض صوته( ؛ ألوعليهما برد: إن للماء سكاان )وتكره القراءة فيه( أي: احلمام )ولو خ
 (1)حمل التكشف ويفعل فيه". 

 

ان كذلك ك  -صلى هللا عليه وسلم  -"سرت رأسه( بعمامة وما يف معناه، ألنه -180 .505
ن ال يصلي إذا وسع هللا عليهم أ كانوا يستحبونيصلي قاله اجملد يف شرحه وقال إبراهيم: 

 أحدهم يف أقل من ثوبني.

 

سرت ما جيب سرته( من العورة وأحد العاتقني يف )وال يكره( أن يصلي )يف ثوب واحد ي
الفرض )والقميص أوىل من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد( ألنه أبلغ، مث الرداء مث املئزر 
أو السراويل قاله يف الشرح، وإن صلى يف ثوبني فأفضل ذلك ما كان أسبغ، فيكون األفضل: 

، مث أحدمها مع الرداء، وأفضلهما مع القميص والرداء، مث اإلزار أو السراويل مع القميص
الرداء: اإلزار، ألنه لبس الصحابة وألنه ال حيكي تقاطيع اخللقة، وأفضلهما، حتت القميص: 

 السراويل ألنه أسرت، وال حيكي خلقة يف هذه احلالة ذكره اجملد يف شرحه.

 

فيه، ني طر )وإن صلى يف الرداء، وكان واسعا التحف به وإن كان( الرداء )ضيقا خالف ب
شدده على إذا كان الثوب ضيقا فا» -صلى هللا عليه وسلم  -على منكبيه كالقصار( لقوله 

رواه أبو داود )فإن كان جيب القميص واسعا سن أن يزره عليه ولو بشوكة( « حقويك
سلمة بن األكوع قال قلت اي رسول هللا، إين أكون يف الصيد وأصلي يف القميص »حلديث 

 رواه ابن ماجه والرتمذي وقال حسن صحيح.« م وازرره ولو بشوكةالواحد؟ قال نع

 

)فإن رئيت عورته منه بطلت( صالته، لفوات شرطها، واملراد إن أمكن رؤية عورته وإن مل تر 
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 لعمى أو ظلمة أو خلوة وحنوه كما تقدم.

 

به ي)فإن مل يزره( أي: اجليب )وشد وسطه عليه مبا يسرت العورة، أو كان ذا حلية تسد ج
 صحت( صالته لوجود السرت املأمور.

 

)فإن اقتصر( الرجل ومثله اخلنثى )على سرت عورته وأعرى العاتقني يف نفل أجزأه( دون 
الفرض ألن مبىن النفل على التخفيف، ولذلك يتسامح فيه برتك القيام واالستقبال يف حال 

لة اللباس يته وخلواته قسفره مع القدرة، فسومح فيه هبذا القدر وألن عادة اإلنسان يف ب
 وختفيفه وغالب نفله يقع فيه فسومح فيه لذلك.

صلى  -صلى هللا عليه وسلم  -رأيت رسول هللا »وال كذلك الفرض ويؤيده حديث عائشة 
رواه أبو داود والثوب الواحد ال يتسع لذلك مع سرت املنكبني « يف ثوب واحد بعضه علي

)سرت مجيع أحدمها( أي: العاتقني )بشيء من  )ويشرتط يف فرض مع سرتها( أي: العورة
 (1)لباس( حلديث أيب هريرة". 

 

"وأبلغ ابلوضع عليه حلفظه )ومعناه( أي معىن وضع كفه األمين على كوعه -181 .506
األيسر وجعلها حتت سرته: أن فاعل ذلك ذو )ذل بني يدي ذي عز( نقله أمحد بن حيىي 

 الرقي.

 يه، مع أنه رواه.)ويكره( جعل يديه )على صدره( نص عل

قاله يف املبدع )ويستحب نظره إىل موضع سجوده يف كل حاالت الصالة( ملا روى أمحد يف 
قلب بصره إىل كان ي  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »الناسخ واملنسوخ على ابن سريين 

ورواه سعيد « [ فطأطأ رأسه2السماء، فنزلت }الذين هم يف صالهتم خاشعون{ ]املؤمنون: 
ألنه للرجل أن ال جياوز بصره مصاله و  كانوا يستحبون»بسنده أيضا عنه وزاد فيه " قال 

أخشع وأكف لنظره إال يف صالة اخلوف إذا كان العدو يف جهة القبلة فإنه ينظر إىل العدو 
 وقت )الوقوف« للحاجة وكذا إذا اشتد اخلوف، أو كان خائفا من سيل أو سبع أو فوات
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 وشبه ذلك مما حيصل له به ضرر، إذا نظر إىل موضع سجوده( . بعرفة أو ضياع ماله

اه قال يف املبدع: وحال إشارته يف التشهد فإنه ينظر إىل سبابته، خلرب ابن الزبري، وصالته جت
 الكعبة فإنه ينظر إليها.

ويف الغنية: يكره إلصاق احلنك ابلصدر وعلى الثوب، وإنه يروى عن احلسن أن العلماء من 
 كرهته.  الصحابة

 

 ]فصل يستفتح الصالة سرا[

فصل مث يستفتح الصالة سرا )فيقول سبحانك( أي: أنزهك تنزيهك الالئق جباللك )اللهم( 
أي: اي هللا )وحبمدك( قيل الواو عاطفة على حمذوف، تقديره: سبحتك بكل ما يليق 
 تسبيحك به، وحبمدك سبحتك، أي: بنعمتك اليت توجب علي محدا سبحتك، ال حبويل

 وقويت.

وقال ثعلب: معناه سبحتك حبمدك قال أبو عمر كأنه يذهب إىل أن الواو صلة، أي: زائدة 
وجيوز أن يكون معناه: وحبمدك الالئق بك أمحدك )وتبارك( فعل ال يتصرف فال يستعمل 
منه غري املاضي )امسك( أي: دام خريه والربكة: الزايدة والنماء، أي: الربكة تكسب وتنال 

 ال: تبارك: تقدس والقدس الطهارة.بذكرك ويق

ويقال: تعاظم )وتعاىل جدك( بفتح اجليم، أي: عال جاللك، وارتفعت عظمتك )وال إله 
 (1)غريك( قال الرتمذي: العمل". 

 

 نزول.الزايدة يف ال -والتعميق ابلعني املهملة « "الرأس، ومن قبل الرجلني-182 .507

قائمة ويكفي ما( أي: التعميق )مينع )وقال األكثر: قامة وسط وبسطة، وهي بسط يده 
 الرائحة والسباع( ألنه مل يرد فيه تقدير، فريجع فيه إىل ما حيصل املقصود.

 

)و( يسن أن )ينصب عليه( أي: على امليت بعد وضعه يف اللحد )اللنب نصبا( ملا تقدم عن 
 نسعد بن وقاص )وهو( أي: اللنب )أفضل من القصب( ألنه من جنس األرض، وأبعد م
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أبنية الدنيا خبالف القصب واللنب واحدته لبنة ما ضرب من الطني مربعا للبناء قبل أن يشوى 
 ابلنار فإذا شوي هبا مسي آجرا.

)وجيوز( تغطية اللحد )ببالط( ألنه يف معىن اللنب فيما سبق )ويسد ما بني اللنب أو غريه( 
حلي رواه لكن يطيب نفس امن الفرج )بطني لئال ينهار عليه الرتاب( وليس هذا بشيء، و 

 أمحد عن جابر مرفوعا.

 ستحبونكانوا ي)ويكره دفنه( أي: امليت )يف اتبوت ولو امرأة( لقول إبراهيم النخعي: " 
 -اللنب ويكرهون اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت ألنه خشب ومل ينقل عن النيب 

 وال عن أصحابه. -صلى هللا عليه وسلم 

الدنيا واألرض أنشف لفضالته وهلذا زاد بعضهم: أو يف حجر منقوش وفيه تشبه أبهل 
)ويكره إدخاله( أي: القرب )خشبا إال لضرورة و( يكره إدخاله )ما مسته انر( تفاؤال، وحديد، 
ولو أن األرض رخوة أو ندية )ويستحب قول من يدخله( القرب )عند وضعه( فيه )بسم هللا 

إذا : »قال -صلى هللا عليه وسلم  -عمر: أن النيب  وعلى ملة رسول هللا( ملا روى ابن
 رواه أمحد.« وضعتم مواتكم يف القبور، فقولوا: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا

رواه اخلمسة  «كان إذا وضع امليت يف القرب قال: بسم هللا وعلى ملة رسول هللا»ويف لفظ 
ال سعيد ابحلال )فال أبس( به ق إال النسائي )وإن أتى عند وضعه وحلده بذكر أو دعاء يليق(

ن اللهم أجرها م»بن املسيب: حضرت ابن عمر يف جنازة فلما وضعها يف اللحد قال: 
الشيطان ومن عذاب القرب، اللهم جاف األرض عن جنبيها، وصعد روحها، ولقها منك 

الل وعن ب رواه ابن ماجه« -صلى هللا عليه وسلم  -رضواان وقال ابن عمر: مسعته من النيب 
أنه دخل مع أيب بكر يف قرب، فلما خرج قيل لبالل: ما قال؟ قال: قال: أسلمه إليك األهل 

 واملال والعشرية والذنب العظيم، وأنت غفور رحيم فاغفر له رواه سعيد.

 

)ويستحب الدعاء له( أي: للميت )عند القرب بعد دفنه واقفا( نص عليه وقال: قد فعله 
يه وسلم صلى هللا عل -كان النيب »عثمان بن عفان قال: علي واألحنف بن قيس حلديث 
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- ."(1) 
 

 "]ابب اإلحرام والتلبية وما يتعلق هبما[-183 .508

". )هو( أي: اإلحرام لغة: نية الدخول يف التحرمي يقال: أشىت إذا دخل يف الشتاء وأربع إذا 
)مسي( الدخول  ردخل يف الربيع وشرعا )نية النسك( أي: الدخول فيه ال نيته ليحج أو يعتم

يف النسك )إحراما ألن احملرم إبحرامه حرم على نفسه أشياء كانت مباحة له( من النكاح 
 والطيب وأشياء من اللباس وحنوها ومنه يف الصالة " حترميها التكبري ".

 

 -)ويسن ملريده( أي: اإلحرام )أن يغتسل ذكرا كان أو أنثى ولو حائضا ونفساء( ألن النيب 
وأمر »لم رواه مس« أمر أمساء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل» -ليه وسلم صلى هللا ع

)فإن رجتا( أي: احلائض والنفساء )الطهر « عائشة أن تغتسل إلهالل احلج وهي حائض
 قبل اخلروج من امليقات استحب( هلما )أتخري( الغسل )حىت تطهرا( ليكون أكمل هلما.

وج من امليقات )اغتسلتا( قبل الطهر ملا تقدم وألن )وإال( أي: وإن مل ترجو الطهر قبل اخلر 
 جماوزة امليقات بال إحرام غري جائزة على ما تقدم.

 

)ويتيمم عادم املاء( إلحرامه وكذا العاجز عن استعماله كسائر ما يستحب له الغسل )وتقدم( 
 يف ابب الغسل.

 

 ا.صالهت )وال يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه( كحدثه بعد غسل اجلمعة وقبل

 

)و( يسن ملريد اإلحرام )أن يتنظف إبزالة الشعر من حلق العانة وقص الشارب ونتف اإلبط 
 يلبسون ذلك مث كانوا يستحبونوتقليم األظفار وقطع الرائحة الكريهة( لقول إبراهيم " 

 أحسن ثياهبم رواه سعيد؛ وألن اإلحرام عبادة سن فيه ذلك كاجلمعة وألن مدته تطول.

 

ملريد اإلحرام )أن يتطيب ولو امرأة يف بدنه سواء كان( الطيب )مما تبقى عينه   )و( يسن
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لى ص -كنت أطيب الرسول »كاملسك أو أثره كالعود والبخور وماء الورد( لقول عائشة 
ص املسك كأين أنظر إىل وبي»رواه البخاري وقالت « إلحرامه قبل أن حيرم -هللا عليه وسلم 

 متفق عليه.« وهو حمرم - عليه وسلم صلى هللا -يف مفارق الرسول 

 

سنة من ال»)ويستحب هلا( أي: للمرأة إذا أرادت اإلحرام )خضاب حبناء( حلديث ابن عمر 
 وألنه من الزينة أشبه الطيب.« أن تدلك املرأة يديها يف حناء

 

 (1))ويكره تطييبه(". 
 

 "يف الصالة.-184 .509

 

ري اي ويف دبر الصلوات املكتوابت ولو يف غ)ويتأكد استحباهبا إذا عال نشزا أو هبط واد
مجاعة( وعند )إقبال الليل( وإقبال )النهار وابألسحار وإذا التقت الرفاق وإذا مسع ملبيا أو 
أتى حمظورا انسيا إذا ذكره أو ركب دابته أو أنزل عنهما أو رأى البيت( ملا روى جابر قال 

هبط  ه إذا لقي راكبا أو عال أكمة أويليب يف حجت -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب »
 « .واداي ويف أدابر الصلوات املكتوبة ويف آخر الليل

إذا عال التلبية دبر الصالة املكتوبة وإذا هبط واداي و  كانوا يستحبونوقال إبراهيم النخعي " 
 نشزا وإذا لقي الركبان وإذا استوت به راحلته " وأما فيما إذا فعل حمظورا انسيا مث ذكره

 فلتدارك احلج واستشعار إقامته عليه ورجوعه إليه.

 ويف املستوعب: تستحب عند تنقل األحوال به.

 

)ويستحب( التلبية )يف مكة والبيت( احلرام )وسائر مساجد احلرم كمسجد مىن ويف عرفات 
 أيضا( وسائر )بقاع احلرم( لعموم ما سبق؛ وألهنا مواضع النسك.

 

 ألهنا ذكر مستحب للمحرم فلم تكره لغريه كسائر األذكار.)وال أبس أن يليب احلالل( ؛ 
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)وتليب املرأة( استحبااب لدخوهلا يف العمومات )ويعترب أبن تسمع نفسها( التلبية؛ ألهنا ال 
 تكون متلفظة بذلك إال كذلك.

)ويكره جهرها هبا أكثر من مساع رفيقتها( قال ابن املنذر: أمجع العلماء على أن السنة يف 
ة أن ال ترفع صوهتا اهـ وإمنا كره هلا رفع الصوت خمافة الفتنة هبا لكن يعترب أن تسمع املرأ

نفسها التلبية وفاقا قلت وخنثى مشكل كأنثى )وأييت( حمل )قطعها آخر ابب دخول مكة( 
 مفصال.

 

 ]ابب حمظورات اإلحرام[

 ]إزالة الشعر من مجيع البدن[

 يف اإلحرام شرعا )وهي ما حيرم على احملرم فعله(ابب حمظورات اإلحرام أي: املمنوع فعلهن 
بسبب اإلحرام )وهي تسعة أحدها: إزالة الشعر من مجيع بدنه( ولو من أنفه )حبلق أو غريه( 

[ نص على حلق 196لقوله تعاىل }وال حتلقوا رءوسكم حىت يبلغ اهلدي حمله{ ]البقرة: 
 (1)قه يؤذن ابلرفاهية". الرأس وعدى إىل سائر شعر البدن؛ ألنه يف معناه إذ حل

 

"وخرج منه الزوجات واملوايل فال جيب التعديل بينهم يف اهلبة، و )ال( جيب -185 .510
م التعديل بينهم )يف شيء اتفه( ألنه يتسامح به فال حيصل التأثر، والتعديل الواجب أن يعطيه

ت قال عطاء: و )بقدر إرثهم منه( اقتداء بقسمة هللا تعاىل وقياسا حلالة احلياة على حال امل
 " فما كانوا يقسمون إال على كتاب هللا تعاىل ".

 فائدة.

نص أمحد يف رواية صاحل وعبد هللا وحنبل فيمن له أوالد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها 
قال يعطي مجيع ولده مثل ما أعطاها وعن جعفر بن حممد: مسعت أاب عبد هللا يسأل عن 

أعطاه  يه ويعطيه قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل مارجل له ولد يزوج الكبري وينفق عل
 -أو مينحهم مثل ذلك وروى عنه املروذي وغريه معىن ذلك أيضا وقد استوعبها احلارثي 
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)إال يف نفقة وكسوة فتجب الكفاية( دون التعديل ونقل أبو طالب ال ينبغي أن  -رمحه هللا 
 يفضل أحدا من ولده يف طعام وغريه.

يه نظر التسوية بينهم حىت يف القبل قال يف الفروع: فدخل ف كانوا يستحبونقال إبراهيم: 
 وقف.

 

)قال الشيخ ال جيب على املسلم التسوية بني أوالد الذمة( أي: الذميني )انتهى( وكالم غريه 
ال خيالفه ألهنم غري وارثني منه )وله( أي: ملن ذكر من األب واألم وغريمها )التخصيص( 

عض أقاربه الذين يرثونه )إبذن الباقي( منهم ألن العلة يف حترمي التخصيص كونه يورث لب
العداوة وقطيعة الرحم وهي منتفية مع اإلذن )فإن خص بعضهم( ابلعطية )أو فضله( يف 
اإلعطاء )بال إذن( الباقي )أمث( ملا تقدم )وعليه الرجوع( فيما خص أو فضل به حيث أمكن 

 و يف مرض املوت( املخوف )حىت يستووا( مبن خصه أو فضله.)أو إعطاء اآلخر ول

قال يف االختيارات: وينبغي أن يكون على الفور )كما لو زوج أحد بنيه يف صحته وأدى 
عنه الصداق مث مرض األب( مرض املوت املخوف )فإنه يعطي ابنه اآلخر كما أعطى األول( 

 لزوجة ملكت الصداق ابلعقد.ليحصل التعديل بينهما وال ميكن الرجوع هنا ألن ا

)وال حيسب( ما يعطيه األب البنه الثاين )من الثلث( مع أنه عطية يف مرض املوت )ألنه 
تدارك للواجب أشبه قضاء الدين( وجيوز لألب متلك ما يعطيه للتسوية بال حيلة قدمه 

 احلارثي، وصاحب الفروع.

( املخصص أو املفضل )قبل ونقل ابن هانئ: ال يعجبين أن أيكل منه شيئا )وإن مات
ة التسوية( بني ورثته )ثبت( أي: استقر امللك )للمعطى( فال يشاركه فيه بقية الورثة ألهنا عطي

لذي رحم فلزمت ابملوت كما لو انفرد )ما مل تكن العطية يف مرض املوت( املخوف، فحكمها  
 (1)كالوصية وأييت". 

 

 يعا."قال ابن املنذر: سهل أمحد يف القولني مج-186 .511

و"املستحب وضع رأس امليت عند رجلي القرب، مث يسل سال إىل القرب"، روي عن ابن عمر 
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وغريه، وعن أيب حنيفة أنه يوضع على جانب القرب مما يلي القبلة، مث يدخل معرتضا. قال 
أمحد: كله ال أبس به. قال أمحد: يعمق القرب إىل الصدر. قال الشافعي: قدر قامة وبسطة، 

 عمر أوصى بذلك"، ولو صح عند أمحد مل يعدل عنه."ألن ابن 

. وعن أمحد أنه 1قال أمحد: وال أحب الشق، ومعناه: أن يشق يف األرض يسقف عليه 
حضر جنازة فلما ألقي عليه الرتاب، قام إىل القرب فحثى عليه ثالث حثيات، مث رجع إىل 

 مكانه، وقال: "قد جاء عن علي".

رواه الرتمذي من حديث  2م هللا، وعلى ملة رسول هللا". ويقول حني يضعه يف قربه: "بس
 ابن عمر، وقال: حسن غريب.

وإذا مات يف سفينة، قال أمحد: إن رجوا أن جيدوا موضعا للدفن، حبسوه يوما أو يومني ما 
مل خيافوا عليه الفساد. وإن مل جيدوا، غسل وكفن وحنط وصلي عليه، ويثقل بشيء ويلقى 

 احلسن وعطاء.يف املاء، وبه قال 

ويستحب ختمري قرب املرأة بثوب، ال نعلم فيه خالفا. و"يكره للرجل، ألن فعل علي وأنس 
 يدل على كراهته".

وال خالف أن أوىل الناس إبدخال املرأة قربها: حمرمها. فإن مل يكن، فروي عن أمحد: أحب 
ذا أصح ال يدفن، وهإيل أن يدخلها النساء. وعنه: أن النساء ال يستطعن أن يدخلن القرب و 
 وأحسن، "ألنه صلى هللا عليه وسلم أمر أاب طلحة فنزل يف قرب ابنته".

ويستحب حل العقد، ألهنا خوف االنتشار، وقد أمن بدفنه. وال يدخل القرب آجرا وال 
 ب.اللنب ويكرهون اخلش وكانوا يستحبونخشبا وال شيئا مسته النار. وقال إبراهيم: 

 عليه. قدر شرب، ليعلم أنه قرب فيتوقى، وال يرفع أبكثر من ترابه نصويرفع القرب عن األرض 

__________ 

 هكذا يف املخطوطة، وعبارة األصل: "ومعناه أن حيفر يف أرض القرب شقا، ويسقفه عليه". 1

( ، وابن ماجة: ما جاء يف 3213( ، وأبو داود: اجلنائز )1046الرتمذي: اجلنائز ) 2
 (1)( .". 2/127، 2/69، 2/59، 2/40، 2/27وأمحد ) ( ،1553، 1550اجلنائز )
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"عليه وسلم للذي مسعه يليب عن شربمة: "لب عن نفسك، مث لب عن -187 .512
شربمة". وهي مستحبة يف مجيع األوقات، ويتأكد استحباهبا إذا عال نشزا وهبط واداي، ويف 
دبر املكتوبة، وإقبال الليل والنهار، وإذا التقت الرفاق، وإذا فعل حمظورا انسيا، وإذا مسع 

قد كان يقول مالك: ال يليب عند اضطرام الرفاق، واحلديث يدل ملبيا. وبه قال الشافعي. و 
شزا، دبر املكتوبة، وإذا هبط واداي، وإذا عال ن كانوا يستحبوهناعليه. وكذلك قول النخعي: 

وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته. قيل ألمحد: العامة يلبون دبر كل صالة ثالاث، فتبسم 
به. قيل: أليس جيزئه مرة؟ قال: بلى. وكذلك ألن املروي وقال: ما أدري من أين جاؤوا 

التلبية مطلقا وكذلك حيصل مبرة. و"ال أبس ابلتلبية يف طواف القدوم"، به قال ابن عباس 
والشافعي. وقال ابن عيينة: ما رأينا أحدا يقتدى به يليب حول البيت إال عطاء بن السائب، 

ن اجلمع فكان أوىل. ولنا: أنه زمن تلبية، وميك وهو قول الشافعي، ألنه يشتغل بذكر خيصه،
 بينها وبني الذكر.

وال أبس أن يليب احلالل، وكرهه مالك. قال ابن عبد الرب: أمجع العلماء على أن السنة يف 
 املرأة أن ال ترفع صوهتا، وإمنا عليها أن تسمع نفسها.

 ومن هنا إىل آخر الباب: من "اإلنصاف":

يل: مع التلبية أو سوق اهلدي، اختاره الشيخ. ويصلي ركعتني. واختار اإلحرام نية النسك، وق
الشيخ أنه يستحب أن حيرم عقيب فرض إن كان وقته، وإال فليس لْلحرام صالة ختصه. 
واستحب االشرتاط للخائف فقط. وعنه: إن ساق اهلدي فالقران أفضل، مث التمتع، اختاره 

رفة قد عدم مساغه. وقال: ال يليب بوقوفه بعالشيخ. واختار وجوب فسخ احلج على من اعت
 (1)ومزدلفة، لعدم نقله. قال يف الفروع: كذا قال.". 

 

"لك عمرك، فله أخذها، أي: وقت أحب، وتبطل مبوت أحدمها، وبه قال -188 .513
 األكثر.

 وقال احلسن وقتادة: هي كالعمرى. ولنا: أن هذا إابحة املنافع كالعارية.

 انوا يستحبونكسوية بني األوالد وكراهة التفضيل، قال إبراهيم: وال خالف يف استحباب الت
                                         

 284ر اإلنصاف والشرح الكبري )مطبوع ضمن جمموعة مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب، اجلزء الثاين( ص/خمتص (1)



512 

 

التسوية بينهم حىت يف القبلة، فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني. قال عطاء: ما كانوا يقسمون 
إال على كتاب هللا، وقال مالك والشافعي: يعطي األنثى كالذكر، لقوله: "سو بينهم"، وعلله 

قضية  رك". ولنا: أن أوىل ما اقتدي به قسمة هللا، وقضية بشريبقوله: "أيسرك أن يستووا يف ب
عني ال عموم هلا، إمنا ثبت حكمها يف مثلها، وال نعلم حاهلم هل كان فيهم أنثى، ولعله 
علم أن ليس له إال ذكر. مث حنمل التسوية على كتاب هللا، وما ذكر عن ابن عباس رفعه: 

آلثرت النساء"، الصحيح أنه مرسل. وقول عطاء  "سووا بني أوالدكم، ولو كنت مؤثرا أحدا
خرب عن مجيعهم، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حىت يستووا، وكان احلسن يكرهه وجييزه 
يف القضاء، وأجازه مالك والشافعي خلرب أيب بكر ملا حنل عائشة، واحتج الشافعي بقوله: 

ني أوالدكم". تقوا هللا واعدلوا ب"أشهد غريي"، فأمره بتأكيدها. ولنا: حديث بشري، وفيه: ""ا
ويف لفظ قال: "فارددها"، ويف لفظ: "فأرجعه"، ويف  1فرجع أيب ورد تلك الصدقة ؟"، 

لفظ: "أتشهدين على جور؟ "، ويف لفظ: "سو بينهم ". متفق عليه، وهو دليل على التحرمي، 
لوجوب، ألمر يقتضي األنه مساه جورا، وأمره برده، وامتنع من الشهادة عليه، واجلور حرام وا

وألن هذا يوقع القطيعة، كتزويج املرأة على عمتها. وقول أيب بكر ال يعارض النص، وحيتمل 
أن أاب بكر خصها لعجزها عن الكسب، ولكوهنا أم املؤمنني، وقوله: "أشهد غريي" ليس 

 أبمر، ألن

__________ 

 (1)( .". 1623( ، ومسلم: اهلبات )2587البخاري: اهلبة وفضلها والتحريض عليها ) 1
 

"ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء " كيف يدفع -189 .514
 املاشي؟ قال: يدفع أيسر املشي ".

ا ميشي ثنا عثمان بن أيب شيبة، قال: ثنا جرير، عن مغرية " يف الذي يفيض ماشيا، قال: فإمن
 على هينته ".

ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، قال: قلت لنافع: " أين كان ابن عمر 
يقف بعرفة؟ قال: حياذي اإلمام أو من ورائه، ال يربح ما هنالك حىت يدفع اإلمام، إال أن 
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ة، عن إبراهيم، ري يرحله أحد من ورائه فيقدمه " ثنا عبد هللا بن اجلراح، قال: ثنا جرير، عن مغ
أن يكون موقفهم على اجلبيل الذي يقف عليه اإلمام إن قدروا عليه،  كانوا يستحبون»قال 

 « .وإال وقفوا خلفه ليكون ممرهم عليه حىت يفيضوا

 

ن يوضع أنه كا»ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي، عن عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر  - 795
 (1)«". يف وادي حمسر قدر رمية حبجر

 

ثنا أمحد، قال: ثنا سفيان، عن عبيد هللا بن أيب يزيد، أنه مسع ابن  - 796"-190 .515
 «أان ممن قدم النيب صلى هللا عليه وسلم ليلة املزدلفة يف ضعفة أهله»عباس، يقول: 

صلي كانت أمساء ت»ثنا أمحد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، مسعه من عبد هللا موىل أمساء 
، يعين: يوم النحر ثنا أمحد، قال: ثنا روح، عن هشام، عن حفصة « الصبح يف منزهلا مبىن
 « .أن ينزلوا خبيف األمين من مىن كانوا يستحبون»بنت سريين، قالت: 

 

كان   أن ابن عمر»ثنا أمحد، قال: ثنا حيىي بن سعيد، عن ابن جريج، عن انفع  - 799
 «، تلك األايم مجيعاشاه ويف طريقهيكرب تلك األايم مبىن يف دبر الصلوات ويف فسطاطه ويف مم

 

أن »أان أمحد، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا عبيد هللا، عن انفع، عن ابن عمر  - 800
 ، يعين: راجعا« النيب صلى هللا عليه وسلم أفاض يوم النحر، مث صلى مبىن

تادة عن قثنا أمحد، قال: ثنا محيد بن عبد الرمحن، قال: ثنا مهام بن حيىي، قال " سئل 
 (2)عمرتني يف شهر، فروى عن سعيد بن املسيب". 

 

 1"قال: إذا سوى بني ولده فال أبس به، للذكر مثل حظ األنثيني.-191 .516
 قال إسحاق: ]رضي هللا عنه[ كما قال، ألن حكم هللا ]عز وجل[ أوىل

__________ 
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سائله يسابوري يف منقل حنو هذه الرواية عن اإلمام أمحد رمحه هللا كل من: ابن هاين الن 1
 .204، وأيب داود يف مسائله ص 1398، برقم 2/53

 قال ابن قدامة: وال خالف بني أهل العلم يف استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.

ملستحبة أن يسووا بينهم حىت يف القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية ا كانوا يستحبونقال إبراهيم: 
يني عاىل يف املرياث، فيجعل للذكر مثل حظ األنثأن يقسم بينهم على حسب قسمة هللا ت

... ألن هللا تعاىل قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ األنثيني، وأوىل ما اقتدي بقسمة هللا، 
وألن العطية يف احلياة أحد حايل العطية فيجعل للذكر مثل حظ األنثيني كحالة املوت، يعين 

ه. املغين املوت فينبغي أن تكون على حسب املرياث حيقق أن العطية استعجال ملا يكون بعد
5/666 ،667. 

قال املرداوي: هذا املذهب نص عليه يف رواية أيب داود، وحرب، وحممد بن احلكم واملروزي، 
والكوسج، وإسحاق بن إبراهيم، وأيب طالب، وابن القاسم، وسندي، وعليه مجاهري 

 .7/136األصحاب. اإلنصاف 
.". 192، والتنقيح املشبع ص 285، والعدة ص5/371دع ، واملب1/374وراجع: احملرر 

(1) 
 

 ؟2الرضاع " 1*[ قلت: قوله:" ما يذهب عين مذمة-3325"]-192 .517
 3قال أمحد: غرة عبد أو أمة.

]قال إسحاق: يقول: يدفع عين ما لزمين من ذمام املرضعة، فقال: أن يفتدي أبن يعطي 
 وهذا ألهل 4عبدا أو أمة[ 

__________ 

 .3/1059روى حنوها عبد هللا يف مسائله:  *[-3325]
مفعلة من الذم، وابلكسر من الذمة والذمام،  -ابلفتح  -مذمة: قال ابن األثري: املذمة  1

وقيل: هي ابلكسر والفتح: احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها. واملراد مبذمة الرضاع: احلق الالزم 
كانوا و حىت أكون قد أديته كامال؟ بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عين حق املرضعة 
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 .2/169أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصيب شيئا سوى أجرهتا. النهاية:  يستحبون
، ويف مسائل عبد هللا: 3/450أصل هذه اجلملة لفظ حديث، أخرجه أمحد يف املسند:  2
، والدارمي: 6/89، والنسائي: 3/450، والرتمذي: 2/553، وأبو داود: 3/1059
عن حجاج بن حجاج األسلمي، عن أبيه أنه قال: اي رسول  7/464والبيهقي: ، 2/80

 هللا ما يذهب عين مذمة الرضاع. قال: "غرة عبد أو أمة".

قال اخلرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبدا، أو أمة. كما جاء اخلرب إذا كان  3
 املسرتضع موسرا.

قال: ف -ي عن حديث مذمة الرضاع أ -وقال عبد هللا يف مسائله: سألت أيب عن ذلك؟ 
يعين أن يهب ملن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد 

 .3/1059هللا: 
 .4/238، وشرح الزركشي: 8/76وانظر: املغين: 

 (1)الزايدة من: )ظ( .".  4
 

وهو "مع أمن مساع أو نظر حمرم، ويكره مع خوف ذلك )وحيرم( مع العلم -193 .518
 متجه.

 

)وحيرم( دخول محام )على أنثى مطلقا( أمنت الوقوع يف حمرم أو ال، وهو ظاهر " الفروع " 
" واملنتهى " خالفا " لْلقناع " وكان على املصنف أن يشري إىل ذلك )إال لعذر مرض أو 
خوف ضرر( ابغتساهلا يف بيتها كنزلة، قاله القاضي واملوفق والشارح. )أو حيض أو نفاس 

عليه  صلى هللا -جنابة أو يف محام دارها( ، ملا روى أبو داود عن ابن عمر أن رسول هللا أو 
ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوات يقال هلا احلمامات، فال »قال:  -وسلم 

 « .يدخلنها الرجال إال ابألزر وامنعوا النساء إال مريضة أو نفساء

 

)و( يف  -أي: احلمام  -رجل )يسرى يف دخوله(  )ومن( )آداب( دخول )محام:( )تقدمي(
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 دخول )مغتسل( ؛ ألهنما خبث.

يم من ملن دخله أن يقول: اي بر اي رح كانوا يستحبونقال يف " املبدع " وعن سفيان قال: 
وقنا عذاب السموم )و( تقدمي رجل )ميىن خروجا( أي: يف خروجه منه، قياسا على اخلالء 

وذ ابهلل( من اخلبث واخلبائث إىل آخره، )كما مر( يف ابب )وقول( داخل: )بسم هللا أع
االستنجاء، )واألوىل غسل قدميه وإبطيه مباء ابرد عند دخوله( ؛ ألنه يقطع البخر، )و( 
األوىل لداخله )لزوم حائط( خوف السقوط، وقصد االغتسال )مبوضع خال، وعدم 

يت خول لبيت حار قبل عرق( ببااللتفات( ؛ ألنه أبعد من أن يقع يف حمظور، )و( عدم )د
)أول( ؛ ألنه أجود طبا، )وميكث بقدر حاجته( فقط لئال ينتهك بدنه، )ويتذكر النار 

 (1)حبرارته( ، ويستعيذ ابهلل منها.". 
 

 "التباع السنة يف دفنه.-194 .519

 

)وحلد( أفضل من شق، وهو بفتح الالم، والضم لغة؛ أن حيفر يف أسفل حائط القرب حفرة 
ت، وأصله: امليل. )وكونه( ، أي: اللحد )مما يلي القبلة( أفضل، فيكون ظهره إىل تسع املي

جهة ملحده. )ونصب لنب( ، أي: طوب غري مشوي )عليه( ، أي: اللحد )أفضل( من 
سعد بن أيب وقاص، قال يف مرضه الذي مات »نصب حجارة وغريها، حلديث مسلم عن 
هللا عليه وسلم  صلى -صبا كما فعل برسول هللا فيه: أحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب ن

ق اللحد لنا والش»وجيوز ببالط، )وكره شق قرب( قال أمحد: ال أحب الشق حلديث: « -
رواه أبو داود والرتمذي وغريمها، لكنه ضعيف. )وهو( ، أي: الشق )حفر وسطه( ، « لغريان

يه ببالط ، ويسقف عل أي: القرب )كحوض، أو بناء جانبيه بنحو لنب ليوضع ميت فيه(
وحنوه )بال عذر( كرخاوة أرض، فإن كان عذر واحتيج إىل الشق لكون الرتاب ينهال، وال 
ميكن دفعه بنصب لنب وال حجارة وحنوه؛ مل يكره الشق، فإن أمكن أن جيعل شبه اللحد من 

 اجلنادل واحلجارة واللنب، جعل نصا، ومل يعدل إىل الشق.
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 قرب )خشبا إال لضرورة و( إدخاله )ما مسته انر( كآجر ولو لضرورة.)و( كره )إدخاله( إىل ال

 

، ويكرهون اللنب كانوا يستحبون)و( كره )دفن بتابوت ولو امرأة( ، قال إبراهيم النخعي: 
اخلشب، وال يستحبون الدفن يف اتبوت، ألنه خشب، ملا فيه من التشبه أبهل الدنيا، 

 ميس امليت انر.واألرض أنشف لفضالته، وتفاؤال أن ال 

 

يف قتلى  -صلى هللا عليه وسلم  -لقوله »)وسن أن يعمق( قرب )ويوسع قرب بال حد( ، 
 (1)«". أحد: احفروا، وأوسعوا، وأعمقوا

 

 ")أن الطفل يغسله وليه( إذا أراد إدخاله يف النسك، وهو متجه.-195 .520

ظفر تقليم ))و( سن له )تنظف أبخذ شعر( من حلق عانة، وقص شارب ونتف إبط، )و( 
اهبم " ذلك، مث يلبسون أحسن ثي كانوا يستحبونوقطع رائحة كريهة( ، لقول إبراهيم: " 

 رواه سعيد.

وألن اإلحرام عبادة، فسن فيه ذلك كاجلمعة، وألن مدته تطول )و( سن له )تطيب بنحو 
 -صلى هللا عليه وسلم  -مسك وعود وماء ورد( ، لقول عائشة: " كنت أطيب رسول هللا 

حرامه قبل أن حيرم رواه البخاري. وقالت: " كأين أنظر إىل وبيص املسك يف مفارق رسول إل
 وهو حمرم " متفق عليه. -صلى هللا عليه وسلم  -هللا 

 

)و( سن )خضاب هلا( ، أي: للمرأة إذا أرادت اإلحرام )حبناء( حلديث ابن عمر: " من 
ضب لزينة أشبه الطيب، )وكره( هلا أن تتخالسنة أن تدلك املرأة يديها يف حناء " وألنه من ا

)بعده( ، أي: اإلحرام، )كتطيب( مريد اإلحرام )يف ثوبه قبله( ، أي: اإلحرام، )وله( إن 
طيب ثوبه قبل اإلحرام )استدامته( ، أي: استدامة لبسه، )ما مل ينزعه( ، فإن نزعه فليس له 

بسه( بعد دون االستدامة، )فإن ل لبسه والطيب فيه، ألن اإلحرام مينع الطيب ولبس املطيب
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 (1)نزعه، وأثر الطيب ابق مل يغسله حىت يذهب، فدى، الستعماله الطيب،". 
 

 "إبسناد جيد، وابن ماجه.-196 .521

 

)وتتأكد( التلبية )إذا عال نشزا( ، ابلتحريك، أي: مكاان مرتفعا، )أو هبط واداي، أو صلى 
ب( أو مسع ملبيا، أو أتى حمظورا انسيا، أو رك مكتوبة، أو أقبل ليل أو هنار، أو التقت رفاق،

ليه وسلم صلى هللا ع -كان النيب »دابته، )أو نزل( عنها، )أو رأى الكعبة( ، حلديث جابر: 
يليب يف حجته إذا لقي راكبا أو عال أكمة أو هبط واداي، ويف أدابر الصلوات املكتوبة،  -

توبة، وإذا التلبية دبر الصالة املك حبونكانوا يستوقال إبراهيم النخعي: « ويف آخر الليل
 هبط واداي، وإذا عال نشزا وإذا لقي راكبا، وإذا استوت به راحلته.

 )و( سن )جهر ذكر هبا( ، لقول أنس: " مسعتهم يصرخون هبا صراخا " رواه البخاري.

الل هأاتين جربيل، فأمرين أن آمر أصحايب أن يرفعوا، أصواهتم ابإل»وخرب السائب بن خالد: 
 أسانيده جيدة، رواه اخلمسة، وصححه الرتمذي.« والتلبية

)يف غري مساجد احلل وأمصاره( ، خبالف الرباري وعرفات واحلرم ومكة، قال أمحد: إذا 
أحرم يف مصره: ال يعجبين أن يليب حىت يربز، لقول ابن عباس ملن مسعه يليب ابملدينة: إن 

 هذا جملنون، إمنا التلبية إذا برزت.

 يف غري )طواف قدوم وسعي بعده( ، لئال خيلط على الطائفني والسامعني )و(

 

ن )وتشرع( تلبية )ابلعربية لقادر( عليها كأذان، )وإال( يقدر عليها ابلعربية فيليب )بلغته( ، أل
القصد املعىن، )وال يسن تكرار تلبية يف حالة واحدة( نصا، قال يف " املستوعب " وغريه: 
سئل األثرم: ما شيء تفعله العامة يلبون دبر الصالة ثالاث؟ فتبسم وقال: ال أدري من أين 

 جاءوا به، قلت: أليس جيزئه مرة؟ قال: بلى.

)واختار بعض( من األصحاب كاملوفق والشارح، قاال: )تكرارها ثالاث دبر الصالة حسن( ، 
 فإن هللا وتر حيب الوتر.
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 (1))وكره ألنثى جهر( بتلبية". 
 

"عليه، ويعطيه، قال ينبغي له أن يعطيهم كلهم مثل ما أعطاه، أو مينحهم -197 .522
 مثل ذلك.

)إال يف نفقة  -رمحه هللا تعاىل  -وروى عنه املروذي وغريه معىن ذلك، وقد استوعبها احلارثي 
وكسوة فتجب الكفاية( دون التعديل، ونقل أبو طالب: ال ينبغي أن يفضل أحدا من ولده 

 يف طعام وغريه.

خل فيه دالتسوية بينهم حىت يف القبل. قال يف " الفروع ": ف كانوا يستحبونقال إبراهيم: 
نظر ووقف )وحل( ملن ذكر من أب وأم وغريمها )تفضيل( لبعض أقاربه الذين يرثونه )إبذن 
ابق( منهم؛ ألن العلة يف حترمي التخصيص كونه يورث العداوة، وقطيعة الرحم، وهي منتفية 
مع اإلذن )وإال( أبن خص بعضهم ابلعطية، أو فضله ابإلعطاء بال إذن الباقي )أمث( ملا تقدم 

ورجع( األب وجواب دون األم وغريها فيما خص به أو فضل )إن جاز( أي: إن أمكن )
رجوعه به أبن كان ابقيا، وقدر على اسرتجاعه، أو )أعطى حىت يستووا( مبن خصه نصا 
)فلو زوج أحد ابنيه( يف صحته )بصداق( أداه األب )من عنده( مث مرض األب مرض املوت 

طاء( ابنه )اآلخر مثله( أي: مثل ما أعطى األول املخوف )وجب عليه( أي: األب )إع
 ليستوي مبن خصه.

قال يف " االختيارات ": وينبغي أن يكون على الفور )ولو مبرض موته( ألن التسوية بينهما 
واجبة، وال طريق هلا يف هذا املوضع إال بعطية اآلخر، فتكون واجبة؛ إذ ال ميكن الرجوع 

ت الصداق ابلعقد )وال حيسب( ما يعطيه األب البنه هناك على األول؛ ألن الزوجة ملك
الثاين )من الثلث( مع أنه عطية يف مرض املوت )ألنه تدارك للواجب؛ أشبه قضاء الدين( 
وجيوز لألب متلك ما يعطيه للتسوية بال حيلة، قدمه احلارثي؛ وتبعه صاحب الفروع " )فإن 

ية ض موته( املخوف )ثبتت العطمات( معط )قبله( أي: التعديل )وليست( العطية )مبر 
آلخذ( فال ميلك بقية الورثة الرجوع، نص عليه يف رواية حممد بن احلكم وامليموين؛ خلرب 
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الصديق، وتقدم، وكما لو كان اآلخذ أجنبيا؛ ألهنا عطية لذي رحم؛ فلزمت ابملوت كما لو 
 (1)انفرد.". 

 

م صنع هللا عليه وسل "وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول هللا، صلى-198 .523
 هكذا متفق عليه.

]ووضع اليمني على الشمال، وجعلهما حتت سرته[ حلديث وائل بن حجر وفيه مث وضع 
اليمىن على اليسرى رواه أمحد، ومسلم. وقال علي رضي هللا عنه: إن من السنة يف الصالة 

 وضع األكف على األكف حتت السرة رواه أمحد.

ا روى ابن سريين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان ]ونظره إىل موضع سجوده[ مل
فطأطأ رأسه  1يقلب بصره يف السماء فنزلت هذه اآلية }الذين هم يف صالهتم خاشعون{ 

 كانوا يستحبونو رواه أمحد يف الناسخ واملنسوخ، وسعيد بن منصور يف سننه بنحوه، وزاد فيه 
أمحد: اخلشوع يف الصالة أن ينظر إىل  للرجل أن ال جياوز بصره مصاله وهو مرسل. قال

 موضع سجوده.

 ]وتفرقته بني قدميه قائما[ ويراوح بينهما إذا طال قيامه، حلديث ابن مسعود.

]وقبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعل رأسه حياله[ حلديث 
عه من وراء ركبتيه. ج بني أصابابن مسعود إنه ركع فجاىف يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفر 

وقال: هكذا رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي رواه أمحد، وأبو داود، والنسائي. 
 وحلديث أيب محيد املتقدم.

]والبداءة يف سجوده بوضع ركبتيه، مث يديه، مث جبهته وأنفه[ حلديث وائل بن حجر قال: 
 رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،

__________ 

 (2).". 2املؤمنون/  1
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يكرهون اللنب، و  كانوا يستحبون"ال ميس امليت انر. وقال إبراهيم النخعي: -199 .524
 اخلشب، واآلجر.

]ووضع فراش حتته، وجعل خمدة حتت رأسه[ نص عليه، ملا روي عن ابن عباس أنه كره أن 
يين، وبني األرض ب يلقى حتت امليت يف القرب شئ ذكره الرتمذي، وعن أيب موسى ال جتعلوا

 شيئا.

]وسن قول مدخله القرب: "بسم هللا، وعلى ملة رسول هللا"[ رواه أمحد، والرتمذي وقال: 
 حسن غريب.

" ]وجيب أن يستقبل به القبلة[ لقوله صلى هللا عليه وسلم، يف الكعبة: "قبلتكم أحياء، وأمواات
 وألنه طريقة املسلمني بنقل اخللف عن السلف.

 به األمين[ ألنه يشبه النائم، وهذه سنته.]ويسن على جن

 ]وحيرم دفن غريه عليه أو معه[ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم "كان يدفن كل ميت يف قرب".

]إال لضرورة[ ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ملا كثر القتلى يوم أحد، كان جيمع بني الرجلني 
 فيقدمه ىف اللحد حديث صحيح. يف القرب الواحد، ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن؟

]وسن حثو الرتاب عليه ثالاث، مث يهال[ حلديث أيب هريرة قال فيه: فحثى عليه من قبل 
 رأسه ثالاث. رواه ابن ماجه. وللدارقطين معناه من حديث عامر بن ربيعة، وزاد وهو قائم.

بد العزيز يف ع]واستحب األكثر تلقينه بعد الدفن[ حلديث أيب أمامة فيه. رواه أبو بكر 
 (1)الشايف، ويؤيده حديث "لقنوا مواتكم ال إله". 

 

 "فصل يباح لْلنسان أن يقسم ماله بني ورثته يف حال حياته-200 .525

 على فرائض هللا عز وجل، لعدم اجلور فيها.

 "ويعطي من حدث حصته وجواب" ليحصل التعديل الواجب.

"وجيب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم" إقتداء بقسمة هللا تعاىل. وقياسا حلال احلياة 
على حال املوت. وسائر األقارب يف ذلك كاألوالد. قال عطاء: ما كانوا يقسمون إال على  

لة فيجعل للذكر التسوية بينهم حىت يف القب كانوا يستحبونكتاب هللا تعاىل، وقال إبراهيم: 
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األنثيني. وما ذكر عن ابن عباس مرفوعا: "سووا بني أوالدكم ولو كنت مؤثرا آلثرت مثل حظ 
 النساء" الصحيح أنه مرسل، ذكره يف الشرح.

"فإن زوج أحدهم أو خصصه بال إذن البقية حرم عليه" لقوله صلى هللا عليه وسلم، يف 
 (1)حديث النعمان "ال تشهدين على جور" متفق عليه.". 

 

 نازة واإلسراع هبا"محل اجل-201 .526

بعد ما يصلى على اجلنازة يشرع محلها إىل القرب، وكانوا حيملوهنا على األكتاف، وجيوز محلها 
ن حيملها أ كانوا يستحبونعلى الدابة، ويف هذه األزمنة جيوز أن حتمل على السيارة، وقد 

ب األمين انأربعة، وكل واحد حيمل من اجلهات األربع حىت يكون قد محلها، فيحمل مع اجل
املتقدم وجيعله على كتفه األيسر، مث يتأخر وحيمل اجلانب األمين املؤخر فيجعله على كتفه 
األيسر، مث ينتقل فيحمل اجلانب املقدم األيسر وحيمله على كتفه األمين، مث املؤخر األيسر 

 لها.مححيمله على كتفه األمين، ويكون كأنه محلها كلها، هذا معىن قوله: يسن الرتبيع يف 

وأما اإلسراع فاستدلوا عليه بقوله صلى هللا عليه وسلم: )أسرعوا ابجلنازة، فإن تك صاحلة 
فخري تقدموهنا إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم( وقد أخذ بعضهم بظاهر 
احلديث وقال: اإلسراع هو شدة السري يف محلها، فيسرعون يف محلها جدا، ويسريون سريا 

 قالوا: إنه مر جبنازة وكأهنا تنفض نفضا، ولكن إذا كان فيه مشقة أو كان املكان سريعا، حىت
بعيدا فإهنم ال يكلفون على أنفسهم، وإمنا يسريون سريا هادائ، ومعلوم أهنم ابلسيارات ال 
يتمكنون من اإلسراع إال ابلسري املعتاد؛ لشدة الزحام ولكثرة السيارات، فيسريون السري الذي 

 سب اتساع الطريق أو ضيقه.ميكنهم حب

القول الثاين: أن املراد به اإلسراع يف التجهيز، يعين: ال حتبسوها، كما ذكران يف قوله صلى 
هللا عليه وسلم: )ال ينبغي جليفة مسلم أن حتبس بني ظهراين أهله( فيكون املراد أسرعوا 

مون به، وليس كم ملز بتجهيزها، ويكون قوله: )تضعونه عن رقابكم( أي: تتخلصون منه؛ ألن
 الكل حيملوهنا على رقاهبم، بل حيملها عادة أربعة أو حنوهم.

ويسن كون املاشي أمامها والراكب خلفها، وجيوز الركوب حلاجة كما لو كان املكان بعيدا، 
                                         

 2/29منار السبيل يف شرح الدليل  (1)



523 

 

وكانوا حيملوهنا على الرقاب، واألصل إابحة املشي خلفها وأمامها، واألكثر واملعتاد أهنم 
بذلك يفسر التبع يف قوله: )ومن تبعها حىت تدفن( ، وهذا يدل على أهنم ميشون خلفها، و 

يتبعوهنا، وأهنم يكونون خلفها، أما يف هذه األزمنة ولوجود السيارات؛ فال يتمكن من حتقيق 
 التأخر، ولكن على حسب ما تيسر.

ناق، عوكذلك القرب منها، يعين: كونه قريبا منها، وهذا يتيسر إذا كانت حممولة على األ
 (1)وأما إذا كانت على السيارات ففي ذلك شيء من الصعوبة.". 

 

 "اللحد والدفن وكيفيته-202 .527

اللحد أفضل من الشق، وذلك أهنم إذا حفروا القرب، ووصلوا إىل منتهاه؛ حلدوا يف اجلانب 
الذي يلي القبلة، وحفروا يف أحد جوانب القرب ما يكفي إلدخال امليت فيه، أما الشق فإهنم 
إذا وصلوا إىل قعره، شقوا يف وسطه شقا لقرب امليت، مث صفوا عليه اللنب صفا، وأما اللحد 
فإهنم ينصبون عليه اللنب نصبا، حبيث تكون كل لبنة معتمدة على قعر القرب وطرف اللحد، 
فيصف صفا، وينصب نصبا حلديث سعد قال: إحلدوا يل حلدا، وانصبوا علي اللنب نصبا  

 صلى هللا عليه وسلم، ويف حديث: )اللحد لنا، والشق لغريان( وفيه كما فعل برسول هللا
 ضعف.

ويقول الذي ينزله: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، يقول ذلك عندما يدليه، وكذلك عند 
 الدفن يقولون: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا، وذلك إشارة إىل أهنم متبعون يف ذلك للسنة.

: يف حلده، ووجهه إىل القبلة حلديث: )قبلتكم أحياء وأمواات( يعين فيوضع على شقه األمين
 الكعبة، فيجب أن يوجه إىل القبلة على شقه األمين.

قوله: )ويكره جلوس اتبعها بال حاجة( أي: قبل وضعها، وقد كانوا يؤمرون أن يقوموا إذا 
هللا  وهم مع النيب صلىرأوا اجلنازة، فإذا مرت هبم جنازة قاموا وقوفا، وقد مرت هبم جنازة 

عليه وسلم فوقف، فقالوا: إهنا جنازة يهودي، فقال: )أليست نفسا؟!( ويف حديث آخر 
أن يقوموا، وهذا من ابب االستحباب، ال أنه  فكانوا يستحبونقال: )إن للموت فزعا( 

 من ابب الوجوب.
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حثيات، حيثي  ثويكره جلوس اتبعها قبل وضعها، وبعد الدفن يشرع أن حيثوا قبل رأسه ثال
 (1)على القرب ويقول: ابسم هللا، وعلى ملة رسول هللا )ثالاث( ، إذا تيسر له ذلك.". 

 

 "حكم االشرتاط يف احلج والعمرة-203 .528

ما حكم االشرتاط يف احلج والعمرة؟ ذكر أنه سنة، وصفته أن يقول: اللهم! إين أريد العمرة 
 ي حيث حبستين.فيسرها يل، وتقبلها مين، وإن حبسين حابس فمحل

 لكل حمرم حبج أو بعمرة، سواء يف أشهر احلج أو يف غري أشهر احلج. كانوا يستحبونهإذ 

وقالوا: ال يستحب إال إذا  -ومنهم شيخ اإلسالم -وذهب بعضهم إىل أنه ال يستحب 
خاف على نفسه عدم التمكن، أبن خاف على نفسه من أن يصده عدو، أو خاف على 

أو كان هناك خطر، ففي هذه احلال له أن يشرتط: إن حبسين حابس نفسه أن مينعه مرض، 
 حيث حبستين. -أي: موضع إحاليل-فمحلي 

يقول شيخ اإلسالم: إن النيب صلى هللا عليه وسلم ما أمر به الصحابة، وإمنا أمر به امرأة 
 واحدة وهي ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ملا جاءته فقالت: )إين أريد احلج وأجدين

 أي: مريضة.-شاكية 

يث فقال: حجي واشرتطي أن حملي ح -فخشيت أن مرضها حيول بينها وبني إمتام املناسك
حبستين؛ فإن لك على هللا ما استثنيت( هذا سبب شرعية االشرتاط، وملا مل يعلمه بقية 

 الصحابة دل على أنه ملن خاف أن ال يتمكن فقط.

ذه األزمنة بكثرة، حوادث االصطدام، وحوادث وقد يقول قائل: إن احلوادث موجودة يف ه
االنقالب وما أشبه ذلك، نقول: هي موجودة ولكن املسافة قليلة، والعادة أهنا اندرة يف هذه 
املسافات اليت هي مسافة ساعة أو ثالث ساعات، وابجلملة فإن اشرتط فال أبس، وإن مل 

متكن فيستحب له أن  يشرتط فال أبس، وإن خاف ملرض أو عجز أو حنو ذلك أو عدم
 يشرتط.

وحيدث كثريا أن املرأة أتيت إىل امليقات وعليها احليض، وختاف أن أهلها ال يقيمون حىت 
تطهر، فهل حترم معهم وتشرتط، أو ال حترم، أو حترم وال تشرتط؟ نقول: إن جزمت أبن 

                                         
 12/6شرح أخصر املختصرات  (1)



525 

 

ال  مأهلها سيمكثون إىل أن تطهر فإهنا ال تشرتط، فتحرم وال تشرتط، فإن خافت أهن
ينتظروهنا بل قد ينصرفون قبل أن تطهر فلها أن تشرتط، فإن علمت وجزمت أبهنم ال 
ينتظروهنا فليس هلا أن حترم، بل تبقى وتدخل معهم مكة بدون إحرام؛ ألهنا حتققت أهنم ال 
يبقون إال ساعتني أو ثالث ساعات مث يرحلون وهي ال تطهر إال بعد يوم أو يومني أو ثالثة 

ين فإن حبسين حابس أو منع -مثال-اشرتطت تقول: اللهم! إين نويت بعمرة  أايم، فإذا
 مانع فمحلي حيث حبستين.

 (1)هذه مقدمات يعملها عند امليقات.". 
 

 "اإلحرام من األبطح أو مىن يوم الرتوية-204 .529

تذكر صفة احلج مع االختصار، وذلك ألن احلجاج عادة أيتون مث ينزلون ابألبطح، واألبطح 
 حوله يف تلك األزمنة كان فيه متسع، ومل متتد إليه املباين، فكان احلجاج ينزلون هناك.وما 

يف اليوم الرابع أو يف اليوم اخلامس أهنوا عمرهتم إذا كانوا متمتعني، وبنوا  -مثال-فإذا جاؤوا 
  هلم خياما أو استظلوا حتت شجر وأقاموا هناك إىل اليوم الثامن، ويسمى يوم الرتوية، فإذا

 كان يوم الرتوية أحرموا ابحلج.

رب واملزادات ما معهم من الق -أي: ميلئون-ملاذا مسي يوم الرتوية؟ ألهنم يرتوون فيه من املياه 
اليت جاؤوا هبا من بالدهم، ميلئوهنا من املاء، حيث مل يكن يوجد يف تلك األزمنة املاء يف 

 رتوية.مىن، وال يف مزدلفة وال يف عرفة غالبا، فسموه يوم ال

ولعله يف القرن الثاين أو الثالث عشر وجدت املياه بعمليات كان هلا أتثري، واحتيج فيها إىل 
أتعاب ومشقة، إىل أن أوصل املاء إىل تلك األماكن ضمن جداول يسري فيها، ويكون فيها 

 فتحات إىل أن مير ابملشاعر كلها، مير مبىن ومبزدلفة وبعرفة، هذا يف القدمي.

احلكومة اعتنت ابملياه يف تلك األماكن، وأمنتها يف أايم املناسك بواسطة األانبيب مث يف عهد 
 اليت امتدت وصارت يف كل األماكن، واحلمد هلل.

-ويف يوم الرتوية الذين كانوا قد حتللوا حيرمون ابحلج، والذين بقوا على إحرامهم فما حتللوا 
زمنة  هون مع احلجاج إىل مىن، ويف تلك األإذا كانوا انزلني ابألبطح يتوج -كاملفرد والقارن
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كانت مىن خالية ليس فيها أحد إال يوم الرتوية وما بعده، أما يف هذه األزمنة فاملشاهد أن 
األبطح وما حوله مل يبق فيه مساكن للحجاج، بل قد امتدت املباين والعمارات إىل أن 

نع من البناء يف املشاعر، وصلت إىل مىن أو جتاوزت مىن من اجلهات األخرى، إال أنه م
 -رحىت ولو يف أول الشه-فهذه األماكن أصبحت مملوكة، وأصبح احلجاج الذين أيتون 

يستقرون يف مىن يف خميمات هلم يبنوهنا من حني أيتون من أول الشهر أو من اليوم الثاين أو 
 ويستقرون فيها ىنالرابع أو اخلامس، حىت الذين أيتون يف اليوم السابع أو الثامن أيتون إىل م

 هذه األايم كلها.

فعلى هذا ال يكون ليوم الرتوية ميزة عن األايم اليت قبله ملن كان مفردا أو قاران، وأما من كان 
 متمتعا فإنه حيرم من مىن بدل أن يكان حيرم من األبطح؛ ألهنم يف مىن مستقرون.

 .-لكعبةيعين ميزاب ا-وبعض العلماء قال: يستحب أن حيرم حتت امليزاب 
ولكن الصواب أنه ال حاجة إىل ذلك، وأن هذا مل يرد، وأن فيه مشقة على الناس، وامليزاب 
ال يتسع إال لواحد أو الثنني، فكيف يكلف مئات اآلالف أن يذهبوا إىل حتت امليزاب 

 فيحرمون منه، والصحابة أحرموا من رحاهلم وأماكنهم اليت كانوا فيها.

حرام يفعل مثل ما فعله عند امليقات، أي: إذا تيسر له اغتسل مث ذكروا أنه عند هذا اإل
وتنظف وتطيب، وأخذ من شعر شاربه وأظفاره إذا خاف أهنا تطول وتؤذيه، وقد ذكران أن 
هذا التنظف يفعل عند احلاجة، فإذا كانت أظافره طويلة، وكذا شعر شاربه أو عانته فإنه 

يف تلك األزمنة كانت تطول مدته، فيخشى أن يتعاهدها عند اإلحرام، وذكران أن اإلحرام 
تطول هذه األشعار واألظفار فتؤذيه، وأما يف هذه األزمنة فإن مدة اإلحرام ال تطول ابلعمرة، 
إمنا هو نصف يوم أو حنوه، فإذا مل تكن طويلة فال حاجة إىل تعاهدها، ويقال كذلك عند 

 اإلحرام ابحلج.

  ابب النظافة، وقد تقدم يف األغسال املستحبة يف وال شك أنه يستحب االغتسال؛ ألنه من
كتاب الغسل أنه يسن االغتسال عند األعمال الصاحلة، فقالوا: يسن االغتسال عند 
امليقات، واالغتسال عند دخول مكة، واالغتسال عند إرادة الطواف ابلبيت، واالغتسال 

تسال ، واالغ-ل الوقتأي: عند دخو -عند اإلحرام ابحلج، واالغتسال عند الوقوف بعرفة 
للوقوف مبزدلفة، واالغتسال لدخول مىن، واالغتسال لرمي اجلمار، واالغتسال لطواف 
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 اإلفاضة، وحنو ذلك كما تقدم يف ابب الغسل.

وقد عرفنا أن احلكمة يف االغتسال هي النظافة، فإذا كان البدن نظيفا واإلنسان حديث 
هنم يف ذلك أل كانوا يستحبوهناوميكن أهنم عهد بنظافة فال حاجة إىل هذه االغتساالت، 

الوقت يف شدة حر ال توجد معهم مكيفات وال مراوح كهرابئية، فيشق عليهم الوقوف يف 
شدة الشمس، فيحتاجون إىل أن يغتسلوا ليخففوا احلرارة عليهم، فهذا هو السبب، وهو أن 

يها حارة ديد، والشمس فتلك األماكن كانت شديدة احلر، فمىن ومزدلفة وعرفة احلر فيها ش
 وقت الصيف، وحىت يف وقت الشتاء، فلذلك أكثر األغسال املستحبة للمشاعر.

واحلاصل أهنم حيرمون يف يوم الرتوية كإحرامهم عند امليقات، فقبل اإلحرام يصلي ركعتني إذا 
مل يكن يف وقت هني، وينوي هبا سنة وضوء أو حنو ذلك، ويسن أن حيرموا يف الضحى حىت 

 (1)يت عليهم الصلوات اخلمس مبىن وهم حمرمون.". أت
 

 "تعريف الوصية وسنية كتابتها-205 .530

الوصااي: مجع وصية، واشتقاقها من وصيت الشيء إذا وصلته، مسيت بذلك ألن املوصي 
 وصل ما قبل املوت مبا بعد املوت.

عد املوت ب وتعريفها: أهنا األمر ابلتصرف بعد املوت، يعين أن يوصي غريه أبن يتصرف له
بكذا وكذا، فيدخل فيها أن يوصيه أبوالده، فيقول: أنت وكيلي على ذرييت األطفال تنفق 
عليهم وحتفظ أمواهلم، ويدخل فيه أن يوصيه بتفريق ثلثه أو بتنشئته أو حنو ذلك، ويدخل 

 يف ذلك أيضا أن يوصي إليه بوفاء دينه، أو ما أشبه ذلك.

 فقد ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر رضي هللاويستحب أو يتأكد أن يكتب وصيته، 
عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن 
يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده( ، فمن هذا استحبوا بتأكد كتابة اإلنسان 

فجؤه نه ال يدري مىت يوصيته يف حياته، ولو كان شااب، ولو كان سليم القوى، وذلك أل
 األجل، فإذا كتب وصيته ومات فجأة كان قد أوصى، واحتاط لنفسه.

فيكتب الديون اليت له: عند فالن يل كذا، وعند فالن كذا وكذا، ويكتب الديون اليت يف 
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ذمته: عندي لفالن كذا، وعندي لفالن كذا، ويكتب األماانت اليت عنده، فيقول: عندي 
ع كذا وكذا، وقدرها كذا أو نوعها كذا وكذا، أو عندي وصية أيب أو لفالن أمانة يف موض

وقف جدي أو أيب الذي فيه كذا وكذا، فيفصل ذلك، حىت ال يبقى يف ذمته شيء؛ وذلك 
ألنه إذا مات ومل يكتب وصاايه وديونه، مث جاء الغرماء إىل ورثته وقالوا: إننا نطالبه بدين 

 مقداره كذا.

، وقد أيتيهم من هو كاذب، فرمبا يكون أحدهم صادقا ويتورع عن فالورثة قد ال يصدقون
احللف، أو ال جيد بينة، فال أيتيه حقه، فيبقى امليت معلقا بدينه، ويؤخذ يف اآلخرة من 

 أعماله.

وكذلك قد تضيع حقوقه وديونه اليت على الناس مع حاجة ورثته إليها، فلذلك يتأكد أن 
 انت ومن وصااي وأوقاف وديون وغريها.حيتاط ويكتب ما كان عنده من أما

وقد كتب كثري من املشايخ مناذج للوصااي صغرية أو كبرية، حىت طبعت رسالة يف حنو عشرين 
صفحة مكتوب عليها كعنوان "هذه وصييت"، ففي مقدمتها فضل الوصية واالحتياط هلا، 

مالك اليت ليت علي، واألوما يكتبه، وما عنوان الديون اليت له، واألمالك اليت يل، والديون ا
 أان شريك فيها، وكذلك أيضا أوصي بكذا وكذا، وعلى وصيي أن يعمل بكذا وكذا.

وبعضهم اختصر منوذجا وجعله يف صفحة أو يف صفحتني، وجعل فيه بياضا يكتب فيه 
املوصي امسه واسم الوكيل الذي يوصيه، وبياضا أيضا ملا يريد أن يثبته يف ذمته من الديون أو 

قوق، أو ما يوصي من املال كثلث أو ربع أو مخس، وما يريد أن جيعله يف تلك الوصية احل
من مال أو من أعمال بر، فإذا حصلت على هذا النموذج وكتبته يف مقدمة وصيتك أو 

 أشغلت فيه الفراغ الذي يف وسطه واحتفظت به، فإن ذلك أوىل وأحرى وأجدر.

إذا قال: إذا ا يريد، فيزيد يف وصيته ويغري فيها، فومعلوم أيضا أن املوصي يف حياته يغري م
مت فبييت يصري وقفا، مث بدا له يف حياته فباعه جاز له ذلك، أو نقله من بيت إىل بيت، 
جاز ذلك؛ ألنه يف حياته ميلك التصرف يف وصيته بزايدة أو بنقص أو بتغيري أو حنوه؛ وذلك 

 ألهنا ال تثبت إال بعد املوت.

قدمة للوصية رواها كثري من العلماء، وكانوا يكتبوهنا يف مقدمة وصاايهم، مث هناك أيضا م
وهي موجودة يف مصنف عبد الرزاق وغريه من املصنفات القدمية، وذلك أهنم كانوا يكتبون 
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يف مقدمة الوصية: هذا ما أوصى به فالن، وهو يشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممدا عبده 
 ورسوله، وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، وأن اجلنة حق، والنار ورسوله، وأن عيسى عبد هللا

 حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن هللا يبعث من يف القبور.

ويوصي من خلفه أن يتقوا هللا، ويصلحوا ذات بينهم إن كانوا مؤمنني، وأن حيافظوا على 
فكانوا ده، تبها لورثته أو ملن بعالصلوات، وأن يبتعدوا عن احملرمات إخل ذلك من نصائح يك

 (1)هذا يف مقدمة الوصية.".  يستحبون
 

 "كيفية صفوف النساء يف صالة اجلماعة-206 .531

 

Q  تقول: حيضر دروس هذه الدورة كثري من النساء حبمد هللا عز وجل، ولكن نالحظ عليهن
فة بني اعدم االهتمام ابلصفوف أثناء الصالة، فتصف كل اثنتني مع بعضهن، ويرتكن مس

بعضهن، فهل من كلمة هلؤالء؟ وهل على النساء أن يقفن يف جهة واحدة من املسجد، أو 
 يقفن يف وسط املسجد خلف اإلمام، وجزاكم هللا خريا؟

A  ،أن تصف املرأة أول ما أتيت يف وكانوا يستحبونصفوف النساء كصفوف الرجال 
الصفوف املتأخرة حلديث: )خري صفوف النساء آخرها، وشرها أوهلا( ، وكان السبب قربه 

ولكن لوجود وصول الصوت مع وجود  -قرب املقدم من صفوف الرجال-من الرجال 
احلواجز املنيعة اليت ال حيصل معها احتكاك أو اختالط أو تقارب تصبح صفوف النساء 

 ا أفضلها، أي: املقدم.أوهل

فعليهن أن يبدأن ابلصف املقدم، وأن يكون الصف من الوسط كصفوف الرجال، أي: من 
حماذاة اإلمام مث يكملن الصفوف األول فاألول، وليس هلن التفرق وأن يدعن فرجا أو صفوفا 

نس أمتباعدة، فمن خصائص النساء أن املرأة جيوز هلا أن تقوم وحدها؛ حلديث مليكة جدة 
ملا صلوا قامت يف صف وحدها، وهذا يدل على أن املرأة جيوز هلا أن تصف وحدها، ولو 
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 (1)مل يصف معها غريها.". 
 

"وأما ما رواه الرتمذي من أنه يدخل من قبل القبلة، فإن احلديث فيه احلجاج -207 .532
 بن أرطاة ومنهال بن خليفة ومها ضعيفان.

 قبل رجلي القرب مث يسل سال حىت يدخل يففالصحيح مذهب اجلمهور من أنه يدخل من 
 القرب.

املسألة السادسة: أنه يستحب أن يوقف عند قربه قليال بعد الفراغ من دفنه ويستغفر له؛ ملا 
ليه وسلم صلى هللا ع -ثبت يف سنن أيب داود إبسناد صحيح عن عثمان قال: )كان النيب 

إنه اآلن خيكم واسألوا له التثبيت فإذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال: استغفروا أل -
 يسأل( .

 وهل يستحب تلقينه أم ال؟

 املشهور يف مذهب احلنابلة والشافعية استحباب ذلك، واستدلوا حبديث وأثر.

أما احلديث إبسناد ضعيف جدا، وهو ما رواه الطرباين عن أيب أمامة أن النيب صلى هللا عليه 
ن بن فالنة فحينئذ يسمع وال جييب مث يقال: اي فال وسلم قال فيه: )يقال: له اي فالن ابن

فالنة فيجلس مث يقال اي فالن بن فالنة فيقول: أرشدوين أرشدكم هللا مث يرشد ويلقن بال إله 
إال هللا ومبلة اإلسالم وبنبوة حممد صلى هللا عليه وسلم فيتوىل عنه منكر ونكري ويقوالن:  

لقيم ي: )فيه رجال ال اعرفهم( وقد ضعفه ابن اكيف بكم برجل قد لقن حجته " قال اهليثم
 وابن حجر والنووي والعراقي وابن الصالح وغريهم.

 نوا يستحبونكاوأما األثر فهو ما رواه سعيد بن منصور يف سننه عن ضمرة بن حبيب قال: )
اس إذا سوي على امليت قربه وانصرف عنه الن –أي أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم  –

نبيي اي فالن قل ريب هللا وديين اإلسالم و  –ثالاث  –له: اي فالن قل ال إله إال هللا أن يقال 
حممد صلى هللا عليه وسلم( لكن هذا األثر ضعيف فإن فيه أبو بكر ابن أيب مرمي وهو 

 ضعيف.

 وذهب األحناف: إىل كراهية ذلك.
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ة ومل يصح لنا عن عوهو الصحيح؛ فإن ذلك مل يثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم فهو بد
أحد من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وإمنا يستحب أن يدعى له ويسأل له التثبيت 

 (1)من غري أن يلقن ذلك.".  –ويستغفر له 
 

 "مسألة:-208 .533

 مىت خيرج من االعتكاف؟

قال احلنابلة:يستحب له أن ميكث ليلة العيد يف املعتكف، وهو مذهب األحناف. ملا  -1
 ذلك. قال:كانوا يستحبونابن منصور عن إبراهيم النخعي أنه  روى سعيد

 القول الثاين:وهو مذهب املالكية والشافعية قالوا:بل يكون ابنقضاء املدة.- 2

والذي يظهر يل أنه خيرج صبيحة ثالثني، والدليل على ذلك ما تقدم من حديث أيب سعيد 
 رين.عندما اعتكف العشر األوسط وفيه أهنم خرجوا صبيحة عش

 وصبيحة عشرين تقابلها ليلة ثالثني فيمن اعتكف العشر األواخر.

 

 واحلمد هلل رب العاملني

 (2)انتهى كتاب الصيام". 
 

"ويف مسند الشافعي إبسناد جيد: )أن ابن عمر: كان يليب راكبا وانزال -209 .534
 ومضطجعا( .

دبر الصالة وإذا ) التلبية يف أربعة مواضع: كانوا يستحبونويف ابن أيب شيبة أن السلف 
 هبطوا واداي أو علوه وإذا التقوا ابلرفاق(

ويدل على هذا ما تقدم أن النيب صلى هللا عليه وسلم: لىب عند املسجد وملا استوت به 
 راحلته على البيداء لىب.

 املسألة الثالثة: حكم التلبية؟
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 فيها ثالثة أقوال:

أمر هبا فعلها النيب صلى هللا عليه وسلم و األول: وهو مذهب احلنابلة والشافعية: أهنا سنة، 
 أصحابه.

الثاين: وهو مذهب بعض املالكية وبعض الشافعية: أهنا واجبة فعلى من تركها دم. واستدلوا: 
 ( .1أبن النيب صلى هللا عليه وسلم قد فعلها وأمر هبا وقال: )لتأخذوا عىن مناسككم( )

اإلحرام إال هبا، وقد تقدم البحث يف هذا القول الثالث: أهنا ركن من أركان احلج ال يصح 
 يف مسألة سابقة وترجيح أن التلبية ليست بركن من أركان احلج.

والذي يظهر يل من هذه األقوال: القول الثاين: وأن التلبية واجبة بدليل: ما ثبت عن اخلمسة 
يل فأمرين أن رب عن خالد بن السائب عن أبيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: )أاتين ج

 ( فهذا أمر، واألصل يف األمر الوجوب.2آمر أصحايب أن يرفعوا أصواهتم ابإلهالل( )

فعلى ذلك: الواجب عليه أن يليب ولو مرة فإن ترك التلبية فعليه دم، كما هو مذهب بعض 
 الشافعية وبعض املالكية.

 قال: )يصوت هبا الرجل(

اري: أن بل يستحب له أن يبالغ ففي البخ مستحب للرجل أن يرفع صوته هبا وأن جيهر،
 ( من حديث أنس.3أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم: )كانوا يصرخون هبا صراخا( )

__________ 

 ؟1074[ ، وغريه، اإلرواء 79/  4( أخرجه مسلم ]1)
( أخرجه أبو داود ابب كيف التلبية، والرتمذي ابب ما جاء يف رفع الصوت ابلتلبية، 2)

 [ .101/  5ي. املغين ]والنسائ

 (1)[ .". 102/  5( أخرجه البخاري ابب رفع الصوت ابإلهالل، وابن ماجه. املغين ]3)
 

 88، 84"فيم الرمالن اليوم والكشف عن ... ... -210 .535

 80القائمتان والوسادة والعارضة واملسد ... 

 64… قبل يوم الرتوية يوم ويوم الرتوية 
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 1.. ... … قد حللت من حجك وعمرتك ... .
 109… ليلة املزدلفة أغيلمة ...  -صلى هللا عليه وسلم  -قدمنا النيب 

 75… قضى ابن عباس يف محار الوحش و.. ببقرة 

 52… قضى بذلك ... 

 75… قضى عمر يف الغزالة بعنز ويف 

 75قضى عمر وعثمان و.. يف النعامة بدنة ... 

 75… قضى عمر يف الضب جبدي ... 

 75، 74أن يف الضبع كبشا ... ...  -ى هللا عليه وسلم صل -قضى النيب 

 37قطع التلبية مع آخر حصاة ... ... 

 121… قلم أظافره بعد التحلل ... ... 

 159… قياما ... 

 37… كان إذا دخل احلرم أمسك عن التلبية ... 

 30 …يعتمرون يف أشهر )ابن املسيب(  -صلى هللا عليه وسلم  -كان أصحاب النيب 

… ته يضحي ابلشاة عنه وعن أهل بي -صلى هللا عليه وسلم  -ن الرجل يف عهد النيب كا
152 ،154 

 56…  -صلى هللا عليه وسلم  -كان الركبان وحنن مع النيب 

 29... ...  -صلى هللا عليه وسلم  -كانت املتعة ألصحاب النيب 

 129... …  يرمي مجرة العقبة ضحى، وأما -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب 

 87 …يستلم الركن اليماين واحلجر يف كل طواف  -صلى هللا عليه وسلم  -كان النيب 

 129… كان يذكر هللا عند اجلمرتني ويكربه ويهلله ... 

 28كانوا يرون االعتمار يف أشهر احلج من أفجر ... 

 38التلبية يف أربعة مواضع ...  كانوا يستحبون

 38كانوا يصرخون هبا ... ... 

 106… كان يسري العنق فإذا وجد فجوة نص ... 

 129كان يقف عند اجلمرتني مقدار ما يقرأ سورة البقرة ... 
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 114، 113كان يكرب مع كل حصاة ... ... 

 10… كفى ابملرء إمثا أن يضيع ... ... 

 108… أذن للظعن ...  -صلى هللا عليه وسلم  -كال اي بين، إن رسول هللا 

 163، 162… ق ذبح ... كل أايم التشري

 102كل عرفة موقف وارتفعوا ... 

 130، 112، 98كل عمل ليس عليه أمران ... ... 

 163… كلوا وتصدقوا وتزودوا ... 

 (1)". 129كنا نتحني فإذا زالت الشمس رمينا ... ... 
 

 "حكم االستنجاء من كل خارج من السبيلني-211 .536

 كل خارج إال الريح[ .قال رمحه هللا تعاىل: ]وجيب االستنجاء ل

ألن النيب صلى هللا عليه وسلم ما حفظ عنه أنه تبول وال تغوط صلوات هللا وسالمه عليه 
ه حيمل اإلداوة معه للنيب صلى هللا علي -كما جاء يف الصحيحني-إال وتطهر، وكان أنس 

 اوسلم ليستنجي هبا، وكذلك أيضا جاء يف حديث سلمان وعائشة رضي هللا عنهما، وغريه
من أحاديث السنن اليت تدل على حمافظة النيب صلى هللا عليه وسلم على إنقاء املوضع إما 

 ابستجمار أو ابستنجاء.

أما االستنجاء فهو: أن ينقي اإلنسان املوضع ابملاء، كما هو احلال املوجود اآلن يف البيوت، 
 نجاء.ا يسمى استفإذا فرغ اإلنسان من بوله أو غائطه صب املاء على عضوه وأنقاه، وهذ

أما االستجمار: فهو أن أيخذ احلجارة، وهذا يف الغالب حيصل للذي يكون يف سفر أو يف 
بر أو حنو ذلك، وكل منهما مشروع، وال جيب عليه أن يستنجي ابملاء، فلو أن إنساان دخل 

يله دواملاء موجود، ولشدة الربد مل يرد أن يغسل عضوه فأخذ منا -ولو يف املدن-إىل احلمام 
فاستجمر هبا ألجزأه ذلك، وهذا بال خالف، بل كان بعض السلف ال يرى صب املاء 
ويقول: هو وضوء النساء، ولكنه قول مرجوح ومردود عليه؛ ألن أنسا محل للنيب صلى هللا 

ارة حىت أن يبتدئ ابحلج وكانوا يستحبونعليه وسلم اإلداوة، واملاء أبلغ وأنظف وأنقى، 
                                         

 11/294نع للحمد شرح زاد املستق (1)



535 

 

يث ذا صب املاء ال يتلطخ ابلنجاسة، مث بعد ذلك يتبعه املاء، وفيه حدتنقي املوضع حبيث إ
[ ، والصحيح: أن 108ضعيف يف قوله تعاىل: }فيه رجال حيبون أن يتطهروا{ ]التوبة:

ذلك االستحباب هو من أصول الشرع العامة ال من دليل بعينه، أي: مل يرد دليل بعينه يدل 
 من ابب أصول الشريعة العامة وعلى سبيل املبالغة يف على اجلمع بني احلجارة واملاء، ولكن

التنظيف، وأما لو اقتصر على املاء أو اقتصر على احلجارة فيجزيه، وال حرج عليه يف ذلك، 
 (1)ومقصود الشرع هو إنقاء املوضع.". 

 

 "دليل جواز املسح على العمامة-212 .537

لى هللا هللا عنه: )أن النيب صواألصل يف مشروعية املسح على العمامة حديث املغرية رضي 
عليه وسلم مسح على انصيته وعلى العمامة( ، وورد أيضا أمره عليه الصالة والسالم ابملسح 

 عليها، وحسنه بعض أهل احلديث.

واحلديث املتقدم أصل يف جواز املسح على العمامة، ويشرتط فيها أن تكون كما قال 
هل أل كانوا يستحبوهناحتت احلنك، وقد املصنف: )حمنكة أو ذات ذؤابة( أي: موضوعة 

الفضل، ويعتربوهنا نوعا من كمال الرزانة واحللم؛ ألنه كلما تعاطى اإلنسان كمال السرت كلما  
كان ذلك أهيب، وإىل عهد قريب ترى كثريا من األخيار ال يستحبون أن تكون نواحي 

ة اآلن، العمائم املعروفالصدر مكشوفة، وكانوا يسرتونه بطرف العمامة، حىت ولو كانت من 
وال يزال هذا اآلن نوع شعار ألهل اخلري؛ وما ورد يف السنة عن النيب صلى هللا عليه وسلم 
من كشفه لصدره هو حالة خمصوصة، دخل فيها الصحايب عليه فوجد أزراره قد فتح منها 

يقولون:  ءحىت بدا صدره عليه الصالة والسالم، وهذا ال حرج فيه، أن يبدو الصدر، والعلما
قد يفعل النيب صلى هللا عليه وسلم الشيء للجواز ونفي احلرج؛ لكن الكمال مطلوب، 
ولذلك قالوا: األكمل لْلنسان أن يراعي سرت هذا املوضع، وهذا معروف، فإن املشاهد 
ابحلس والطبع أن الناس حتب وجتل من اإلنسان إذا عرف منه ذلك؛ ألنه أبلغ يف االحتشام 

 كينة والوقار.وأبلغ يف الس

أن تكون  -ناكما قل-فاملقصود: أن احملنكة تكون حتت احلنك؛ ولكن ال يشرتط يف العذبة 
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 (1)حتت احلنك، فلو كانت العذبة طويلة وأرسلها من ورائه شرع له أن ميسح.". 
 

 "حكم طلب املاء للطهارة-213 .538

 قال رمحه هللا: ]وجيب طلب املاء يف رحله وقربه[ .

، ه هللا التيمم من كونه بدال عن املاء، ومىت يرخص لْلنسان أن يستبيح التيممبعد أن بني رمح
شرع يف بعض األحكام املفرعة على تقرير هذا األصل، من قوله: )وجيب طلب املاء( أي: 
أنه يلزم املكلف عند دخول الوقت أن يطلب املاء للفريضة، وهذا بناء على األصل؛ ألن 

ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فقد يقول قائل: إن هللا األمر ابلشيء أمر بالزمه، و 
أوجب علينا أن نتوضأ ونغتسل، فما الدليل على إجيابكم على املكلف أن يطلب املاء؟ 
قالوا: الدليل على ذلك أنه مأمور ابلطهارة ابملاء، وهذه الطهارة ابملاء تفتقر أو حتتاج إىل 

تم على طلب هذا املاء؛ فكان مما ال ي -وء والغسلوهو الوض-طلب، فتوقف حتقيق املأمور 
 الواجب إال به، والقاعدة تقول: )ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب( .

)يف رحله( لو أن إنساان سافر فإنه يطلب املاء يف رحله ويبحث عنه، فإن مل جيده يف رحله 
 عه.ن يسأل من مطلبه يف رفقته الذين معه، فإنه إذا مل يكن عنده ماء وجب عليه أ

)وقربه( يعين: قرب الرحل، أي: يطلبه يف ما كان قريبا منه، وهذا بناء على القاعدة املعروفة: 
)أن ما قارب الشيء أخذ حكمه( ، فلما كان مطالبا أن يبحث يف رحله ويف مجاعته واملكان 

أن  هالذي هو انزل فيه، صار ما قرب منه داخال يف حكم األصل من وجوب الطلب، فيلزم
يطلبه يف قرب املكان النازل فيه، لكن لو كان بعيدا ففيه تفصيل: إن كان طلبه للماء البعيد 

 -مثال-ال يضر طلبه، ووجب عليه طلبه، وأما إذا كان وقت الصالة ال يسع، كأن يكون 
بعد غروب الشمس وخيشى ذهاب وقت املغرب، فإنه حينئذ ال جيب عليه الطلب ولو كان 

 نه قد يفوت وقت الفريضة.ذلك قريبا؛ أل

 قال رمحه هللا: ]وبداللة[ .

أي: عليه أن يسأل الناس، فيسأل أهل القرية اليت نزل هبا، ولذلك يقولون: من آداب 
السفر: أن اإلنسان إذا نزل يف موضع فعليه أن يسأل عن مكان املاء حىت يتوضأ ويغتسل، 
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ء حاجته، قالوا: هذه من األمور وأن يسأل عن اجتاه القبلة، ويسأل كذلك عن موضع قضا
مور قبل للضيف إذا نزل أن يدله مضيفه على هذه األ وكانوا يستحبوناليت يراعيها املسافر، 

أن يبتدئ ابلسؤال عنها، فكانوا يعدون ذلك من إكرام الضيف، فينبغي عليه أن يشعره 
بتعظيم شعائر هللا عز وجل، فيبتدئه بقوله: القبلة هبذا االجتاه، وقضاء احلاجة هنا، واملاء إذا 

 أردته هنا.

دليل، والداللة، أي: األمارة والعالمة، والداللة: أن يسأل فقوله: )وبداللة( مأخوذة من ال
الناس أن يدلوه، ويتفرع على هذا أنه إذا ثبت وجوب طلب املاء فيجب على اإلنسان أن 
يبحث ويسأل عنه؛ والعلماء نصوا على هذه اجلمل؟ نصوا على هذه اجلمل لوقوعها، فإذا 

ظرت قرية ومل يكن عندي ماء، مث انتفسألك سائل وقال: نزلت ب -وأنت طالب علم-سئلت 
لعلهم أن أيتوين ابملاء حىت كاد الوقت أن خيرج، فتيممت قبل خروج الوقت وصليت، فما 
احلكم؟ فعليك أن تسأله بقولك: هل طلبت املاء؟ فإن أجاب وقال: ال، مل أطلب املاء؟ 

وجب عليك جل أفتقول له: أنت آمث، فقد كان ينبغي عليك أن تطلب املاء؛ ألن هللا عز و 
أن تتطهر ابملاء أصال، وتطهرك ابملاء يفتقر إىل وجوده، ووجوده يفتقر إىل طلبه، فأنت 
بذلك مأمور بطلبه، وبناء على ذلك أنت آمث بتفريطك يف سؤال الناس عنه، وكذلك قال 
العلماء: لو أن إنساان يف قرية وهو يف طريق سفره، وكان إبمكانه أن يسأل عن جهة القبلة 

كنه مل يسأل وصلى، مث تبني له أنه على غري القبلة، لزمه أن يعيد الصالة؛ ألن إبمكانه ول
أن يسأل عن القبلة ويعرف اجتاهها، وكذلك هنا كان إبمكانه أن جيد املاء، فلما فرط؛ ألزم 

 (1)بعاقبة تفريطه، وحكم إبمثه وحتمله لتبعة ذلك التفريط.". 
 

 لتالميذه أمام الناس"فائدة يف مسألة سؤال الشيخ -214 .539

هنا اقرتاح يقول: لو كان هناك بعض األسئلة من قبل الشيخ يف هناية كل درس؛ وذلك 
ألمرين: حىت يعرف مدى فهم الطالب وإدراكهم للدرس، ولتمرين الطالب على املسائل 

 وحلها ومعرفتها، وجزاكم هللا خريا.

حقيقة وإذا كان أحد يريد أن شيء طيب  -أقول: جزاك هللا خريا على هذا، واالقرتاحات
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يرى رأاي يف أمر فيه مصلحة للجميع فهذا ال شك أنه من النصيحة، وجزى هللا األخ الفاضل 
 على هذا االقرتاح خريا، لكن عسى هللا أن يعيننا عليه.

 هذا االقرتاح حمل نظر، أوال: تعرفون أن الدرس نصف شهري، والوقت ضيق جدا.

من السؤال ألمور؛ أوال: أنه فتنة للمسئول، فقل أن جتد طالبا يقوم واألمر الثاين: أان أمتنع 
جييب أمام إخوانه، ويسلم من الرايء وحظوظ النفس ووساوس الشيطان، وأان أقول: قل؛ 
ألن أكثر النفوس ضعيفة، ولعل أن يكون هناك نوادر، لكن هذا أمر آخر، أما الغالب: 

 لو أن إنساان سلم، يبقى اإلشكال يف أمر آخرالفتنة، وال جييب أحد غالبا إال ويفنت، ف
وهو: لو أين اخرتت أحدا جييب، فسألته فلم يستطع أن جييب فماذا تتوقعون؟ قد تضعف 
مهته، وتنكسر نفسيته، وقد يقول: الشيخ ينظر إيل نظرة أخرى، ولن أحضر الدرس مرة 

 أخرى، وقد وقع من ذلك شيء لزمالء أعرفهم.

حىت يتهيأ  -نهللا املستعا-حينما تقيمه فيجيب، حيتاج عشر دقائق األمر الثالث: الطالب 
للسؤال، فتصتك القدمان، ويتلعثم اللسان، ويبلع ريقه، وجيلس فرتة حىت يستطيع مواجهة 
اجلمهور، وهذا أمر صعب، وخاصة أن اإلنسان قد يكون ألول مرة جييب يف حمضر، ويضيع 

د قيقة أراعي ما كنا عليه على أايم مشاخينا، فقالوقت، مث قد تكون إجابته انقصة، وأان ح
أن ال يتكلم الطالب يف جمالس العلم؛ ألن ذلك أدعى للهيبة، وأحفظ  كانوا يستحبون

ما أخرج من هنا حىت أجيب آخر سائل، وأان  -إن شاء هللا-حلرمة الدرس، ولكم علي 
رى فضالء هلم طريقة أخأقول: هذه الطريقة اجتهادا مين، وقد يكون العلماء واملشايخ وال

للمناقشة، لكن الذي أراه: أن نلقي الدروس ونلقي الفوائد، فيذهب الطالب إىل بيته خملصا 
لوجه هللا عز وجل، يضع كتابه ودفرته أمامه ويراجع وحيرر، ويرى اثنني من طالب العلم 

 تقنه.أيسهر معهم أو يراجع معهم أسبوعيا، وإذا به إبذن هللا عز وجل قد ضبط العلم و 

أما أن حيرج أو جييب أمام الناس فهي يف احلقيقة تذهب احلرمة، وأان أقول من ابب الفائدة: 
ال أذكر أين تكلمت خالل أكثر من عشر سنوات بني يدي أيب إال مرة أو مرتني، سألت 
سؤاال فقط، وأما غريه فال وهلل احلمد؛ ألنه أدعى للحرمة وأدعى للهيبة، واإلنسان الذي هو 

ب علم يركز، ويتعود على الفهم ابإللقاء، ولذلك يقولون: درجات الفهم أعالها وأرقاها: طال
أن يكون اإلنسان عنده استيعاب من نفسه، ال من خارج؛ ألن قضية املناقشات واحلوار 
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صحيح أهنا حترك الطالب، لكن حتركه مىت ما كان احلوار موجودا، لكن إذا كان طالب العلم 
لوم وحتركه الفوائد واحلكم، وكان متفاعال مع ذات العلم ال ملناقشة، فهذه الكامل حتركه الع

أصالة يف الفهم، وقوة يف شخصية طالب العلم، وهذا رأي ووجهة نظر، وقد ختتلف آراء 
العلماء، وكل له وجهة نظر، وصحيح أن احلوار فيه فوائد؛ منها: أن الطالب يكمل نقصه،  

الناس، وهذه عليها مالحظة؛ ألن كل ما كان طالب كما يقولون: يتشجع على مواجهة 
العلم ينتظر من هللا أن يفتح عليه فهذا أفضل، وهللا ما كنا نستطيع أن نقف أمام شخص 
أو شخصني، وكان يقال: املفروض أنك تتهيب أن تقف أمام الناس، وكان الوالد يقول يل  

رجك م يراد به وجه هللا فسيخكلمة واحدة، وأقول لكل طالب علم: اصرب، فإن كان عندك عل
هللا ولو بعد حني، وسيقبض لك من أيخذ عنك العلم، ويقيض لك من ينتفع بك، ويقيض 
لك من حيبك ويصدق حىت يف علمه وتعليمه واألخذ عنه، هذا أمر يرجع إىل معاملة اإلنسان 
مع هللا عز وجل، وهي أسباب، قد ختتلف فيها وجهات النظر، لكن أان أرى األخذ 

الحتياط والسالمة، هذا يف وجهة نظري، خاصة أن الوقت ضيق جدا، وتصوروا لو أننا اب
جلسنا نصف ساعة نناقش لذهب نصف وقت الدرس، وقد يكون الطالب يف بعض 

-األحيان حيب أن يناقش، يعين أتيت تسأله وإذا هو الذي يسألك، وأتيت تستذكر معه 
ة هلا سلبيات عديدة، وقالوا أيضا عنها: إهنا وإذا هو الذي يذاكرك، فقضية املناقش -مثال

جترئ بعض طالب العلم الذين ال حيسنون وتربزهم يف الناس، فعندما يتعود اإلنسان على 
اجلرأة ويفتح له اجملال يف حلق العلم، قد يتجرأ على الفتوى، وقد يتجرأ على العلم، ولذلك 

 ا وتضر بغريها.جتد بعض النوعيات اليت تكون هبذه املثابة تضر بنفسه

 على العموم: هذه وجهة نظر، لكن لو ترجح عندك أنك تناقش وتناظر، فكل له مشربه.

 ونسأل هللا العظيم أن يرينا الصواب وأن يوفقنا له.

 (1)وهللا تعاىل أعلم.". 
 

 "صالة الضحى-215 .540

نبياء واملرسلني، األبسم هللا الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 
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 وعلى آله وصحبه أمجعني.

 أما بعد: فيقول املصنف رمحه هللا: ]وتسن صالة الضحى[ .

من هدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن تصلى صالة الضحى، وصالة الضحى هي 
إحدى الصلوات اليت أثرت عن النيب صلى هللا عليه وسلم، ومسيت هبذا االسم من ابب 

زمانه الذي يقع فيه، كاألضحية مسيت أضحية ألهنا تذبح أضحى يوم النحر، تسمية الشيء ب
فقالوا: صالة الضحى من إضافة الشيء إىل زمانه، وهذه الصالة مجاهري السلف رمحة هللا 
عليهم من الصحابة والتابعني ومن بعدهم ومنهم األئمة األربعة على أهنا سنة، وقد ثبتت 

بعض الصحابة رضوان هللا عليهم ينكرون هذه الصالة، فيها األحاديث الصحيحة، وكان 
ومنهم عبد هللا بن عمر، فكان إذا رأى من يصليها يف املسجد حصبه ابحلصباء منكرا عليه 
وكأنه يراها بدعة، إال أنه أجيب عن فعل ابن عمر هذا من وجهني: الوجه األول: أن ابن 

م يفعلون ت صالة الضحى، فرأى كأهنعمر رضي هللا عنهما حيتمل أنه مل يبلغه النص بثبو 
أو يتكلفون فعال ال أصل له، وقد كان حريصا على متابعة النيب صلى هللا عليه وسلم فأنكر 

 على حسب علمه.

: أن ابن عمر إمنا أنكر على الناس قصدهم مسجد النيب صلى -وهو أقوى-والوجه الثاين 
علها يف  عليه وسلم مل يتكلف فهللا عليه وسلم لصالة الضحى، وذلك أن النيب صلى هللا

املسجد، فحينئذ يكون كأنه يوافق يف أصل املشروعية ولكن ينكر صفة اإليقاع، وقد يكون 
الشيء مشروعا أبصله ولكنه غري مشروع بوصفه، ومن أمثلته هذا، فحمل إنكار ابن عمر 

تفعل يف  ىرضي هللا عنه على الناس أهنم تكلفوا اجمليء إىل املسجد، مع أن صالة الضح
 البيوت.

وقد ثبتت يف صالة الضحى أحاديث: منها ما ثبت يف الصحيح عنه عليه الصالة والسالم 
أنه قال: )يصبح على كل سالمى من الناس يف كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، فبكل 
تسبيحة صدقة، وبكل حتميدة صدقة، وبكل تكبرية صدقة، وبكل هتليلة صدقة، وأمر 

هني عن املنكر صدقة، مث قال عليه الصالة والسالم: وجيزئ عن ذلك ابملعروف صدقة، و 
ركعتا الضحى( ، )فقوله: على كل سالمى( أي: مفصل، فهذه املفاصل الثالمثائة والستون 
يف اإلنسان إذا أصبحت سليمة وأنت معاىف بنعمة هللا عز وجل ثبت أداء شكرها، فمن 
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 ن سالمة أعضائك أن تفعل اخلري، فتكثر منشكر هذه النعمة اليت أنعم هللا هبا عليك م
 التسبيح والتحميد حىت تبلغ عدد هذه األعضاء، فتسبح وحتمد وتكرب وهتلل، وأتمر ابملعروف
وتنهى عن املنكر، وتعني الرجل على دابته فتحمل له متاعه عليها أو حتمله عليها، حىت 

ائة والستون عليك هبا وهي الثالمث تبلغ من الصدقات والنوافل قدر هذه النعمة اليت أنعم هللا
مفصال، فكأهنا صدقة األعضاء، فقال عليه الصالة والسالم: )وجيزئ عن ذلك ركعتا 
الضحى( ، ويف هذا دليل على فضيلة هاتني الركعتني اللتني بلغتا شكر نعمة هللا عز وجل 

 على سالمة البدن كامال، وهذا يدل على فضل الصالة.

ع ه عليه الصالة والسالم أن هللا تعاىل يقول: )اي ابن آدم! اكفين أربويف احلديث الصحيح عن
ركعات أول النهار أكفك آخره( ، أي: إن صليت أربع ركعات قربة وانفلة أول النهار كفيتك 
 هم يومك كله، سواء هم دين أم دنيا أم آخرة، فتكفاه إىل هناية هذا اليوم ابألربع ركعات.

ات يح عنه عليه الصالة والسالم: )أنه يوم الفتح اغتسل صلو وكذلك ثبت يف احلديث الصح
هللا وسالمه عليه، وسرتته فاطمة، فدخلت عليه أم هانئ يوم الفتح وهو يغتسل، فلما انتهى 
من الغسل التحف عليه الصالة والسالم بردائه فكرب وصلى مثاين ركعات( ، ومذهب طائفة 

 لك تسن هذه الصالة.من السلف أن املراد هبا ركعات الضحى، ولذ

ويف احلديث الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم أوصاه 
 بثالث، ومنها صالة الضحى.

 فصالة الضحى سنة، واألحاديث فيها صحيحة واثبتة عن النيب صلى هللا عليه وسلم.

فعلها وم عليها، أو يفقوله: )تسن( أي: فعلها سنةز واختلف العلماء: هل األفضل أن يدا
ونه : أن األفضل املداومة عليها، وك-والعلم عند هللا-أحياان ويرتكها أحياان؟ وأصح األقوال 

مل حيفظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه داوم عليها ال مينع املداومة عليها؛ ألن النيب صلى 
هو حيب أن الشيء و  هللا عليه وسلم دل على فضلها ابلسنة القولية، وقد كان يرتك فعل

يفعله خشية أن يفرتض على األمة، مع أن عدم النقل ال يدل على عدم الوجود، وهلذا 
 األفضل أن يداوم على ركعات الضحى.

 قال رمحه هللا تعاىل: ]وأقلها ركعتان وأكثرها مثان[ .

 هذه الركعات أقلها ركعتان، وأكثرها فيه للعلماء وجهان: فقيل: مثان ركعات.
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 اثنتا عشر ركعة.وقيل: 

 وهو األقوى.

 أما كوهنا تصلى ركعتان فلما ثبت يف حديث أيب هريرة: )وجيزئ عن ذلك ركعتا الضحى( .

وأما كوهنا تصلى أربعا فلما ثبت يف احلديث الصحيح الذي ذكرانه: )ابن آدم اكفين أربع 
 ركعات من أول اليوم أكفك آخره( .

)أن النيب  :-وقد ذكره الرتمذي يف الشمائل-وأما كوهنا تصلى ست ركعات فلحديث أنس 
 صلى هللا عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات( .

وأما كوهنا تصلى مثاين ركعات فلما ثبت يف الصحيح من حديث أم هانئ: )أهنا دخلت 
على النيب صلى هللا عليه وسلم يوم الفتح، وفاطمة تسرته بثوب وهو يغتسل، وفيه قالت: 

مثاين ركعات( ، وحديث أم هانئ هذا فيه وجهان للعلماء: فبعض العلماء فالتحف، مث صلى 
 يقول: هي صالة الضحى.

وكانت أم هانئ تفعل ذلك، وكان ابن عباس ال يرى الضحى، حىت دخل على أم هانئ 
 فوجدها تصليها فاعترب صالة الضحى ملا رآها تصلي هذه الثمان.

 فمذهب طائفة أن هذه الصالة صالة الضحى.

ناك وجه اثن أن هذه الصالة اليت صالها النيب صلى هللا عليه وسلم مبكة يوم الفتح إمنا وه
هي صالة الفتح، صالها شكرا هلل عز وجل أن فتح له مكة، وبلغه هذا اليوم الذي أعز فيه 
جنده وأعلى فيه كلمته ونصر فيه عبده، فكانت شكرا هلل على الفتح، ولذلك ملا فتح سعد 

مراء اجليوش أل كانوا يستحبونيوان كسرى صلى فيه هذه الثمان الركعات، بن أيب وقاص إ
والقادة أن يصلوها عند الفتح شكرا هلل عز وجل على الفتح، فهذا أحد الوجهني فيها، 

 وعلى القول أبهنا صالة الضحى تصبح صالة الضحى مثاين ركعات.

صلى ركعتني   ه وسلم: )منوتصلى اثنيت عشرة ركعة، وفيها حديث عن النيب صلى هللا علي
 كان من العابدين ... ( احلديث، وذكر فيه من صلى اثنيت عشرة ركعة.

 ولذلك قالوا: أقل الضحى ركعتان وأكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة.

 وقيل: مثان.

 وقيل: يصلي ما شاء هللا.
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 يويف هذا حديث أم املؤمنني عائشة: )أهنا ملا سئلت عن صالة الضحى قالت: )كان يصل
 أربعا، ويزيد ما شاء هللا( ، فهذا يدل على أن فيها أدىن الكمال وأعلى الكمال.

فأفضل ما يكون أن تصلى اثنيت عشرة ركعة، ومحلوا عليه قول املصطفى صلى هللا عليه 
وسلم: )من صلى هلل يف يوم ثنيت عشرة ركعة بىن هللا له قصرا يف اجلنة( ، فحملوه على هذه 

 (1)يف صالة الضحى.". الركعات اليت تكون 
 

 "جواز العمرة يف كل وقت عدا أايم التشريق للحاج-216 .541

]وتباح كل وقت وجتزئ عن الفرض[ وتباح العمرة كل وقت؛ وذلك ألن األصل الشرعي أن 
ما ورد مطلقا يف الشرع يبقى على إطالقه حىت يرد ما يقيده، ومل يرد يف الكتاب والسنة تقييد 

ن وردت النصوص بتفضيل بعض األزمنة على بعض، فالعمرة يف العمرة بزمان معني، لك
رمضان تعدل حجة مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ ملا ثبت يف الصحيح عنه عليه 
الصالة والسالم أنه قال: )عمرة يف رمضان كحجة معي( ، فأفضل أوقات العمرة رمضان، 

؛ ألن عتمار هبا فيه فضيلةقال بعض العلماء: ويلتحق برمضان عشر ذي احلجة، فإن اال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ما من أايم العمل الصاحل فيهن أحب إىل هللا عز وجل 
من هذه العشر، قالوا: اي رسول هللا! وال اجلهاد يف سبيل هللا؟ قال: وال اجلهاد يف سبيل هللا، 

ح يدل ا نص صحيح صريإال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك( قالوا: فهذ
 داللة واضحة على فضيلة العمل الصاحل، والعمرة من األعمال الصاحلة.

وقال بعض العلماء: إن العمرة يف أشهر احلج هلا فضيلة، حىت لو مل حيج؛ والسبب يف ذلك 
أن أكثر عمر النيب صلى هللا عليه وسلم وقعت يف أشهر احلج، وقد تكلم اإلمام ابن القيم  

ما نفيسا يف اهلدي النبوي، وذكر أن غالب عمره عليه الصالة والسالم كانت كعادته كال
يف ذي القعدة ويف أشهر احلج، وأن ذلك من هديه صلوات هللا وسالمه عليه، فإيقاع العمرة 
يف أشهر احلج له فضيلة أيضا، ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل التمتع لوجود هذه العمرة 

بعمرة يف أشهر احلج، وقد كان من هديه صلوات هللا وسالمه عليه فيه؛ ألن املتمتع أييت 
 إيقاع عمره يف أشهر احلج يف غالب أحواله.
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وكره بعض العلماء إيقاع العمرة يف أايم التشريق، وهذا ابلنسبة للحاج، وهو وجيه؛ والسبب 
اء يف نسك قيف ذلك أنه مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي عليه الب

احلج حىت يتمه، فإذا أمت حجه فحينئذ يتفرغ لغريه من املناسك، أما أن أييت بعمرة قبل أن 
يتم حجه يف أايم التشريق، فهذا شدد فيه طائفة من العلماء، ونصوا على كراهيته؛ وذلك 

قت و ملخالفته هلدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وإلدخاله العبادة على العبادة، وهذا ال
مما استثناه أهل العلم رمحهم هللا من األزمنة اليت تؤدي فيها العمرة، وأما سائر أوقات العام 

إيقاع  تحبونوكانوا يسفإنه جيوز إيقاع العمرة فيها، سواء وقعت ابلليل أو وقعت ابلنهار، 
ها إذا االعمرة للنساء يف الليل؛ ملكان السرت، وكانت أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها وأرض

أرادت أن تطوف ابلبيت انتظرت إىل الليل، مث أمرت القائمني على املسجد أن خيفضوا من 
أنوار املسجد ومشوعه، مث تطوف رضي هللا عنها وأرضاها طلبا للسرت، لذلك قال بعض 
العلماء: االعتمار والطواف للنساء يف الليل إذا كان أسرت هلن فهو أفضل وأكمل؛ ملا فيه 

 (1)عن فتنتهن، وكذلك افتتان غريهن ابلنظر إليهن.". من البعد 
 

 "اهلزيلة العجفاء-217 .542

 قال رمحه هللا: ]والعجفاء[ .

املراد ابلعجفاء: اهلزيلة، وهي كبرية السن، وقد جاء تقييدها يف حديث رسول هللا صلى هللا 
 سنها ووهن كربعليه وسلم بقوله: )والكسرية اليت ال تنقي( واملراد بذلك أمور: أوال: أهنا  

عظمها حىت ذهب املخ الذي يف عظامها، واملخ الذي يف العظم مما يستطاب، وله فوائد، 
يف األكل؛ فذهابه ذهاب ملادة العضو، ولذلك قالوا: إن هذا يعترب  كانوا يستحبونهوقد 

نقصاان يف اخللقة ونقصاان يف املادة؛ ألن املقصود من ذبح األضحية أن تؤكل، فإذا ذهب 
 ها.فإن ذلك يؤثر يف إجزائ -وهو من أفضل ما يستطاب فيها ومما فيه املنفعة-ا خمه

اثنيا: أهنا إذا كانت كبرية وال مخ فيها فإن حلمها ال يستطاب؛ وذلك ألن الكبرية يتغري 
حلمها مع الكرب، وحينئذ تكون يف هذه احلالة قد ذهب املقصود من ذحبها من استطابة 

 ا بعد الذبح.أكلها، وانتفاع الناس هب
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و الناقة اليت ال تنقي( فإن الشاة أو البقرة أ -ويف رواية: والكسرية-اثلثا: قوله: )والكبرية 
تكون هزيلة ألسباب: األول: أن يكون هزاهلا ابلكرب؛ فحينئذ ال إشكال يف ذلك، وقد ورد 

 النص عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكوهنا ال جتزئ.

ة بسبب املرض؛ كأن تصاب مبرض مث تضعف وتصري هزيلة ال مخ الثاين: أن تكون هزيل
فيها، وهذه ال إشكال فيها أيضا؛ ألنه قد اجتمعت فيها علتان: العلة األوىل: املرض، والعلة 

 الثانية: ذهاب خمها ونقي عظامها.

الثالث: أن تكون هزيلة اخللقة، فإذا كان هزاهلا من أجل أهنا منذ أن وجدت وهي يف اخللقة 
ضعيفة اجلسم هزيلة ولكنها طيبة اللحم، مبعىن: أهنا تطعم وأتكل املرعى، ولكنها ال تقبل 
على األكل كثريا؛ فهي هزيلة يف خلقتها، فمذهب طائفة من العلماء: أن هذا اهلزال ال 

 يؤثر، وجيوز أن يضحى مبثلها.

يف السنني  ذلك الرابع: أن يكون اهلزال بسبب اجلوع وبسبب قلة األكل واملرعى، كما يقع
اليت تكون شديدة على الناس، فقال بعض العلماء: إذا كانت هزيلة بسبب اجلوع فإنه جيوز 
أن تذبح ويضحى هبا؛ وذلك ألن هذا اهلزال ال يؤثر يف نقي عظامها صحيح أنه يف بعض 
األحيان يضعفه وقد ينقصه، ولكنه ليس انشئا عن داء وال كرب؛ فيعترب غري مؤثر وال موجب 

 (1)عدم اإلجزاء.". ل
 

 "عدم جواز اخلروج من املسجد بعد األذان للمؤذنني وغريهم-218 .543

 

Q  ،مؤذن يؤذن مث يذهب إىل بيته، ويؤدي راتبة الظهر القبلية فيه، مث أييت ويقيم الصالة
 ويقول: إن الصالة الراتبة يف املنزل أفضل، فهل هذا العمل صحيح؟

A  إخوان! االجتهاد يف األدلة واملسائل واألحكام ليس حىت املؤذنني صاروا جمتهدين! اي
لكل أحد، كان العلماء رمحة هللا عليهم الواحد منهم جيثو على ركبتيه، وال يريد أن يفيت يف 

 املسألة، وال يريد أن جيتهد، واألدلة أمامه، خوفا من هللا سبحانه وتعاىل وتورعا.

روج  صلى هللا عليه وسلم هنى عن اخلمث نقول: هذا اجتهاد خاطئ وفعل خاطئ؛ ألن النيب
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من املسجد بعد األذان، فال جيوز اخلروج بعد األذان من املسجد إال من عذر، وفعل 
الفضائل ليست بعذر، وال جيوز طلب السنة ابرتكاب النهي، وأداؤه السنة الراتبة يف املسجد 

ن املسجد رجال خرج م ملا رأى-أفضل من أدائها يف البيت، يقول أبو هريرة رضي هللا عنه 
: )أما هذا فقد عصى أاب القاسم صلى هللا عليه وسلم( ، ومن عصى الرسول -بعد األذان

صلى هللا عليه وسلم فقد عصى هللا، فما ميكن أن نقول: اطلب سنة مبعصية هللا، ولو أن 
رجال يريد أن يقبل احلجر، وعلى احلجر الطيب، وقد هني عن الطبيب للمحرم، فعليه أن 
يرتك سنة التقبيل؛ ألنه إذا تعارض املسنون مع النهي وجب تقدمي النهي، وقد بني النيب 
صلى هللا عليه وسلم هذا فقال: )إذا أمرتكم أبمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا هنيتكم عنه 
فانتهوا( ، فجعل مسألة النهي أعظم وقال تعاىل: }فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن 

[ ، فلذلك ينبغي على هذا املؤذن أن يتقي هللا، وأن يبقى يف 63]النور:تصيبهم فتنة{ 
 املسجد، وال جيوز له اخلروج.

وننبه أن األئمة واملؤذنني وطالب العلم واخلطباء هم قدوة للناس، فال ينبغي للمؤذن أن يؤذن 
يت عند أيوخيرج من املسجد، أو خيرج وجيلس خارج املسجد، أو يف غرفته اليت ابملسجد مث 

اإلقامة، وملاذا نتعاىل على الناس؟ وملاذا نتميز على الناس؟ ولذلك ينبغي ترك األماكن اخلاصة 
اليت ال يدخل منها إال اخلاصة، وال خيرج اإلنسان من املسجد بعد األذان إال من عذر، 
  ويكون هناك نوع من التحفظ والصيانة، وإذا كلف اإلنسان والية من الوالايت الشرعية،
كاألذان واإلمامة والفتيا والتعليم والتدريس، فينبغي أن ينتبه ملسألة القدوة، وجيب عليه أن 
حيفظ حق إمامته وأذانه، فهذا الذي خيرج من املسجد، هل نعلم أنه سيصلي السنة الراتبة 
يف البيت؟! وهل كل الناس سيحسن به الظن؟! والناس إذا رأوا أبم أعينهم أن املؤذن دخل 

د عند اإلقامة، فمعىن ذلك أن يتأخذوا وال يدخلوا إال عند اإلقامة؛ ألن املؤذن مل املسج
يدخل إال عند اإلقامة، فلذلك ينبغي أن نكون بعيدي النظر، وأن ننتبه هلذا، والواجب على 

 املؤذنني أن يتحفظوا ما أمكن.

صلي، فوهللا! و يوانظر إىل مسجد فيه مؤذن يؤذن، مث يبقى فيه يقرأ كتاب هللا عز وجل، أ
إنه يعظم يف عينك، ووهللا! إن من الناس من جيل املؤذن أكثر مما جيل اإلمام، مما يرى من 
حرص املؤذن على السنة، وحرصه على اخلري، وملا فيه من بشائر اخلري اليت تدل على أنه 
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ؤذان، مأهل لألذان، فعلينا أن نشكر نعمة هللا سبحانه تعاىل، فإذا جعلت إماما، أو جعلت 
فلتعلم أنك ما جعلت حبولك وال بقوتك، وإمنا بتفضيل هللا لك، وتفضيل هللا لك انبع من 
هذا الشرع والدين، فاحرص على أن حتبب الناس يف هذا الدين، واحرص على أن ينظر 
الناس هلذا الدين نظرة اهليبة ال نظرة االستخفاف، فإذا خرج املؤذن من املسجد بعد أذانه 

س ابجللوس يف املسجد، ولرمبا يطرأ أمر يف املسجد حيتاج إليه، ورمبا يطرأ أمر استخف النا
مكروه ال قدر هللا، فوجود املؤذن أمر مهم جدا، وال ينبغي يف احلقيقة اخلروج، بل وال ينبغي 
التميز هنائيا؛ ألن الدخول عند اإلقامة من هدي األئمة، ولذلك ال ينبغي أن يشاهبهم غريهم 

كما -ألن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يدخل عند إقامة الصالة، وكان بالل من الناس؛ 
إذا مسع اخلشخشة من وراء السرت أقام الصالة، حىت قال صلى هللا عليه وسلم:  -يف الصحيح

)ال تقوموا حىت تروين( ، فهذه األمور يتميز هبا األئمة وال يشاركهم فيها غريهم، وال ينبغي 
اس ونتقدم على الناس إال بتقدمي الشرع، وكان املشايخ رمحة هللا عليهم أن نتفضل على الن

يشددون يف هذا، حىت وهللا! إهنم كانوا إذا جلسوا يف جمالس مميزة، وأراد من هو قريب منهم 
من طالب العلم أن جيلس جبوارهم، فإهنم ينهرونه، وإذا جلس طالب العلم يف جملسهم قبل 

ا عليه، فال ينبغي الدخول من األماكن اخلاصة، أو التنفل يف جميئهم، شدوا عليه وأغلظو 
موضع اإلمام، فهذا يرتك لْلمام، وحنن عندما نتقدم على الناس، ونتصدر على الناس، 
فهناك شيء من اآلداب علينا أن نتحلى هبا، فال بد لطالب العلم واملؤذن ومن ينتسب 

عله فظ، ويعلم ما الذي يرتتب على فللشرع أن يكون متحليا ابألكمل، وأن يكون عنده حت
هذا، فكل شيء فيه متيز على الناس، وتصدر على الناس، سواء يف اخلروج أو الدخول، أو 
صفة اخلروج أو صفة الدخول؛ فال ينبغي أن تكون إال ملن خص هبذا احلق، فالناس هلم 

وز مام، فال جيحق، وال جيوز أن يعلو عليهم أحد إال حبق، فلو كان هناك مدخل خاص ابإل
أن يدخل كل أحد منه، فاإلمام له فضل على مجيع من يف املسجد، فإذا جاء أي واحد 
ودخل مع الشيخ من مدخله مثال، أو مع اإلمام من مدخله؛ كان هذا نوعا من التميز، 

الب ولرمبا قد يقصد به التزكية لنفسه أبنه مع الشيخ، وتكون فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، فط
التابع ملشاخيه ينبغي عليه أن حيفظ حقوق الناس، وال يتعاىل على أحد من الناس، وال  العلم

 يتميز يف صفة وال مست إال إذا فضله هللا عز وجل بذلك.
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ولذلك كان بعض العلماء يكره إذا انتهت الصالة أن يتقدم الشخص على الصف، إذا كان 
ن أن يتأخر ع وكانوا يستحبونه، يف الصف األول، إال إذا كان من ضرورة كمرض أو حنو 

الصف؛ ألنه ملا يتقدم على الصف فهذا متيز، وكذلك أداء السنة يف مكان اإلمام فيه متيز، 
ومن هنا نص بعض العلماء على أنه إذا صلى اإلمام وانتهى من األذكار، فإنه ال يبقى يف 

ىل مكان منها فلينتقل إ مصاله؛ ألنه جاز له التقدم لضرورة وحاجة وهي اإلمامة، فإذا انتهى
 آخر.

وكنا نرى بعض املشايخ الكبار، كان هلم موضع جيلسون فيه للفتوى، وما جيلس أحدهم يف 
نفس املصلى، وكانوا يتكئون على سارية، أو مكان خمصوص جيلسون فيه بعد اجلمعة أو 

تميز على ي بعد الصالة، فينتقل الشيخ إىل هذا املكان وجيلس فيه، فالسائل أيتيه فيه، وال
 الناس، وهذا من التورع، والناس هلم حقوق وال ينبغي التعايل عليهم، إال ابستحقاق شرعي.

فالواجب على املؤذن: أال جيتهد يف فهم النصوص بغري علم، ومن قال يف الدين برأيه فقد 
أخطأ ولو أصاب، ويف ذلك حديث، واحلديث تكلم يف سنده، لكن العمل عليه عند أهل 

ومعىن ذلك: أنه أخطأ ابجلرأة على االجتهاد، وهو ليس من أهل االجتهاد، ولو العلم، 
أصاب احلق، فهذه اإلصابة شيء آخر، ولكننا نتكلم عن كونه اجتهد وهو ليس أبهل 

 لالجتهاد، كمن يتعاطى أسباب الضرر، وهو يعلم أنه ال يتحفظ منها.

نفسه،  ه، حىت ال يكون ضاال يففعلى اإلنسان أن يتقي هللا عز وجل، فال جيتهد من عند
 وقد جيعله هللا مضال لغريه والعياذ ابهلل! إذا مل يتحفظ.

نسأل هللا العظيم رب العرش الكرمي أن يقينا من الزلل، وأن يوفقنا يف القول والعمل، وآخر 
دعواان أن احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وآله وصحبه 

 (1)". أمجعني.
 

"االحد آخر رجب سنة تسع وستني واربع مائة تويف رمحه هللا ببغداد يوم -219 .544
األحد: وقيل ليلة األحد احلادي والعشرين من مجادى اآلخرة وقيل االوىل سنة ست وسبعني 
واربع مائة ودفن من الغد واجتمع يف الصالة عليه خلق عظيم: قيل وأول من صلى عليه 

                                         
 245/21شرح زاد املستقنع للشنقيطي  (1)



549 

 

 ي أبمر هللا: ورؤي يف النوم وعليه ثياب بيض فقيل له ما هذا فقال عزأمري املؤمنني املقتد
العلم فهذه أحرف يسرية من بعض صفاته أشرت هبا إىل ما سواها من مجيل حاالته وقد 
بسطتها يف هتذيب األمساء واللغات ويف كتاب طبقات الفقهاء فرمحه هللا ورضي عنه وأرضاه 

 دار كرامتهومجع بيين وبينه وسائر أصحابنا يف 

* وقد رأيت أن أقدم يف أول الكتاب فصوال: تكون حملصله وغريه من طاليب مجيع العلوم 
وغريها من وجوه اخلري ذخرا وأصوال: وأحرص مع اإليضاح على اختصارها وحذف األدلة 
والشواهد يف معظمها خوفا من انتشارها مستعينا ابهلل متوكال عليه مفوضا أمري إليه فصل 

الص والصدق وإحضار النية يف مجيع األعمال البارزة واخلفية( قال هللا تعاىل )وما )يف اإلخ
أمروا إال ليعبدوا هللا خملصني له الدين( وقال تعاىل )فاعبد هللا خملصا( وقال تعاىل )ومن خيرج 
من بيته مهاجرا إىل هللا ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على هللا( وروينا عن أمري 

منني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه " قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول املؤ 
إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل 
هللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه " 

فق على صحته جممع على عظم موقعه وجاللته وهو إحدى قواعد اإلميان حديث صحيح مت
 وأول دعائمه وآكد األركان

* قال الشافعي رمحه هللا يدخل هذا احلديث يف سبعني اباب من الفقه: وقال أيضا هو ثلث 
 العلم: وكذا قاله أيضا غريه وهو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم.

 قيل ثالثة وقيل أربعة وقيل اثنان وقيل حديث: وقد مجعتها كلها يفوقد اختلف يف عدها ف
جزء األربعني فبلغت أربعني حديثا ال يستغين متدين عن معرفتها ألهنا كلها صحيحة جامعة 
قواعد اإلسالم يف األصول والفروع والزهد واآلداب ومكارم األخالق وغري ذلك وإمنا بدأت 

ام دمي أسالفنا من العلماء رضي هللا عنهم وقد ابتدأ به إمهبذا احلديث أتسيا أبئمتنا ومتق
انوا كأهل احلديث بال مدافعة أبو عبد هللا البخاري صحيحه ونقل مجاعة أن السلف 

 افتتاح الكتب هبذا احلديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه هللا يستحبون
ي رمحه اإلمام أيب سعيد عبد الرمحن بن مهدتعاىل جبميع أعماله البارزة واخلفية: وروينا عن 

هللا قال لو صنفت كتااب بدأت يف أول كل ابب منه هبذا احلديث: وروينا عنه أيضا قال من 
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راد أن يصنف كتااب فليبدأ هبذا احلديث: وقال االمام أبو سليمان امحد بن إبراهيم بن 
نا يستحبون كان املتقدمون من شيوخاخلطاب اخلطايب الشافعي اإلمام يف علوم رمحه هللا تعاىل  

تقدمي حديث األعمال ابلنيات أمام كل شئ ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم احلاجة إليه 
 (1)يف مجيع أنواعها". 

 

"وتسمى على نزاع فيه احلجون الثاين املشرف على املقربة املسماة ابملعالة، -220 .545
نية كدى ه ولو إىل عرفة على ما فيه من ثوإن مل يكن بطريقه وخيرج، وإن مل تكن على طريق

ابلضم والقصر والتنوين وعدمه، وهو املشهور اآلن بباب الشبيكة لالتباع فيهما ورغم أن 
دخوله من العليا اتفاقي؛ ألهنا بطريقه ترده املشاهدة القاضية أبنه ترك طريقه الواصلة إىل 

لك وال ينايف صعوبتها وسهولة تالشبيكة وعرج عنها إىل تلك اليت ليست بطريقه قصدا مع 
ند جميئه من اجلعرانة ع -صلى هللا عليه وسلم  -طلب التعريج إليها السابق أنه مل حيفظ عنه 

حمرما ابلعمرة وال من مىن عند نفره؛ ألنه ال يلزم من عدم النقل عدم الوقوع فهو مشكوك 
معلوم وإىل  من السفلى إنهفيه وتعرجيه إليها قصدا أوال معلوم فقدم وكذا يقال يف اخلروج 

عرفة أو غريها إنه مشكوك فيه فقدم املعلوم وما قيس به وحكمته اإلشعار بعلو قدر ما 
أن  - رضي هللا عنهما -يدخله على غريه ويف اخلروج ابلعكس أو ما جاء عن ابن عباس 

ن يؤذن يف الناس أإبراهيم صلى هللا على نبينا وعليه وسلم ملا أمره هللا تعاىل بعد بنائه الكعبة 
ابحلج كان نداؤه على الثنية العليا فأوثرت ابلدخول منها لذلك كما أوثر لفظ لبيك قصدا 
إلجابة ذلك النداء كما مر وال ينايف ذلك رواية أنه اندى على مقامه أيها الناس إن هللا كتب 

ن على كل ذعليكم احلج إىل بيته فحجوا فأجابته النطف يف األصالب بلبيك الحتمال أنه أ
منها ومقامه هو حجره املنزل إليه من اجلنة كما أييت وعلم مما تقرر ندب التعريج ملن ليست 
على طريقه للدخول ال للغسل؛ ألن حكمة الدخول ال تتأتى إال بسلوكها خبالف الغسل 

 ويسن أن يدخل ولو يف العمرة هنارا

وقوله وعدمه )قوله: وتسمى إخل( عبارة النهاية واملغين،  وإن مل تكن إىل من ثنيةQـــــــــــــــــــــــــــــ
 وهي الثنية العليا، وهي موضع أبعلى مكة اهـ.
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)قوله: والتنوين وعدمه( عبارة حاشيته وجيوز صرفها وعدمه سم )قوله: ولو إىل عرفة( جزم 
يل سم مبه يف املختصر واحلاشية واعتمد العالمة عبد الرءوف استثناء اخلروج لعرفات وإليه 

 وقال النووي يف التعميم إنه غريب بعيد وانئي )قوله: ابلضم إخل( ، وهي الثنية السفلى والثنية
 الطريق الضيق بني اجلبلني هناية ومغين.

)قوله: وال ينايف طلب التعريج إخل( أما ما أفاده من عدم املنافاة ملا يف اجلعرانة فواضح لوقوعها 
ن العليا يف النفر من مىن وخروجه من السفلى يف الذهاب خيفة وأما ابلنسبة إىل دخوله م

إىل عرفة فيبعد عادة كل البعد وقوعه وعدم اإلطالع عليه، وإن أمكن عقال مث رأيت احملشي 
سم قال قوله وال يلزم من عدم النقل عدم الوقوع ال خيفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد 

ه وقوله ري فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقلوأنه لو وقع لنقل؛ ألنه حيتاج إىل دوران كث
فقدم املعلوم إخل قد يقال إمنا يتضح املعلوم يف املوضعني لو عم أو مل يظهر الفرق مع أنه ال 
عموم والفرق قريب جدا، فإن دخوله أوال منها مل حيتج فيه لتعريج كثري وخروجه من السفلى 

ج كثري  لعرفة، فإنه حيتاج لدوران وتعري لسفره كذلك خبالف دخوله إليها من مىن وخروجه
كما هو معلوم ملن عرف ما هناك انتهى اهـ بصري )قوله السابق( أي يف قوله كما هو 

 األفضل ويف قوله، وإن مل تكن بطريقه )قوله: فهو إخل( أي جميئه من اجلعرانة ومىن.

من  ي الدخول)قوله: وما قيس به( لعل األنسب إسقاط لفظة ما )قوله: وحكمته إخل( أ
ثنية كداء ابملد عبارة النهاية واملغين فيه أي اخلروج ويف الدخول مما مر الذهاب من طريق 
واإلايب من أخرى كما يف العيد وغريه وخصت العليا ابلدخول لقصد الداخل موضعا على 

قوله ب -عليه الصالة والسالم  -املقدار واخلارج عكسه وألن العليا حمل دعاء إبراهيم 
[ كما روي عن ابن عباس فكان 37اجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم{ ]إبراهيم: }ف

الدخول منها أبلغ يف حتقيق استجابة دعاء إبراهيم وألن الداخل منها يكون مواجها لباب 
الكعبة وجهته أفضل اجلهات اهـ وكذا يف املغين إال قوله واملعىن إىل وخصت وقوله وألن 

نايف ذلك رواية أنه اندى إخل( إن كان النداء على العليا بيا أيها الداخل إخل )قوله: وال ي
الناس إخل كان منافيا حبسب الظاهر واحتاج إىل اجلمع ابحتمال التكرر، وإن كان بقوله 

[ اآلية كما رواه السهيلي عن 37تعاىل }فاجعل أفئدة من الناس هتوي إليهم{ ]إبراهيم: 
 لنهاية واملغين وأقروه فال منافاة أصال كما هو واضحابن عباس ونقله يف شرح الروض أي وا
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 بصري.

)قوله: ندب التعريج( إىل قوله ومنازعة إخل يف النهاية واملغين )قوله:؛ ألن حكمة الدخول( 
أي السابق آنفا )قوله: خبالف الغسل( أي، فإن حكمته النظافة، وهي حاصلة يف كل 

ن حيرتز يف دخوله عن اإليذاء بدابته أو موضع هناية )قوله: ويسن أن يدخل إخل( أي وأ
غريها ويتلطف مبن يزامحه وميهد عذره وأن يستحضر عند وصوله احلرم ومكة وعند رؤية 
البيت ما أمكنه من اخلشوع واخلضوع بقلبه وجوارحه لرب هذه األمكنة داعيا متضرعا 

ذلك بني   فرق يفويتذكر شرفها على غريها وانئي )قوله: هنارا إخل( ظاهر إطالقهم أنه ال
الرجل واملرأة وينبغي كما قال األذرعي أن يكون دخول املرأة يف حنو هودج ليال أفضل مغين 
قال السيد البصري ومل يذكر أصحابنا أنه يسن اخلروج منها ليال أو هنارا لكن أخرج سعيد 

ـ حاشية هدخوهلا هنارا واخلروج منها ليال ا كانوا يستحبونبن منصور عن إبراهيم النخعي 
اإليضاح وقد يقال إطالق قوهلم يندب أن يكون السفر يف أول النهار صادق مبكة بصري 

 -وسلم  صلى هللا عليه -أنه »أقول حديث صحيح البخاري وسنن أيب داود كالصريح يف 
 خرج يف حجة

ي من ن كداء للجائقوله: وال ينايف طلب التعريج إخل( يدل على طلب الدخول مSـــــــــــــــــــــــــــــ
مىن ولو يوم النفر واخلروج من كدى للخارج إىل عرفة )قوله:؛ ألنه ال يلزم من عدم النقل 
عدم الوقوع( ال خيفى أن وقوع ذلك من أبعد البعيد وأنه لو وقع لنقل؛ ألنه حيتاج لدوران  

قال إمنا ي كبري فهو مما يستغرب وتقضي العادة بنقله )قوله: فقدم املعلوم وما قيس به( قد
يتضح تقدمي املعلوم يف املوضعني لو عم أو مل يظهر الفرق مع إنه ال عموم والفرق قريب 
جدا، فإن دخوله أوال منها مل حيتج فيه لتعريج كبري وخروجه من السفلى لسفره كذلك خبالف 

 (1)دخوله". 
 

 "انتهى.-221 .546

الرتمذي عن  سرج. وروى ويف الصحاح اعروريت الفرس ركبته عرايان، وفرس عري ليس عليه
جع تبع جنازة ابن الدحداح ماشيا، ور  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النيب »جابر بن مسرة 
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 ، وقال: حديث حسن. والدحداح مبهمالت وفتح الدال.« على فرس

 

)وال أبس ابتباع املسلم( بتشديد املثناة )جنازة قريبه الكافر( هو معىن قوله يف الروضة وشرح 
ال: ق -رضي هللا عنه  -األصحاب: ال يكره، روى أبو داود وغريه عن علي  املهذب عن

فقلت: إن عمك الضال قد مات، فقال اذهب  -صلى هللا عليه وسلم  -أتيت النيب »
 قال يف شرح املهذب إسناده ضعيف. وقال غريه: حسن« فواره

 

نيا، بل أمور الد )ويكره اللغط يف اجلنازة( وعبارة الروضة يف املشي معها واحلديث يف
املستحب الفكر يف املوت وما بعده وفناء الدنيا وحنو ذلك، ويف شرح املهذب عن قيس بن 

ون رفع كانوا يكره  -رضي هللا عنهم  -عباد بضم العني وختفيف املوحدة أن الصحابة 
 خفض الصوت عندها. كانوا يستحبونالصوت عند اجلنائز، وعن احلسن أهنم 

 

املثناة )بنار( قال يف الروضة يف جممرة أو غريها، ويف شرح املهذب: يكره )وإتباعها( بسكون 
البخور يف اجملمرة بني يديها إىل القرب وعنده حال الدفن ألنه يتفاءل بذلك فأل السوء، ويف 

بيهقي لكن فيه جمهوالن. وروى ال« ال تتبع اجلنازة بصوت وال انر»سنن أيب داود مرفوعا: 
ا. : ال تتبعوين بصارخة وال جممرة، وال جتعلوا بيين وبني األرض شيئعن أيب موسى أنه وصى

وروى مسلم يف كتاب اإلميان بكسر اهلمزة عن عمرو بن العاص قال: إذا أان مت فال 
 تصحبين انر وال انئحة

 

. )ولو اختلط مسلمون بكفار( كأن اهندم عليهم سقف ومل يتميزوا )وجب( للخروج عن 
الصالة( عليهم )فإن شاء، صلى على اجلميع( دفعة )بقصد الواجب )غسل اجلميع و 

املسلمني( منهم )وهو األفضل واملنصوص أو على واحد فواحد انواي الصالة عليه إن كان 
مسلما ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلما( ويغتفر الرتدد يف النية للضرورة وقوله وهو 

 وقال:األفضل واملنصوص، زاده يف الروضة على الرافعي 

 مثله. وصورته ما يعهد يف بالد الريف عند العوام من كونه ثواب على جريدSـــــــــــــــــــــــــــــ
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. قوله: )وروى الرتمذي إخل( أفاد به أن االنصراف بعد الدفن ال بعد الصالة كما يفهمه 
 احلديث األول

 

اة( ألنه قوله: )بتشديد املثن. قوله: )وال أبس( فهو مباح، وعليه محل األمر يف احلديث. 
التابع ال إبسكاهنا املوهم أن التابع غريه أيمره مثال. قوله: )قريبه الكافر( وكالقريب الزوج 
واجلار والصديق والويل والعبد وزايرة قربه كذلك، وخرج غريهم من األجانب فيحرم ملا فيه 

ل ابن ا فيها من االتعاظ. وقامن التعظيم، وبذلك فارق جواز زايرة قبورهم أي مع الكراهة مل
 حجر ابحلرمة فيها أيضا وضعف.

 

قوله: )ويكره اللغط( هو بسكون الغني املعجمة وفتحها: األصوات املرتفعة. ويقال: فيه 
ليه وسلم صلى هللا ع -لغاط بوزن كتاب وسواء كان ابلقراءة أو الذكر أو الصالة على النيب 

 والذكر سرا . قال شيخنا الرملي: ويندب القراءة-

 

. قوله: )بنار( أي إال حلاجة كسراج ومشعة ملشي أو دفن ليال، والتبخري لنحو رائحة كريهة. 
 وقد مر ندب التبخري عنده من أول موته إىل دفنه.

 

قوله: )ومل يتميزوا( ليس اجلمع يف هذا وما قبله قيدا قال بعض مشاخينا، ويكفي التمييز 
وج عن الواجب( أي مع جواز ضده فال معارضة فيه، وال ابالجتهاد فراجعه. قوله: )للخر 

معارضة يف الصالة أيضا. قوله: )غسل اجلميع( وما جيب من مثن املاء وغريه من مؤن التجهيز 
من كفن ومحل ودفن يف تركة كل، وإن مل يكن واجبا يف الكافر للضرورة، فإن مل يكن تركة 

 لى أغنياء املسلمني كما مر.فعلى من عليه نفقته، مث على بيت املال، مث ع

ويف ابن حجر أنه ال بد من قرعة وأنه يغتفر التفاوت للضرورة أيضا فراجعه فإن فيه نظرا 
 ظاهرا. قوله: )اغفر له إن كان مسلما( فيه نظر ألن

 أو ارتفاعهQـــــــــــــــــــــــــــــ

 

رضي هللا  -القرابة، ألن عليا قوله: )روى أبو داود إخل( قال اإلسنوي: ليس فيه دليل ملطلق 
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كان جيب عليه ذلك، كما جيب عليه القيام مبؤنته يف حال احلياة، ونبه على أنه جيوز   -عنه 
 أيضا زايرة قربه كما قاله يف شرح املهذب نقال عن األكثرين.

 

قوله: )بل املستحب إخل( زاد اإلسنوي نقال عن شرح املهذب فال يرفع صوت بقراءة وال 
 غريها. ذكر وال

)فائدة( اللغط بسكون الغني وفتحها: هو األصوات املرتفعة، ويقال: فيه لغاط على وزن  
 كتاب قاله اجلوهري.

 

قول املنت: )ولو اختلط إخل( انظر املؤنة هنا على من وماذا جيب على أولياء املسلمني مع 
كما   )ويغتفر( أيعدم معرفة أعيان املوتى؟ . قول املنت: )مسلمون( أي ولو واحدا. قوله: 

 (1)اغتفر ذلك يف الزكاة حنو: نويت هذا عن مايل الغائب إن كان ابقيا، وإال". 
 

قال مسدد: وثنا هشيم، عن املغرية، عن إبراهيم "أنه كان ال يرى  - 663"-222 .547
 أبسا أن يغتسل الرجل قبل امرأته، مث يستدفئ هبا قبل أن تغتسل ".

 هذا إسناد رجاله ثقات.

وثنا عبد هللا بن داود، عن األعمش، عن جماهد، عن عبد هللا بن عمرو قال:  قال: - 664
 "الغسل من مخس: احلجامة، واحلمام، واجلنابة، واملوتى أواجلمعة ".

 حبونوكانوا يستفذكرت ذلك إلبراهيم، فقال: "ما كانوا يعدون غسال واجبا إال اجلنابة، 
 غسل يوم اجلمعة".

مسعر بن كدام، عن بكري بن األخنس، حدثين املعرور قال: وقال: ثنا حيىي، عن  - 665
 قال عمر: "أما أان فأحفن على رأسي ثالث حفنات "

وقال أبو بكر بن أيب شيبة: ثنا وكيع، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أيب  - 666
 سعيد اخلدري قال: "سأله رجل عن الغسل من اجلنابة، فقال: ثالاث. فقال الرجل: إين كثري

 أكثر شعرا منك وأطيب ". -صلى هللا عليه وسلم  -الشعر. فقال: كان رسول هللا 
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 وأمحد بن حنبل، وعطية هو العويف ضعيف.

قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن محيد الطويل، عن أنس "أن وفد ثقيف  - 1/  667
ان فأفيض أما أقالوا: اي رسول هللا، إن أرضنا أرض ابردة، فما يكفينا من غسل اجلنابة؟ قال: 

 (1)على رأسي ثالاث".". 
 

آخر )مي( : ]مي يف العلم[ : ثنا هارون، عن حفص، عن  - 23833"-223 .548
األعمش، قال: ما مسعت إبراهيم يقول قط حالل وال حرام، ولكن كان يقول: كانوا 

 (2). وكانوا يستحبون."يكرهون، 
 

 أرطاة وغريهم. "بن أيب الفرات، وحممد بن إسحاق بن يسار، وحجاج بن-224 .549

الثالث: هذا احلديث استحب العلماء أن تستفتح به املصنفات وممن ابتدأ به: إمام احلديث 
انوا كونقل مجاعات من السلف )أهنم( « صحيحه»بال مدافعة أبو عبد هللا البخاري يف 

افتتاح الكتب هبذا احلديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. وقال اإلمام أبو  يستحبون
يد عبد الرمحن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتااب فليبدأ هبذا احلديث، وقال: لو سع

 صنفت كتااب لبدأت يف كل ابب منه هبذا احلديث.

وقال اخلطايب: كان املتقدمون من شيوخنا يستحبون تقدمي هذا احلديث أمام كل شيء )ينشأ 
 ويبتدأ( من أمور الدين لعموم احلاجة إليه يف مجيع أنواعها.

الرابع: هذا احلديث أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم، وقد اختلف يف عدها. فقيل 
احلالل »، وحديث « من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه»ثالثة: هذا احلديث وحديث 

 « .بني واحلرام بني

 (3)قال احلافظ محزة بن حممد الكناين: مسعت أهل العلم يقولون:". 
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)املهذب( : هو ابن عمه يعين جمازا فإهنما جيتمعان يف نفيل  "وقال صاحب -225 .550
 كما قررانه.

 األثر السادس:

 : وذكر صاحب )التهذيب( أن يف غسل احلجامة أثرا.-رمحه هللا  -قال الرافعي 

وهو كما قال وهو: عن عبد هللا بن )عمرو( بن العاصي، كما رواه البيهقي بسنده إىل )أيب( 
ن جماهد، عنه )أنه( قال: كنا نغتسل من مخس من احلجامة، معاوية، عن األعمش، ع

واحلمام، ونتف اإلبط، ومن اجلنابة، ويوم اجلمعة. قال األعمش: فذكرت ذلك إلبراهيم 
وم أن يغتسلوا ي كانوا يستحبونفقال: ما كانوا يرون غسال واجبا إال من اجلنابة، وإن 

اغتسل »د، عن عبد هللا بن عمرو قال: اجلمعة. )مث رواه بسنده إىل األعمش، حدثين جماه
 وقد تقدم يف الغسل رفعه من حديث« . من احلمام واجلمعة( ، واجلنابة، واحلجامة، واملوسى

 فراجعه من مث. -رضي هللا عنها  -عائشة 

 خامتة رأيت أن أختم هبا الباب، فيما جاء فيمن فاتته اجلمعة ماذا يفعل فيه؟

 (1)هللا عنهما.".  رضي -عن مسرة بن جندب وعائشة 
 

"وقد أسلفنا هلذا طريقا آخر من رواية ابن ماجه يف اجلزء الذي قبله، وهو -226 .551
 احلديث السادس بعد الستني من أحاديث هذا الباب.

عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكم « سننه»ومنها: ما رواه سعيد بن منصور يف 
أن يقال  كانوا يستحبوننصرف الناس عنه؛ إذا سوي على امليت قربه وا»بن عمري، قالوا: 

 -رات ثالث م -للميت عند قربه: اي فالن، قل: ال إله إال هللا، أشهد أن ال إله إال هللا 
قل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد ). )مث ينصرف(( . فهذه شواهد حلديث أيب أمامة 

 إسناده ليس ابلقائم، ولكنه املذكور، قال الشيخ تقي الدين بن الصالح: هذا احلديث
: هذا  «شرح املهذب»)يعتضد( بشواهد وبعمل أهل الشام به قدميا. وقال النووي يف 

احلديث وإن كان ضعيفا فيستأنس به، وقد اتفق علماء احملدثني وغريهم على املساحمة يف 
ام شأحاديث الفضائل والرتغيب والرتهيب، ال سيما وقد اعتضد بشواهد، ومل يزل أهل ال
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 على العمل هبذا يف زمن من يقتدى به وإىل اآلن.

 (1):". -يعين: ابن حنبل  -قلت: لكن قال األثرم: قلت أليب عبد هللا 
 

أخربان أبو الفتح: عبدوس بن عبد هللا اهلمداين قدم علينا، ثنا أبو  -1809"-227 .552
ب األصم، يعقو بكر بن حممد بن أمحد بن محرويه الطوسي قدم علينا مهذان، ثنا حممد بن 

ثنا العباس، ثنا حممد، ثنا عقبة، ثنا محاد قال: حدثين من مسع عمرو بن شعيب، عن أبيه، 
 عن جده، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:

))ما من مؤمن وال مؤمنة أصبح أو أمسى صائما إال وله عند هللا دعوة مستجابة عند إفطاره، 
يعطيه يف آجل آخرته. قال: وكان عبد هللا بن عمر إما أن يعطيه يف عاجل دنياه، وإما أن 

 (2)أن يقول: اي واسع املغفرة اغفر يل(( .".  كانوا يستحبونيقول:  -رضي هللا عنه–
 

"ويف ابن أيب شيبة من طريق أيب صاحل عن جابر ويف ثقات ابن حبان أن -228 .553
 احدة.بعض السلف سئل عن معناه فقال معناه أنه ال جيمعه والفجار يف دار و 

وقال اخلطايب معناه أحسنوا أعمالكم حىت حيسن ظنكم بربكم فمن أحسن عمله حسن ظنه 
ويف الباب عن أنس رويناه يف اخللعيات بسند فيه نظر ويف  1بربه ومن ساء عمله ساء ظنه

وروى ابن أيب الدنيا  2الصحيحني عن أيب هريرة مرفوعا "قال هللا أان عند ظن عبدي يب" 
له عند موته أن يلقنوا العبد حماسن عم كانوا يستحبونضرين عن إبراهيم قال يف كتاب احملت

لكي حيسن ظنه بربه وعن سوار بن معتمر قال يل أيب حدثين ابلرخص لعلي ألقى هللا وأان 
 حسن الظن به.

قوله استحب بعض التابعني قراءة سورة الرعد انتهى واملبهم املذكور هو أبو الشعثاء جابر 
ب ابن عباس أخرجه أبو بكر املروزي يف كتاب اجلنائز له وزاد فإن ذلك ختفيف بن زيد صاح

عن امليت وفيه أيضا عن الشعيب قال كانت األنصار يستحبون أن يقرءوا عند امليت سورة 
 البقرة وأخرج املستغفري يف فضائل القرآن أثر أيب الشعثاء املذكور حنوه.
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ض أاب سلمة ملا مات مسلم من رواية أم سلمة حديث أنه صلى هللا عليه وسلم أغم - 736
قالت دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أيب سلمة وقد شق بصره فأغمضه مث قال: 

 "إن الروح إذا

__________ 

" 330، 3/293" وأمحد "4167" كتاب الزهد: ابب التوكل واليقني، حديث "1395= 
" 5/87" وأبو نعيم يف "احللية" "636" رقم "2/403" وابن حبان "1779والطيالسي "

" والبغوي 1011" رقم "8 -2/7" ويف "الشعب" "3/378والبيهقي يف "السنن الكربى" "
 بتحقيقنا" كلهم من طريق أيب سفيان عن جابر مرفوعا. -3/204يف "شرح السنة" "

 " كتاب اجلنة وصفة نعيمها: ابب األمر حبسن الظن ابهلل تعاىل4/2206وأخرجه مسلم "
" والبيهقي يف "السنن 390، 334، 3/325" وأمحد "82/2877عند املوت، حديث "

 " من طريق أيب الزبري عن جابر به.3/378الكربى" "

 ".1/301ينظر معامل السنن "1

" كتاب التوحيد: ابب قول هللا تعاىل: }وحيذركم هللا نفسه{ 13/395أخرجه البخاري "2
" كتاب الذكر والذكر والدعاء ابب 4/2061" ومسلم "7405[ حديث "28]آل عمران: 

" كتاب الدعوات: 5/581" والرتمذي "21/2675احلث على ذكر هللا تعاىل، حديث "
" وابن 413، 2/251" وابن ماجة "3603ابب يف حسن الظن ابهلل عز وجل، حديث 

" والبغوي يف "شرح السنة" 811" رقم "3/93" وابن حبان "7خزمية يف "التوحيد" "ص
 بتحقيقنا" كل من طريق األعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا. -3/81"

 وقال الرتمذي: حديث حسن صحيح.

" كتاب الذكر والدعاء، ابب احلث على ذكر هللا تعاىل، حديث 4/2061وأخرجه مسلم "
" من طريق 524، 2/516" وأمحد "85" والبخاري يف "خلق أفعال العباد" "ص 2675"

 (1)يب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا.". زيد بن أسلم عن أ
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وإسناده  1"فإن مل يعرف أمه قال ينسبه إىل أمه حواء اي فالن بن حواء"-229 .554
صاحل وقد قواه الضياء يف أحكامه وأخرجه عبد العزيز يف الشايف والراوي عن أيب أمامة سعيد 
األزدي بيض له ابن أيب حامت ولكن له شواهد منها ما رواه سعيد بن منصور من طريق راشد 

انوا كوغريمها قالوا إذا سوي على امليت قربه وانصرف الناس عنه  بن سعد وضمرة بن حبيب
أن يقال للميت عند قربه اي فالن قل ال إله إال هللا قل أشهد أن ال إله إال هللا  يستحبون

 ثالث مرات قل ريب هللا وديين اإلسالم ونبيي حممد مث يصرف.

تم م "إذا دفنتموين ورششوروى الطرباين من حديث احلكم بن احلارث السلمي أنه قال هل
روى ابن ماجه من طريق  2على قربي املاء فقوموا على قربي واستقبلوا القبلة وادعوا يل"

قام إىل  3سعيد بن املسيب عن ابن عمر يف حديث سبق بعضه وفيه فلما سوى اللنب عليها
اان و جانب القرب مث قال اللهم جاف األرض عن جنبيها وصعد روحها روحها ولقها منك رض

 .4وفيه أنه رفعه ورواه الطرباين
ويف صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال هلم يف حديث عند موته "إذا دفنتموين 
أقيموا حول قربي قدر ما ينحر جزور ويقسم حلمها حىت أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع 

لت ألمحد م قوقد تقدم حديث "واسألوا له التثبت فإنه اآلن يسأل" وقال األثر  5رسل ريب"
هذا الذي يصنعونه إذا دفن امليت يقف الرجل ويقول اي فالن بن فالنة قال ما رأيت أحدا 
يفعله إال أهل الشام حني مات أبو املغرية يورى فيه عن أيب بكر بن أيب مرمي عن أشياخهم 

 .6أهنم كانوا يفعلونه وكان إمساعيل بن عياش يرويه يشري إىل حديث أيب أمامة
ختيار أن يدفن كل ميت يف قرب كذلك فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مل أره قوله اال

 هكذا لكنه

__________ 

" وقال اهليثمي يف "اجملمع" 7979" رقم "299-8/298أخرجه الطرباين يف "الكبري" " 1
 ": ويف إسنناده مجاعة مل أعرفهم.3/48"

 ": ال يصح رفعه.1/145وقال ابن القيم يف "الزاد" "

" من طريق عطية الرعاء عن احلكم 3171" رقم "3/241أخرجه الطرباين يف "الكبري" "2
 بن احلارث السلمي به.
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 ": رواه الطرباين يف الكبري وفيه عطية الرعاء ومل أعرفه.3/47وقال اهليثمي يف "اجملمع" "

 يف األصل: عليه. 3

ال امليت القرب، حديث " كتاب اجلنائز: ابب ما جاء يف إدخ1/495أخرجه ابن ماجة " 4
" كالمها من طريق محاد بن عبد الرمحن 13094" والطرباين يف "املعجم الكبري" "1553"

 الكليب ثنا إدريس األودي عن سعيد بن املسيب عن ابن عمر به.

": هذا إسناد فيه محاد بن عبد الرمحن وهو متفق على 1/505قال البوصريي يف "الزوائد" "
 تضعيفه.

نووي" كتاب اإلميان ابب كون اإلسالم يهدم ما قبله، حديث  -2/179م "أخرجه مسل 5
"121." 

 (1)تقدم خترجيه.".  6
 

 الدنيا وروى ابن أيب« قال هللا أان عند ظن عبدي يب»"عن أيب هريرة مرفوعا: -230 .555
مله عند أن يلقنوا العبد حماسن ع كانوا يستحبونيف كتاب احملتضرين عن إبراهيم قال: 

ي حيسن ظنه بربه، وعن سوار بن معتمر قال يل أيب: حدثين ابلرخص، لعلي ألقى موته، لك
 هللا وأان حسن الظن به.

قوله: استحب بعض التابعني قراءة سورة الرعد، انتهى. واملبهم املذكور هو أبو الشعثاء جابر 
ك لبن زيد، صاحب ابن عباس، أخرجه أبو بكر املروزي يف كتاب اجلنائز له، وزاد: فإن ذ

ختفيف عن امليت، وفيه أيضا عن الشعيب قال: كانت األنصار يستحبون أن يقرءوا عند 
 امليت سورة البقرة، وأخرج املستغفري يف فضائل القرآن أثر أيب الشعثاء املذكور حنوه.

« . أغمض أاب سلمة ملا مات -صلى هللا عليه وسلم  -أنه »حديث:  -( 7) - 737
 سلمة على أيب -صلى هللا عليه وسلم  -دخل رسول هللا »ت: مسلم من رواية أم سلمة قال

 احلديث.« وقد شق بصره فأغمضه، مث قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر

 )* * *( )فائدة( :

إذا حضرمت مواتكم فأغمضوا البصر، فإن البصر »روى ابن ماجه عن شداد بن أوس مرفوعا: 
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فيه محد واحلاكم والطرباين يف األوسط، والبزار، و وأخرجه أيضا أ« . يتبع الروح، وقولوا خريا
 قزعة بن سويد.

215 - 738 - (8 )- ."(1) 
 

 إال من هذا الوجه. قوله: ويستحب أن -صلى هللا عليه وسلم  -"عن النيب -231 .556
ا: اي عبد هللا اي ابن أمة هللا اذكر ما خرجت عليه من الدني»يلقن امليت بعد الدفن، فيقال: 

إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا، وأن اجلنة حق، وأن النار حق، وأن البعث شهادة أن ال 
حق، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن هللا بعث من يف القبور، وأنك رضيت ابهلل راب، 
وابإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، وابلقرآن إماما، وابلكعبة قبلة، وابملؤمنني إخواان. ورد به اخلرب 

وا يب  إذا أان مت فاصنع»؛ الطرباين عن أيب أمامة: « -صلى هللا عليه وسلم  -عن النيب 
صلى هللا  -أن نصنع مبواتان أمران رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -كما أمران رسول هللا 

فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم الرتاب على قربه، فليقم أحدكم  -عليه وسلم 
ن اي فالن بن فالنة، فإنه يسمعه وال جييب، مث يقول: اي فالن بعلى رأس قربه، مث ليقل: 

فالنة، فإنه يستوي قاعدا مث يقول: اي فالن بن فالنة؛ فإنه يقول: أرشدان يرمحك هللا ولكن 
ال تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا 

كرا اب، وابإلسالم دينا، ومبحمد نبيا، وابلقرآن إماما فإن منعبده ورسوله، وأنك رضيت ابهلل ر 
ونكريا أيخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدان عند من لقن حجته. 
قال: فقال رجل اي رسول هللا فإن مل يعرف أمه؟ قال: ينسبه إىل أمه حواء، اي فالن بن 

 وإسناده صاحل.« . حواء

يف أحكامه، وأخرجه عبد العزيز يف الشايف، والراوي عن أيب أمامة: سعيد وقد قواه الضياء 
األزدي، بيض له ابن أيب حامت، ولكن له شواهد، منها: ما رواه سعيد بن منصور من طريق 

ناس إذا سوي على امليت قربه وانصرف ال»راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وغريمها قالوا: 
ميت عند قربه: اي فالن قل: ال إله إال هللا، قل: أشهد أن أن يقال لل كانوا يستحبونعنه، 

 . «ال إله إال هللا، ثالث مرات، قل: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد. مث ينصرف
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 (1)إذا". »وروى الطرباين من حديث احلكم بن احلارث السلمي أنه قال هلم: 
 

 حديث من الشمس ويف "احلر حىت رمى اجلمرة ويف لفظ رافع ثوبه على رأسه-232 .557
جابر الطويل فسار حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزهلا حىت زاغت  4

الشمس أخرجهما مسلم قوله يكثر من التلبية عقيب الصالة وكلما عال شرفا أو هبط واداي 
 أو لقي راكبا وابألسحار ألن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  كانوا يلبون يف هذه
األحوال أما عقيب الصالة وما بعده سوى األسحار فروى ابن أيب شيبة عن ابن سابط كان 
السلف يستحبون التلبية يف أربعة مواضع يف دبر الصالة وإذا هبطوا واداي أو علوا وعند التقاء 
الرفاق إسناد صحيح وابن سابط اتبعي فمراده ابلسلف الصحابة ومن هو أكرب منه من 

 التابعني

لتلبية عند ست ا كانوا يستحبونابن أيب شيبة من طريق خيثمة وهو من التابعني قال  وروى
فذكر حنوه وزاد وإذا استقلت ابلرجل راحلته ومل يذكر السادسة وقال وإذا لقي بعضهم بعضا 
وأورده من طريق إبراهيم النخعي مثله وقال وكلما لقيت رفقة ويف فوائد ابن انجية عن جابر  

داي ويف اكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  يليب إذا لقي راكبا أو صعد أكمة أو هبط و 
أدابر املكتوبة وآخر الليل حديث أفضل احلج العج والثج والعج رفع الصوت ابلتلبية والثج 
إراقة الدم الرتمذي وابن ماجة من حديث ابن عمر وفيه إبراهيم بن يزيد اخلوزي وذكر فيه 
ابن ماجه التفسري عن وكيع ويف الباب عن أيب بكرة مثله أخرجه الرتمذي واحلاكم وفيه 

طاع بني ابن املنكدر وعبد الرمحن بن يربوع نبه عليه الرتمذي ووصله ابن أيب شيبة من انق
وجه آخر فقال عن ابن املنكدر عن سعيد بن عبد الرمحن بن يربوع عن أبيه وفيه الواقدي 
وعن ابن مسعود مثله أخرجه ابن أيب شيبة وأبو يعلى وعن جابر مثله أخرجه التيمي يف 

عتهم يصرخون هبا متفق عليه وعن خالد ابن السائب عن أبيه يف الرتغيب وعن أنس مس
 األمر برفع الصوت ابلتلبية أخرجه األربعة

حديث أنه صلى هللا عليه وسلم  ملا دخل مكة ابتدأ ابملسجد متفق عليه من  - 412
حديث عائشة أن النيب صلى هللا عليه وسلم  أول شيء بدأ به حني قدم مكة أنه توضأ 
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 (1)مث". 
 

 "كتاب الطالق-233 .558

 

 أن ال يزيدوا يف الطالق على واحدة حىت تنقضى كانوا يستحبونقوله روى أن الصحابة 
دة مث يرتكها أن يطلقها واح كانوا يستحبونالعدة ابن أيب شيبة إبسناد صحيح عن إبراهيم 

 حىت حتيض ثالث حيض

قباال بل الطهر استقوله قال عليه الصالة والسالم البن عمر من السنة أن يستق - 564
فتطلقها لكل قرء تطليقة الدار قطىن والطرباىن من حديث ابن عمر يف قصة تطليقه امرأته 
فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم  السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء وقال البيهقى 

 أتى عطاء اخلراساىن يف هذا احلديث بزايدات مل يتابع عليها وهو ضعيف

ه قال النيب صلى هللا عليه وسلم  لعمر مر ابنك فلرياجعها وكان قد طلقها يف قول - 565
 حالة احليض متفق عليه من حديث ابن عمر مطوال

حديث كل طالق واقع إال طالق الصىب واجملنون مل أجده وإمنا روى ابن أيب شيبة  - 566
الق جائز كل ط  عن ابن عباس موقوفا ال جيوز طالق الصيب وأخرج عن على إبسناد صحيح

إالطالق املعتوه وروى هذا مرفوعا عن أيب هريرة أخرجه الرتمذي ويف إسناد عطاء بن عجالن 
وهو مرتوك وروى عبد الرزاق من وجه آخر عن على ال جيوز على الغالم طالق حىت حيتلم 
ويف الباب عن عائشة مرفوعا الطالق وال عتاق يف إغالق أخرجه أبو داود وصححه احلاكم 

 املوطإ عن ابن عمر وابن الزبري أهنما قاال يف اإلكراه ليس بطالق وروى البيهقى عن عمر ويف
أنه رد طالق املكره والبن أيب شيبة عن ابن عباس ليس للمكره طالق وأخرجه عن على 

 وعمر وابن عمر وابن عمر والزبري وعمر بن عبد العزيز واحلسن وعطاء والضحاك

صفوان بن عمران الطائي أن رجال كان انئما فقامت امرأته  ويعارضه ما روى العقيلي عن
فأخذت سكينا فجلست على صدره فقالت لتطلقين ثالاث أو ألذحبنك فطلقها مث أتى النيب 
صلى هللا عليه وسلم  فذكر له ذلك فقال ال قيلولة يف الطالق وأخرجه من وجه أخر عن 
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 (1)ما قال البخاري صفوان يف". صفوان الطائي عن رجل من الصحابة أن رجال كان انئ
 

 قال مسدد: - 196"-234 .559

حدثنا عبد هللا بن داود، ثنا األعمش، عن جماهد، عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما، 
قال: الغسل من مخس: احلجامة، واحلمام، واجلنابة، واملوتى، واجلمعة، قال: فذكر ذلك / 

اجلمعة".  غسل وكانوا يستحبون، إال اجلنابة، إلبراهيم، وقال: ما كانوا يعدون غسال واجبا
(2) 
 

 وقال أمحد يف الزهد - 834"-235 .560

حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا األشجعي عن سفيان قال قال طاوس إن املوتى يفتنون يف 
 (3)أن يطعم عنهم تلك األايم".  فكانوا يستحبونقبورهم سبعا 

 

قا( : وقال سفيان بن تعلي 17]خت[ حديث )خ( يف الفنت )- 18614"-236 .561
 أن يتمثلو هبذه األبيات عند الفنت: كانوا يستحبونعيينة، عن خلف بن حوشب: 

 احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول

 (4)وذكر ابقي األبيات". 
 

ا إانث اخليل يف الغارات والبيات ومل كانوا يستحبون"عن ابن حمرييز قال -237 .562
صهل وفحول اخليل يف الصفوف واحلصون وملا ظهر أي ألهنا أجسر خفي يعين ألهنا ال ت

 وحصان اخليل يف الكمني والطالئع ألهنا أصرب

 قوله يف

 ابب اسم الفرس واحلمار 46
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حدثنا علي بن عبد هللا ثنا معن حدثين أيب بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده  - 2855
بد هللا وقال يقال له اللحيف قال أبو ع قال كان للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حائطنا فرس

 بعضهم اللخيف يعين اخلاء املعجمة

 قوله يف

 ابب سهام الفرس 51

 

النحل }واخليل والبغال واحلمري  8وقال مالك يسهم للخيل والرباذين منها لقوله تعاىل 
 لرتكبوها{ وال يسهم ألكثر من فرس

د قوله واهلجني من اخليل إذا اختارها الوايل بعهذا التعليق رويناه يف املوطأ عن مالك بزايدة 
 والرباذين

 قوله

 ابب السبق بني اخليل 56

 

حدثنا قبيصة ثنا سفيان عن عبيد هللا عن انفع عن ابن عمر رضي هللا عنهما  - 2868
 قال أجرى النيب صلى هللا عليه وسلم ما ضمر من اخليل من احلفياء إىل ثنية الوداع احلديث

 ثنا سفيان حدثين عبيد هللا به قال عبد هللا

 (1)هكذا رويناه يف جامع سفيان رواية عبد هللا بن الوليد عنه هبذا اإلسناد". 
 

 17"قوله -238 .563

 أ 200ابب الفتنة اليت متوج موج البحر م 
 

 د الفتنةأن يتمثلوا هبذه األبيات عن كانوا يستحبونوقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب 

ون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول ... ... حىت إذا اشتعلت ... احلرب أول ما تك
وشب ضرامها ... ... ولت عجوزا غري ذات خليل ... ... مشطاء ينكر لوهنا وتغريت ... 
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 ب ... 341... مكروهة للشم والتقبيل ح 

 قال البخاري يف التاريخ الصغري حدثنا عبد هللا بن حممد املسندي ثنا ابن عيينة هبذا

ين بذلك عبد الرمحن بن أمحد الغزي أان علي بن إمساعيل أان عبد احملسن ابن عبد وأخرب 
العزيز أان حممد بن أمحد األراتحي عن علي بن عمر الفراء أان عبد الباقي ابن فارس أان 
امليمون بن محزة أان أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة ثنا إمساعيل بن حيىي ثنا أبو بكر 

ن عن خلف بن حوشب قال قال عيسى بن مرمي للحواريني كما ترك احلميدي عن سفيا
لكم امللوك احلكمة فاتركوا هلم الدنيا وكان خلف يقول ينبغي للناس أن يتعلموا هذه األبيات 

 (1)يف الفتنة فذكرها سواء إال أنه قال مشطاء جزت رأسها". 
 

 بونكانوا يستحقال:  -رمحه هللا  -)خ( خلف بن حوشب  - 7573"-239 .564
 أن يتمثلوا هبذه األبيات عند الفنت:

 -[102]-احلرب أول ما تكون فتية ... تسعى بزينتها لكل جهول 
 حىت إذا اشتعلت وشب ضرامها ... ولت عجوزا غري ذات حليل

 مشطاء ينكر لوهنا وتغريت ... مكروهة للشم والتقبيل

 ( .1)¬أخرجه البخاري 

 

 يف حرف الفاء ترمجة األبواب اليت أوهلا فاء ومل ترد

)الفيء( يف كتاب اجلهاد من حرف اجليم. )الفقر( يف كتاب الزهد من حرف الزاي. )الفطرة( 
 يف كتاب الزينة من حرف الزاي. )الفرع( يف كتاب الطعام من حرف الطاء.

__________¬ 

يف الفنت، ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر، قال  40/  13( ذكره البخاري تعليقا 1)¬
افظ يف " الفتح ": وصله البخاري يف " التاريخ الصغري " عن عبد هللا بن حممد املسندي احل

 عن سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب.

M أخرجه البخاري تعليقا يف الفنت ابب الفتنة اليت متوج كموج البحر. وقال احلافظ يف
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ملسندي،  بن حممد اعن عبد هللا« التاريخ الصغري»( : وصله البخاري يف 13/53« )الفتح»
 حدثنا سفيان بن عيينة.

وقال أيضا: واحملفوظ أن األبيات املذكورة لعمرو بن معد يكرب الزبيدي، كما جزم به أبو 
 (1)« .". الكامل»العباس املربد يف 

 

قال:  -رضي هللا عنه  -)د ت س( حجاج بن حجاج عن أبيه  - 9054"-240 .565
ما يذهب عين مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد : »-صلى هللا عليه وسلم -قلت لرسول هللا 

 «الغرة: العبد أو األمة»أخرجه الرتمذي وأبو داود والنسائي، إال أن أاب داود قال: « أو أمة
¬(1. ) 

S  مذمة( الذمام واملذمة والذمة: احلق واحلرمة اليت يذم مضيعها، يقال: رعيت ذمام فالن(
لالزم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع، فحذف ومذمته، واملراد مبذمة الرضاع: احلق ا

 أن يرضخوا عند فصال الصيب للظئر شيئا سوى كانوا يستحبوناملضاف، قال النخعي: 
 األجر.

)الغرة( : خيار املال، وأصله من غرة الوجه، فكىن ابلغرة عن الذات، فكأنه قال: عبد أو 
 أمة.

__________¬ 

النكاح، ابب يف الرضخ عند الفصال، والرتمذي ( يف 2064( رواه أبو داود رقم )1)¬
يف  108/  6( يف الرضاع، ابب ما جاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي 1153رقم )

النكاح، ابب حق الرضاع وحرمته، ويف سنده حجاج بن حجاج األسلمي، مل يوثقه غري ابن 
 حبان، وابقي رجاله ثقات، وقال الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح.

M( قال: حدثنا حيىي. )ح( 3/450( قال: حدثنا سفيان. وأمحد )877ه احلميدي )أخرج
( قال: حدثنا عثمان بن حممد، قال: حدثنا عبدة. وأبو 2259وحدثنا ابن منري. والدارمي )

( قال: حدثنا عبد هللا بن حممد النفيلي، قال: حدثنا أبو معاوية. )ح( وحدثنا 2064داود )
( قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا 1153ابن إدريس. والرتمذي )ابن العالء، قال: حدثنا 
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 ( قال: أخربان يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا حيىي.6/108حامت بن إمساعيل. والنسائي )

عن هشام  -سفيان، وحيىي، وابن منري، وعبدة، وأبو معاوية، وابن إدريس، وحامت  -سبعتهم 
 كره.بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، فذ 

( عن إسحاق بن منصور الكويف، 3295* وأخرجه النسائي يف الكربى حتفة األشراف )
عن عبد الرمحن يعين ابن مهدي، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج 

 (1)األسلمي، قال: قلت: اي رسول هللا. فذكره. ليس فيه حجاج بن حجاج.". 
 

كان السلف »قال:  - عنه رضي هللا -)خ( أنس بن مالك  - 3047"-241 .566
راشد بن  -[48]-وعن « . يستحبون الفحولة من اخليل، ويقولون: هي أحسن وأجرى

 ( .1)¬سعد مثله. أخرجه ... 

__________¬ 

يف اجلهاد، ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة  50/  6( ذكره البخاري تعليقا 1)¬
لف يستحبون الفحولة، ألهنا أجرأ وأيسر، من اخليل، قال: وقال راشد بن سعد: كان الس

قال احلافظ يف " الفتح ": وقوله: أجرأ وأيسر، هبمز أجرأ من اجلرأة، وبغري اهلمز من اجلري، 
وأجسر ابجليم و ]السني[ املهملة من اجلسارة، وحذف املفضل عليه اكتفاء ابلسياق، أي 

رييز حنو " له: عن عبد هللا بن حم من اإلانث أو املخصية، وروى أبو عبيدة يف كتاب " اخليل
إانث اخليل يف الغارات والبيات، وروى الوليد بن مسلم  وكانوا يستحبونهذا األثر وزاد: 

انث اخليل يف إ كانوا يستحبونيف " اجلهاد " له من طريق عبادة بن نسي وابن حمرييز أهنم 
صون،  الصفوف واحلالغارات والبيات، وملا خفي من أمور احلرب، ويستحبون الفحول يف

وملا ظهر من أمور احلرب، وروي عن خالد ابن الوليد أنه كان ال يقاتل إال على أنثى، ألهنا 
 تدفع البول، وهي أقل صهيال، والفحل حيبسه يف جريه حىت ينفتق ويؤذي بصهيله.

M لة من ابب الركوب على الدابة الصعبة والفحو  -ذكره البخاري تعليقا يف اجلهاد والسري
 اخليل.

وقال احلافظ يف الفتح: وروى أبو عبيدة يف كتاب اخليل له عن عبد هللا بن حمريز حنو هذا 
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األثر، وروى الوليد بن مسلم يف اجلهاد له من طريق عباد بن نسر )بنون ومهملة مصغرا( 
 (1)وابن حمرييز حنو هذا األثر.". 

 

 "الرجل مع رحله حيث كان". -1361"-242 .567

ىل دار ملن قال له حني قدم املدينة يف اهلجرة ونقل رحله إ -هللا عليه وسلمصلى -قاله النيب 
أيب أيوب: أين حتل؟ فقال: "إن الرجل" وذكره، رواه البيهقي يف الدالئل عن ابن الزبري، قال 

ملا  -صلى هللا عليه وسلم-ابن الغرس: قلت: هو حديث وارد على سبب، وهو أن النيب 
هنم أن وطلب كل بطن من بطو  -رضي هللا عنهم-تلقاه األنصار  قدم إىل املدينة الشريفة

يقول:  -صلى هللا عليه وسلم-يكون عندهم وتعرضوا لناقته ليأخذوا بزمامها، فجعل 
"دعوها، فإهنا مأمورة" ، فلما وصلت إىل قريب من حجرته الشريفة بركت ومسي ذلك املكان 

ا مأمورة" مث قامت من مربكها وجاءت إىل مربك الناقة، فتبادروا إليها فقال: "دعوها فإهن
موضع قربه الشريف فربكت وألقت جراهنا، فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: "هنا املنزل إن 

صلى - وأخذ رحل النيب -رضي هللا عنه-شاء هللا تعاىل" ، مث نزل هناك فبادر أبو طلحة 
لى هللا عليه رسول هللا؟ فقال ص وذهب به إىل منزله فقيل له: أين تنزل اي -هللا عليه وسلم

 وسلم: "إن الرجل مع رحله" فذكره، والقصة فيها طول وهذا حمصل املقصود منها.

"رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب" ، قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال:  -1362
 "جهاد القلب".

يم بن هو من كالم إبراهقال احلافظ ابن حجر يف تسديد القوس: هو مشهور على األلسنة و 
عيلة، انتهى. وأقول: احلديث يف اإلحياء، قال العراقي: رواه بسند ضعيف عن جابر، ورواه 

ن غزاة، فقال عليه م -صلى هللا عليه وسلم-اخلطيب يف اترخيه عن جابر بلفظ: قدم النيب 
الوا: كرب" ، قالصالة والسالم: "قدمتم خري مقدم، وقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األ

وما اجلهاد األكرب؟ قال: "جماهدة العبد هواه"، انتهى. واملشهور على األلسنة: رجعنا من 
 اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب، دون ابقيه ففيه اقتصار، انتهى.

 "ريب وربك هللا". -1363
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الل أن أو يعجبهم إذا رأى الرجل اهل كانوا يستحبونرواه ابن أيب شيبة عن النخعي قال: 
 (1)يقوله.". 

 

"العراقي رواه بسند ضعيف عن جابر ورواه اخلطيب يف اترخيه عن جابر -243 .568
بلفظ قدم النيب صلى هللا عليه وسلم من غزاة فقال عليه الصالة والسالم: قدمتم خري مقدم 

لعبد اوقدمتم من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب قالوا: وما اجلهاد األكرب؟ قال: جماهدة 
هواه، انتهى، واملشهور على األلسنة رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب دون ابقيه 

 ففيه اقتصار، انتهى.

و يعجبهم أ كانوا يستحبون)ريب وربك هللا( رواه ابن أيب شيبة عن النخعي قال  - 1363
 إذا رأى الرجل اهلالل أن يقوله.

لو أقسم على هللا ألبره( رواه أمحد ومسلم  )رب أشعث أغرب مدفوع ابألبواب - 1364
عن أيب هريرة، ورواه احلاكم وأبو نعيم بلفظ رب أشعث أغرب تنبو عنه أعني الناس لو أقسم 
على هللا ألبره، ورواه البزار عن ابن مسعود بلفظ رب ذي طمرين ال يؤبه به لو أقسم على 

أال أخربكم  اد هللا؟ الفظ املستكرب،هللا ألبره، وألمحد عن حذيفة بلفظ أال أخربكم بشر عب
خبري عباد هللا؟ الضعيف املستضعف ذي الطمرين ال يؤبه به لو أقسم على هللا ألبره، وروى 
الشيخان وابن ماجه عن حارثة بن وهب أال أخربكم أبهل اجلنة كل ضعيف مستضعف لو 

أخربكم  عن معاذ أالأقسم على هللا ألبره، أال أخربكم أبهل النار؟ كل عتل جواظ متكرب، و 
مبلوك اجلنة قلت بلى قال رجل ضعيف مستضعف ذو طمرين ال يؤبه به لو أقسم على هللا 
ألبره، ويف النجم عن أنس رب أشعث أغرب ذي طمرين مصفح عن أبواب الناس لو أقسم 
على هللا ألبره، تنبيه: قال يف املنن من األصفياء الشعث من جياب دعاؤه كلما دعا، حىت 

عض السوقة كان كل من دعا عليه مات لوقته وأراد مجاع زوجته فقالت األوالد متيقظون أن ب
فقال أماهتم هللا فكانوا سبعة فصلوا عليهم بكرة النهار فبلغ الربهان املتبويل فأحضره وقال 

 أماتك هللا فمات وقال لو بقي ألمات خلقا كثريا.

قائم ليس له من قيامه إال السهر(  )رب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع ورب - 1365
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 (1)رواه ابن ماجه عن أيب هريرة رضي هللا عنه، وأخرجه أمحد". 
 

الثالث يف كل شيء، فقال يل: أنت مع  وكانوا يستحبون"مرات، قال: -244 .569
 أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خري كما خريت، قال: وأان غالم. "عب".

 علي بني أمي وعمي، مث قال ألخ يل أصغر مين عن عمارة اجلرمي قال خريين -14032
 وهذا أيضا لو قد بلغ مبلغ هذا خلريته. "ق".

عن ابن عباس قال: إن عمارة بنت محزة بن عبد املطلب وأمها سلمى بنت  -14033
عميس كانت مبكة فلما قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كلم علي النيب صلى هللا عليه 
وسلم فقال: عالم تركت بنت عمنا يتيمة بني ظهور املشركني، فلم ينهه النيب صلى هللا عليه 

ج هبا وتكلم زيد بن حارثة وكان وصي محزة وكان النيب صلى هللا وسلم عن إخراجها، فخر 
عليه وسلم آخى بينهما حني آخى بني املهاجرين، فقال: أان أحق هبا ابنة أخي فلما مسع 
ذلك جعفر قال: اخلالة والدة وأان أحق هبا ملكان خالتها عندي أمساء بنت عميس، فقال 

ب تها من بني أظهر املشركني، وليس لكم إليها نسعلي: أال أخربكم يف ابنة عمي، وأان أخرج
دوين وأان أحق هبا منكم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أان أحكم بينكم، أما انت 
اي زيد فموىل هللا ورسوله، وأما أنت اي علي فأخي وصاحيب، وأما أنت اي جعفر فشبه خلقي 

تها، املرأة على خالتها، وال على عموخلقي وأنت اي جعفر أوىل حتتك خالتها، وال تنكح 
 (2)فقضى هبا جلعفر، فقام فحجل حول". 

 

"هللا عليك."ابن منيع وابن أيب الدنيا يف كتاب املرض والكفارات وابن السين -245 .570
 عن أيب هريرة". -يف عمل يوم وليلة والرافعي 

وته لكي د مأن يلقنوا العبد حماسن عمله عن كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -42808
 حيسن ظنه بربه عز وجل."ابن أيب الدنيا يف حسن الظن ابهلل، ص".

عن عبد هللا بن جعفر قال: قال يل علي: اي ابن أخي! إين معلمك كلمات  -42809
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مسعتهن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، من قاهلن عند وفاته دخل اجلنة "ال إله إال هللا 
امللك  ثالث مرات، تبارك الذي بيده -احلمد هلل رب العاملني ثالث مرات،  -احلليم الكرمي 

حييي ومييت وهو على كل شيء قدير"."اخلرائطي يف مكارم األخالق وسنده حسن".". 
(1) 
 

اللحد ويكرهون الشق."ابن  كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -42923"-246 .571
 جرير".

ن األرض عليه وسلم رفع قربه م عن جعفر بن حممد عن أبيه أن النيب صلى هللا -42924
 (2)شربا."ابن جرير".". 

 

 "وهو ضعيف.-247 .572

 صلى هللا -وعن أم مالك األنصارية أهنا جاءت بعكة مسن إىل رسول هللا » - 16919
ا إليها، بالال فعصرها، مث دفعه -صلى هللا عليه وسلم  -فأمر رسول هللا  -عليه وسلم 

يف شيء اي  فقالت: نزل -صلى هللا عليه وسلم  -فرجعت فإذا هي ممتلئة، فأتت النيب 
رسول هللا، صلى هللا عليك وسلم؟ قال: " وما ذاك اي أم مالك؟ ". فقالت: مل رددت ]إيل[ 
هدييت؟ ! فدعا بالال فسأله عن ذلك، فقال: والذي بعثك ابحلق، لقد عصرهتا حىت 

هذه[ بركة ك اي أم مالك، ]: " هنيئا ل-صلى هللا عليه وسلم  -استحييت. فقال رسول هللا 
عجل هللا ثواهبا ". مث علمها يف دبر كل صالة: سبحان هللا عشرا، واحلمد هلل عشرا، وهللا 

 « .أكرب عشرا

رواه الطرباين، وفيه عطاء بن السائب ثقة، ولكنه اختلط، وفيه راو مل يسم، وبقية رجاله 
 رجال الصحيح.

رو صلى رجل إىل جنب عبد هللا بن عم: »وعن عون بن عبد هللا بن عتبة قال - 16920
بن العاصي فسمعه حني سلم يقول: " اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت اي ذا 
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 اجلالل واإلكرام ".

مث صلى إىل جنب عبد هللا بن عمر فسمعه حني سلم يقول مثل ذلك، فضحك الرجل، 
معته د هللا بن عمرو فسفقال له ابن عمر: ما أضحكك؟ ! فقال: إين صليت إىل جنب عب

 «ذلك. يقول -صلى هللا عليه وسلم  -يقول مثل ذلك، فقال ابن عمر: كان رسول هللا 
 رواه الطرباين، ورجاله رجال الصحيح.

الة أن إذا قضى الرجل الص كانوا يستحبونوعن عبد هللا بن أيب اهلذيل قال:  - 16921
  ذا اجلالل واإلكرام.يقول: اللهم أنت السالم، ومنك السالم، تباركت اي

 رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.

أ آية من قر : " »-صلى هللا عليه وسلم  -وعن أيب أمامة قال: قال رسول هللا  - 16922
 « ".الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت

 ويف رواية: و )قل هو هللا أحد( - 16923

 الكبري واألوسط أبسانيد، وأحدها جيد.رواه الطرباين يف 

من : " »-صلى هللا عليه وسلم  -وعن حسن بن علي قال: قال رسول هللا  - 16924
 ". «قرأ آية الكرسي يف دبر الصالة املكتوبة كان يف ذمة هللا إىل الصالة األخرى

 رواه الطرباين، وإسناده حسن.

ثالث : »-صلى هللا عليه وسلم  - وعن جابر بن عبد هللا قال: قال رسول هللا - 16925
من جاء هبن مع إميان دخل من أي أبواب اجلنة شاء، وزوج من احلور العني حيث شاء: 
من عفا عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ يف دبر كل صالة مكتوبة عشر مرات: )قل هو 

 هللا أحد( ".

 « ".اهنقال: فقال أبو بكر: أو إحداهن اي رسول هللا؟ قال: " أو إحد

 رواه أبو يعلى، وفيه عمر بن نبهان، وهو مرتوك.

 (1)وعن عبد هللا بن أرقم، عن أبيه، عن".  - 16926
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قال: خرجت مع عمر، فكان يطرح  1"بن سعيد عن عبد هللا بن عامر، -248 .573
 انتهى. -يعين وهو حمرم  -النطع على الشجرة فيستظل به 

لما عال شرفا، أو هبط واداي، أو لقي ركبا، قوله: ويكثر من التلبية عقيب الصالة، وك
وابألسحار، ألن أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوا يلبون يف هذه األحوال، 

حدثنا أبو خالد األمحر عن ابن جريج  2قلت: غريب، وروى ابن أيب شيبة يف "مصنفه" 
ر الصالة، وإذا  دبعن ابن سابط، قال: كان السلف يستحبون التلبية يف أربعة مواضع: يف

هبطوا واداي، أو علوه، وعند التقاء الرفاق، انتهى. حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن 
ه، التلبية عند ست: دبر الصالة، وإذا استقبلت ابلرجل راحلت كانوا يستحبونخيثمة، قال: 

وإذا صعد شرفا، أو هبط واداي، وإذا لقي بعضهم بعضا، انتهى. حدثنا جرير عن مغرية عن 
إبراهيم، قال: تستحب التلبية يف مواطن: يف دبر الصالة املكتوبة، وحني يصعد شرفا، وحني 

جية ما، وكلما لقيت رفقة، انتهى. وعزي إىل ابن انيهبط واداي، وكلما استوى بك بعريك قائ
يف "فوائده" عن جابر، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يكرب إذا لقي ركبا، أو 
صعد أكمة، أو هبط واداي، ويف أدابر املكتوبة، وآخر الليل، انتهى. وذكره الشيخ يف "اإلمام" 

 ومل يعزه.

وت يه السالم: "أفضل احلج العج والثج" فالعج: رفع الصاحلديث الثاين عشر: قال النيب عل
ابلتلبية، والثج: إراقة الدم، قلت: روي من حديث ابن عمر، ومن حديث أيب بكر، ومن 

 حديث جابر، ومن حديث ابن مسعود رضي هللا عنهم.

، وابن ماجه عن إبراهيم بن يزيد اخلوزي، قال: مسعت 3فحديث ابن عمر: أخرجه الرتمذي
بن عباد بن جعفر حيدث عن ابن عمر، قال: قام رجل إىل النيب عليه السالم، فقال: حممد 

من احلاج؟ قال: "الشعث التفل"، فقام آخر فقال: أي احلج أفضل اي رسول هللا؟ قال: 
"العج والثج"، فقام آخر فقال: ما السبيل اي رسول هللا؟ قال: " الزاد والراحلة"، انتهى. قال 

ث غريب، ال نعرفه إال من حديث إبراهيم بن يزيد اخلوزي املكي، وقد الرتمذي: هذا حدي
تكلم فيه من قبل حفظه، انتهى. وزاد ابن ماجه فيه: قال وكيع: يعين ابلعج: التلبية، والثج: 

 حنر البدن، انتهى. أخرجه الرتمذي

__________ 
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عة" ن ربيأيضا، ويف نسخة أخرى "عبد هللا بن عياش ب -الدار  -هكذا يف نسخة  1
 ]البجنوري[ .

: إسناده صحيح، وابن سابط اتبعي، فمراده 188قال احلافظ ابن حجر يف "الدراية" ص  2
ابلسلف الصحابة، ومن هو أكرب منه من التابعني، اهـ والرواية الثانية من خيثمة، وهو من 

 التابعني، ومل يذكر السادسة.

 - 214وابن ماجه: ص  2ج  - 129عند الرتمذي يف "تفسري سورة آل عمران" ص  3
 (1).". 1ج 
 

"احلديث السابع: روي اإلشعار عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعن -249 .574
اخللفاء الراشدين، قلت: أما الرواية عن النيب صلى هللا عليه وسلم، فأخرج البخاري عن 

أصحابه  ة مناملسور، ومروان قاال: خرج النيب عليه السالم من املدينة يف بضع عشرة مائ
 حىت إذا كان بذي احلليفة قلد عليه السالم اهلدي، وأشعره، وأحرم ابلعمرة، انتهى.

__________ 

= وقال ابن قدامة: وعن أمحد من اجلانب األيسر، ألن ابن عمر فعله، وبه قال مالك، 
 االشعار من اجلانب األيسر، اخل. كانوا يستحبونوحكاه ابن حزم عن جماهد يقول: 

احلافظ اإلمام فضل هللا التوربشيت احلنفي يف "شرحه على املصابيح". قلت: وقد كان وقال 
معموال به قبل اإلسالم، وذلك ألن القوم كانوا أصحاب  -إشعار اهلدي  -هذا الصنيع 

غارات ال يتناهون عن الغصب والنهب، وال يتماسكون عنه، وكانوا مع ذلك يعظمون 
ر ن التعرض ملن حجه أو اعتمره، فكانوا يعلمون اهلدااي ابالشعاالبيت، وما أهدي إليه، وال يرو 

والتقليد، وذلك أبن يقلدوها نعال، أو عروة، أو مزادة، أو حلاء شجرة، لئال يتعرض هلا 
متعرض، فلما جاء هللا ابالسالم أقر ذلك، لغري املعىن الذي ذكرانه، بل ليكون مشعرا خبروج 

،  تعاىل، وليعلم أنه هدي، فإن نفر مل يركب، ومل حيلبما أشعر عن ملك من يتقرب إىل هللا
ومل خيتلط ابألموال، ومل يتصرف فيه، كما يتصرف يف اللقطة، وإن عطب مل يؤكل منه، إال 

 على الوجه الذي شرع.
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هذا، وقد اختلف يف االشعار ابلطعن، وابسالة الدم، فرآه اجلمهور، ونفر عنه نفر يسري، 
 ديث يشدد يف النكري على من أيابه، حىت أفضى به مقاله إىلوقد صادفت بعض علماء احل

 الطعن فيه، واالدعاء أبنه عاند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قبول سنته، ويغفر هللا هلذا
الفرح مبا عنده، كيف سوغ الطعن يف أئمة االجتهاد، وهم هلل يكدحون، وعن سنة نبيه 

س يدر أن سبيل اجملتهد غري سبيل الناقل، وأن لي يتناضلون؟! فأىن يظن هبم ذلك! أو مل
للمجتهد أن يتسارع إىل قبول النقل والعمل به إال بعد السبك واالتقان، وتصفح العلل 
واألسباب، فلعله علم من ذلك ما مل يعلمه، أو فهم منه ما مل يفهمه، وأقصى ما يرى به 

ه من طريق مل لغه احلديث، أو بلغاجملتهد يف قضية يوجد فيها حديث خمالف أن يقال: مل يب
ير قبوله، مع أن الطاعن لو قيض له ذوقهم فألقى إليه القول من معدنه ويف نصابه، وقال: 
إن النيب صلى هللا عليه وسلم ساق بعض هديه من ذي احلليفة، وساق بعضه من قديد، 

يه وسلم إىل لوأتى علي رضي هللا عنه ببعضها من اليمن، ومجيع ما ساق النيب صلى هللا ع
البيت: إما ست وثالثون، أو سبع وثالثون بدنة، واالشعار مل يذكر إال يف واحدة منهما، 
وقد روي أيضا عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب صلى هللا عليه وسلم اشرتى هديه من 

أن  لقديد، وقديد: قرية بني مكة واملدينة، وبينها وبني ذي احلليفة مسافة بعيدة، أفال حيتم
قام يتأمل اجملتهد يف فعل النيب صلى هللا عليه وسلم، فريى أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا أ

االشعار يف واحدة، مث تركه يف البقية، حيث رأى الرتك أوىل، السيما والرتك آخر األمرين، 
هد أو اكتفى عن االشعار ابلتقليد، ألنه يسد مسده يف املعىن املطلوب منه، واالشعار جي

البدنة، وفيه ما ال خيفى من أذية احليوان، وقد هنى عن ذلك قوال، مث استغىن عنه ابلتقليد، 
ولعله مع هذه االحتماالت رأى القول بذلك أن النيب صلى هللا عليه وسلم حج، وقد حضره 
اجلم الغفري، ومل يرو حديث االشعار إال شرذمة قليلون، رواه ابن عباس، ولفظ حديثه على 

كرانه، رواه املسور بن خمرمة، ويف حديثه ذكر االشعار من غري تعرض للصيغة، مث إن ما ذ 
املسور وإن مل ينكر فضله وفقهه، فإنه ولد بعد اهلجرة بسنتني، وروته عائشة، وحديثها ذلك 
أورده املؤلف يف هذا الباب، ولفظ حديثها: فتلت قالئد بدن النيب صلى هللا عليه وسلم 

وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له، ومل يتعلق هذا احلديث بيدي، مث قلدها 
حبجة النيب صلى هللا عليه وسلم، وإمنا كان ذلك عام حج أبو بكر رضي هللا عنه، واملشركون 
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يومئذ كانوا حيضرون املوسم، مث هنوا، وروي عن ابن عمر أنه أشعر اهلدي، ومل يرفعه، فنظر 
واألسباب، ورأى على كراهة االشعار مجعا من التابعني، فذهب إىل  اجملتهد إىل تلك العلل

ما ذهب يسارع يف العذر قبل مسارعته يف اللوم، وإال أمسع نفسه: * ليس بعشك فادرجي*، 
 (1)وهللا يغفر لنا وهلم، وجيريان من اهلوى، فإنه شريك العمى، انتهى.". 

 

 "كتاب الطالق-250 .575

 السنة يف الطالق

... 

 القكتاب الط

ى واحدة أن ال يزيدوا يف الطالق عل كانوا يستحبونقوله: روي أن الصحابة رضي هللا عنهم 
حىت تنقضي العدة، قلت: أخرجه ابن أيب شيبة يف "مصنفه" حدثنا وكيع عن سفيان عن 

يض أن يطلقها واحدة، مث يرتكها حىت حت كانوا يستحبونمغرية عن إبراهيم النخعي، قال: 
 .ثالث حيض، انتهى

احلديث األول: قال عليه السالم البن عمر: "إن من السنة أن تستقبل الطهر استقباال، 
من حديث معلى بن منصور  1فتطلقها لكل قرء تطليقة"، قلت: رواه الدارقطين يف "سننه" 

أن عطاء اخلراساين حدثهم عن احلسن ثنا عبد هللا بن عمر أنه طلق  2ثنا شعيب بن رزيق 
سول ي حائض، مث أراد أن يتبعها تطليقتني أخريني عند القرءين، فبلغ ذلك ر امرأته تطليقة وه

هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: " اي ابن عمر ما هكذا أمرك هللا، قد أخطأت السنة، والسنة 
أن تستقبل الطهر، قتطلق لكل قرء"، فأمرين فراجعتها، فقال: إذا هي طهرت فطلق عند 

ول هللا أرأيت لو طلقتها ثالاث أكان حيل يل أن أراجعها؟ ذلك، أو أمسك، فقلت: اي رس
فقال: " ال، كانت تبني منك، وتكون معصية"، انتهى. وذكره عبد احلق يف "أحكامه" من 
جهة الدارقطين، وأعله مبعلى بن منصور، وقال: رماه أمحد ابلكذب، انتهى. قلت: مل يعله 

 يتابع قال: إنه أتى يف هذا احلديث بزايدات ملالبيهقي يف "املعرفة" إال بعطاء اخلراساين، و 
عليها، وهو ضعيف يف احلديث، ال يقبل ما تفرد به، انتهى. قلت: قد رواه الطرباين يف 
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"معجمه" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا حيىي بن عثمان بن سعيد بن كثري بن دينار 
 طاء"التنقيح": عاحلمصي ثنا أيب ثنا شعيب بن رزيق به سندا ومتنا، وقال صاحب 

__________ 

يف  431، وعند الدارقطين: ص 4ج  - 336أخرجه اهليثمي يف "جممع الزوائد" ص  1
 "النكاح".

 (1)شعيب بن رزيق هو الشامي.".  2
 

"اهلوام بل مها خلق بديع وليس يف خلقهما أنس للناظرين إليهما خلقهما -251 .576
عث حىت حيل املنافق يف الربزخ من قبل أن يبهللا تعاىل مكرمة للمؤمنني وتبصرة وهتكا لسرت 

عليه العذاب وإمنا صارت مكرمة للمؤمن ألن العدو مل ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبيل 
 إىل أن حيريه يف الربزخ

ومما حيقق ذلك ما روى سعيد بن املسيب رضي هللا عنه قال حضرت عبد هللا بن عمر يف 
يف   ويف سبيل هللا وعلى ملة رسول هللا فلما أخذجنازة فلما وضعه يف اللحد قال بسم هللا

تسوية اللحد قال اللهم أجره من الشيطان ومن عذاب القرب ومن عذاب النار فلما سوى 
الكثيب عليه قام جانب القرب مث قال اللهم جاف األرض من كثيبها وصعد روحه ولقه منك 

ا قلته من  عليه وسلم أم شيئرضواان فقلت البن عمر أشيئا مسعته من رسول هللا صلى هللا
 تلقاء نفسك قال إين إذا لقادر على القول بل مسعته من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

إذا وضع امليت يف اللحد أن يقال اللهم أعذه من  كانوا يستحبونعن عمرو بن مرة قال 
يشبه على من كان  هالشيطان الرجيم فإمنا كانوا يتخوفون من فتنة الفتانني من قبل العدو وأن

يف قلبه زيغ أايم احلياة فروي عن سفيان الثورى أنه قال إذا سئل امليت من ربك تراءى له 
الشيطان يف صورة فيشري إىل نفسه أي أان ربك فهذه فتنة عظيمة جعلها هللا مكرمة للمؤمن 

قول اللهم ي إذا ثبته ولقنه اجلواب فلذلك كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يدعو ابلثبات
 ثبت عند املسائل منطقه وافتح أبواب السماء لروحه

فلو مل يكن للشيطان هناك سبيل ما كان ليدعو له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أبن جيريه 
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من الشيطان وإمنا سؤال امليت يف هذه األمة خاصة ألن األمم قبلها كانت الرسل أتتيهم 
 (1)زلت". ابلرسالة فإذا أبوا كفت الرسل فاعت

 

عن عمارة بن ربيعة اجلرمى قال: خاصمت ىف أمى عمى إىل  -33234"-252 .577
 نوكانوا يستحبو على فقال على أمك أحب إليك أم عمك قلت بل أمى ثالث مرات قال 

الثالث ىف كل شىء فقال ىل أنت مع أمك وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت خري كما خريت 
 [14031قال وأان غالم )عبد الرزاق( ]كنز العمال 

 ( .12609، رقم 7/156أخرجه عبد الرزاق )

عن على قال: خذ من السلطان ما أعطاك فإن مالك ىف ماله من احلالل أكثر  -33235
 [11704العمال  )وكيع، وابن جرير( ]كنز

 ( .6/338أخرجه أيضا: ابن قدامة ىف املغىن )

عن على قال: خذوا العطاء ما كان طعمة فإذا كان عن دينكم فارفضوه أشد  -33236
 [11723الرفض )ابن أىب شيبة( ]كنز العمال 

 (2)( .". 37442، رقم 7/487أخرجه ابن أىب شيبة )
 

 أن يلقنوا العبد حماسن عمله ونكانوا يستحبعن إبراهيم قال:  -43741"-253 .578
عند موته لكى حيسن ظنه بربه )ابن أىب الدنيا ىف حسن الظن ابهلل، والضياء( ]كنز العمال 

42808] 
 ( .30، رقم 1/40أخرجه ابن أىب الدنيا ىف حسن الظن ابهلل )

اللحد ويكرهون الشق )ابن جرير( ]كنز  كانوا يستحبونعن إبراهيم قال:  -43742
 [42923العمال 

 ( .6386، رقم 3/477أخرجه عبد الرزاق )

عن إبراهيم قال: كانوا يستشفون أببوال اإلبل وال يرون هبا أبسا )سعيد بن  -43743
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 منصور( .

 ( .1/110أخرجه أيضا: الطحاوى )

عن إبراهيم قال: كانوا يشددون ىف الغائط والبول يصيب الثوب ويرون أنه أشد  -43744
 د بن منصور( .من املىن والدم )سعي

 ( .5912، رقم 2/14أخرجه أيضا: ابن أىب شيبة )

عن إبراهيم قال: كانوا يعمون ابلتشميت والسالم قال إبراهيم ألن معه املالئكة  -43745
 (1)[". 25797)ابن جرير( ]كنز العمال 

 

إذا وضع امليت ىف قربه  كانوا يستحبونحديث عمرو بن مرة:  - 319"-254 .579
 م أعذه من الشيطان.أن يقولوا: الله

 ** احلكيم الرتمذى ىف نوادر األصول

 (319/2)فتح الباري 
 (2)** إسناده جيد". 

 

عن إبراهيم النخعى قال: " كانوا يعلموهنم إذا أووا إىل فراشهم  - 4650"-255 .580
يلة ثالث أن يقرؤوا هؤالء السور ىف كل ل كانوا يستحبونأن يقرؤوا املعوذتني " وىف روايه: " 

 قل هو هللا أحد واملعوذتني ". مرات

 ** مل

 (80/1)األذكار 
 ** إسناده صحيح على شرط مسلم

: قال احلافظ ىف ختريج األذكار: األثر عن 78/  1** تعقيب: قال عبد القادر األرانؤوط 
النخعى أخرجه ابن أىب داود بسندين كالمها صحيح أخرج الشيخان جلميع رواهتما نعجب 
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 (1)على شرط مسلم.".  -عىن النووى ي -من اختصار الشيخ 
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