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Abstract 

 
Ghunyatul Qari by Maulana Muhammad Abdul Khaliq Albajauri: 

Study and Research (From the book of Menstrual Periods to the end of 

the book of Adhan) 

 

Sahihul Bukhari is ranked as the most authentic book after the Noble 

Qur’an. The book has been elucidated and interpreted by a number of 

scholars and interpreters. It’s most prominent interpretations are Fathul 

Bari by Hafiz ibne Hajar, Umdatul Qari by Badr ud Din Ainee and Al 

Kawakibud Darari by Karmani etc. The scholars and interpreters of the 

Sub-Continent have also served the Ahadith from various aspects. 

Ghunyatul Qari; the interpretation of Sahih ul Bukhari by Sheikh Abdul 

Khaliq Bajawri is one of them. One of the key features of this 

interpretation is the linguistic aspects of the text of Ahadith. The Author 

has exposed the mysteries of linguistic aspects of Ahadith in this 

interpretation. Sometimes he forms a phrase and explains it with synonyms

while at others, he forms different phrases and quotes various sayings by 

the word “qeela”. Sometimes he mentions different linguistic aspects in 

one word and defines different meaningsand then illustrates the famous, 

fluent and most correct meaning by superlative adjective. The author also 

shows the origins of the words and the reasons of determining names, 

defines the pronouns, takes care of morphological and grammatical 

investigationsand cites Arabic dictionaries. The author translates difficult 

words to other languages like Pashto, Persian or Urdu in order to facilitate 

the readers. He also cites Arabic poetry for the illustrationof the meaning. 
 

Key words: Ghunyatul Qari, Sahih ul Bukhari, the book of Menstrual 

Periods, the book of Adhan, Abdul Khaliq Bajawri 
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 شكروتقدير
من الذين أشكر أوال ريب الذي خلقين على فطرة اإلسالم، وفضلين على كثًن دمن خلق تفضيال، وجعلين 

حممد  أوتوا العلم، ووفقين بفضلو وكرمو إلسبام ىذه اؼبقالة، وأشكر ثانيا سيدي وأستاذي فضيلة الدكتور
نعيم حيث أشرفين وساعدين كل حٌن، ومل يغضب علي ومل يقهرين على تقصًنايت. وبعد فأشكر أساتذيت 

صاحل الدين  ان، وفضيلة الدكتورالكرام كفضيلة الدكتور نيازحممد عميد الدراسات جبامعة عبدالويل خ
 حممد طاىر، وفضيلة الدكتور أبظاىر رئيس قسم العلوم اإلسالمية جبامعة عبدالويل خان، وفضيلة الدكتور

حممد زبًن، وفضيلة  سعيد الرضٰبن، وفضيلة الدكتور وفضيلة الدكتوركرمي داد ، وفضيلة الدكتور ،خان
نيل ىذه الفضيلة والشرافة، وساعدين حسب وسعهم الدكتورگلزار أضبد، حيث أرشدين كلهم إىل 

زمالئي وخاصة فضيلة الشيخ عبدالنصًن الباجوری األستاذ احملاضر جبامعة  أصدقائي و اؼبستطاع، وأشکر
، فاهلل همالکند، وفضيلة الدکتور ضياء الرضٰبن األستاذ احملاضر جبامعة شًنذمل، وخًن البشر، وخالد شا

 جيزيهم خًن اعبزاء.
 اهلل عتيق

 الباحث يف مرحلة الدكتوراه يف قسم العلوم اإلسالمية
 جبامعة عبدالويل خان مردان 
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 بسم اهلل الرضٰبن الرحيم
 ( (Introduction and Significanceالتعارف بالموضوع وأهمیتها: 1.0

 وبربکتو الصاغبات، تتم بنعمتو و ىوالذی وإنعامو، إحسانو سابغ وعلی وإکرامو، فضلو سبام علیاغبمدهلل 
 ولو واجبا، اغبمد فلو واإلنعام، وذوالّطول واإلکرام، ذواعبالل و ىو واغبسنات، األعمال تتکامل عونو

 .واصبا الدين
 واتبعوه، بو آمنوا الذين العظام، الربرة وأصحابو الکرام،علی سيدنا حممد، وعلی آلو  والسالموالصالة 

 األرض، أقطار فی الدين نشر ىذا عواتقهم علی وضبلوا أمانتو، وبلغونا رسالتو، لنا ونقلوا ونصروه، وأيدوه
خًن "والد والولدان، فکانوا حبقال وفارقوا واألوطان، األىل وغادروا واألرواح، األموال كذل سبيل فی فبذلوا

 (1) للناس" أخرجت مةأ
 وأنارهبم الدين، هبم اهلل حفظ ذکراهلل، عن والبيع ذبارة التلهيهم رجال بعدىم من األمانة ل ىذهمث ضب

 عرضها أمانة أعناقهم، فی اهلل جعلها التی األمانة كتل يؤّدون ومغارهبا األرض مشارق فی ساروا السبيل،
 .األفذاذ العلماء من قةالعمال فحملها ٰىؤالء منها، وأشفقن حیملنها أن فأبٌن واألرض، السٰموات علی اهلل

 عنو ينفون عدولو، خلف کل من العلم خلقو،"ليحمل ىذا بقية علی واصطفاىم اهلل اختصهم رجال مإهن
.اعباىلٌن" وتأويل اؼببطلٌن، وانتحال الغالٌن، ربريف

(2) 
 إلی اعبهل ظلمات من النور، إلی الظلمات من يةاستطاعوا أن خیرجوا اإلنسان العلماء السادة ىؤالء

تراث  هبا حیفظون وفن، علم کل فی العظيمة اؼبؤلفات فوضعوا والتأليف، التصنيف إلی واتوجهو  نورالعلم،
 .وحضارهتا األمة ىذه

 ولد اهللالباجوری اغبنفی رضبو  عبداػبالق حممد البارع، ثق احملد الزاىد، الشيخ األخيار اعبهابذة ؤالءفمن ى
 منطقة من جو ىاتی قرية فی م(1858/ه1275ومائتٌن من اؽبجرة) وسبعٌن بعد األلف طبسة  سنة

.الدين حسام امًنبن سيد اؼبولوی والده اسم وکان علمية بيئة فی باجوراجينسی
 الشريفويتصل نسبو  (3)

قرء  .اؼبعروف ب"ديوانا بابا" حممد صاحل موالنا(سابقا سرحد اقليم)خيربخبتوخنوا اقليم الشهًنفی بالصوفی
  .وتربيتو حضانتو فی أمًنوترعرع سيد موالنا الکرمي والده منالکتب اإلبتدائية 

                                                 

:۔   1 11وسرۃ آل رمعان  ۔0

البيهقي،أبوبكرأضبد بن حسٌن، السنن الكربي، دارالكتب العلمية، بًنوت، الطبعة الثالثة، ۔   2
 ۔353،ص10م،ج2006ه/14224

2019/01/0باجور اؼبؤرخ: ،خطا گيف بيتو بتان،حوار مع الشيخ عبدالرحيم  بن حممد عبداػبالق الشارح   ۔  3  ۔6
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 اؼبعروف نصًنالدين موالنا ممنه اؼبنطقة، فی العلماء ًنؼبشاى كبعد ذلتلمذ و
 ،(اررىننگ)الننجهاری جان حسٌن وموالنا اؽبزاروی، صاحب دامان الباجوری،ومنال"مالماچورصاحب"ب

.الزمن كذل فی اؼبتبحرين العلماء من كوغًنذل صاحب سودائی وموالنا
فلما عانق الشباب سافر إلی  (4)

 دبدرسة الشهًنة دىلی فی اإلسالميةرتوی العلمی، والتحق باعبامعة  والؼبزيد من االستفادة  ندديار اؽب
 النانوتوی قاسم حممد ؼبوالنا اػباص التلميذ الدىلوی عبدالعلی موالنا من اغبديث وقرء .عبدالرب مولوی

.وتلميذه الديوبندی اغبسن حممود الشيخ ختنة الديوبندی شفيع حممد اهلل،وموالنا رضبو
 كتل من زبرّج (5)

.النبوية اؽبجرة من مئة وثالث األلف بعد وثالثٌن أربعسنة  اعبامعة
 وربلق اؼبألوف وطنو إلی رجع مث (6)

 .العلم ورّواد اؼبعرفة طالب کثًنمن عليو فتلمذ وأجاد، الناس وأفاد والتذکًن، والوعظ والتدريس، للدرس
.اهلل ورضب م(1982/ه1402اثنٌن وأربع مائة بعد األلف من اؽبجرة) ةسنتوفی 

(7)



،وعلوم کالتفسًنعلوم النقلية  ال فی بارعا العقلية العلوم فی يد ذا اهللکان الشيخ عبداػبالق الباجوری رضبو 
 الرياضية علوم فی رااغبديث، والصرف،والنحو،واؼبنطق، وعلم اؼبعانی،والبيان، والبديع،ماى

لذا شرح الصحيح للبخاری بو، مولعاً  اغبديث، علوم فی اشتغالو معظم کان كذل معولکنو والفلکيات،
 القاری،وشرحقدمٌن کفتح الباری،وعمدة اؼبت شروح فيو وػبص"البخاری صحيح شرح القاری غنيةوظباه "

 أفکارىم، خالصة فيو فقدم ،كوغًنذل األنصاری حممد بن کرياز ل الباری والقسطالنی،وربفة البطال، ابن
فلقدحوی من الفروع اؼبنّقحة  الفائقة،، وترجيحاتو القّيمة أرائو منوأضاف إليو  ، معصارة ربقيقاهتو 

 بأن واغبریّ فه األفکار، يدمن کباراألسفار، ومل تنسج علی منوالو  غًنه حیوه مامل اؼبصّححة واؼبسائل
 لنکون والرتاث الثقافة أبناء ىذه ألننا اؼبخبية عن ىذهويطبع، لذا أردنا أن نکشف الستارة يطلب،

  .ألبراألباء أبراألبناء
 وصف اؼبخطوط:

 :الموضوعیة ماه
لفات وضع مؤ  فهی اؼباضية، األجيال ماخلفتو أعظم اؼبخطوطات ىی من اإلسالمية األمة وةإن ثر 

 التی اإلنسانية اؼبعارف فی قيمة بدراسات دملوئة و ىی وربقيقاهتم، وذبارهبم أفکارىم خالصة االعلماءفيه
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 إلی العاملتنبو  ولذا.اؼبعاصرة والعلوم اغبديثة للحضارة أساسا فکانت کلها منهاالعامل واستفاد توصلواإليها،
.سالمی من اؼبخطوطات اإل العربی الرتاث امهية

 إعداد فی اؼبخطوط،فاهنمکوا العربی اإلسالمی الرتاثعجب الکثًن من العلماء واؼبستشرقٌن  بعظمة وقد أ
کماقام   .وطباعتهن  اؼبخطوطات بتحقيق ،وأکبوا الضخم إلبراز ىذاالرتاث والدراسات البحوث

 مث ا،ودراستهاؼبخطوطات  جبمع کبًنة اىتمامات مالرتاث العربی، وکانت ؽب اؼبستشرقون بدور بارز فی نشر
 وقدنشروا.األلوف مئات بلغت التی وخمطوطاهتم العرب تراث من دماصبعوه أروبا مکتبات وامتألت نشرىا،

 فی ىذه مفأردنا أن نساى .النص وربرير ، والتخريج بالتحقيق وسبيز الکثًن، ء الشی ذخائراؼبخطوطات من
 الباجوری،ألنو حممدعبداػبالق للشيخ"البخاری صحيح شرح القاری غنية"والتحقيق للبحث واخرتنا اؼبهمة،

   .اؼبألوف الباجوری تراثنا
 (Statement of the Research Problem) :التحقیققضیة  1.1 

اليت مل تنسخ، ومل تتزين  لقد قام علماء بالدنا بالعديد من اػبدمات الرئيسية فی فن التصنيف والتأليف
 يضيع أن كيوش.والتحقيق الدراسة بطريق الشهودومل يتم تقددیهم إىل منصة  اآلن، إلیحبلی الطباعة 

.والليالی األيام وتصريف دبرورالزمن،

البخاری"لشيخ  صحيح شرح القاریث"غنية اغبدي علوم فی الفائقة اعبليلة القيمة اػبدمات كتل من
 إليها يلتفت لومل . ،والسقطكواالندراس،واغب الزوال، شرف علی یفه رضبو اهلل حممدعبداػبالق الباجوری

 تراث عن اجملال يف ىذا والباحثٌن العلماء حرمان سيتم والتخريج، وربريرالنص والتحقيق، الدراسة، بعناية
 العلماء أمامن نقدمو أ السفرالضخم هبذا نتکفل أن الدکتوراه درجة لنيل اخرتنا لذا .وثقافی علمی،

 فی الواردة باألحاديث والتحقيق، وربرير النص واغبکم الدراسة،والتخريج، من جديدة صورة فی والباحثٌن
   .مآخذه إلی فيو ماورد کل وإنستاب قائلو إلی قول کل وعزو الشرح

 (Objectives) ألهداف:ا1.2

 من أىم أىداف اؼبوضوع ما يلي:
 .ربرير نِص اؼبخطوط   .1
 .الشرح فی دةزبريج اآل يات الوار  .2
 .عليها واغبکم األحاديث جةوبيان در الشرح  فی دةالوار زبريج األحاديث  .3
 من أوإلی مصادرىا إلی بالرجوع يهاإلی قائل اؼبؤلف رىالتی يذکا واآلراء دةعزو األقوال الوار  .4

 .ؽبماذکرأقو 
 .اؼبصطلحات الواردة يف الشرحو  زبريج األشعار .5
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 (Description of the manuscript) :وصف المخطوط1.3

 :يوأذکرف
مد عبداػبالق حم الشيخ فوصحيح البخاری واسم مؤل شرح القاری يةإن اسم اؼبخطوط: غن أّواًل:

قد شرعت يف تأليف ىذا الشرح يف أوائل وقد صرح فی آخرالشرح قال اؼبؤلف  اهلل والباجوری رضب
( ألف و ثالشبائة و طبس و سبعٌن من اؽبجرة النبوية على 1375شهر رمضان اؼببارك يف سنة )

سلك ىذا النظام ليلة اعبمعة اؼبباركة ثالثة شهر احملرم  اجرىا الصالة و السالم و قد وافق سباممه
( سبع و شبانٌن بعد األلف وثلثمائة من اؽبجرة النبوية على مهاجرىا ألف 1387اغبرام سنة )

 ألف صالة وألف ألف سالم و ألف ألف ربية و فيما بٌن اؼببدأ و اؼبنتهى اكثر أوقايت احاط
بالتعليم و التدريس ومل أجد فراغا كامال ايل ان اُِِت ىذا الرتصيص و التأسيس و لكن بفضل اهلل 
قد ِت سلك نظامو و قد فاح مسك ختامو اللهم إين أسالك العفو و اؼبعافاة يف الدين و الدنيا و 

رب العاؼبٌن اغفرلنا و لوالدينا و مشائخنا و إخواننا و أوالدنا و صبيع اؼبسلمٌن و اغبمد هلل 
 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء و إليو ترجعون .

 تقريباً  صفحة ئةعدد األوراق: يشتمل اؼبخطوط علی ألفٌن وطبسما ثانیاً:
 سينتی ميرت عرضاً  26سينتی ميرت طوالً و  41: حةمقاس الصف ثالثاً: 
  قليالً  أوتزيد تنقص وقد تقريباً، سطراً  40عدد األسطر: وعدداألسطر فی کّل صفحة  رابعاً:

 يباً تقر  مةکل  23عددالکلمات فی کل سطر:فی کل سطر  خامساً:
 نوع خط اؼبخطوط: اؼبخطوط مکتوب خبط النستعليق جيد وواضح ومقروء  سادساً:

فی أوائل شهر رمضان اؼببارك يف سنة   اؼبخطوط فی اؼبؤلف شرع: للمخطوط والنهاية يةتاريخ البدا سابعاً:
سلك ىذا النظام  الشبائة و طبس و سبعٌن من اؽبجرة النبوية و قد وافق سبام( ألف و ث1375)

( سبع و شبانٌن بعد األلف وثلثمائة من 1387ليلة اعبمعة اؼبباركة ثالثة شهر احملرم اغبرام سنة )
 اؽبجرة النبوية على مهاجرىا ألف ألف صالة وألف ألف سالم و ألف ألف ربية

 أسود بة ىذاؼبخطوطالون اؼبداد: لون کت ثامناً:
 موضوع اؼبخطوط: يدور موضوع اؼبخطوط عن شرح الصحيح لإلمام البخاری فی اغبديث تاسعاً:

ط: اغبمد هلل الذي أبدع اؼبمكنات من َجذم العدم، وثعمها من عرصة الَليس إىل اؼبخطو  يةبدا عاشراً:
اؼبمكنات الظهار حقيقة ذاتو بقعة االيِس و بيداء اعَبمم، ]اعبمم الكثرة من كل شٍئ[ واخرتع 

وصفاتو، ىواهلل الذي ال الو اال ىو متوِحد يف ذاتو وصفاتو، ىوالذي أرسل رسولو دبختصر 
األحاديث وجوامع الكلم، ىوالذي أخربنا عن اؼبعاد وعن عاد وارم، ألحاديثو مبان حیيط بو 

 .اغبد، وؽبا معاٍن سبوج كموج البحر يف مدد
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قد شرعت يف تأليف ىذا الشرح يف أوائل شهر رمضان قال اؼبؤلف : طوطاؼبخ هناية الحادی عشر: 
( ألف و ثالشبائة و طبس و سبعٌن من اؽبجرة النبوية على 1375اؼببارك يف سنة )

سلك ىذا النظام ليلة اعبمعة اؼبباركة ثالثة  مهاجرىا الصالة و السالم و قد وافق سبام
 بعد األلف وثلثمائة من اؽبجرة النبوية ( سبع و شبانٌن1387شهر احملرم اغبرام سنة )

على مهاجرىا ألف ألف صالة وألف ألف سالم و ألف ألف ربية و فيما بٌن اؼببدأ و 
اؼبنتهى اكثر أوقايت احاط بالتعليم و التدريس ومل أجد فراغا كامال ايل ان اُِِت ىذا 

ختامو  الرتصيص و التأسيس و لكن بفضل اهلل قد ِت سلك نظامو و قد فاح مسك
اللهم إين أسالك العفو و اؼبعافاة يف الدين و الدنيا و اغفرلنا و لوالدينا و مشائخنا و 

إخواننا و أوالدنا و صبيع اؼبسلمٌن و اغبمد هلل رب العاؼبٌن فسبحان الذي بيده ملكوت  
 كل شيء و إليو ترجعون .

 (Review of Literature) الدراسات والتحقیقات السابقة:2.0

 يكتب  حول اؼبخطوط اؼبراد فی التحقيق إلی اآلن فی علمنا القاصرمل 
 (Research Methodology) تحقیق:ال نهجم3.0

 من اؼبوضوع اؼبتعلقة عن اىجلذا نستفيد من کل اؼبن حول اؼبوضوع حبث ربقيقی وتوضيحی، ذاالبحثى نإ
 ك ذلوغًن  وتارخیی وتوثيقی استقرائی  منهج

،وتکون اغبواشی واؼبالحظات فی آخرکّل  فصول ثالثة باب کلّ  فی أبواب سةتشتمل علی طب لةواؼبقا
 جائی اؽب بالرتتيب آخراؼبقالة فی ،والفهارس اؼبتعلقة حةصف

 ((Plan of Work :البحث طةخ4.0

 )دراسة وتحقیق(الحیض وكتاب التیمم باب األول : كتاب ال
ِحيِض اىل باب َكْيَف َكاَن بَْدُء اغبَْيضِ من باب   الفصل األول :

َ
ْرأَِة ِعْنَد ُغْسِلَها ِمَن اؼب

َ
)دراسة اْمِتَشاِط اؼب

 وربقيق(
الَمِحيضِمن باب الفصل الثانی : ُغْسِل ِعْنَد َشَعَرهَا الَمْرأَِة َفَساِء اىل بابنَْقِض اَلِة َعَلى الن ُّ الصَّ

 )دراسة وربقيق(َوُسنَِّتَها
 (كتاب التيمم)دراسة وربقيق : الثالثفصل ال

الَمَساِجِد ِفي الى باب  َكْیَف ُفِرَضِت الصَّاَلُة ِفي اإِلْسَراِء؟الصالة من باب  كتاب  الباب الثانی:
 البُ ُیوتِ 

 )دراسة وتحقیق( 



 خ

 

 

ْرأَُة يف الث َِّيابِ اىل باب َكْيَف فُرَِضِت الصَّاَلُة يف اإِلْسرَاِء؟من بابول: ألفصل اال
َ

)دراسة  يف َكْم ُتَصلِّي اؼب
 وربقيق(

َلةِ اىل باب ِإَذا َصلَّى يف ثَ ْوٍب َلُو أَْعاَلٌم َوَنَظَر ِإىَل َعَلِمَهامن باب  :الثانيفصل ال )دراسة  َفْضِل اْسِتْقَباِل الِقب ْ
 وربقيق(

ْشرِقِ من باب :الثالث فصلال
َ

ْأِم َواؼب ِديَنِة َوأَْىِل الشَّ
َ

َلِة َأْىِل اؼب َساِجِد اىل باب ِقب ْ
َ

)دراسة  يف البُ ُيوتِ اؼب
 وربقيق(

ِن ِفي ُدُخوِل الَمْسِجِد َوَغْیرِهِ الصالة من باب الباب الثالث: كتاب  َیمُّ الَمْرَأِة َتْطَرُح َعِن الى باب  الت َّ
 الُمَصلِّي، َشْیًئا ِمَن اأَلَذى )دراسة وتحقیق(

ْسِجِد َوَغًْنِهِ من بابول: ألفصل اال
َ

ِن يف ُدُخوِل اؼب َيمُّ ْسِجداىل باب الت َّ
َ

رَاِء َعَلى اؼبِْنرَبِ يف اؼب   ذِْكِر البَ ْيِع َوالشِّ
 )دراسة وربقيق(

ْسِجدِ من باب :الثانيفصل ال
َ

اَلَزَمِة يف اؼب
ُ

َقاِضي َواؼب ْسِجِد َوَغًْنِهِ  ابباىل  الت َّ
َ

)دراسة  َتْشِبيِك اأَلَصاِبِع يف اؼب
 وربقيق(

َساِجُد الَّ من باب :الثالث فصلال
َ

ِديَنةِ اؼب
َ

َصلِّي، َشْيًئا ِمَن اأَلَذىاىل باب يِت َعَلى  طُُرِق اؼب
ُ

ْرأَِة َتْطرَُح َعِن اؼب
َ

 اؼب
 )دراسة وربقيق( 

 )دراسة وتحقیق(مواقیت الصالة الباب  الرابع: كتاب 
 )دراسة وربقيق( َوْقِت الَعْصر ابباىل  َمَواِقيِت الصَّاَلِة َوَفْضِلَهامن ول: ألفصل اال
ْوِم قَ ْبَل الِعَشاِء ِلَمْن ُغِلبَ  ابباىل  ِإمثِْ َمْن فَاتَ ْتُو الَعْصرمن باب :الثانيفصل ال  )دراسة وربقيق( الن َّ
َمِر َمَع الضَّْيِف َواأَلْىل ابباىل  َوْقِت الِعَشاِء ِإىَل ِنْصِف اللَّْيلِ من  :الثالث فصلال  )دراسة وربقيق( السَّ

 وتحقیق( )دراسةاالذان كتاب  الباب الخامس:
 )دراسة وربقيق( ُوُجوِب َصالَِة اعَبَماَعةِ  ابباىل  بَْدِء اأَلَذانِ من باب ول:ألفصل اال
لُ  ابباىل  َفْضِل َصالَِة اعَبَماَعةِ من باب :الثانيفصل ال )دراسة  َمْن َدَخَل لِيَ ُؤمَّ النَّاَس، َفَجاَء اإِلَماُم اأَلوَّ

 وربقيق(
ُهْم َأْكبَ رُُىمْ ِإَذا من باب :الثالث فصلال ِإَذا َكاَن بَ ٌْنَ اإِلَماِم َوبَ ٌْنَ الَقْوِم  ابباىل  اْستَ َوْوا يف الِقرَاَءِة فَ ْليَ ُؤمَّ

رَةٌ   )دراسة وربقيق( َحاِئٌط أَْو ُست ْ
      خالصة البحث ،نتائج البحث ،التوصیات الفهارس الفنیة
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 بسم ا الرٞبن الرحیم

 تاب ا٢بیضك
  تاب الحیض كقولو  

ض الذم من اـ الطهارة من البحث اصال ك خلفنا شرع ُب بیاف ا٢بیك٤با فرغ ا٤بٔولف ٩با كرد ُب بیاف اح
 اللغة ُب فا٢بیض اال٪باس، اعلم اف الدماء ا٤بختصة بالنساء ثالثة: حیض ك استحاضة ك نفاس،

 الدـ اللغة ُب ا٢بیض قیل ك ،2الدـك شئ منها يسیل شجرة كىی السمرة حاضت يقاؿ ،1السیالف
ی الشرع ، ك ف4،ك قیل حاض ك جاض ك حاص ٗبعنین 3الدـ منها خرج  اذا االرنب حاضت يقاؿ ا٣بارج

فقولنا رحم امراة ٱبرج الدـ  5الوالدة كٓب تبلغ االياسعبارة عن دـ ينفضو رحم امراة بالغة سلیمة عن داء
الرعاؼ، كقولنا بالغة ٱبرج ما ىو قبل سن كدـ العرؽ اكال  كالذم لیس من الرحم سواء خرج من الفرج  

ا٣بارج ٤برض فانو استحاضة، كقولو ال البلوغ ام تسع سنْب، كقولنا سلیمة عن داء احَباز عن دـ الرحم 
الوالدة احَباز عن النفاس، كقولنا كٓب تبلغ سن االياس احَباز عن دـ االيسة كقدركه بستْب سنة كىو 

ثرين، كقدر مشائخ ٖباری كخوارـز ٖبمس ك ٟبسْب سنة، كُب عمدة الرعاية كعلیو الفتوی كمذىب اال 
االسود كذىب، كا٤بختار ااها اف رات دما قوم اللوف  وف حیضا ُب ظاىر ا٤بكُب زماننا فبعدىا ال ي

                                       
ا٤بنهاج ،  ،دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف 94: 1انظر: كتاب التعريفات، علي بن ٧بمد ا١برجا٘ب،   1

،دار احیاء الَباث العربی بّبكت، الطبعة الثانیو  204:  3 شرح صحیح مسلم، ٰبیٰی بن شرؼ النوكی،
،  دار احیاء الَباث العربی، بّبكت،  157: 3رمانی،الكواكب الدراری، ٧بمد بن يوسف الك ، ق 1392

كوثر ا٤بعانی الدراری فی كشف خبايا صحیح البخاری، ٧بمد   ،ـ  1981 .ق 1401الطبعة الثانیو  ،لبناف
 .ق  1415، مؤسسة الرسالة، بّبكت،لبناف، الطبعة االكلٰی 31: 6بن ا٣بضر بن عبد ا الشنقیطی،

  ـ 1995
،مطبعة االستقامة، 269: 2وركد شرح سنن االماـ ابی داكد، ٧بمود ٧بمد السبكی، ا٤بنهل العذب ا٤ب  2

 ق   1353القاىره، مصر، الطبعة االكلٰی، 
الرشد الرياض، الطبعة  ،  مكتبة 483: 1شرح سنن ابی داكد،  ٧بمدكد بن اٞبد، بدرا لدين عینی،  3

 ـ 1999 .ق 1420االكلٰی، 
دار احیاء الَباث العربی،  254: 3ی،  ٧بمود بن اٞبد بدر الدين عینی،عمدة القاری شرح صحیح البخار   4

 بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ
دار الشركؽ، الطبعة االكلی،  272: 2فتح ا٤بنعم شرح صٰحح مسلم، االستاذ الدكتور موسٰی شاىْب،انظر:   5

 1:483شرح ابی داكد للعینی ،  204 :3شرح النوكی علٰی مسلم، ، ـ 2002 .ق 1423
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اف حیضا، كيبطل االعتداد باالشهر قبل التماـ ك بعده ال، كاف رات صفرة اك خضرة اك ككاالٞبر القا٘ب  
 تربیة فهو استحاضة.

ك  اقلها يوماف 6ثرىا عشرة كعند ايب يوسفككاختلفوا ُب مدة ا٢بیض فعندنا اقلها ثالثة اياـ كلیالیها كا 
نا قولو علیو السالـ ك، كمتمس8ثرىا ٟبسة عشركاقلها يـو كلیلة كا  7ثر الیـو الثالث، كعند الشافعيكا 

من حديث ايب  9ثره عشرة اياـ اخرجو الطربا٘بكر كالثیب ثالثة اياـ كلیالیها كا كاقل ا٢بیض للجارية الب
من حديث  15ا١بوزمكابن  14من حديث معاذ 13كابن عدم 12من حديث كاثلة 11كالدارقطِب 10امامة

                                       
  254: 3عمدة القاری شرح صحیح البخاری،  6
كقد كلد الشافعی بغزة اك بعسقالف  .ىو ابو عبد ا ٧بمد بن ادريس بن عباس ، القرشی، ا٤بطلبی :الشافعي  7

اك بالیمن سنة ٟبسْب كمائة كمات ابوه كىو صغّب فحملتو امو الی مكة لئال يضیع نسبو كىو ابن سنتْب فقرا 
كافتی كىو ابن ٟبس عشرة  ابن سبع سنْب كحفظ ا٤بؤطا لالماـ مالك رٞبو ا كىو ابن عشر القراف كىو

سنة كاقاـ فی ىذيل فتعلم منهو لغات العرب كفصاحتها كقرا بنفسو ا٤بؤطا علی مالك من حفظو فاعجبتو 
سنة اربع كسافر الی مكة ك بغداد ٍب انتقل منها الی مصر كمات  .كركی عنو خلق كثّب .قراءتو كٮبتو

، دار احیاء الَباث 275: 10]البداية كالنهاية، ا٠باعیل بن عمر بن كثّب، ابوالفداء، الدمشقی،.كمائتْب
 ـ[1988 .ق 1408العربی، الطبعة االكلٰی 

ابو يوسف، القاضی، ا٠بو يعقوب بن ابراىیم بن حبیب بن سعد ككاف اكرب اصحاب ابی حنیفة كركی   8
ٰبیی بن سعید ك٧بمد بن اسحاؽ كاالعمش كغّبىم كركی عنو اٞبد ك٧بمد ك ا٢بديث عن ٮباـ بن عركة ك 

 [194: 10كقد مات ابو يوسف سنة سنتْب كٜبانْب كمائة فی ربیع االكؿ ]البداية كالنهاية .ابن معْب
 يخ، دار ا٢برمْب القاىرة، بدكف الطبع كالتار 189: 1ا٤بعجم االكسط، سلیماف بن اٞبد ، ابوالقاسم الطربانی،  9

كعبد ا٤بلك ىذا رجل ٦بهوؿ حكم ا٢بديث: ك ُب اسناده عبد ا٤بلك كالعالئ كمكحوؿ. قاؿ الدار قطِب: " 
: 1" ]سنن الدار قطِب كالعالء ىو ابن كثّب كىو ضعیف ا٢بديث كمكحوؿ ٓب يسمع من أيب أمامة شیئا

 [846، رقم ا٢بديث: 406
، السهمی كالسهم بطن من اىلة، غلبت علیو كنیتو، ىو صدی بن عجالف، ابو امامة، الباىلی :ابو امامة  10

ركی عن ابی عبد الرٰٞبن القاسم كسلیم بن عامر كشرحبیل بن مسلم كابو غالب .سكن ٞبص من الشاـ
كتوُب سنة احدی كٜبانْب كقاؿ ابن عیینة  .٧بمد بن زياد كغّبىم كركی عن النيب صلی ا علیو كسلم فاكثر

]اسد الغابة ُب معرفة .باشاـ كالصحیح اف اخرىم موتان باشاـ عبد ا بن بسرىو اخر من الصحابة من مات 
دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة  15: 3الصحابة، علی بن ايب الكـر ٧بمد، ابن االثّب، ا١بزری،

 ـ[ 1994  .ق 1415االكلٰی 
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ما بسطو ككغّبىم كُب اسانیدىا ضعف   18من حديث انس 17كابن عدم 16ايب سعید ا٣بدرم
 ثرة الطرؽ ، كاال انو ا٪برب ب 20كالعیِب 19الزيلعي

                                                                                                              
سة الرسالة، بّبكت لبناف، الطبعة مؤس 406: 1سنن الدار قطنی، علی بن عمر، ابوا٢بسن، الدار قطنی،  11

كفی سند ىذاا٢بديث ابن منهاؿ ك ٧بمد بن اٞبد بن انس كقاؿ الدار قطنی  .ـ2004 .ق 1424االكلٰی 
 ابن منهاؿ ٦بهوؿ ك٧بمد بن اٞبد بن انس ضعیف كركاه الدار قطنی عن سفیاف ايضان.

ابن منهاؿ ٦بهوؿ ك٧بمد الدار قطِب: " قاؿ .حكم ا٢بديث: كُب اسناده ابن منهاؿ ك ٧بمد بن اٞبد بن انس 
 [ 847، رقم ا٢بديث:406: 1" ]سنن الدار قطِببن أٞبد بن أنس ضعیف

ىو كاثلة بن اسقع اللیثي من بنی لیث بن بكر، ٨بتلف فی كنیتو فقیل ابو شداد اك ابو قرصافة اك  :كاثلة  12
ؾ بلیاؿ، فسكن  علیو كسلم الی تبو ابواالسقع، سكن بیت جربين من الشاـ، قدـ قبل ٨برج النبی صلی ا

ا٤بلیح  الصفة كتوُب سنة ٟبس كٜبانْب كلو ٜباف كتسعوف سنة اكمائة كٟبس سنْب كركی عنو مكحوؿ كابو
]معرفة الصحابة، اٞبد بن عبد ا، .ا٥بذلی كعبد الواحد البصری، كربیعة بن يزيد، معركؼ الدمشقی كغّبىم

 ـ[1998 .ق 1419لوطن للنشر، الرياض، الطبعة االكلٰی، ، دارا 2715: 5ابونعیم،االصبهانی،
 ، الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف322: 7الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ، ابو اٞبد بن عدی ، ا١برجانی،  13

كُب سنده ٧بمد بن سعید عن البخارم، كقاؿ ابن معْب: إنو يضع حكم ا٢بديث: قاؿ بدر الدين العیِب: " 
 [ 307: 3" ]عمدة القارم ا٢بديث

ىو معاذ بن جبل االنصاری، ا٣بزرجی،شهدد العقبة كبدران، بعثو النبی صلی ا علیو كسلم عامالن علی  :معاذ  14
ابن ثالث ك ثالثْب اك اربع كثالثْب  ىو يكنٰی ابا عبد الرٰٞبن، اسلم كىو ابن ٜبا٘ب عشرة سنة كتوُب ك .الیمن

]معرفة الصحابة البی .فة عمر رضي ا عنو باشاـ شهیدامات ُب الطاعوف ُب خال .نةساك ٜباف كثالثْب 
 [ 2431: 5نعیم

،ادارة العلـو  383:  1العلل ا٤بتناىیة ُب االحاديث الواىیة، عبد الرٰٞبن بن علي، ابوالفرج، ابن ا١بوزی،  15
 ـ 1981  .ق 1401االثرية، فیصل اباد، باكستاف، الطبعة الثانیة 

قاؿ ابن حباف: كاف سلیماف يضع ا٢بديث، داكد النخعي. قاؿ الزيلعي: " حكم ا٢بديث: كُب اسناده ابو 
كىو أبو داكد النخعي، كقاؿ أٞبد: كاف كذابا، كقاؿ البخارم: ىو معركؼ بالكذب، كقاؿ يزيد بن ىاركف ال 

 [192: 1" ]نصب الراية ٰبل ألحد أف يركم عنو.
، استصغر يـو احد كشهد بعد ذلك ا٤بشاىد مع ىو سعد بن مالك ، ابو سعید ا٣بدری :ابو سعید ا٣بدری  16

ك ركی عن النيب صلی ا علیو كسلم كعن اخیو المو قتادة بن النعماف كعن ابیو  النيب صلى ا علیو كسلم
كابی بكر كعمركعثماف كعلي كعن زيد بن ثابت كغّبىم كركی عنو ابنو عبد الرٰٞبن كزكجتو زينب بنت كعب 

،مطبعو  481: 3]هتذيب التهذيب، اٞبد بن علی، ابن حجر العسقالنی،.غّبىمكابن عباس كجابر كعمر ك 
 ق[1326دائرة ا٤بعارؼ النظامیة، ا٥بند، الطبعة االكلٰی، 
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عن معاذ  25كالعقیلي 23،24كابن مسعود 22كالدارقطِب عن انس 21كبفتاكی الصحابة فقد اخرج البیهقي
انوا يفتوف بو، كمن ا٤بعلـو اف ا٤بقادير اللٍب ال ككغّبىم ااهم   27عن عثماف بن ايب العاص 26كالدارقطِب

                                                                                                              
 437: 2الكامل فی ضعفاء الرجاؿ ،  17

قاؿ ابن عدم: كىذا ا٢بديث معركؼ با١بلد بن أيوف عن معاكية بن قرة حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا١بوزم: "  
   "موقوفا.عن أنس 

قلت كاف إ٠باعیل بن علیة يرمي جلدا بالكذب كقاؿ أٞبد: لیس يساكم حديثو شیئا ": ابن ا١بوزمقاؿ  
 [ 384: 1" ]العلل ا٤بتناىیة ُب االحاديث الواىیة كقاؿ الدارقطِب: مَبكؾ ا٢بديث.

خدـ رسوؿ ا صلى ىو ابو ٞبزة انس بن مالك بن النضرككاف ٱبضب با٢بناء اك بالورس كالصفرة ك  :انس  18
ا علیو كسلم عشر سنْب كشهد مع النيب صلى ا علیو كسلم ٜباف غزكات كتوُب سنة ثالث كتسعْب من 

 [231: 1]معرفة الصحابة البی نعیم .ا٥بجرة كلو مائة سنة كسنتْب ككاف اخر من توُب بالبصرة من الصحابة
،  مؤسسة الرياف ، 192: 1ٝباؿ الدين، الزيلعی،نصب الراية الحاديث ا٥بداية، عبد ا بن يوسف،   19

 ـ 1997 .ق 1418بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
 307: 3عمدة القاری  20
دارالكتب العلمیة، ، 1544رقم ا٢بديث:  ، 479: 1السنن الكربٰی، اٞبد بن حسْب، ابوبكر، البیهقی،   21

 ـ 2003  .ق 1424بّبكت، الطبعة الثالثة 
السنن الكربل " ]فهذا حديث يعرؼ با١بلد بن أيوب كقد أنكر ذلك علیوؿ البیهقي: "حكم ا٢بديث: قا 

 [ 479: 1 للبیهقي
 809، 808، 807، 806، رقم ا٢بديث: 388: 1سنن الدار قطِب  22
حدثنا يزداد بن عبد الرٞبن , حدثنا أبو سعید األشج , حدثنا خالد بن حیاف الرقي , عن نص الركاية:   23

ا٢بیض ثالث "د القشّبم , عن األعمش , عن إبراىیم , عن علقمة , عن عبد ا , قاؿ: ىاركف بن زيا
، رقم  388: 1سنن الدار قطِب]. "كأربع كٟبس كست كسبع كٜباف كتسع كعشر , فإف زاد فهي مستحاضة

 [ 805ا٢بديث: 
ياد كىو ضعیف ٓب يركه عن األعمش هبذا اإلسناد غّب ىاركف بن ز حكم ا٢بديث: قاؿ الدار قطِب: " 

  [ 388: 1 سنن الدارقطِب" ]كلیس ٥بذا ا٢بديث عند الكوفیْب أصل عن األعمش كا أعلم ،ا٢بديث
كاف اسالمو قدٲبان اكؿ االسالـ حیث اسلم ابن زيد كزكجتو   ،ىو عبد ا بن مسعود بن غافلابن مسعود:   24

كالی ا٤بدينة ا٤بنورة كشهد سائر الغزكات مع  ىاجر ىجرتْب الی ا٢ببشة .كٰذلك قبل اسالـ عمر رضي ا عنو
رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم كشهد الّبموؾ بعد النبی صلی ا علیو كسلم كشهد لو رسوؿ ا صلی ا 

توُب با٤بدينة سنة اثنتْب كثالثْب كصلی علیو عثماف اك عمار اك الزبّب كدفن بالبقیع لیالن .علیو كسلم با١بنة
 [381:  3]اسد الغابة ُب معرفة الصحابة.عان كستْب سنة حْب توُبككاف عمره بض
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ُب عمدة  28نومكره ابو ا٢بسنات عبد ا٢بي اللكذا ذ كا٤برفوع  كدخل فیو للرام كاالجتهاد كالوقوؼ فیها  
 .29الرعاية

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
}كٰبب  -إٔب قولو  -كقوؿ ا تعأب: }كيسألونك عن ایض قل ىو أذل فاعتزلوا النساء ُب ایض{ 

 30ا٤بتطهرين{
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 قولو )ك يسالونك عن ایض( االية،

 ا٤براة اذاحاضت انواك الیهود اف ’’عنو  رضی انس حديث من  مسلم ركاه ما االية ىذه نزكؿ شاف
  فانزؿ كسلم علیو  صلی ا رسوؿ اصحاب فسٔاؿ البیوت ُب ٯبامعوىا كٓب لوىاكيوا  ٓب فیهم

                                                                                                              
، دار ا٤بكتبة العلمیة، بّبكت، الطبعة 51: 4الضعفاء الكبّب، ٧بمد بن عمرك، ابو جعفر، العقیلی، ا٤بكی،  25

 ـ1984 .ق  1404االكلٰی 
سن الصدُب لیس ٗبشهور ٧بمد بن ا٢ب حكم ا٢بديث: ك ُب اسناده ٧بمد بن ا٢بسن الصدُب. قاؿ العقیلي: " 

  [ 51: 4الضعفاء الكبّب للعقیلي" ]بالنقل، كحديثو غّب ٧بفوظ
  816، 815، رقم ا٢بديث: 391: 1سنن الدار قطِب  26
ىو عثماف بن ابی العاص، امره رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم علی الطائف كامره  :عثماف بن ابی العاص  27

 صلی ا علیو كسلم كسواسا يعرض لو ُب الصالة،فضرب النيب بالتجوز ُب الصالة، شكی الی رسوؿ ا
صلی ا علیو كسلم صدره كتفل ُب فیو فلم ٰبس بعده ككاف ذاؿ ماؿ كثّب الصدقة، ٱبتار ا٣بلوة، كسكن 

 [ 1962: 4]معرفة الصحابة البی نعیم .البصرة كتوُب سنة احدی كٟبسْب بالبصرة
ا٢بسنات، ٧بمد عبد ا٢بي بن عبد ا٢بلیم، اللكنوی، ا٥بندی،من فقهاء ابو  ىو :ابو ا٢بسنات عبد ا٢بي  28

من تصانیفو: نفع ا٤بفتی كالسائل ك ٦بموعة الفتاكی كٙبقیق العجیب،  .ا٢بنفیة، عآب با٢بديث كالَباجم
 10كاالثار ا٤برفوعة ُب االخبار ا٤بوضوعة كالرفع كالتكمیل ُب ا١برح كالتعديل]ا٤بوسوعة الفقهیة الكويتیة،

 ق[ 1427،دار السالسل كويت، الطبعة الثانیة  332:
، ا٤بطبع االنصاری، اللكنوی، ا٥بند،  102: 1عمدة الرعاية، ٧بمد عبد ا٢بي بن عبد ا٢بلیم، ابوا٢بسنات،   29

 بدكف الطبع كالتاريخ
 222: 2سورة البقرة    30
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 كقاؿ ،31‘‘احكالن اال شئ لك افعلوا كسلم علیو  صلی النبی فقاؿ االية، ایض﴾ عن ﴿كيسالونك
 بعد قاال 35حضّب بن اسیدك 34بشر بن عباد اف ’’مسلم فی ك ،33الدحداح ابو السائل :32الواحدی

 ُب ورككا٤بذ  االذی بیاف ىذا ك ،36‘‘ا٢بديث كسلم علیو  صلی  رسوؿ كجو فتغّب ٪بامعها افال لكذ
 الذم كه ركا٤ب االذی :ا٣بطابی كقاؿ ،37ك٪باستو ره كقذ لنتنو اذین  ا٢بیض ٠بي :الطربی كقاؿ االية،
 . 38م اال اذنی﴾ك﴿لن يضرك تعالیٰ   قاؿ ماك بشديد لیس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كیف كان بدء الحیض 
ؿ ما كاف أك »كقاؿ بعضهم: « ىذا شيء كتبو ا على بنات آدـ»كقوؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «كحديث النيب صلى ا علیو كسلم أكثر»قاؿ أبو عبد ا: « أرسل ا٢بیض على بِب إسرائیل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
كتاب الطهارة، باب جواز غسل الصحیح ٤بسلم، ابو ا٢بسن مسلم بن ا٢بجاج، القشّبی، النیسابوری،    31

 ،دار احیاء الَباث العريب، بّبكت 302ا٢بائض راس زكجها كترجیلها، حديث : 
 254: 3عمدة القارم   32
ىو ابو الدحداح االنصاری، باع حائطو من رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم بنخلة ُب  :ابو الدحداح  33

 [2882: 5ا١بنة]معرفة الصحابة اليب نعیم 
ىو عباد بن بشر، االكسي، شهد بدران ك قتك يـو الیمامة، ركی عنو عبد الرٰٞبن بن ثابت  :د بن بشرعبا  34

كانس بن مالك ككاف احد ا٤بتهجدين، ٠بعو النبی صلی ا علیو كسلم يقرا باللیل فقاؿ لعائشة: ٰىذا صوت 
: 4الصحابو البی نعیم ]معرفة  .عباد، كدعا لو كىو الذی اضاء لو العصا ُب اللیل فمشی ُب ضوئها

1927] 
ركی عنو  .اسید بن حضّب، كنیتو ابو ٰبیي اك ابو عتیك اك ابو ا٢بضّب، احد النقباء : ىواسید بن حضّب  35

: 1]معرفة الصحابة البی نعیم  .ابوسعید ا٣بدرم ك كعب بن مالك كعائشة كانسنب مالك رضی ا عنهم
258 ] 

 302جواز غسل ا٢بائض راس زكجها كترجیلها، حديث : الصحیح ٤بسلم، كتاب الطهارة، باب   36
،مؤسسة  374: 4جامع البیاف ُب تاكيل القراف )تفسّب الطربم(، ابو جعفر، ٧بمد بن جرير، الطربم،  37

 ـ 2000 .ق 1420الرسالة، الطبعة االكلٰی، 
بّبكت، الطبعة االكلٰی ، دارا٤بعرفة،  399: 1فتح البارم البن حجر، اٞبد بن علي، ابن حجر، العسقال٘ب،  38

 ق 1379
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نات ادـ( ىذا تبو ا علی بكام ابتداءه من بدا يبدا، قولو )ىذا شئ   ضاف بدء ا٢بیكیف  كباب  
 ره كالتعلیق سیذ 

اف اكؿ كرضي ا تعالٰی عنها ) 39موصوال )كقاؿ بعضهم( كىوابن مسعود رضي ا تعالٰی عنو ك عائشة
ما ارسل ا٢بیض علی بِب اسرائیل( ما مصدرية كا٤براد ببِب اسرائیل اكالده فیدخل فیو بناتو، كقیل: ىذا 

تبو ا علی ك، كيدؿ علیو قولو علیو السالـ ىذا شئ  ٕبذؼ ا٤بضاؼ تقديره علی بنات بِب اسرائیل
 . 40بنات ادـ

رب ام اعظم كثر شواىد، كيركی ا كالـ غّبه من الصحابة، اك ا كثر قوة ك قبوال من  كثر( ام ا كقولو )ا 
، كقاؿ ابن 42ثر باالمشل النو يتناكؿ بنات بِب اسرائیل كغّبىنكاال  41رما٘بكد ثبوتنا، كفسر الككاجل كا 

ن ا١بمع بینهما مع القوؿ بالتعمیم باف الذم ارسل علی كقال٘ب: ُب فتح البارم قلت كٲبحجر العس
 عن الرزاؽ عبد كاه ر ما الی اشارة كفیو،43ثو هبن عقوبة ٥بن ال ابتداء كجودهكنساء بِب اسرائیل طوؿ م

 انتكف ،ٝبیعان  يصلوف اسرائیل بنی فی كالنساء اف الرجاؿك :قاؿ مسعود باسناد صحیح، بنعبد ا 
 .44ا٤بساجد كمنعهن ا٢بیض علیهن  فالقی للرجل تتشوؼ اة ا٤برٔ 

                                       
عائشة الصديقة بنت ايب بكر، عقد علیها رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ٗبكة كىي بكر كبنی ىي  :عائشة  39

هبا با٤بدينة ،كٓب يتزكج بكرا غّبىا، تزكجها بنت ست كدخل هبا كىی بنت تسع ك٥با ٜباف عشرة سنة حْب 
]معرفة الصحابة البی  ها كتوفیت ُب اياـ معاكية سنة ٜباف كٟبسْب.توُب رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم عن

 [3208: 6نعیم 
 255: 3عمدة القارم   40
كلد ُب ٝبادی  .ىو ٧بمد بن يوسف بن علي، مشس الدين ، الكرمانی، البغدادی،الشافعي :الكرمانی  41

ا٢بجاز فحمل الی بغداد كدفن  قدـ مصر كالشاـ كتوُب ُب اـر بطريق .االخری سنة تسع عشرة  كسبع مائة
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة 173: 5، اٞبد بن علي، ا٤بقريزم، ]السلوؾ ٤بعرفة ا٤بلوؾ.هبا

 ـ[ 1997 .ق 1418االكلٰی 
 255: 3عمدة القارم   42
 400: 1فتح البارم البن حجر   43
رقم ا٢بديث: ، 149: 3 ، الصنعانی، الیمِب،مصنف عبد الرزاؽ ، عبد الرزاؽ بن ٮباـ، ابوبكر انظر:   44

  9484، رقم ا٢بديث: 295: 9، ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب ا٤بكتبة االسالمی، بّبكت ، 5115
٦بمع الزكائد كمنبع " ]ركاه الطربا٘ب ُب الكبّب كرجالو رجاؿ الصحیح. حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: " 

  [2120، رقم ا٢بديث: 35: 2الفوائد
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ن اف ا تعالی قطع حیض بِب اسرائیل عقوبةن ٥بن كالزكاجهن كق انو ٲبفیكجو التو  ُب’’: 45قاؿ العیِب
م ا تعالی انو كالف من ح لك مدة ٍب ا رٞبهم كاعاد حیض نسائهمذثرة عنادىم، كمضت علی كل

ارتفع حیضها عادة الٙبمل عادة فلما اعاد علیهن   ٢بیض سببنا لوجود النسل، اال تری اف ا٤براة اذاجعل ا
اكؿ ا٢بیض بالنسبة الی مدة االنقطاع فاطلق االكلیة علیو هبذا االعتبار الاها من االمور  لكذاف ك

 ۔‘‘46النسبیة
 حواء اف علیك ا٢بیض ابتداء اف عنو تعالیٰ   رضی عباس ابن عن صحیح م باسنادكا٢با  ركی كقد

ُب عن ابن عباس ’’ ا، كغّبٮب48منذر ابنك  ركی الطربی ذاكك  47ا١بنة من ىبطت اف بعد السالـ علیها

                                       
حفظ  .كلد سنة اثنتْب كستْب كسبعمائة .ىو ٧بمود بن اٞبد، ابو ٧بمد، بدرالدين، العینی، ا٢بنفی :العینی  45

القراف منذ الصغر علٰی يد ٧بمد بن عبیدا، كالـز الشیخ ٧بمد الرعي ُب الصرؼ كالعربیة كا٤بنطق ٍب رحل 
هبسنا ككختا ك ملطیة فاخذ عن  الٰی حلب كقرا هبا علی ا١بماؿ يوسف ك٠بع علیو بعض ا٥بداية ٍب رحل الیٰ 

بدر الدين الكشا٘ب كزار بیت ا٤بقدس كلقي هبا شیخ عالء الدين السّبا٘ب ٍب رحل هبا الی القاىرة كاخذ فیها 
لو مؤلفات كثّبة، منها: فرائد القالئد كالبناية ُب شرح ا٥بداية  .ا٢بديث كعلومو من ٧بدثیها، رٞبهم ا

كمبا٘ب االخبار ُب شرح معا٘ب االثار كٙبفة ا٤بلوؾ ُب ا٤بواعظ كالرقائق كعمدة  كرمزا٢بقائق شرح كنز الدقائق
]شذرات الذىب، عبد  .ق 855القارم شرح صحیح البخارم كشرح سنن ايب داكد كغّبىا كتوُب سنة    

 ـ[1986ق . 1406، دار ابن كثّب، دمشق، بّبكت،لبناف، الطبعة االكلٰی،  418: 9ا٢بی بن اٞبد، 
 35: 6كوثر ا٤بعا٘ب ُب كشف خبايا صحیح البخارم، ٧بمد ا٣بضر بن سید عبد ا، الشنقیطي،: انظر  46

 256: 3عمدة القارم ، ـ 1995 .ق 1415،مؤسسة الرسالة، بّبكت،لبناف، الطبعة االكلٰی، 
ثِب عمرك بن أخرب٘ب أبو جعفر ٧بمد بن ٧بمد بن سلیماف ا٤بذكر، ثنا أبو بكر بن أيب الدنیا، حدنص الركاية:   47

٧بمد الناقد، ثنا عباد بن العواـ، عن سفیاف بن حسْب، عن يعلى بن مسلم، عن سعید بن جبّب، عن ابن 
ما ٞبلك على »عباس رضي ا عنهما، قاؿ: " ٤با أكل آدـ من الشجرة الٍب اهي عنها، قاؿ ا عز كجل: 

 ٙبمل إال كرىا كال تضع إال كرىا كدمیتها فإ٘ب أعقبتها أف ال»قاؿ: رب زينت ٕب حواء. قاؿ: « أف عصیتِب؟
 .فلما ٠بعت حواء ذلك رنت فقاؿ ٥با: علیك الرنة كعلى بناتك« . ُب الشهر مرتْب

دارلكتب  ،3437رقم ا٢بديث: ،413: 2ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب، ٧بمد بن عبد ا ا٢باكم،انظر:  
عمدة ،   400: 1فتح البارم البن حجر  ،ـ  1990 .ق 1411العلمیة، بّبكت،لبناف، الطبعة االكلٰی 

علی سنن النسائي، جالؿ الدين، عبد الرٰٞبن بن ايب بكر،  یوطيحاشیة الس ، 256: 3القارم 
 ، مكتب ا٤بطبوعات االسالمیة، حلب 180: 1السیوطي،
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ك ابراىیم علیو  49‘‘ت﴾ ام حاضتكقصة ابراىیم علیو السالـ ُب قولو تعالی ﴿ك امراتو قائمة فضح
ٗبعنی  ‘‘اسرا’’اؽ بن ابراىیم الف السالـ مقدـ علی بِب اسرائیل الف اسرائیل ىو يعقوب بن اسح

 كىو اسم يعقوب علیو  ‘‘ا’’ٗبعنی  ‘‘ايل’’ك  ‘‘عبد’’
 السالـ.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االمر بالنفساء اذا نَ َفسن
سفیاف، قاؿ: ٠بعت عبد الرٞبن بن القاسم، قاؿ:  حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا - 294

٠بعت القاسم بن ٧بمد، يقوؿ: ٠بعت عائشة تقوؿ: خرجنا ال نرل إال ا٢بج، فلما كنا بسرؼ حضت، 
قلت: نعم، قاؿ: « . ما لك أنفست؟»فدخل علي رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كأنا أبكي، قاؿ: 

قالت: « ضي ما يقضي ا٢باج، غّب أف ال تطوُب بالبیتإف ىذا أمر كتبو ا على بنات آدـ، فاق»
 كضحى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عن نسائو بالبقر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب االمر بالنفساء اذا نػىفىسن

، قولو )ال نری( بضم النوف ٗبعنی ال 51ك ايب الوقت 50غّب ايب ذر ثر الركاياتككىذه الَبٝبة ساقطة ُب ا 
، قولو )بسرؼ( ك بینو من ٫بو عشرة امیاؿ، كقیل  53بوزف علم اسم موضع بْب مكة 52 نظن ا٤بعلـو

                                                                                                              
طیبة،  ، دار201: 2االكسط ُب السنن كاالٝباع كاالختالؼ، ٧بمد بن ابراىیم بن منذر، النیسابورم،   48

 ـ 1985  .ق 1405الرياض، السعودية، الطبعة االكلٰی 
" كقاؿ الذىيب "صحیح" ]ا٤بستدرؾ ىذا حديث صحیح اإلسناد كٓب ٱبرجاه حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: " 

 [ 3437، رقم ا٢بديث: 413: 2علي الصحیحْب للحاكم، 
 256: 3عمدة القارم  ،   400: 1فتح البارم البن حجر ،  392: 15تفسّب الطربی انظر:   49
كاف حافظا للحديث، من علماء   .ق  355كلد سنة  .ىو عبد ا بن اٞبد، ابوذر، ا٥بركی :ذر ابو  50

لو تصانیف كثّبة ،  .قاـ برحلة كاسعة كجاكر ٗبكة اكثر من ثالثْب سنة كمات هبا .ا٤بالكیة، اصلو من ىراة
انس ككتاباف ُب شیوخو، احدٮبا ُب من ركه عنو ا٢بديث منها: مسانید ا٤بؤطا كبیعة العقبة كفضائل مالك بن 

ق]ترتیب ا٤بدارؾ كتقريب ا٤بسالك،  القاضی  434كتوُب سنو .كالثا٘ب فی  من لقیو كٓب يرك عنو ٫300بو 
 ق[ 1983،مطبعة فضالة، امدية، ا٤بغرب، الطبعة االكلٰی  229: 7عیاض بن موسٰی،

ؿ بن عیسٰی بن شعیب، الصوُب، ا٥بورم كيكنی احیانا بابی عبد ا ىو ابو الوقت، عبد االك  :ابو الوقت  51
ك٠بع ا٢بديث كقدـ بغداد فركی هبا ككاف شیخان صا٢با عرؼ بركاية صحیح  458كلد سنة  .كايب اسحاؽ

علی ٧بمد بن ىبة ا بن ا٤بكـر ٕبق ٠باعو ُب  621كقد ٠بع ابن خلكاف الصحیح باربل سنة  .البخاری
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سبعة، كقیل ستة، غّب منصرؼ للعلمیة ك التانیث اذا عرب عنو بالبقعة كاذا عرب عنو با٤بوضع فهو منصرؼ 

ن الضم ُب الوالدة ك الفتح ُب كالنوكم بضم النوف ك فتحها ُب ا٢بیض ك النفاس ل ( قاؿتً سٍ فً ني اى )
غة اف لا٤بشهور ُب ال’’ 54الوجهْب ٝبیعان، كُب شرح مسلم ثر، ك حكی صاحب االفعاؿكا٢بیض ا 

: 55نيفست بضم النوف، كقاؿ ا٥بركی فهيسر الفاء معناه حضت، كاما ُب الوالدة كنىًفست بفتح النوف ك 
 ۔56‘‘م النوف كفتحها ُب الوالدة، كُب ا٢بیض بالفتح ال غّبنفست بض

تبو ا علی بنات ادـ( كفیو ا٤بطابقة للَبٝبة، قولو )فاقضی( ٗبعنی فئادی، كمنو ﴿فاذا كقولو )اف ىذا امر 
قضیت الصالة﴾ ام اذا اديت الصالة، قولو )بالبقر( كُب نسخة بالبقرة بالتاء كاالكؿ ا١بنس ٰبتمل 

                                                                                                              
توُب  .كركی سلسلة السند موصولة الی البخارم 553میة ببغداد من الشیخ ايب الوقت سنة ا٤بدرسة النظا

، كزارة الثقافة 80: 2]تاريخ اربل، ا٤ببارؾ بن اٞبد، ابن ا٤بستوُب، .ق  553ابن الوقت ببغداد سنة 
 كاالعالـ، دار الرشید للنشر، العراؽ [

ة امیاؿ من مكة كىناؾ اعرس النبی صلی ا علیو كسلم سىًرؼ بفتح اكلو ككسر ثانیو بعده فاء: علی ست  52
ٗبیمونة مرجعة من مكة ٤با قضی نسكو كىناؾ توفیت میمونة الاها ٤با اعتلت ٗبكة، فقالت اخرجو٘ب من مكة 
الف النيب صلی ا علیو كسلم اخرب٘ب ا٘ب ال اموت هبا فحملوىا حتی اتوا هبا سرفا، الی الشجرة الٍب بنی هبا 

]معجم ما استعجم من ا٠باء  .صلی ا علیو كسلم ٙبتها،فتوفیت ىناؾ سنة ٜباف كثالثْب من ا٥بجرة النيب 
، عآب الكتب ، بّبكت، الطبعة الثالثة 735: 3البالد كا٤بواضع، عبد ا بن عبد العزيز، االندلسی،

 ق[1403
راـ ككلد رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم مكة: ىی بلدة شريفة ُب ا٢بجاز )السعودية( كيقع فیها بیت ا ا٢ب  53

، دار العطاء ، السعودية، الطبعة  51: 1]البلدانیات،  ٧بمد بن عبد الرٰٞبن السخاكی،  .ُب  ىذه البلدة
 ـ[2001.ق  1422االكلٰی، 

، دار ابن  309: 3الديباج علی صحیح مسلم، جالؿ الدين، عبد الرٰٞبن بن ابی بكر، السیوطی، انظر:   54
ا٤بنهاج شرح  ،ـ 1996  .ق 1416ف للنشر كالتوزيع، ا٤بملكة العربیة السعودية ، الطبعة االكلٰی عفا

 207: 3صحیح مسلم، 
الغريبیْب ُب ’’صنف كتابو  .ىو اٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد، ابو عبید ا٥بركی، كاف من علماء االكابر :ا٥بركی  55

اف الكرٙب كا٢بديث النبوم كىو من كتب النافعة ككاف كُب كتابو ٝبع بْب تفسّبغريب القر ‘‘ القراف كا٢بديچ
]كفیات االعیاف كانباء ابناء الزماف،  .ككاف ٰبب البذلة كيتناكؿ ُب ا٣بلوة .يصحب ابا منصور االزىرم اللغوم

 ـ[ 1900، الطبعة االكلٰی 96: 1اٞبد بن ٧بمد، مشس الدين، ابو العباس، ابن خلكاف، االربلی، الربمكی،
،مكتبة نزار مصطفٰی الباز، ا٤بملكة  1871: 6لغربْب ُب القراف كا٢بديث،  اٞبد بن ٧بمد، ا٥بركی، اانظر:   56

 257: 3عمدة القارم  ،ـ  1999 .ق   1419العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی، 
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اـ منها: كر استنباط االحكذ ’’ثا٘ب ا٤بفرد، كعلی الثانیة ٙبمل علی النفل، قاؿ البدر العیِب: التعدد، كال
لها غّب ااها ال تطوؼ بالبیت فاذا كاف ا٤براة اذا حاضت بعد االحراـ ينبغي ٥با اف تاٌب بافعاؿ ا٢بج  

 بل التطهر عنالنفساء علیهما بدنة بالطواؼ ق ا١بنب ك لكذكطافت قبل اف تطهر فعلیها بدنة، ك 
، كالطهارة علیو شیئاف طاؼ طواؼ القدـك ، كقاؿ الشافعي: ال صدقة  ادث علىالنفاس، ك ا١بنابة ك 

اف جنبان كل طواؼ تطوع كلو طاؼ طواؼ الزيارة ٧بدثان فعلیو شاة كاف  كم ُب  كذا ا٢بكك  57شرط عنده
اء الجل حصوؿ مانع للعبادة، كالبا٢بزف ك  منها: جوازيستفاد ا٢بائض، ك النفساء ك ذا كفعلیو بدنة ك 

 ۔58‘‘منها جواز التضحیة ببقرة كاحدة ١بمیع نسائوايضاٌ يستفاد ك 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب غسل الحائض رأس زوجها وترجیلو
لك، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: حدثنا ما - 295

 «كنت أرجل رأس رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كأنا حائض»قالت: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو  59لراس كترٝبتوعطف علی الغسل كىو تسريح شعر ا، باب غسل ا٢بائض راس زكجها ك ترجیلو
تفی للجزء االكؿ ٗبا ُب حديث مباشرة ا٢بائض فانو كنت ارجل( فیو ا٤بطابقة للجزء الثا٘ب للَبٝبة ك ا ك)

نت ارجل شعر راس رسوؿ  صلی  علیو كسلم كصريح فیو، كىذه العبارة اما ٕبذؼ ا٤بضاؼ ام  
 وف ٦بازنا لغويا مرسال كاؿ فیر ال ك ارادة ا٢بكوف ٦بازنا با٢بذؼ، كاما من قبیل ذ كفی

قولو )كانا حائض( ٝبلة ا٠بیة كقعت حاال كيستنبط منو اف ذات ا٢بائض طاىرة كاف حیضها ال ٲبنع 
مسها كاف للزكج جواز استخداـ ا٤براة برضائها كىذا ٩با اتفق علیو، قولو  )اك تدنوا مِب( اك للتنويع 

لك( اشارة الی ا٣بدمة كالدنو الدالْب ذل كمع، قولو )ر كا٤بٔونث كالواحد كا١بككا١بنب يستوم فیو ا٤بذ 
  60لك﴾ذما ُب قولو تعالی ﴿عواف بْب كلك  ذعلیهما اٚبد مِب كتدنو، كٯبوز االشارة الی ا٤بثنی بلفظ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 1990 .ق 1440، دار ا٤بعرفة، بّبكت،  195: 2كتاب االـ، ٧بمد بن ادريس، ابو عبد ا، الشافعي،   57

 ـ بدكف الطبع
 257: 3عمدة القارم   58
 ګمىسول  59
 68: 2سورة البقرة   60
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بن موسى، قاؿ: أخربنا ىشاـ بن يوسف، أف ابن جريج، أخربىم قاؿ: أخرب٘ب حدثنا إبراىیم  - 296
ىشاـ بن عركة، عن عركة، أنو سئل أٚبدمِب ا٢بائض أك تدنو مِب ا٤برأة كىي جنب؟ فقاؿ عركة: كل 

أاها كانت ترجل، »ذلك علي ىْب، ككل ذلك ٚبدمِب كلیس على أحد ُب ذلك بأس أخربتِب عائشة: 
 صلى ا علیو كسلم، كىي حائض، كرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حینئذ ٦باكر تعِب رأس رسوؿ ا

 «ُب ا٤بسجد، يد٘ب ٥با رأسو، كىي ُب حجرهتا، فَبجلو كىي حائض
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 
 میت ك میت، اصلو ىیوف فاجتمعت الیاء ك كف  فیلتخقولو )ىْب( ام سهل بالتشديد ك ا

 لك( ام ذل كنة فجعلت الواك ياء ٍب ادغمت الیاء ُب الیاء، قولو )ك كالواك اكالٮبا سا 
 رناه، كلك الی التثنیة قد ذ ذور لفظنا، ككجو اشارة كّب باعتبار ا٤بذ كا٢بائض ك ا١بنب ك التذ 

ٓب يقل بتشديد الیاء اشارة الی التعمیم مبالغة كىو  لك باس( ام حرج كا٭باذقولو )كلیس علی احد ُب 
حامل كمرضع ك طالق ال حاجة فیها الی كداخل فیو بالقصد االكؿ )كىي حائض( ٝبلة حالیة كىي  

التاء لعدـ االلتباس فیها، كقیل ا٤برضعة ما ىي بالفعل، كا٤برضع ما من شااها اف ترضع )حینئذو( ام حْب 
انت متالصقة با٤بسجد كا٢بق عركة ا١بنابة با٢بیض كك حجرة عائشة   فكالَبجل )٦باكرنا( ام معت

بدف  افثر عنو بالفرع، كا٢بقى ا٣بدمة بالَبجیل، كفیو داللة علی كبالقیاس ا١بلي الف االستقذار باالصل ا 
ف كاف ا٢بائض ال تدخل ا٤بسجد كاف كللمعتا١بماع كمقدماتو ٩بنوع  كاف طاىر ا٢بائض كعرقها

افو، كاف من حلف ال يدخل دارنا كال كرج راسو اك يده اك رجلو من ا٤بسجد ال يبطل اعتف اذا اخكا٤بعت
َبجیل الشعر للرجاؿ كما ُب معناه كال ك الزينة كفیو جواز’’ٱبرج فادخل بعضو اك اخرج بعضو ال ٰبنث، 

 62، ك حكی ابن سلمة61تنزيها ، ك اشتهر ىذا من مذىب مالك تعظیما لو ك ا٤بسجد ا٢بائض تدخل
 63‘‘ااها ك ا١بنب يدخالف، كُب ركاية ال تدخل كىو يدخل

                                       
 .ق 1415، دار الكتب العلمیة، الطبعة االكلٰی، 290: 1ا٤بدكنة، مالك بن انس بن مالك، ا٤بد٘ب،  61

 ـ1994
االماـ كاف رفیق   .ىو اٞبد بن سلمة، ابو الفضل، البزاز، النیسابورم، حافظ من علماء ا٢بديث :بن سلمةا  62

]الرسالة ا٤بستطرفة، ٧بمد  .مسلم ُب راحلتو الی بلخ كالبصرة كلو صحیح ُب ا٢بديث علٰی ىیئة صحیح مسلم
 .ق  1421، دار البشائر االسالمیة، الطبعة السادسة 28: 1بن ايب الفیض، ابو عبد ا، الكتا٘ب،

 ـ[ 2000
 259: 3عمدة القارم   63
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قراءة الرجل في حجر امرأتو وىي حائض
 «بعالقتويرسل خادمو كىي حائض إٔب أيب رزين، فتأتیو با٤بصحف، فتمسكو »ككاف أبو كائل: 

حدثنا أبو نعیم الفضل بن دكْب، ٠بع زىّبا، عن منصور بن صفیة، أف أمو، حدثتو أف عائشة  - 297
 «كاف يتكئ ُب حجرم كأنا حائض، ٍب يقرأ القرآف»حدثتها أف النيب صلى ا علیو كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قراءة الرجل ُب حجر امراتو كىي حائض

علی ا٢باؿ تقديره حاؿ   منصوب (ُب حجر امراتو)وف ا١بیم، قولو كسرىا ك سكك ا٢بجر بفتح ا٢باء ك 
ا الیو، كُب ٗبعنی علی )كىي حائض(  64ونو متكئا علی حجر امراتوك اك كاضعنا راسو علیو اك مستندن

تابعي مشهور كىذا  65 اف ابو كائل(كذم ا٢باؿ بالواك كالضمّب قولو )ك  ٝبلة ا٠بیة حالیة مرتبطة ب
ايضا تابعي مشهور، كا٣بادـ يطلق علی  68، كابو رزين67باسناد صحیح 66التعلیق كصلو ابن ايب شیبة

ما ٯبوز كسر ما يعلق بو ا٤بصحف، كفیو التطبیق النو  كر ك االنثی، كا٤براد ىهنا جاريتو ك العالقة بالكالذ 
لك ٯبوز قراءة الرجل ُب حجر امراتو كىي حائض، كيستنبط منو ذك٢بائض ا٤بصحف بعالقتو فٞبل ا

ذا ا١بنب، كاما مسو فال ٯبوز قاؿ ا تعالی ﴿ال ٲبسو اال كجواز ٞبل ا٢بائض القراف بعالقتو ك 
 ، رضي عن انس قاؿ: خرج عمر 70كاالثار الواردة فیو صحاح منها ما ركاه الدارقطِب’’ 69ا٤بطهركف﴾

                                       
 ايضاٌ   64
ادرؾ النبی صلی ا علیو كسلم كىو غالـ امرد كلكن ٓب  .، شقیق بن سلمة، االسدمكائل ىو ابو :كائل ابو  65

، دارالكتب العلمیة، بّبكت، 155: 6]الطبقات الكربٰی،  ٧بمد بن سعد، ابوعبد ا، ابن سعد،  .يره
 ـ[1990ق 1410الطبعة االكلٰی 

كلد سنة تسع كٟبسْب .عبسی، موالىم،  الكوُبىو عبد ا بن ٧بمد، ابوبكر بن ايب شیبة، ال :بن ايب شیبةا  66
]تقريب التهذيب، اٞبد بن علي، ابوالفضل،  .كمائة من ا٥بجرة ك توُب سنة ٟبس كثالثْب كمائتْب من ا٥بجرة

 ـ[ 1986 .ق  1406، دار الرشید، سوريا، الطبعة االكلٰی  320: 1ابن حجر،
رقم ا٢بديث:  ،140: ٧2بمد، ابوبكر ابن ايب شیبة، الكتاب ا٤بصنف ُب االحاديث كاالثار، عبد ا بن   67

 ق 1409مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة االكلٰی،  ،7422
ىو ابو رزين الباىلی ٠بع عن مالك بن اخامر كركی عنو موسی بن يعقوب ]التاريخ الكبّب، ٧بمد  :ابو رزين  68

لعثمانیة، حیدر اباد، الدكن، بدكف الطبع ، دائرة ا٤بعارؼ ا 32: 9بن ا٠باعیل ، ابو عبد ا ، البخارم، 
 كالتاريخ[

 79: 56سورة الواقعة   69
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ا السیف فدخل علی اختو كزكجها ا تعأب عنو، كىم يقرءكف سورة  ،رضي ا عنهم،خباب ك متقلدن
م فاقرءه فقالت لو اختو انك رجس كال ٲبسو اال ا٤بطهركف فقم كتاب الذم عند كطو فقاؿ اعطو٘ب ال

 . 71‘‘تاب بیدهكفاغتسل اك توضا فقاـ ك توضا ٍب اخذ ال
تابنا فیو ال ٲبس القراف اال كتب الی اىل الیمن  ك صلی  علیو كسلم  كمنها: ماركاه ايضا اف رسوؿ 

بن ركاحة اهی رسوؿ  صلی  علیو امنها: حديث ’’كُب منع القراءة احاديث صحاح ايضا،  72طاىر
 . 73كسلم اف يقرا احدنا القراف كىو جنب

عن قراءة القراف شئ اال  74وبرضي ا تعالٰی عنو يرفعو )كال ٰبجي  ا٤برتضى، علي كمنها: حديث
 (، 75ا١بنابة

                                                                                                              
ىو علي بن عمر، البغدادی، الدار قطنی، ابوا٢بسن ككاف حافظ ا٢بديث ك فقیها علی مذىب  :الدار قطنی  70

بن سعید اخذ الفقو عن ايب سعید الصطخرم كاخذ القراءة عرضان ك٠باعا عن علي  .االماـ الشافعي رٞبو ا
‘‘ ا٤بختلف كا٤بؤتلف’’القزاز ك٠بع من ايب بكر كانفرد باالمامة ُب علم ا٢بديث ُب دىره كصنف كتاب 

كلد سنة ست كثلثمائة كتوُب يـو االربعاء لثماف خلوف من ذم القعدة كصلی علیو  .كغّبٮبا‘‘ السنن’’ك
]كفیات  .باب الدير، رٞبو ا تعالیٰ  الشیخ ابو حامد االسفراينی كدفن قريبان من  معركؼ الكرخي ُب مقربة

 [298: 3االعیاف 
 261: 3عمدة القارم  ، 221: 1سنن الدار قطِب انظر:   71
  439، رقم ا٢بديث:  219: 1سنن الدار قطِب   72

: اختلفوا -راكم ا٢بديث -كسلیمافحكم ا٢بديث:كُب اسناده سلیماف بن داكد.  قاؿ ابن عبد ا٥بادم: " 
كقد ركل ا٢بديث بطولو اإلماـ أٞبد   لیماف بن أرقم. كقیل: سلیماف بن داكد ا٣بوال٘بُّ.فیو: فقیل: ىو س

يعِب قولو: )ابن داكد(،  كأبو داكد ُب "ا٤براسیل" عن ا٢بكم بن موسى، كقاؿ أبو داكد: ىذا كىمه من ا٢بكم.
. ا ىو سلیماف بن أرقم، كىو مَبكؾه ، رقم ا٢بديث:  227: 1 تنقیح التحقیق البن عبد ا٥بادم" ]كإ٭بم

258]  
 430، رقم ا٢بديث: 216: 1 قطِبنن الدار س  73

 حكم ا٢بديث: قاؿ الدار قطِب: "اسناده صاّب". ]ا٤برجع السابق[ 
 ال الٰبجب النيب صلي ا علیو كسلم شیئ عن التالكة االكونو جنبا . )الضیاءالكوثرم(  74
 429رقم ا٢بديث: ، 215: 1سنن الدار قطِب   75

صححو ٝباعة منها ابن حباف كابن خزٲبة كالَبمذم كابو علي الطوسي كالبغوم كا٢باكم ا٢بديث: حكم  
 [261: 3]عمدة القارم 
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ك منها حديث جابر اف النيب صلی  علیو كسلم قاؿ ال يقرا ا٢بائض كال ا١بنب كال النفساء من القراف 

 . 77الدارقطِب ك76البیهقي شیئا ركاه
كمنها: حديث ايب موسی قاؿ رسوؿ  صلی  علیو كسلم يا علي ال تقرء القراف كانت جنب ركاه 

مثلو بزيادة كا٢بائض، كمن  81ك ايب كائل 80ال يقرا ا١بنب، كعن الشعيب 79، كعن االسود78دارقطِبال
تاب فال تصغ الیو النو لیس كمن ال 82استدؿ با١بواز ٗبا ارسل رسوؿ  صلی  علیو كسلم الی ىرقل

                                       
 1479، رقم ا٢بديث:  461: 1 ،418رقم ا٢بديث:  ،144: 1السنن الكربٰی للبیهقي   76

بخارم ىو منكر ىذا ا٢بديث مركم عن ابن عمر كُب اسناده ا٠باعیل بن عیاش كقاؿ الحكم ا٢بديث:  
 ]ا٤برجع السابق[ ا٢بديث كقاؿ البیهقي: ركم عن جابر رضي ا عنو كلیس بقوم

  434، رقم ا٢بديث: 218:  1سنن الدار قطِب   77
 " ]ا٤برجع السابق[ٰبٓب ىو ابن أيب أنیسة ضعیف حكم ا٢بديث: ك ُب اسناده ٰبٓب. قاؿ الدار قطِب: " 

الصفار , نا العباس بن ٧بمد , ثنا أبو نعیم النخعي عبد الرٞبن بن ىانئ ,  نا إ٠باعیل بن ٧بمدنص الركاية:   78
قاؿ  -نا أبو مالك النخعي عبد ا٤بلك بن حسْب , حدثِب أبو إسحاؽ السبیعي , عن ا٢بارث , عن علي 

أبو مالك: كأخرب٘ب موسى األنصارم , عن عاصم بن كلیب , عن أيب بردة , عن أيب موسى كالٮبا قاؿ: 
يا علي إ٘ب أرضى لك ما أرضى لنفسي , كأكره لك ما أكره لنفسي , "سوؿ ا صلى ا علیو كسلم: قاؿ ر 

ال تقرأ القرآف كأنت جنب , كال أنت راكع , كال أنت ساجد , كال تصل كأنت عاقص شعرؾ , كال تدبح 
 426، رقم ا٢بديث: 213: 1سنن الدار قطِب " تدبیح ا٢بمار

كىذا إسناد ضعیف، أبو نعیم النخعي قاؿ ابن معْب: كذاب. كقاؿ أٞبد:  لقن: "حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٤ب 
لیس بشيء. كقاؿ ابن عدم: عامة ما يركيو ال يتابع علیو، كأبو مالك النخعي أيضا ضعفوه. كا٢بارث األعور 

كىو ٨بتلف فیو، كأطلق ابن ا٤بديِب علیو اسم الكذب. كعاصم بن كلیب )بن شهاب( )من فرساف مسلم( ، 
  [ 601: 3البدر ا٤بنّب " ]بن ا٤بديِب قاؿ: ال ٰبتج بو إذا انفرد. صدكؽ، كإف كاف علي

 1082رقم ا٢بديث: ، 97:  1، مصنف ابن ايب شیبة  79
عمدة القارم شرح " ]أخرجو ابن أيب شیبة ُب )مصنفو( بسند ال بأس بو حكم ا٢بديث: قاؿ العیِب: " 

  [ 261: 3 صحیح البخارم
 1306، رقم ا٢بديث:  1:336، 1334، رقم ا٢بديث:  343: 1الرزاؽ  مصنف عبد  80
  1085، رقم ا٢بديث:  97: 1مصنف ابن ايب شیبة   81
الرـك كبعث الیو النيب صلی ا علیو كسلم دحیة الكليب لیدعوه الی االسالـ ككتب  ككاف ىرقل مل: ىرقل   82

فدفعو عظیم بيصری الیو كىو حینئذ  .ی قیصر )ىرقل(معو كتابا كامره اف يدفعو الی عظیم بيصری لیدفعو ال
ٕبمص ككاف قیصر يوُب نذره كاف علیو: اف غلبت الرـك علی فارس اف ٲبشي حافیا من قيسطنطینیة الی ايلیاء 
! اتبتغوف الفالح كالرشد، كاف يثبت لكم ملككم  فقرء الكتاب كاذف ُب دسكرة لو فقاؿ: يا معشرالرـك
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یاٌب البحث فیو، كاما تاب كسكما شرحنا ُب اكؿ الكا٤براد منو التالكة بل ا٤بقصود منو االبالغ ك االنذار  
 84ما قالو قتادةك﴾ باف ا٤براد منهم ا٤بالئكة   83ا١بواب عن االية كىي قولو تعالی ﴿ال ٲبسو اال ا٤بطهركف

ك  ،رٞبو ا،90كعن مال 89، كنقلو السهیلي88كغّبىم 87ك ٦باىد 86كانس بن مالك 85كالربیع بن انس
ا٤بالئكة من بْب سائر ا٤بتطهرين علی خالؼ دكا ىذا بقولو ا٤بطهركف كٓب يقل ا٤بتطهرين فاف ٚبصیص كا 

                                                                                                              
: كما ذاؾ ايها ا٤بلك؟ قاؿ تتبعوف الرسوؿ النيب االميكتتبعوف ما قاؿ عیسی ب فغضبوا   .ن مرٙب؟ فقالت الرـك

فلما رال ىرقل ٰذلك منهم يئس من اسالمهم كخاؼ علی نفسو كملكو فسكنهم، ٍب قاؿ:  .كرفعوا الصلیب
ت ]الطبقا .ما قلت لكم ىذا اال الختربكم ك النظر صالبتكم ُب دينكم، فقد رايت منكم الذم احب 

 [ 99: 1الكربٰی 
 79: 56سورة الواقعو   83
، دار الوطن، الرياض، السعودية، الطبعة  359: 5تفسّب القراف، منصور بن ٧بمد، ابو ا٤بظفر، السمعا٘ب،   84

 ـ 1997 .ق  1418االكلٰی 
 ، دار الفكر، بّبكت 26: 8الدر ا٤بنثور، عبد الرٰٞبن بن ايب بكر، السیوطی ،   85
، ٦بموعة ٕبوث  7292:  11بلوغ النهاية، مكی بن ابی طالب، ابو ٧بمد، االندلسي، ا٤بالكي،ا٥بداية الٰی   86

 ـ2008 .ق 1429الكتاب كالسنة، جامعة الشارقة، الطبعة االكلٰی 
سالمي ا٢بديثة، مصر، ، دار الفكر اال646: 1تفسّب ٦باىد، ٦باىد بن جرب، ابوا٢بجاج، التابعی،انظر:   87

تفسّب الطربم )جامع البیاف عن تاكيل آم القراف(، ٧بمد بن  ،ـ  1989 .ق  1410الطبعة االكلٰی 
، دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع كاالعالف، الطبعة االكلٰی  365: 22جرير، الطربم، ابو جعفر، 

 ـ 2001 .ق  1422
زيد كابو اهیك كىذا قوؿ ابن عباس ك انس ك عكرمة كسعید بن جبّب كالضحاؾ كابو الشعثاء كجابر بن   88

]تفسّب القراف العظیم )تفسّب ابن كثّب(، ا٠باعیل بن عمر بن كثّب،  .كالسدم كعبد الرٰٞبن بن زيد بن اسلم
 ق[ 1419، دار الكتب العلمیة، بّبكت،لبناف، الطبعة االكلٰی  31: 8ابو الفداء، ا٤بشقی، 

، دار احیاء الَباث العريب،  164: 3ي، الركض االنف، عبد الرٰٞبن بن عبد ا ، ابو القاسم، السهیل  89
 بّبكت

، االماـ، ا٢بافظ، شیخ االسالـ، فقیو االمة، ابو عبد ا، ا٤بدنی، اماـ كبن انس بن مال كىو مال ك:مال  90
حدث عن ا٤بقربم كالنافع كنعیم كعامر بن عبد ا بن زبّب كعبد ا بن دينار كخلق كثّب  .دار ا٥بجرة

 بن مبارؾ كالقطاف كابن كىب كابن مهدم كالقعنيب كابن القاسم كعبد ا بن يوسف كحدث عنو عبد ا
]تذكرة ا٢بفاظ، ٧بمد بن اٞبد بن عثماف، مشس الدين،  .كٰبیي النیسابورم ك ٰبیي االندلسي كقتیبة كغّبىم

 ، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف [ 154: 1ابو عبد ا، الذىيب، 
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ذا يستفاد من كى 91‘‘لهم مطهركف كا٤بس ك االطالع علیو ا٭با ىو لبعضهم ال ا١بمیعكاالصل ك 
، كعند 94لمتْبكلمة كتفصل بْب الكلمة  كتعلم   93رخيكاعلم اف ا٤بعلمة اذا حاضت فعند ال  92العیِب،

ار كاالدعیة فال باس هبا، كال ك، كاما سائر االذ 96نصف اية ك تقطع ٍب تعلم النصف االخر 95الطحاكم
، كاما   اف موضوعنا علی لوحو ٕبیث ال ٲبس كتابة ا٤بصحف اذا  كٛبس ىٔوالء مصحفنا اال بغالؼ متجاؼو

، 99، كال ٲبسوف درٮبا فیو سورة من القراف اال بصرة98ال 97توبو فعند ايب يوسف ٯبوز، كعند ٧بمدكم

                                       
 261 :3عمدة القارم   91
 ا٤براـ من ىذه العبارات . )الضیاءالكوثرم( البد ىهنا من مطالعة العیِب النو اليتیسر اخذ  92
ىو عبید ا بن ا٢بسْب بن دالؿ، ابوا٢بسن، الفقیو الكرخي من اىل كرخ، سكن بغداد كدرس هبا  :الكرخي  93

قاضي ك ٧بمد بن عبد ا فقو ايب حنیفة كحدث عن اٞبد بن ٰبیٰي ا٢بلوا٘ب كا٠باعیل بن اسحاؽ ال
]تاريخ بغداد، اٞبد بن  .ا٢بضرمي كركی عنو ابن شاىْب كابن حیوة كابو ٧بمد بن االكفا٘ب كابن الثالج

، دار الغرب االسالمي، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی  74: 12علیي، ابوبكر، ا٣بطیب بغدادم، 
 ـ [2002 .ق 1422

، كزارة االكقاؼ كالشئوف 235: 2و ٧بمد، بدر الدين، العیِب، ٬بب االفكار ،  ٧بمود بن اٞبد، اب  94
 ـ 2008 .ق 1429االسالمیة، قطر، الطبعة االكلٰی 

ىو اٞبد بن ٧بمد بن سلمة بن سالمة، ابو جعفر، االزدم، الطحاكم من قرية من قری مصر  :الطحاكم  95
البیاض، يتفقو علٰی مذىب ايب حنیفة  يقاؿ ٥با طحا كبلغ من السن ٜبانْب ككاف السواد اغلب علی ٢بیتو من

كتوُب احدٰی كعشرين كثلثمائة كلو من الكتب كتاب االختالؼ بْب الفقهاء ككتاب الشركط الكبّبككتاب 
الشركط الصغّب ككتاب ا٤بختصر الصغّب ككتاب ا٤بختصر الكبّب كشرح جامع الكبّب كشرح جامع الصغّب 

تاب الفرائض ككتاب شرح مشكل احاديث رسوؿ ا صلی ككتاب ااضر كالسجالت ككتاب الوصايا كك
]الفهرست،  ٧بمد بن اسحاؽ، ابو  .ا علیو كسلم ككتاب احكاـ القراف ككتاب شرح معا٘ب االثار كغّبىا

 ـ[ 1997 .ق 1417، دار ا٤بعرفة بّبكت، الطبعة الثانیة  257: 1الفرج، ابن الندٙب، 
 235: ٬2بب االفكار   96
مد بن ا٢بسن بن فرقد، فقیو العراؽ، العالمة، ابو عبد ا ، الشیبا٘ب، الكوُب، صاحب ايب ىو ٧ب :٧بمد  97

حنیفة، كلد بواسط كنشا بالكوفة كاخذ الفقو عن ايب حنیفة كعن ايب يوسف القاضي كركی عن ايب حنیفة 
ن حفص ك ىشاـ كمالك بن مغوؿ كمسعر كمالك بن انس كاالكزاعي كاخذ عنو الشافعي كابو عبید، كاٞبد ب

ككاف الشافعي يقوؿ:  كتبت عنو كقر ٖبٍب كما  .بن عبد ا ك غّبىم ككلد سنة اثنتْب ك ثالثْب ك مائة
كتوُب  سنة  .ناظرت ٠بینا اذكی منو، كلو اشاء اف اقوؿ: نزؿ القراف بلغة ٧بمد بن ا٢بسن، لقلت، لفصاحتو

 555: 7بن اٞبد بن عثماف، مشس الدين ، الذىيب، ] سّب اعالـ النبالء، ٧بمد  .تسع كٜبانْب كمائة بالرم
 ـ [2006 .ق 1427، دار ا٢بديث، القاىرة، الطبعة االكلٰی 
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ض اك النفاس قبل الغسل دكف كطي من قطع دمها القل منو، قولو ثر ا٢بیككحل كطي من قطع دمها ال 
 )ُب حجرم( بفتح ا٢باء.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 من سمى النفاس حیضا، والحیض نفاسا باب
عن ٰبٓب بن أيب كثّب، عن أيب سلمة، أف زينب حدثنا ا٤بكي بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ،  - 298

بنت أـ سلمة، حدثتو أف أـ سلمة حدثتها قالت: بینا أنا مع النيب صلى ا علیو كسلم، مضطجعة ُب 
قلت: نعم، فدعا٘ب، « أنفست»ٟبیصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثیاب حیضٍب، قاؿ: 

 فاضطجعت معو ُب ا٣بمیلة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من ٠بی النفاس حیضا

ك اعَبض علیو انو ينبغي اف يقوؿ ا٤بٔولف باب من ٠بی ا٢بیض نفاسنا الف ُب ا٢بديث اطلق النفاس علی 
٤بفهومْب ٯبوز ا٢بیض حیث قاؿ ا نفست ام حضًت، فقاؿ بعضهم ٤با ٓب يثبت الفرؽ عنده بْب ىذين ا

ر النفاس ك اراد كر النفاس كاريد ا٢بیض، كُب الَبٝبة ذ كر احدٮبا ك ارادة االخر ففي ا٢بديث ذ كذ 
ر النفاس كاراد منو ا٢بیض النو علیو السالـ قاؿ ٥با انفست؟ فاجابت كوف ا٤بعنی باب من ذ كا٢بیض فی

، كقیل 100ره العیِبكذا ذ كة ىانت حائضا فقد جعلت النفاس حیضا فطابق ا٢بديث ك الَبٝبكبنعم ك  
رة  كالثا٘ب كوف ا٤بفعوؿ االكؿ نك، كٯبوز اف ي101ُب العبارة تقدٙب ك تاخّب، اصلو من ٠بی حیضا النفاس

 ما ُب قوؿ الشاعر: كمعرفة  
 102وف مزاجها عسل كماءكي   اف سبیئة من بیت راس  ك

                                                                                                              
، دار الكتب العلمیة، 216: 1ایط الربىا٘ب ُب الفقو النعما٘ب، ٧بمود بن اٞبد، ابوا٤بعإب ، ا٢بنفي،   98

 بّبكت
، دار احیاء الكتب العربیة، بدكف  17: 1 خسرك، درر االحكاـ شرح غرر االحكاـ، ٧بمد بن فرامرز، مال  99

 الطبع كالتاريخ
 262: 3عمدة القارم   100
  402: 1فتح البارم البن حجر  101
علمي للمطبوعات، بّبكت، ، مؤسسة ال72: 1، طرفة بن العبد،شرح ا٤بعلقات التسع، ابو عمرك الشیبا٘ب  102

 ـ2001 .ق 1422الطبعة االكلٰی، 
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نفتاح الرحم الف الولد اذا خرج ره ُب حاشیة ا٤بغِب، كقیل اراد اف النفاس ىو دـ ا٢بیض خرج بعد اكذ 
ما ك، قولو )بینا( االلف لالطالؽ، اصلو بْب  104ما فاتو 103انفتح فم الرحم كتنفس بالدـ دفعة ك تالفی

ساء مربع لو علماف اسود كاٞبر كىي من خز ك صوؼ ، كا٣بمیلة كرنا سابقنا، قولو )ُب ٟبیصة( كىي  كذ 
 ا ال منافاة بْب ا٣بمیصة كا٣بمیلة.ىي القطیفة ذات ا٣بمل كىو ىدب القطیفة فعلی ىذ

ااها خافت كصوؿ شئ من دمها الیو اك خافت اف كقولو )فانسللت( ام ذىبت ٖبفیة، قاؿ النوكم  
لك اذف ٥با ُب ذنفسها كٓب ترضها ٤بضاجعتو فل اك تقذرت كذليطلب االستمتاع هبا فذىبت لتتاىب ل

، كجـز 106، كالنوكم الثا٘ب105القرطي االكؿ سر كرجحكالعود، قولو )ثیاب حیضٍب( اما بالفتح اك بال
فعلی االكؿ ا٢بیض ام الثیاب اللٍب البسها زمن ا٢بیض، كعلی الثا٘ب حالة ا٢بیض  107ا٣بطايب بالثا٘ب

سر الفاء، قاؿ النوكم كىذا كبفتح النوف ك ’’ًفسًت( حیث قالوا الفعلة للمرة كالفعلة للحالة، قولو )ا نى 
بضم النوف ك  ايضاٌ ، ك 108ُب الوالدة سر الفاءكك بضم النوف كنفست  صحیح ُب اللغة ٗبعنی حضت

، كُب ادب للحیض، كُب الواعي نيفست بضم النوف 109، كُب ا٢بیض بالفتح ال غّبُب الوالدة فتحها
، كيستنبط من ا٢بديث 110ره الشیخ العیِبكذ  ‘‘الوالدة كا٢بائضا٢بامل ك  تاب عن ثعلب النفساءكال
تستحب للمراة اف تتخذ للحیض ائض ُب ثیاهبا ُب ٢باؼ كاحد، ك النـو مع ا٢ب االضطجاع ك جواز’’

ا٢بیض كاحد ُب منع كجوب النفاس ك  مك، كطهارة عرقها، كالتنبیو علی اف حثیابا غّب ثیاهباا٤بعتاده
                                       

 . )الضیاءالكوثرم( ال تدارؾ ما فاتو  103
، مكتبة القاىرة، بدكف الطبع،  154: 1ا٤بغِب البن قدامة، عبد ا بن اٞبد، ابن قدامة، ا٢بنبلي،انظر:   104

 488: 1فیض البارم ، ٧بمد انور شاه بن معظم شاه، الكشمّبم، الديوبندم، ،ـ  1968 .ق 1388
 ـ2005 .ق 1426دار الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی،

 حاشیة السیوطي علٰی سنن النسائی ،  264: 3عمدة القارم ،  403: 1فتح البارم البن حجر انظر:   105
 207: 3شرح النوكم علی مسلم   106
، جامعة اـ 313: 1اعالـ ا٢بديث )شرح صحیح البخارم(، ٞبد بن ٧بمد، ابو سلیماف، ا٣بطايب،      107

 ـ 1988 .ق 1409القری، الطبعة االكلٰی 
، 96:  1معآب السنن،  ٞبد بن ٧بمد، ابو سلیماف، ا٣بطايب،  ، 207: 3شرح النوكم علی مسلم ظر: ان  108

 ـ1932 .ق 1351ا٤بطبعة العلمیة، حلب، الطبعة االكلٰی 
  ، 1871: 6الغريبیْب ُب القرآف كا٢بديث ،  207: 3شرح النوكم علی مسلم  .ٰىذا قوؿ ا٥بركم انظر:   109

، دار الوطن، الرياض،  63: 4حیحْب،  عبد الرٰٞبن بن علي،ابن ا١بوزم، كشف ا٤بشكل من حديث الص
 بدكف الطبع كالتاريخ

 264: 3عمدة القارم   110
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تاب كعدـ جواز الصـو كالطواؼ كقراءة القراف كمس ا٤بصحف كغّبىا، كُب  دخوؿ ا٤بسجد ك الصالة ك 
 ،رضواف ا علیهم اٝبعْب،اٝبع اىل العلم من الصحابة’’ 111اـ اليب علي الطوسيكاالح

الصالة اربعْب يوما اال اف تری الطهر قبل  التصليفمن بعدىم علی اف النفساء  ،رٞبهم ا،كالتابعْب
 ثر اىل العلم قالوا ال تدع الصالة كعندكفااها تغتسل كتصلي فاذا رات الدـ بعد االربعْب فاف ا  كلذ

 114‘‘ستْب يوما ااها تدع الصالة113الصالة ٟبسْب يوما، كعن عطاء تصليالااها  112ا٢بسن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب مباشرة الحائض
: ، عن عائشة قالتحدثنا قبیصة، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن منصور، عن إبراىیم، عن األسود - 299

 «كنت أغتسل أنا كالنيب صلى ا علیو كسلم من إناء كاحد كالنا جنب»
 «ككاف يأمر٘ب، فأتزر، فیباشر٘ب كأنا حائض - 300
 «ككاف ٱبرج رأسو إٕب كىو معتكف فأغسلو كأنا حائض - 301

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب مباشرة ا٢بائض

                                       
ىو االماـ، الثقة، ا٢بافظ، ا٢بسن بن علي ، الطوسي، ا٤بلقب بكردكش، ٠بع: ٧بمد بن ابو علي الطوسي:   111

ركی عنو عبد ا  .عددان كثّبا‘‘ النسب’’اب اسلم ك ٧بمد بن رافع كاسحاؽ الكوسج كغّبىم ك٠بع منو كت
كتوُب سنة اثنٍب عشرة كثالث مائة  .بن ٧بمد االسفرائیِب كاٞبد بن علي الرازم كابو سهل الصعلوكي كغّبىم

 [ 349: 1]سّباعالـ النبالء  .كقد قارب التسعْب
ائهم، كٝبع كل فن من علم ىو ا٢بسن بن يسار، البصرم، ابوسعید؛ كاف من سادات التابعْب ككرب  :ا٢بسن  112

كعبادة كزىد كامو خّبة موالة اـ سلمة كرٗبا غابت امو ُب حاجة فیبكي فاـ سلمة، رضی ا عنها،تعطیو 
 .ثديها، تعللو بو الٰی اف ٘بیئ امو، فدر علیو ثديها فشربو، فّبكف اف تلك ا٢بكمة كالفصاحة من بركة ٰذلك

 [69: 2]كفیات االعیاف 
ء بن ايب رباح، ابو ٧بمد؛ كاف من اجالء الفقهاء كتابعي مكة كزىادىا، ٠بع ابن عباس ىو عطا :عطاء  113

كجابر بن عبد ا ك ابن الزبّب كخلقان كثّبا من الصحابة، رضواف ا علیهم اٝبعْب، كركی عنو قتادة، 
 [261: 3االعیاف ]كفیات  .ككاف اعلم الناس با٤بناسك .كاالكزاعي كاالعمش كخلق كثّب رٞبهم ا تعالیٰ 

: ٨1بتصر االحكاـ )مستخرج الطوسي علی جامع الَبمذم(، ابو علي، ا٢بسن بن علي، الطوسي، انظر:   114
 264: 3عمدة القارم  ،ق 1415، مكتبة الغرباء االثرية، ا٤بدينة ا٤بنورة، السعودية، الطبعة االكلٰی،  373
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فر ك يستغفر ا كال يعود ككا٤براد هبا ىنا ٩باسة ا١بلدين ال ا١بماع فانو حراـ باالٝباع كلو اعتقد حلو ي
 118ك اسحاؽ 117ك اٞبد 116ك االكزاعي 115فارة فقاؿ طائفة ٘بب منهم قتادةكالیو، كاختلفوا ُب ال

ثر اىل العلم ك يستغفر ا كعلیو ككعلیو ا  كالشافعي رٞبهم ا ُب القدٙب كُب ا١بديد ال شئ علیو،
اف ناسیا اك جاىال بوجود كلو فعلو غّب معتقد حلو فاف  ’’119 :اصحابنا رٞبهم ا، كقاؿ النوكم

ا كفارة علیو كاف  كرىنا فال اٍب علیو كال  كاك م  120ا٢بیض اك بتحرٲبو اف عا٤با با٢بیض ك ٙبرٲبو ٨بتارنا عمدن
فارة ك، كُب كجوب ال121‘‘علیو ب التوبة٘ببّبة كشافعي رٞبو ا ااها  ب معصیة، كقد نص الكفقد ارت

                                       
ككاف كالدتو سنة  .البصرم، كاف تابعیا كعا٤با كبّباىو قتادة بن دعامة، ابو ا٣بطاب، السدكسي، : قتادة  115

]كفیات االعیاف  .سنتْب للهجرة كتوُب سنة سبع عشرة كمائة بواسط كقیل ٜبا٘ب عشرة، رضي ا تعالٰی عنو
4 :86] 

ىو عبدالرٰٞبن بن عمر االكزاعي، ابو عمرك، اماـ اىل الشاـ، ٓب يكن باشاـ اعلم منو ككانت  :االكزاعي  116
و ببعلبك سنة ٜباف كٜبانْب للهجرة كقیل سنة ثالث كتسعْب كمنسؤه بالبقاع ٍب نقلتو امو الی بّبكت كالدت

]كفیات  .كتوُب سنة سبع كٟبسْب كمائة يـو االحد كقیل ُب شهر ربیع االكؿ ٗبدينة بّبكت، رٞبو ا تعالیٰ 
 [127: 3االعیاف

كلد ُب شهر ربیع االكؿ سنة اربع كستْب كمائة  .االصل االماـ اٞبد بن ٧بمد، ابن حنبل، ا٤بركزم ىو :اٞبد  117
ككاف اماـ ادثْب كصنف كتابو ا٤بسند ككاف ٰبفظ الف الف حديث ككاف من اصحاب الشافعي، رضی  .

كتوُب ضحوة اهار ا١بمعة سنة احدٰی كاربعْب كمائتْب ببغداد كدفن ٗبقربة باب  .ا تعالٰی عنهما، كخواصو 
كحرز من حضر جنازتة من الرجاؿ فكانوا ٜباف  .ن حنبل مشهور هبا يزار، رٞبو ا تعالیٰ حرب، كقرب اٞبد ب

 [63: 1]كفیات االعیاف  .مائة الف 
ىو اسحاؽ بن ابراىیم، ابو يعقوب، ابن راىويو، ٝبع بْب ا٢بديث كالفقو كالورع، ككاف احد ائمة  :اسحاؽ  118

كسكن ُب آخر عمره نیسابور كتوُب هبا لیلة ا٣بمیس ككاف كالدتو سنة احدی كستْب كمائة،  .االسالـ
 [ 199: 1]كفیات االعیاف،  .النصف من شعباف سنة ثالثْب كمائتْب، رٞبو ا تعالیٰ 

ىو ٰبیی بن شرؼ، االماـ، الشیخ، العالمة، ٧بیي الدين، ابو زكريا، النوكم، الشافعي، الفقیو،  :النوكم  119
ىاد، كلد ُب العشر االكاسط من اـر سنة احدٰی كثالثْب كست مائة كنشا ا٢بافظ ، احد العباد كالعلماء الز 

ببلده نوی ككاف يتوسم فیو النجابة من صغره كقرا هبا القرآف كقد ـ دمشق ُب سنة تسع كاربعْب كلـز شیخو 
الكماؿ اسحاؽ بن اٞبد ا٤بغريب كحج مع كالده ُب سنة احدی كٟبسْب كست مائة من شهر رجب كتوُب 

]طبقات الشافعْب، ا٠باعیل بن عمر  .اربع كعشرين من رجب سنة ست كسبعْب كست مائة كدفن بنوی لیلة
 ـ بدكف الطبع[1993 .ق 1413مكتبة الثقافة الدينیة،  909: 1بن كثّب، ابو الفداء، الدمشقي،

 ال بتحرٙب الوطى . )الضیاءالكوثرم(  120
 266: 3م عمدة القار ،  204: 3شرح النوكم علی مسلم انظر:   121
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 اك عتق رقبة هيف’’ ةفار كُب ال كقع االختالؼ، ٍب 122قوالف: اصحهما االكؿ كىو قوؿ العلماء الثالثة
اك الدينار ُب  الدـ ىل الدينار فی اكؿ الدـ كنصفو ُب اخر ،دينار اك نصف دينار علی اختالؼ بینهم

 ۔123‘‘بعد انقطاعوزمن الدـ 
ما فوؽ السرة اكٙبت فیور انفنا، كالثا٘ب: ا٤بباشرة كاالكؿ ا٢براـ ا٤بذ  :اعلم اف مباشرة ا٢بائض علی انواع

اال ما ركم عن  125باالٝباع 124لك فهذا حالؿذر اك القبلة اك ا٤بعانقة اك اللمس اك غّب كبة بالذ كالر 
، 127صلی  علیو كسلم ُب مباشرتو فوؽ االزار ٗبا ركم عن النيب 126عبیدة السلما٘ب ك غّبه فهو مردكد

رٞبو ا  128بة ُب غّب القبل ك الدبر فهي حراـ عند امامناكما بْب السرة ك الر فیا٤بباشرة ’’كالثالث: 
ك عطاء ك سلیماف  131ك طأكس 130ك شريح 129سعید بن ا٤بسیبكثر العلماء  ككمالك ك الشافعیة ك ا 

                                       
 ام قوؿ ايب حنیفة ك مالك كاٞبد  122
 266: 3عمدة القارم  ،165: 3الكواكب الدرارم ُب شرح صحیح البخارمانظر:   123
لكن من يرتع حوؿ ا٢بمى فانو يقع فیو فلمثلنا االجتناب الـز كاما النيب صلي ا علیو كسلم فكاف املك   124

 لو . )الضیاءالكوثرم(الربو كما قالت عائشة رضي ا عنها كايكم مث
 165: 3الكواكب الدرارم شرح صحیح البخارم   125
عمدة القارم شرح صحیح  ،  33: 2شرح ايب داكد للعینی ،  205: 3شرح النوكم علی مسلم انظر:   126

 266: 3البخارم 
 لكن كاف املك كلسنا نطیق االجتناب عن الوطى . )الضیاءالكوثرم(  127
 ام عند ايب حنیفة رٞبو ا  128
ىو سعید بن ا٤بسیب، ابو ٧بمد، القرشي، احد الفقهاء السبعة با٤بدينة ككاف سید  :سعید بن ا٤بسیب  129

ككانت كالدتو  .التابعْب، ٝبع بْب ا٢بديث كالفقو كالعبادة كالزىد كالورع ك ٠بع ابا ىريرة رضي ا تعالٰی عنو
]كفیات  .با٤بدينة سنة ٟبس كتسعْب للهجرة كتوُب .لسنتْب مضتا من خالفة عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو

 [ 375: 2االعیاف 
ىو القاضي، شريح بن ا٢بارث ككاف من كبار التابعْب كادرؾ ا١باىلیة كاالسالـ كاستقضاه عمر رضي  :شريح  130

ككانت  .ا تعالٓب عنو علی الكوفة ، كاستعفی ا٢بجاج من القضاء فاعفاه، كٓب يقض بْب اثنتْب حتیٌٰ مات
 [460: 2]كفیات االعیاف  .تو سنة سبع ك ٜبانْب للهجرة كىو ابن مائة سنةكفا

ىو طاؤس بن كیساف، ابو عبد الرٰٞبن، ا٣بوال٘ب، ا٥بمدا٘ب، الیما٘ب، من ابناء الفارس، احد االعالـ  :طاؤس  131
فقیها جلیل التابعْب، ٠بع ابا ىريرة كابن عباس، رضي ا عنهم،  كركی عنو عمرك بن دينار ك٦باىد ككاف 

كتفوُب ٗبكة سنة ست كمائة كقاؿ ابن ا١بوزم:اف ا٠بو ذكواف كطاؤس لقبو كا٭با لقب بو  .القدر، نبیو الذكر
 [ 509: 2]كفیات االعیاف  .النو كاف طاؤس القراء، كا٤بشهور انو ا٠بو
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شعار الدـ فقط ك ذىب  133ك ايب يوسف ُب ركاية يتجنب ك قتادة كعند ٧بمد بن ا٢بسن 132بن يسار
ك االكزاعي ك اٞبد  139ك الثورم 138مكك ا٢ب 137ك النخعي 136ك الشعيب 135ك ٦باىد 134رمةكالیو ع

ك دلیلهم اقوی ٢بديث انس  143ك داكد 142كابن ا٤بنذر 141ك اسحاؽ بن راىويو ك ابو ثور 140ك اصبغ

                                       
ا: احد الفقهاء السبعة ىو سلیماف بن يسار، مولٰی اـ ا٤بؤمنْب میمونة رضی ا تعالٰی عنه :سلیماف بن يسار  132

با٤بدينة ككاف عا٤بان، ثقة، عابدان، حجة، كرعان كركی عن اـ سلمة كايب ىريرة كابن عباس، رضی ا تعالٰی 
كتوُب سنة سبع ك مائة من ا٥بجرة كلو ثالث ك سبعوف سنة،  .عنهم، كركی عنو الزىرم كٝباعة من االكابر

 [ 399: 2]كفیات االعیاف  .رٞبو ا تعالیٰ 
 كمن يطیق التجنب السیما اذا كاف ذكره منتشرا . )الضیاءالكوثرم(  133
ىو عكرمة بن عبد ا، مولی ابن عباس، رضي ا عنهما؛ اصلو من الرببر ،ك كاف غالما ٢بصْب  :عكرمة  134

ما، ُب بن ا٢برالعنربم، فوىبو لعبد ا بن عباس، رضي ا عنهما كاجتهد عبد ا بن عباس، رضي ا عنه
تعلیمو القرآف كالسنن ك٠باه با٠باء العرب ككاف ٰبدث عن عائشة كابن عباس كعبد ا بن عمركبن العاص 

كركی عن ٝباعة من  .كابن عمر كايب ىريرة كا٢بسن بن علي، رضي ا عنهم؛ كىو احد فقهاء مكة كتابعیها
 عكرمة ُب سنة سبع كمائة كعمره ٜبانوف كتوُب .الصحابة كركی عنو عمركبن دينار كالزىرم، كالشعيب كغّبىم

 [ 265: 3]كفیات االعیاف  .سنة
 .ىو ابو ا٢بجاج، ٦باىد بن جرب، ا٤بكي، مولٰی عبد ا بن السائب، القارئ كمات سنة ثالث كمائة :٦باىد  135

يب ٪بیح كركی عنو منصور كا٢بكم كابن ا .ك٠بع عبد ا بن عمر كعبد ا بن عباس كعلیا، رضي ا عنهم
 [ 411: 7]التاريخ الكبّب للبخارم  .كطاؤس كعطاء

ككانت كالدتو ُب خالفة عثماف  .ىو عامر بن شراحیل، ابو عمرك، الشعيب، كوُب، تابعي، كافر العلم :الشعيب  136
 [ 12: 3]كفیات االعیاف.رضي ا عنو كتوُب بالكوفة سنة اربع كمائة 

توُب سنة ست  .راف، النخعي، الفقیو، الكوُب، احد االئمة ا٤بشاىّبىو ابراىیم بن زيد، ابو عم :النخعي  137
 [ 25: 1]كفیات االعیاف .كتسعْب للهجرة كلو تسع كاربعوف سنة

كتوُب ا٢بكم بالكوفة سنة ٟبس عشرة  .ىو ابو عبد ا ا٢بكم بن عتیبة ككاف يعتم بعمامة سابرم :ا٢بكم  138
 [ 323: 6]الطبقات الكربٰی البن سعد  .كثّبا٢بديث  كمائة ككاف ثقة عا٤بان عالیا رفیعا فقیها

الثورم، الكوُب؛ كاف امامان ُب علـو القراف كا٢بديث كاٝبع الناس  ىو سفیاف بن سعید، ابو عبد ا، :الثورم  139
]كفیات  .علی دينو ككاف اماما ٦بتهدا ككلد سنة ٟبس كتسعْب كتوُب بالبصرة سنة احدٰی كستْب كمائة

 [386: 2االعیاف 
 .تفقو بابن كىب كابن القاسم كاشهب .ىو اصبغ بن الفرج، ابو عبد ا، ا٤بالكي، الفقیو، ا٤بصرم :اصبغ  140

 [240: 1]كفیات االعیاف .توُب يـو االحد سنة ٟبس كعشرين ك مائتْب، رٞبو ا تعالیٰ 
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ما فوؽ االزار فیك مباشرتو صلی  علیو كسلم ’’اح( كل شئ اال النك144رضي ا تعالٰی عنو )اصنعوا
رضي ا تعالٰی عنهم،  148ك ايب طلحة 147عليك  146ابن عباس ا٤بنقوؿ عن 145علی االستحباب كىو

ة ك ياتواهن ُب ادبارىن ُب مدُب ا١باىلیة  ،يتجنبوف النساء ُب ا٢بیض انواك ااهم عن ٦باىد ركم ك

                                                                                                              
الماـ الشافعي رضي ا عنو ىو ابراىیم بن خالد، ابو ثور، الكليب، الفقیو، البغدادم، صاحب ا :ابو ثور  141

كناقل االقواؿ الدٲبة عنو؛ ككاف احد الفقهاء االعالـ كالثقات، لو الكتب ا٤بصنفة ُب االحكاـ ٝبع فیها بْب 
كتوُب لثالث بقْب من صفر سنة ست كاربعْب كمائتْب ببغداد كدفن ٗبقربة باب الكناس،  .ا٢بديث كالفقو
 [ 26 :1]كفیات االعیاف  .رٞبو ا تعالیٰ 

ىو ٧بمد بن ابراىیم بن ا٤بنذر،ابوبكر، النیسابورم، ا٢بافظ الفقیو العالمة؛ شیخ ا٢بـر كصاحب  :بن ا٤بنذرا  142
الكتب التی ٓب يصنف مثلها ككتاب ا٤ببسوط ُب الفقو ككتاب االٝباع ككتاب االشراؼ ُب اختالؼ العلماء 

تهدا؛ ٠بع ٧بمد بن ا٠باعیل ك٧بمد بن میموف كغّب ٰذلك؛ ككاف غاية ُب معرفة االختالؼ كالدلیل ككاف ٦ب
كخلقان كثّبا كحدث عنو ٧بمد بن ٰبیی الدمیاطي كابو بكر بن ا٤بقرئ كا٢بسن بن علي بن شعباف كاخوه 

: 3]تذكرة ا٢بفاظ  .ا٢بسْب بن علي كآخركف كعده الشیخ ابو اسحاؽ الشّبازم ُب طبقات الفقهاء الشافعیة
5 ] 

، ابو سلیماف، الطائی، الكوُب؛ ٠بع سلیماف االعمش كحبیب بن ايب عمرة كعبد ىو داكد بن نصّب :داكد  143
ا٤بلك بن عمّب ك٧بمد بن عبد الرٰٞبن بن ايب لیلٰی؛ كركی عنو مصعب بن ا٤بقداـ كا٠باعیل بن عیینة كابو 

ا٣بلوة كالنفراد نعیم كغّبىم؛ ككاف داكد ٩بن شغل نفسو بالعلم كدرس العلـو ٍب اختار بعد ٰذلك العزلة كٰا ثر 
 .فلـز العبادة كاجتهد فیها الٰی آخر عمره كقدـ بغداد ُب اياـ ا٤بهدم ٍب عاد الی الكوفة كفیها كانت كفاتو

 [ 261: 2]كفیات االعیاف  .كتوُب داكد سنة ستْب كمائة، رٞبو ا تعالیٰ 
 ىذا االمر لالباحة . )الضیاءالكوثرم(  144
 [267: 3ده القارم ]عم .كىذا قوؿ ٧بمد رٞبو ا  145
ىو عبد ا بن عباس ، ابوالعباس؛ امو لبابة بنت ا٢بارث ككاف يسمی ا٢برب كالبحر لكثرة علمو ابن عباس:   146

كحدة فهمو، كحرب االمة كفقیهها ك٠بع ٪بوی جربيل،علیو السالـ، لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كعاينو؛ 
]معرفة  .ف كستْب من ا٥بجرة كصلی علیو ٧بمد بن ا٢بنفیةككلد قبل ا٥بجرة بثالث سنْب كتوُب سنة ٜبا

 [ 300: 3الصحابة البی نعیم
اسلم علی رضي ا تعأب  .ىو علي بن ايب طالب رضي ا تعالٰی عنو؛ككاف رجال آدـ شديد االدمة  :علي  147

]معرفة .بعة اشهرعنو كىو ابن ٜباف سنْب كتوُب كىو ابن ثالث كستْب سنة ككانت خالفتو ٟبس سنْب اال ار 
 [75: 1الصحابة اليب نعیم 

آخی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم بْب  .ىو ابو طلحة، زيد بن سهل االنصارم،رضي ا عنو :ابو طلحة  148
 [ 2943: 5]معرفة الصحابة اليب نعیم .ايب طلحة كبْب ايب عبیدة بن ا١براح
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عتزلواهن بعد فیانوا يبالغوف ُب ىجرااهن كهود ك اجملوس  ك النصاری ٯبامعواهن ُب فركجهن ك الی حیضهن
  149‘‘ تاهبمكانقطاع الدـ سبعة اياـ ك يزعموف انو ُب  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خربنا أبو إسحاؽ ىو الشیبا٘ب، حدثنا إ٠باعیل بن خلیل، قاؿ: أخربنا علي بن مسهر، قاؿ: أ - 302

عن عبد الرٞبن بن األسود، عن أبیو، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسوؿ 
ا صلى ا علیو كسلم أف يباشرىا " أمرىا أف تتزر ُب فور حیضتها، ٍب يباشرىا، قالت: كأيكم ٲبلك 

 إربو " تابعو خالد، كجرير، عن الشیبا٘ب إربو، كما كاف النيب صلى ا علیو كسلم ٲبلك
حدثنا أبو النعماف، قاؿ: حدثنا عبد الواحد، قاؿ: حدثنا الشیبا٘ب، قاؿ: حدثنا عبد ا بن  - 303

إذا أراد أف يباشر امرأة من »شداد، قاؿ: ٠بعت میمونة، تقوؿ كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 
 سفیاف عن الشیبا٘ب كركاه« نسائو أمرىا، فاتزرت كىي حائض

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اف احدانا بدكف التاء كىي لغة بعض العرب يقوؿ قاؿ امراة ك 150انت احدانا( كُب ركاية مسلمكقولو ) 
 یضة بفتح ا٢باء، ٢بى ام ُب شدتو ك ا ، قولو )ُب فور حیضتها( فار القدر ام جاش151نقل عن سیبويو

وف الثا٘ب قیل ا٤براد بو عضوه الذم يستمتع بو ام كسر اكلو ك سكربو( االرب بم ٲبلك اً كقولو )ك اي
الفرج كقیل بفتحتْب ٗبعنی ا٢باجة ام شهوتو، ك ا٢باصل انو املك الناس المره ك اضبطهم لنفسو فال 

انت تشريعا لغّبه ك يستفاد منو اف ا٤بباشرة كتو فوؽ االزار فٱبشی علیو ما ٱبشی علی غّبه، كاما مباشر 
 جائزة ٤بن يضبط نفسو ك اال فال، 

قولو )تابعو خالد ك جرير عن الشیبا٘ب( ام تابع علی بن مسهر خالد كقد كصلها ابو القاسم 
 155مكك ا٢با  154ركاىاال٠باعیلي 153، كقولو ك جرير عطف علی خالد كقد كصلها ابو داكد152التنوخي

  مستدركو ايضا.ُب

                                       
 266: 3عمدة القارم   149
 293باب مباشرة ا٢بائض فوؽ االزار، حديث:  الصحیح ٤بسلم،كتاب ا٢بیض،  150
، 38: 2نقل عن سیبويو: قاؿ فالنة كذىب فالنة ]الكتاب لسیبويو، ابو بشر، عمركبن عثماف، سیبويو،   151

 ـ [1988 .ق 1408، مكتبةا٣با٪بی، القاىرة، الطبعة الثالثة  45
 266: 3عمدة القارم  ، 23: 1فتح البارم البن حجر انظر:   152
حدثنا عثماف بن أيب شیبة، حدثنا جرير، عن الشیبا٘ب، عن عبد الرٞبن بن األسود، عن أبیو، الركاية: نص   153

عن عائشة، رضي ا عنها قالت: " كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يأمرنا ُب فوح حیضتنا أف نتزر، ٍب 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ترك الحائض الصوم
حدثنا سعید بن أيب مرٙب، قاؿ: أخربنا ٧بمد بن جعفر، قاؿ: أخرب٘ب زيد ىو ابن أسلم، عن  - 304

قاؿ: خرج رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب أضحى أك عیاض بن عبد ا، عن أيب سعید ا٣بدرم، 
« يا معشر النساء تصدقن فإ٘ب أريتكن أكثر أىل النار»فطر إٔب ا٤بصلى، فمر على النساء، فقاؿ: 

تكثرف اللعن، كتكفرف العشّب، ما رأيت من ناقصات عقل كدين أذىب »فقلن: كمب يا رسوؿ ا؟ قاؿ: 
ألیس شهادة ا٤برأة »قلن: كما نقصاف ديننا كعقلنا يا رسوؿ ا؟ قاؿ:  ،« للب الرجل ا٢باـز من إحداكن

فذلك من نقصاف عقلها، ألیس إذا حاضت ٓب تصل كٓب »قلن: بلى، قاؿ: « مثل نصف شهادة الرجل
 «فذلك من نقصاف دينها»قلن: بلى، قاؿ: « تصم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 

 باب ترؾ ا٢بائض الصـو
ور ُب ا٢بديث تَبؾ الصالة ك الصـو  كلك ال تصلي ك ايضا ا٤بذ ذكما ال تصـو  كفاف قیل ا٢بائض  

لیهما فلم ترجم الباب بَبؾ الصـو كحده؟ اجیب: اف ترؾ الصالة ك اضحة لعدـ شرطها كىو ك
ا فاحتاج الی التنصیص بو دكاها، ك ايضا  لصـوركها لانت تكلصـو فالتشَبط الطهارة لالطهارة، ك  تعبدن

ل ٝباعة امرىم كلك، قولو )يا معشر النساء(  ذره لكفذ   157ٖبالؼ الصـو  156ترؾ الصالة ال الی خلف
ن( صیغة اجملهوؿ من االفعاؿ ك ٥بذا تعدی الی ثالثة مفاعیل كما قبل، قولو )اريتفیرناه ككاحد كقد ذ 

كقد  مابن عباس رضي ا تعالٰی عنهعبد ا ما سیاٌب ُب حديث كسوؼ  كلكىذه االراءة ُب صالة ا
                                                                                                              

سنن ايب داكد، سلیماف ] ك إربو؟يباشرنا. كأيكم ٲبلك إربو كما كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ٲبل
 رقم ا٢بديث:بن اشعث، ابوداكد، السجستا٘ب، كتاب الطهارة، باب ُب الرجل يصیب منها ما دكف ا١بماع،

 [ ، ا٤بكتبة العصرية، صیدا، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ 273
 [29: 2صحیح أيب داكد " ]إسناده صحیح على شرط الشیخْب حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: " 

 23: 1فتح البارم البن حجر   154
  614قم ا٢بديث:  ، ر 279: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم   155

" كقاؿ الذىيب ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب كٓب ٱبرجاه هبذا اللفظ حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: " 
 علي شرطهما ]ا٤برجع السابق[

 ال القضاء .  156
 فانو القضاء لو .  157
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انت االراءة مرتْب )اللعن( كن ا١بمع بینهما باف  كتاب االٲباف ايضا، كقیل لیلة االسراء، ك ٲبكمر ُب  
ؿ فار نباتو، كقاكفر ُب االصل السَب قاؿ قولو اعجب الكفرف العشّب( الكالطرد ك االبعاد من ا٣بّب )ك ي

 لبید رضي ا تعالٰی عنو 
 [158فر النجـو غمامهاك]يعلو طريقو متنها متواتر  ****   ُب لیلة  

اف منو كال يعَبفن كام سَب النجـو غمامها ك العشّب الزكج ام ٯبحدف نعمة الزكج ك يستقللن ٩با  
٤با قبلو التفسّب ككىو   159فرف االحسافكباحسانو ، كُب حديث ابن عباس رضي ا تعالٰی عنو ك ي

ىو االمساؾ  162، قاؿ االصمعي161هی متقاربة ا٤بعنیالعقل ك ا٢بجي ك الني  160)عقل( قاؿ ابو علي
، 165نو الدماغكرٞبو ا مس 164، قاؿ ابو حنیفة163عن القبیح ك قصر النفس ك حبسها علی ا٢بسن

                                       
، اهضة مصر 254: 1شعار العرب، ٧بمد بن ايب ا٣بطاب، ابو زيد القرشي، معلقة لبید الكامل، ٝبهرة ا  158

 للطباعة كالنشر كالتوزيع، بدكف الطبع كالتاريخ
صحیح البخارم، ٧بمد بن ا٠باعیل، ابو عبد ا ، البخارم، كتاب ا١بمعة، باب صالة الكسوؼ ٝباعة،   159

 ق 1422ة االكلٰی ،دار طوؽ النجاة، الطبع 1052حديث: 
ىو ا٠باعیل بن قاسم، ابوعلي القالی، اللغوم ككاف احفظ اىل زمانو للغة كالشعر كاخذ  :ابوعلي القالی  160

االدب عن ايب بكر ابن دريد االزدم كابن درستويو كايب االنبارم كغّبىم كاخذ عنو ٧بمد بن ا٢بسن، ابوبكر 
ها: كتاب البارع ُب اللغة ككتاب االمإب كطاؼ البالد، االندلسي، صاحب ٨بتصر العْب، كلو التوالیف، من

كتوُب سنة  .كسافر الی بغداد ُب سنة ثالث كثلثمائة كاقاـ با٤بوصل لسماع ا٢بديث من ايب يعلی ا٤بوصلي
ست كٟبسْب ك ثلثمائة، رٞبو ا تعالٰی، كمولده ُب سنة ٜباف ٜبانْب كمائتْب ُب ٝبادی اآلخرة ٗبناجرد من 

 [226: 1]كفیات االعیاف  .ديار بكر
مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، الطبعة  222، 176: 1ا٤بقصور كا٤بمدكد، ا٠باعیل بن القاسم، ابوعلي، القإب،   161

 ـ 1999ق 1419االكلٰی 
بن قريب، ابو سعید، األصمعي، الباىلي، ككاف صاحب لغة ك٫بو كاماما ُب  كىو عبد ا٤بل :األصمعي  162

ككانت كالدة األصمعي سنة اثنتْب كعشرين مائة كتوُب ُب صفر سنة ست  .لح كالغرائباالخبار كالنوادر كا٤ب
 [170: 3]كفیات االعیاف  .عشرة كمائتْب بالبصرة، رٞبو ا تعالیٰ 

 270: 3عمدة القارم   163
ا٣بز كادرؾ ىو النعماف بن ثابت بن زكطي، ابو حنیفة، االماـ، الفقیو، الكوُب؛ ككاف خزازان يبیع : ابو حنیفة   164

ابو حنیفة اربعة من الصحابة، رضواف ا علیهم، كىم: كىم انس بن مالك كعبد ا بن ايب اكفی بالكوفة 
كابو الطفیل ٗبكة ك سهل بن سعد الساعدم با٤بدينة كاخذ الفقو عن ٞباد بن ايب سلیماف ك٠بع ابا اسحاؽ 

ر، رضي ا  عنهما ك٠باؾ بن حرب كركی عنو كعطاءبن ايب رباح ك٧بمد بن ا٤بنكدر كنافعان مولی ابن عم
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ذا عرفوه نو ُب الدماغ ك تدبّبه ُب القلب ك ٥بككقیل مس’’، 166نو القلبككقاؿ الشافعي رٞبو ا مس
ا٤بغیبات اسوسات با٤بشاىدة ك  ُب الدماغ ك نوره ُب القلب تدرؾ بو تعأب بانو جوىر خلقو ا

تفضی الی التطويل،  170‘‘ك عرفو اقواـ بتعريفات اخری 169العقل العلم 168لمككعند ا٤بت 167بالوسائط
ا من ناقصات، قولو )ا ذىب للب قولو )من ناقصات عقل( صفة موصوؼ مقدر ام ما رايت احدن

( اذىب افعل التفضیل من االذىاب كىو جائز كعند غّبه ال ٯبئ من  172عند سیبويو 171الرجل ا٢باـز
ا٤بزيد ك قیاسو اشد اذىابنا ك ا٢بديث يرده )قلن ما نقصاف ديننا( ٤با خفی علیهن سبب نقصاف دينهن ك 

اـز ىو الضابط المره كىذه لك بقو٥بن كما نقصاف ديننا ك عقلنا يا رسوؿ ا، ك ا٢بذعقلهن سالنى عن 
 اف ينقاد ٥بن فغّب الضابط اكلیكلك الف الضابط المره اذا  ذمبالغة ُب كصفهن ب

                                                                                                              
ككاف عامالن زاىدان كرعان عابدان تقیان   .ككیع بن ا١براح ك٧بمد بن ا٢بسن الشیبا٘ب كالقاضي ابو يوسف كغّبىم

ككانت كالدة ايب حنیفة سنة ٜبانْب للهجرة كتوُب ُب رجب سنة  .كثّبا٣بشوع دائم التضرع الی ا تعالیٰ 
: 5]كفیات االعیاف  .لسجن ، رضي ا عنو، كدفن ٗبقربة ا٣بّبزاف، كقربه ىناؾ مشهور يزارٟبسْب كمائة ُب ا

405 ] 
الالمع الصبیح بشرح ا١بامع  ، 205: 1الكواكب الدرارم ،  29: 11شرح النوكم علی مسلم انظر:   165

، دار 300: 1 الصحیح، ٧بمد بن عبد الدائم، مشس الدين ، الربماكم، العسقال٘ب، ا٤بصرم، الشافعي،
 ـ 2012 .ق 1433النوادر، سوريا، الطبعة االكلٰی 

 [144: 2عمدة القارم ،  29: 11شرح النوكم علی مسلم ]انظر:  .كىو قوؿ ا١بمهور  166
 334: 6فتح ا٤بنعم شرح صحیح مسلم  ، 385: 2كوثر ا٤بعا٘ب الدرارم   ، 143: 2عمدة القارم انظر:   167
 ال اصحاب العقائد .  168
دارا١بیل، لبناف،  87: 2كتاب ا٤بوافق، عبد الرٰٞبن بن اٞبد، ابو الفضل، عضد الدين، االٯبي، : انظر  169

رفع الشبو كالغرز عمن ٰبتج فعل ا٤بعاصي بالقدر،  مرعي  ،ـ  1997 .ق 1417بّبكت، الطبعة االكلٰی 
 ،ق 1410االكلٰی ، دار حراء، مكة ا٤بكرمة، السعودية، الطبعة  19: 1بن يوسف، ا٤بقدسي، ا٢بنبلي، 

، دار الكتب العمیة  265: 1منهج علماء ا٢بديث كالسنة ُب اصوؿ الدين، مصطفٰی ٧بمد حلمي، 
 ق 1426بّبكت، الطبعة االكلٰی 

 271: 3عمدة القارم   170
 154: 1 الكتاب لسیبويو  171
ا٤بتقدمْب كا٤بتاخرين ىو عمرك بن عثماف، ابو بشر، سیبويو، مولی بِب ا٢بارث بن كعب ككاف اعلم  : سیبويو  172

كتوُب ُب قرية من قری شّباز يقاؿ ٥با البیضاء ُب سنة ٜبانْب كمائة كعمره  .بالنحو كٓب يوضع فیو مثل كتابو
 [463: 3]كفیات االعیاف  .نیف كاربعوف شنة
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وف ا٣بطاب عاما ك كسر النو خطاب للواحدة اللٍب تولت ا٣بطاب، كبالفتح باف يكلك( بالذقولو )ف
جواز خركج النساء يستنبط منو استحباب خركج االماـ مع القـو الی ا٤بصلی ك ا٢بث علی الصدقة ك 

فال ٚبرج الشابة لقوؿ عائشة  ُب ىذا الزمنلك ُب زمنو، كاما ذاياـ العید الی ا٤بصلی للصالة مع الناس ك 
لو رای رسوؿ  صلی  علیو كسلم ما احدث النساء بعده ٤بنعهن ا٤بساجد  ’’ :رضي ا تعالی عنها

عوا علی انو ال يرخص الشابة ا٣بركج ُب ، قاؿ صاحب البدائع اٝب173‘‘ما منعت نساء بِب اسرائیلك
سبب  الشابة ف خركجكال’’ 174ن﴾كالعیدين ك ا١بمعة ك شئ من الصالة لقولو تعالی ﴿كقرف ُب بیوت

، ك يستنبط ايضا 175‘‘ُب العیدين ك االفضل اف ال ٱبرجن ُب صالة ما يرخص ا٣بركج للعجائز للفتنة، ك
فر علی كفراف العشّب ايضا حراـ، كفیو اطالؽ الكـ، ك  اللعن كالشتم حراكالـ القبیح  كاف استعماؿ ال

رنا اف االٲباف علی نوعْب ك، ك اقوؿ: قد ذ 176الذنب الذم ال ٱبرج ا٤بٔومن من االٲباف تغلیظا قالو العیِب
منجو عن الدخوؿ ك منج عن ا٣بلود فقد اخرجو عن النوع االكؿ ال الثا٘ب، ك ايضا فیو جواز مراجعة 

، ك ايضا اف النقص من الطاعات ا٤بتعلم للمعلم اف ٓب  يفهم، كفیو اف شهادة امراتْب تعدؿ شهادة رجلو
ماؿ ال الی ك، ك اجاب العیِب منو اف الزيادة ك النقصاف ترجعاف الی ال177نقص من الدين قالو ا٣بطايب

، كفیو178الدين  ، كفیو ايضا اف مالؾ الشهادة العقل، كفیو ايضا اف ا٢بائض تسقط عنو الصالة ك الصـو
ْب كغّبىم اف يسا٥بم، كفیو داللة علی اف لو صلی  علیو كسلم خلقنا عظیما ك كالشفاعة للمسا 

 صفحنا ٝبیال ك رٞبة ك رافة علی امتو صلی  علیو كسلم .
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
، 869، رقم ا٢بديث: باب خركج النساء إٔب ا٤بساجد باللیل كالغلسصحیح البخارم، كتاب االذاف، انظر:   173

، ا٤بد٘ب، كتاب القبلة، باب ماجاء ُب خركج النساء الی ا٤بسجد، كبن انس بن مال ك، مالكاماـ مال ا٤بوطا
 ،ـ 2004ق 1425، مؤسسة زايد بن سلطاف، ابو ظيب، االمارات، الطبعة االكلٰی،  677حديث:

 156: 2مصنف ابن ايب شیبة  ، 149: 3مصنف عبد الرزاؽ 
 33: 33سورة االحزاب   174
، دار الكتب االسالمي، الطبعة  380: 1البحر الرائق، زين الدين بن ابراىیم، ابن ٪بیم ا٤بصرم، انظر:   175

: 1النهر الفائق شرح كنز الدقائق، عمر بن ابراىیم بن ٪بیم، سراج الدين، ا٢بنفي، ،الثانیة بدكف تاريخ 
 272: 3ارم عمدة الق، ـ 2002 .ق  1422، دار الكتب العمیة، الطبعة االكلٰی  250

 273: 3عمدة القارم   176
 316: 1اعالـ ا٢بديث )شرح صحیح البخارم(   177
 258: 1عمدة القارم   178
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 مناسك كلها إال الطواف بالبیتباب: تقضي الحائض ال
ككاف النيب صلى ا « بالقراءة للجنب بأسا»، كٓب ير ابن عباس « ال بأس أف تقرأ اآلية»كقاؿ إبراىیم: 

بّبىم كنا نؤمر أف ٱبرج ا٢بیض فیكربف بتك»علیو كسلم يذكر ا على كل أحیانو " كقالت أـ عطیة: 
، أف ىرقل دعا بكتاب النيب صلى ا علیو كسلم، فقرأ كقاؿ ابن عباس، أخرب٘ب أبو سفیاف« كيدعوف

فإذا فیو: " بسم ا الرٞبن الرحیم ك }يا أىل الكتاب تعالوا إٔب كلمة{ " اآلية كقاؿ عطاء: عن جابر، 
حاضت عائشة فنسكت ا٤بناسك غّب الطواؼ بالبیت كال تصلي كقاؿ ا٢بكم: " إ٘ب ألذبح كأنا جنب، 

 تأكلوا ٩با ٓب يذكر اسم ا علیو{ كقاؿ ا عز كجل: }كال
حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن أيب سلمة، عن عبد الرٞبن بن القاسم، عن  - 305

القاسم بن ٧بمد، عن عائشة، قالت: خرجنا مع النيب صلى ا علیو كسلم ال نذكر إال ا٢بج، فلما جئنا 
قلت: لوددت « ما يبكیك؟»م كأنا أبكي، فقاؿ: سرؼ طمثت، فدخل علي النيب صلى ا علیو كسل

فإف ذلك شيء كتبو ا على بنات »قلت: نعم، قاؿ: « لعلك نفست؟»كا أ٘ب ٓب أحج العاـ، قاؿ: 
 «آدـ، فافعلي ما يفعل ا٢باج، غّب أف ال تطوُب بالبیت حٌب تطهرم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 لها اال الطواؼكباب تقضي ا٢بائض ا٤بناسك  
اف ك كقولو )باب( بالتنوين ام تٔودم علی ٫بو اذا قضیت الصالة ك ا٤بنسك التعهد علی الزماف ك ا٤ب

لها ما يتقرب بو الی كلها مناسك، ك ا٤بنسك ا٤بذبح ايضا ك النسیكة الذبیحة ك كا٤بصدر ك امور ا٢بج  
كجو تطابق ’’ :ر الشیخ العیِبكتعالی، قولو )كقاؿ ابراىیم( كىو النخعي )ال باس اف تقرا االية( ذ  ا

 ُب حالة ا٢بیضدة بل صحت ل عباكىذا االثر للَبٝبة ك االثار اللٍب بعده من حیث اف ا٢بیض ال يناُب  
لك، ك قراءة ما دكف ذ التسبیح ك التمجید ك التهلیل ك ٫بو التحمید ك ار ٫بوكعبادات بدنیة من االذ 

لك ال ينافیو ا٢بیض اال الطواؼ فانو ذكك مناسك ا٢بج   180ك االية عند ابراىیم 179االية عند ٝباعة

                                       
كىو مركم عن عطاء كجابربن زيد كالنخعي كسعید بن جبّب كاسحاؽ كركاية عن اٞبد كالثورم كحكي عن   179

، مكتب ٙبقیق دار 47: 2ي، ]فتح البارم، عبد الرٰٞبن بن اٞبد بن رجب، زين الدين، ا٢بنبل .الطحاكم
 ـ[ 1996 .ق  1417ا٢برمینب، القاىرة، الطبعة االكلٰی 

التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح، عمر بن ،  1097، رقم ا٢بديث: 98: 1مصنف ابن ايب شیبة انظر:   180
 ، دار النوادر، دمشق، سوريا، الطبعة االكلیٰ 39: 5علي، سراج الدين، ابن ا٤بلقن، الشافعي، ا٤بصرم، 

 ـ2008 .ق  1429



34 
 

لك االثار ذكك  الباب لَبٝبةثر ىذا االهذه مطابقة ذا االية كما فوقها مستثننی منو فكك  كذلمستثننی من 
 تهی.ان 181‘‘رناكما ذ فیم ا٢بائض كحكم ا١بنب  ك ك حٌباللٍب تا

 183ٯبوز ٥بما قراءة ما دكف االية 182اعلم ااهم اختلفوا ُب قراءة ا٢بائض ك ا١بنب القراف، فقاؿ الطحاكم
كلعل نظره اف ما دكاها ال يسمی قراننا بل ىو من القراف الف التحدم ال يقع ٗبا دكاها كالف مفردات 

م القراف فتجوز قرائتو ك كح ذا ىذه فلیس ٤با دكاهاكالمهم كىي ال تسمی قراننا فكمفردات  كالقراف  
م القراف، ك ذىب كمسو اال تری اف التسبیح ك التهلیل من القراف ك جزاف منو ك لیس ٥بما ح

قراءة الرجل ُب ’’رنا من احاديث ا٤بنع ُب باب ككلعل كجهو ما ذ  185الی عدـ جوازه مطلقنا 184رخيكال
علیو كسلم قاؿ ال يقرا ا٢بائض كال اف النيب صلی  ’’ :منها حديث جابر ‘‘حجر امراتو كىي حائض

الی  187رنا احاديث فلّباجع الیو، ك ذىب البخارمكك ىناؾ ذ  186‘‘ا١بنب كال النفساء من القراف شیئا

                                       
 273: 3عمدة القارم   181
ىو اٞبد بن ٧بمد ، ابوجعفر، الطحاكم، الفقیو ا٢بنفی ككاف شافعي ا٤بذىب يقرا علی ا٤بز٘ب،  :الطحاكم  182

فقاؿ ا٤بز٘ب لو يوما: كا ال جاء منك شیء، فغضب الطحاكم من ٰذلك كذىب الی ابن ايب عمراف ا٢بنفي، 
ككانت كالدتو  .٨بتصره قاؿ: رحم ا ابا ابراىیم، لو كاف حیا لكفر عن ٲبینوكاخذ العلم منو، فلما صنف 

سنة تسع كعشرين كمائتْب لیلیة ا٢بد لعشر خلوف من ربیع االكؿ كتوُب سنة احدی كعشرين كثلثمائة، لیلة 
 [ 71: 1]كفیات االعیاف  .ا٣بمیس مستهل ذم القعدة، ٗبصر كدفن بالقرافة

: ٬2بب االفكار  ،  39: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح ،  47: 2بن رجب فتح البارم الانظر:   183
215 

ىو عبید ا بن ا٢بسْب، ابوا٢بسن، الكرخي، الفقیو، سكن بغداد كدرس هبا فقو ايب حنیفة  :الكرخي  184
 .كحدث عن اٞبد بن ٰبیی ا٢بلوا٘ب كا٠باعیل بن اسحاؽ، كركی عنو ابن شاىْب كابن حیويو كابن الثالج

ككلد سنة ستْب كمائتْب من ا٥بجرة كتوُب سنة اربعْب كثلثمائة كصلی علیو القاضي ابو ٛباـ ا٢بسن بن ٧بمد 
 [352: 10]تاريخ بغداد .ا٥بامشي

، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 152: 3سوط للسرخسي، ٧بمد بن اٞبد، مشس االئمة، السرخسي،با٤بانظر:   185
ایط الربىانی ُب الفقو ،  39: 5ا١بامع الصحیح التوضیح لشرح   ،ـ بدكف الطبع 1993ق 1414
 216: 1النعما٘ب 

  218: 1سنن الدار قطِب  186
 ]ا٤برجع السابق[ كُب سنده ٰبیی، ابن ايب انیسة كىو ضعیفحكم ا٢بديث:  
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جواز القراءة للحائض ك ا١بنب، ك استدؿ علیو ُب ىذا الباب بستة اثار ك رد علیو ا١بمهور باحاديث 

فلذا قاؿ با١بواز، قولو )اف تقرا االية( كصلو لك ذما قبل كٓب يصح عنده شئ من فیرناىا كقد ذ 
  ۔189قاؿ اربعة ال يقرءكف القراف ا١بنب ك ا٢بائض كعند ا٣بالء كُب ا٢بماـ االية 188الدارمي
ونو طاىرنا النو كر اعم يشمل القراف لعلو مقید بكل احیانو( كجو ا٤بطابقة اف الذ كر ا علی  كقولو )يذ 

رجح دلیل التحرٙب لئال يلـز النسخ مرتْب كالف دلیل االباحة ىنا فعل ك اذا ٝبع دلیل االباحة ك التحرٙب ي
ل احیانو ٰبمل علی تعلیم امتو كال كره علی  كدلیل التحرٙب ىنا قوؿ، ك القوؿ يرجح علی الفعل كالف ذ 

ل االحیاف، ك رده الفیض البارم كر يعم اللفظي ك القليب، كالثا٘ب جائز ُب  كريب ُب ا١بواز، كقیل الذ 
، فا٤براد من االحیاف احیانو ا٤بتواردة الف لالنساف حالْب حاؿ متشاهبة 190ركر ال بالذ كنو يسمی بالفبا

 القیاـ ك القعود ك ا٣بركج من ا٤بسجد اككاف ٖبالفو  كاف من نوع كاحدو ك متواردة كىي ما  ككىي ما  
عطیة( كصل ا٤بٔولف  ل احوالو ك ا٤باؿ كاحد )كقالت اـكالسوؽ اك البیت اك الدخوؿ، كُب ركاية علی  
، كُب باب خركج 191بّب اياـ منی ك اذا غدا الی عرفةكىذا التعلیق ُب ابواب العیدين ُب باب الت

ر اعم، قولو )ك يدعوف( بركاية كر ك التالكة الف الذ ككجو االستدالؿ عدـ الفرؽ بْب الذ  192النساء
الصرؼ ترد ىذه الركاية الف ٝبیع ن قواعد كك يدعْب بالیاء ل 193شمهیِبكثر بالواك، كُب ركاية الكاال 

                                                                                                              
و ككانت كالدت .ا٢بافظ، اماـ ا٢بديث ىو ٧بمد بن ا٠باعیل  بن ابراىیم، ابو عبد ا ، البخارم، : البخارم  187

]كفیات  .يـو ا١بمعة سنة اربع كتسعْب كمائة كتوُب سنة ست كٟبسْب كمائتْب ٖبرتنك، رٞبو ا تعالیٰ 
 [ 188: 4االعیاف 

كتوُب سنة ٟبس كٟبسْب كمائتْب كصلی علیو  ىو ابو ٧بمد، عبد ا بن عبد الرٰٞبن ، الدارمي، :الدارمي  188
]الثقات البن حباف، ٧بمد بن حباف، ابو حاًب،  . تعأب اٞبد بن ٰبیی ككاف من ا٢بفاظ ا٤بتقنْب،رٞبو ا

 ـ[1973 .ق 1393، دائرة ا٤بعارؼ العثمانیة ٕبیدرآباد الدكن، الطبعة االكلٰی  364: 8الدارمي، 
، دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع، 681: 1مسند الدارمي )سنن الدارمي(، عبد ا بن عبد الرٰٞبن، الدارمي،   189

 ـ2000 .ق  1412یة السعودية، الطبعة االكلٰی ا٤بملكة العرب
 492: 1فیض البارم   190
صحیح البخارم، ٧بمد بن ا٠باعیل، البخارم، ا١بعفي، كتاب ا١بمعة، باب التكبّب اياـ منی كاذا غدا الٰی   191

 ق 1422، دار طوؽ النجاة، الطبعة االكلٰی،  971عرفة، حديث: 
  974ج النساء كا٢بیض الی ا٤بصلی، حديث: صحیح البخارم،كتاب ا١بمعة، باب خرك   192
تفقو علی ايب  .ىو ٧بمد بن عبد الرٰٞبن، ابو الفتح، الكشمهیِب، ا٤بركزم، ا٣بطیب، الصوُب :الكشمهیِب  193

ا٤بظفر السمعا٘ب كصاىره علی ابنة اختو كىو آخر من ركی ُب الدنیا عن ايب ا٣بّب ٧بمد بن ايب عمراف، ٠بع 
عنو ابنو ابو عبد الرٰٞبن ٧بمد، مات سنة ٜباف كاربعْب كٟبسمائة عن تسع كٜبانْب  منو صحیح البخارم، ركی
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ور يفعوف ك كزف ٝبع االناث كن كزف ٝبع الذ كور متساكياف لكور بعد اعالؿ ٝبع الذ كاالناث ك الذ 
ُب قصة  رضي ا عنو،194،اففیقطعة من حديث ايب س هيفعلن، قولو )قاؿ ابن عباس اْب( ىذ

مسونو ك فیالقراف ك ىم جنب  كجو االستدالؿ اف رسوؿ  صلی  علیو كسلم بعث ٥بم 195ىرقل
 ۔ريقرءكنو، كىذا دلیل ا١بواز، كقد اجبنا عنو بانو لیس ا٤براد منو التالكة بل ا٤براد منو االبالغ ك االنذا

اـ ُب كتاب االحكره البخارم ك كصلو ُب  كقولو )كقاؿ عطاء عن جابر اْب( ىذه قطعة من حديث ذ 
لها( ام اقامت كت ا٤بناسك  كاْب )فنس من امرم باب قوؿ النيب صلی  علیو كسلم لو استقبلت

( كجو االستدالؿ بو اف الذبح 196ر اسم اكلوا ٩با ٓب يذ كبامور ا٢بج، قولو )قاؿ ا عز ك جل كال تا 
ر ٗبا سوی كورة، كانا اذبح كانا جنب فدؿ ىذا االثر علی ا١بواز ك الذ كر ا لالية ا٤بذ كال ٯبوز بغّب ذ 

رنا االحاديث الصحاح علی منع قراءة ا١بنب كيضا فال يقـو حجة علینا، كقد ذ التالكة جائز عندنا ا
ن من ا٤بسَبٰبْب البدااهم النو ال يستطاع العلم براحة ا١بسم، اقبل كالقراف ُب تفسّب اثر ايب كائل فال ت

یبارؾ ُب اكصاؿ شلو ٩بزع , اللهم بارؾ فی اكصاؿ الشارح فك عسی تصیب خّبا كلعلك تدعو ٕب 
 وثرم(كضیاءال)ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االستحاضة
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة أاها  - 306

 علیو كسلم: يا رسوؿ ا، إ٘ب ال أطهر أفأدع قالت: قالت فاطمة بنت أيب حبیش لرسوؿ ا صلى ا
إ٭با ذلك عرؽ كلیس با٢بیضة، فإذا أقبلت ا٢بیضة »الصالة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 «فاتركي الصالة، فإذا ذىب قدرىا، فاغسلي عنك الدـ كصلي

                                                                                                              
]العقد ا٤بذىب ُب طبقات ٞبلة ا٤بذىب، عمر بن علي، ابن ا٤بلقن، ابو حفص، سراج الدين،  .سنة

 ـ[1997 .ق 1417،دار الكتب العمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی  308: 1الشافعي، ا٤بصرم،
ىو صخر بن حرب بن امیة، ابو سفیاف، ابو االمراء ؛ كلد قبل الفیل بعشر سنْب كاسالمو عاـ  :ابو سفیاف  194

الفتح، كشهد الغزكات بعد ذلك مع النيب صلی ا علیو كسلم ككاف ربعة عظیم ا٥بامة، اعطاه النيب صلی ا 
ضا، فقاؿ: فداؾ ايب كامی، كا علیو كسلم مائة من االبل كاربعْب اكقیة من غنائم حنْب تالفا كاعطی ابنیو اي

: 3]معرفة الصحابة  .كتوُب سنة احدی كثالثْب با٤بدينة، رضي ا عنو .انك لكرٙب، فجزاؾ ا خّبا
1509 ] 

 274: 3عمدة القارم   195
 121: 6سورة االنعاـ   196
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب االستحاضة

كىي جرياف الدـ من فرجها ُب غّب اكانو كانو ٱبرج من عرؽ يقاؿ لو العاذؿ ٖبالؼ دـ ا٢بیض فانو ٱبرج 
، كالفرؽ بْب ا٢بیض ك االستحاضة من عرؼ الشرع ك لیس ُب اللغة فرؽ بینهما ك 197من قعر الرحم

اـ، كالفرؽ عند ا٢بنفیة انو ال حیض ُب كینهما اجراء لالحا٢بديث جار علی اللغة، كا٭با فرؽ الشرع ب
ثر من العشرة استحاضة ك الثالثة ك، فاالقل من الثالثة ك اال 198ثر من عشرةكاقل من ثالثة اياـ كال ُب ا 

تاب ا٢بیض، قولو )ا٘ب ال اطهر( اعلىم انو كالـ ُب اكؿ  كك العشرة كما بینهما حیض كقد استقصینا ال
انت قد علمت كنت بعدـ الطهر عن اتصالو ك  كا٢بائض ال تعرؼ اال بانقطاع الدـ فعندىا اف طهارة 

فقالت  كذلم مقَبف ٔبرياف الدـ من الفرج فارادت ٙبقیق كا٢ب كذلاف ا٢بائض ال تصلي فظنت اف 
 ۔افادع الصالة

قريب ، كقیل متعْب اك 199اؼ )ك لیست با٢بیضة( بفتح ا٢باء قیل ىو اظهركسر الكلك( بذقولو )ا٭با 
سر معنا، قاؿ ا٢بافظ ابن حجرك، كُب قولو فاذا اقبلت ا٢بیضة جواز الفتح ك ال200من ا٤بتعْب

كُب  201
  ۔202ركايتنا بفتح ا٢باء ُب ا٤بوضعْب

                                       
   48: 2شرح ايب داكد للعینی ،  17: 4شرح النوكم علی مسلمانظر:   197
، دارالكتب العلمیة،  33: 1فقهاء، ٧بمد بن اٞبد، ابو بكر عالء الدين، السمرقندم، ٙبفة الانظر:   198

بدائع الصنائع ُب ترتیب الشرائع، ابو بكر بن  ،ـ 1994 .ق 1414بّبكت، لبناف، الطبعة الثانیة، 
 . ق1406، دار الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة الثانیة 40: 1مسعود، عالء الدين، الكاسا٘ب، ا٢بنفي،

: 1بداية ا٤ببتدم ُب فقو االماـ ايب حنیفة، علي بن ايب بكر، برىاف الدين، ابوا٢بسن، ا٤برغینا٘ب، ،ـ  1986
 ، مكتبة كمطبعة ٧بمد علي صبح، القاىرة، بدكف الطبع كالتاريخ8

تنوير قاؿ النوكم ٯبوز فیها الوجهاف الكسر علی ا٢بالة كاختاره ا٣بطايب كالفتح كىو االظهر ام ا٢بیض ]  199
، ا٤بكتبة التجارية 61: 1ا٢بوالك شرح موطا مالك،  عبد الرٰٞبن بن ايب بكر، السیوطي، جالؿ الدين، 

 ـ[ 1969 .ق  1389الكربی، مصر، 
 239: 1ىذا قوؿ النوكم. ]شرح الزرقا٘ب علی موطا االماـ مالك، ٧بمد بن عبد الباقي، الزرقا٘ب، ا٤بصرم،   200

 ـ [2003 .ق 1424اىرة، الطبعة االكلٰی ،مكتبة الثقافة الدينیة، الق
ىو اٞبد بن علي، العسقال٘ب، ابن حجر، شیخ االسالـ، اماـ ا٢بفاظ، ا٤بصرم، الشافعي؛ مولده  :ابن حجر  201

]طبقات ا٢بفاظ، عبد الرٰٞبن بن ايب  .ُب سنة ثالث كسبعْب كسبعمائة كتوُب سنة اثنتْب كٟبسْب كٜبا٭بائة
 ق[ 1403الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی،  ، دار 353: 1بكر، السیوطي،
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 قولو )عرؽ( ام دـ عرؽ ام العاذؿ، 
 قولو )ك صلي( ام بعد االغتساؿ.

رضي ا تعالی عنها ااها من حديث عائشة  203اعلم ااهم اختلفوا ُب طهارةا٤بستحاضة فعند ايب داكد
استحیضت امراة علی عهد رسوؿ  صلی  علیو كسلم فامرت اف تعجل العصر ك تٔوخر ’’قالت 

الظهر ك تغتسل ٥بما غسالن كاف تٔوخر ا٤بغرب ك تعجل العشاء ك تغتسل ٥بما غسال ك تغتسل لصالة 
تغتسل مرة كاحدة ٍب ااها  اضةُب ا٤بستح ،رضي ا عنها،، كعنده ايضا من حديث عائشة204‘‘الصبح

عند  ، ك207لك الوقتذل صالة حتی ٯبئ كل توضئي 206، كعند الَبمذم205تتوضا الی اياـ اقرائها
ك  209ك ٫بوه قاؿ اٞبد ك ىشاـ 208‘‘ل صالةكعند   فاغتسلي لطهرؾ ك توضئي’’ ، رٞبو ا،الطحاكم

                                                                                                              
نیل االكطار، ٧بمد بن علي ، الشوكا٘ب، الیمِب، ،  239: 1شرح الزرقا٘ب علی موطا االماـ مالك انظر:   202

 ـ1993 .ق 1413، دارا٢بديث، مصر، الطبعة االكلٰی  282: 1
بصرة سنة ثنتْب كمائتْب، كتوُب بككلد سنة اداكد ؛ اماـ ا٢بديث؛ ىو سلیماف بن االشعث ، ابو :داكد ابو  203

 [ 404: 2]كفیات االعیاف  .ٟبس كسبعْب كمائتْب، رٞبو ا تعالیٰ 
 294ديث : رقم ا٢بسنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب من قاؿ ٘بمع بْب الصالتْب كتغتسل ٥بما غسال،   204

  [ 86: 2 صحیح أيب داكد" ]إسناده صحیح على شرط الشیخْبحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: " 
عمدة  ، 299ديث: رقم ا٢بسنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب من قاؿ تغتسل من طهر الی طهر، انظر:   205

 276: 3القارم 
 [ 99: 2صحیح أيب داكد" ]حديث صحیح موقوؼ حكم ا٢بديث: قاؿ االبا٘ب: " 

ككانت كالدتو   .ككاف ثقة من اىل العلم ىو ٧بمد بن اٞبد، ابو جعفر، الَبمذم، ك سكن بغداد :الَبمذم  206
 .ُب ذم ا٢بجة سنة مائتْب كقیل سنة عشر كمائتْب كتوُب سنة ٟبس كتسعْب كمائتْب، رٞبو ا تعالیٰ 

 [ 195: 4]كفیات االعیاف 
سنن الَبمذم، ٧بمد بن ،  228انظر: صحیح البخارم، كتاب الوضوء، باب غسل الدـ، رقم ا٢بديث:  207

، مطبعة مصطفی  125، الَبمذم،ابواب الطهارة، باب ُب ا٤بستحاضة، رقم ا٢بديث : عیسی، ابو عیسیٰ 
 ـ1975 .ق 1395البايب ا٢بليب، مصر، الطبعة الثانیة، 

، عآب الكتب، الطبعة االكلٰی 102: 1شرح معا٘ب اآلثار، اٞبد بن ٧بمد، ابوجعفر، الطحاكم، انظر:   208
 277: 3عمدة القارم  ،ـ 1994 .ق 1414

ىو ىشاـ بن عركة، ابو ا٤بنذر، االسدم ككاف احد تابعي ا٤بدينة ككاف من ا٤بكثرين ُب ا٢بديث كمن  :ىشاـ  209
ككلد سنة احدٰی كستْب  كتوُب ببغداد سنة ست كاربعْب كمائة، رضي ا عنو، كصلی علیو  .اكابر العلماء

 [80:  6]كفیات االعیاف   .ا٤بنصور، كدفن ٗبقربة ا٣بیزراف
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اف احب الینا كاف ٧بفوظنا لكلو  ر الوضوء عندنا غّب ٧بفوظ ك ك، كقاؿ الشافعي رٞبو ا ذ 210ابو عوانة
ك ايضا اختلفوا 212ل صالةكل ، كُب التمهید ركاه ابو حینفة عن ىشاـ قاؿ فیو ك توضئي211من القیاس

ُب كطي ا٤بستحاضة فعند ا١بمهور جائز كىو مذىب ابن عباس ك ابو حنیفة كابن ا٤بسیب ك ا٢بسن ك 
ك االكزاعي ك الثورم  215ر ا٤بز٘بكبك  214اففیك قتادة ك ٞباد بن ايب س 213عطاء ك سعید بن جبّب

 عائشة رضي ا تعالٰی عنهاعن ’’كمالك ك اسحاؽ ك ايب ثور ك الشافعي رٞبهم ا تعالی علیهم، ك 
ك  217م ك سلیماف بن يسار ك الزىرمكالنخعي ك ا٢ب ابراىیم كىو مذىب 216ااها قالت ال ياتیها زكجها

                                       
ب بن اسحق، ابو عوانة، النیسابورم، حافظ ا٢بديث، ككاف احد ا٢بفاط ا٢بوالْب و ىو يعق :وانةابو ع  210

كادثْب ا٤بكثرين كطاؼ الشاـ كمصر البصرة كالكوفة ككاسط كا٢بجاز كا١بزيرة كاصبهاف كالیمن كفارس 
 [ 393: 6]كفیات االعیاف.كالرم

سالـ(،  مغلطائی بن قلیج، ا٤بصرم، ا٢بنفي، ابوعبدا، شرح سنن ابن ماجو )االعالـ بسنتو علیو الانظر:   211
 .ق 1419، مكتبو نزار مصطفٰی البار، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی 847: 1عالء الدين، 

 277: 3عمدة القارم  ،ـ 1999
اٞبد بن شرح مشكل اآلثار،  ، 76: 2شرح ايب داكد للعینی ،  72: 2فتح البارم البن رجب انظر:   212

 .ق 1415، مؤسسة الرسالة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 157: ٧7بمد بن سالمة، ابوجعفر، الطحاكم، 
 102: 1شرح معا٘ب اآلثار  ،ـ 1994

ابعْب، ككاف اسود، اخذ العلم عن ابن عباس تىو سعید بن جبّب، ابوعبد ا، احد اعالـ ال :سعید بن جبّب  213
ُب سنة ٟبس كتسعْب كىو ابن تسع كاربعْب سنة، رضي ا عنو، كقتلو كقتل  .كابن عمر، رضی ا عنهم

 [ 374: 2]كفیات االعیاف .ا٢بجاج
ىو ٞباد بن ايب سفیاف، ابو ا٠باعیل، مولی االشعريْب، اصلو اصبها٘ب، نزؿ الكوفة  :ٞباد بن ايب سفیاف  214

عتمر كالثورم كاالعمش كمات هبا؛ حدث عن انس بن مالك كركی عنو مغّبة بن مقسم كمنصور بن ا٤ب
، مكتبة 40: 1]فتح الباب ُب الكنی كااللقاب، ٧بمد بن اسحاؽ، ابوعبدا، ابن منده، العبدم .كشعبة

 ـ [1996 .ق 1417الكوثر، السعودية، الرياض، الطبعة االكلٰی 
، كيركم عن انس ىو بكر بن عبد ا بن عمرك، ا٤بز٘ب، البصرم من مضر، كنیتو ابو عبد ا :بكر ا٤بز٘ب  215

 .كابن عمر، رضي ا عنهم، ككاف عابدا، فاضال؛ كتوُب سنة ست ك مائة كىو كالد عبد ا بن بكر ا٤بز٘ب
 [74: 4]الثقات البن حباف 

، ا٤بكتبة االسالمي، دمشق، بّبكت، الطبعة 146: 2شرح السنة، ا٢بسْب بن مسعود، البغوم، الشافعي،   216
 ـ1983 .ق 1403الثنیة، 
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 اخرل هبا، كُب ركاية كذلد ال ياتیها اال اف يطوؿ ، كقاؿ اٞب219ره ابن سّبينك، ك  218الشعيب كابن علیة
ال ياتیها زكجها ك ىي تصـو كتصلي ما  220ال ٯبوز كطیها اال اف ٱباؼ زكجها العنت، كعند منصور

، ك 222اصال ٘بوز ٥با النوافل، كُب كجوو للشافعیة ال 221ك النوافل كال ٛبس ا٤بصحف شاءت من الفرائض
 ك الثورم عن كذل، كركی 223فريضة كاحدة مٔوداة اك مقضیة احدةتصلي بطهارة ك  مذىب الشافعي ااها

                                                                                                              
احد الفقهاء كادثْب با٤بدينة، رای عشرة من  ىو ٧بمد بن مسلم، ابو بكر، ابن شهاب، الزىرم، :الزىرم  217

كتوُب لیلة الثالثاء سنة اربع كعشرين كمائة كلو ثالث كسبعوف سنة كمولده  .الصحابة، رضواف ا علییهم
 [178: 4]كفیات االعیاف .سنة احدی كٟبسْب للهجرة

٠باعیل بن ابراىیم، ابن علیة، ابوالبشر االسدم كامو عيلىیمة كركی عن عبد العزيز بن صهیب ا ىو :ابن علیة  218
]ا١برح كالتعديل، عبد الرٰٞبن بن ٧بمد،ابن .كايوب كٞبید الطويل كركی عنو اٞبد بن ٧بمد بن حنبل كشعبة

 ـ [1952 .ق 1271لٰی ، دار احیاء الَباث العريب، بّبكت،لبناف، الطبعة االك 153: 2ايب حاًب، الرازم،
ىو ٧بمد بن سّبين، ابوبكر، البصرم، كاف ابوه عبدا النس بن مالك رضي ا عنو، كاتبو علی  :بن سّبينا  219

ككانت لو الید  .كىو احد الفقهاء من اىل البصرة كا٤بذكور بالورع ُب كقتو .اربعْب الف درىم كادی ا٤بكاتبة
عثماف كتوُب تاسع شواؿ يـو ا١بمعة سنة عشر كمائة بالبصرة، رضي  الطولٰی ُب تعبّب الرؤيا ككلد ُب خالفة

 [181: 4]كفیات االعیاف.ا عنو
ىو منصور بن ا٠باعیل، الفقهیو، ا٤بصرم، الشافعي، اصلو من راس عْب، البلدة ا٤بشهورة با١بزيرة،  :منصور  220

الكتب كذكره الشیخ ابو  كصنف الكتب ُب ا٤بذىب، منها: ا٤بستعمل كالواجب كا٥بدية كغّب ذلك من
 .كتوُب ُب ٝبادی االكلٰی سنة ست كثلثمائة ٗبصر .‘‘طبقات الفقهاء’’اسحاؽ، الشّبازم، رٞبو ا، ُب 

 [ 289: 5]كفیات االعیاف 
]االستذكار، . انظر: كُب االستذكار كفتح البارم البن رجب: التصـو كال ياتیها زكجها كال ٛبس ا٤بصحف  221

 ،ـ  2000 .ق 1421، دارالكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 352: 1القرطيب، يوسف بن عبد ا،
م ك٬بب االفكار شرح معا٘ب االثارك ُب شرح الَبمذم ر [ كُب عمدة القا  80: 2فتح البارم البن رجب 

 ٬بب االفكار شرح معا٘ب ، 277: 3]عمدة القارم  .البن سید الناس: تصـو كال ياتیها زكجها الٰی آخره
، دار 114: 3شرح الَبمذم )النفح الشذم(، ابن سید الناس، ٧بمد بن ٧بمد،  ، 316: 2اآلثار 

 ـ[2007 .ق 1428الصمیعي للنشر كالتوزيع، الرياض، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی 
لكتب العلمیة، بّبكت، ، دارا 225: 2كفاية النبیو ُب شرح التنبیو، اٞبد بن ٧بمد، ٪بم الدين، ابن الرفعة،   222

 ـ2009لبناف، الطبعة االكلٰی، 
، 608: 1التعلیقة للقاضي حسْب )علی ٨بتصر ا٤بز٘ب(، ا٢بسْب بن ٧بمد، القاضي، ابو ٧بمد، ا٤بركركزم،   223

 مكتبو نزار مصطفی الباز، مكة ا٤بكرمة، بدكف الطبع كالتاريخ
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ما  ك اٞبد ك ايب ثور، ك مذىب ايب حنیفة اف طهارهتا مقدرة ُب الوقت فتصلي ُب الوقت 224عركة
دـ  227ك ايب داكد 226ك ايب ربیعة ك، كعند مال225‘‘بالطهارة الواحدة شاءت من الفرائض كالنوافل

 ،لشافعي رٞبو اكقاؿ ا 228ح كضوءىا لفريضة قبل دخوؿ كقتهااالستحاضة لیس بناقض للوضوء ك يص
ا  ابن مسعود  كىو مركم عن’’مهورا١بانقطاع حیضها كىو مذىب  عندال ٯبب علیها اال غسالن كاحدن

ك ابو  229عركة ك ابوسلمة ك كمال ك عائشة رضي ا تعالٰی عنهم ك بو قاؿ كعلي كعبد ا بن عباس
ااهم قالوا  231ك عطاء بن ايب رباح كابن الزبّب 230بن عمرعبد ا كركم عن  ،،رٞبهم احنیفة ك اٞبد

                                       
كىو احد الفقهام السبعة با٤بدينة كابوه الزبّب بن العـو ىو عركة بن الزبّب بن العواـ، القرشي، السدم  :عركة  224

ككانت كالدتو سنة اثنتْب كعشسرين كتوُب سنة  .ككاف عا٤با صا٢با كاصابتو االكلة ُب رجلو فقطعت رجلو .
 [258: 3]كفیات االعالـ  .ثالث كتسعْب ُب قرية بقرب ا٤بديننة كدفن ىناؾ

 277: 3قارم عمدة ال ، 28: 1بدائع الصنائع انظر:   225
ىو عبد العزيز بن ربیعة، ابو ربیعو، البصرم، كوُب االصل، ركی عن سلیمن االعمش كركی عنو  :ابو ربیعو  226

]هتذيب الكماؿ ُب ا٠باء الرجاؿ، يوسف بن عبد الرٰٞبن،  .حفص بن عمرك كركی لو الَبمذم حديثا كاحدا
 ـ [1980 .ق  1400، الطبعة االكلیٰ ، مؤسسة الرسالة، بّبكت،لبناف130: 18ابوا٢بجاج، ا٤بزم، 

ىو سلیماف بن اشعث، ابو داكد، االزدم، السجستا٘ب، احد حفاظ ا٢بديث كعلمو كعللو، كالف  :ابو داكد  227
كتاب السنن ك عرضو علی االماـ اٞبد بن حنبل، رضي ا عنو، فاٙبسنو كككلد سنة اثنتْب كمائتْب للهجرة 

 [404: 2]كفیات االعیاف .س كمائتْب للهجرة، رٞبو ا تعالیٰ كتوُب بالبصرة يـو ا١بمعة سنة ٟب
: 3شرح الَبمذم  ، 18: 4]شرح النوكی علی مسلم . انظر: ك داكد كىذا القوؿ مركم عن ربیعة ك مال  228

، دارالكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة 69: 1شرح ابن ناجي التنوخي، قاسم بن عیسٰی، التنوخي،   ، 145
، دار ا٢بديث، بدكف 92: 1سبل السالـ، ٧بمد بن ا٠باعیل، عز الدين،  ،ـ 2007 .ق 1428االكلٰی 

 الطبع كالتاريخ [
ككاف ثقة فقیها   .ىو ابو سلمة بن عبد الرٰٞبن، كاستقضاه سعید بن العاص علی ا٤بدينة :ابو سلمة  229

 [ 120: 5ت الكربٰی ]الطبقا .كثّبا٢بديث كتوُب سنة اربع كتسعْب للهجرة كىو ابن اثنتْب كسبعْب سنة
ٓب يشهد البدر لصغره كشهد الغزكات بعد  ىو ابو عبد الرٰٞبن، عبد ا بن عمر، :عبد ا بن عمر  230

: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .كتوُب ٗبكة سنة اربع كسبعْب كدفن باصب كىو ابن ست كٜبانْب.ذلك
1707 ] 

 كابوه حوارم رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم كامو ا٠باء بنت ايب ىو ابو بكر، عبد ا بن الزبّب :بن الزبّبا  231
بكر ، كقتل سنة ثالث كثالثْب ُب مكة، بايع النيب صلی ا علیو كسلم كىو ابن ٜباف، قتلو ا٢بجاج بن 

 [ 1647: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .يوسف ٗبكة
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ك عن  ،رضي ا عنهم،علي عبد ا بن عباس ك ، ك ركم ايضا عن232ل صالةكٯبب علیها الغسل ل
اكتغتسل   ااها’’ رضي ا تعأب عنها عائشة بن ا٤بسیب ك سعید ، ك عن 233‘‘ل يـو غسال كاحدن
م ك، ك مطابقتو للَبٝبة ظاىرة النو ُب ح234‘‘ل من صالة الظهر الی صالة الظهرتغتس ’’ ،قاالا٢بسن

ما فیاالستحاضة فتدبر، ك يستنبط من حديث الباب جواز استفتاء ا٤براة بنفسها ك مشافهتها للرجل 
 يتعلق باحواؿ النساء ك جواز ٠باع صوهتا للحاجة.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب غسل دم المحیض
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ىشاـ بن عركة، عن فاطمة بنت ا٤بنذر،  - 307

عن أ٠باء بنت أيب بكر الصديق أاها قالت: سألت امرأة رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فقالت: يا 
انا إذا أصاب ثوهبا الدـ من ا٢بیضة كیف تصنع؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو رسوؿ ا، أرأيت إحد

 «إذا أصاب ثوب إحداكن الدـ من ا٢بیضة فلتقرصو، ٍب لتنضحو ٗباء، ٍب لتصلي فیو»كسلم: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 غسل دـ ا٢بیضقولو باب 
تاب الوضوء كىي غسل الدـ، ك يستنبط من ا٢بديث جواز سٔواؿ ا٤براة عن ككىذه الَبٝبة اخص ٩با ُب  

غّبه من الدماء ُب كجوب غسلو، كما يستحیی منو للضركرة ك جواز ٠باع صوهتا للحاجة كاف دـ ا٢بیض  
االمر بالالـ ام تقلعو بالظفر  ما قاؿ )فلتقرصو( علی صیغةككفیو استحباب فرؾ النجاسة لیهوف غسلها  

ر الصديق اهبمت كالراكية بنت ايب ب 235اك باالصابع، )ك لتنضحو( ام تغسلو ك السائلة ىي ا٠باء
 .236ره القسطال٘بكنفسها لغرض صحیح ذ 

                                       
، دار 268: 1ىیم، عالء الدين، ابن العطار، العدة ُب شرح العمده ُب احاديث االحكاـ، علی بن ابرا  232

 2006 .ق 1427البشائر االسالمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی،
 351: 2فتح ا٤بنعم   233
ٙبفة االحوذم، ٧بمد عبد الرٰٞبن بن  ، 277: 3عمدة القارم ، 19: 4شرح النوكم علٰی مسلم انظر:   234

 ب العلمیة، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ، دار الكت 344: 1عبد الرحیم، ا٤بباركفورم،
ىي اـ عبد ا بن الزبّب، ا٠باء بن ايب بكر الصديق، كزكجها الزبّب بن العواـ، رضي ا عنو، فولدت  :ا٠باء  235

لو عبد ا ك عركة ك ا٤بنذر ٍب طلقها فكانت عند ابنها عبد ا ككانت اخت عائشة البیها ككانت اسن من 
ا قبل مبعث النيب صلی ا علیو كسلم بعشر سنْب كتوفیت سنة ثالث كسبعْب للهجرة ٗبكة عائشة، ككمولدى
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صبغ، قاؿ: أخرب٘ب ابن كىب، قاؿ: أخرب٘ب عمرك بن ا٢بارث، عن عبد الرٞبن بن حدثنا أ - 308
كانت إحدانا ٙبیض، ٍب تقَبص الدـ من ثوهبا عند »القاسم، حدثو عن أبیو، عن عائشة، قالت: 
 «طهرىا، فتغسلو كتنضح على سائره، ٍب تصلي فیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
انت احدانا ٙبیض( ام ٫بن زكجات النيب صلی  علیو كسلم، قولو )ك تنضحو علی سائره( كقولو ) 

 ما قلنا.كام دفعنا للوسوسة كا٤براد من النضح ُب ىذا ا٢بديث الرش ٖبالؼ ا٢بديث االكؿ فانو الغسل  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اعتكاف المستحاضة
أف النيب »حدثنا إسحاؽ، قاؿ: حدثنا خالد بن عبد ا، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة،  - 309

، فرٗبا كضعت الطست « صلى ا علیو كسلم اعتكف معو بعض نسائو كىي مستحاضة ترل الدـ
 .كزعم أف عائشة رأت ماء العصفر، فقالت: كأف ىذا شيء كانت فالنة ٘بده ٙبتها من الدـ،

حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا يزيد بن زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، قالت:  - 310
اعتكفت مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم امرأة من أزكاجو، فكانت ترل الدـ كالصفرة كالطست »

 «ٙبتها كىي تصلي
أف بعض أمهات »دثنا مسدد، قاؿ: حدثنا معتمر، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة، ح - 311

 «ا٤بؤمنْب اعتكفت كىي مستحاضة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
]معرفة الصحابة اليب  .، ك٥با مائة سنة كامها كاـ عبدا بن ايب بكر قتیلة بنت عبد العزی بن عبد اسعد

 [3253: 6نعیم 
م، الشافعي، كلد ُب ثا٘ب عشرم ذم القعدة ىو اٞبد  بن ٧بمد بن ايب بكر، القيسطىال٘ب، ا٤بصر  :القيسطىال٘ب  236

سنة احدٰی كٟبسْب كٜبا٭بائة ٗبصر كنشا هبا فحفظ القرآف كاخذ القراءات عن الشمس بن ا٢بمصا٘ب كالزين 
عبد الدائم كاخذ الفقو عن الفخر ا٤بقسمی تقسیما كالشهاب العبادم كحج غّب مرة كجاكر سنة اربع كٜبانْب 

كلو ارشاد السارم لشرح صحیح البخارم]الضوء الالمع الىل  .قبلها علی التوإبٍب سنة اربع كتسعْب كستْب 
، منشورات دار مكتبة ا٢بیاة، بّبكت، بدكف 103: 2القرف التاسع،  ٧بمد بن عبد الرٰٞبن، السخاكم، 

 الطبع كالتاريخ[
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، كُب عرؼ 237ف ا٢ببسكعاؼ ُب اللغة اللبث ك الكام جوازه، ك االعت ،اؼ ا٤بستحاضةكباب اعت
، قولو )من الدـ( لفظة من تعلیلیة ام الجل 238الشرع ىو اللبث ُب مسجد ٝباعة مع الصـو ك النیة

اما تعلیق من البخارم  ك رمة ىذا اما تتمة قوؿ خالدكٗبعنی قاؿ ك فاعلو ع’’الدـ، قولو )ك زعم( 
ا كىو عطف من جهة ا٤بعنی علی عكفی رما٘ب كا٭با ٓب كرمة قالو الكؿ عرمة ام قاؿ خالد قاكوف مسندن

 ۔239‘‘يصرح بالقوؿ منو لعلو علم بالقرائن منو فلذا ٓب يسند القوؿ الیو صرٰبا
كيقاؿ لو حب النیل، ك دمعة العشاؽ  240وف كىو زىر القرطم ا٥بندمكسفالضم القولو )ماء العيصفر( ب

رب كرقنا من كاالشجار اال انو ا  ك نباتو يشبو اللبالب ُب كرقة ك صعوده علی ما قرب منو من ا٢بیطاف ك
ك  241اللبالب ك زىره ازرؽ ك اٞبر يتعلق باالشجار ك ا٢بیطاف بقدر قامتْب اكثالثنا كيقاؿ لو باالفغانیة

اف( با٥بمزة حرؼ من ا٢بركؼ كا ازار ىونا[ قولو )كسم  كتقوؿ النساء لالستحاضة با٥بندية ك االردية ]
 242رت قبل، قاؿ الز٨بشرمكناية عن اسم ا٤براة اللٍب ذ كاها  و كا٤بشبهة بالفعل )فالنة( غّب منصرؼ ل

نوا عن اعالـ البهائم دخلوا الالـ فقالوا الفالف اك كناية من ا٠باء الرجاؿ ك االناث، ك اذا  كفالف ك فالنة  
افها ك صالهتا الف كث ا٤بستحاضة ُب ا٤بسجد ك صحة اعتكالفالنة، ك يستنبط من ا٢بديث جواز م

رات كااها تضع الطست لئال يصیب الدـ ثوهبا اك ا٤بسجد، كاف دـ االستحاضة رقیق ال  حا٥با حاؿ الطاى
ل صاحب كدـ ا٢بیض، كقاؿ بعضهم: ال يعرؼ الفرؽ بینهما االحذاؽ االطباء، ك ايضا ُب معناىا  ك

اؼ ك الصالة كالوضوء كمن بو سلسل البوؿ ك صاحب ا١برح السائل كغّبٮبا ُب جواز االعتكالعذر  
 ة.ل صالكل

                                       
ق 1408عة الثانیة ، دار الفكر، دمشق، الطب260: 1القاموس الفقهي، الدكتور سعدم ابو حبیب، انظر:   237

مؤسسة دار الشعب،  ،412: 2معجم ديواف االدب، اسحاؽ بن ابراىیم، الفارايب، ،ـ 1988 .
 ـ بدكف الطبع2003 .ق 1424القاىرة،مصر، 

  278: 3،  266: 3عمدة القارم   238
  279: 3عمدة القارم   239
 279: 3عمدة القارم   240
 [كړىره با٥بندية ]كسم ك كسمبو[ ك ٢ببو ]]باغي پّبكتى[ ك ايضا ]توره دانو[ كيقاؿ لز   241
ىو ٧بمود بن عمر،العالمة، كبّب ا٤بعتزلة، الز٨بشرم، من اىل خوارـز كز٨بشر احدی قراىا ،  :الز٨بشرم  242

صاحب الكشاؼ كا٤بفصل،كطاؼ بالدا لطلب العلم كاخذ العلم من نصر بن البطر كغّبه ببغداد كحج 
تاريخ انظر: ] .النحو كاللغة، تشد الیو الرحاؿ كلو ُب ٰذلك مصنفاتكاف اماما ُب   .كجاكر كٚبرج بو ائمة

 [ 17: 15سّب اعالـ النبالء ، 172: 21بغداد
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: ىل تصلي المرأة في ثوب حاضت فیو؟
حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن نافع، عن ابن أيب ٪بیح، عن ٦باىد، قاؿ: قالت  - 312

ٙبیض فیو، فإذا أصابو شيء من دـ قالت بريقها، فقصعتو ما كاف إلحدانا إال ثوب كاحد »عائشة: 
 «بظفرىا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ىل تصلي ا٤براة ُب ثوب حاضت فیو
صلی  علیو كسلم كىذا اف الحدانا( ام من زكجات النيب كاستفهاـ ك جوابو ٯبوز اك ٫بوه، قولو )ما  

ااها  كش ٙبیض فیو، كال كمن يكن ٥با ثوب كاحد فهي اال ثوب كاحد اليوجد عندىن و٧بل ا٤بطابقة الن
ال يلـز ىذا النفي  فاف قلت’’رما٘ب: كتصلي فیو بعد تطهّبىا يدؿ علیو قو٥با فاذا اصابو شئ اْب، قاؿ ال

منهن؟ قلت: ىو عاـ اذ صدقو بانتفاء الثوب  لهن لصدقو بانتفاء الثوب الواحدكوف عاما لكاف ي
علی  كايضا من صیغ العمـو لفظ ا٤بفرد ا٤بضاؼلـز ا٣بلف فیاف الحداىن الثوب كلهن ك اال لكل

، قولو )ٙبیض فیو( صفة ثوب )قالت بريقها( يعِب صبت اك بلت بريقها ك صرح ابو داكد 243‘‘االصح
 ۔ـعاف ٕبسب ما يقتضیو ا٤بقابا٤بعنی الثا٘ب، كقد قلت اف القوؿ يستعمل ُب م

تو بو يقاؿ قصع القملة اذا كام دل 244تو، كُب ركاية ايب داكد فقصعتوكقولو )فىمىصىعىتوي بظفرىا( ام فر 
، ك يستنبط من ا٢بديث طهارة الثوب من الدـ بالفرؾ ك الدلك كىو حجة 245اشدخها بْب اظفارىا

یل: قد عارض ىذا ا٢بديث ا٢بديث االٌب من علی الشافعیة حیث اختصوا ازالة النجاسة با٤باء، فاف ق
الف قو٥با ك اخذت ثیاب حیضٍب يدؿ  246حديث اـ سلمة ُب باب النـو مع ا٢بائض كىي ُب ثیاهبا

علی تعدد الثیاب كىذا ا٢بديث ينفیو؟ قلت: ال معارضة بینهما الف ٧بمل حديث الباب ُب بدء 

                                       
 281: 3عمدة القارم   243
انظر: قو٥با: )فمصعتو بظفرىا( كُب ركاية ا٢بمیدم )فقصعنتة( ] .: ُب ركاية ايب داكدقاؿ بدر الدين عیِب  244

، كزارة  51: 4نوار علی صحاح اآلثار، ابراىیم بن يوسف بن ادىم،مطالع اال ،  281: 3عمدة القارم 
 ـ [2012 .ق 1433االكقاؼ كالشؤكف االسالمیة، دكلة قطر، الطبعة االكلٰی 

، ا٥بیئة العامة لشئوف ا٤بطابع االمّبية، 302: 2غريب ا٢بديث،القاسم بن سالـ، ا٥بركم، ابو عبید، انظر:   245
 281: 3عمدة القارم  ،ـ 1984 .ق 1404 القاىرة،مصر، الطبعة االكلیٰ 

  322رقم ا٢بديث :  صحیح البخارم، كتاب ا٢بیض، باب النـو مع ا٢بائض كىي ُب ثیاهبا،  246
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 الفتوح حْب فتح ا االٌبحديث اـ سلمة االسالـ ك ىم اذ ذاؾ ُب شدة ك قلة ك ضیق عیش ك ٧بمل 
 ك كسع علیهم فجعلن ثیابنا للحیض غّب ثیاب لباسهن.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض
ؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قاؿ أبو حدثنا عبد ا بن عبد الوىاب، قا - 313

كنا »عبد ا: أك ىشاـ بن حساف، عن حفصة، عن أـ عطیة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قالت: 
ننهى أف ٫بد على میت فوؽ ثالث، إال على زكج أربعة أشهر كعشرا، كال نكتحل كال نتطیب كال نلبس 

ص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من ٧بیضها ُب نبذة من  ثوبا مصبوغا، إال ثوب عصب، كقد رخ
، عن : ركاه ىشاـ بن حساف، عن حفصة، قاؿ أبو عبد ا« كست أظفار، ككنا ننهى عن اتباع ا١بنائز

 أـ عطیة عن النيب صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
انت حادة ]ام مات زكجها ك  كام باب اباحة الطیب للمراة عند غسلها كاف  ، باب الطیب للمراة

 انت ُب عدة الوفاة[ حـر علیها استعماؿ الطیب، قولو )اف ٙبد( مضاعف من االحداد كىو االمتناع ك
لك حدت ذكك ’’ 247زكجها من الزينة يقاؿ احدت ا٤براة ام امتنعت من الزينة ك ا٣بضاب بعد كفات

، 248مكذا ُب اكىي حاد كٓب يعرؼ االصمعي اال احدت فهي ٧بدة   سر حدادا ككٙبد بالضم ك بال
ك اغرب بعضهم  249الدخوؿ ك ا٣بركج نعو الناس،للبواب حداد ٤ب يقاؿك اصل ىذه ا٤بادة ا٤بنع ك ٥بذا 

، قولو )ثوب عصب( بفتح 250‘‘اه با١بیم ٫بو جدت الشئ اذا قطعت كىي ايضا قطعت عن الزينةكفح

                                       
، دار احیاء الَباث العريب، بّبكت، 270: 3هتذيب اللغة، ٧بمد بن اٞبد، ا٥بركم، ابو منصور، انظر:   247

: 1لصحیحْب البخارم كمسلم، ٧بمد بن فتوح، االزدم، تفسّب غريب ما ُب ا ،ـ  2001الطبعة االكلٰی 
 ـ 1995 .ق 1415، مكتبة السنة، القاىرة، مصر، الطبعة االكلٰی  578

، دار الكتب العلمیة، بّبكت،لبناف، 507: 2اكم كایط االعظم، علي بن ا٠باعیل بن سیده مرسي،   248
 ـ2000 .ق 1421الطبعة االكلٰی 

، الشركة ا٤بتحدة للتوزيع، بّبكت، الطبعة االكلٰی 186: 1بن فارس، القزكيِب، الرازم،  حلیة الفقهاء، اٞبد  249
 ـ1983 .ق 1403

 282: 3عمدة القارم   250
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كىي  252يعصب غز٥با ام ٯبمع ك يلي ك يطي ٍب ينسج 251وف الصاد كىي من بركد الیمنكالعْب ك س
م ك ك، كُب ايُّ اـ الشئ ك الطي ك شدة ا١بمع ك اللم كب ُب اللغة احبركد ٨بططة، كُب ا٤بنتهی العىصٍ 

 فتح القدير اف القصب ، كُب253لیس من بركد الرقم كال ٯبمع فیقاؿ برد عصب ك بركد عصب
العقد ٍب كشدكف علیها  فیكلعل العصب ك القصب كاحد الاهم ياخذكف قصة من ا٣بیط  254ركهكم

القصب ك لعدـ كجدااها ُب كظهر  فیی ٙبتها بیاض ك سائره مصبوغ فّب يصبغواها ٍب ٰبلوف مواضع العقد 
 ۔الیسّب كىي ىهنا القطعةىو الشئ وف ك كزماننا ال تعرؼ حقیقتها، قولو )ُب نبذة( بالضم ك الفتح فبالس

كىي ساحل  255منسوب الی ظفار كىو قسط ظفار ىذا اللفظ:قاؿ ابن التْب’’ست اظفار( كقولو )
ك الذم ُب مسلم قسط ك اظفار ىو االحسن فااها  258ىي مدينة بالیمن بل257، كقاؿ القرطيب256عدف

ٖبور رخص فیو للمغتسلة من ىو  شئ من العطر اسود كالقطعة منو شبیهة بالظفر ك نوعاف، قیل ىو
حصناف، اما  اسم مدينتاف ك :اسماربعة مواضع ُب الیمن اسم ظفار 259۔‘‘ريهةكا٢بیض الزالة الرائحة ال

ا٤بدينتاف فاحداٮبا ظفار ا٢بقل ك الیها ينسب ا١بزع، ك االخری ظفار الساحل ك الیها ينسب القسط 
نعاء ك يسمی ظفار الواديْب، كالثا٘ب يسمی ظفار ٯبنب الیها من ا٥بند، ك ا٢بصناف احداٮبا ُب ٲبا٘ب ص

                                       
، دار احیاء الَباث العريب،بّبكت، لبناف، الطبعة 37: 1اصالح ا٤بنطق، يعقوب بن اسحاؽ، ابن السكیت،   251

 ـ2002 .ق 1423االكلٰی 
، ا٤بكتبة العلمیة،  245: 3ا٢بديث كاالثر، ا٤ببارؾ بن ٧بمد، ابن االثّب، ا١بزرم، النهاية ُب غريب   252

 ـ بدكف الطبع1979 .ق 1399بّبكت،لبناف، 
 451: 1اكم كایط االعظم   253
 496: 1فیض البارم   254
 100: 6كوثر ا٤بعا٘ب   255
]حدكد العآب من ا٤بشرؽ الی  .لؤ بكثرةمدينة علی ساحل البحر متصلة ٕبدكد ا٢ببشة، يرتفع منها اللؤ عدف:   256

 ق بدكف الطبع [1423، الدار الثقافیة للنشر، القاىرة، 172: 1ا٤بغرب،
القرطيب: ىو اٞبد بن عمر، ابو العباس، ادث، القرطيب، ا٤بالكي، االنصارم، نزيل االسكندرية، كاف من    257

. صنف كتاب ا٤بفهم ُب شرح ٨بتصر مسلمكبار االئمة، ٠بع با٤بغرب من ٝباعة، ك اختصر الصحیحْب ك 

 [245: 5قالدة النحر ُب كفیات اعیاف الدىر ]
الیمن: ا٭با ٠بیت الیمن لتیامنهم الیها، كحدكد الیمن بْب عماف الی ٪براف ٍب يلتوم علی ٕبر العرب الی عدف   258

دار صادر، ، 447: 5]معجم البلداف، ياقوت بن عبد ا ا٢بموم،  .الی الشحر حتی ٯبتاز عماف
 ـ[1995بّبكت،لبناف، الطبعة الثانیة 

 282: 3عمدة القارم   259
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شط ثالث لغات، قیل ىو من طیب كسط ك الككالقسط ك ال’’ك ىو بالد ٮبداف،  260الطاىر
تب الطب، ك يستنبط منو كجوب االحداد اذا ككىو العود ا٥بندم، ك االقساـ تعلم من   261االعراب

لبس الثیاب ا٤بعصفرة ك الَبخیص للحادة  حل ٥با ك ٙبرٙب الطیب ك ٙبرٙبك، ك ٙبرٙب ال262مات زكجها
 .ريهةككقت الغسل من ا٢بیض بالطیب الزالة الرائحة ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بع أثر باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحیض، وكیف تغتسل، وتأخذ فرصة ممسكة، فتت
 .الدم

حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا ابن عیینة، عن منصور بن صفیة، عن أمو، عن عائشة، أف امرأة  - 314
خذم فرصة من »سألت النيب صلى ا علیو كسلم عن غسلها من ایض، فأمرىا كیف تغتسل، قاؿ: 

بحاف ا، س»، قالت: كیف؟، قاؿ: « تطهرم هبا»قالت: كیف أتطهر؟ قاؿ: « مسك، فتطهرم هبا
 .فاجتبذهتا إٕب، فقلت: تتبعي هبا أثر الدـ« تطهرم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب دلك ا٤براة اْب

ا٤براة  وف الراء ك فتح الصاد كىي قطعة قطن اك خرقة اك صوؼ ٛبسح هباكسر الفاء ك سكرصة( بقولو )فً 
 من ا٢بیض، كقیل ىي القطعة من ا٤بسك، كقیل بالقاؼ ك الضاد قرضة، 

سرا٤بیم كسك بقولو )٩بسكة( اما ماخوذة من ا٤بسك بفتح ا٤بیم كىي قطعة جلد علیها شعر، كاما من ا٤بً 
كىي النافح، كقیل ىذه غّب معتمد الاهم ُب ضیق عیش ال ٲبتهنوف ا٤بسك لغالء ٜبنو، كقیل ىذه معتمد 

سرىا ك ا اعلم، كاما من كذا قولو )من مسك( اما بفتح ا٤بیم اك كريهة، ك كف ا٤بقصود دفع الرائحة الال
ثّبا ال ا١بديدة الاها ترتفق كت  كاالمساؾ بصیغة مفعوؿ اك فاعل ام ماخوذ بالید اك ا٣بلق اللٍب امس

 الفرصة ا٤بسك، كقیل ىي الذريرة.  هبا، كقیل ا٤براد من

                                       
 ايضان   260
 [282: 3قالو ا٤بفضل بن سلمة ]عمدة القارم   261
ٯبب االحداد علٰی كل معتدة عن كفاة الزكج سواء ا٤بدخوؿ هبا كغّبىا كالصغّبة كالكبّبة كالبكر كالثیب   262

مذىب الشافعي كا١بمهور كقاؿ ابوحنیفة كابوثور كبعض ا٤بالكیة الٯبب  كا٢برة كاالمة كا٤بسلمة كالكافرة، ٰىذا
علی الزكجة الكتابیة بل ٱبتص با٤بسلمة لقوؿ النيب صلی ا علیو كسلم ال ٰبل المرة تؤمن با فخصو 

علی اـ با٤بؤمنة كقاؿ ابوحنیفة ايضا ال احداد علی الصغّبة كال علی الزكجة االمة كاٝبعوا علی انو ال احداد 
 [112: 10الولد كال علی االمة اذا توُب عنهما سیدٮبا كال علی الزكجة الرجیعة ]شرح النوكم علی مسلم 
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اؿ اف ا٤بسك ال يتطهر بو كاف ٩بسكة من ا٤بًسك فوجو االشكؿ ُب فیض البارم فاف  قولو )فتطهرم( قا
سك بالفتح فوجو االشكبل يتطیب بو فلم تفهم معنی التطهر با٤بسك، كاف  

ى
اؿ عدـ درايتها كاف من ا٤ب

انتهی، قولو )سبحاف ا( ىذا ُب ٧بل  263طريق التطهر حتی جذبتها عائشة رضي ا تعالٰی عنها
یف ٱبفی ىذا الظاىر الذم ال ٰبتاج ُب فهمو الی كجب ام تنزه ا عن عدـ خلق العجائب  التع
ل موضع اصابو الدـ من بداها ك ئويد االخّب ركاية اال٠باعیلي كر، قولو )اثر الدـ( ا٤براد منو الفرج اك كالف

س علی ٝبیع ا٢بیض ك النفا عند غسلك يستنبط منو استحباب التطیب ’’تتبعي هبا مواضع الدـ، 
ُب كقت  ريهة، ككاللٍب هبا الدـ ، قاؿ ااملي النو اسرع الی العلوؽ ك ادفع للرائحة ال البدف مواضع

انو ال عار  يستفاد منو، ك 265الغسل كقاؿ اخركف: قبل 264فقاؿ بعضهم: بعد الغسل استعما٥با اختالؼ
اخذ قطعة من صوؼ ك ٫بوىا ك استحباب تطیب فرج ا٤براة ب يستفاد منو علی من ساؿ عن امر دينو، ك

التسبیح عند  يستفاد منوا اك ٫بوه ك تدخلها ُب الفرج بعد الغسل ك النفساء مثلها، ك ك٘بعل علیها مس
سٔواؿ ا٤براة العآب عن احوا٥با اللٍب  يستفاد منونايات ٗبا يتعلق بالعورات، ك كك استحباب ال التعجب

ٓب ٲبنعهن ا٢بیاء اف يفقهن ُب ’’ُب نساء االنصار   عنها،،رضي ا تعأبٙبتشم منها ك ٥بذا قالت عائشة
رير كت يستفاد منوتفاء بالتعريض ك االشارة ُب االمور ا٤بستهجنة، ك كاال  يستفاد منو، ك 266‘‘الدين

يعجبو،  كذلالـ العآب ٕبضرتو ٤بن خفي علیو اذا عرؼ اف كتفسّب   يستفاد منوا١بواب الفهاـ السائل، ك 
٠باع  كافهمو بعض من ُب ٦بلس العآب ك العآب يسمع اف ذل شیئا ائل اذا ٓب يفهماف الس يستفاد منوك 

االخذ عن ا٤بفضوؿ مع كجود الفاضل ك حضرتو،  ٯبوزحدثِب، ك ك  من العآب فیجوز اف يقوؿ فیو اخرب٘ب
صحة العرض علی ادث اذا اقره كٓب يقل عقیبو نعم، كال يشَبط فهم السامع ١بمیع ما  تستفاد منوك 

                                       
 497: 1فیض البارم   263
قاؿ النوكم: كاف التطیب مستحب لكل مغتسلة من النفاس اك ا٢بیض سواء ذات الزكج ك غّبىا ك تستعملو   264

یب كجدت فاف ٓب ٘بد طیبا استحب ٥با استعماؿ طْب اك بعد الغسل فاف ٓب ٘بد مسكا فتستعمل ام ط
٫بوه ٩با يزيل الكراىة نص علیو اصحابنا فاف ٓب ٘بد شیئا من ىذا فا٤باء كاؼ ٥با لكن اف تركت التطیب مع 

 [14: 4التمكن منو كره ٥با كاف ٓب تتمكن فال كراىة ُب حقها، كا اعلم ]شرح النوكم علی مسلم 
 287: 3عمدة القارم  265
سنن ابن ماجو، ٧بمد بن يزيد، ابن ماجو،  ،صحیح البخارم، كتاب العلم، باب ا٢بیاء ُب العلم انظر:   266

، دار احیاء الكتب 642القزكينی، كتاب الطهارة كسننها، باب ُب ا٢بائض كیف تغتسل، رقم ا٢بديث 
 العربیة، فیصل عیسی البابی، ا٢بليب، بدكف الطبع كالتاريخ
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اف ا٤برء مطلوب بسَب  يستفاد منوالرفق با٤بتعلم ك اقامة العذر ٤بن ال يفهم، ك  يستفاد منويسمعو، ك 
 .267ره الشیخ العیِبكذا ذ ك ‘‘صلی  علیو كسلم رسوؿ ا علی حسن خلق يدؿ ىذاعیوبو، ك 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب غسل المحیض
حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا كىیب، حدثنا منصور، عن أمو، عن عائشة، أف امرأة  - 315

خذم فرصة ٩بسكة، »من األنصار قالت للنيب صلى ا علیو كسلم: كیف أغتسل من ایض؟ قاؿ: 
« توضئي هبا»بوجهو، أك قاؿ:  ٍب إف النيب صلى ا علیو كسلم استحیا، فأعرض« فتوضئي ثالثا

 .فأخذهتا فجذبتها، فأخربهتا ٗبا يريد النيب صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب غسل ایض
ال ككعلی   ٤268براد من ایض ا٤بصدراف كاما بضم الغْب فاكاما بفتح الغْب فا٤براد من ایض اسم م

التقديرين حصل التطابق بْب حديث الباب ك الَبٝبة، اما علی االكؿ فا٤بعنی ظاىر كاما علی الثا٘ب 
، 269ىذا الغسل خاصة كما ٲبتاز بو عن سائر االغتساؿ ركفاالضافة ٗبعنی الالـ لالختصاصیة فلهذا ذ 
 ريهة من الفرج.كا يريد( ام بتتبع اثر الدـ ك ازالة الرائحة القولو )ثالثنا( يتعلق بقاؿ ال يتوضا، قولو )ٗب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض
كة، أف عائشة، قالت: حدثنا موسى بن إ٠باعیل، حدثنا إبراىیم، حدثنا ابن شهاب، عن عر  - 316

أىللت مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب حجة الوداع، فكنت ٩بن ٛبتع كٓب يسق ا٥بدم، فزعمت 
أاها حاضت كٓب تطهر حٌب دخلت لیلة عرفة، فقالت: يا رسوؿ ا، ىذه لیلة عرفة كإ٭با كنت ٛبتعت 

، « كامتشطي، كأمسكي عن عمرتكانقضي رأسك »بعمرة، فقاؿ ٥با رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 .ففعلت، فلما قضیت ا٢بج أمر عبد الرٞبن لیلة ا٢بصبة، فأعمر٘ب من التنعیم مكاف عمرٌب الٍب نسكت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 287: 3عمدة القارم   267
، مطبعة ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ 38: ٦4بمع ٕبار االنوار، ٧بمد طاىر بن علی الصديقی، ا٥بندم، الكجراٌب،  268

 ـ1967 .ق 1387العثمانیة،ا٥بند، الطبعة الثالثة 
 287: 3عمدة القارم   269
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یض، قولو )اىللت( ام احرمت ك رفعت الصوت ام ا٢ب باب امتشاط ا٤براة عند غسلها من ایض
لم الی الغیبة، ك التمتع اف يبتدئ من ا٤بیقات ُب اشهر كمن ٛبتع( فیو التفات من التفیبالتلبیة، قولو )

طوؼ ٥با ك يسعی ٥با ك ٰبلق اك يقصر فقد ٛبت عمرتو ك حل منها فیحـر بالعمرة ك يدخل مكة فیا٢بج 
٤بن ٓب يسق ا٥بدم ك من ساقو يبقی ٧برما كال ٰبل من عمرتو ك ٰبـر  ك ٰبـر با٢بج يـو الَبكية، كىذا

با٢بج يـو الَبكية ىذا تفسّب التمتع، ك القراف اف يهل با٢بج ك العمرة معنا من ا٤بیقات ك ياٌب بافعاؿ 
ج العمرة اكالن ٍب بافعاؿ ا٢بج ثانیا من غّب اف ٰبلق بینهما، ك٤با اراد رسوؿ  صلی  علیو كسلم ا٢ب

ثرىم با٢بج ك٤با دخلت كانت العمرة ُب زمن ا١باىلیة من افجر الفجور فاىل ا كثّب ك  كخرج معو ناس  
العمرة ُب ا٢بج الی يـو القیامة امرىم النيب صلی  علیو كسلم اف يرفضوا ا٢بج ك ٯبعلوه عمرة، فمن ٓب 

من ٛبتع ك فیت بْب قو٥با اف معو ىدم ٓب يرفضو، ك من ىهنا رفع ا٤بنافاكن معو ىدم رفضو ك من  كي
 270بْب قو٥با ال نری اال ا٢بج، ك عائشة احرمت اكال با٢بج ٍب فسختو الی العمرة حْب امر الناس

رفضتها ك احرمت با٢بج ك  271بالفسخ فجعلتو عمرة ك اىلت بالعمرة ٍب حاضت حتی دنا الوقوؼ
وف كلو )ا٥بدم( بفتح ا٥باء ك سصارت مفردة با٢بج ٍب اعتمرت ٤با فرغت من افعاؿ ا٢بج من التنعیم، قو 

سرىا مع تشديد الیاء اسم ٤با يهدی الی مكة من االنعاـ، قولو )فزعمت( بصیغة ا٤بٔونث كالداؿ ك ب
لم استحیاء، قولو )انقضی( بالقاؼ امر من حد نصر ينصر، كُب ركاية بالفاء كالغائبة كٓب تقل بصیغة ا٤بت

 ۔سكام شعر را
شعر راسك بعضو عن بعض با٤بشط ك استقیمیو حتی ال تبقی  قولو )امتشطي( ام سرحي ك خلصي

 [ ګمىس كړي وٍختً د سر ستا[ فمعناه ]ګمىسفیو جعودة، ك ا٤بشط باالفغانیة ]
قولو )ففعلت( ام االمور الثالثة كىي النقض ك االمتشاط ك االمساؾ، قولو )قضیت( ٗبعنی اديت كقد 

٘ب( ام ٞبلِب علیها كيركی فاعتمر٘ب، ك التنعیم موضع سبق اف القضاء ٯبئ ٗبعنی االداء، قولو )فاعمر 
272مسجد عائشة رضي ا تعالٰی عنها ىذا ا٤بوضع فیة علی طريق ا٤بدينة ك كعلی فرسخ من م

 ۔
ت كت عنها ك تر كت ام سكت( ام احرمت ٥با اك قصدت النسك هبا، كُب ركاية سكقولو )ا تس

ناية عن احال٥با ك عدـ كاية علیها  كالشت العمرة من ا٢بیض ك اطالؽ كاعما٥با كُب اخری ش
اف التفاتنا، اعلم اف الشافعیة ذىبوا كاستقال٥با، ك ٰبتمل عود الضمّب الی عائشة رضي ا تعالٰی عنها ف

                                       
 ال امرالنيب صلي ا علیو كسلم .  270
 ال دنا كقت الوقوؼ بعرفة  271
 288: 3عمدة القارم   272
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ي عن ككىذا معنی امس 273ت عن اعما٥با مع بقاء احرامهاكالی اف عائشة ٓب ترفض العمرة بل امس
ت النو يدؿ كاف عمرٌب اللٍب نسكك ئويد ىذا ا٤بعنی قو٥با م عمرتك عندىم كعندنا معناه ارفض العمرة

انت افعاؿ العمرة داخلة كااها اخری، ك ايضا اذا  كبرفض عمرهتا االكلی ك لذا احتاجت اف تعتمر م
وف افعاؿ العمرة اال افعاؿ ا٢بج فما معنی تركها فااها ال تطوؼ اال طوافنا كعندىم ُب ا٢بج ا٤بقارف فال ت

ا كال  ا ك ٰبسب افعا٥با عنهما ٝبیعا ك اذف ٓب يبق لقولو ك امسكاحدن ي عن كتسعی اال سعیا كاحدن
كُب  274ثّبا: ففي ركاية عركة فاىللنا بعمرةكعمرتك مصداؽ ك با١بملة اختلفت ركايتها عنها اختالفنا  

، كُب 278عنها لبینا 277، كُب ركاية القاسم276، كُب اخری ال نری اال ا٢بج275ر اال ا٢بجكاخری ال نذ 
ركايات  طغل ، ك منهم من280، كاختلف العلماء فمنهم من رجح ركايات ا٢بج279اخری مهلْب با٢بج

                                       
دالة علی ‘‘ دعي عمرتك’’ك ‘‘ ارفضي عمرتك’’ك ‘‘ امسكي عن العمرة’’قاؿ زين الدين العراقي: الركايات   273

انو لیس ا٤براد برفضها ابطا٥با بالكلیة ك ا٣بركج منها كا٭با معناه رفض العمل فیها كاٛباـ افعا٥با ك يدؿ لذلك 
و عن عائشة: ااها اىلت بعمرة فقدمت ك ٓب ايضا ما ُب صحیح مسلم من ركاية عبد ا بن طاؤس عن ابی

تطف بالبیت حتی حاضت فنسكت ا٤بناسك كلها ك قد اىلت با٢بج فقاؿ ٥با رسوؿ ا صلی ا علیو 
كسلم يـو النفر يسعك طوافك ٢بجك كعمرتك فابت فبعث هبا مع عبد الرٞبن بن ايب بكر الی التنعیم 

عمرهتا باقیة صحیحة ٦بزئة لقولو يسعك طوافك ٢بجك  فهذه ركاية صرٰبة ُب اف .كاعتمرت بعد ا٢بج
، الطبعة 32: 5كعمرتك ]طرح التثريب ُب شرح التقريب، عبد الرحیم بن ا٢بسْب، زين الدين، العراقي، 

 ا٤بصرية القدٲبة، بدكف الطبع كالتاريخ[
 1556صحیح البخارم، كتاب ا٢بج، باب كیف هتل ا٢بائض كالنفساء، رقم ا٢بديث:   274
 305حیح البخارم، كتاب ا٢بیض، تقضي ا٢بائض ا٤بناسك كلها اال الطواؼ بالبیت، رقم ا٢بديث: ص  275
 294صحیح البخارم، كتاب ا٢بیض، باب كیف كاف بدء ا٢بیض، رقم ا٢بديث:   276
ىو القاسم بن ٧بمد ك كاف من سادات التابعْب، كاحد الفقهاء السبعة با٤بدينة، ككاف من افضل  :القاسم  277

 .انو، ركی عن ٝباعة من الصحابة، رضواف ا علیهم اٝبعْب، كركی عنو ٝباعة من كبار التابعْباىل زم
 [59: 4]كفیات االعیاف  .كتوُب سنة احدٰی كمائة بقديد

سنن ايب داكد، كتاب  ، 1211صحیح مسلم، كتاب ا٢بج، باب بیاف كجوه االحراـ، رقم ا٢بديث: انظر:   278
 1782رقم ا٢بديث: ا٤بناسك، باب افراد ا٢بج، 

 1788، كتاب ا٢بج، باب ا٤بعتمر اذا طاؼ طواؼ العمرة ٍب خرج، رقم ا٢بديث: مصحیح البخار   279
قاؿ القاضي عیاض: اختلفت الركايات عن عائشة فیما احرمت بو اختالفا كثّبا ك اختلف العلماء ُب ذلك   280

ضهم بَبجیح ااها كانت ٧برمة ٕبج قفاؿ مالك لیس العمل علی حديث عركة عن عائشة عندنا  ك قاؿ بع
 [ 29: 5]طرح التثريب ُب شرح التقريب  .الاها ركاية عمرة كاالسود كالقاسم
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ما قلنا بااها احرمت اكال ك 282ك الیو ذىب اال٠باعیل القاضي، ك منهم من ٝبع لثقة ركاهتا 281العمرة
مفردة  لیة صارتكبا٢بج ٍب فسختو الی العمرة الی ما قلنا، ففي قوؿ من قاؿ ااها ابطلت العمرة بال

ت عن اعما٥با ك اٛبامها كٓب تبطلها ك، كُب قوؿ من قاؿ ااها امس283مذىب ا٢بنفیةما ىو كبا٢بج  
، ك من اراد زيادة ٙبقیق ُب ىذا ا٤بقاـ فعلیو ٗبطالعة 284ما ىو مذىب الشافعيكلیة صارت قارنة  كبال

 ثل ترتیب ا٢بافظ ابن حجر.اف ترتیبو مك285العیِب فانو مفتاح ا٣بزانة لالٕب البخارم ٓب ار شرحنا مثلو لو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 ـ1996 .ق 1416، الطبعة االكلٰی 423: 4شرح سنن النسائی، ٧بمد بن علي، الولوم،   281
 289: 3عمدة القارم   282
، دار الفكر، بّبكت،الطبعة االكلٰی  1770: 5رم، مرقاة ا٤بفاتیح، علی بن سلطاف ٧بمد، ا٤بال، القاانظر:   283

 483:  ٬9بب االفكار ُب تنقیح مبا٘ب االخبار  ،ـ 2002 .ق 1422
 139: 8شرح النوكم علی مسلم  ، 32: 5طرح التثريب ُب شرح التقريبانظر:   284
كنعم ماقیل لن  ال لیتو كاف ترتیب العیِب مثل ترتیب ابن حجرلكن ايب ا اف ٯبمع الكماالت ُب شخص  285

 ٘بد رجال موصوفا ٔبمیع ا٢بسنات )الضیاءالكوثرم(
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب نقض المرأة شعرىا عند غسل المحیض
أبو أسامة، عن ىشاـ، عن أبیو، عن عائشة، قالت:  حدثنا عبید بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا - 317

من أحب أف يهل بعمرة »خرجنا موافْب ٥بالؿ ذم ا٢بجة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
فأىل بعضهم بعمرة، كأىل بعضهم ٕبج، ككنت أنا ٩بن « فلیهلل، فإ٘ب لوال أ٘ب أىديت ألىللت بعمرة

دعي »ض، فشكوت إٔب النيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: أىل بعمرة، فأدركِب يـو عرفة كأنا حائ
، ففعلت حٌب إذا كاف لیلة ا٢بصبة، أرسل معي أخي « عمرتك، كانقضي رأسك، كامتشطي كأىلي ٕبج

كٓب يكن ُب »عبد الرٞبن بن أيب بكر فخرجت إٔب التنعیم، فأىللت بعمرة مكاف عمرٌب قاؿ ىشاـ: 
 «شيء من ذلك ىدم، كال صـو كال صدقة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب نقض ا٤براة شعرىا عند غسل ایض

ملْب ذم القعدة مستقبلْب ٥بالؿ ذم ا٢بجة، كقیل كْب ٥بالؿ ذم ا٢بجة( ام مفقولو )خرجنا موا
الف  288ذا ام اشرؼكيقاؿ اكُب علی   287ْبفر ْب ام مشف، كقیل معناه موا286مقارنْب الستهاللو

اف ٣بمس بقْب من ذم القعدة كقدموا مكة الربع اك ٟبس من ذم ا٢بجة فاقاموا ُب الطريق كخركجهم  
 ۔تسعة اك عشرة اياـ

 قولو )فلیهل( ام فلیحـر كُب ركاية فلیهلل بفك االدغاـ، قولو )اىديت( ام سقت ا٥بدم 
 عْب ك بعضهم ٕبج ام صاركا مفردين، قولو )دعي )فاىل بعضهم بعمرة( ام صاركا متمت

وف كاف اف تكاف لیلة ا٢بصبة( ٰبتمل لفظة  كما مر، قولو )اذا  كلیة ك ابطلیها  كعمرتك( ام اتركها بال
 ۔وف ناقصة فا٠بو الضمّب الی الوقت كلیلة ا٢بصبة خربهكتامة فلیلة ا٢بصبة فاعلها كاف ت

                                       
  144: 8شرح النوكم علی مسلم   286
 90: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح،  ، 290: 3عمدة القارم انظر:   287
 ،، دار كمكتبة ا٥بالؿ، بدكف الطبع كالتاريخ 409: 8كتاب العْب، ا٣بلیل بن اٞبد، الفراىیدم، انظر:    288

، ا٤بكتبة التجارية 158: 5القدير شرح ا١بامع الصغّب، عبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب، ا٤بناكم،  فیض
 ق 1356الكربی، مصر، الطبعة االكلٰی، 
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وف كصدقة( ٰبتمل التعلیق ك ٰبتمل اف ي كالءصـو كال دیى لكذءمن شئ ُب نكي كٓب ىشاـءقولو )قاؿ
وف متصالن ك كوف معلقنا ك ٰبتمل اف يكعطفنا علی ىشاـ من جهة ا٤بعنی، ٍب ىذا القوؿ ٰبتمل اف ي

 انت ُب حج مفرد، كالكفیو دلیل علی ااها   289الظاىر االكؿ قاؿ القاضي عیاض
: اعلم اف الدـ كاجب ُب ىذه الصورة اما 290فیهما الدـءكجوب علی ٦بمعوفءالعلماء الف قرافءكال ٛبتع

ال ا٤بذىبْب، كما ىو مذىب الشافعي فال ٧بیص عن الدـ علی  كما ىو مذىبنا اك للقراف  كلرفض العمرة  
كلعلو  292انو صلی  علیو كسلم اىدی عن عائشة بقرة 291ك اجاب ُب ا٣بّب ا١بارم انو ركم عن جابر

وف كلك ام ُب شئ ٩با ينبغي ىدم ك ٫بوه فیذن ُب شئ من كٓب ي لك، اكاف مراده انوذٓب يبلغ ىشاما 
فدؿ من حاؽ  293النفي باعتبار الركاية ك العلم كُب فیض البارم اف ا٥بدم ا٭با يقاؿ ٤با يهدم الی البیت

ما  كن ساقت ا٥بدم معها  كوف معو من بیتو، فالنفي حینئذو ٧بموؿ علی ااها ٓب تكلفظو انو اسم ٤با ي

                                       
ىو عیاض بن موسی، ابو الفضل، القاضي، كاف اماـ كقتو ُب علـو ا٢بديث ككالـ العرب  :القاضي عیاض  289

كصنف النتصانیف منها، مشارؽ االنوار كاالكماؿ ُب شرح كتاب  كانساهبم كايامهم كُب علـو اللغة كالنحو
ككانت كالدتو ٗبدينة سبتة سنة ست كسبعْب كاربعمائة ككانت كفاتو ٗبراكش يـو ا١بمعة  .مسلم كالتنبیهات

: 3]كفیات االعیاف  .سابع ٝبادی االخری سنة اربع كاربعْب كٟبسمائة كدفن بباب ايالف، رٞبو ا تعالیٰ 
485 ] 

منحة البارم بشرح صحیح  ، 186: 3الكواكب الدرارم  ، 145: 8شرح النوكم علی مسلم انظر:   290
، مكتبة الرشد للنشر كالتوزيع، الرياض، 643: 1البخارم، زكريا بن ٧بمد بن اٞبد، الشافعي، زين الدين، 

 291: 3عمدة القارم  ،ـ  2005 .ق  1426ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی، 
ىو جابر بن عبد ا بن عمرك بن حراـ ك امو نسیبة بنت عقبو كاختلف ُب كنیتو فقیل ابو عبد ا  :جابر  291

كىو اصح كقیل ابو عبد الرٰٞبن، ٓب يشهد العقبة االكلٰی كشهد العقبة الثانیة مع ابیو كذكره بعضهم ُب 
كىكذا مركم عنو كذكر البخارم انو شهد بدرا  البدريْب كالصحیح انو ٓب يشهد بدرا كال احدا الف اباه منعو

ككاف  .ٜباف عشرة غزكة مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم كككاف يومئذ ينقل ا٤باء الصحابو ٍب شهد بعد ذل
ككانت كفاتو سنة اربع كسبعْب با٤بدينة كلو اربع كتسعوف سنة كصلی علیو اباف  .من ا٤بكثرين ا٢بفاظ للسنن

: 1اب ُب معرفة االصحاب، يوسف بن عبد ا، ابو عمر، ابن عبد الرب، القرطيب، ]االستیع .بن عثماف
 ـ[ 1992 .ق  1412، دار ا١بیل، بّبكت، الطبعة االكلٰی، 219

 1319، رقم ا٢بديث:  956: 2صحیح مسلم   292
: 1 فیض البارم علی صحیح البخارم، ٧بمد انور شاه بن معظم شاه، الديوبندم، ا٥بندم، الكشمّبم،  293

 ـ2005 .ق 1426،دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی،  499
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وف ا٥بدم معها ال الذبح ٍب ا٤بتبادر انو من دماء ك علیو كسلم ساقها، فا٤بنفي ىو   اف النيب صلیك
  ٰبمل علی االضحیة.ا٢بج فال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قول اهلل عز وجل: }مخلقة وغیر مخلقة{
د، قاؿ: حدثنا ٞباد، عن عبید ا بن أيب بكر، عن أنس بن مالك، عن النيب حدثنا مسد - 318

صلى ا علیو كسلم قاؿ: " إف ا عز كجل ككل بالرحم ملكا، يقوؿ: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا 
رب مضغة، فإذا أراد أف يقضي خلقو قاؿ: أذكر أـ أنثى، شقي أـ سعید، فما الرزؽ كاألجل، فیكتب 

 أمو "ُب بطن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ٨بلقة ك غّب ٨بلقة

 الءا٢بامل االحسن فیو التنوين، كقیل باالضافة، ك غرض ا٤بٔولف من ىذا الباب اشارة الی اف 
وفیْب ك ايب كللجنْب كىو مذىب الءذاءغ يصّب ك ا٢بیضءدـ خركج ٲبنع الرحمءاشتماؿ الف ٙبیض

ك عطاء ك ا٢بسن  294حنیفة ك اصحابو ك اٞبد ك ايب ثور كابن ا٤بنذر ك االكزاعي ك الثورم ك ايب عبید
ك  297حوؿكك الشعيب ك م 296ك جابر بن زيد 295دركالبصرم ك سعید بن ا٤بسیب ك ٧بمد بن ا٤بن

                                       
ىو ابو عبید القاسم بن سالـ ككاف بغدادم االصل كصحب الشافعي ككتب كتبو كتوُب ٗبكة سنة  :ابو عبید  294

مالك ك اءُب فضائل الثالثة اال ئمة الفقهاء ق]االنت .اربع كعشرين كمائتْب ك ىو ابن ثالث كسبعْب سنة
 107: 1القرطيب، النمرم، ابوعمر، ابن عبد الرب، الشافعي ك ايب حنیفة رضي ا عنهم،يوسف بن عبد ا،

 دار الكتب العلمیة، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ[
ىو ٧بمد بن ا٤بنكدر، ا٤بد٘ب، التیمي، القرشي، ابو عبد ا، شیخ االسالـ، ا٢بافظ،  :٧بمد بن ا٤بنكدر  295

، القدكة ككلد سنة بضع كثالثْب كحدث عن ايب قتادة كا٠باء بنت عمیس كايب رافع كسلماف مرسال االماـ
كعن ايب ىريرة كعائشة كابن عمر كغّبىم كركی عنو ابو حاـز االعرج كىشاـ بن عركة كالزىرم كعمرك بن 

]سّب اعالـ النبالء  .فككاف من معادف الصدؽ ك ٯبتمع الیو الصا٢بو  .دينار كخلق كثّب كلو ٫بو مائٍب حديث
5 :354 ] 

ىو ابو الشعثاء، جابر بن زيد ككاف من اعلم الناس بكتاب ا عزكجل ككاف ينزؿ بالبصرة  :جابر بن زيد  296
ككاف ابن عباس يقوؿ لواف اىل البصرة نزلو عند قوؿ جابربن زيد الكسعهم علما عما ُب كتاب ا ك كاف 

السلف الصا٢بْب، ا٠باعیل بن ٧بمد، ابو القاسم، االصبها٘ب، فقیها كمات سنة ثالث كتسعْب ]سّب 
 دار الراية للنشر كالتوزيع، الرياض، بدكف الطبع كالتاريخ[ 725: 1التیمي،
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ا١بديد ٙبیض ك االحتیاط اف تصـو ك  كالشافعي ُب قولو القدٙب، كُب 299م ك ٞبادكك ا٢ب 298الزىرم
 ك ٙبیض، ااها اسحاؽ كقاؿ ،300زكجها ياتیها كال الصـو تقضي تصلي ٍب

 ابن كقاؿ ٕبائض، فلیست ا٢بمل اخر ُب انتك اف ااها یةكا٤بال بعض عن ك كايتاف ر مالك عن
 املا٢ب اف يقوؿ منءمذىب تقوية ا٢بیض ابواب ُب ىذاا٢بديث بادخاؿ رم البخا غرض ’’301بطاؿ

یف ك بالتشديد كىو ا٤بوافق لقولو تعالی ]ملك ا٤بوت فل( بالتخك، قولو )اف ا عزك جل ك 302‘‘الٙبیض
  ۔فلو اياه ك صرؼ امره الیوكذا اذا استكلو بكم[ يقاؿ ك كل بكالذم كي 

                                                                                                              
ىو مكحوؿ بن عبد ا ككاف من سيب كابل كمات سنة ست عشرة كمائة ككاف معلم سعید بن  :مكحوؿ  297

اء اربعة مكحوؿ باشاـ كا٢بسن بالبصرة كعامر الشعيب بالكوفة ك قاؿ الزىرم: العلم .عبد العزيز كاالكزاعي
دار الرائد  75: 1]طبقات الفقهاء، ابراىیم بن علي، ابواسحاؽ، الشّبازم،  .كسعید بن ا٤بسیب با٤بدينة

 ـ[ 1970العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی، 
 .شي، احد ائمة التابعْب ك الفقهاء ادثْبىو ٧بمد بن مسلم، ابن شهاب الزىرم، ا٤بد٘ب، القر : الزىرم   298

رای عشرة من الصحابة ك ٠بع ٧بمود بن الربیع كانس بن مالك كسهل بن سعد كغّبىم من الصحابة ك 
البابعْب ك ركی عنو اللیث بن سعد، ك مالك بن انس ك صاّب بن كیساف ك عمرك بن دينار كغّبىم من 

]قالدة النحر ُب كفیات اعیاف  .رمضاف سنة اربع ك عشرين ك مائةككاف كفاتو ُب يـو سابع عشر من  .االئمة
دار ا٤بنهاج، جدة، الطبعة  63: 1الدىر، الطیب بن عبد ا، ابو عبد ا، الشافعي، ا٢بضرمي، ا٥بجرا٘ب،

 ـ[ 2008 .ق  1428االكلٰی 
حد االعالـ، اصلو من ىو ٞباد بن زيد ، ابو ا٠باعیل االزدم، ٧بدث الوقت، الثبت، ا٢بافظ، ا :ٞباد  299

٠بع من ايب عمراف ا١بو٘ب كعمرك بن دينار كانس ابن سّبين كايوب السختیا٘ب كخلق كثّب كركی  .سجستاف
عنو شعبة ك سفیاف كابراىیم بن ايب عبلة كىم من شیوخو كعبد ا بن ا٤ببارؾ كعبد الرٰٞبن بن مهدم كمسدد 

دم: ائمة الناس ُب زمااهم اربعة:  ٞباد بن زيد بالبصرة قاؿ عبد الرٞبن بن مه .كعلی بن ا٤بديِب كغّبىم
 [ 114: 7]سّب اعالـ النبالء  .كاالكزاعي باشاـ كمالك با٢بجاز كسفیاف الثورم بالكوفة

 [96: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  ، 291: 3عمدة القارم انظر: ىذا قوؿ الداكدم ]  300
 ٍب البلنسي، البكرم، شارح صحیح البخارم، ك يعرؼ باف ىو علي بن خلف بن بطاؿ القرطيب :بن بطاؿا  301

اخذ عن يونس بن مغیث كايب ا٤بطرؼ القنازعي كابن عفیف كايب عمر الطلمنكي ككاف من اىل  .اللجاـ
العلم كا٤بعرفة، شرح الصحیح ُب عدة اسفار ركاه الناس عنو كتوُب ُب صفر سنة تسع كاربعْب كاربع مائة ككاف 

 [ 303: 13]سّب اعالـ النبالء  .ةمن كبار ا٤بالكی
شرح صحیح البخارم البن انظر: ] .ىذا قوؿ الكوفیْب كايب ثور كاٞبد كابن ا٤بنذر كالشاُب ُب قولو القدٙب  302

، مكتبة الرشد، السعودية، الرياض، الطبعة الثانیة، 444: 1بطاؿ، علي بن خلف، ابو ا٢بسن، ابن بطاؿ، 
 [ 419: 1بن حجر فتح البارم ال ،ـ  2003 .ق 1423
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قولو )يقوؿ يا رب نطفة( بالرفع اك بالنصب ام كقعت ُب الرحم نطفة اك خلقت يا رب نطفة ك نداء 

ما يعلم من حديث كل حالة حالة مدة اربعْب يوما  كوف دفعة كاحدة بل بْب  كباالمور الثالثة ال يا٤بلك 
 علقة وفكي ٍبءيوما اربعْب امو بطن ُبءٯبمع مكاحد  خلق اف’’تاب القدر: كابن مسعود االٌب ُب  

لو ك رزقو ك اجلو ك عم تبككي الركح فیو ینفخفءا٤بلك يرسل ٍب لكذءمثل مضغة وفكي ٍب لكذءمثل
ثر ك ا١بمع انطاؼ ك نطفاف ا٤باء سیالنو من ك، ك النطفة ىي ا٤باء الصاُب قل اك  303‘‘شقي ك سعید

لیهما، كلیلة نىطيوؼ ٛبطر الی الصباح، قولو علقة كىي الدـ ا١بامد الغلیظ، كقیل كباب نصر ك ضرب  
 ۔الیابس، كقیل ما اشتد ٞبرتو

 اذا قاؿ مسعود ابن عن’’سیاقنا ما ركاه الطربم  قولو )مضغة( ىي اللحمة قدر ما ٲبضغ ك اكضح منو
 رحاـاال اهى تػٍ ٦بىم  غّب٨بػلقة قاؿ فاف ٨بػلقةءغّب  اك ٨بلقة ربءيا فقاؿ اكا مل بعث الرحمءُب النطفة كقعت

 موقوؼ كىو صحیح اسناده ك 304ا٢بديث ركفذ  النطفةءىذه صفة فماء: يا ربقاؿ ٨بػلقةءقاؿ كاف دما
ك التطابق بْب الَبٝبة ك ا٢بديث ٰبصل باف ا٢بديث مفسر لالية، قاؿ  ،305‘‘ماكمرفوع ح ك لفظا

اف انثی يتحرؾ بعد اربعة اشهر، اعلم اف ا٤براد كرا يتحرؾ بعد ثالثة اشهر ك اذا  كاف الولد ذ كاالطباء اذا  
لك ذورة ك االنوثة انو يظهر كر من الرزؽ ك االجل ك السعادة ك الشقاكة ك العمل ك الذ كٔبمیع ما ذ 

 .لكذتابتو ك اال فقضاء ا تعالی ك علمو ك ارادتو سابق علی كلملك ك ئومر بانفاذه ك  ل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: كیف تهل الحائض بالحج والعمرة
عقیل، عن ابن شهاب، عن عركة، عن عائشة،  حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن - 319

قالت: خرجنا مع النيب صلى ا علیو كسلم ُب حجة الوداع، فمنا من أىل بعمرة، كمنا من أىل ٕبج، 
من أحـر بعمرة كٓب يهد، فلیحلل، كمن أحـر بعمرة »فقدمنا مكة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

قالت: فحضت فلم أزؿ حائضا « ، كمن أىل ٕبج، فلیتم حجوكأىدل، فال ٰبل حٌب ٰبل بنحر ىديو
حٌب كاف يـو عرفة، كٓب أىلل إال بعمرة، فأمر٘ب النيب صلى ا علیو كسلم أف أنقض رأسي كأمتشط، 
كأىل ٕبج كأترؾ العمرة، ففعلت ذلك حٌب قضیت حجي، فبعث معي عبد الرٞبن بن أيب بكر الصديق، 

 .ن التنعیمكأمر٘ب أف أعتمر مكاف عمرٌب م
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 2036: 4صحیح مسلم  ، 135: 9، 122: 8، 133: 4صحیح البخارم انظر:   303
 461: 16تفسّب الطربم   304
 419: 1فتح البارم البن حجر   305
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 یف هتل ا٢بائض با٢بج ك العمرةكباب  
یفیة ا٢باؿ من الصحة ك عدمها ك ا١بواز ك عدمو ام ىذا باب صحة اىالؿ ا٢بائض اك ككا٤براد بال

من االبتداء ك الدكاـ، قولو )ك منا من اىل ٕبجة( ىذا مقاـ ا٤بطابقة  جوازه با٢بج ك العمرة كالصحة اعم
انت ا٤بطابقة اظهر الاها احرمت با٢بج كالاها حائضة كقد اىلت با٢بج كعلی قوؿ من قاؿ ااها قارنة  

انت معتمرة فلهذا قالت امر٘ب رسوؿ  صلی  علیو كسلم اف اترؾ العمرة ك ترؾ ككىي حائض ك  
یما بعد، قولو فذا كسرىا، كُب ركاية ٕبج ك كف اال بعد كجوده، كٯبوز ُب ا٢بجة فتح ا٢باء ك و كالشئ ال ي

 لیة )قضیت حجٍب( كُب ركاية حجي.ك)ك اترؾ العمرة( ىذا دلیل ا٢بنفیة بااها ابطلتها بال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إقبال المحیض وإدباره
ال تعجلن حٌب ترين القصة »ككن نساء يبعثن إٔب عائشة بالدرجة فیها الكرسف فیو الصفرة، فتقوؿ: 

تريد بذلك الطهر من ا٢بیضة كبلغ بنت زيد بن ثابت: أف نساء يدعوف با٤بصابیح من جوؼ « البیضاء
 «ىذا كعابت علیهنما كاف النساء يصنعن »اللیل ينظرف إٔب الطهر، فقالت: 

حدثنا عبد ا بن ٧بمد، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن ىشاـ، عن أبیو، عن عائشة، أف فاطمة  - 320
ذلك عرؽ كلیست »بنت أيب حبیش، كانت تستحاض، فسألت النيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: 

 «با٢بیضة، فإذا أقبلت ا٢بیضة، فدعي الصالة كإذا أدبرت فاغتسلي كصلي
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اقباؿ ا٢بیض ك ادباره
ي ا٤بذىب اقباؿ ا٢بیض ىو الدفعة من الدـ ك ادباره كقاؿ ابن بطاؿ كىو الشارح ا٤بتقدـ للبخارم مال

عادهتا ٙبرت كاف  خلتماف ك العادة فاذا ااقباؿ الطهر، كقاؿ اصحابنا عالمة ادبار ا٢بیض كانقطاعو الز 
ن نساء( كالضمّب راجع الی النساء، فاف قیل: يلـز االضمار كن ٥با ظن اخذف باالقل، قولو )ك  كٓب ي

ر؟ قلنا ىذا ضمّب مبهم يفسره ما بعده كىو جائز ك رفع نساء علی البدؿ من الضمّب علی ٫بو كقبل الذ 
ر نساء بعد اف علم اف الضمّب راجع الیهن للتنويع يعِب ىذا كاك ذ  306﴿ك اسركا النجوی الذين ظلموا﴾

جو رٍ سر الداؿ ك فتح الراء ك ا١بیم ٝبع دي كّبه للتنويع، قولو )بالًدرىجىة( بكلهن الف تنكمن بعضهن ال من  
ُب ا٤بوطا  308، ك ضبطو ابن عبد الرب307ذا يركيو اصحاب ا٢بديثكوف قاؿ ابن بطاؿ  كبالضم فالس

                                       
 3: 21سورة االنبیاء   306
 447: 1شرح صحیح البخارم البن بطاؿ   307
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بانو  311ك تعقبو لو ابن قرقوؿ 310، كقیل بفتح الداؿ ك الراء309اؿ انو تانیث درجوف كقكبالضم فالس
كا٤براد هبا ما ٙبتشي ا٤براة من قطنة ك غّبىا لتعرؼ ىل بقي من اثر ا٢بیض شئ اـ ال،  312غّب صواب

رسف( كىو القطن كا٭با اختّب لبیاضو كالنو ككقیل الدرج سقط صغّب ٘بعل فیو ا٤براة طیبها، قولو )ال
انت الدرجة عبارة عما كغّبه ، فاف قیل: ٤با   ُب يظهر الءما الدـ اثار منءفیو یظهرف الرطوبةءفينش

یلـز ظرفیة الشئ لنفسو؟ قلنا: لعل ا٤براد بالدرجة فرسف ايضا قطن كٙبتشي ا٤براة من قطن ك غّبىا ك ال
ا كعاء اك خرقة رسف لَبسل الی عائشة رضي ا تعالٰی عنهكرسف الذم يوضع فیو الكىهنا ظرؼ ال

ن( جلٍ ناية لعائشة رضي ا تعالٰی عنها، قولو )ال تعٍ كرسف، قولو )فتقوؿ( صیغة الغائبة ك الكفیها ال
وف صیغة ٝبع مٔونث غائبة بالیاء كنة، ك ٰبتمل اف يكصیغة ٝبع مٔونث ٨باطبة بالتاء ك الالـ السا 

سر ككقیل ب 313القاؼ ك تشديد الصادة البیضاء( بفتح صٌ لك ترين، قولو )القى ذكالٮبا صحیحاف ك كك 
كا٤براد التشبیو هبا ُب البیاض ك الصفاء ام حتی   316باالفغانیةك  315، قیل ىي ا١بص ك النورة314القاؼ

ا٣بیط االبیض ٱبرج كااها جصة ال ٚبالطها صفرة، كقیل القصة شئ  كٚبرج القطن اللٍب ٙبشي هبا  
 .317الصفرة الی يضرب ابیض كىو الراس بوءيغسل الذم الطْبءالقصة لو، كُب ایطكانقطاع الدـ  ءبعد

                                                                                                              
القرطيب، النمرم، اماـ عصره ُب ا٢بديث ك ىو يوسف بن عبد ا، ابو عمر، ابن عبد الرب،  :ابن عبد الرب  308

ركی بقرطبة عن ايب عمر الباجي كعبد الوارث بن سفیاف كايب القاسم خلف بن  .االثر ك ما يتعلق هبما
كاف ا٣بطیب ابو بكر اٞبد بن علي حافظ الشرؽ ككاف ابن عبد الرب حافظ الغرب كماتا ُب  .القاسم كغّبىم

 [ 66: 7]كفیات االعیاف  .سنة كاحدة
، دار ا٤بعراج الدكلیة 411: 5ذخّبة العقبی ُب شرح اجملتبی )شرح سنن النسائی(، ٧بمد بن علي، الولوم   309

 ـ1996 .ق 1416للنشر، الطبعة االكلٰی، 
 [297: 3]عمدة القارم  .ىذا قوؿ الباجي  310
 298: 3عمدة القارم   311
 [297: 3م ]عمدة القار  .قاؿ ابن قرقوؿ: ىي بضم الداؿ كسكوف الراء  312
 22: 4شرح النوكم علی مسلم   313
 298: 3عمدة القارم   314
 420: 1فتح البارم البن رجب   315
 چونو  316
 298: 3عمدة القارم   317
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كىو  319كىواف ٱبرج ما ٰبشی بو جافنا، كقیل بالقصة البیضاء 318كاختلفوا ُب ادباره فقیل با١بفوؼ
وف ُب اثناء االمر كمذىب امامنا ايب حنیفة رٞبو ا كمالك ك الشافعي ك البخارم الف ا١بفوؼ قد ي

 ابتداء ا٢بیضءزمن ُب صفرة ؼ القصة البیضاء فاف رات راتفال يدؿ علی االنتهاء ك االنقطاع ٖبال
، قولو )ك بلغ بنت زيد بن ثابت( اْب، 320دـءيتقدمها حتی الءيوسف ايب كعند عندىم حیضءفهو 

الی ااها اـ سعد ك  323رىا ُب الصحابیات ك ذىب الذىيبكذ  322الف ابن عبد الرب 321كىي اـ سعد
( بدكف االلف ك الالـ كىذا اعم ك امشل، كُب ركاية بنات سواىا، قولو )اف نساء 324لزيد بن ثابت

                                       
 [455: 1]شرح صحیح البخارم البن بطاؿ  .رٞبو ا كىذا قوؿ مال  318
 420: 1فتح البارم البن حجر   319
 298: 3عمدة القارم   320
بن ثابت االنصارم، كركی عنها ٧بمد بن زاذاف، يقاؿ انو ٓب يسمع منها ك  بنت زيد ىي اـ سعد :اـ سعد  321

 .بینهما عبد ا بن خارجة، ك٥با عن النيب صلی ا علیو كسلم احاديچ منها انو امر بدفن الدـ اذا احتجم
 1938: 4نمرم ]االستیعاب ُب معرفة االصحاب، يوسف بن عبد ا، ابن عبد الرب، ابوعمر، القرطيب، ال

 ـ [ 1992 .ق  1412، دار ا١بیل بّبكت، الطبعة االكلٰی 
ىو يوسف بن عبد ا، ابو عمر، ابن عبد الرب، شیخ علماءاالندلس ك كبّب ٧بدثیها ُب كقتو،  :ابن عبد الرب  322

اخذ كثّبا  تفقو عن ايب عمر ك كتب بْب يديو كلـز ابا الولید ا٢بافظ ك عنو .رحل عن كطنو قرطبة ُب الفتنة 
من علم الرجاؿ ك ا٢بديث ك ىذاالفن كاف الغالب علیو، ك كاف قائما بعلم القراف ك٠بع من اٞبد بن قاسم، 

 [128: 8]ترتیب ا٤بدارؾ ك تقريب ا٤بسالك  .كعبد الوارث بن سفیاف كسعید بن نصر كغّبىم
ابو عبد ا، مشس الدين، الذىبی، ىو ٧بمد بن اٞبد بن عثماف، ا٢بافظ، العالمة، االماـ، الشیخ، :الذىبی  323

كلد ثالث شهر  .اتقن ا٢بديث ك رجالو ك نظر عللو ك احوالو ك عرؼ تراجم الناس ك ازاؿ االهباـ ُب توارٱبهم
ربیع الثا٘ب سنو ثالث كسبعْب ك سبعمائة ككاف اكثراىل عصره تصنیفا ك ٝبیع مصنفاتو مقبولةءمرغوب فیها 

 .ها كتوُب ُب لیلةءالثالث من ذم القعدة سنة ٜباف ك اربعْب ك سبعمائةرحل الناس الجلها ك اخذكىا عن
 .ق 1420دار احیاء الَباث، بّبكت،  ،114: 2 ،صالح الدين خلیل بن ايبك، الواُب بالوفیاتانظر: ]

: 2البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع، ٧بمد بن علي، الیمِب، الشوكا٘ب،  ،ـ بدكف الطبع 2000
 ار ا٤بعرفة، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ[، د110

ىو زيد بن ثابت  من بِب سلمة يكنی ابا سعید اك ابا خارجة كقتل ابوه ثابت قبل ا٥بجرة  :زيد بن ثابت  324
ٖبمس سنْب ككاف يومئذ ابن ست،   قدـ رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم ا٤بدينة ك ىو ابن احدی عشرة 

يكتب الوحي للنيب صلی ا علیو كسلم ككاف حرب اال٤بة علما ك فقها ك سنة فاجازه عاـ ا٣بندؽ ككاف 
ركی عنو ابو ىريرة ك ابو سعید كابن عمر كغّبىم ك من التابعْب سلیماف بن  .فرائض من الراسخْب ُب العلم
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 لكذ الف )علیهنءابتع ك(قولو .صحابةبااللف ك الالـ ك ا٤بعهود هبا نساء ال 325النسائي
 ُب لكذ وفكل قیل ك االسَباحة،ءكقت ك ناكس اللیل جعل ا الف مذمـو وى ك ا٢برجءيقتضي

لك ُب اياـ الصـو الف كجوب الصالة ذوف ك، كقیل يشبو اف ي326اللیل جوؼ ىو ك الصالة كقتءغّب 
 .327بعد طلوع الفجر

انت كیمن طهرت قبل الفجر كٓب تغتسل حتی طلع الفجر فقاؿ امامنا ابو حنیفة رٞبو ا اف  فكاختلفوا 
قاؿ مالك ك الشافعي ك  تقض، كءصامت كٓبءانت عشرةكايامها اقل من عشرة صامت ك قضت كاف  

، لكذءتصـو ك ٯبزيها صـو اٞبد ىي ٗبنزلة ا١بنب تغتسل ك  عن ك الیـو
329تصومو ك تقضیو زاعي االك قاؿ ك فطر،ءيـو لكذ يومها 328ماجشوف بنءا٤بلك عبد

 ۔
ره ُب  كاف اذا قرف با٤بضارع صار ماضیا استمراريا ذ كاف النساء يصنعن( ماض استمرارم الف  كقولو )ما  

م كك ح 330و؟ قلنا: قاؿ ابن ا٢باجباف الیكتب الصرؼ، فاف قیل: النساء ٝبع ا٤بٔونث فلم اسندت  ك
 ۔انتهی 331م ظاىر غّب ا٢بقیقيكر السآب مطلقنا حكظاىر ا١بمع غّب ا٤بذ 

                                                                                                              
 يسار كالقاسم بن ٧بمد كسعید بن ا٤بسیب كتوُب سنة ٟبس كاربعْب اك ٜباف كاربعْب اك احدی كٟبسْب كىو

 [ 1151: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ابن تسع كٟبسْب سنة
، رقم 91: 1]مصنف ابن ايب شیبة  .ٓب اجده ُب سنن النسائی كلكن اجده ُب مصنف ابن ايب شیبة  325

 [1008ا٢بديث: 
 [298: 3عمدة القارم  ، 122: 2ىذا قوؿ ابن عبد الرب]فتح البارم البن رجب  326
 299: 3عمدة القارم   327
بن عبد العزير، ا٤باجشوف، ابو مركاف، الفقیو ا٤بالكي، ا٤بد٘ب، كتوُب  كىو عبد ا٤بل :ماجشوف بنءا٤بلك بدع  328

]ىدية العارفْب، ا٠باعیل بن ٧بمد البغدادم،  .من تالیفو رحلة ككتاب كبّب ُب الفقو .سنة اثنٍب عشرة كمائتْب
 اف، بدكف الطبع كالتاريخ[،بّبكت ، لبن 623: 1البابا٘ب،  دار احیاء الَباث العريب، 

 299: 3عمدة القارم   329
ىو عثماف بن عمر، الكردم، ابن ا٢باجب، النحوم، الفقیو، االاصولی، ا٤بقرٔی، العالمة،  :ابن ا٢باجب  330

كلد سنة سبعْب كٟبس مائة ككاف ابوه حاجبا   .االماـ، ابو عمرة،  ا٤بالكي، االسنائي ا٤بولد، الدكيِب االصل
ككاف  .اشتغل  ابن ا٢باجب بالقاىرة كحفظ القراف ك اخذ بعض القراءات عن الشاطيب .دينلالمّب عز ال

 [ 266: 23]سّب اعالـ النبالء .كفاتو ُب السادس كالعشرين من شواؿ سنة ست ك اربعْب ك ست مائة
ّبكت، لبناف، ، ا٤بكتبة العصرية، ب93: 1شرح ا٤بكودم علی االلفیة، عبد الرٞبن بن علی، ا٤بكودم، ابوزيد،  331

 ـ بدكف الطبع2005 .ق 1425
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م ظاىر ا١بمع ام ال ضمّبه فاف ا٢باؽ التاء اك ضمّب ا١بمع فیو كاجب ٫بو الرجاؿ جاءت اك كقولو ح
ر السآب ٓب ٯبز تانیثو كع ا٤بذ اف ٝبكر السآب النو لو  كر السآب ام غّب ٝبع ا٤بذ كجاءكا، قولو: غّب ا٤بذ 

اف كاحده مٔونثنا ٫بو ﴿اذا جاءؾ كفال يقاؿ جاءت الزيدكف كال الزيدكف جاءت، قولو مطلقنا ام سواء  
را ٫بو ك، اك مذ 334نسوة ةك سیجئ ُب ا٢بديث جلس احدی عشر  333﴿كقاؿ نسوة﴾ 332ا٤بٔومنات﴾

مو ا٣بیار اف كث ا٢بقیقي ك حم ظاىر ا٤بٔونكم ظاىر غّب ا٢بقیقي ام حكجاءت الرجاؿ، قولو: ح
تها ٫بو جاءت الرجاؿ ك جاء الرجاؿ، فهذا من ىذا القبیل ٯبوز فیو كشئت ا٢بقت التاء بو كاف شئت تر 

 .ي يعلمن ادبار ا٢بیضكره الی الطهر لكا٢باؽ التاء ك تركها مالك كىذا االثر ذ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: ال تقضي الحائض الصالة
 «تدع الصالة»كقاؿ جابر بن عبد ا: كأبو سعید عن النيب صلى ا علیو كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ال تقضي ا٢بائض الصالة

یف انعقد االٝباع علیو؟ كٝبعوا علی ااها ال تقضي الصالة فاف قلت ا٣بوارج قالوا خالؼ ىذا فكقد ا
 ُب ا٤بؤلف اخرجو’’ )سعید ابو ك ا عبدءبن جابر قاؿ ك ( قلت: ا٣بوارج خوارج من االٝباع،قولو

 ه٫بو  ٤بسلم ك ،335ا٢بج ُب عائشةءحیض قصة ُب جابر عنءعطاء عن حبیبءطريق من اـكاالح تابك
فاخرجو ُب باب ترؾ ا٢بائض  337سعید ايب حديث كاما ،336جابرءعن الزبّب ايب طريقءمن

، قولو )تدع الصالة( ام تَبكها، فاف قیل: اف ا٤براد من الَبؾ الَبؾ حالة ا٢بیض كال يلـز من 338‘‘الصـو
فظ ابن یف ا٤بطابقة؟ قلت: اجاب عنو ا٢باكالَبؾ حالة ا٢بیض الَبؾ مطلقنا حتی يشتمل عدـ القضاء ف

                                       
 12: 60سورة ا٤بمتحنة   332
 30: 12سورة يوسف   333
 5189ا٢بديث:  ، رقمباب حسن ا٤بعاشرة مع األىلكتاب النكاح، ، 27: 7صحیح البخارم   334

لو استقبلت من أمرم ما "باب قوؿ النيب صلى ا علیو كسلم: ،كتاب التمِب، 83: 9صحیح البخارم   335
 7230"، رقم ا٢بديث: تدبرتاس

باب بیاف كجوه اإلحراـ، كأنو ٯبوز إفراد ا٢بج كالتمتع كالقراف، كجواز ،كتاب ا٢بج، 881: 2صحیح مسلم   336
 1213، رقم ا٢بديث: إدخاؿ ا٢بج على العمرة، كمٌب ٰبل القارف من نسكو

 304، رقم ا٢بديث: ترؾ ا٢بائض الصـو،كتاب ا٢بیض، باب 68: 1صحیح البخارم   337
 421: 1فتح البارم البن حجر   338
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ور كعلی عدـ القضاء ٕبديث كباف ا٤بصنف ارادى اف يستدؿ علی الَبؾ اكال بالتعلیق ا٤بذ ’’حجر ُب الفتح 
ك  339‘‘للَبٝبةءمطابق ىو الذمءا٤بوصوؿ للحديث ا٤بقدمةك ا٤بعلقءعائشة رضي ا تعالٰی عنها فجعل

 عدـ يستلـزءالصالة ترؾ اف ٝبةللَب  التعلیق ىذاءا اعلم انتهی، كىذا اكلی ٩با قاؿ بعضهم مطابقة
الف االكؿ منقوض  340ٯبب قضاءه فالءفعلو ٯبب الءالشارع امر بالَبؾ ك مَبكؾ الشرع كالف القضاء

بالصـو فانو مَبكؾ حالة ا٢بیض مع انو ٯبب قضاءه، كالثا٘ب انو لیس ا٤براد منو الَبؾ مطلقنا بل الَبؾ 
رما٘ب: قلت الَبؾ كالقضاء ك الَبؾ ٗبعنی، كقاؿ ال حالة ا٢بیض كىوال يستلـز عدـ القضاء، كقیل عدـ

الٮبا ٧بذكفاف: اما كك لذا فسر تدع الصالة ام تَبؾ مطلقنا ام اداء ك قضاء ك  341مطلق اداء ك قضاء
وناف ٗبعنی، كاما الثا٘ب فالنو من ام شئ كیف يكاالكؿ فلما عرفت اف ا٤براد من الَبؾ لیس مطلقنا ف

ا٤بطلق بل ا٢بالة ا٣باصة قرينة علی ترؾ االداء فاالكجو ما قاؿ ُب الفتح فما  يعلم اف ا٤براد من الَبؾ ىو
 .دركصفا اخَب ك دع الذم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اؿ: حدثتِب معاذة، أف امرأة حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا ٮباـ، قاؿ: حدثنا قتادة، ق - 321

كنا ٫بیض مع النيب صلى ا »قالت لعائشة: أ٘بزم إحدانا صالهتا إذا طهرت؟ فقالت: أحركرية أنت؟ 
 أك قالت: فال نفعلو« علیو كسلم فال يأمرنا بو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رمی يرمي ٗبعنی ا تقضي كسر الزاء بصیغة ا٤بعلـو غّب مهموز  كا( بفتح التاء ك ئ احدانا صالهتى زً ولو )ا ٘بى ق

في ا٤براة كوف معناىا ا تكاحدانا فاحدانا فاعلو ك صالهتا بالنصب مفعولو، كيركی بصیغة اجملهوؿ فی
ا حركرية انت( كىي نسبة الی ، قولو )342الفائتةءعن قضاء الی ٙبتاج ال ك طاىرة ىي ك ا٢باضرة الصالة
، قیل ٗبیلْب يقاؿ ٤بن يعتقد مذىب ا٣بوارج حركرم، 344وفةكبا٤بد ك القصر قرية بقرب ال 343حركراء

                                       
 ايضان   339
 299: 3عمدة القارم   340
 192: 3الكواكب الدرارم   341
 300: 3عمدة القارم  342
ىی قرية من ناحیة الكوفة ينسب الیها ا٢بركرية طائفة من ا٣بوارج، منهم عمراف بن حطاف ا٢بركرم :  حركراء  343

اه من االمكنة، ٧بمد بن موسٰی، زين الدين، ا٥بمد٘ب، ]االماكن اك مااتفق لفظو ك افَبؽ مسم.ا٣بارجي
 ، دار الیمامة للبحث كالَبٝبة كالنشر، بدكف الطبع كالتاريخ[332: 1ابوبكر، 
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یاخذكف ٗبا كرد علیو القراف فكا٭با نسبوا الیها الف اكؿ اجتماعهم ك تعاقدىم فیها فهم يشددكف ُب الدين 
قضاء الصالة علی ا٢بائض النو لیس ُب القراف عدـ وف ما زاد علیو من ا٢بديث، فلذا يوجبوف كك يَب 

ار بانك علی عقیدة ا٣بوارج ُب قضاء الصالة، كاستفهاـ ان ٥345بذا استفهمت عائشة معاذة’’قضائها 
 ك للتعنت،ءال العلم لطلب ٦برداءِب اساؿ سؤاالكعن عاصم عن معاذة قلت ال ك ل كُب ركاية مسلم

، 346‘‘التعلیلءدكف ا١بواب علیوءُب فاقتصرت الدلیلءطلب انهع تعالٰی عنها، ، رضي اعائشة فهمت
 348ك عمرك بن العاص 347م ابا موسی االشعرمكك ىم خرجوا علی علي رضي ا تعالٰی عنو ٤با ح

مت عدكؾ ك طالت كت ُب امر ا ك حكلك كقالوا شكذركا علی علي رضي ا تعالٰی عنو ُب ككان
تعالٰی ءارضي  عباسءبن ا عبد ٥بم فبعث االؼ ٜبانیة ىم ك خرجوا قد ك يوما اصبحوا ٍبءخصومتهم

خذ٥بم  349فقاتلهم الیهم علي امّب ا٤بؤمنْب فخرج االؼ ستة بقیت ك الفاف منهم فرجع فناظرىم اعنهم
 تاب ُب باب االٲباف.كرت نبذة من عقائدىم الفاسدة ُب اكؿ الكا كقد ذ 

                                                                                                              
 .ىي مدينة علی اهر الفرات ُب العراؽ ك فیها ركضة امّب ا٤بؤمنْب علي ا٤برتضی رضي ا عنو: الكوفة   344

، الدار الثقافیة للنشر، القاىرة، 161: 1قیق السید يوسف ا٥بادم، ]حدكد العآب من ا٤بشرؽ الی ا٤بغرب، ٙب
 ق بدكف الطبع[ 1423

ىی معاذة بنت عبد ا، العابدة، الفقیهة، البصرية، العدكية، ٠بعت عائشة كغّبىا من الصحابة : معاذة  345
دة النحر ُب كفیات ]قال .كركی عنها قتادة كابو قالبة كعاصم االحوؿ ك توفیت بالبصرة سنة احدی كمائة

 [12: 2 اعیاف الدىر،
 422: 1فتح البارم البن حجر   346
ىو عبد ا بن قیس، ابو موسی االشعرم، اسلم ٗبكة ك ىاجر الی ا٢ببشة كبقي  :ابو موسی االشعرم  347

با٢ببشة مع جعفر بن ايب طالب حتی قدـ معو خیرب كتوُب سنة اثنتْب كٟبسْب ك دفن ٗبكة ككاف احد عماؿ 
نبی صلی ا علیو كسلم كفقهاء الصحابة كعلمائهم، بعثو رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم الی الیمن مع ال

ركی عنو من الصحابة انس بن مالك ك ابو ىريرة كابو سعید كغّبىم كمن التابعْب ابو عثماف  .معاذ بن جبل
 [ 1749: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .النهدم ك طاؤس كسعید بن ا٤بسیب

ىو عمرك بن العاص بن كائل، ابو ٧بمد من دىاة قريش، كاف يسكن مكة مدة فلما كٕب  :عمرك بن العاص  348
]مشاىّب علماء االمصار، ٧بمد بن حباف،  .مصر استوطنها الی اف مات هبا لیلة الفطر سنة احدی كستْب

ا٤بنصوره، الطبعة االكلٰی  ، دار الوفاء للطباعة كالنشر ك التوزيع،93: 1البسٍب، الدارمي، ابو حاًب، 
 ـ [19991 .ق 1411

 301: 3عمدة القارم  349
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 قاؿ ك الصیاـ، ٖبالؼ حرج قضائها ففي رركت الصالة اف اـالصی ك الصالة بْب الفرؽ ُب السر اف اعلم
 :كجهْبءٰبتمل بو تامر ٓب واهاكب القضاء اسقاط علی االستدالؿ ُبءعائشة تفاءكا  ’’350العید دقیق ابن

 بالقضاء االمر كىو ا٤بعارض يوجد حتی بو فتمسك االداء اسقاط من القضاء اسقاط اخذت اك٥بما 351
 عند منهنءا٢بیض رركلت مكا٢ب ىذاءبیاف الی داعیةءا٢باجة اف اقرب كىو اؿق ثانیهما ك الصـو ُب ماك

 االمر لكذب اقَبف قد ك سیما ال الوجوب عدـ علی دؿءيبْب ٓب حیث ك سلم ك علیو ا صلی النيب
 كُب  )نفعلو فالءاك قالت بو يامرنا فال( قولو مسلم،ءعند معاذة عنءعاصم كاية ر ُب ماك الصـوءبقضاء

 بقو٥با االستدالؿءمن اكضح نقضي نكن فلمءبقو٥با كالستدالؿ 352بو نؤمر كٓب نقضي نكن فلم كاية ر
 ا حتماؿالءالوجوب عدـ علی بو االستدالؿ ُب ينازعءىنا قد بالقضاء االمر عدـ الف بوءنؤمر  فلم
 .الفتح ُب ذاك 353‘‘كجوب القضاء علی العاـ بالدلیل تفاءكال 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب النوم مع الحائض وىي في ثیابها
حدثنا سعد بن حفص، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب، عن أيب سلمة، عن زينب بنت أيب  - 322

انسللت سلمة، حدثتو أف أـ سلمة، قالت: حضت كأنا مع النيب صلى ا علیو كسلم ُب ا٣بمیلة، ف
« أنفست»فخرجت منها، فأخذت ثیاب حیضٍب فلبستها، فقاؿ ٕب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 قلت: نعم، فدعا٘ب، فأدخلِب معو ُب ا٣بمیلة
 «كاف يقبلها كىو صائم»قالت: كحدثتِب أف النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «١بنابةكسلم من إناء كاحد من ا ككنت أغتسل أنا كالنيب صلى ا علیو»

                                       
ىو ٧بمد بن علي، الشافعي، ا٤بصرم، القشّبم، ابن دقیق العید، تقي الدين، شیخ  :ابن دقیق العید  350

االسالـ، العالمة، االماـ، قاضي القضاة كاحد االعالـ كلد سنة ٟبس ك عشرين ك ستمائة ككاف كفاتو ُب يـو 
، دار صادر 442: 3]فوات الوفیات، ٧بمد بن شاكر، صالح الدين،  .معة سنة اثنتْب كسبعما ئةا١ب

 ـ [1974بّبكت، الطبعة االكلٰی 
، مطبعة السنة امدية، بدكف الطبع  161: 1احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ، ابن دقیق العید،  351

 كالتاريخ
 [422: 1حجر  ىذه ركاية اال٠باعیلي ]فتح البارم البن  352
 422: 1فتح البارم البن حجر   353
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 باب من اتخذ ثیاب الحیض سوى ثیاب الطهر
حدثنا معاذ بن فضالة، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب، عن أيب سلمة، عن زينب بنت أيب  - 323

سلمة، عن أـ سلمة، قالت بینا أنا مع النيب صلى ا علیو كسلم مضطجعة ُب ٟبیلة حضت، 
: نعم فدعا٘ب، فاضطجعت معو ُب ، فقلت« أنفست»فانسللت، فأخذت ثیاب حیضٍب، فقاؿ: 

 ا٣بمیلة "
 باب شهود الحائض العیدين ودعوة المسلمین، ويعتزلن المصلى

حدثنا ٧بمد ىو ابن سالـ، قاؿ: أخربنا عبد الوىاب، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كنا ٭بنع  - 324
، ككاف زكج عواتقنا أف ٱبرجن ُب العیدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بِب خلف، فحدثت عن أختها

أختها غزا مع النيب صلى ا علیو كسلم ثنٍب عشرة غزكة، ككانت أخٍب معو ُب ست، قالت: كنا نداكم 
الكلمى، كنقـو على ا٤برضى، فسألت أخٍب النيب صلى ا علیو كسلم: أعلى إحدانا بأس إذا ٓب يكن ٥با 

، فلما قدمت « ٣بّب كدعوة ا٤بسلمْبلتلبسها صاحبتها من جلباهبا كلتشهد ا»جلباب أف ال ٚبرج؟ قاؿ: 
أـ عطیة، سألتها أ٠بعت النيب صلى ا علیو كسلم؟ قالت: بأيب، نعم، ككانت ال تذكره إال قالت: بأيب، 

ٱبرج العواتق كذكات ا٣بدكر، أك العواتق ذكات ا٣بدكر، كا٢بیض، كلیشهدف ا٣بّب، كدعوة »٠بعتو يقوؿ: 
 الت حفصة: فقلت ا٢بیض، فقالت: ألیس تشهد عرفة، ككذا ككذا، ق« ا٤بؤمنْب، كيعتزؿ ا٢بیض ا٤بصلى

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب النـو مع ا٢بائض اْب 

 باب من اٚبذ ثیاب ا٢بیض سوی ثیاب الطهر
 فاس حیضا.ك حديثا ىذين البابْب قد مرا ُب باب من ٠بی الن

 باب شهود ا٢بائض العیدين ك دعوة ا٤بسلمْب ك يعتزلن ا٤بصلی
ت ك باالفغانیة ]پیغلو[ كا٭با ٠بیت هبا كنا ٭بنع عواتقنا( كىي ٝبع عاتقو كىي شابة اكؿ ما ادر كقولو )

الاها عتقت من خدمة ابويها كٓب ٲبلكها زكج، قولو )فقامت امراة( ٓب يسم ا٠بها )قصر بنی خلف( ىو 
انت اخٍب )قو٥با قالت( ام االخت ال ا٤براة كانت اخٍب( ام قالت ا٤براة ادثة  ك، قولو )ك  354بصرةبال

، كنا بصیغة ا٤بتككا٭با قالت   لم مع الغّب دكف الواحد اشارة الی حضور النساء الغزكات علی سبیل العمـو

                                       
البصرة :ىي مدينة عظیمة هبا اثنتا عشرة ٧بلو لكل ٧بلة منهن عدة مدف منفصلة عن بعضها ك يقاؿ اف هبا   354

كهبا قبور انس بن مالك كطلحبة كابن  .مائة ك اربعة ك كعشرين اهرا، بناىا عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو
 [160: 1]حدكد العآب من ا٤بشرؽ الی ا٤بغرب  .سّبين كا٢بسن البصرم
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ك ا٤بريض ك ا١برحی ك ا٤برضی ككىو اجملركح ٗبعنی ا٤بفعوؿ   355لیمكلمی( كىو ٝبع  كقو٥با )نداكم ال
 ۔اجملركح

، قو٥با 356بو ا٤براة ظهرىا ك صدرىاءتغطي كاسع ٟبار ىو ك )جلباب(قولو )باس( ام حجر ك اٍب، قولو 
 الذم الثوبءلبس ُب معها تشركها قیل ا٤بعّبة الیو، ك ٙبتاجءال ام تعّبىا من ثیاهبا ما’’)لتلبسها( 

ماسیاٌب ُب باب اذا ٓب  فیو ك اثناف، فیو تی يسعكاسعا حءوف الثوبكمبِب علی اف ي ىذا ك 357علیها
، قولو 358‘‘ثوبءانت اثنتاف ُبكلو   قیل ىذه مبالغة معناه لیخرجن ك جلباب ُب العیدين، كءن ٥باكي

ُب  دعوة ا٤بسلمْب( ك ، قولو )ك359ا٤بريض ك٠باع ا٢بديث عیادةكا٣بّب  ءلیشهدف ا٣بّب( ام ٦بالس )ك
ىو سَب ُب ناحیة  ، قولو )كذكات ا٣بدكر( ٝبع خدر ك361تسقاءصالة االسك 360دعوة ا٤بؤمنْب اخری ك

 365قیل ا٣بدر البیت ، ك364، كقیل سرير علی سَب363ر كراءه، كقیل ىو ا٥بودجكتقعد الب 362البیت

                                       
اشارة أب اف الفعیل اذا كاف ٗبعُب ا٤بفعوؿ ٯبمع علي فعلى كالقتیل كا٤بريض كالشتیت كا١بريح كالكرٙب كالغريق   355

كا٥بدٙب ٝبیع ىذه الكلمات ٗبعِب ا٤بقتوؿ كا٤بمركض اْب فجمعها القتلي كا٤برضى كالشٌب كا١برحى كالكلمى 
 كا٥بدمى )عبدربو الضیاءالكوثرم(كالغرقى 

 303: 3عمدة القارم  356
  ،  75: 3ٙبفة االحوذم  ، 32: 5مرقاة ا٤بفاتیح ،  469: 2،  424: 1فتح البارم البن حجر انظر:   357

 153: 6كوثر ا٤بعا٘ب 
 304: 3عمدة القارم   358
: 3عمدة القارم  ، 115: 2الالمع الصبیح   ، 153: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 197: 3الكوكب الدرارمانظر:   359

304 
 [ 304: 3عمدة القارم ،  153: 6الكواكب الدرارم انظر: ] .ىذه ُب ركاية الكشمهینی  360
 [ 197،  196: 3الكواكب الدرارم  ، 304،  302: 3عمدة القارم انظر: ] .ىذا قوؿ الكرما٘ب  361
 178: 6شرح النوكم علی مسلم   362
الكوكب الوىاج شرح صحیح ا٤بسلم، ٧بمد امْب بن  ، 117: 5یح التوضیح لشرح ا١بامع الصحانظر:   363

 ـ2009 .ق 1430، دار ا٤بنهاج، الطبعة االكلٰی،  402: 10عبد ا، ا٥بركم، الشافعي،
 [415: 2مطالع االنوار  ، 304: 3عمدة القارم انظر: ىذا قوؿ ابن قرقوؿ ]  364
،  225: 1بن ايب بكر، السیوطي، جالؿ الدين،قوت ا٤بغتذم علی جامع الَبمذم، عبد الرٞبن انظر:   365

مطالع  ، 304: 3عمدة القارم  ،ق بدكف الطبع 1424رسالة الدكتوراة، جامعة اـ القری، مكة ا٤بكرمة، 
 161: ٬6بب االفكار  ، 415: 2االنوار 
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ذا( ام ٫بو صالة كذا( ام ٫بو ا٤بزدلفة )ك ك، قولو )366تشديد الیاء ٝبع حائض ض( بضم ا٢باء كیٌ )كا٢بي 
قو٥با )ا٠بعت النيب صلی  علیو   سالت اـ عطیة 368قالت حفصةقو٥با )سالتها( ام  367االستسقاء

ور، كقد قلنا قبل اف ُب ٠بعت اختالؼ النحاة فقاؿ بعضهم: يتعدی الی ككسلم( يقوؿ ا٤بذ 
، قولو )بايب( بقلب ا٥بمزة الفنا متعلق ٗبقدر تقديره 370یجعلوف الثا٘ب حاالف، كقاؿ اخركف ال 369مفعولْب

ور كىو ا٤بشهور ك بیيب بقلب ا٥بمزة ك: احدىا ا٤بذ 371ايب، كفیو اربع نسخانت مفدم بايب اك فديتك ب
وف كياء ك بابا بااللف بدؿ الیاء، ك بیبا بقلب ا٥بمزة ياء ك اللغتاف االكلیاف فصیحتاف، ك ٰبتمل اف ي

ر النيب صلی  علیو كسلم اال كانت اـ عطیة ال تذ كر( ام ك  كانت ال تذ كقسما ام اقسم بايب )ك  
بايب ام رسوؿ  مفدم بايب اكانت مفدم بايب اك اقسم بايب، قولو )ك ذكات ا٣بدكر( بالواك كُب قالت 

 ۔وف صفة للعواتق، كُب ركاية ذات ا٣بدكر بافراد ذاتكركاية بدكاها فت
لو٘ب الرباغیث، كُب ركاية ك كك ا  372 قولو )ك تعتزلن ا٢بیض( من قبیل ]ك اسركا النجوی الذين ظلموا[

ااها تتعجب من اخبار شهود ا٢بائض، قولو )ك كیض )فقلت ا٢بیض( هبمزة االستفهاـ  يعتزلن ا٢ب
من ءن ا٣برب كاف ُب الظاىر عطف االمر علی ا٣برب لكلیشهدف( عطف علی ٚبرج العواتق ىذا كاف  

وف عطف االنشاء علی كفی 373فمعناه لیخرج العواتقء٧بموؿ علی الطلبءاـ الشرعیةكالشارع ُب االح
                                       

 304: 3عمدة القارم   366
عمدة القارم  ، 512: 2صبیح الالمع ال ، 154: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 198: 3الكواكب الدرارم انظر:   367

3 :304 
ىي اـ ا٤بؤمنْب حفصة بنت عمر بن ا٣بطاب ككانت من ا٤بهاجرات ككانت ىي كعبد الرٞبن  :حفصة  368

االكرب كعبد ا اخوة الب ك اـ، امهم زينب بنت مظعوف ككانت ٙبت خنیس بنت حذافة قبل رسوؿ ا 
دينة ك خلف علیها النيب صلی ا علیو كسلم كطلقها النيب صلی ا علیو كسلم كشهد زكجها بدرا كتوُب با٤ب

صلی ا علیو كسلم فاتاه جربيل فقاؿ اف ا يامرؾ اف تراجع حفصة فااها صوامة قوامة كتوفیت عاـ افريقیة 
 [3213: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ُب كالية مركاف

، دار الفكر، دمشق،  268: 1ْب، ابو البقاء، البغدادم، اللباب ُب علل البناء كاالعراب، عبد ا بن ا٢بس  369
 ـ1995ق ػ 1416الطبعة االكلٰی 

، ا٤بكتبة  545: 1ٮبع ا٥بوامع ُب شرح ٝبع ا١بوامع، عبد الرٞبن بن ايب بكر، السیوطي، جالؿ الدين،   370
 التوفیقیة، مصر، بدكف الطبع كالتاريخ

  ( بیبا4(  بابا... )3( بیىب ... )2( باىب .. )1)  371
 3: 21سورة االنبیاء   372
 304: 3عمدة القارم   373
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مجلس العلم اال كر ا  كااها تشهد ٦بالس ا٣برب  كفاد من ا٢بديث اف ا٢بائض ال هتجر ذ االنشاء كيست
ُب العیدين غّب ذكات ءااها ال تدخل ا٤بساجد، قاؿ النوكم: قاؿ اصحابنا كيستحب اخراج النساء

الزماف مامونة  ك، كاجابوا عن ىذاا٢بديث باف ا٤بفسدة ُب ذل374ا٤بستحسنات ا٥بیئات ك
لو رای رسوؿ ا صلی ا ءا تعالٰی عنها ااها قالتءقد صح عن عائشة رضي ، ك375الیـوءٖبالؼ

، اقوؿ: قد اختلفوا 376نساء بِب اسرائیلءما منعتكا٤بساجد  ءبعده ٤بنعهنءعلیو كسلم ما احدث النساء
اعات استعارة الثیاب للخركج الی الطء جواز’’ُب ا٣بركج كالفتوی الیـو علی ا٤بنع، كيستفاد من ا٢بديث 

انوا غّب ٧برمْب ٥بن كقبوؿ خرب ا٤براة كجواز النقل كجواز خركجهن الی الغزكات كمداكاهتن ا١برحٰی كاف   ك
عن ءالسؤاؿ بعد ركاية العدؿء٩بن ال يعرؼ ا٠بو من الصحابة كامتناع خركجهن من غّب جلباب، كجواز 

 .377‘‘كغّب تقوية لذل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

باب إذا حاضت في شهر ثالث حیض، وما يصدق النساء في الحیض والحمل، فیما يمكن من 
 الحیض

[ كيذكر عن علي، 228لقوؿ ا تعأب: }كال ٰبل ٥بن أف يكتمن ما خلق ا ُب أرحامهن{ ]البقرة: 
« ة أىلها ٩بن يرضى دينو، أاها حاضت ثالثا ُب شهر صدقتإف امرأة جاءت ببینة من بطان»كشريح: 

كقاؿ « ا٢بیض يـو إٔب ٟبس عشرة»قاؿ إبراىیم: كقاؿ عطاء:  كبو «أقراؤىا ما كانت»كقاؿ عطاء: 
النساء أعلم »معتمر: عن أبیو: سألت ابن سّبين عن ا٤برأة ترل الدـ بعد قرئها ٖبمسة أياـ؟ قاؿ: 

 «بذلك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 شهر ثالث حیضءباب اذا حاضت ُب
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 305: 3عمدة القارم  375
، رقم  باب خركج النساء إٔب ا٤بساجد باللیل كالغلس،كتاب االذاف،  173: 1خارم صحیح البانظر:   376
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 677، رقم ا٢بديث: جاء ُب خركج النساء إٔب ا٤بسجد
 305: 3عمدة القارم   377
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ن من ا٢بیض( ام كُب ما كیما ٲبفیما يصدؽ النساء ُب ا٢بیض ك ا٢بمل ك فعنب )ك كٝبع حیض كزنو  
ُب ركاية  ا٢بمل( ك )كا٢بیض، قولو ءا٢بیض( ام ُب مدةءيصدقن بصیغة اجملهوؿ من التصديق، قولو )ُب

رار كن من تكمتعلق بقولو يصدؽ ام فیما ٲب (ا٢بیضءن منكفیما ٲب)، قولو 378ل بفتح الباءا٢ببى  ك
تماف كیما يصدؽ الاها اذا ٓب ٰبل ٥با الف، قولو )لقولو تعالی كال ٰبل ٥بن( االية، دلیل لقولو 379ا٢بیض

خلق ا ُب ارحامهن ا٢بمل، اك ءا٤براد ٗباك ’’ن لالظهار فائدة، ككجب االظهار فلوٓب تصدؽ فیو ٓب ي
 380‘‘انت لوكالرجعة اذا  ءالزكج كال ٲبل لتنقضي عدهتن ك كتمن ذلكٰبل ٥بن اف يءا٢بیض فال

ببینة من بطانة اىلها ٩بن يرضی دينو ااها ءعنو اف جاءت تعالیٰ  رضي ا كعلي 381ر عن شريحككيذ ’’
عامر الشعيب ء عن’’لتمريض كصلو الدارمي ر بصیغة اكيذ  ‘‘382شهر كاحد صدقتءحاضت ثالثا ُب

ُب شهر ثالث ءزكجها طلقها فقالت حضتءرضي ا تعالٰی عنو ٚباصمءقاؿ جاءت امراة الی علي
رضي ا تعالٰی عنو لشريح اقض بینهما فقاؿ يا امّب ا٤بؤمنْب كانت ىهنا قاؿ  عليءحیض فقاؿ

ثالث حیض ءنو كامانتو يزعم ااها حاضتمن بطانة اىلها ٩بن يرضی ديءبینهما قاؿ اف جاءتءاقض
معناه بلساف  ك 383‘‘رضي ا تعالٰی عنو قالوفءتصلي جاز ٥با كاال فال، قاؿ علي ل قرء ككتطهر عند  

رضي ا تعالٰی عنو اتی برجل طلق امراتو ءعن الشعيب اف علیا’’ 385ركاه ابن حـز ك 384الرـك احسنت،
فیها ءرضي ا تعالٰی عنو لشريح اقض یلة فقاؿ عليثالثْب ل ثالث حیض ُب شهر اك ٟبس كءفحاضت

عدلو ااها رات ما  العدكؿ من بطانة اىلها ٩بن يرضی صدقو كءفقاؿ اف جاءت بالبینة من النساء
ل قرء كتصلي فیو فقد انقضت كتغتسل عند   الطمث، كءعلیها الصالة من الطمث الذم ىو ءٰبـر

                                       
 [159: 6]كوثر ا٤بعا٘ب  .ىذه ركاية ابن عساكر  378
 305: 3عمدة القارم   379
 [305: 3ىذا قوؿ الزىرم ]عمدة القارم   380
 ابن ا٢بارث الكندم، ابو امیة الكوُب  381
 306: 3عمدة القارم   382
سنن سعید بن  ،883،كتاب الطهارة، باب ُب اقل الطهر، رقم ا٢بديث:  630: 1سنن الدارمي انظر:   383

ة، ا٥بند، الطبعة االكلٰی، ، الدار السلفی351: 1منصور، سعید بن منصور، ابو عثماف، ا١بوزجا٘ب، 
 ـ 1982 .ق 1403

 306: 3عمدة القارم   384
 الظاىری  385
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، كمعناه اصبت، قاؿ 386‘‘رضي ا تعالٰی عنو قالوف لببن ايب طاءاذبة فقاؿ عليكعدهتا،  كاال فهي  
، اعلم انو ما ذىب الی ىذا االثر احد من 388كالفتح 387ذا ُب العیِبكحـز ىذا نص قولنا انتهی،  ءابن

اصحاب ا٤بذاىب االربعة كال يستقیم علی مذىب احد منهم اال علی مذىب مالك كما ذىب الیو، اما 
ايب حنیفة رٞبو ا الف اقل مدة ا٢بیض عنده ثالثة اياـ ك اقل الطهر عدـ االستقامة علی مذىب امامنا 

ٟبسة عشر يوما باالٝباع ك العدة عنده بثالثة حیض من مضی ستْب يوما، اما علی ٚبريج ٧بمد لقوؿ 
ااها طلقها ُب الطهر بعد الوطي ك ئوخذ ٥با اقل الطهر ٟبسة عشر يوما النو ال غاية كاالماـ فجعل  

اكسط ا٢بیض ٟبسة الف اجتماع اقلها نادر فثالثة اطهار ٖبمسة ك اربعْب ك ثالث حیض ثره ك كال 
انو طلقها ُب اخر الطهارة احَبازنا من كیجعل  فٖبمسة عشر فصارت ستْب، كاما علی ٚبريج ا٢بسن لو 

یض ثر ا٢بیض لیعتدال فطهراف بثالثْب يوما ك ثالث حكتطويل العدة علیها ك ئوخذ ٥با اقل الطهر ك ا 
اف ا٤براة اذا ادعت بانقضاء عدهتا ’’ُب باب العدة ، قیل كجهو:  389ر ُب رد ا٤بختاركذا ذ كبثالثْب ايضا  

ْب فلم ناخذ باالقل ك اخذنا با٤بتیقن كالف العدة يدخل فیها القضاء فره الزكج كجبت رعاية الطر ككان
اذبة ُب كوف  ك، ك رٗبا ٰبتمل اف تح بعدىا زكجنا غّبهكاـ فااها تنكسیما عند ا٣بصومة ك تتعلق هبا االح

رار الطمث ُب شهر ايضا نادر فال ٰبمل القاضي علیو فال بد اف ال تصدؽ ُب كاخذ طمثها باالقل ك ت
ن كیة رٞبهم ا تعالی فاف ا٢بیض كاف امكذا فعلو ا٤بالكاقل من شهرين لتنقضي عدهتا بیقْب ك ى

ره ُب فیض كذا ذ ك‘‘ اـ الصالة ك الصـو كال ُب احنهم قدركه ُب باب العدة احتیاطنا كعندىم ساعة ل
، كاما عدـ االستقامة علی مذىب الشافعي ك اٞبد فالف اقل ا٢بیض عندٮبا يـو كلیلة ك اقل 390البارم

ما قلنا، ك العدة باالطهار فال بد من مضي اثنْب ك ثالثْب يوما ك ساعة كالطهر باالتفاؽ ٟبسة عشر  
لك الطهر كلو ساعة ك بعده يـو ا٢بیض ك بعدىا ٟبسة ذبعض  یحسبفباف طلقها ُب اخر الطهر 

ن كعشر للطهر ك بعده يـو ٢بیض ك كراءىا ٟبسة عشر للطهر فتلك اثناف ك ثالثوف يوما ك ساعة، ل
 ىو موافق لقصة علي ك ك’’ا٢بافظ ابن حجر رٞبو ا كافق بْب الَبٝبة ك االثر معنا تعصبا ٤بذىبو فقاؿ 

                                       
،  دار الفكر، بّبكت، 57: 10،     412: 1الي باالثار، علي بن اٞبد، الظاىری، القرطيب، ابو ٧بمد،   386

 بدكف الطبع كالتاريخ
 306: 3عمدة القارم   387
 425: 1فتح البارم البن حجر   388
، دار الفكر، 524: 3ار علی الدر ا٤بختار، ٧بمد امْب بن عمر،ا٢بنفي، الشامي، ابن عابدين، ترد ا  389

 ـ 1992 .ق 1422بّبكت، الطبعة الثانیة 
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م عن ا٠باعیل شیيدؿ علیو ركاية ىي  سر ككفیها علی الغاء الءر الشهر كٞبل ذ شريح ا٤بتقدمة اذا 
 ۔انتهیٰ  391‘‘ثالثْب يوما ت ُب شهر اك ٟبسة كضبلفظ حاءفیها

ادعت ُب العدة ءانت قبل العدة فلو كاقرائها ُب زمن العدة ما  ’’انت( ام كقولو )كقاؿ عطاء اقرائها ما  
ابراىیم( ام ٗبا قاؿ عطاء اك باثر شريح  قاؿ ابراىیم )كقاؿ  )كبو قاؿ 392‘‘قبلها ٓب يقبلءما ٱبالف ما

 ىذا التعلیق ك ك 393ثره ٟبسة عشركيـو ك ا ءعشر( يعِب اقل مدة ا٢بیضءعطاء ا٢بیض يـو الی ٟبسة
، كاختلفوا ُب مدة ا٢بیض فعند امامنا اقل مدة ا٢بیض ثالثة اياـ كما 395كابن ٞباد 394صلو الدارمي

ثر من الیـو ك، كعند ايب يوسف رٞبو ا اقلو يوماف ك اال 396عشرةثره كنقص فهو استحاضة ك ا 
رضي ا تعالٰی  398ابن مسعودء عن’’لها ضعیفة منها ما ركاه ك، ك احتج ابو حنیفة بركايات  397الثالث

ركاه الدار  ‘‘فهي استحاضةءعشر فاف زاد سبع كٜباف كتسع ك ٟبس كست ك ثالث كاربع كءعنو ا٢بیض
الراكم ما ٓب ءفي لعدالةكاف ظاىر االسالـ ي’’ُب التجريد ءمنها، قاؿ القدكرم، ىذه ا٭بوذج 399قطِب

                                       
 426: 1فتح البارم البن حجر   391
 425: 1فتح البارم البن حجر   392
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  627، 626: 1سنن الدارمي   394

 [ 425: 1م ا٢بديث: صحیح ]فتح البارم البن حجر حك 
 387،  386: 1سنن الدار قطِب   395
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 201: 1البحر الرائق   397
مسعود رضي ا عنو، شهد بدرا كا٤بشاىد كلها كىاجر الی ا٢ببشة  ىو عبد ا بن :مسعود عبد ا بن  398

ناه رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم بايب عبد الرٞبن قبل اف يولد لو ككاف سادس االسالـ، امو اـ كا٤بدينة، ك
عبدة بنت ا٢بارث ككاف احد االربعة الذين قاؿ فیهم رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم: استقرئوا القراف من 

سنة اثنتْب كثالثْب با٤بدينة كدفن  اربعة، تلقن من سبعْب سورة من ُب رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم كتوُب
حدث عنو من الصحابة ابو بكر ك عمر ك  .بالبقیع كىو ابن بضع كستْب سنة ك صلی علیو الزبّب بن العـو

]معرفة  .عثماف ك علي كانس بن مالك ك عبد ا الزبّب، ك عبد ا بن عمر ك ابوىريرة رضي ا عنهم
 [ 1765: 4الصحابة اليب نعیم 

  388: 1الدار قطِب  سنن  399
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كُب ا٢بديث اذا ’’هذب قاؿ النوكم ُب شرح ا٤ب ، ك400‘‘يقوم كجو الضعفءقادح اال افءيوجد فیو
بطرؽ  ء٤بذىبنا عدة احاديث من الصحابةءٰبتج بو علی انا نقوؿ شهدءمن طرؽ مفرداهتا ضعاؼءركم

االنفراد ءاالجتماع ما ال ٰبدث عندءن ٰبدث عندكضعیفا لءاف كاحدكا بعضا، كاف  بعضهءثّبة يقومك
العمل بو اكلٰی  ُب ا٤بقدرات كءفي لالحتجاج خصوصان كي كطرقها صحیحة كذلءعلی اف بعض

تاب كالـ ُب اكؿ  ك، ك لقد اشبعنا ال401‘‘ايات ا٤بركية عن نساء ٦بهولةكالعمل بالبالغات ك ا٢بءمن
 ۔402ما ُب مسلمكمن الغافلْب ك ا٤بسَبٰبْب فاف العلم ال يستطاع براحة ا١بسم   ونواكا٢بیض فال ت

اف ٥با حیض معتاد كقولو )كقاؿ معتمر عن ابیو سالت ابن سّبين( اْب، ام سالت ابن سّبين عن امراة  
لك ذم ىذه الزيادة فاجاب ابن سّبين بااها اعلم بكیف حكٍب رات الدـ بعد اياـ عادهتا ٖبمسة اياـ  

اف ُب اياـ عادهتا فهو حیض كما زاد فهو استحاضة، كا٤براد كِب التمیز بْب الدمْب مفوض الیها فما  يع
، كقاؿ 403ره العیِبكرما٘ب، ذ كما قالو الكمن القرء ُب قولو بعد قرءىا ىنا ا٢بیض ا٤بعتاد ال الطهر  

ؿ ايب حنیفة، قاؿ ىو قو  القرء ا٢بیض كءىذا يشهد ٤بن يقوؿ ك’’ر ىذا االثر كصاحب التوضیح بعد ذ 
 ك 405ابن عباس ك 404ك عطاء ك احد عشر صحابیا ك ا٣بلفاء االربعة ىو قوؿ ابن سّبين السفاقسي ك
طاؤس  قوؿ ىو كانس رضي ا تعالٰی عنهم ك 408ك ايب الدرداء 407ك معاذ ك قتادة 406ابن مسعود

                                                                                                              
قاؿ الدار قطِب  ٓب يرك ىذا ا٢بديث هبذا االسناد عن االعمش غّب ىاركف بن زياد كىو حكم ا٢بديث:  

ضعیف ا٢بديث كلیس ٥بذا ا٢بديث اصل عن االعمش كركاه الدار قطِب ىذا ا٢بديث عن انس رضي ا عنو 
 كسكت عنو

، دار السالـ، القاىرة، الطبعة الثانیة 360: 1بوا٢بسْب، التجريد للقدكرم، اٞبد بن ٧بمد، القدكرم، ا  400
 ـ2006 .ق 1427
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االكزاعي ك الشعيب ك الثورم ك  412ك النخعي 411ك الضحاؾ 410بن ا٤بسیبسعید ك  409بن جبّبسعید ك 
 .413‘‘ك اسحاؽ ك ايب عبید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أٞبد ابن أيب رجاء، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، قاؿ: ٠بعت ىشاـ بن عركة، قاؿ: أخرب٘ب  - 325

النيب صلى ا علیو كسلم قالت: إ٘ب أستحاض فال  أيب، عن عائشة، أف فاطمة بنت أيب حبیش، سألت
ال إف ذلك عرؽ، كلكن دعي الصالة قدر األياـ الٍب كنت ٙبیضْب فیها، »أطهر، أفأدع الصالة، فقاؿ: 

 «ٍب اغتسلي كصلي
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

دع الصالة( بو ينخسف قمر ا٣بوارج ك يبعد بدر من قاؿ اف ا٢بائض ٩بنوعة من الصالة عن قولو )افا
 .من الرمیةءما ٲبرؽ السهمكمن الدين  ءاؿ بل ىم ٲبرقوفكعقدة االش
لها الی امانتها ك كنت ٙبیضْب فیها( ك بو ٰبصل ا٤بطابقة للَبٝبة النو صلی  علیو كسلم ك كقولو )اللٍب  
م ُب ا٤بعتادة ك اذا كلف باختالؼ احواؿ النساء ُب اسنااهن ك بلداهتن، كىذا ا٢بلك ٱبتذعادهتا ك 

ما يعلم من الفقو، كُب كل شهر عشرة حیضا ك الباقیة استحاضة  كحاضت مبتدءة فهي ٙبسب من  
ثرىا الف اقل ما يطلق علیو كقولو علیو الصالة كالسالـ قدر االياـ دلیل للحنیفة علی اقل مدة ا٢بیض كا 

ثره عشرة الف ما دكف ثالثة اياـ ال يسمی اياما، تقوؿ ثالثة اياـ الی عشرة كاالياـ ثالثة اياـ ك ا  اسم
 تب النحو.كما يعلم من  كاياـ، ٍب تقوؿ احد عشر يوما  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
ىو عوٲبر بن عامر، ابو الدرداء، االنصارم، توُب سنة اثنتْب كثالثْب ك قربه بباب الصغّب بدمشق  :ابو الدرداء  408

 [84: 1]مشاىّب علماء االنصار  .يزار
 (4690) 504: 4تفسّب الطربم   409
 ( عن سعید بن ا٤بسیب عن علي بو.4693، 4689) 504: 4ركاه الطربم ُب "التفسّب"   410
 18739ديث: رقم ا٢ب، 144: 4مصنف ابن ايب شیبة   411
 (4691) 504: 4تفسّب الطربم   412
دار النوادر، دمشق، سوريا،  ،123: 5انظر: التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح، عمر بن علي، ابن ا٤بلقن،    413

 308: 3عمدة القارم  ـ، 2008 .ق  1429الطبعة االكلٰی، 
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 في غیر أيام الحیضباب الصفرة والكدرة 
حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل، عن أيوب، عن ٧بمد، عن أـ عطیة، قالت:  - 326

 «كنا ال نعد: الكدرة كالصفرة شیئا»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ياـ ا٢بیضدرة ُب غّب اكباب الصفرة ك ال
القصة البیضاء ك بْب حديث  تعالٰی عنها حتی ترين رضي ا اشار ا٤بٔولف الی التطبیق بْب قوؿ عائشة

ما قالتو اـ عطیة، اعلم كدرة ك الصفرة حیض ُب اياـ ا٢بیض ك لیستا حیضتْب ُب غّبىا  كاـ عطیة باف ال
صفرة ُب االصح ك ا٣بضرة ك الصفرة ذا الكاف الواف ا٢بیض ىي ا٢بمرة ك السواد فهما حیض اٝباعنا ك 

درة يضرب الی البیاض ك الَببیة ك، كالفرؽ بینهما اف ال414درة ك الَببیة عندنا ايضا حیضكالضعیفة ك ال
یف التطبیق بْب الَبٝبة ك ا٢بديث مع اف الَبٝبة مقیدة ك ا٢بديث مطلق؟ قلنا: كالی السواد، فاف قیل:  

انت بايعت النيب صلی ا كك   417عن اـ عطیة 416مكك ا٢با  415ا٢بديث ايضا مقید النو ركی ابو داكد

                                       
 39: 1بدائع الصنائع   414
سلیماف بن اشعث، ابوداكد، السجستا٘ب، االزدم، احد حفاظ ا٢بديث ك علمو ك عللو ككاف ُب  :داكد ابو  415

ْب كا٤بصريْب كالشامیْب كا٣براسانیْب ك الدرجة العالیة من النسك ك الصالح، طوؼ البالد ككتب عن ا١بزري
ككلد  .ٝبع كتاب السنن ك عرضو علی االماـ اٞبد بن ٧بمد بن حنبل، رضي ا عنو، فاستحسنو كاستجاده

ابوداكد سنة اثنتْب كمائتْب ك قدـ بغدادا ٍب نزؿ الی البصرة كسكنها ككانت كفاتو يـو ا١بمعة سنة ٟبس 
 [ 405: 2ف ]كفیات االعیا .كسبعْب كمائتْب

ىو ابو عبد ا ٧بمد بن عبد ا ا٤بعركؼ با٢باكم النیسابورم، اماـ اىل ا٢بديث ُب عصره، كاف : ا٢باكم  416
عا٤با عارفا كاسع العلم كصنف الكتب منها ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب كا٤بدخل الی علم الصحیح كتاريخ 

ك ثلثمائة بنیسابور ككانت كفاتو ُب صفر سنة  كلد ُب شهر ربیع االكؿ سنة احدی ك عشرين .علماء نیسابور
 [ 280: 4]كفیات االعیاف  .ٟبس ك اربعمائة

ىي نسیبة بنت ا٢بارث، اـ عطیة االنصارية ككانت من كبار نساء الصحابة رضواف ا علیهم  :اـ عطیة  417
ا١برحی، ك شهدت  اٝبعْب ك كانت تغزك كثّبا مع رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم، ٛبرض ا٤برضی ك تداكی

ك ٥با عن النيب صلی ا علیو كسلم  .غسل ابنة رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم، كحكت ذلك فاتقنت
]االستیعاب ُب معرفة  .احاديث، ركی عنها انس بن مالك ك ٧بمد بن سّبين ك حفصة بنت سّبين

 [ 1947: 4االصحاب 
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، 419بعد الغسل شیئا مي، كقاؿ الدار 418درة كالصفرة بعد الطهر شیئاكنا ال نعد الكعلیو كسلم قالت  
ترٝبتو فقاؿ ءا٢بديث الی ما ذىب الیو البخارم ُبذاُب معنی ىءذىب ٝبهور العلماء’’بطاؿ ءقاؿ ابن

علي ءبعد اياـ ا٢بیض لیس بشئ ركم ىذا عن  اياـ ا٢بیض خاصة كُبءدرة حیضكثرىم الصفرة كالكا 
ك الثورم ك  420ك عطاء ك ا٢بسن كابن سّبين ك ربیعة رضي ا تعالٰی عنو كبو قاؿ سعید بن ا٤بسیب

كقاؿ ابو يوسف لیس  ۔422ك ابو حنیفة ك ٧بمد ك الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ 421االكزاعي ك اللیث
حیض ُب اياـ  كقاؿ مال ك 424ىو قوؿ ايب ثور ، ك423ض حیضُب اخر ا٢بی ا٢بیض حیض كءقبل

 .425‘‘يبلغوءغّبىا كاظن اف حديث اـ عطیة ٓب ا٢بیض ك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 ، 307اة تری الكدرة كالصفرة بعد الطهر، رقم ا٢بديث : سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب ُب ا٤بر انظر:   418

  621رقم ا٢بديث:   282: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب 
" كقاؿ الذىيب: "على ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب كٓب ٱبرجاه حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: " 

 [ 621، رقم ا٢بديث:  282: 1ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكمشرطهما". ] 
 900، رقم ا٢بديث: 637: 1نن الدارمي س  419
ىو ربیعة بن ايب عبد الرٞبن فركخ، ا٤بعركؼ بربیعة الرام، تیم قريش، مولی اؿ ا٤بنكدر التیمیْب،  :ربیعة  420

ابوعثماف،فقیو اىل ا٤بدينة، ادرؾ ٝباعة من الصحابة رضواف ا علیهم اٝبعْب، كاخذ عنو مالك بن انس 
 [290: 2]كفیات االعیاف  . سنة ست ك ثالثْب ك مائة با٥بامشیةكتوُب ربیعة  ُب .رٞبو ا

ىو اللیث بن سعد ، ابو ا٢بارث، اماـ اىل مصر ُب الفقو ك ا٢بديث، كاف مولی قیس بن رفاعة، ك  :اللیث  421
ىو مولی عبد الرٞبن ك اصلو من اصبهاف، ككاف ثقة سريا سخیا ككتب من علم ابن شهاب الزىرم علما  

ككلد اللیث ُب سنة  .ؿ الشافعي رٞبو ا: اللیث افقو من مالك اال اف اصحابو ٓب يقوموا بوك قا .كثّبا
اثنتْب كتسعْب للهجرة ُب شعباف ككانت كفاتو يـو ا٣بمیس سنة ٟبس ك سبعْب ك مائة ك دفن يـو ا١بمعة 

 [128: 4]كفیات االعیاف  .ٗبصر ُب الفرافة الصغری ك قربه احد ا٤بزارات
 .ا اشار البخارم ُب ىذا البابكالی ىذ  422
 ام ال تكوف الصفرة ك الكدرة قبل ا٢بیض حیضا ك ىي ُب اخر ا٢بیض حیض  423
ك ىذا ظاىرءا٢بديث لقولو )صلى ا علیو كسلم( : ٛبت اذا اقبلت ا٢بیضة، فدعىءالصالة ، ك الكدرة ك   424

 الصفرة َب آخراياـ الدـ من الدـ حٌب ترل النقاء
 310: 3عمدة القارم ،457: 1البخارم البن بطاؿ  شرح صحیحانظر:   425
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 باب عرق االستحاضة
اؿ: حدثِب ابن أيب ذئب، عن ابن شهاب، عن حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر، قاؿ: حدثنا معن، ق - 327

عركة، كعن عمرة، عن عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، أف أـ حبیبة استحیضت سبع سنْب، 
فكانت « ىذا عرؽ»فسألت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عن ذلك، فأمرىا أف تغتسل، فقاؿ: 

 .تغتسل لكل صالة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ؽ االستحاضةرٍ باب عً 
وف الراء كىو ا٤بسمی بالعاذؿ )فامرىا اف تغسل فقاؿ ىذا عرؽ( اْب، اراد اف ىذا كسر العْب ك سكب

ٰبتمل ل صالة ك كالدـ دـ العرؽ ال دـ الرحم ٍب ىذا االمر باالغتساؿ مطلق ٰبتمل االمر باالغتساؿ ل
ل صالة، كقاؿ ا٭با امرىا صلی  علیو كسلم اف تغتسل كاالغتساؿ ُب ا١بملة فال يدؿ علی االغتساؿ ل

ر كمسلم ٓب يذ ءاللیث بن سعد ُب ركايتو عندء قاؿ’’ذا كك  426انت تغتسل تطوعناكك تصلي كا٭با  
ىي كالی ىذا  فعلتوءنو شيءكة كلل صالكسلم امرىا اف تغتسل ل انو صلی ا علیو ك 427شهابءابن

علیها ءن ٯببكل صالة اال ا٤بتحّبة لكالغسل لءقالوا ال ٯبب علی ا٤بستحاضةءذىب ا١بمهور 
صلی  النيب رمة اف اـ حبیبة استحیضت فامرىاكطريق عء من’’يؤيده ما ركاه ابو داكد  ك 428‘‘الوضوء

، 429صلت توضات ك كتصلي فاذا رات شیئا من ذل سلم اف تنظر اياـ اقرائها ٍب تغتسل ك ا علیو ك
يوجب ءل صالة الف دـ العرؽ الكعلیها الغسل لءيب بقولو ٥با ىذاعرؽ علی ااها ٓب يوجباستدؿ ا٤بهلٌ  ك

                                       
 [312: 3ىذا قوؿ الشافعي ]عمدة القارم   426
ىو  ابو بكر ٧بمد بن مسلم، ابن شهاب الزىرم، احد الفقهاء ك ادثْب كاعالـ التابعْب با٤بدينة  :الزىرم  427

الثورم كسفیاف بن عیینة ك  كرای عشرة من الصحابة، رضي ا عنهم، ك ركی عنو ٝباعة من االئمة، سفیاف
مالك بن انس كحفظ علم الفقهاء السبعة ككتب عمر بن عبد العزيز رٞبو ا الی االفاؽ: علیكم بابن 

ككانت كفاتو ُب شهر رمضاف سنة اربع ك  .شهاب الزىرم، فانكم ال٘بدكف احدا اعلم بالسنة ا٤باضیة منو
]كفیات االعیاف  .ت كالدتو سنة احدی ك ٟبسْب للهجرةعشرين ك مائة ك ىو ابن اثنتْب ك سبعْب سنة ككان

4 :178 ] 
 312: 3عمدة القارم  428
 305سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب من ٓب يذكر الوضوء اال عند ا٢بدث، رقم ا٢بديث:   429

 [ 111: 2صحیح أيب داكد " ]إسناده صحیح على شرط الشیخْب حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب :" 
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من ركاية ابن اسحاؽ عن الزىرم ُب ىذا ا٢بديث ]ام ُب حديث  430كقع من ايب داكدءغسال، كاما ما
 ركىا ككف اصحاب الزىرم ٓب يذ طعن ا٢بفاظ ُب ىذه الزيادة الءل صالة فقدكعائشة[ فامرىا بالغسل ل

من طريق ٰبیی بن  431ن ركی ابو داكدكرىا لكما تقدـ عند مسلم باف الزىرم ٓب يذ كقد صرح اللیث  
ل كالقصة فامرىا اف تغتسل عند  ءعن زينب بنت ايب سلمة ُب ىذهءثّب عن ايب سلمةكايب  

كقاؿ ابو ’’، كُب العیِب: 432‘‘رمةكركاية ع الركايتْب ىذه كءفیحمل االمر علی الندب ٝبعان بْبءصالة
ىذا كىم من  قاؿ ابوداكد ك 433ل صالةكتوضئي لءثّب قاؿكالصمد عن سلیماف بن  ءداكد ركاه عبد
ر ككىم عن عبد الصمد، قلت: ذ ءل صالةكالقوؿ فیو قوؿ ايب الولید يعِب قولو توضئي ل عبد الصمد ك

ُب صحیحو ُب حديث قاؿ مسلم  ، ك435ابن ماجو ك 434حديث ٞباد اخرجو النسائيءىذا ُب

                                       
 292داكد، كتاب الطهارة، باب من ركی اف ا٤بستحاضة تغتسل لكل صالة، رقم ا٢بديث  سنن ايب  430
 293سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب من ركی اف ا٤بستحاضة تغتسل لكل صالة، رقم ا٢بديث   431
 1:427فتح البارم البن حجر   432
 292صالة، رقم ا٢بديث: سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب من ركی اف ا٤بستحاضة تغتسل لكل   433

إركاء ] كىذا سند ضعیف , فإف سلیماف بن كثّب ضعیف َب ركايتو عن الزىرلحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
 [ 178: 1الغلیل ُب ٚبريج أحاديث منار السبیل

 أخربنا ٰبٓب بن حبیب بن عريب قاؿ: حدثنا ٞباد كىو ابن زيد، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو،الركاية: نص   434
عن عائشة رضي ا عنها قالت: استحیضت فاطمة بنت أيب حبیش فسألت النيب صلى ا علیو كسلم 

إ٭با »فقالت: يا رسوؿ ا، إ٘ب أستحاض فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
عنك أثر الدـ كتوضئي؛ ذلك عرؽ كلیست با٢بیضة، فإذا أقبلت ا٢بیضة فدعي الصالة، كإذا أدبرت فاغسلي 

قاؿ أبو عبد الرٞبن: « ذلك ال يشك فیو أحد»قیل لو: فالغسل؟ قاؿ: « . فإ٭با ذلك عرؽ كلیست با٢بیضة
غّب ٞباد بن زيد، كقد ركل غّب كاحد عن ىشاـ، كٓب يذكر « كتوضئي»ال أعلم أحدا ذكر ُب ىذا ا٢بديث 

ا٣براسا٘ب، كتاب الطهارة، باب الفرؽ بْب دـ  سنن النسائی، اٞبد بن شعیب، النسائي، ] «كتوضئي»فیو 
 .ق 1406، مكتب ا٤بطبوعات االسالمیة، حلب، الطبعة الثانیة 217ا٢بیض كاالستحاضة، رقم ا٢بديث: 

 [ـ1986
ركاه مسلم ُب الصحیح عن خلف بن ىشاـ، عن ٞباد دكف قولو: " حكم ا٢بديث: قاؿ البیهقي: "  

اد بن زيد زيادة حرؼ تركنا ذكره، كىذا ألف ىذه الزيادة غّب كتوضئي ". ٍب قاؿ مسلم: كُب حديث ٞب
٧بفوظة، إ٭با افوظ ما ركاه أبو معاكية، كغّبه، عن ىشاـ بن عركة ىذا ا٢بديث، كُب آخره قاؿ: قاؿ ىشاـ: 

 [ 187: 1 السنن الكربل للبیهقي" ]قاؿ أيب: ٍب توضأ لكل صالة حٌب ٯبيء ذلك الوقت
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بو ءقاؿ النوكم اسقطها مسلم الاها ٩با انفرد ، ك436ل صالةكىي توضئي ل ناه ككبن زيد حرؼ تر ءٞباد
طريقو ءرابیسي منكتاب الرد علی الكُب  ءبل ركاه عنو ابوعوانة اخرجو الطحاكم 437ٞباد عن ىشاـ

كاه عنو ايضا ابو حنیفة كر  439من طريقوءبن سلمة اخرجو الدارميءعنو ايضا ٞبادء، كركاه438بسند جید
رٞبو ا تعالٰی كاخرجو الطحاكم من طريق عبد ا بن زيد ا٤بقرم كايب نعیم عن ايب حنیفة عن 

، كقاؿ ُب اخره 441یع ك عبدة ك ايب معاكية عن ىشاـكمذم كصححو من طريق ك كاخرجو الَب  440ىشاـ

                                                                                                              
ُب ذلك )فقاؿ: قد( عرؼ أكثر مذىب األصولیْب كالفقهاء ُب « اإلماـ»زعو صاحب كنا قاؿ ابن ا٤بقن: " 

 قبوؿ زيادة العدؿ، كٞباد بن زيد من أكابرىم.
الرد على »قلت: كٓب ينفرد ٞباد بذلك عن ىشاـ، بل ركاه عنو أبو عوانة كما أخرجو الطحاكم ُب كتاب  

كما أخرجو الدارمي فیما سلف،  ٞباد بن سلمة. من طريقو بإسناد جید، كركاه )عنو( أيضا« الكرابیسي
 [ 111: 3]البدر ا٤بنّب كركاه عنو أيضا أبو حنیفة كما ذكره البیهقي ك )الطحاكم( .

حدثنا علي بن ٧بمد كأبو بكر بن أيب شیبة، قاال: حدثنا ككیع، عن األعمش، عن حبیب بن الركاية: نص   435
لت: جاءت فاطمة بنت أيب حبیش إٔب النيب صلى ا علیو أيب ثابت، عن عركة بن الزبّب، عن عائشة قا

ال، إ٭با ذلك عرؽ كلیس »كسلم فقالت: يا رسوؿ ا، إ٘ب امرأة أستحاض، فال أطهر، أفأدع الصالة؟ قاؿ: 
سنن ] «با٢بیضة، اجتنيب الصالة أياـ ٧بیضك، ٍب اغتسلي، كتوضئي لكل صالة، كإف قطر الدـ على ا٢بصّب

الطهارة كسننها، باب ما جاء ُب ا٤بستحاضةالٍب قدعدت اياـ اقرائها قبل اف يستمر هبا ابن ماجة، كتاب 
 [624الدـ، رقم ا٢بديث : 

كركل أبو داكد كابن ماجو من طريق األعمش عن حبیب بن أيب حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: "  
كايتو فقاؿ ابن الزبّب ككذا الدارقطِب ثابت عن عركة عن عائشة ٓب ينسب أبو داكد عركة كنسبو ابن ماجو ُب ر 

 .كقد قاؿ علي بن ا٤بديِب كغّبه: كٓب يسمع حبیب من عركة بن الزبّب كإ٭با ٠بع من عركة ا٤بز٘ب
كقاؿ الَبمذم: ُب ا٢بج عن البخارم ٓب يسمع حبیب من عركة بن الزبّب شیئا كقد أخرج البزار كإسحاؽ بن  

الزبّب عن عائشة فإف كاف عركة ىو ا٤بز٘ب فهو ٦بهوؿ كإف كاف ابن راىويو ىذا ا٢بديث ُب ترٝبة عركة بن 
 [ 434: 1التلخیص ا٢ببّب ط العلمیة"] مدلس تالزبّب فاإلسناد  منقطع ألف حبیب بن أيب ثاب

 صحیح مسلم، كتاب ا٢بیض، باب ا٤بستحاضة ك غسلها ك صالهتا  436
 22: 4شرح النوكم علی مسلم   437
 102: 1شرح معا٘ب االثار  ، 158: 7شرح مشكل االثار انظر:   438
 602: 1سنن الدارمي   439
 102: 1شرح معا٘ب االثار   440
 125سنن الَبمذم، ابواب الطهارة، باب ُب ا٤بستحاضة، رقم ا٢بديث   441

 حكم ا٢بديث: حسن صحیح )ا٤برجع السابق( 
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لك فلیطالع ذد االطالع علی ثر من ىذا فمن اراك، كُب العیِب بسط ك تطويل ا 442‘‘ل صالةكتوضئي ل
 الـ ُب ىذا البحث.كتاب ُب ىذا ا٤بقاـ انو ىو الوٕب ُب البدء ك االختتاـ ك لقد امعنا الكلك الذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب المرأة تحیض بعد اإلفاضة
 بن يوسف، أخربنا مالك، عن عبد ا بن أيب بكر بن ٧بمد بن عمرك بن حدثنا عبد ا - 328

، عن أبیو، عن عمرة بنت عبد الرٞبن، عن عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، أاها قالت  حـز
لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: يا رسوؿ ا، إف صفیة بنت حیي قد حاضت، قاؿ رسوؿ ا صلى 

 «فاخرجي»، قاؿ: ، فقالوا: بلى« لعلها ٙببسنا أٓب تكن طافت معكن: »ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ا٤براة ٙبیض بعد االفاضة
ائْب االكلٰی مفتوحة ( بضم ا٢بام كالیيٌ یى ن ايضا، قولو )بنت حي كك يسمی طواؼ الزيارة ك طواؼ الر 

٨بففة كالثانیة مشددة علی كزف فيعیل، قولو )لعلها ٙببسنا( عن ا٣بركج من مكة الی ا٤بدينة حتی تطهرت 
لمة لعل لالستفهاـ اك الَبدد اك الظن ال للَبجي، قولو )طافت( ام طواؼ الزيارة كُب ركاية كك تطوؼ ك 

للرجاؿ علی النساء ك االكلی اف يرجع الضمّب  افاضت ام طافت طواؼ االفاضة، قولو )قالوا( تغلیبا
اخرجي  443الی ا٢باضرين من الرجاؿ ك النساء )قاؿ فاخرجي( ام قاؿ النيب صلی  علیو كسلم لصفیة

وف ا٣بطاب لعائشة رضي ا تعالٰی عنها الاها قالت لو اف كففیو التفات من الغیبة الی ا٣بطاب اك ي
ُب ا٣بركج اك بتقدير قوٕب ٥با اخرجي، كُب ركاية فاخرجن  كتوافقصفیة حاضت فقاؿ ٥با اخرجي فااها 

غّبؾ ككىي علی السیاؽ ك الفاء ُب قولو فاخرجي اما جواب الما مقدرة ك التقدير اما انت فاخرجي  
كما زائدة كاما عطف علی مقدر تقديره اعلمي اف ما علیك التاخر فاخرجي، ك يعلم من ا٢بديث اف 

ل كاجب ال ٯبب قضاءه كاف طواؼ االفاضة كا٢بائض ك يعلم من ا٢بديث اف  طواؼ الوداع ساقط عن 
ن ال يصح ا٢بج بدكنو كاف ا٢بائض تقیم حتی تطهر ٍب تٔوديو فاف ذىبت الی كطنها قبل طواؼ الزيارة كر 

بقیت ٧برمة ُب حق ا١بماع دكف غّبه حتی تطوؼ كاف ا٢بائض ال تطوؼ بالبیت الف الطواؼ ُب 
اف ٧بدثنا ك طاؼ طواؼ القدـك فعند امامنا علیو الصدقة، كعند الشافعي ال كمن  ا٤بسجد، اعلم اف 

                                       
 311: 3عمدة القارم   442
ا صلی ا علیو كسلم ُب خیربءسنة سبع من  ىي صفیةءبنت حیي من بِب النضّب، سباىاءرسوؿ: صفیة  443

كانت ٙبت كنانة بن ايب ا٢بقیق فقتل ك اعتق رسوؿ ا صلی ا علیو ك سلم صفیة كزكجها كجعل   .ا٥بجرة 
 [3231: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .عتقها صداقها ككنت كفاهتا سنة ست ك ثالثْب
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انت حائضا ك طافت طواؼ القدـك فعلیها كك من   445كاف طاؼ طواؼ الزيارة فعلیو شاة 444يعتد بو
 .اف اك مٔونثناكرا  كم ا١بنب مذ كح لكذك، ك 446شاة كاف طافت طواؼ الزيارة فعلیها بدنة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا معلى بن أسد، قاؿ: حدثنا كىیب، عن عبد ا بن طاكس، عن أبیو، عن ابن عباس،  - 329
 «رخص للحائض أف تنفر إذا حاضت»قاؿ: 

 
تنفر، إف رسوؿ ا صلى »وؿ: ككاف ابن عمر يقوؿ: " ُب أكؿ أمره إاها ال تنفر، ٍب ٠بعتو يق - 330

 «ا علیو كسلم رخص ٥بن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مع قیاـ ءقیل ىو ا٤بشركع لعذر  م شرعي تیسّبا لنا، ككالرخصة حك ’’ قولو )رخص( علی صیغة اجملهوؿ
سر كر( ب، قولو )اف تنفً 447‘‘التسهیل علیوءلف يناسبكعذر كصف يطرء علی ا٤بال اـر لوال العذر ك

الفاء كىو افصح اك بضمها كىو بتاكيل ا٤بصدر مفعوؿ ما ٓب يسمی فاعلو لرخص ك النفور الرجوع الی 
ور )ٍب كاف ابن عمر( مقوؿ طأكس، قولو )ُب اكؿ امره( ام قبل كقوفو علی ا٢بديث ا٤بذ كالوطن، قولو )ك  

عن الفتوی االكلی الی خالفها  ماتو( ىذا ايضا مقوؿ طأكس يعِب رجع ابن عمر رضي ا تعالی عنه٠بع
ور كور ك افتی عن اجتهاده فلما بلغو ا٢بديث ا٤بذ ككىو يتصور علی ٫بوين بانو ٓب يبلغو ا٢بديث ا٤بذ 

ره فرجع )اف كٍب تذ نو نسیو ك افتی باجتهاده كبسماعو من صحايب اخر رجع عن فتواه اك بانو بلغو ك ل
رسوؿ ا( صلی  علیو كسلم ُب موضع التعلیل للرجوع عن فتواه االكلی، قولو )رخص ٥بن( ٝبعیة 

 .الضمّب للجنس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إذا رأت المستحاضة الطهر
 «تغتسل كتصلي كلو ساعة، كيأتیها زكجها إذا صلت، الصالة أعظم» اس:قاؿ ابن عب

                                       
، دار احیاء الَباث  161: 1سن، علي بن ايب بكر،برىاف الدين ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم، ابوا٢ب  444

 العريب، بّبكت، لبناف، بدكف الطبع كالتاريخ
 161: 1ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم   445
 257: 3عمدة القارم   446
 313: 3عمدة القارم   447
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حدثنا أٞبد بن يونس، عن زىّب، قاؿ: حدثنا ىشاـ بن عركة، عن عركة، عن عائشة، قالت:  - 331
إذا أقبلت ا٢بیضة، فدعي الصالة، كإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدـ »قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «كصلي
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اذا رات ا٤بستحاضة الطهر
ر بن ايب كما يدؿ علیو اثر ابن عباس كىذا التعلیق ركاه ابو بكمها اف تغتسل ك تصلي كلو ساعة  كح

ض فاف االستحاضة طهر بالنسبة الی كا٤براد من ركيتها الطهراف ٲبیز ٥با دـ العرؽ من دـ ا٢بی 448شیبة
ابن ايب ك 449ن اف يراد بو انقطاع الدـ ك االكؿ اكفق الثر ابن عباس الذم ركاه الدارميكزماف ا٢بیض ك ٲب

ما ما رات لو عن ا٤بستحاضو اى تعالٰی عنهما، انو سا ، رضي اعباسءبن سّبين عن ابنامن طريق ’’شیبة
ىذا موافق للتوجیو االكؿ الف  تصلي ك لو ساعة فتغتسل ك لطهر كفال تصلي كاذا رات ا حرا٘بٌ البى ءالدـ

450‘‘ا٢بیضءالدـ البحرا٘ب ىو دـ
 ۔

كصلو عبد الرزاؽ ك غّبه  ماىذا اثر اخر عن ابن عباس رضي ا تعالٰی عنه’’قولو ) كياتیها زكجها( 
انت اـ كقاؿ   كجوءكاليب داكد من 451ا٤بستحاضة ال باس اف ياتیها زكجهاءرمة عنو، قاؿكطريق عءمن

رمة ٠بع ككىو حديث صحیح اف ع 453اف زكجها يغشاىاكك  تستحاض 452تعالٰی عنها رضي ا حبیبة

                                       
سهر ك شريك بن عبد ا ا٠بو عبد ا بن ٧بمد بن ايب شیبة كركی عن علي بن م :ابو بكر بن ايب شیبة  448

الطبقات انظر: كالكوفیْب كركی عنو البخارم كغّبه ك رحل الی البصرة فكتب عمن ادرؾ من مشیخها ]
هتذيب  ،ـ  1968الطبعة االكلٰی  412: 6الكربی، ٧بمد بن سعد، ا٤بعركؼ باف سعد،دار صادر، بّبكت،

 [ 98: 33الكماؿ ُب ا٠باء الرجاؿ 
 بن عبد الرٞبن السمرقندم الدارمي، يركم عن يزيدبن ىاركف، كاف من اىل الورع ُب ىو عبد ا :الدارمي  449

 [1138: 1]سّب السلف الصا٢بْب  .الدين ك من ا٢بفاظ ا٤بتقنیْب، اظهر السنة ُب بلده ك قمع من خالفها
 429: 1فتح البارم البن حجر   450
 310: 1مصنف عبد الرزاؽ   451
اـ حبیبة بنت ايب سفیاف بن حرب كا٠بها رملة، ىاجر الی ا٢ببشة معءزكجها عبید ىي اـ ا٤بؤمنْب : اـ حبیبة   452

ا بن جحش فمات زكجها متنصرا ٍب تزكجها رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك عقد لو علیها النجاشي ك 
رضي ا  امهر عنو اربعمائة دينار ك بعث هبا النجاشي مع شرحبیل ابن حسنة ككانت كفاهتا ُب كاليةءمعاكية

 [3216: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .عنو سنة اربع ك اربعْب
 ،  309سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب ا٤بستحاضة يغشاىا زكجها، رقم ا٢بديث :   453
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الصـو  كىذا مذىب ا١بمهور من الفقهاء كالف دـ ا٤بستحاضة لیس باذی ٲبنع الصالة ك 454‘‘عنها
، كرككا عن كفوجب لن ال ٲبنع الوطي  كمنع عن ذل ستحاضة ال ا٤ب رضیي ا عنها قالتعائشة ءقـو

كىو قاؿ ا٭با ٠بعنا بالرخصة  455م كابراىیم النخعي، كالزىرمكىو قوؿ ابن سّبين،كا٢ب ياتیها ركجها ك
وفیْب كا كما ىو مذىب الك، قولو )اذا صلت( ٝبلة ابتدائیة شرطیة جزائها ما تقدمها  456ُب الصالة

ما ىو مذىب كاؿ علیو  لتقدير ا٤بستحاضة اذا صلت تغتسل ك تصلي اك جزائها ٧بذكؼ كما تقدمها د
 ۔البصريْب ام اذا صلت تغتسل ك تصلي ام اذا ارادت الصالة تغتسل ك تصلي

یف ياتیها زكجها فقاؿ الصالة اعظم كااها جواب سٔواؿ مقدر كىو  كقولو )الصالة اعظم( ٝبلة مستانفة  
من البخارم ء الظاىر اف ىذا ٕبث’’من الوطي فاذا جازت ٥با الصالة فالوطي بالطريق االكلی، كقیل 

ك فتح  458رما٘بكما قالو الك 457‘‘الصالة فجواز الوطي اكلیءكاراد بو بیاف ا٤بالزمة ام اذا جازت
، ك يستنبط من اثر ابن عباس اف اقل الطهر ساعة عنده كعند ا١بمهور اقلو ٟبسة عشر يوما 459البارم

مشهور فاف اٞبد ك قیل ىو ٦بمع علیو، كقاؿ النوكم دعوی االٝباع غّب صحیح الف ا٣بالؼ فیو 
 .460ر التحديدكاسحاؽ ان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
كُب اسناد ىذا ا٢بديث معلی بن منصور ك قاؿ ٰبیی بن معْب معلی ثقة ككاف اٞبد بن ٧بمد حكم ا٢بديث:  

 )ا٤برجع السابق( عنو النو كاف ينظر ُب الرام.بن حنبل ال يركم 
 429: 1فتح البارم البن حجر   454
 461: 1شرح صحیح البخارم البن بطاؿ   455
ال الُب كطیها الف كطي ا٤بستحاضة ٯبعلها مريضة بامراض شٌب كما كضحها االطباء لكن اليصرباالزكاج   456

ا تعأب نكاح االثنْب أب االربع فتدبر . السیما اذا جاءكا من السفر بعد مدة مديدة  فلذا جاز 
 )الضیاءالكوثرم(

 205: 3الكواكب الدرارم  ، 315: 3عمدة القارم انظر:   457
ىو ٧بمد بن يوسف الكرمانی، ككلد سنة سبع عشرة ك سبعمائة ك اخذ  عن ٝباعة ببلده ك  :الكرمانی  458

و اثنٍب عشرة سنة كقرا علیو تصانیفو ٍب حج ك طوؼ البالد ك اخذ عن القاضي عضد الدين ُب الشّباز كالزم
استوطن بغداد ك دخل الشاـ ك مصر ك ٠بع البخارم ك صنف شرحا للبخارم ك٠باه الكواكب الدراری 

 [292: 2]البدر الطالع  .ككانت كفاتو ُب ٧بـر سنة ست كٜبانْب كسبعمائة، رٞبو ا تعالیٰ 
 429: 1فتح البارم البن حجر   459
  314: 3رم عمدة القا  460
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 باب الصالة على النفساء وسنتها
حدثنا أٞبد بن أيب سريج، قاؿ: أخربنا شبابة، قاؿ: أخربنا شعبة، عن حسْب ا٤بعلم، عن عبد  - 332

أف امرأة ماتت ُب بطن، فصلى علیها النيب صلى ا علیو كسلم، »بن بريدة، عن ٠برة بن جندب: ا 
 «فقاـ كسطها

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة علی النفساء ك سنتها

وف كٰبتمل اف ي’’بطاؿ ءعلیها باف يقـو كسطها قاؿ ابن ام تصلي علیها الصالة ك سنة الصالة
النساء ام ُب ءم غّبىا منكانت التصلي اف ٥با حكاف   البخام قصد هبذه الَبٝبة اف النفساء ك

فیو رد علی من زعم اف ابن ادـ ينجس  العْب لصالة النيب صلی ا علیو كسلم علیها، قاؿ كءطهارة
اف ا٤بیت الذم ك كٓب يضرىا ذلءٞبل النجاسة بالدـ ا٤بالـز ٥با فلما كالنفساء ٝبعت ا٤بوت ءبا٤بوت الف

الٱبتلف ا٤بذىب ُب اف السنة اف ’’ر ُب ا٤بغِب ككسطها( كذ  ـانتهی، )فقا 461‘‘منو ٪باة اكلیءال يسیل
عن  حذاء كسط ا٤براة، كركی حرب بیو ككعند من ا١بنازة عند صدر الرجل كءيقـو االماـ ُب صالة

عند صدر ءرٞبو ا فقاؿ رايت اٞبد صلی علی جنازة فقاـ 462قوؿ ايب حنیفةكا   حنبل رٞبوءابن
جوامع الفقة ء، قاؿ ُب464ٕبذاء الصدرءاحسن مواقف االماـ من ا٤بیت ،ُب ا٤ببسوط ، ك463ا٤براة

شاؼ كك اجاب بعضهم اف تلك ا٤براة لقلة ثیاهبا خاؼ علیها االن 465‘‘اختاره الطحاكم كىوا٤بختار، ك
ن ك كن فا٤بتحرؾ سا ك، كقیل الوسط متحرؾ ك سا 466وف حائالن بینها ك بْب القـوككسطها لیفلذا قاـ 

وف السْب لیشمل كانت الركاية بسكن بْب ا٤ببدا ك ا٤بنتهی ك متحرؾ بینهما فلو  كن متحرؾ ام سا كالسا 
الفقو  ، كقیل ُب467الصدر ايضا، كقیل الصدر الوسط الف فوقو الراس ك الیدين ك ٙبتو البطن ك الرجلْب

                                       
 315: 3عمدة القارم   461
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف،  226: 3البناية شرح ا٥بداية، ٧بمود بن اٞبد، بدر الدين عیِب،   462

 ـ 2000 .ق 1420الطبعة االكلی 
 ـ1993 .ق 1413، دارالعبیكاف، الطبعة االكلی، 330: 2شرح الزركشي، ٧بمد بن عبد ا، الزركشي،   463
 65: ٤2ببسوط للسرخسي ا  464
 316: 3عمدة القارم  465
 [316: 3]عمدة القارم .ىذا قوؿ ا٢بسن كابن ايب لیلٰی كالنخعي  466
 66: 2ا٤ببسوط للسرخسي   467
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ر ُب ا٥بداية اك غّبىا انو ركم عن ايب حنیفة انو يقـو عند كك ذ  468الصدر ٧بل االٲباف فلذا يقف عنده
 ك بو كرد ا٢بديث فقد صح عن انس انو صلی علی جنازة الرجل اك 469راس الرجل ك ٕبذاء كسط ا٤براة

اف رسوؿ  كذا  ك٘ب كقاؿ ىا٤براة ك قاـ ٕبذاء الراس ُب االكؿ ك ٕبذاء العجزة ك كسط السرير ُب الثا
كغّبىم، اقوؿ: فاذا  472كابن ماجو 471ك الَبمذم 470صلی  علیو كسلم يفعل اخرجو ابو داكد

ور ُب ىذا الباب قولو ال تصلي كصحت ىذه الركاية عن ايب حنیفة فال حاجة الی تاكيل ا٢بديث ا٤بذ 
 .474رما٘بكانت قالو الكاك خرب ل اك صفة حائضا اك حاؿ عنها 473دة لقولو حائضا قالو العیِبكٝبلة مٔو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا ا٢بسن بن مدرؾ، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن ٞباد، قاؿ: أخربنا أبو عوانة ا٠بو الوضاح، من   - 333

ا بن شداد، قاؿ: ٠بعت خالٍب میمونة زكج النيب صلى كتابو، قاؿ: أخربنا سلیماف الشیبا٘ب، عن عبد 
ا علیو كسلم، أاها كانت تكوف حائضا، ال تصلي كىي مفَبشة ٕبذاء مسجد رسوؿ ا صلى ا علیو 

 «كىو يصلي على ٟبرتو إذا سجد أصابِب بعض ثوبو»كسلم، 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )مسجد رسوؿ  صلی  علیو كسلم( كىو موضع سجوده ، الزاءسر ا٢باء ٗبعنی اكذاء( بقولو )ٕب
النخل تنسج با٣بیوط ٠بیت هبا ءىي سجادة صغّبة تعمل من سعف ُب بیتو، قولو )علی ٟبرتو( ك

وبة( ث)اصابِب بعض  475يسمی حصّب اك ٝبلةبّب كفْب من حر االرض ك بردىا ك الكالوجو كالءلسَبىا

                                       
 216: 2الدر ا٤بختار كرد اتار   468
 ، دار الفكر، بدكف الطبع كالتاريخ 126: 2فتح القدير، ٧بمد بن عبد الواحد، ابن ا٥بماـ،   469
 3194ايب داكد، كتاب ا١بنائز، باب اين يقـو االماـ من ا٤بیت اذا صلی، رقم ا٢بديث:  سنن  470

 ( 256: 5حكم ا٢بديث: صحیح )البدر النّب  
  1034سنن الَبمذم، ابواب ا١بنائز، باب ما جاء اين يقـو االماـ من الرجل كا٤برءة، رقم ا٢بديث:   471

 رجع السابق()ا٤ب قاؿ الَبمذم ىذا حديث حسنحكم ا٢بديث:  
سنن ابن ماجو، كتاب ا١بنازة، باب ما جاء ُب اين يقـو االماـ اذا صلی علی ا١بنازة، رقم ا٢بديث :   472

1494 
سنن الَبمذم، ابواب ا١بنائز، باب ما جاء اين يقـو االماـ  ، 256: 5حكم ا٢بديث: صحیح )البدر النّب  

 (1034من الرجل كا٤برءة، رقم ا٢بديث: 
 318: 3م عمدة القار   473
 208: 3الكواكب الدرارم   474
 318: 3عمدة القارم   475
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وف بال كاك ك يستفاد من ا٢بديث جواز كٝبلة حالیة ك ا١بملة الفعلیة ا٤باضیة اما ا٤بثبة اذا كقعت حاالن ت
االفَباش ٕبذاء ا٤بصلي، ك جواز قرب ا٢بائض، ك تركها الصالة، ك عدـ ٪باستها ك اال ٤با كقع ثوبو صلی 

م ا٢بديث كن حككىو يصلي، ك جواز الصالة علی ا٣بمرة ك٤با ٓب ي 476 علیو كسلم علی میمونة
ره ىهنا كىي التنبیو علی اف عْب كور ُب الباب الذم قبلو فصلو بقولو باب ك للمناسبة من كجو ذ كا٤بذ 

 ا٢بائض ك النفساء طاىرة.
****** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                       
تزكجها النيب صلی ا علیو كسلم سنة سبع من  .ىي میمونة بنت ا٢بارث خالة عبد ا بن عباس :میمونة  476

ا٥بجرة ٗبكة عاـ عمرة القضاء ك بنی هبا بسرؼ كاسم امها ىند ا١برشیة ككانت كفاهتا عاـ ا٢برة ٗبكة سنة 
ركی عنها ابن عباس ك يزيد بن االصم، كعبید ا بن عبد ا،  .ك ستْب ك دفنت ُب قبتها بسرؼ ثالث

 [3234: 6 ]معرفة الصحابة اليب نعیم .كسلیماف بن يسار ك عطاء بن يسار كغّبىم
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 تاب التیممك
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 الفصل الثالث من الباب االكؿ
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 بسم ا الرٞبن الرحیم

 تاب التیممك
 [6كقوؿ ا تعأب: }فلم ٘بدكا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فامسحوا بوجوىكم كأيديكم منو{ ]ا٤بائدة: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 كتاب التیمم

ا٢بديث الوارد فیو، كُب ركاية ايب ذر   477تاب التیمم ك كجهوكرٲبة التسمیة مقدمة علی  ككُب ركاية  
لبقرة اك سورة اؿ عمراف تب اللٍب فیها الَباجم مثل السور مثل ما يقاؿ سورة اكمتاخرة ك كجهو اف ال

ر علی رٔكس االيات، ك التیمم مصدر كما تذ كر بعدىا علی راس االحاديث  كذا ك التسمیة تذ كذا ك كك 
 ٗبعنی القصد لغة قاؿ الشاعر: 

 ايهما يلیِب[ءارضنا       اريد ا٣بّب ء]كال ادرم اذا ٲبمت
 [478]اـ ا٣بّب الذم انا ابتغیو        اـ الشر الذم ىو يبتغیِب

 اؿ اخر: كق
 م دكنو          علی االرض من ٝبة كذی شرؼ[كینا ك  ف]تیممت 

ال القولْب ٗبعنی قصدت، كُب الشرع: ىو القصد الی الصعید الطیب للتطهّب، ك استعمالو بصفة كففي  
كىي فضیلة خصت هبا ىذه  ٨479بصوصة كىي مسح الیدين ك الوجو الستباحة الصالة ك امتثاؿ االمر

كاما  480تاب فقولو تعالی ﴿فتیمموا صعیدا طیبا﴾كتاب ك السنة ك االٝباع اما الكلاالمة ك مثبتو با
  481ُب ا١بنابة ايضا، ك خالف فیو  للمحدث كءالسنة فاحاديث الباب، كاما االٝباع فعلی جوازه

كىوعندنا رخصة  484ركا رجوعهمككقد ذ  483ابن مسعود ك النخعي ك االسود ك 482بن ا٣بطابءعمر 

                                       
 ال كجو تقدٙب التسمیة .  477
دارا٤بعارؼ، القاىرة، الطبعة  292: 1ىذه االشعار ٤بثقب العبدم ]ا٤بفضلیات، ا٤بفضل بن ٧بمد، الضيب،  478

  السادسة، بدكف التاريخ[
 178: 5ذخّبة العقبی شرح سنن النسائی   479
 6: 5، سورة ا٤بائدة  43: 4سورة النساء   480
 ال ُب التیمم للجنابة .  481
ىو عمر بن ا٣بطاب ك امو حنتمة بنت ىاشم ك قیل حنتمة بنت ىشاـ، فعلی ىذا تكوف  :عمر بن ا٣بطاب  482

ككاف من اشرؼ قريش ك  .كلد بعد الفیل بثالث عشرة سنة .يب جهل ك علی االكؿ تكوف ابنة عمواخت ا
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وف عزٲبتها قائمة ك عزٲبتها ىهنا الوضوء كىو قائم، ك فصل بعضهم كاللٍب ت الف حقیقة الرخصة ىي
فقاؿ ىو لعدـ ا٤باء عزٲبة ك للعذر رخصة اعلم اف التیمم احدىا بعد ا٤باء، كاختلفوا ُب ا٤بسافة ا٤ببیحة 

، كعند ا٢بسن بن 486‘‘بعدـ صوت اىل ا٤باء 485رخيكفعند ٧بمد قدرت ٗبیلْب كعند ال’’للتیمم 
اف عن ٲبینو اك يساره اك خلفو قدرت ٗبیل كاحد كىو كاف ا٤باء امامو قدرت ٗبیلْب ك اذا  كاذا  ’’ 487زياد

                                                                                                              
الیو كانت السفارة ُب ا١باىلیة ك ذلك اف قريشا كانوا اذا كقع بینهم حرب اك بینهم ك بْب غّبىم بعثوه 

مْب ٍب اسلم بعد رجاؿ ٤با بعث ا ٧بمدا صلی ا علیو ك سلم كاف عمر شديدا علیو ك علی ا٤بسل .سفّبا
علیو السالـ ءا عنو فنزؿ جربيلء٤با اسلم عمر رضي .اسلم بعد اربعْب رجال ك احدا عشرة امراة .سبقوه

قاؿ:  بقولو تعالٰی: }يىأىيػُّهىا النميًبُّ حىٍسبيكى اللموي كىمىًن اتػمبػىعىكى ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى{ ككاف النيب صلی ا علیو كسلم قد
ك ٤با  .‘‘بن ا٣بطاب اك عمرك بن ىشاـ، يعِب ابا جهلءاعز االسالـ باحب الرجلْب الیك: عمر اللهم ’’

كسلم ك غسلو ءا٤بسجد ك ٞبل علی سرير رسوؿ ا صلی ا علیوءرضي ا عنو صلي علیو ُبءتوُب عمر 
رٰٞبن بن عوؼ رضي الءبن عفاف ك سعید بن زيد ك عبدءُب قربه ابنو عبد ا ك عثمافءابنو عبد ا ك نزؿ

االحد ءثالث ك عشرين ك دفن يـوءمن ذم ا٢بجة سنةءطعن عمر يـو االربعاء الربع لیاؿ بقْب.ا عنهم
 .اربع ك عشرين ك كانت خالفتو عشر سنْب ك ٟبسة اشهر ك احدا ك عشرين يوماءصباح ىالؿ اـر سنة

الثا ك توُب فصلی علیو صهیب ك قرب مع ذم ا٢بجة ك مكث ثءاالثنْب الربع بقْب منءضربو ابو لؤلؤة يـو
 [ 156: 4]اسد الغابة  .ك سلم ك ايب بكر ك توُب ك ىو ابن ثالث ك ستْب سنةءرسوؿ ا صلی ا علیو

ىو االسود بن يزيد النخعي، اخو عبد الرٞبن بن يزيد ك ابن اخي علقمة توُب سنة ٟبس ك : االسود   483
ك قیل للشعيب ايهما افضل:  .بالعراؽ رجل اكـر علي من االسود قالت عائشة رضي ا عنها ما .سبعْب

 [79: 1]طبقات الفقهاء  .علقمة اك االسود: قاؿ كاف علقمة مع البطيء ك ىو يدرؾ السريع
 2: 4عمدة القارم   484
 .ىو ابو ٧بفوظ معركؼ بن فّبكز الكرخي، الصاّب ا٤بشهور ك ىو من موإب علي بن موسٰی الرضا :الكرخي  485

كاف ابواه نصرانیْب فاسلماه الی مؤدهبم ك ىو صيب فكاف ا٤بؤدب يقوؿ لو: قل ثالث ثالثة، فیقوؿ معركؼ: ك 
ككاف ابواه يقوالف: لیتو يرجع الینا علی ام  .بل ىو الواحد فضربو ا٤بعلم علی ذلك ضربا مربحا فهرب منو

ع الی ابويو فدؽ الباب، فقیل لو: من دين شاء فنوفقو علیو  ٍب انو اسلم علی يد علي بن موسٰی الرضا ك رج
ككاف مشهورا باجابة الدعوة  .بالباب فقاؿ معركؼ، فقیل لو: علی ام دين فقاؿ: علی االسالـ، فاسلم ابواه

ك توُب سنة مائتْب ببغداد ك قربه مشهور  .ك اىل بغداد يستسقوف بقربه ك يقولوف: قرب معركؼ ترياؽ ٦برب
 [231: 5]كفیات االعیاف  .هبا يزار، رٞبو ا تعالیٰ 

 ، دار الفكر، بدكف الطبع كالتاريخ122: 1العناية شرح ا٥بداية، ٧بمد بن ٧بمد، البابرتی، اكمل الدين،   486
قاؿ ٰبیي بن ادـ: ما رايت افقو من  .ىو ا٢بسن بن زياد اللؤلؤم؛ مات سنة اربع ك مائتْب :ا٢بسن بن زياد  487

 [136: 1]طبقات الفقهاء  .فی عنوا٢بسن بن زياد ك كلی القضاء ٍب استع
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ذا ُب ا٥بداية، كاختلف ُب ا٤بیل فقیل ثالثة االؼ ك ٟبسمائة ذراع الی اربعة االؼ كك  488‘‘ا٤بختار
شَباط اف مطلقنا عن اك، ك النص كاف  490، كقیل ثلث الفرسخ ك الفرسخ اثنا عشر الف خطوة489ذراع

رنا، ك ثانیها: كن ا٤بسافة القريبة مانعة باالٝباع ك البعیدة غّب مانعة فجعلنا الفاصل ما ذ كا٤بسافة ل
الرشا ك الدالء، ك رابعها: مرض باف خاؼ اف كخوؼ عدك اك سبع اك عطش، ك ثالثها: فقد الة  

نتم كقولو تعالی﴿كاف  استعمل ا٤باء اك ٙبرؾ اشتد مرضو، كعند الشافعي ا٤بعترب خوؼ التلف ك ظاىر 
لك، ك خامسها: الربد باف خاؼ اف استعمل ا٤باء يقتلو الربد اك ذاالية، ينفي  491مرضی اكعلی سفرو﴾

فاذا كجدت ىذه االعذار تیمم مستوعبنا  492م ُب الدين من حرج﴾كٲبرضو، قاؿ تعالی ﴿كما جعل علی
نبنا اك حائضا بطاىر من جنس االرض كجهو ك يديو ٗبرفقیو بضربتْب ضربةن للوجو ك ضربةن للیدين كلو ج

 ۔ن علیو نقع ك بو بال عجز ىذا ك الزائد علی ىذا يفضي الی التطويلككاف ٓب ي
قولو )ك قوؿ ا عز ك جل فلم ٘بدكا ماء( كُب راية االصیلي بال كاك فهو مبتدا خربه قولو فلم ٘بدكا ماء، 

، 493٘بدكاءُب بیاف قوؿ ا فلم واك العطف ام كُب ركاية ب ىذه االية، كءيعِب قوؿ ا ُب شاف التیمم
عائشة رضي ا ءىشاـ عن ابیو عنءعن أسامةالتصريح ُب ركاية ٞباد بن ءكُب ركاية فاف ٓب ٘بدكا بل كقع

تعالٰی عنها ُب قصتها قاؿ فانزؿ اية التیمم فاف ٓب ٘بدكا، قیل الصواب االكؿ كىذا كىم عن ٞباد اك غّبه 
كجو االرض ء: الصعید494قاؿ االصمعي’’طیبا( ام ارضنا طاىرة ء، قولو )صعیداشاذة ٢بمادءاك قراءة

ك الطیب قیل ٗبعنی ’’ 497‘‘ك ثعلب 496ك ا٣بلیل 495فعیل ٗبعنی مفعوؿ كىو قوؿ ابن االعرايب

                                       
، ا٤بطبعة الكربی االمّبية، القاىرة، الطبعة 37: 1تبیْب ا٢بقائق شرح كنز الدقائق، عثماف بن علي، الزيلعي،   488

 ق1313االكلٰی 
 [ 123: 1ىذا قوؿ ابن شجاع ]العناية شرح ا٥بداية   489
 146: 1البحر الرائق   490
 6: 5دة ، سورة ا٤بائ 43: 4سورة النساء   491
 78: 22سورة ا٢بج   492
 2: 4عمدة القارم   493
بن قريب االصمعي الباىلي؛ ككاف صاحب لغة ك ٫بو ك اماما ُب  كىو ابو سعید عبد ا٤بل :االصمعي  494

االخبار ك النوادر ك ا٤بلح ك الغرائب؛ ٠بع مسعر بن كداـ ك ا٢بمادين ك شعبة بن ا٢بجاج ك ركی عنو ابو 
 [170: 3]كفیات االعیاف  .بن سالـ ك عبد الرٰٞبن ابن اخیو عبد ا حاًب ك ابو عبید القاسم

، ابن منظور، االفريقي، انظر:   495 ، دار صادر، بّبكت، الطبعة الثالثة 254: 3لساف العرب، ٧بمد بن مكـر
 ، دار الكتب العريب، بدكف الطبع كالتاريخ 267: 1ا٤بغرب، ناصر بن عبد السید، ابو الفتح،  ،ق 1414
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ثر علی ك، كقیل الطیب ما تستطیبو النفس ك اال 500، كقیل ا٢بالؿ499، كقیل النظیف498الطاىر
ورة ُب النساء ككاية بزيادة منو فهي تعْب اية ا٤بائدة الف ىذه االية مذ م( كُب ر ك، قولو )ك ايدي501‘‘االكؿ

 . 502ك ا٤بائدة ففي النساء بالزيادة منو كُب ا٤بائدة بزيادتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا مالك، عن عبد الرٞبن بن القاسم، عن أبیو، عن حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ أخربن - 334
عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، قالت: خرجنا مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب بعض 
أسفاره، حٌب إذا كنا بالبیداء أك بذات ا١بیش انقطع عقد ٕب، فأقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم على 

سوا على ماء، فأتى الناس إٔب أيب بكر الصديق، فقالوا: أال ترل ما صنعت التماسو، كأقاـ الناس معو كلی
عائشة؟ أقامت برسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كالناس كلیسوا على ماء، كلیس معهم ماء، فجاء أبو 
بكر كرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاضع رأسو على فخذم قد ناـ، فقاؿ: حبست رسوؿ ا صلى 

لم كالناس، كلیسوا على ماء، كلیس معهم ماء، فقالت عائشة: فعاتبِب أبو بكر، كقاؿ: ما ا علیو كس
شاء ا أف يقوؿ كجعل يطعنِب بیده ُب خاصرٌب، فال ٲبنعِب من التحرؾ إال مكاف رسوؿ ا صلى ا 

ؿ ا آية فقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حْب أصبح على غّب ماء، فأنز »علیو كسلم على فخذم، 
، فقاؿ أسید بن ا٢بضّب: ما ىي بأكؿ بركتكم يا آؿ أيب بكر، قالت: فبعثنا البعّب الذم « التیمم فتیمموا

 .كنت علیو، فأصبنا العقد ٙبتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كىي  503‘‘ا٤بصطلقءاف ُب غزكة بِبكيقاؿ انو  ءالرب ُب التمهیدءابن عبد قاؿ’’بعض اسفاره( ءقولو )ُب
تو خوفنا كره الشیخاف ابن حجر ك بدر الدين العیِب تر كغزكة ا٤بريسیع اللٍب فیها قصة االفك كفیو ٕبث ذ 

                                                                                                              
 290: 1كتاب العْب   496
 3: 4عمدة القارم   497
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة 46: 2غريب ا٢بديث، عبد الرٞبن بن علي، ابن ا١بوزم،   498

 ـ 1985 .ق 1405االكلٰی 
،  دار النفائس للطباعة كالنشر، الطبعة الثانیة،  294: 1معجم لغة الفقهاء، حامد صادؽ، ٧بمد ركاس،  499

 ـ 1988 .ق  1408
 461: 7كتاب العْب   500
 3: 4عمدة القارم   501
 ال بزيادة لفظ منو .  502
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لالطناب، قولو )علی التماسو( الالـ للعلة ٗبعنی الجل التماسو ك ا٤ببعوث ُب التماسو اسید بن 

 .غّبه ك 504حضّب
ذك ا٢بلیفة بالقرب من ا٤بدينة من طريق  506 البیداء’’ 505نا بالبیداء( قاؿ ابن التْبكقولو )اذا  

رما٘ب: ك، كقاؿ ال509‘‘البیداء ادنی الی مكة من ذم ا٢بلیفة’’  508رمك، كقاؿ ابو عبید الب507‘‘مكة
باعجاـ الشْب وف التحتانیة ك كبفتح ا١بیم ك س 510البیداء بفتح ا٤بوحدة ك با٤بد ك ذات ا١بیش’’

 ٕب(ءرضي ا تعالٰی عنها، قولو )عقدءلمة اك للشك من عائشةكك  511‘‘موضعاف بْب ا٤بدينة ك مكة
فیقاؿ ءما ىو حسي كاما ا٤بعنومءذا ُب ٝبیعكالعْب ك ء بضم’’، قولو )يطعنِب( 512سر ىو القالدةكبال

                                                                                                              
 4: 4عمدة القارم   503
امرئ القیس ككاف ابوه حضّب فارس  بن كبن عتی ؾبن حضّب بن ٠با ىو ابو عیسٰی اسید :بن حضّب اسید  504

ك اسلم اسید قبل سعد بن  االكس ُب حركهبم مع ا٣بزرج ككاف لو حصن كاقم ككاف رئیس االكس يـو بعاث
معاذ علی يد مصعب بن عمّب با٤بدينة ككاف اسالمو بعد العقبة االكلٰی ككاف ابو بكر الصديق، رضي ا عنو 

 [240: 1]اسد الغابة  .يكرمو كال يقدـ علیو كاحدا ك يقوؿ انو ال خالؼ عنده
، الفقیو، توُب بصفاقس ك علی قربه قبة  ىو ابو عمرك عبد الواحد بن عمر، ابن التْب، ادث :ابن التْب  505

صغّبة مستطیلة ذات شكل خاص علی مقربة من ضريح الفريايب ك لو شرح علی صحیح البخارم ٠باه 
، 209: 1]تراجم ا٤بؤلفْب التونسیْب، ٧بمد ٧بفوظ .ا٤بخّب الفصیح ا١بامع لفوائد مسند البخارم الصٰحیح

 ـ[1994ة الثانیة دار الغرب االسالمي، بّبكت، لبناف، الطبع
 .ىي اسم االرض ملساء بْب مكة كا٤بدينة كىي الی مكة اقرب، تعد من الشرؼ اماـ ذم ا٢بلیفة :البیداء  506

 [ 523: 1]معجم البلداف 
 204: 6كوثر ا٤بعا٘ب ، 4: 4عمدة القارم  ، 432: 1فتح البارم البن حجر انظر:   507
عبد العزيز، البكرم، االندلسي، عالمة باالدب، مؤرخ جغراُب،  عبد ا بن ىو ابو عبید، :ابو عبید البكرم  508

لو معرفة بالنبات. نسبتو الی بكر بن كائل. صنف معجم ما استعجم من البالد كا٤بواضع، اشتقاؽ اال٠باء، 
شرح امثاؿ ايب عبید ك ٝبع كتابا ُب اعالـ نبوة نبینا، صلی ا علیو ك سلم، اخذه الناس عنو ك مات ُب 

]بغیة الوعاة ُب طبقات اللغويْب ك النحاة، جالؿ الدين السیوطي، عبد  .سنة سبع ك ٜبانْب ك اربعمائةشواؿ 
 ، ا٤بكتبة العصرية، لبناف بدكف الطبع كالتاريخ[49: 2الرٞبن بن ايب بكر، 

 290: 1معجم مااستعجم من ا٠باءالبالد ك ا٤بواضع   509
]كفاء الوفاء باخبار دار  .كة ك ا٤بدينة اك ىي كسط البیداءىي لقب ثنیة ا٢بفّبة من طريق م :ذات ا١بیش  510

 ق [1419، دار الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 82: 1ا٤بصطفٰی، علی بن عبد ا، السمهودم، 
 406: 2فتح ا٤بنعم  ، 59: 5شرح النوكم علی مسلم   511
 4:3عمدة القارم   512
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 ولو )ُب خاصرٌب(، ق513‘‘ي بالفتح فیهما كبالضم فیهماكا٤بشهور ك حءفیو بفتح العْب ىذا ىو 
كُب ركاية ابن ا٢بارث ’’لة ايضا، كبالفارسیة ]هتی گاه[ ك باالفغانیة ]تشي[ ك بالعربیة ىي الشا 

، 515ونْب عناءكل مرة تكُب  ءعاتبها بو قولوء، كُب الطربا٘ب من ٝبلة ما514قالدةءحبست الناس ُبءفقاؿ
ة ا٢بنو ك الشفقة كما كقع من العتاب دكف ايب الف قضیة االبو  ركعائشة فعاتبِب ابو بءتة ُب قوؿكك الن

كفیو ’’، 516‘‘لك انزلتو منزلة االجنيب كٓب تقل ايبذلك ُب الظاىر فلذبالقوؿ ك التاديب بالفعل مغاير ل
ره كاف ٥با زكج خوفنا علی خاطر النيب صلی  علیو كسلم من تغّبه علیها ذ كوی ا٤براة الی ابیها كاف  كش

ره ابن حجر، كفیو نسبة الفعل الی كانوا ال يوقظونو ذ كعلیو كسلم نائما ك  وف النيب صلی  كالعیِب اك ل
ن حالة كٓب ت لك كذعندىا اذا علم رضاه بءاف زكجهاكالسبب، كفیو جواز دخوؿ الرجل علی ابنتو كاف  

لك تاديب ذخارجة عن بیتو ك يلتحق بءبّبة متزكجةكانت  كلو   ا٤بباشرة، كفیو تاديب الرجل ابنتو ك
ا٢بركة اذ ٰبصل ءالصرب ٤بن نالو ما يوجبءديب كاف ٓب ياذف لو االماـ، كفیو استحبابلو تاءمن
517‘‘ركذا ا٤بصلي ك القارئ ك ا٤بشتغل بالعلم اك الذ كالتشويش للنائم ك ءبو

 ۔
ال منهما كقولو )فقاـ رسوؿ  صلی  علیو كسلم( كُب ركاية فناـ حتی اصبح ك ا٤بعنی متقارب الف  

ماء( ا١بار ك اجملركر متعلق بقاـ ك اصبح  غّب اف عند الصبح، قولو )علیكمن النـو   يدؿ علی اف قیامو
بطريق التنازع ك اصبح ٗبعنی دخل ُب الصباح، قولو )فانزؿ ا اية التیمم( ام اللٍب ُب سورة ا٤بائدة 

                                       
: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 185: 5خّبة العقبی )شرح سنن النسائی( ذ ، 433: 1فتح البارم البن حجر انظر:   513

 407: 2فتح ا٤بنعم  ،  206
 341: 1السنن الكربی للبیهقي   514
حدثنا القاسم بن عباد ا٣بطايب، ثنا ٧بمد بن ٞبید الرازم، ثنا سلمة بن الفضل، كإبراىیم بن نص الركاية:   515

ن عبد ا بن الزبّب، عن أبیو، عن عائشة رضي ا ا٤بختار، عن ٧بمد بن إسحاؽ، عن ٰبٓب بن عباد ب
٤با كاف من أمر عقدم ما كاف قاؿ أىل اإلفك ما قالوا، فخرجت مع النيب صلى ا علیو »عنها، قالت: 

كسلم ُب غزكة أخرل فسقط أيضا عقدم، حٌب حبس التماسو الناس، كاطلع الفجر، فلقیت من أيب بكر ما 
بنیة ُب سفر تكونْب عناء كبالء كلیس مع الناس ماء، فأنزؿ ا الرخصة بالتیمم، ، كقاؿ ٕب: يا « شاء ا

ا٤بعجم الكبّب، سلیماف بن اٞبد، الطربانی، . ]فقاؿ أبو بكر: أما كا يا بنیة إنك ٤با علمت مباركة
 [، مكتبة ابن تیمیة، القاىرة، الطبعة الثانیة بدكف التاريخ 121: 23ابوالقاسم، 

كإسناده ضعیف، القاسم بن عباد ٓب أقف لو على ترٝبة، ك٧بمد بن يث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: حكم ا٢بد 
 [4400: 6أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم( ] ٞبید ٨بتلف فیو، كابن إسحاؽ مدلس كقد عنعن.

 206: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 433: 1فتح البارم البن حجر انظر:   516
 6: 4عمدة القارم   517
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دكاء النا ال نعلم اف ام االيتْب عنت ءمعضلة ما كجدت ٥با منء: ىذه518قاؿ ابن العريب’’
ىي  520قاؿ القرطيب ، ك519ىي اية النساء اك اية ا٤بائدةءؿقاؿ ابن بطا رضي ا تعالی عنها، كءئشةعا

 522، ك اكرد الواحدم521ر الوضوءكاية النساء الف اية ا٤بائدة تسمی اية الوضوء ك لیس ُب اية النساء ذ 
 الماك 524، كقاؿ السفاقسي523‘‘ر اية النساء ايضاكُب اسباب النزكؿ ىذا ا٢بديث عند ذ 

ن كٓب ي ٮبا مدنیتاف ك ٥بم ك اية التیمم اما ا٤بائدة اك النساء كءاف الزماكملخصو اف الوضوء  ءطويال
ىو ءم التیممكونو متقدما متلوا الف حكر الوضوء لكنزلت اية التیمم ٓب يذ ءصالة قبل اال بوضوء فلما
وضوء ٍب نزؿ عند ىو فرض ال وف نزؿ اكال اكؿ االية ككقیل ٰبتمل اف ي الطارم علی الوضوء، ك

اف كوف الوضوء  كك ٰبتمل اف ي 525نتم مرضی﴾كىو ﴿كاف   ىو ٛباـ االية ك الواقعة اية التیمم كءىذه

                                       
رحل  ،ىو ابو بكر ٧بمد بن عبد ا، ا٢بافظ ا٤بشهور، االشبیٰل، االندلسي ا٤بعركؼ بابن العريب: ن العريباب  518

الی ا٤بشرؽ ك دخل الشاـ كلقي هبا ابا بكر ٧بمد بن الولید الطرطوشي ك تفقو عنده ك دخل بغداد ك ٠بع هبا 
ك ٜبانْب ٍب عاد الی بغداد ك  من ٝباعة من اعیاف مشائخها ٍب دخل ا٢بجاز فحج ُب موسم سنة تسع
ا٣بمیس لثماف بقْب ءكلد لیلة .صحب هبا ابا حامد الغزإب ك ابا بكر الشاشي ك غّبٮبا من العلماء ك االدباء

ٜباف ك ستْب ك اربعمائة ك توُب بالعدكة كدفن ٗبدينة فاس ُب شهر ربیع الثا٘ب سنة ثالث ك ءمن شعباف سنة
 [ 297: 4]كفیات االعیاف  .الیٰ اربعْب ك ٟبسمائة، رٞبو ا تع

 468: 1شرح البخارم البن بطاؿ   519
ىو ٧بمد بن اٞبد بن ايب بكر، ابو عبدا، القرطيب، االماـ، العالمة،صاحب التفسّب، كتوُب سنة  :القرطيب  520

احدی كسبعْب كست مائة ٗبصر كلو كتاب االسنی ُب ا٠باء ا ا٢بسنی ككتاب التذكرة كاشیاء تدؿ علی 
 [87: 2]الواُب بالوفیات، .امامتو ككثرة اطالعو

، دار الكتب ا٤بصرية، القاىرة، الطبعة  233: 5تفسّب القرطيب ، ٧بمد بن اٞبد، القرطيب، ابو عبد ا،   521
 ـ 1964 .ق 1384الثانیة 

 .ق 1412، دار االصالح،الدماـ، الطبعة الثانیة، 154: 1اسباب نزكؿ القراف، علی بن اٞبد، الواحدم،   522
 ـ1992

 207: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 511: 1فیض البارم  ،  221: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا انظر:   523
ىو ابو اسحاؽ ، ابراىیم بن ٧بمد، برىاف الدين السفاقسي، ٫بوم، مفسر، من فقهاء ا٤بالكیة،  :السفاقسي  524

]معجم ا٤بفسرين،  .تی ك درس سنْبتفقو ُب ٔباية ك رحل الی ا٤بشرؽ فاخذ عن علماء مصر ك الشاـ ك اف
، مؤسسة نويهض الثقافیة للتالیف ك الَبٝبة ك النشر، بّبكت، لبناف، الطبعة الثالثة،  19: 1عادؿ نويهض، 

 ـ [1988 .ق 1409
  6:  5، سورة ا٤بائدة34: 4سورة النساء  525
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لو ء قلت’’اف ىو ا٤بقصود، كقاؿ الشیخ العیِب: كبالسنة ال بالقراف ٍب انزال معنا فعربتو عائشة بالتیمم اذ  
بن ءا٢بارث عن عبد الرٞبنءحديث عمر بنٝبعو ُب ءُب 526ر ا٢بمیدمكره ابو بككقف ىٔوالء علی ما ذ 
فیو نزلت ﴿يا ايها الذين امنوا اذا  ر ا٢بديث، ككعائشة رضي ا تعالٰی عنها فذ ءالقاسم عن ابیو عن

٤با  527ركف﴾كم تشكم﴾ االية، الی قولو تعالی ﴿لعلكم ك ايديكقمتم الی الصالة فاغسلوا كجوى
528‘‘رٲبةكالی ىذا اذ تال بقیة ىذه االية الاف البخارم اشار كاحتاجوا الی ىذا التخرص، ك  

 ۔
قولو )فتیمموا( اما بصیغة  االمر بدؿ اك بیاف الية التیمم ام انزؿ ا فتیمموا اك بصیغة ا٤باضي ام 

ركاية ءفاف قلت: ُب’’فتیمم الناس بعد نزكؿ اية التیمم، قولو )اسید بن حضّب( ٮبا بصیغٍب التصغّب، 
البعّب فاصبنا العقد ك بینهما ءُب ركاية مالك فبعثنا فبعث رجال فوجدىا، كىشاـ ءعبد ا بن ٭بّب عن

فال تعارض حینئذو، ءتضاد؟ قلت: اجاب العیِب بااهما كاقعتاف ُب الركاية االكلی عقد كُب االخری قالدة
اك الركاة باناس يعِب اسیدا ءعادتو فعرب بعضكبعث رجال يعِب امّبا علی ٝباعة  ءوف قولوكك ٰبتمل اف ي

لك النيب صلی ا علیو كسلم ذوف قولو فوجده تعِب بكاصحابو، ك بعضهم برجال يعِب ا٤بشار الیو اك ي
ُب ءاف راس ا٤ببعوثْبكقالو دكف غّبه، قلت: النو  ءا٤ببعوث، فاف قلت: ما معنی قوؿ اسید ماءال الرجل

  ۔529انتهی ‘‘ضاعءطلب العقد الذم
ات السابقة علیها، فاف كم بل ىو مسبوقة بالرب كتكربكة باكؿ بر م( ام ما ىذه الكتكىي باكؿ بر ءقولو )ما

ورة لفظنا كن مذ كورة، قیل ُب ا١بواب: ااها كاف ٓب تكر الف الربكة لیست ٗبذ كقیل: يلـز االضمار قبل الذ 
ما، كُب ركاية ىشاـ االتیة كورة حكوف مذ كن القرينة ا٢بالیة ك ا٤بقالیة تدالف باف الضمّب راجع الیها فتكل

ُب ركاية عمرك  ك’’رىینو اال جعل ا للمسلمْب خّبا، كم امر تك الباب الذم بعده فو ا ما نزؿ بُب

                                       
اخذ عن ابن عنیینة  .هاء ادثْبىو عبد ا بن الزبّب، القرشي، االسدم ككاف من الفق:  ابو بكر ا٢بمیدم  526

كاف اٞبد بن حنبل يعظمو ك يفضلو   .ك ىو صاحبو ك ا٤بتحقق بو  ك عنده عن ككیع ك ايب معوية كالناس
]االنتفاء ُب فضائل الثالثة االئمة  .ك توُب ُب ربیع االكؿ  سنة تسع عشرة ك مائتْب .علی اصحاب ابن عیینة

 [104: 1الفقهاء 
 6 :5سورة ا٤بائدة  527
 5: 4عمدة القارم   528
 5: 4عمدة القارم   529
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٥با ءاف النيب صلی ا علیو قاؿ 530ُب تفسّب اسحاؽ البسٍب م، ككلقد بارؾ ا للناس فیءبن ا٢بارث
بك امر ءو ا ما نزؿالباب الذم بعده فءُب ركاية ىشاـ االتیة ُب قالدتك، كءيوما ما اعظم بركة

٨برجنا ك جعل فیو للمسلمْب ءاح اال جعل ا لك منوكُب الن جعل ا للمسلمْب خّبا، كءرىینو االكت
العقد ءذىب الی تعدد ضیاعءقصة االفك، ففیو دلیل منءانت بعدكباف ىذه القصة   يشعرىذا  بركة ك
ُب غزكة بِب  غزكة ذات الرقاع ك ُبء، كقاؿ سقط عقد عائشة531االخبارم بن حبیبءلك ٧بمدذجـز ب

انت قصة ك 533ت اقدـ فقاؿ الداكدمناكاية ىاتْب الغزكتْب   مكاختلفوا ُب ا’’، 532‘‘ا٤بصطلق
رضي ا تعالٰی ءمن حديث ايب ىريرةءقد ركی ابن ايب شیبة لك، كذُب غزكة الفتح ٍب تردد ُب ءالتیمم

غزكة بِب ا٤بصطلق ءفهذا يدؿ علی تاخرىا عنءیف اصنع ا٢بديثكنزلت اية التیمم ٓب ادر  ءعنو قاؿ ٤با
 ۔534‘‘ىي بعدىا بال خالؼ السنة السابعة كءاف ُبكالف اسالـ ايب ىريرة  

قولو )فبعثنا البعّب( ام اثرناه ك اقمناه )فاصبنا العقد ٙبتو( ام كجدناه ٙبتو، كفیو دلیل علی انو صلی  
عقد، كفیو انو يستوم فیو الصحیح ك ا٤بريض ك اف الكعلیو كسلم ٓب يعلم الغیب ك اال ٓب ٱبف علیو م

ادث كا١بنب كال ٱبالف عنو اال عمر بن ا٣بطاب كابن مسعود كٓب يعرج الی قو٥بما احد النو ٨بالف 
اختلفوا ُب  ىذا متفق علیو، ك التیمم ُب السفر كءكفیو جواز ’’لالية ك السنة، كيركی رجوعهما عنو، 

ر ك ا٢بضر اذا كجد العذر اك خوؼ فوت الوقت كىذا قوؿ ايب ا٢بضر فقاؿ مالك ال فرؽ ُب السف

                                       
ىو اسحاؽ بن ابراىیم البسٍب،  ٠بع من ٧بمد بن الصباح البزار ك طبقتو ك ىو منسوب الی  :اسحاؽ البسٍب  530

كعاش الی  .حدث عنو ابو حاًب بن حباف البسٍب ك غّبة .مدنیة بست من اقلیم سجستاف كراء ناحیة ىراة
 [140: 14عالـ النبالء ]سّب ا. ٫بو الثالث مائة

كاف من علماء   .ىو ابو جعفر ٧بمد بن حبیب، ا٥بامشي، االخبارم، البغدادم :٧بمد بن حبیب االخبارم  531
اللغة ك الشعر ك االخبار ك االنساب ك ال يعرؼ ابوه  ك حبیب امو ك توُب بسامراء ُب ذم ا٢بجة سنة ٟبس 

 ‘‘كاتب جليب’’حوؿ، مصطفی بن عبد ا ا٤بعركؼ ب ]سلم الوصوؿ الی طبقات الف .ك اربعْب ك مائتْب
 ـ بدكف الطبع[2010، مكتبو ارسیكا، استنبوؿ، تركیا، 117: 3، ‘‘حاجي خلیفة’’ك 

 190: 5ذخّبة العقبٰی شرح سنن النسائی  ، 434: 1فتح البارم البن حجر انظر:    532
ا٤بالكیة با٤بغرب، ك ا٤بتسمْب ُب العلم ىو ابو جعفر اٞبد بن نصر الداكدم االسدم من ائمة  :الداكدم  533

كاف بطرابلس ك هبا املی كتابو ُب شرح ا٤بوطا ٍب انتقل الی تلمساف ككاف   .اجملدين للتالیف، اصلو من ا٤بسیلة
: 7]ترتیب ا٤بدارؾ ك تقريب ا٤بسالك .فقیها فاضال مؤلفا ٦بیدا، لو حفظ من اللساف ك ا٢بديث ك النظر

103] 
 5: 4عمدة القارم   534
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ا٤باء ُب ا٢بضر مع خوؼ ءاذا عدـ 535حنیفة ك ٧بمد، كقاؿ الشافعي ايضا ك اللیث ك الطربم
، ك ايضا فیو جواز السفر بالنساء عند االمن ُب ا١بهاد ك غّبه، كفیو حرمة االمواؿ ك 536‘‘الوقتءفوت

ن العقد اثِب عشر درٮبا، كفیو جواز االستعارة ك جواز السفر هبا عند عدـ ضیاعها، كاف قلت النو قیل ٜب
اذف صاحبها، ك ايضا فیو جواز اٚباذ النساء ا٢بلي ٘بمال الزكاجهن ك جواز كضع الرجل راسو علی 

 .ك ابیهافخذ امراتو، كفیو جواز احتماؿ ا٤بشقة الجل ا٤بصلحة كفیو فضیلة عائشة 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن سناف ىو العوقي، قاؿ: حدثنا ىشیم، قاؿ: ح كحدثِب سعید بن النضر،  - 335
قاؿ: أخربنا ىشیم، قاؿ: أخربنا سیار، قاؿ: حدثنا يزيد ىو ابن صهیب الفقّب، قاؿ: أخربنا جابر بن 

يب صلى ا علیو كسلم قاؿ: " أعطیت ٟبسا ٓب يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب عبد ا، أف الن
مسّبة شهر، كجعلت ٕب األرض مسجدا كطهورا، فأٲبا رجل من أمٍب أدركتو الصالة فلیصل، كأحلت ٕب 
ا٤بغاٖب كٓب ٙبل ألحد قبلي، كأعطیت الشفاعة، ككاف النيب يبعث إٔب قومو خاصة كبعثت إٔب الناس عامة 

" 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فاف قیل ُب حديث مسلم ’’قولو )اعطیت ٟبسنا( التنوين فیو عوض عن ا٤بضاؼ الیو ام ٟبس خصاؿ، 
ث ا٢بديث، كفیو من حدي 537لمكمن حديث ايب ىريرة فضلت علی االنبیاء بست اعطیت جوامع ال

تابنا تزيد كصنف ُب خصائصو   540حتی قیل اف السیوطي 539‘‘فضلنا علی الناس بثالث 538حذيفة
                                       

ىو ٧بمد بن جرير، ابو جعفر، الطربم، صاحب التفسّب الكبّب ك التاريخ الشهّب ككاف اماما ُب  :الطربم  535
ككاف ثقة ُب  .فنوف كثّبة منها التفسّب ك ا٢بديث ك الفقو ك التاريخ ك غّب ذلك ككاف من االئمة اجملتهدين

الشّبازم ُب طبقات الفقهاء ُب ٝبلة نقلو ك تارٱبو اصح التواريخ ك اثبتها ك ذكر الشیخ ابو اسحاؽ 
 [191: 4]كفیات االعیاف  .اجملتهدين

 7: 4عمدة القارم   536
 523مسلم، كتاب ا٤بساجد ك مواضع الصالة، رقم ا٢بديث: ءصحیح  537
 522مسلم، كتاب ا٤بساجد ك مواضع الصالة، رقم ا٢بديث: ءصحیح  538
 8: 4عمدة القارم    539
ايب بكر، جالؿ الدين، ابوالفضل، شیخ االسالـ، ا٢بافظ ، ا٤بسند، ا٤بدقق، ىو عبد الرٞبن بن  :السیوطي  540

اقق، االماـ، الشیخ العالمة،الشافعي، صاحب ا٤بؤلفات ا١بامعة كا٤بصنفات النفعة كلد بعد ا٤بغرب لیلة 
كلٰی ك توُب ُب سحر لیلة ا١بمعة تاسع عشر ٝبادی اال .االحد مستهل رفب سنة تسع ك اربعْب ك ٜبا٭بائة

سنة احدٰی عشرة ك تسعمائة ُب منزلو بعد اف ٛبرض سبعة اياـ بوـر شديد ُب ذراعو االيسر ك قد استكمل 
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تبهم يعارض بعضهم بعضا )ٗبسّبة شهر( النو ٓب كْب ُب  فثّب من ا٤بصنكك عد خصائصو   ئةعلی ا٤با
ا( كن بینو ك بْب اعدائو ا كي ام موضع السجود ام ال ’’ثر منها، قولو )ك جعلت ٕب االرض مسجدن

ىو من  غّبه، ك ٰبتمل اف يراد بو ا٤بسجد االصطالحي ا٤ببِب للصالة ٦بازنا كءمنها ٗبوضع دكفءصٱبت
اف قبلو ا٭با ابیحت كك  ’’ 541‘‘لكذءا٤بسجد ُبكانت  كجازت الصالة ُب ٝبیعها  ء٦باز التشبیو النو ٤با
قبلي ا٭با  ءناف مكعمرك بن شعیب ك  ءما ُب ركايةكالبیع ك الصوامع  كن ٨بصوصة  ك٥بم الصالة ُب اما 

تو الصالة ك، فاف قیل اف عیسی علیو السالـ يسیح ك يصلي حیث ادر 542‘‘نائسهمكُب  ءانوا يصلوفك
 فما كجو التخصیص؟ 

ن لعیسی علیو السالـ اال ا٤بسجد دكف الطهور كقلت: كجو التخصیص ٦بموع ا٤بسجد ك الطهور كٓب ي
رط ك لذا زيدت الفاء ُب خربه كما زائدة ام مبتدا متضمن ٤بعنی الش’’ام التیمم، قولو )فاٲبا رجل( 

ال ترابنا ك كجد شیئا من اجزاء االرض فانو  ید العمـو يدخل ُب ىذه الصیغة من ٓب ٯبد ماء ككلتا 
فلم ٯبد ءُب ركاية ايب امامة عند البیهقي فاٲبا رجل من امٍب اتی الصالة بو كىذا ا٢بديث ٨بتصر كءيتیمم

 ۔543‘‘كجد االرض طهورنا ك مسجداءماء

قولو )فلیصل( خرب ا٤ببتدا قیل معناه فلیصل بعد اف يتیمم لیناسب االمرين ا٤بسجد ك الطهور، قولو )ك 
ا٤بغاٖب ٝبع مغنم كٮبا ٗبعنی كىي ماؿ حصل من كاحلت ٕب الغنائم( كُب ركاية ا٤بغاٖب كىي ٝبع غنیمة  

من ٓب ئوذف لو ُب ءهمتقدـ علی ضربْب منءاف منك’’ :544اب، قاؿ ا٣بطايبكفار باٯباؼ خیل اك ر كال
لوه ك كن اذا غنموا شیئا ٓب ٰبل ٥بم اف يا كفیو لءمغاٖب، ك منهم من اذف فیو لوءن ٥بمكفلم تءا١بهاد

                                                                                                              
]الكواكب السائرة باعیاف ا٤بائة العاشرة،  .من العمر احدی ك ستْب سنة ك عشرة اشهر ك ٜبانیة عشر يوما

 .ق 1418ناف، الطبعة االكلٰی، ، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لب231: ٧1بمد بن ٧بمد، ٪بم الدين، 
1997] 

 437: 1فتح البارم البن حجر    541
 [437: 1]فتح البارم البن حجر  .ىذا قوؿ ا٣بطايب   542
 438: 1فتح البارم البن حجر  ، 608: 2،  326: 1السنن الكربی للبیهقي انظر:   543

: 1ريج أحاديث منار السبیلإركاء الغلیل ُب ٚب. ] إسناده صحیح , كركاه أٞبد بنحوهحكم ا٢بديث:  
316]  

ىو ٞبد بن ٧بمد ، ابو سلیماف ، البسٍب؛ كاف ٧بدثا فقیها اديبا، لو النصانیف البعیدة منها: اعالـ  :ا٣بطايب  544
]كفیات  .كالسنن ُب شرح صحیح البخارم كغريب ا٢بديث كمعآب السنن ُب شرح ايب داكد ك غّب ذل

 [214: 2االعیاف 
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یف يشاء ك االكؿ اصوب ك، كقیل ا٤براد انو خص بالتصرؼ ُب الغنیمة يصرفها  545جاءت نار فاحرقتو
عن الغّب ءفعل ا٣بّب ك ترؾ الضرر ءٔواؿىو س’’)الشفاعة(  546‘‘كىواف من مضی ٓب ٙبل ٥بم الغنائم اصال

ا٤براد  االقرب اف الالـ فیها للعهد ك’’ابن دقیق العید: ء، قاؿ547‘‘الضراعةءالجل الغّب علی سبیل
ذرة من اٲباف ءقیل الشفاعة الخراج من ُب قلبو ك’’، 548‘‘یما يساؿفيرد ءالشفاعة اللٍب اختص هبا انو ال

 عدـ دخو٥بم النار، كءیشفع ُبفقیل قـو استوجبوا النار  ١بنة، كقیل ُب رفع الدرجات ُب ا من النار، ك
 ۔549‘‘حسابءقیل ادخاؿ قـو ا١بنة بغّب 

)ك بعثتي الی الناس عامة( ام لقومو ك لغّبىم من العرب ك العجم ك االسودك االٞبر بدلیل قولو تعالی 
ذم غبار جائز، كعندنا ٯبوز  اعلم ااهم اتفقوا علی اف التیمم بَباب 550 افة للناس[ك] كما ارسلناؾ اال  

من ءتدركو الصالة ُب موضعءك دلیلنا حديث الباب اذا قد’’ 551التیمم ٗبا ىو من جنس االرض،
، كىذا بعینو مذىب مالك بل مذىبو اكسع اذ 552‘‘علیها بل رمل اك جص اكغّبٮباءاالرض ال تراب

كزاعي، ك نقل عن ابن علیة كابن  ذا قاؿ بو الثورم ك االكاالجر ك كٯبوزه با٢بشیش ك الشجر ك ا٤بطبوخ  
یساف جوازه با٤بسك ك الزعفراف، ك عن اسحاؽ منعو بالسباخ كعند ايب حنیفة رٞبو ا ٯبوز ٗبا ىو ك

الَباب ك الرمل ك ا٢بجر االملس ا٤بغسوؿ ك ا١بص ك النورة ك الزرنیخ ك كما مر  كمن جنس االرض  
ود ك االبیض ك ا٢بائط ا٤بطْب ك اجملصص ك الیاقوت ربيت ك التوتیا ك الطْب االٞبر ك االسكحل ك الكال

 553ّبكزج ك ا٤برجاف ك االرض الندية ك الطْب الرطب ك ا٤بلح ا١ببلي،فك الزبرجد ك الزمرد ك البلخش ك ال

                                       
 334 :1اعالـ ا٢بديث   545
  438: 1فتح البارم البن حجر   546
 10: 4عمدة القارم   547
 53: 1احكاـ االحكاـ  ، 438: 1 البن حجرفتح البارم انظر:    548
 10: 4عمدة القارم   549
 28: 34سورة سبا   550
 6: 1بداية ا٤ببتدم  ، 41: 1ٙبتفة الفقهاء انظر:   551
 10: 4عمدة القارم   552
 531: 1البناية شرح ا٥بداية   553
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ال يصح با٤بلح علی االصح، كال ٯبوز بالزجاج، كٯبوز باالجر ُب ظاىر الركاية،  554كُب قاضي خاف
الشجر ك ا٢بشیش اك ينطبع ك كل ما ٰبَبؽ ك يصّب رمادنا  ك قیل  وف مدقوؽ ٍبكاف ي رخيككشرط ال

ا٢بديد ك الرصاص فلیس من جنس االرض، كقاؿ ابو يوسف اال بالَباب ك الرمل، كقاؿ الشافعي كيلْب  
بَبابنا منبتنا بدلیل  555ك اٞبد ال ٯبوز اال بالَباب ا٤بنبت الاهما ئوكلوف قولو تعالی﴿فتیمموا صعیدا طیبا﴾

ن طیبة كىو ركاية عن ايب كفاذا ٓب تنبت ٓب ت556عالی ﴿ك البلد الطیب ٱبرج نباتو باذف ربو﴾قولو ت
م ك لنا اف الصعید اسم ٤با يصعد علی كجو كم بارضكم السالـ علیكيوسف ك زاد علیو الرمل لقولو علی

 لفظ مشَبؾ بْب ا٤بنبت ك ‘‘ك الطیب’’االرض فدخلت فیو االرض كما ُب راسها من جنس االرض 
ن كیحمل علیو قاؿ تعالی ]ك لفا٢بالؿ ك الطاىر كا٤براد ىهنا الطاىر بقرينة اف التیمم شرعت للتطهّب 

ك مذىب الشافعي ك اٞبد ال ٯبوز اال بالَباب ’’ره ُب ا٥بداية، كُب العیِب كىذا ما ذ  557 م[كيريد لیطهر 
ا ك  لهاكلنا االرض  ءك احتجا ٕبديث حذيفة عند مسلم ك جعلت 558‘‘الذم لو غبار مسجدن

ال  قاؿ القرطيب ك ك’’یجاب بانو تفرد بو ابومالك هبذا اللفظ، ف 559ره مسلمكتربتها لنا طهورنا ذ ءجعلت
ٓب ٱبرج ىذا ا٣برب شیئا  م ككتناكلو العمـو عن ا٢بءلو فاف التخصیص اخراج ماءلك ٨بصصذيظن اف 
ا ٩با تنالو االسم االكؿ معءكا٭با عْب ف من قبیل قولو تعالی ﴿فیهما اكف560‘‘مكموافقتو ُب ا٢بءكاحدن

ك اٞبد باسناد  562ر البیهقيكاف ما فیو تراب ك غّبه، كقیل ذ كل مككقیل تربة  561فاكهة ك٬بل ك رماف﴾

                                       
ىو حسن بن منصور، ابو ااسن، قاضي خاف، العالمة، شیخ ا٢بنفیة، البخارم، صاحب  :قاضي خاف  554

كركی  .٠بع الكثّبمن االماـ ظهّب الدين ا٢بسن بن علي كابراىیم بن عثماف ك املی ٦بالس كثّبة .التصانیف
 [386: 15ّب اعالـ النبالء ]س .عنو ٝباؿ الدين ٧بمود بن اٞبد كبقي الی سنة تسع ك ٜبانْب ك ٟبس مائة

 6: 5، سورة ا٤بائدة  43: 4سورة النساء   555
 58: 7ورة االعراؼ س  556
 6: 5سورة ا٤بائدة   557
 10: 4عمدة القارم   558
  522صحیح مسلم، كتاب ا٤بساجد، رقم ا٢بديث:   559
 10: 4عمدة القارم   560
 68: 55سورة الرٞبن   561
ر، البیهقي، ا٢بافظ الكبّب ا٤بشهور، الفقیو الشافعي من كبار اصحاب ىو اٞبد بن ا٢بسْب، ابو بك :البیهقي  562

اخذ الفقو عن ناصر بن ٧بمد ا٤بركزم كغلب علیو ا٢بديث ك  .ا٢باكم ايب عبد ا ابن البیع ُب ا٢بديث
 [ 76: 1]كفیات االعیاف  .اشتهر بو ك رحل ُب طلبو الی العراؽ ك ا٢بجاز ك ٠بع ٖبراساف من علماء عصره
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ونو ك، ك ا١بواب علی اف لفظ الَباب ُب ا٢بديث ل563حسن من حديث علي جعل الَباب ٕب طهورنا
ية لیس ا٠با للَباب فقط بل لوجو ور ُب االكونو ٨بصصا بو علی اف الصعید ا٤بذ كن ك اغلب ال لكام

 اف اك صخرنا ال تراب علیو اك غّبه انتهی، اقوؿ: فهذا ا١بواب يغنینا عن سائر االجوبة.كاالرض ترابنا  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إذا لم يجد ماء وال ترابا
حدثنا زكرياء بن ٰبٓب، قاؿ: حدثنا عبد ا بن ٭بّب، قاؿ: حدثنا ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن  - 336

عائشة، أاها استعارت من أ٠باء قالدة فهلكت، فبعث رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم رجال فوجدىا، 
لم، فأنزؿ ا فأدركتهم الصالة كلیس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كس»

فقاؿ أسید بن حضّب لعائشة: جزاؾ ا خّبا، فوا ما نزؿ بك أمر تكرىینو، إال جعل ا « آية التیمم
 ذلك لك كللمسلمْب فیو خّبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باباب اذا ٓب ٯبدماء كال ترا

كىو ٨بتلف فیو علی اربعة اقواؿ: ك االصح عندنا انو ٯبب علیو اف يصلي ’’ك جوابو ىل يصلي اـ ال، 
، يصلءٓب كصلی ا سواء القضاءءٯبب علیو الصالة بل يستحب ك ٯبب علیوءك يعیدىا، كالثا٘ب: انو ال

الرابع: ٘بب  یفة، كونو ٧بدثنا ك ٘بب علیو االعادة كىو قوؿ ايب حنكالصالة لءالثالث: ٙبـر علیو ك
، كىوىذا ا٢بديث 565‘‘ىو اقوی االقواؿ دلیال ك 564ىو مذىب ا٤بز٘ب ال ٘بب االعادة ك الصالة ك
ر ُب ىذا الباب فانو ما نقل احد اف النيب صلی  علیو كسلم امر باعادة مثل ىذه الصالة، كالذم يذ 

در علی ا٤باء كال علی الصعید ٓب يقءل منكمن مذىب مالك اف  ءي: ك الصحیحككقاؿ ابن بطاؿ ا ٤بال
منداد كىو ءز ذا قاؿ ابن خواك، ك 566ال اعادة علیو قیاسنا علی ا٢بائض الوقت انو ال يصلي كءحتی خرج

                                       
، مؤسسة 156: 2مسند اٞبد ، اٞبد بن ٧بمد بن حنبل،  ، 328: 1السنن الكربی للبیهقي انظر:   563

 ـ 2001 .ق 1421الرسالة، الطبعة االكلٰی 
 [ 522، رقم ا٢بديث: 371: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح مسلم 

 عنو؛ ىو من اىل مصر ىو ا٠باعیل بن ٰبیی، ابو ابراىیم، ا٤بز٘ب، صاحب االماـ الشافعي رضي ا  :ا٤بز٘ب  564
ك كاف زاىدا عا٤با ٦بتهدا ك ىو غماـ الشافعْب ك اعرفهم بطرقو ك فتاكيو كصنف كتبا كثّبة ُب مذىب االماـ 

 [217: 1]كفیات االعیاف  .الشافعي
 414: ٬2بب االفكار  ، 12: 4عمدة القارم  ، 103: 3شرح النوكم علی مسلم  انظر:   565
 471: 1شرح البخارم البن بطاؿ   566



105 
 

یف اجعلو ك، كقاؿ ابو عمر   567ىو الصحیح عن مالك كءمذىب مالك، ك ركاه ا٤بدنیوفءالصحیح من
ركم عن ءیْب فلعلو قیاسو علی ماكلصحیحا، ك ا١بمهور علی خالفو، ك عامة الفقهاء ك ٝباعة ا٤با

قاؿ ك االسّب ك ءٍب 568الصالة حتی خرج الوقت انو ال اعادة علیوءیمن حبسو الوإب ك منعو منفءمالك
الوقت حتی ٯبد ءيصلي كاف خرجءال يستطیع التیمم ال ال ٯبد من يناكلو ا٤باء كءا٤بغلوؿ ك ا٤بريض الذم
ذا ك االخر يصلي ك اعاد اذا كركايتاف احدٮبا ىء، ك عن الشافعي569سبیالءالی الوضوء ك التیمم

 ٓبء ال ترابنا نظیف ا٤بصر اذا ٓب ٯبد ماء كءقاؿ ابو حنیفة ُب ابوس ُب ىو ا٤بشهور عنو، ك ك 570قدر
، كقاؿ ابو عمر اما 573ال اعادة علیو 572، كقاؿ ابن القاسم571يصل ك اذا كجد ترابنا صلی ك اعاد

، ‘‘ 574ما ىو ك اعاد اذا قدر علی الطهارةكال علی الصعید صلی   ك قالوا اف ٓب يقدر علی ا٤باءءالزمن
ُب ابوس ُب ا٤بصر ال يتیمم كال يصلي كاف كجد ترابنا النو ال ٯبوز عنده التیمم ُب  575كقاؿ زفر

تو الصالة ك لیس معو ك، قولو )رجال( كىو اسید بن حضّب، قولو )فادر 577ره العیِبكذا ذ كى  576ا٢بضر

                                       
، مركز الشیخ  ايب ا٢بسن الندكم للبحوث  458: 2بذؿ اجملهود ، الشیخ خلیل اٞبد السهارنفورم،   567

 ـ2006 .ق 1427كالدراسات االسالمیة، ا٥بند، الطبعة االكلٰی 
 414: ٬2بب االفكار   568
 458: 2بذؿ اجملهود  ، 12: 4عمدة القارم انظر:   569
 415: ٬2بب االفكار   570
التمهید ٤با ُب ا٤بؤطا من ا٤بعا٘ب كاالسانید ، يوسف بن عبد ا ، القرطيب،  ،  306: 1االستذكار انظر:   571

 ق بدكف الطبعة 1378، كزارة عمـو االكقاؼ كالشؤكف االسالمیة، ا٤بغرب، 276: 19
لم ك تفقو باالماـ ىو عبد الرٞبن بن القاسم، ابو عبد ا، الفقیو ا٤بالكي، ٝبع بْب الزىد ك الع :بن القاسما  572

مالك رضي ا عنو ك صحب مالكا عشرين سنة كانتفع بو اصحاب مالك بعد موت مالك ك ىو صاحب 
ككلد ُب سنة اثنْب ك ثالثْب ك مائة ك   .ا٤بدكنة ُب مذىبهم  ك ىي من اجل كتبهم ك عنو اخذىا سحنوف

: 3]كفیات االعیاف  .صفر ٗبصرئة لیلة ا١بمعة لسبع لیاؿ مضْب من ٗ  توُب سنة احدٰی ك تسعْب ك ما
129 ] 

 415: ٬2بب االفكار   573
 12: 4عمدة القارم   574
ىو زفر بن ا٥بذيل، ابوا٥بذيل، الفقیو ا٢بنفي؛ كاف قد ٝبع بْب العلم ك العبادة، ككاف من اصحاب  :زفر  575

ة، رٞبو ا ككانت كالدتة سنة عشر ك مائة ك توُب ُب شعباف سنة ٜباف ك ٟبسْب ك مائ .ا٢بديث كالفقو
 [ 317: 2]كفیات االعیاف  .تعالیٰ 

  306:  1االستذكار   576
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فاف قیل ا٢بديث ال يدؿ علی عدـ كجود الَباب مع اف ُب الَبٝبة كال ترابنا، قیل ُب ’’، ماء( كفیو التطبیق
اف كال ترابنا ف ااهم ٓب ٯبدكا ماء ككبو فءٓب يتیمموا ايضا لعدـ علمهم صلوا بال كضوء كءا١بواب ااهم ٤با

من ف، ك منهم ك، فاف قلت: ركی الطحاكم فمنهم من تیمم ال578‘‘م العدـ ُب حقهمكمو حكح
لك الی رسوؿ  صلی  علیو كسلم فنزلت اية ذب ك بعضهم تیمم علی جلدة فبلغ كتیمم الی ا٤بن

ال تیمم لعدـ كعندىم  ءالتیمم ا٤بختلفءكقد قلتم ااهم ٓب يتیمموا، قلت: ىذا’’انتهی،  579التیمم
قد صرح بو  ، قولو )فصلوا( ام بغّب طهور ك‘‘ 580طهورءااهم صلوا بغّب كالنص حینئذو فصاركا  ءنزكؿ

رنا كم من عىًدـ ا٤باء ك الَباب يصلي علی حالو ، كقد ذ ك، ك يستفاد منو ام ح581صحیح مسلمءُب
 م مرارنا.كر فانو ال يستطاع العلم براحة ا١بسم، ك لقد كصینا كا٣بالؼ انفنا فتذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب التیمم في الحضر، إذا لم يجد الماء، وخاف فوت الصالة
من »كأقبل ابن عمر: « ُب ا٤بريض عنده ا٤باء، كال ٯبد من يناكلو يتیمم»كبو قاؿ عطاء: كقاؿ ا٢بسن: 

 «أرضو با١برؼ فحضرت العصر ٗبربد النعم فصلى، ٍب دخل ا٤بدينة كالشمس مرتفعة فلم يعد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 الصالةءا٤باء ك خاؼ فوتءالتیمم ُب ا٢بضر اذا ٓب ٯبدءباب
ا٤باء الطالؽ النص ال لفوت ٝبعة اك كقت ءُب االمصار اذا ٓب ٯبدءجوابو يتیمم فعندنا ٯبوز التیمم

كقاؿ عطاء اذا  ’’، 582اء كٯبوز عند فوت جنازة اك عیدالاهما يفوتاف  الی خلف كىو الظهر ك القض
 الصالة فتیمم كءماء فانتظر ا٤باء فاف خفت فوتءنت ُب ا٢بضر ك حضرت الصالة ك لیس عندؾك

ثالث: ءٯبوز اال ُبءُب شرح الطحاكم التیمم ُب ا٤بصر ال قوؿ عطاء قاؿ الشافعي كب، ك 583صل
العید، كالثالث: عند ءصالةءعند خوؼ فوت الثانیة: احداىا اذا خاؼ فوت صالة ا١بنازة، ك

                                                                                                              
 12: 47عمدة القارم   577
 11: 4عمدة القارم   578
 111: 1شرح معا٘ب االثار   579
 11: 4عمدة القارم   580
 367صحیح مسلم، كتاب ا٢بیض، باب التیمم،رقم ا٢بديث:    581
 38: 1ٙبفة الفقهاء   582
 148: 1مصنف ابن ايب شیبة    583
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: ال ٯبوز التیمم لفقد ا٤باء ُب ا٤بصر 585قاؿ التمرتاشي ك 584االغتساؿ،ءا١بنب من الربد بسببءخوؼ
كعند ايب حنیفة يستحب التاخّب لراجي ا٤باء لیقع ’’ك دلیلنا ما قلنا اف النص مطلق  ‘‘ 586النو نادر
اؼ فوت الوقت تیمم، كُب شرح االقطع التاخّب عند ايب مل الطهارتْب، ك عن ٧بمد اف خكاالداء با 

رضي ا تعالٰی عنو اذا اجنب ءركاه الدارقطِب عن عليءانو يشّب الی ماكحتم    587حنیفة ك يعقوب
 589قاؿ ابن حـز ، ك588ا٤باء تیمم ٍب صلیءبینو ك بْب اخر الوقت فاف ٓب ٯبدءُب السفر تلـو ماءالرجل

ال ئوخر بل يصلي ُب  قاؿ مالك ال يعجل ك حنبل ك عطاء كءد بنك اٞب 590بن سعیدءیاففك بو قاؿ س
ره مالك ُب موطاه عن نافع انو اقبل ىو ك عبد كىذا التعلیق ذ ’’، قولو )ك اقبل ابن عمر( 591‘‘الوسط

ٍب ءفمسح كجهو ك يديو الی ا٤برفقْبءعبد ا فتیمم صعیدا طیباءانا با٤بدينة نزؿكا من ا١برؼ حتی اذا  
ٍب صلی ءعمر بلفظءعن نافع عن ابنءبن عیینة عن ابن عجالفءیاففالشافعي عن سءاهرك  592صلی

                                       
 511: 1البناية شرح ا٥بداية   584
صنف  .خوارـزءبا٢بديث، حنفي، كاف مفٍبءىو اٞبد بن ا٠باعیل، التمرتاشي، ابو العباس، عآب :التمرتاشي  585

]كشف الظنوف عن اسامی الكتب ك  .كالَباكيح كالفتاكٰی ُب اكقات بغدادءالصغّب كالفرائضءشرح ا١بامع
 ـ بدكف الطبع[1941، مكتبة ا٤بثنی، بغداد،  1221: 2اجي خلیفة، الفنوف، مصطفٰی بن عبد ا، ح

 13: 4عمدة القارم   586
 ال ابويوسف رٞبو ا  587
 720، رقم ا٢بديث:  344: 1سنن الدار قطِب   588

السنن الكربل ]  ا٢بارث األعور ال ٰبتج بوحكم ا٢بديث: كُب اسناده احارث االعور كقاؿ البیهقي:  
 [ 355: 1 للبیهقي

589   : ىو علي بن اٞبد، ابو ٧بمد، االموم، ك جده يزيد اكؿ من اسلم من اجداده، ك اصلو من فارس، ابن حـز
ك جده خلف اكؿ من دخل االندلس من ابائو ك مولده بقرطبة من بالد االندلس يـو االربعاء قبل طلوع 

 [325: 3]كفیات االعیاف  .الشمس سنة اربع ك ٜبانْب ك ثلثمائة
ىو سفیاف بن سعید بن مسركؽ، ابو عبدا ك ىم اخوة اربعة سفیاف ك ا٤ببارؾ ك حبیب  :سعید سفیاف بن  590

ك عمر؛ كاف مولده سنة ٟبس ك تسعْب ك توُب بالبصرة ُب شعباف سنة احدی ك ستْب ك مائة ك قربه بالبصرة 
ـز علی ا٢بديث كالفقو ك ُب مقربة بِب كلیب ككاف رٞبو ا من ا٢بفاظ ا٤بتقنْب ك الفقهاء ُب الدين ٩بن ل

 [ 268: 1]مشاىّب علماء االمصار  .كاظب علی الورع كالعبادة
 13: 4عمدة القارم   591
، مؤسسة زيداف بن سلطاف، ابو ظيب، االمارات، الطبعة 76: 2، كبن انس بن مال ك، مالكمؤطا مال  592

 ـ2004 .ق 1425االكلٰی 
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ن كك ا١برؼ بضم ا١بیم ك الراء كقد تس 593‘‘فلم يعد الصالةءٍب دخل ا٤بدينة ك الشمس مرتفعةءالعصر 
 594سر ا١بیم ك فتح الراء ك ا١برؼكلتو من االرض كىو ٝبع جرفة بكالراء كىوما ٯبرم فیو السیوؿ ك ا 

ا٤بیم ءقاؿ السفاقسي ركيناه بفتح’’النعم( ءقولو )ٗبربد، ر ٝبلبقرب ا٤بدينة يعرؼ ببئر جشم ك بئ موضع
خشبة اك عصی ءقیل ىو من ، ك596م ا٤بربد ٧ببس االبلك، كُب ا595سرىاككىوُب اللغة ب

 ثركك النعم بفتح النوف ك العْب كىي ا٤باؿ الراعیة ك ا  597‘‘صدكر االبل فمنعتها من ا٣بركجءتعَبض
الذم يقصر ءالتیمم ُب السفر اراد منو السفر ءاطالقو علی االبل، ك ا٤بطابقة للَبٝبة باف من ٯبیز 

ك  ’’وف ُب ا٢بضر اما تیممو فالنو اما خاؼ فوت الوقت ا٤بستحب كلك فیذكالصالة كىذا لیس  ءفیو
اؼ انو ال ركىنا كاما النو خكوف مكوف الشمس مرتفعة ام عن االفق ال يناُب اف تدخلو الصفرة فیك

اف ابن كُب شرح ا٤بوطا   598قاؿ سحنوف الوقت فتیمم علی ىذا االجتهاد، كءيدخل ا٤بدينة حتی ٱبرج
قیل   ، ك599ا٤باء عوضا عن الوضوءءفجعل التیمم عند عدـءل صالةكاف يتوضا لكعمر علی كضوء النو  

تعالی ﴿فلمتجدكا لقولو  ‘‘ 600حل التیمم ك لیس علیو اف ئوخرءاف ابن عمر يری اف الوقت اذا دخلك
 .601ماء فتیمموا﴾

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن جعفر بن ربیعة، عن األعرج، قاؿ: ٠بعت عمّبا  - 337

يسار، مؤب میمونة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، حٌب مؤب ابن عباس، قاؿ: أقبلت أنا كعبد ا بن 
                                       

 13: 4عمدة القارم   593
انت أمواؿ لعمر بن ا٣بطاب ك ألىل ا٤بدينة، ك كة أمیاؿ من ا٤بدينة ٫بو الشاـ، بو  ا١برؼ: موضع على ثالث  594

 [128: 2فیو بئر جشم ك بئر ٝبل] معجم البلداف 
 438: ٬2بب االفكار   595
 171: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   596
 14: 4عمدة القارم   597
ا٤بالكي، قرا علی ابن القاسم ك ابن كىب ك  ىو ابو سعید، عبد السالـ بن سعید،سحنوف، الفقیو :سحنوف  598

كاف اصلو من الشاـ من مدينة ٞبص، قدـ بو ابوه مع جند   .اشهب ٍب انتهت الرياسة ُب العلم با٤بغرب الیو
ك صنف كتاب ا٤بدكنة ُب مذىب االماـ  .اىل ٞبص ك كلی القضاء بالقّبكاف ك علی قولو ا٤بعوؿ با٤بغرب

 [181: 3االعیاف ] كفیات  .مالك رضي ا عنو
 439: ٬2بب االفكار  ، 225: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بؤطا انظر:   599
 14: 4عمدة القارم  ، 172: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح انظر:   600
 6: 5، سورة ا٤بائدة34: 4سورة النساء  601
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أقبل النيب صلى ا »دخلنا على أيب جهیم بن ا٢بارث بن الصمة األنصارم، فقاؿ أبو ا١بهیم األنصارم 
علیو كسلم من ٫بو بئر ٝبل فلقیو رجل فسلم علیو فلم يرد علیو النيب صلى ا علیو كسلم حٌب أقبل 

 «وجهو كيديو، ٍب رد علیو السالـعلى ا١بدار، فمسح ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بینو الشافعي ُب ركايتو هبذا ا٢بديث )حتی اقبل علی ا١بدار( ءم الراكمیها١بىو ابو ’’رجل( ءقولو )فلقیو
ا اك ٩بلو كىو ٧بموؿ علی  ك  ابعصءك زاد الشافعي رٞبو ا فحتو ا النساف يعرؼ كوف ا١بدار مباحن

قبل تیممو دؿ ءاف لو اف يرده علیوكلرد السالـ ك  ءتیمم ُب ا٢بضر ءكفیو ا٤بطابقة النو ٤با’’، 602‘‘رضاه
وز ٘بد النو الكبل ذالك ا ءُب الصالة ُب ا٢بضر اف لو التیممءذالك انو اذا خشي فوت الوقت

كال يستدؿ هبذا ا٢بديث علی جواز التیمم  ‘‘ 603ٯبوز السالـ بغّبٮبا ، كال تیمم بغّب كضوء كءالصالة
راىة اف كالصالة النو ا٭با فعلو  ءالتیمم ا٢بدث رفعا استباح بوءلكذالنو ال دلیل انو رفعو ب’’ُب ا٢بضر 

ی كقیل ىذا ُب اكؿ االمر ٍب استقر االمر عل’’، ‘‘ 604مصنفوءذا ركاه ٞباد ُبكطهارة  ءر ا علی غّب كيذ 
، كقیل 606منسوخ باية الوضوءءُب شرح الطحاكم حديث ا٤بنع من رد السالـ ، ك605لكذخالؼ 
عباس بت ءك حديث ابن’’، ‘‘ 607ل احیانوكر ا علی  كاف يذ كعائشة رضي ا تعالٰی عنها  ءٕبديث

، كقیل ا٣برب 609‘‘ر ا ك قراءة القراف بغّب طهارةكا٢بديث، يدؿ علی جواز ذ  608میمونةءعند خالٍب
موؿ علی االستحباب فعلی ام كجو ال يصح االستدالؿ بو علی جواز التیمم لفوات الوقت، كىذا ٧ب

ما مر منا، ك يستدؿ ٕبديث الباب علی جواز التیمم علی ا٢بجر الف جدراف كمذىب ايب حنیفة  
 وف ردا علی الشافعي بتخصیصو بالَباب، كما زاد الشافعي ُب ا٢بديثكا٤بدينة بنیت ٕبجارة سود فی

                                       
 442: 1فتح البارم البن حجر   602
 14: 4عمدة القارم   603
 16: 4عمدة القارم   604
 [ 16: 4قوؿ ابن ا١بوزم  ]عمدة القارم  ىذا  605
 178: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  170: 1شرح ابن ماجو ٤بغلطائي،  606
 16: 4عمدة القارم  ، 589، 567، رقم ا٢بديث: 91، 88: 1شرح معا٘ب االثار   607

بة ذكر ا تعأب ُب حاؿ ا١بنا، كتاب ا٢بیض، باب 282: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح مسلم  
 [ 373، رقم ا٢بديث: كغّبىا

 138صحیح البخارم كتاب الوضوء، باب التخفیف ُب الوضوء، رقم ا٢بديث:   608
 16: 4عمدة القارم   609
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ضعیف النو ركاه ٝباعة ك لیس ُب حديثهم ىذه الزيادة، ك الزيادة تقبل من ثقة ك شیخ  610فحتو بعصا
الشافعي ك شیخ شیخو ضعیفاف ال ٰبتج هبما ك استدؿ الطحاكم هبذا ا٢بديث علی جواز التیمم ٣بوؼ 

اٞبد كىو  یوف ك اللیث ك االكزاعي ك خالف عنهم مالك ك الشافعي كفو كفوات ا١بنازة ك بو قاؿ ال
 حجة علیهم. 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: المتیمم ىل ينفخ فیهما؟
حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، حدثنا ا٢بكم، عن ذر، عن سعید بن عبد الرٞبن بن أبزل،  - 338

ر بن ا٣بطاب، فقاؿ: إ٘ب أجنبت فلم أصب ا٤باء، فقاؿ عمار بن ياسر عن أبیو، قاؿ: جاء رجل إٔب عم
لعمر بن ا٣بطاب: أما تذكر أنا كنا ُب سفر أنا كأنت، فأما أنت فلم تصل، كأما أنا فتمعكت فصلیت، 

فضرب « إ٭با كاف يكفیك ىكذا»فذكرت للنيب صلى ا علیو كسلم، فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 
  علیو كسلم بكفیو األرض، كنفخ فیهما، ٍب مسح هبما كجهو ككفیوالنيب صلى ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 قولو باب التیمم ىل ينفخ فیهما

ـز باحد لك حیث ال يتجو لو ا١بذك ’’رت ُب ا٤بقدمة انو قد يَبجم بلفظ االستفهاـ كقد ذ 
، ك مراده انو ٧بتمل ٥بما ك استفهم ىهنا الف ُب حديث الباب ثالثة احتماالت: 611‘‘االحتمالْب
وف قد علق بیده كرٙب،  كالثا٘ب: اف يكوف النفخ لشئ علق بیده خشیة اف يصیب كجهو الكاالكؿ: اف ي

كىذا ىو الظاىر، ك وف لبیاف التشريع كیفو، كالثالث: اف يفرىو فنفخ لتخكثّب من الَباب ما يكشئ  
اف الَباب كاستدؿ ا٢بنفیة علی جواز التیمم من الصخرة اللٍب ال تراب علیها ٕبديث الباب النو لو  

معتربنا ٤با نفخ صلی  علیو كسلم ُب يديو، قولو )ا٘ب اجنبت( ام صرت جنبنا كُب ركاية جيًنبت بصیغة 
 ۔جملرداجملهوؿ من الثالثي ا

كفیو دلیل علی اف القیاس ’’ة االتیة فتمرغت كٮبا ٗبعنی ام تقلبت ُب الَباب، ت( كُب الركايكقولو )فتمع
منو اف حالة ا١بنب ٚبالف حالة ا٢بدث االصغر ءُب صفة التیمم ظنناءمن ادلة الشرع النو اجتهد

الوضوء رای اف ءبدؿ الوضوء كقع علی ىیئةءالنو ٤با رای اف التیمم اذا كقع’’ ‘‘612الغسلءفقاسو
                                       

 1400، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، 12: 1مسند الشافعي، ٧بمد بن ادريس، ابو عبد ا، انظر:   610
 316: 1السنن الكربی للبیهقي  ، 115: 2شرح السنة للبغوم  ،ق بدكف الطبع 

  14: 1فتح البارم البن حجر   611
 19: 4عمدة القارم   612
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كسلم كاف ءالصحابة ُب زمن النيب صلی  علیوءالغسل، كفیو اجتهادءلغسل يقع علی ىیئةعن اءالتیمم
كاف ٓب يصب ا٢بق كانو اذا عمل باالجتهاد ال ٘بب علیو  لـو علیوءاجملتهد اذا بذؿ كسعو ال

كيدؿ ىذا بانو عآب علی اصل التیمم ك لیس لو علم باف ا١بنابة ك ا٢بدث سواء ُب صفة  613‘‘االعادة
تیمم فاخربه النيب صلی  علیو كسلم بانو ٥بما سواء، قولو )ك نفخ فیهما( كفیو التطبیق، قولو )ٍب ال

كسیاٌب ٥بذا  ‘‘614التیممءللتعلیم ال ٝبیع ما ٰبصل بوءكىذه صورة الضرب’’فیو( كمسح هبما كجهو ك  
 .زيادة ٙبقیق ُب الباب التإب انشاء ا تعالی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب التیمم للوجو والكفین
حدثنا حجاج، قاؿ: أخربنا شعبة، أخرب٘ب ا٢بكم، عن ذر، عن سعید بن عبد الرٞبن بن أبزل،  - 339

هبما كجهو  بیديو األرض، ٍب أدناٮبا من فیو، ٍب مسح -شعبة  -هبذا كضرب »عن أبیو، قاؿ عمار: 
كقاؿ النضر: أخربنا شعبة، عن ا٢بكم، قاؿ: ٠بعت ذرا، يقوؿ: عن ابن عبد الرٞبن بن أبزل، « ككفیو

 .قاؿ ا٢بكم: كقد ٠بعتو من ابن عبد الرٞبن، عن أبیو، قاؿ: قاؿ عمار
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فْب فقولو باب كام ىذا باب ُب بیاف اف التیمم ضربة كاحدة للوجو ك ال، فْبكباب التیمم للوجو ك ال
فْب عطف علیو ك خربه ٧بذكؼ تقديره مرة كاحدة ك كخرب مبتدا ٧بذكؼ، كقولو التیمم للوجو مبتدا ك ال

من قدر كجوبنا فال  يقدر بعده اما لفظ كجوبنا اك جوازنا ام من حیث الوجوب اك من حیث ا١بواز ك
 . جـز علیو النو ال يفهم من الَبٝبة

اعلم اف االختالؼ ُب صفة التیمم ُب موضعْب: احدٮبا ُب عدد الضربات، ك ثانیهما: ُب موضع ا٤بسح 
ك غايتو، اما االكؿ فقد اختلفوا فیو فقاؿ عطاء ك الشعيب ُب ركاية ك االكزاعي ُب اشهر قولیو ك اٞبد ك 

لك من عمار ذكقاؿ ابو عمر كىو اثبت ما ركم ُب ’’ضربة كاحدة للوجو ك الیدين، اسحاؽ ك الطربم 
ىهنا صورة الضرب للتعلیم ك لیس ءعنها باف ا٤براد  615ك سائر احاديث عمار ٨بتلف فیها، ك اجابوا

 التیممءُب الوضوء ٍب قاؿ ُبءقد اكجب ا غسل الیدين الی ا٤برفقْب ٝبیع ما ٰبصل بو التیمم كءا٤براد

                                       
 444: 1فتح البارم البن حجر    613
 23: 4عمدة القارم   614
ال ا١بمهور عن ضربة كاحدة للوجو كالیدين َب حديث عمار الذم قالوا فیو ىواثبت ماركم ُب ذالك من   615

 عمار )الضیاءالكوثرم(
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الوضوء من اكؿ ءا٤بطلقة ىهنا ىي ا٤بقیدة ُبءك الظاىر اف الید 616م﴾كم ك ايديك﴿فامسحوا بوجوى
وف كال ٱبلوا اما اف ي 618، كقاؿ ابن ايب حاـز‘‘617يَبؾ ىذا التصريح اال بداللة صرٰبةءاالية فال

اف كف  اف الثا٘ب فقد صح عن النيب صلی  علیو كسلم خالفو كاكاكال، فاف    620بامر 619حديث عمار
، ك ذىب ابو حنیفة كمالك ك الشافعي ك اصحاهبم 621عن امر فهو منسوخ ناسخو حديث عمار ايضا

 623كابن ايب لیلی بن حیيءكعند ا٢بسن’’، 622ك اللیث بن سعد الی انو ضربة للوجو ك ضربة للیدين
ك ركم عن مالك الفرض ’’، ‘‘624منهما كجهو ك ذراعیو ك مرفقیوءل ضربةكضربتاف ٲبسح بءالتیمم

ُب ركاية عنو ضربة للوجو  ٥بما ٝبیعا، كءسّبين ثالث ضربات الثالثةءاثنتاف، ك ا٤بستحب ثالث كعند ابن
اما ا٤بوضع الثا٘ب: فمذىب ايب حنیفة كمالك ك الشافعي ك اللیث  625ف ك ضربة للزراعْبكك ضربة لل

لی ا٤برفقْب اختیارنا، كقاؿ وعْب ك اكبن سعد انو ٲبسح الیدين الی ا٤برفقْب غّب اف عند مالك فرضنا الی ال
اف احاديث عمار ُب كوعْب كىو قوؿ ضعیف، ك٤با  كبْب ك غّبه الی الكبعضهم يتیمم ا١بنب الی ا٤بن
لك الی ظاىر ذاف الرجوع ُب كورين ٕبديث منها  كل كاحد من العلماء ا٤بذ كىذا الباب مضطربة ك عمل  

ٗبا ءقیاسنا علی الوضوء ك اتباعناءالی ا٤برفقْب ضربة للوجو ك ضربة للیدينءكىويدؿ علی ضربتْب’’تاب كال

                                       
 6: 5، سورة ا٤بائدة 43: 4نساء سورة ال  616
 19: 4عمدة القارم   617
، الفقیو، كاف اماما كبّبكبّب الشاف؛ قاؿ ابن معْب صدكؽ ك توُب  :بن ايب حاـزا   618 ىو عبد العزيز بن ايب حاـز

 [ 287: 18]الواُب بالوفیات  .سنة اربع ك ٜبانْب ك مائة
سابقْب االكلْب الی االسالـ ك ىو حلیف بِب ٨بزـك ك ىو عمار بن ياسر، ابو الیقظاف ك ىو من ال :عمار  619

امو ٠بیة ك ىي اكؿ من استشهد ُب سبیل ا عز ك جل، ك ىو ك ابوه ك امو من السابقْب ككاف اسالـ عمار 
 [ 122: 4]اسد الغابة .بعد بضعة ك ثالثْب ك ىو ٩بن عذب ُب ا

 . ال بامر النيب صلي ا علیو كسلم اكال يكوف بامره  620
 683: 1شرح ابن ماجو ٤بغلطائي   621
 19: 4عمدة القارم   622
ىو عبد الرٰٞبن بن يسار، ابو عیسٰی الكوُب، الفقیو ا٤بقرئ؛ ركی عن عمر ك علي ك ابن  ابن ايب لیلى:  623

مسعود ك ايب ذر ك بالؿ ك ايب بن كعب ك صهیب ك غّبىم ك البیو صحبة استعملو ا٢بجاج علی القضاء ٍب 
لیسب علیا ك شهد كقعة ا١بمل ككانت راية علی بن ايب طالب بیده ك ٠بع منو عبد ا٤بلك بن  عزلو ٍب ضرب

 [ 186: 18]الواُب بالوفیات .عمّب ك ٦باىد كالشعيب ك خلق سوىم
 19: 4عمدة القارم  ، 312: 1االستذكار ، 493: 1شرح البخارم البن بطاؿ انظر:   624
 19: 4عمدة القارم  ، 118: 2داكد للعیِب شرح ايب  ، 100: 2طرح التثريب انظر:   625
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ابن ءمنها حديث ‘‘626ركم من احاديث تدؿ علی ضربتْب ضربة للوجو ك ضربة للیدين الی ا٤برفقْب
ضربة ءابن عمر عن النيب صلی  علیو كسلم قاؿ التیمم ضربتافءعن 627حديث نافعءعمر مرفوعنا من

علي بن طهماف مرفوعنا ك كقفو ءذا ركاهك، كقاؿ  628قطِب لدارللوجو ك ضربة للیدين الی ا٤برفقْب ركاه ا
موقوفنا، ك منها ءىو الصواب، ك ركاه الطحاكم ايضا من طرؽ كغّبٮبا ك 630ك ىشیم 629ٰبیی القطاف

فْب ك ضربة للزراعْب الی كضربة للوجو ك الء التیمم’’كسلم قاؿ ءجابر عن النيب صلی  علیوءحديث
قاؿ ىذا اسناد  ك 632ايضا من حديث اسحاؽ ا٢بريب مكقي ك ا٢با ، ك اخرجو البیه631‘‘ا٤برفقْب

                                       
 19: 4عمدة القارم   626
ىو ابو عبد ا، نافع مولی ابن عمر رضي ا عنهم؛ كاف ديلمیا ك اصابو عبد ا بن عمر ُب غزاتو ك  :نافع  627

الزىرم  ىو من كبار الصا٢بْب التابعْب، ٠بع عبد ا بن عمر ك ابا سعید ا٣بدرم رضی ا عنهم ك ركی عنو
ك مالك بن انس ك ايوب السختیا٘ب، كىو من ا٤بشهورين با٢بديث ك من الثقات الذين يؤخذ عنهم ك ٯبمع 

 [ 367: 5]كفیات االعیاف .حديثهم ك يعمل بو
حدثنا أبو عبد ا ٧بمد بن إ٠باعیل الفارسي , نا عبد ا بن ا٢بسْب بن جابر , نا عبد الرحیم نص الركاية:   628

ثنا علي بن ظبیاف , عن عبید ا بن عمر , عن نافع , عن ابن عمر , عن النيب صلى ا علیو  بن مطرؼ ,
 332: 1سنن الدار قطِب  ]  «.التیمم ضربتاف ضربة للوجو , كضربة للیدين إٔب ا٤برفقْب»كسلم قاؿ: 

 [ 686، 685، رقم ا٢بديث:  333،
یاف مرفوعا , ككقفو ٰبٓب بن القطاف كىشیم كغّبٮبا كذا ركاه علي بن ظبحكم ا٢بديث: قاؿ الدار قطِب:   

 [333: 1 سنن الدارقطِب. ] كىو الصواب
ىو ٰبیی بن سعید القطاف، مولی بِب ٛبیم، كنیتو ابو سیعد ككاف من سادات اىل البصرة ك  :ٰبیی القطاف  629

لم رسم ا٢بديث ابو قرائهم ٩بن مهد الىل ا٢بديث طرؽ االخبار ك حثهم علی تتبع العلل لالثار كعنو تع
خیثمة ك اسحاؽ بن ابراىیم ك علی بن ا٤بديِب ك ٰبیی بن معْب ك اٞبد بن حنبل كسائر ائمتنا كتوُب يـو 

 [ 255: 1]مشاىّب علماء االمصار .االحد الثا٘ب من صفر سنة ٜباف ك تسعْب كمائة
د سنة اربع ك مائة ك اخذ عن ىو ىشیم بن بشّب، االماـ، شیخ االسالـ، ٧بدث بغداد ك حافظها كل :ىشیم  630

ك ركی عن ايوب السختیا٘ب ك ايب بشر  .عمركبن دينار ك الزىرم ٗبكة ك ٓب يكثر عنهما ك ٮبا اكرب شیوخو
ك حدث عنو سفیاف  .ك حصْب بن عبد الرٞبن ك منصور بن زاذاف ك ٰبیی ابن سعید كاالعمش ك خلق كثّب

ك ٞباد بن زيد ك عبد الرٞبن بن  ؾالقطاف كابن ا٤ببار ك شعبة عبد ا٢بمید بن جعفر كابن اسحاؽ ك ٰبیی 
]سّب  .سكن بغاد ك نشر هبا العلم ك صنف التصانیف .مهدم ك ابو كريب ك ىناد بن السرم ك خلق كثّب

 [302: 7اعالـ النبالء 
ي ا عنو حدثنا فهد، قاؿ: ثنا أبو نعیم، قاؿ: ثنا عزرة بن ثابت، عن أيب الزبّب، عن جابر، رضالركاية: نص   631

قاؿ: أتاه رجل فقاؿ: أصابتِب جنابة , كإ٘ب ٛبعكت ُب الَباب. فقاؿ: أصرت ٞبارا , كضرب بیديو إٔب 
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من ٲبنع صحتو، ك اخرجو الطحاكم ءال يلتفت  الی قوؿ قاؿ الذىيب ايضا اسناده صحیح ك صحیح، ك
لك اثار صحیحة منها ما ركاه الطحاكم من حديث قتادة ذابن ايب شیبة موقوفنا ك ركيت ُب  ك

، ك ركم عن ابراىیم ك 633‘‘فْب ك ضربة للذراعْب الی ا٤برفقْبكال للوجو كء ضربة’’ا٢بسن انو قاؿ ءعن
عن ءا٤بسیب ٫بوه، كركی ٧بمد عن ايب حنیفة قاؿ حدثنا ٞبادءك الشعيب ك سعید بن 634طأكس ك سآب

يديك ك ءتضعهما الثانیة فتمسحءتضع راحتك ُب الصعید فتمسح كجهك ٍبء قاؿ’’ابراىیم ُب التیمم 
التیمم ’’٧بمد ك بو ناخذ، كركی ابن ايب شیبة ُب مصنفو عن طأكس قاؿ ءقاؿ 635‘‘زراعیك الی ا٤برفقْب

للوجو ك ءالتیمم ضربة’’الشعيب قاؿ ء، ك عن636‘‘ضربتاف ضربة للوجو ك ضربة للزراعْب الی ا٤برفقْب
مرفوعنا  مالك عن ايب امامة ك عائشة رضي ا تعالٰی عنهذء، ك ركم ُب637‘‘ضربة للیدين الی ا٤برفقْب

                                                                                                              
األرض فمسح كجهو , ٍب ضرب بیديو إٔب األرض فمسح بیديو إٔب ا٤برفقْب , كقاؿ: ىكذا التیمم " كقد 

 [682: ، رقم ا٢بديث114: 1شرح معا٘ب االثار ] ركم مثل ذلك أيضا عن ا٢بسن
حدثنا ٧بمد بن ٨بلد , كإ٠باعیل بن علي , كعبد الباقي بن قانع , قالوا: نا إبراىیم بن إسحاؽ ركاية اخرل:  

ا٢بريب , نا عثماف بن ٧بمد األ٭باطي , ثنا حرمي بن عمارة , عن عزرة بن ثابت , عن أيب الزبّب , عن جابر 
سنن ] للوجو , كضربة للذراعْب إٔب ا٤برفقْب ". , عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: " التیمم: ضربة

 [ 691، رقم ا٢بديث:  335: 1الدارقطِب 
 ]ا٤برجع السابق[ رجالو كلهم ثقات كالصواب موقوؼحكم ا٢بديث: قاؿ الدار قطِب:  

راىیم بن أخربنا أبو عبد ا ا٢بافظ، ثنا علي بن ٞبشاذ العدؿ، كأبو بكر بن بالويو، قاال: أنا إبنص الركاية:   632
إسحاؽ ا٢بريب، ثنا أبو نعیم، ثنا عزرة بن ثابت، عن أيب الزبّب، عن جابر، قاؿ: جاء رجل فقاؿ: أصابتِب 
جنابة كإ٘ب ٛبعكت ُب الَباب فقاؿ: " اضرب " فضرب بیديو األرض فمسح كجهو، ٍب ضرب بیديو فمسح 

، 636، رقم ا٢بديث:288 ، 287 :1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم ]انظر:  هبما يديو إٔب ا٤برفقْب.
 [ 998، رقم ا٢بديث: 319: 1السنن الكربی للبیهقي  ، 637

 حكم ا٢بديث: اسناده صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 683، رقم ا٢بديث: 114: 1شرح معا٘ب االثار    633
م، ركی عن ىو سآب بن عبدا بن عمر؛ احد فقهاء ا٤بدينة، من سادات التابعْب ك علمائهم ك ثقاهت :سآب  634

 [349: 2ابیو ك غّبه كركی عنو الزىرم ك نافع كتوُب ُب اخر ذم ا٢بجة سنة ست ك مائة ]كفیات االعیاف 
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، بدكف  47: 1االثار مد بن ا٢بسن، ٧بمد بن ا٢بسن، الشیبا٘ب،   635

 الطبع كالتاريخ
 1690، 1681ا٢بديث:  ، رقم 147، 146: 1مصنف ابن ايب شیبة    636
 1676، رقم ا٢بديث: 146: 1مصنف ابن ايب شیبة    637
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حديثیهما ضعیفاف كحديث عائشو اخرجو البزار باسناده عنها عن النيب صلی  علیو كسلم قاؿ ن كل
بن حريث ء، كُب اسناده ا٢بريش638‘‘ضربة للوجو ك ضربة للذراعْب الی ا٤برفقْبءُب التیمم ضربتاف’’

شعبة ء قاؿبن الزبّبءكُب اسناده جعفر   639ضعفو ابو حاًب ك ابو زرعة،كحديث ايب امامو اخرجو الطربا٘ب
 . ‘‘640كضع اربعماة حديث 
 ُب ءاشارة الی سیاؽ ا٤بًب ا٤بتقدـ من ركاية ادـ عن شعبة اال انو لیس’’قولو )قاؿ عمار هبذا( 

فیو( ام ءا٢بجاج )ٍب ادناٮبا منءرضي ا تعالٰی عنو )ك ضرب شعبة( مقوؿءركاية حجاج ىذه قصة عمر 
بن حرب تفل فیهما، قیل ءُب ركاية سلیماف یفا، كفاف خكو  ناية عن النفخ ك يعلم منو انكقرهبما من فیو  

م الی اخره( اما مقوؿ النضر كاما تعلیق من البخارم، ك)قاؿ ا٢ب 641‘‘دكف البزاؽ ك النفث دكنوءالتفل
لك ذكما ٠بعو من زر  كم  كوف داخال ُب اسناده كعلی ای تقدير اشارة الی اف ا٢بككاما مقوؿ شعبة فی

عبد الرٞبن بن ابزی لعلو ٠بعو من زر اكال ٍب لقي شیخو سعیدا فسمعو ءید بنشیخ زر كىو سعء٠بعو من
 .توثر ما ٯبئ ُب الركايات باثباكاف اتقن ك ٥بذا ا كاف ٠باعو لو من زر  كمنو ايضا، كقاؿ ُب الفتح ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ا٢بكم، عن ذر، عن ابن عبد الرٞبن بن  - 340

 «تفل فیهما»، كقاؿ: « كنا ُب سرية، فأجنبنا»أبزل، عن أبیو، أنو شهد عمر كقاؿ لو عمار: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
حدثنا ٰبٓب بن حكیم ك٧بمد بن معمر، قاال: حدثنا حرمي بن عمارة، قاؿ: حدثنا ا٢بريش بن نص الركاية:   638

التیمم  ا٣بريت , عن ابن أيب ملیكة , عن عائشة رضي ا عنها , عن النيب صلى ا علیو كسلم أنو قاؿ: ُب
:  18مسند البزار، اٞبد بن عمرك، البزار، ابو بكر،  ] ضربتْب ضربة للوجو كضربة للیدين إٔب ا٤برفقْب.

 [ـ2009مكتبة العلـو كا٢بكم، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة االكلٰی  ،240رقم ا٢بديث:  ،228
نها إال من ىذا الوجو كىذا ا٢بديث ال نعلمو يركل عن عائشة رضي ا عحكم ا٢بديث: قاؿ البزار:  

 ]ا٤برجع السابق [ كا٢بريش رجل من أىل البصرة أخو الزبّب بن ا٣بريت.
كللحريش غّب ىذا ا٢بديث كأخوه الزبّب بن ا٣بريت عزيز ا٢بديث أيضا، كال أعرؼ لو كثّب قاؿ ابن عدم:  

 [ 376: 3الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ] حديث فأعترب حديثو فأعرؼ ضعفو من صدقو.
 245: 8عجم الكبّب للطربا٘ب ا٤ب  639
 20، 19: 4عمدة القارم   640
 21: 4عمدة القارم   641
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قولو )ُب سرية( بتشديد الیاء قطعة من ا١بیش ادناىا تسعة رجاؿ ك اقصاىا اربعمائة تبعث الی العدك ك 

یس، كقیل من السر الاهم فر ك خیارىم من السرم ىو النكٝبعها سرايا ٠بوا بتلك الاهم خالصة العس
 .عفضايبعثوف سرا ك خفیة ك لیس بوجو الف السرية من الناقص الیائي ك السر من ا٤ب

 اف نفخ فیهما كتفل فیهما، كقد مر منا باف االكؿ البزؽ ٍب كقولو )تفل فیهما( ام قاؿ ف
التفل ٍب النفث ٍب النفخ، كىذه الركاية تدؿ علی اف عمر قد اجنب ايضا ٥بذا خالف اجتهاده اجتهاد 

 .عمار
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن كثّب، أخربنا شعبة، عن ا٢بكم، عن ذر، عن ابن عبد الرٞبن بن أبزل، عن  - 341
يكفیك »م فقاؿ: عبد الرٞبن بن أبزل، قاؿ: قاؿ عمار لعمر: ٛبعكت، فأتیت النيب صلى ا علیو كسل

 «الوجو كالكفْب
ذر، عن ابن عبد الرٞبن، عن عبد الرٞبن بن  حدثنا مسلم، حدثنا شعبة، عن ا٢بكم، عن - 342

 أبزل، قاؿ: شهدت عمر، فقاؿ لو عمار، كساؽ ا٢بديث
حدثنا ٧بمد بن بشار، قاؿ: حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن ا٢بكم، عن ذر، عن ابن عبد  - 343

سح فضرب النيب صلى ا علیو كسلم بیده األرض، فم»الرٞبن بن أبزل، عن أبیو، قاؿ: قاؿ عمار: 
 «كجهو ككفیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
فاف اما بالرفع معطوؼ علی الفاعل، كاما بالنصب علی انو مفعوؿ كفاف( الكفیك الوجو ك الكقولو )ي

اف ىذا ’’ف فالوجهاف كقد مر منا اف الفعل لفظنا ك جاز العطكمعو كىو داخل ٙبت قوؿ النحاة فاف  
قاؿ الطحاكم ك غّبه اف ’’، 642‘‘ٝبیع ما ٰبصل بو التیممءصورة الضرب للتعلیم ال لبیافءبیاف

بْب اك كوعْب، اك ا٤برفقْب اك ا٤بنكفْب اك الكوف التیمم الی الكر ال يصلح حجة ُب  اعمءحديث
ما قد عرفت كلك الضطرابو  ذك ل كاحدو منها طائفة من اىل العلم كما ذىبت الی  ك 643االبطْب

فْب ٤با ركم كعمار ُب التیمم للوجو ك الءقد ضعف بعض اىل العلم حديث الَبمذم كءفلذالك قاؿ
 .644‘‘ب ك االباطكحديث ا٤بنا ءعنو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
  445: 1فتح البارم البن حجر   642
 667، رقم ا٢بديث: 111: 1شرح معا٘ب االثار   643
 23: 4عمدة القارم   644
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 ء المسلم، يكفیو من الماءباب: الصعید الطیب وضو 
ال بأس »كأـ ابن عباس كىو متیمم " كقاؿ ٰبٓب بن سعید: « ٯبزئو التیمم ما ٓب ٰبدث»كقاؿ ا٢بسن: 

 «بالصالة على السبخة كالتیمم هبا
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ا٤باءءفیو منكب كضوء ا٤بسلم يالطیءباب الصعید
كركی ’’ما، كفیو( ام ٯبزئو ك يغنیو عن ا٤باء عذر عدـ ا٤باء حقیقة اك حكالوضوء بفتح الواك، قولو )ي

فیو فقاؿ  ، ك645كسلم ا٢بديثءرسوؿ  صلی  علیوءقاؿ اجتمعت غنیمة عندءابو داكد عن ايب ذر 
قاؿ حديث  ايضا، ك 646ه الَبمذمسنْب ركاءلو الی عشر  الصعید الطیب كضوء ا٤بسلم ك

قاؿ  ُب مستدركو ك 649مكُب صحیحو ك ا٢با  648ابن حباف ك 647صحیح، ك ركاه النسائيءحسن

                                       
ح حدثنا حدثنا عمرك بن عوف، أخربنا خالد الواسطي، عن خالد ا٢بذاء، عن أيب قالبة، الركاية: نص    645

مسدد، أخربنا خالد يعِب ابن عبد ا الواسطي، عن خالد ا٢بذاء، عن أيب قالبة، عن عمرك بن ٔبداف، عن 
فبدكت إٔب « . يا أبا ذر ابد فیها»أيب ذر قاؿ: اجتمعت غنیمة عند رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فقاؿ: 

« . أبو ذر»نيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: الربذة فكانت تصیبِب ا١بنابة فأمكث ا٣بمس كالست، فأتیت ال
فدعا ٕب ٔبارية سوداء فجاءت بعس فیو ماء فسَبتِب « . ثكلتك أمك أبا ذر ألمك الويل»فسكت فقاؿ: 

الصعید الطیب كضوء ا٤بسلم كلو إٔب »بثوب كاستَبت بالراحلة، كاغتسلت فكأ٘ب ألقیت عِب جبال فقاؿ 
قاؿ أبو « غنیمة من الصدقة»كقاؿ: مسدد: « ؾ فإف ذلك خّبعشر سنْب، فإذا كجدت ا٤باء فأمسو جلد

 [332سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب ا١بنب يتیمم، رقم ا٢بديث: ] «كحديث عمرك أًب»داكد: 
ىذا حديث صحیح، كٓب ٱبرجاه إذ ٓب ٪بد لعمرك بن ٔبداف راكيا غّب أيب قالبة حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  

، كقاؿ الذىيب صحیح. فیو، كثبت أاهما قد خرجا مثل ىذا ُب مواضع من الكتابْبا١برمي كىذا ٩با شرطت 
 [ 627، رقم ا٢بديث: 284: 1ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم]

 124سنن الَبمذم، ابواب الطهارة، باب التیمم للجنب اذا ٓب ٯبد ا٤باء، رقم ا٢بديث:   646
 رجع السابق[حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ]ا٤ب 

 322سنن النسائی، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتیمم كاحد، رقم ا٢بديث:   647
سنن الَبمذم، ابواب الطهارة، باب التیمم حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ] 

 [124للجنب اذا ٓب ٯبد ا٤باء، رقم ا٢بديث: 
مؤسسة الرسالة،  ،1311رقم ا٢بديث:  ،135: 4، صحیح ابن حباف، ٧بمد بن حباف، الدارمي، ابو حاًب  648

  .ـ1988 .ق 1408بّبكت، الطبعة االكلٰی 
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وف كٔبداف لءا٢بديث بعمرك بنء٥بذا ال يلتفت الی تضعیف ابن القطاف ٓب ٱبرجاه، ك حديث صحیح ك
كا٤براد من عشر  650‘‘ٔبدافءالَبمذم اياه ُب معرفة حاؿ عمرك بنءفي تصحیحكحالو ال تعرؼ ك ي

ثّبة الاها منتهی عدد االحاد، ك ا٤بعنی اف كثرة ال العدد ا٤بعْب، ك ٚبصیص العشرة الجل ااها  كسنْب ال
لو اف يتیمم مرة بعد اخری كاف بلغت مدة عدـ ا٤باء الی عشر سنْب ك لیس ا٤بعنی اف التیمم دفعة 

اقوؿ: ال يبعد اف معناه انو لو اتفق انو  ره العیِب ُب معناه، ككىذا ما ذ  651‘‘فیو عشر سنْبككاحدة ي
ما يدؿ علیو قوؿ ا٢بسن االٌب ام كفاه التیمم الواحد  كلوٓب ٯبد ا٤باء الی عشر سنْب كٓب ٰبدث فیها  

 ٯبزيو التیمم ما ٓب ٰبدث.
م الوضوء كلتیمم حاكىواف ’’اعلم اف البخارم رٞبو ا ماؿ ُب ىذه ا٤بسئلة الی مذىب ايب حنیفة 

ٰبدث ك بو قاؿ ابراىیم ك عطاء كابن ا٤بسیب ك الزىرم ك ءالفرائض ا٤بتعددة ك النوافل ما ٓبجواز ءُب
قاؿ  ك ماعباس رضي ا تعالٰی عنهءىو ا٤بنقوؿ عن ابن ك 652اللیث ك ا٢بسن بن حیي ك داكد بن علي

ربیعة ك  مالك ك اٞبد ك اسحاؽ كىو قوؿ قتادة كءفرض، ك بو قاؿءل صالةكالشافعي رٞبو ا يتیمم ل
اال اف الشافعي اباح النفل تبعنا ك  654‘‘ك شريك ك اللیث ك ايب ثور 653ٰبیی بن سعید االنصارم

                                                                                                              
، ك 171: 5‘‘ الثقات’’ىذا حديث صحیح كُب اسناده عمرك بن ٔبداف ذكره ا٤بؤلف ُب حكم ا٢بديث:  

ك ا٢باكم  كثقو العجلي كترٝبو البخارم ك ابن ايب حاًب فلم يذكرا فیو جرحا ك ال تعديال ك صحح الَبمذم
. كا٤بؤلف حديثو ىذا ك باقي رجاؿ االسناد علی شرط الشیخْب سوی كىب بن بقیة فانو من رجاؿ مسلم

 [171: 5]الثقات البن حباف 
 627رقم ا٢بديث: ،  284: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب   649

غّب ايب  كقاؿ ا٢باكم ىذاءحديث صحیح، ك ٓب ٱبرجاه اذ ٓبء٪بد لعمركبن ٔبداف راكياحكم ا٢بديث:  
قالبةءا١برمي ك ىذا ٩با شرطتءفیو، ك ثبت ااهما قد خرجا مثلءىذا ُب مواضع من الكتابْب كقاؿ الذىيب 

 [ 627، رقم ا٢بديث: 284: 1ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم] ىذا حديث صحیح.
 23: 4عمدة القارم   650
 23: 4عمدة القارم   651
، كلد سنة الثنتْب ك توُب سنة سبعْب ك مائتْب ك اخذ العلم عن ىو داكد بن علي، االصفها٘ب :داكد بن علي  652

كانتهت الیو رياسة علم البغداد كاصلو من اصفهاف ك مولده .ايب ثور ك اسحاؽ بن راىويو ككاف زاىدا متقلال
 [92: 1]طبقات الفقهاء  .بالكوفة كمنسؤه ببغداد كقربه هبا ُب الشونیزية

یی بن سعید االنصارم، استقضاه ابو جعفر فارتفع شانو، كنیتو ابو سعید ىو ٰب :ٰبیی بن سعید االنصارم  653
ككاف من فقهاء اىل ا٤بدينة ك متقنیهم ك توُب بالعراؽ سنة ثالث ك اربعْب ك مائة. ]مشاىّب علماء االمصار 

1 :130] 
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طهارة ا٤بستحاضة كا٣بالؼ بیننا ك بینو مبِب علی اف الَباب عنده جعل طهورا شرعنا لضركرة ا٢باجة  
اف طهورنا مع كك للذكاف  كفااها جعلت طهارة مع قیاـ ا٢بدث ك لیس الَباب بطهور ُب نفسو اذ لو  

كجود ا٤باء ك التإب باطل فا٤بقدـ مثلو، ٍب ا٢باجة ُب الفرائض تزكؿ بفرض كاحد كال تتجدد حاجة اخری 
اال ٗبجئ كقت اخر ٖبالؼ النوافل فاف ا٢باجة الیها ماسة دائما، قلنا: انو خلف مطلق عن ا٤باء لرفع 

فبقي الطهارة  655ا ماء فتیمموا صعیدا طیبا﴾ا٢بدث فهو طهور حاؿ عدـ ا٤باء قاؿ تعالی ﴿فاف ٓب ٘بدك 
یقدر بقدر الوقت، ك فببقائو، ك القیاس علی ا٤بستحاضة فاسد الف الشرع قدر طهارهتا بالوقت نصنا 

 ىهنا قدر بالعدـ. 
الواحد مدة عدـ ءفیو التیممككىو البصرم ام ي’’ٰبدث( ءقاؿ ا٢بسن ٯبزئو التیمم ما ٓب قولو )ك
لو الی  الطیب كضوء ا٤بسلم كء الصعید’’ور سابقنا كىو كی ا٢بديث ا٤بذ كلعل ىذا معن 656‘‘ا٢بدث

 :ا٢بسن قاؿءحدثنا ىشیم عن يونس عنءكصل ىذا ا٤بعلق ابن ايب شیبة’’رنا، كما ذ ك657‘‘عشر سنْب
ك  659، ك كصلو عبد الرزاؽ كقاؿ ٯبزئ تیمم كاحد ما ٓب ٰبدث658‘‘ينقض التیمم اال ا٢بدثء ال’’

 660التیمم ٗبنزلة الوضوء فانت علی كضوء حتی ٙبدث ، ك كصلو ابن حـزكصلو ابو منصور ك لفظو 
رما٘ب ُب االحتجاج ككقد طوؿ ال 661‘‘ٓب ٰبدثءمثل الوضوء ماءلها بتیمم كاحدكيصلي الصلوات  ءقاؿ

 ۔،لكذللشافعي ك تابعیو ك النقل ك العقل يبطلو من اراد االطالع علیو فلیطالع 
ما ٘بوز امامة كاف ٗبنزلة الوضوء فكابقتو للَبٝبة باف التیمم ٤با  قولو )ك اـ ابن عباس كىو متیمم( مط

لك ٯبوز امامة ا٤بتیمم للمتوضئ فثبت اف التیمم طهارة مطلقة ال ضركرية اذ لو  ذكا٤بتوضئ للمتوضئ  

                                                                                                              
 24: 4عمدة القارم   654
 6: 5، سورة ا٤بائدة 43: 4سورة النساء   655
 23: 4عمدة القارم   656
: 2عمدة القارم  ،322سنن النسائی، كتاب الطهارة، باب الصلوات بتیمم كاحد، رقم ا٢بديث: انظر:   657

245  
سنن الَبمذم، ابواب الطهارة، باب التیمم حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ] 

 [124للجنب اذا ٓب ٯبد ا٤باء، رقم ا٢بديث: 
 1693ديث: ، رقم ا٢ب147: 1مصنف ابن ايب شیبة   658
 836، رقم ا٢بديث:  216: 1مصنف عبد الرزاؽ    659
 356: 1الي باالثار   660
 24: 4عمدة القارم   661
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كال يصح اقتداء القوم بالضعیف كىذا مذىب ايب حنیفة ك اصحابو ك بو ’’اف ضعیفا، كاف ضركريا لك
ٯبوز ك بو قاؿ ا٢بسن ء٧بمد بن ا٢بسن انو الءاٞبد ك اسحاؽ ك ابو ثور، ك عنقاؿ الشافعي ك 

 .662‘‘ا٢بسن مع القوؿ با١بوازءرىو ابن مالك ك عبد ا بنكحیي، ك  ءبن
)ك عن علي رضي ا تعالٰی عنو  663ا٤بتوضئْبءعن جابر مرفوعنا ال ئوـ ا٤بتیممءقد ركم’’فاف قیل: 
 ضعیفاف ضعفهما الدارقطِب كءا٤بطلقْب، قلت: ٮبا حديثافءضئْب كال ا٤بقیدئوـ ا٤بتیمم ا٤بتو ءمرفوعنا( ال

)علی السبخة ك التیمم هبا( كىي بالفتحات كاحدة السباخ ك اذا قلت ارض  665‘‘غّبٮبا ك 664ابن حـز
سرت الباء كىي االرض ا٤با٢بة ال تنبت شیئا الف السبخة طاىرة فتدخل ٙبت الطیب، كُب كسًبخة  

لك ذاف ككُب مصنف عبد الرزاؽ  ’’، 666 صلی  علیو كسلم بطريق مكة ا٢بديث ا٤بوطا عرس رسوؿ
، ك 667‘‘جیش االمراءءلك ُب غزكةذُب ركاية ايب داكد اف  الدالئل، كءلك للبیهقي ُبذكُب طريق تبوؾ ك 

وف كاعَبض علیو عبد الرب باف تلك غزكة مٔوتة ك لیس فیها النيب صلی  علیو كسلم، ك ٰبتمل اف ت
 .ك االختالؼ من الركاة ُب تعینهاّبىا كلعل ىذه كاقعة كاحدة ال متعددة غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثِب ٰبٓب بن سعید، قاؿ: حدثنا عوؼ، قاؿ: حدثنا أبو رجاء، عن  - 344

كنا ُب سفر مع النيب صلى ا علیو كسلم، كإنا أسرينا حٌب كنا ُب آخر اللیل، كقعنا كقعة، عمراف، قاؿ:  
كال كقعة أحلى عند ا٤بسافر منها، فما أيقظنا إال حر الشمس، ككاف أكؿ من استیقظ فالف، ٍب فالف، ٍب 

 علیو كسلم إذا ككاف النيب صلى ا -يسمیهم أبو رجاء فنسي عوؼ ٍب عمر بن ا٣بطاب الرابع  -فالف 

                                       
 24: 4عمدة القارم   662
، رقم ا٢بديث: 357: 1السنن الكربی للبیهقي، 713رقم ا٢بديث:  ،342: 1سنن الدار قطِب انظر:   663

1113 
 [713رقم ا٢بديث:  ،342: 1سنن الدار قطِب ]قاؿ الدار قطِب اسناده ضعیفحكم ا٢بديث:  

 366: 1الي باالثار   664
 24: 4عمدة القارم   665
  36، رقم ا٢بديث: 20: 2 كموطا مال   666

٧بمد بن عبد ا ا٣بطیب العمرم، أبو عبد ا، كٕب الدين،  ،مشكاة ا٤بصابیححكم ا٢بديث: صحیح ] 
، بّبكت ،ا٤بكتب اإلسالمي، 687، رقم ا٢بديث: 217: 1، ا٘باقق: ٧بمد ناصر الدين األلب،  التربيزم

 ء[1985الطبعة: الثالثة، 
 27: 4عمدة القارم   667
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ناـ ٓب يوقظ حٌب يكوف ىو يستیقظ، ألنا ال ندرم ما ٰبدث لو ُب نومو، فلما استیقظ عمر كرأل ما 
أصاب الناس ككاف رجال جلیدا، فكرب كرفع صوتو بالتكبّب، فما زاؿ يكرب كيرفع صوتو بالتكبّب حٌب 

أك  -ال ضّب »الذم أصاهبم، قاؿ: استیقظ بصوتو النيب صلى ا علیو كسلم، فلما استیقظ شكوا إلیو 
، فارٙبل، فسار غّب بعید، ٍب نزؿ فدعا بالوضوء، فتوضأ، كنودم بالصالة، فصلى « ارٙبلوا -ال يضّب 

، قاؿ:  ما منعك يا فالف أف »بالناس، فلما انفتل من صالتو إذا ىو برجل معتزؿ ٓب يصل مع القـو
؟ ، ٍب سار النيب « علیك بالصعید، فإنو يكفیك»اؿ: قاؿ: أصابتِب جنابة كال ماء، ق« تصلي مع القـو

كاف يسمیو أبو رجاء نسیو   -صلى ا علیو كسلم، فاشتكى إلیو الناس من العطش، فنزؿ فدعا فالنا 
من  -أك سطیحتْب  -فانطلقا، فتلقیا امرأة بْب مزادتْب « اذىبا، فابتغیا ا٤باء»كدعا علیا فقاؿ:  -عوؼ 

٥با: أين ا٤باء؟ قالت: عهدم با٤باء أمس ىذه الساعة كنفرنا خلوؼ، قاال ٥با:  ماء على بعّب ٥با، فقاال
انطلقي، إذا قالت: إٔب أين؟ قاال: إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، قالت: الذم يقاؿ لو الصابئ، 
 قاال: ىو الذم تعنْب، فانطلقي، فجاءا هبا إٔب النيب صلى ا علیو كسلم، كحدثاه ا٢بديث، قاؿ:

أك سطیحتْب  -فاستنزلوىا عن بعّبىا، كدعا النيب صلى ا علیو كسلم بإناء، ففرغ فیو من أفواه ا٤بزادتْب 
كأككأ أفواىهما كأطلق العزإب، كنودم ُب الناس اسقوا كاستقوا، فسقى من شاء كاستقى من شاء ككاف  -

، كىي قائمة تنظر « فرغو علیكاذىب فأ»آخر ذاؾ أف أعطى الذم أصابتو ا١بنابة إناء من ماء، قاؿ: 
إٔب ما يفعل ٗبائها، كاٙب ا لقد أقلع عنها، كإنو لیخیل إلینا أاها أشد مألة منها حْب ابتدأ فیها، فقاؿ 

فجمعوا ٥با من بْب عجوة كدقیقة كسويقة حٌب ٝبعوا ٥با طعاما، « اٝبعوا ٥با»النيب صلى ا علیو كسلم: 
تعلمْب، ما رزئنا من مائك »ّبىا ككضعوا الثوب بْب يديها، قاؿ ٥با: فجعلوىا ُب ثوب كٞبلوىا على بع
، فأتت أىلها كقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فالنة، « شیئا، كلكن ا ىو الذم أسقانا

قالت: العجب لقیِب رجالف، فذىبا يب إٔب ىذا الذم يقاؿ لو الصابئ ففعل كذا ككذا، فوا إنو ألسحر 
تعِب السماء  - ىذه كىذه، كقالت: بإصبعیها الوسطى كالسبابة، فرفعتهما إٔب السماء الناس من بْب

أك إنو لرسوؿ ا حقا، فكاف ا٤بسلموف بعد ذلك يغّبكف على من حو٥با من ا٤بشركْب، كال  -كاألرض 
كم يصیبوف الصـر الذم ىي منو، فقالت: يوما لقومها ما أرل أف ىؤالء القـو يدعونكم عمدا، فهل ل

ُب اإلسالـ؟ فأطاعوىا، فدخلوا ُب اإلسالـ، قاؿ أبو عبد ا: " صبأ: خرج من دين إٔب غّبه " كقاؿ 
 «الصابئْب فرقة من أىل الكتاب يقرءكف الزبور»أبو العالیة: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



122 
 

لو، قولو كاسرينا( كُب ركاية سرينا بدكف ا٥بمزة كٮبا ٗبعنی، ك السرم سّب عامة اللیل كقیل  قولو )انا 
ال كقعة احلی منها( ام من الوقعة ُب اخر اللیل  ااهم سقطوا عن ا٢بركة )كككقعةن( ام ٭بنا نومة  ء)كقعنا

 الصباح يطیب[ ءری عندكقاؿ قائلهم ]ك احلی ال
اف ك اكؿ من استیقظ خربه مقدما كوف فالف اسم  ك( ٰبتمل اف يفالفءاف اكؿ من استیقظكقولو )ك  

ن االكؿ اظهر الف ُب اكؿ معنی الوصفیة )يسمیهم ابو رجاء( ىذا القوؿ مع ما كس لكعلیو، كٯبوز الع
بعده كىو فنسي عوؼ لیس من مقوؿ عمراف بل اما من مقوؿ مسدد اك من مقوؿ ٰبیی بن سعید، 

قد  ك’’: 668ثبت اذا كقع حاال ال ٰبتاج الی الواك، كقاؿ ا٢بافظ ابن حجركىذه ٝبلة حالیة ك ا٤بضارع ا٤ب
وف كر ك يشبو ك ا اعلم اف يكاستیقظ ابو بءاف اكؿ منكبن زرير فءسلم شاركو ُب ركايتو عنو

استیقاظو ك ءن مشاىدتو اال بعدكال ٲب لك كذسیاقو انو شاىد ءعمراف راكم القصة الف ظاىر ءالثا٘ب
من ركاية  669،670الطربا٘بءالقصة ا٤بعینة، ففيءمن شارؾ عمراف ُب ركاية ىذهءلثالثوف اكيشبو اف ي

بعضهم ءالشمس فجئت ادنی القـو فايقظتو ك ايقظ الناسء٨برب فما ايقظِب اال حر ءبن امیة قاؿ ذك ءعمرك 
، قولو )الرابع( اما مرفوع كاما منصوب النو صفة 671‘‘كسلمءبعضنا حتی استیقظ النيب صلی  علیو

 .بواعراكرك كىو معطوؼ علی قولو ٍب فالف فاعرابو  عم
فلخوؼ انقطاع الوحی  672‘‘لو من الوحيءالداؿ من ا٢بدكث ام ما ٰبدثء بضم’’ٰبدث( ءقولو )ما

،قولو )ما اصاب 673‘‘م احتیاطناعالتمسك باالمر االءئوخذ منو’’ابن بطاؿ: ءبااليقاظ ال يوقظونو، قاؿ
یع فدا( ام صلیبا، ك زاد مسلم ام ر یعلی غّب ماء، قولو )جلواهم كالناس( من فوت صالة الصبح ك  

                                       
العسقال٘ب، قاضي  الدين، ا٢بافظ ابن حجر بن علي، ابو الفضل ، شهاب ىو اٞبد: ا٢بافظ ابن حجر  668

باالنفراد خصوصا ُب شرح البخارم  شهد لو  .القضاة، شیخ االسالـ، فريد زمانو ك حامل لواء السنة ُب اكانو
قیاف ُب اعیاف االعیاف، السیوطي، جالؿ الدين، عبد ع]نظم ال .كل مسلم ك قضی لو كل حاكم بانو ا٤بعلم

 ، ا٤بكتبة العلمیة، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ[45: 1الرٞبن بن ايب بكر، 
فظ عصره، رحل ُب طلب ا٢بديث من الشاـ ىو سلیماف بن اٞبد، ابو القاسم، الطربا٘ب؛ كاف حا :الطربا٘ب  669

]كفیات  .الی العراؽ ك ا٢بجاز، ك مصر كالیمن ك بالد ا١بزيرة الفراتیة ك اقاـ ُب الرحلو ثالثا ك ثالثْب سنة
 [407: 2االعیاف 

  4662، رقم ا٢بديث: 58: 5ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب   670
 449: 1فتحءالبارم البن حجر    671
 28: 4عمدةءالقارم   672
  449: 1فتح البارم البن حجر   673
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الصوت، قولو )ال ضّب( ام ال ضرر ُب فوات الصالة النو لیس من عمد كىذا تانیس منو صلی  علیو 

 ۔كسلم لقلوهبم الاهم اسفوا ك حزنوا علی فوات الصالة عن كقتها

اف النو حضر فیو الشیطاف، كُب ركاية كلك ا٤بذمن  قولو )فارٙبلوا( علی صیغة االمر كا٭با امرىم باالرٙباؿ
م فیو كم الذم اصابتكانك، كُب ركاية ايب داكد ٙبولوا عن م674مسلم فاف ىذا منزؿ حضرنا فیو الشیطاف

راىیة الصالة الاهم ٓب يستیقظوا حتی كجدكا كور ال كقت  ك، فالعلة ُب التحويل ىذا ا٤بذ 675الغفلة
الواك )ك نودم( ام اذف للصالة )علیك بالصعید( اسم فعل ٗبعنی الشمس، قولو )فدعا بوضوء( بفتح 

وا كفیك للصالة( ما ٓب ٙبدث كىذا ٧بل التطبیق، قولو )فاشتكی الناس الیو( كُب ركاية فاشتكالـز )فانو ي
قولو )فدعا فالننا( ىو عمراف الراكم يدؿ علیو  676الناس الیو من قبیل ﴿ك اسركا النجوی الذين ظلموا﴾

طلب ا٤باء كىذه الركاية نيديو ءب بْبككسلم ُب ر ءعجلِب النيب صلی  علیوء ٍب’’بن زرير لم س ركاية 
فهما ٨باطباف  677‘‘اف ىو ك علي فقط الاهما خوطبا ٖبطاب التثنیة اذىبا فابتغیا ا٤باءكتدؿ علی انو  

ا( من االبتغاء كىو نهما مقصودين با٣بطاب )فابتغیكورة لكما ُب ركاية ابن زرير ا٤بذ كب  كانا ُب ر ككاف  
الطلب كُب ركاية فابغیا من اجملرد يقاؿ بغیت الشئ ك ابتغیتو ٗبعنی طلبتو )فتلقیا( كُب ركاية فلقیا )بْب 
مزادتْب( ك ا٤بزادة ىي الركايو ك ٠بیت هبا النو يزاد فیها جلد اخر من غّبىا فهي تتخذ من جلدين ك 

فقولو )اك سطیحتْب( شك من احد الركاة، قولو )امس( رب من القربة كىي بعینها السطیحة كانت ا ك٥بذا  
ما ىو مذىب ا٢بجازين اك معرب غّب منصرؼ للعدؿ ك كسر  كخرب لقو٥با عهدم اما ىو مبِب علی ال

وف بضم السْب )ىذه الساعة( منصوب بالظرفیة، قولو )ك نفرنا( ك النفر ما بْب كالعلمیة عند بِب ٛبیم فی
 .لرىطاكالثالثة الی العشرة  

اما مرفوع علی انو  قولو )خلوؼ( بضم ا٣باء ٝبع ا٣بالف كىو ا٤بسافر ام غیب ك بقیت النساء كىو
السادة مسد ءمنصوب علی ا٢باؿ’’اف ا٤بقدر، كُب الفتح كخرب لقو٥با ك نفرنا كاما منصوب ب

ا، ، قولو )الصابئ( مهموز الالـ من صب679‘‘مسدهءما ا٣برب ىهنا حتی تسد’’، كقاؿ العیِب 678‘‘ا٣برب
                                       

 680مسلم، كتاب ا٤بساجد، باب قضاء الصالة الفائتة ، رقم ا٢بديث :  صحیح  674
 436سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب ُب من ناـ عن الصالة اك نسیها، رقم ا٢بديث:   675

 ُبإسناده صحیح على شرط الشیخْب. كأخرجو أبو عوانة حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
 [ 328: 2صحیح أيب داكد ] "صحیحو " من طريق ا٤بصنف. 

 3: 21سورة االنبیاء    676
 452: 1فتح البارم الابن حجر    677
 452: 1فتح البارم البن حجر    678
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كقیل ناقص كاكم من صبا يصبو فا٤بعنی علی االكؿ: اخرج من دين الی دين، كعلی الثا٘ب: ماؿ )قاال 

تعنْب(  ام قاؿ علي ك عمراف ىو الذم تريدين فیو حسن االدب الاهما لوقاال نعم ففیو تقرير  ىو الذم
 .لتخلصلك كىو غّب مستحسن كلوقاال اللفات ا٤بقصود ففیو حسن االدب ك حسن اذ

اء كاء كىو شد الو كا( من االيكقولو )فاستنزلوىا( لعل معهما من يتبعهما فلذا اكرد بصیغة ا١بمع )ك اك 
مة فیو اف النيب صلی  علیو كسلم كمة فیو؟ قیل اف ا٢بككىوما يشد بو راس القربة، فاف قیل ما٢ب

مة كفتظهر ا٢ب 681ك البیهقي 680مضمض ُب ا٤باء ك اعاده ُب افواه ا٤بزادتْب، كركی ىذه الزيادة الطربا٘ب
ل كاحدة من ا٤بزادتْب كُب ربط االفواه بعد فتحها فحصلت الربكة الختالط ريقو ا٤ببارؾ للماء، فاف قیل ل

 فم كاحد فما الوجو ُب ٝبع االفواه؟ 
ما[ )اسقوا ك استقوا( كره فلذا يقاؿ انفسهما فقد ]صغت قلوبكقلنا اجتماع التثنیتْب ُب لفظ كاحد مست

وف ا٠با ك خربا كل منهما اف يكلك اف اعطی( ٯبوز ُب  ذاف اخر كللغّب ك االستقاء لنفسو )ك  السقي 
اف )ك اٙب ا( اصلو اٲبن ا حذفت النوف منها كىو اسم كضع للقسم خربه ٧بذكؼ تقديره: ك اٙب كل

با٤بدينة )ما د التمر ف عنها، قولو )من بْب عجوة( من اجو كا قسمي ٝبع ٲبْب )لقد اقلع عنها( ام  
 .نا( ام ما نقصنائرز 

( ابیات من الناس ٦بتمعة قاؿ ابن سیدة: الصـر  قولو )يغّبكف( من االغارة با٣بیل ُب ا٢برب، قولو )الصـر
م( كُب ركاية ما ادری كاالبیات اجملتمعة ا٤بنقطعة من الناس )فقالت يوما لقومها ما اری اف ىٔوالء يدعون

، ك م كاری بضم ا٥بمزة ٗبعنی اظن ك بفتحها ٗبعنی اعلم، كما موصولة ك يدعون كُب ركاية اف ىٔوالء القـو
ا السئال فكونكم من كدع يدع بفتح الداؿ تعِب الذم اظنو اك اعلمو اف ىٔوالء يَب كونكام يَب  م كم عمدن

یل ال سهوا ك غفلة ك نسیاننا بل مراعاة ٤با سبق بیِب ك بینهم، كىذا القوؿ سبب لرغبتهم ُب االسالـ، كق
م عن االسالـ مع كم ُب ٚبلفكسر ك ا٤بعنی ال اعلم حالكما نافیة كاف ٗبعنی لعل، كقیل ما نافیة كاف بال

فا٢باصل اف ا٤بٔومنْب يدعواهم الستیالفهم فلم يرد اف استیالء ا٤بٔومنْب علی ’’م عمدا، كااهم يدعون
ف اطالقها ك تذكيدىا یف كقع اطالقها ك تذكيدىا الكافرين يوجب رؽ النساء ك الصبیاف فكال

                                                                                                              
 30: 4عمدة القارم   679
 132: 18ا٤بعجم الكبّب   680
 51: 1السنن الكربی للبیهقي   681
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انت من قـو كلك اك  ذوف ٥با اماف قبل كلهم الی االسالـ، ك ٰبتمل اف يكلالستئالؼ الذم جرقومها  
فرىا اكللضركرة، فاف قیل اهی كیف جوزكا التصرؼ ُب ما٥با؟ ك اجیب بالنظر الی  ك٥بم عهد فاف قیل  

 م؟ لك الوادذالنيب صلی  علیو كسلم عن التشأكـ ىو ارٙبل عن 
،، كاما ما يستنبط من حديث 682‘‘ك اجیب بانو صلی  علیو كسلم يعلم حاؿ الوادم ٖبالؼ غّبه

 یصل الی الثالثْب: فالباب 
 ما ُب ايقاظ عمر للنيب صلی  علیو كسلم، كابر  كاالكؿ فیو استحباب سلوؾ االدب مع اال ’’

 الثا٘ب: التاسف لفوات امر الدين، 
 و الصالة بدكف تقصّب منو، الثالث: ال حرج ٤بن تفوت

 كالرابع: اف ٓب ٯبد ماء تیمم، ك ا٣بامس: اف العآب اذا رای امرا ٦بمال يساؿ فاعلو عنو لیوضحو،  
یما فعلو، السابع: التحريض علی فار علی احد كك السادس: استحباب ا٤بالطفة ك الرفق ُب االن

 غّب عذر، ار علی من ٓب يصل عند ا٤بصلْب بكا١بماعة، الثامن: االن
 ك التاسع: اف قضاء الفوائت كاجب ال يسقط بالتاخّب ك ياٍب بالتاخّب بغّب عذر، 

 ور، كما ُب الوادم ا٤بذ كك العاشر: اف من حلت بو فتنة ُب بلد فلّبٙبل منو  
ر صالة فائتة لو اف ياخذ ما يصلحو من كضوء ك طهارة ك بقعة تطمئن نفسو ككا٢بادم عشر: اف من تذ 

 ا، للصالة علیه
 عشر: استحباب االذاف للفائتة، ءالثا٘ب

 عشر: جواز اداء الفوائت با١بماعة، ءالثالث
 عشر: طلب ا٤باء للوضوء ك الشراب، ءالرابع

 بعوض، ك العطشاف مقدـ علی ا١بنب، ءلغّبه لضركرة العطشءعشر: اخذ ا٤باء ا٤بملوؾءا٣بامس
 ا١بانبْب، ء لفظ منا٤بعاطاة ُب ا٥ببات ك االباحات من غّبءعشر: جواز ءالسادس
 مصلحة الطهارة ك غّبىا، كعشر: تقدٙب شرب االدمي ك ا٢بیواف علی ا٤بصاّب االخر  ءك السابع

 الشرعیة، ءعشر: جواز ا٣بلوة باالجنبیة عند امن الفتنة ُب حالة الضركرةءالثامن
اخذ ماؿ الناس  ْب اذا ٓب يتیقن بنجاستها، العشركف: جوازكاستعماؿ اكا٘ب ا٤بشر ءعشر:  جواز ءالتاسع

 ٜبن، كفیو نظر، ءانت لوكالضركرة بثمن اف  ءعند
 ك ا٢بادم ك العشركف: جواز اجتهاد الصحابة ٕبضرة النيب صلی  علیو كسلم كفیو خالؼ مشهور، 
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 ن عن تغافل ك هتاكف لقولو ارٙبلوا، كرىا اذا ٓب يككالثا٘ب ك العشركف: جواز تاخّب الفائتة عن كقت ذ  
 فار، كركف: ٧بافظة ذماـ الالثالث ك العش

 كالرابع ك العشركف: جواز ا٢بلف من غّب استحالؼ،  
 وی الی االماـ عند حلوؿ امر شديد، كا٣بامس ك العشركف: الش

، ءالتعريس للمسافر اذا غلبوءالسادس ك العشركف: استحباب  النـو
 اف تعْب،  ك السابع ك العشركف: جواز االخذ للمحتاج برضی ا٤بطلوب منو ك بغّب رضاه

الثامن ك العشركف: مشركعیة قضاء الفائتة الواجبة كانو ال يسقط بالتاخّب، التاسع ك العشركف: اباحة 
 السفر من غّب اف يعْب يوما اك شهرنا، 

انتخبتو من  683‘‘نـو احد منا ُب بعض االكقاتكك الثالثوف: جواز النـو علی النيب صلی  علیو كسلم  
 العیِب.

ما قاؿ صاحب الربدة ككىوانو صلی  علیو كسلم قاؿ اف عیِب تناماف كال يناـ قليب  بقي ىهنا شئ  
 ك بْب حديث النـو ىذا،  684یف ٯبمع بْب ما قاؿك]اف لو قلبا اذا نامت العیناف ٓب ينم[ ف

 ثّبة: كاقوؿ ٯباب عنو باجوبة  
كال يدرؾ ما يتعلق بالعْب  ا٢بدث ك االٓب ك ٫بوٮباكاحدىا: اف القلب يدرؾ االمر ا٢بسي ا٤بتعلق بو  

 الاها نائمة ك القلب يقظاف، 
ك ثانیها: اف يقظاف قلبو ُب غالب االحواؿ ك الدلیل علیو قولو علیو الصالة كالسالـ اف ا قبض 

 یف ال يدرؾ الوقت الطويل؟ كاف القلب يقظاف فكاركاحنا، ك يرد علی االكؿ انو اذا  
مة ُب كوف ا٢بكما ُب الیقظة حالة الوحي ك تكؾ مستغرؽ بالوحي  اف قلبو اذ ذاكاجیب عنو: ٰبتمل انو  

 ما ُب سهوه ُب الصالة، كذاؾ بیاف التشريع بالفعل النو اكقع ُب النفس  
بطريق االكلی اكعلی ء٤بصلحة التشريع ففي النـوءقد ٰبصل لو السهوُب الیقظةءاف القلب’’ك ثالثها: 

 ا٘ب، كىذا ا١بواب قريب من ا١بواب الث 685‘‘السواء
، كخامسها: اف معناه 686كضوئوءال يناـ قليب ام ال ٱبفی علیو حالة انتقاضءاف معنی قولو’’ك رابعها: 

، كىذاف ا١بواباف ضعیفاف الف قولو 687‘‘من الرابعءيستغرؽ بالنـو حتی يوجد منو ا٢بدث كىذا قريبءال

                                       
 32، 31: 4عمدة القارم   683
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عنها اتناـ قبل اف توتر فهذا جواب اف عیِب تناماف كال يناـ قليب كقع جوابنا لقوؿ عائشة رضي ا تعالٰی 
يتعلق بالوتر كال يتعلق بانتقاض الطهارة فتحمل يقظتو علی تعلق القلب بالیقظة للوتر ال مطلقنا فعلی 
، فنـو الوتر متعلق بالیقظة ك نـو الوادم مطمئن القلب معتمد  ىذا ال يرد االعَباض علی حديث النـو

م بْب النومْب من الفرؽ اذ االكؿ غّب مستغرؽ، كعب السّب فالءة الفجر مع انو اصابو تكلو بكٗبن ك 
حديث ايب ءما ُبكالذم اخذ بنفسك  ءكالدلیل علیو قوؿ بالؿ لو اخذ بنفسي’’ 688كالثا٘ب مستغرؽ

 ، 689‘‘مستغرقناءاف نـو بالؿكر علیو ك  كٓب ين ىريرة عند مسلم ك
ا ككسادستها: اف قلبو يقظاف ل  ٤بصلحة التشريع، ن ترؾ اعالمهم ٖبركج الوقت عمدن

ل ما يراه حق ك كحي، كىذاف ا١بواباف ايضا ضعیفاف ككسابعها: اف معناه ال يری اضغاث احالـ ف
فیو من دالئل النبوة حیث توضئوا ك شربوا ك اسقوا ك اغتسل ا١بنب ٩با سقط من ’’فتامل، قاؿ العیِب 

انوا اربعْب نص علیو ُب ك علیو كسلم ك  تو ك عظیم برىانو صلی كالعزإب ك بقیت ا٤بزادتاف ٩بلوءتاف برب 
690‘‘معهمءل قربةكركاية مسلم بن زرير كااهم ملٔوكا  

 ۔
انوا اربعْب كال نعلم كالقصة  ءالركاية اف ٝبلة من حضر ىذهءك ظاىر ىذه’’قاؿ القاضي عیاض:  ك

ب ككااهم الر  ب الذم اعجلهم بْب يديو لطلب ا٤باءك٨برجنا لرسوؿ  صلی  علیو كسلم ٱبرج فلعل الر 
الذين كجدكا ا٤براة كااهم اسقوا الرسوؿ صلی  علیو كسلم قبل الناس ك شربوا ٍب شرب 

ماء ءزاده ا ك اكجده كانو ٓب ٱبتلط فیو شئ منءفیو اف ٝبیع ما اخذكه من ا٤باء ٩با ، ك691بعدىمءالناس
فیو داللة اف  ُب ا٤بعجزة، كىذا ابدع ك اغرب  اف ُب الظاىر ٨بتلطنا ككتلك ا٤براة ُب ا٢بقیقة كاف  

 انتهی بعبارتو،  692‘‘رضي ا تعالٰی عنو اجلد ا٤بسلمْب ك اصلبهم ُب امر ا تعالیءعمر 
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 693من دين الی غّبه( ك صبا يصبااْب، ىذه الی اخر ركاية ا٤بستمليءقولو )قاؿ ابو عبد ا صبا خرج
ناقص كاكم من صبا يصبو صبونا ك صبوة ك  اراد ا٤بٔولف الی الفرؽ باف الصايب ا٤براد ُب ىذا ا٢بديث

دعا يدعو اْب، ك الصايب علی كزف الداعي صبا الی الشئ اذا ماؿ الیو ك لو اكرد ا٤بٔولف كصيبوة ك صباية  
ك تسمي العرب النيب صلی  علیو كسلم صابیا النو ’’اصب اْب الذم سیاٌب ُب تفسّب سورة يوسف، 

ك تسموا من يدخل ُب دين االسالـ مصبوا ك تسمو  694السالـماؿ ك خرج من دين قريش  الی دين ا
الدعاة ك الغزاة بغّب ٮبزة، كقد جاء الصابئ با٥بمزة من صبا يصبو بغّب ٮبزة، كقد يقاؿ كا٤بسلمْب صباة  

ورين ُب القراف ُب قولو تعالی ]اف الذين امنوا ك الذين كك الصابئْب ا٤بذ  695‘‘صبا لرجل اذا عشق كىوی
اختلف ُب تفسّبىم:  مهموز الالـ من صبا يصبا صبا ك صبوءا، ك 696 ری ك الصابئْب[ىادكا ك النصا

ال دين  ال نصاری ك لیسوا بیهود ك 698تاب يقرءكف الزبوركفرقة من اىل الء ىم’’697فقاؿ ابو العالیة 
ك طريق ربیع بن انس عنو، ءىذا التعلیق ابن ايب حاًب منءكصل ح نسائهمكل ذبائحهم كال تنك٥بم كال تٔو 

قاؿ ابن زيد: الصابئوف اىل دين من االدياف   ، ك699ابن ابی ٪بیح ذا ركم عن ا٢بسن ككعن ٦باىد ك 
ٓب ئومنوا بالنيب  ال نيب ك تاب ككال   انوا با١بزيرة جزيرة ا٤بوصل يقولوف ال الو اال ا ك لیس ٥بم عمل كك

الی القبلة ك يصلوف ا٣بمس قاؿ  صلی  علیو كسلم، ك عن ا٢بسن قاؿ اخربنا زياد اف الصابئْب يصلوف
ا٤بالئكة، ك عن قتادة ك ايب جعفر الرازم ىم قـو ءعلیهم ا١بزية فاخرب بعد ااهم يعبدكفءفاراد اف يضع

                                       
حاؽ، الصادؽ، الرحاؿ، ادث، االماـ، ا٤بستملي، راكم الصحیح ىو ابراىیم بن اٞبد، ابو اس :ا٤بستملي  693

حدث عنو عبد الرٞبن بن عبد ا ك ابو ذر عبد بن اٞبد، ك اٞبد بن ٧بمد البلخي ككاف  .عن الفربرم
 [492: 16]سّب اعالـ النبالء  .ُب سنة اربع عشرة ك ثالث مائة‘‘ الصحیح’’٠باعو ؿ 

 282: 6منحة البارم   694
 33، 32: 4ة القارم عمد  695
 62: 2سورة البقرة   696
ادرؾ ا١باىلیة ك اسلم  .العالیة، البصرم، مولی امرٔاة من بِب رياح من ٛبیم ىو رفیع بن مهراف، ابو :العالیة ابو  697

كتوُب سنة ست ك  .بعد موت النيب صلی ا علیو ك سلم بسنتْب ك دخل علی ايب بكر ك صلی خلف عمر
 [ 88: 1اء ]طبقات الفقه .مائة

 187: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  ،  271: 2فتح البارم البن رجب انظر:   698
ىو عبد ا بن ايب ٪بیح، الثقفي، كنیتو ابو يسار ككاف ٩بن يسكن ا٤بدينة مدة كمكة زمانا  :بن ايب ٪بیحا  699

 [ 229: 1ماء االنصار ]مشاىّب عل .ككاف من علماء الناس بالقراف كتوُب سنو احدی ك ثالثْب ك مائة
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قـو من ءتاب الزاىر البن االنبارم: ىمك، كُب ال700يعبدكف ا٤بالئكة ك يصلوف الی القبلة ك يقرءكف الزبور
بن متوشلخ ءالصايب نسبة الی صايب’’تاب الرشاطي ك، كُب  701‘‘النصاری قو٥بم الْب من قوؿ النصاری

قاؿ ابو ا٤بعإب  السالـ، ك شیث بن ادـ علیو الصالة كءتْب بن ياش بنف یل بنلخنوخ بن برد بن مهءبن
 كلد صاب بن ادريس علیو الصالـ كءتاب يزعموف ااهم منكجنس من اىل الءتابو ا٤بنتهی ىمكُب  

قاؿ  السالـ، ك عصر ابراىیم علیو الصالة كءاف ُبكصايب بن مارم ك  قیل نسبتهم الی ال السالـ، ك
 النسفي ُب منظومتو 

 اةكالعقد ك الز ءم حلكُب ح   تابیات كالكالصابئات  
ل ذبائحهم، كك تٔو  حة نسائهمكتاب فتحل منا كك شرحو اف ابا حنیفة يقوؿ ااهم يعتقدكف نبیا ك ٥بم  

، ك 702‘‘ل ذبائحهمككال تٔو  حة نسائهمكب فال ٙبل منا كا و ككقاؿ ابو يوسف ك ٧بمد: ىم يعتقدكف ال
الفرؽ بْب الصايب ا٤براد ُب ءما ُب نسخة الصنعا٘ب لیبْبكامل   اكرد ا٤بٔولف لفظ اصب’’ ١بملةبا

 .703‘‘ا اعلم ورة، ككا٢بديث ك الصابئ ا٤بنسوب للطائفة ا٤بذ ءىذا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا خاف الجنب على نفسو المرض أو الموت، أو خاف العطش، تیمم
ا أنفسكم إف ا كاف بكم كيذكر أف عمرك بن العاص: " أجنب ُب لیلة باردة، فتیمم كتال: }كال تقتلو 

 فذكر للنيب صلى ا علیو كسلم فلم يعنف " رحیما{

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ُب ء احتلمت’’ر اف عمرك بن العاص( تعلیق كصلو ابو داكد ركم عن عمرك بن العاص قاؿ كقولو )ك يذ 

صلیت باصحايب ءاغتسلت اف اىلك فتیممت ٍبءغزكة ذات السالسل فاشفقت ا٘ب افءلیلة باردة ُب
انت جنب فاخربت  كسلم فقاؿ يا عمرك صلیت باصحابك كءللنيب صلی  علیوءلكذركا كفذ  الصبح

م كاف بكم اف ا  ك٠بعت ا تعالی ]كال تقتلوا انفسءاالغتساؿ، ك قلت ا٘بءبالذم منعِب من
706مكذا ركاه ا٢با ك، ك 705‘‘ٓب يقل شیئا كسلم كءفضحك نيب ا صلی  علیو 704رحیما[

  ۔

                                       
 86: 20التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح    700
 33: 4عمدة القارم   701
 33: 4عمدة القارم   702
 454: 1فتح البارم البن حجر    703
 29: 4سورة النساء    704
  454: 1فتح البارم البن حجر  ، 710: 1شرح ابن ماجو ٤بغلطائي  ، 103: 1معآب السنن انظر:   705
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اف تقريرا للجواز كىذه ا٤بسئلة ال خالؼ فیها فمن خاؼ كف( كُب ركاية فلم يعنفو فقولو )فلم يعن
ر فانو ال يستطاع العلم براحة كیما سبق ما يغِب ىهنا فتذ فرت كا٥بالؾ ٯبوز لو التیمم اتفاقنا، كقد ذ 

ا١بسم، ك يستفاد من حديث الباب عدـ االعادة للصالة اللٍب صلیت بالتیمم كىو حجة علی من 
یدىا ك جواز التیمم ٤بن خاؼ ا٥بالؾ اف استعمل ا٤باء من الربد اك غّبه ُب السفر اكُب ا٢بضر جنبنا  يع
 .اف اك ٧بدثنا، ك جواز االجتهاد ُب حیاتو صلی  علیو كسلمك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بشر بن خالد، قاؿ: حدثنا ٧بمد ىو غندر أخربنا شعبة، عن سلیماف، عن أيب كائل،  حدثنا - 345

قاؿ عبد ا: لو رخصت ٥بم ُب « إذا ٓب ٯبد ا٤باء ال يصلي؟»قاؿ: قاؿ أبو موسى لعبد ا بن مسعود: 
فأين قوؿ عمار »كصلى، قاؿ: قلت:  -يعِب تیمم  -ىذا كاف إذا كجد أحدىم الربد قاؿ: ىكذا 

 قاؿ: إ٘ب ٓب أر عمر قنع بقوؿ عمار« ر؟لعم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )قاؿ اخربنا ٧بمد ىو غندر( قولو ىو غندر من مقوؿ البخارم ال من شیخو اما سلیماف فهو 

د ا٤باء ٓب يصل( استفهاـ من ايب موسی، قولو ٓب ٯبد كال ا٤بشهور باللقب ام االعمش، قولو )اذا ٓب ٯب
لتاٮبا بصیغة ا٤بخاطب، قولو )ُب ىذا( ام ُب جواز التیمم، كلتاٮبا بصیغة الغائب، كُب ركاية  كيصلي  

 ۔ذا( كقد قلنا اف القوؿ يطلق علی معافو متعددة فلهذا فسر بالفعل يعِب تیمم ك صلیكقولو )قاؿ ى
نا ُب كقوؿ عمار( ام قاؿ ابو موسی قلت لعبد ا فاين قوؿ عمار لعمر، كىوقولو  قولو )قاؿ قلت فاين 

فیك الوجو ك كلك لرسوؿ  صلی  علیو كسلم، فقاؿ يذرت كت ُب الَباب فذ كسفر فاجنبت فتمع
رت ُب ركاية شعبة ٨بتصرنا كىي اًب ُب ركاية عمرك بن حفص ك ايب معاكية االتیتْب )قاؿ كفْب، ك ذ كال

ما يتضح من الركايتْب االتیتْب اف ابن ك ٓب ار عمر قنع بقوؿ عمار( ام قاؿ ابن مسعود، ك حاصلو  ا٘ب
ر للجنب جواز التیمم اكرد ابو موسی علیو قصة عمر ك عمار رضي ا تعالٰی عنهما كمسعود ٤با ان

ابو موسی فدعنا ام  لك عنو فقاؿذعمر ٓب يقنع بءفقاؿ ابن مسعود رضي ا تعالٰی عنو ُب جوابو آب تر 
يعرؼ عبد ا ما يقوؿ ء فلم’’االية، 707ام ]فلم ٘بدكا ماء[  قوؿ عمار فما تصنع هبذه االيةءنا منكتر 

                                                                                                              
 628، رقم ا٢بديث: 285: 1علی الصحیحْب  للحاكم  ؾا٤بستدر    706

كقاؿ الذىيب على شرطهما  ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب كٓب ٱبرجاهحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  
 ]ا٤برجع السابق [

 6: 5، سورة ا٤بائدة 34: 4سورة النساء   707
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اف اذا كجد احدىم كفقاؿ لو رخصنا ٥بم ُب جواز التیمم للجنب   708‘‘توجیو االية علی كفق فتواهءُب
كا٭با ٓب يقنع عمر بقولو النو  ’’قاؿ العیِب:  ره عبد ا ٥بذا،كلشقیق ا٭با   709الربد تیمم، فقاؿ االعمش

انتهی، ك  710‘‘ٓب يقنع بقولو لك كذر القصة فارتاب ُب كٓب يتذ  معو ُب تلك السفرة كءاف حاضرناك
ثر ما يورد ا٤بٔولف ا٢بديث ا٤بختصر اكال كرنا ُب ا٤بقدمة اف ا كالتفصیل سیاٌب ُب ا٢بديثْب التالْب، كقد ذ 

اف ا٤بناسب اف كلعلو نظر الی اف التفصیل بعد االهباـ اكقع ُب الذىن ك اال لٍب ياٌب با٤بفصل ثانیا، ك 
 .٤بتعلم ا٤براد من اكؿ االمريفهم ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، قاؿ: ٠بعت شقیق بن سلمة، حدثنا عمر بن حفص، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا األعمش - 346

قاؿ: كنت عند عبد ا، كأيب موسى، فقاؿ لو أبو موسى: أرأيت يا أبا عبد الرٞبن إذا أجنب فلم ٯبد 
ماء، كیف يصنع؟ فقاؿ عبد ا: ال يصلي حٌب ٯبد ا٤باء، فقاؿ أبو موسى: فكیف تصنع بقوؿ عمار 

قاؿ: أٓب تر عمر ٓب يقنع بذلك، فقاؿ أبو « كاف يكفیك»حْب قاؿ لو النيب صلى ا علیو كسلم: 
موسى: فدعنا من قوؿ عمار كیف تصنع هبذه اآلية؟ فما درل عبد ا ما يقوؿ، فقاؿ: إنا لو رخصنا 
٥بم ُب ىذا ألكشك إذا برد على أحدىم ا٤باء أف يدعو كيتیمم فقلت لشقیق فإ٭با كره عبد ا ٥بذا؟ قاؿ: 

 «نعم»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نا ام اقطع النظر عن قولو فما تقوؿ ُب االية ام ﴿فلم ٘بدكا ماء﴾ كقولو )فدعنا من قوؿ عمار( ام اتر 
االنتقاؿ من دلیل الی دلیل اخر  اكضح منو، ك ٩با فیو ءكفیو جواز ’’رت تفصیلو سابقنا، كاالية، ك ذ 

ما انتقل ابراىیم علیو الصالة كالسالـ من حجة الی اخری اكضح ك 711‘‘فیو االتفاؽءالختالؼ الی ماا
ذم اتاه ا ا٤بلك فقاؿ ابراىیم ﴿اف ا ياٌب بالشمس من ا٤بشرؽ فات هبا من لمن االكلی حْب حاجو ا

                                       
 35: 4عمدة القارم   708
عركؼ باالعمش الكوُب، االماـ ا٤بشهور؛ كاف ثقة عا٤با ىو سلیماف بن مهراف، ابو ٧بمد، ا٤ب: االعمش  709

 400: 2]كفیات االعیاف  .فاضال، ككاف ابوه من دنباكند ك قدـ الكوفة كامرٔاتو حامل باالعمش فولدتو هبا
] 

 267: 5ذخّبة العقبی  ، 457: 1فتح البارم البن حجر  ، 35: 4عمدة القارم انظر:   710
، دارالوافاء للطباعة كالنشر، مصر،  221: 2مسلم، عیاض بن موسٰی، القاضي،  اكماؿ ا٤بعلم بفوائدانظر:   711

 275:  6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 455: 1فتح البارم البن حجر  ،ـ  1998 .ق 1419الطبعة االكلٰی 
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ة الی تقوية حجة كفیو اشار ’’، كفیو جواز التیمم عند ايب موسی للجنب، 712فر﴾كا٤بغرب فبهت الذم  
الف عبد ا يری اف ’’، كفیو تقوية مذىب ا٢بنفیة 713‘‘يقوؿءايب موسی لقولو فما درم عبد ا ما

یما فالبشرتْب ءمن ا٤بالمسة التقاءءورة ُب االية ا١بماع، ك اال لقاؿ لو اف ا٤برادكا٤براد من ا٤بالمسة ا٤بذ 
، ك رده العیِب 714‘‘وف خلفا من الغسلكاف ي الوضوء ال يستلـزءوف التیمم خلفا منكا١بماع ك  ءدكف

لعل  اف ٨بالفة لالية صرٰبا كا٭با تاك٥با علی معنی غّب ا١بماع ككقلت لو اراد با٤بالمسة ا١بماع ل’’بقولو: 
ا٤براد من ا٤بالمسة ُب االية ءاف لعبد ا اف يقوؿكا٤بناظرة ك اال فءاف يقتضي تطويلكاجمللس ما  

بدال من الوضوء فقط فال يدؿ علی جواز ءا١بماع ك جعل التیمم یما دكففالبشرتْب ءتالقي
 .715‘‘للجنبءالتیمم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: التیمم ضربة
ؿ: كنت جالسا حدثنا ٧بمد بن سالـ، قاؿ: أخربنا أبو معاكية، عن األعمش، عن شقیق، قا - 347

مع عبد ا كأيب موسى األشعرم، فقاؿ لو أبو موسى: لو أف رجال أجنب فلم ٯبد ا٤باء شهرا، أما كاف 
يتیمم كيصلي، فكیف تصنعوف هبذه اآلية ُب سورة ا٤بائدة: }فلم ٘بدكا ماء فتیمموا صعیدا طیبا{ 

علیهم ا٤باء أف يتیمموا الصعید. [ فقاؿ عبد ا: لو رخص ٥بم ُب ىذا ألكشكوا إذا برد 43]النساء: 
قلت: كإ٭با كرىتم ىذا لذا؟ قاؿ: نعم، فقاؿ أبو موسى: أٓب تسمع قوؿ عمار لعمر: بعثِب رسوؿ ا 
صلى ا علیو كسلم ُب حاجة، فأجنبت فلم أجد ا٤باء، فتمرغت ُب الصعید كما ٛبرغ الدابة، فذكرت 

ف يكفیك أف تصنع ىكذا، فضرب بكفو ضربة على إ٭با كا»ذلك للنيب صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: 
فقاؿ « األرض، ٍب نفضها، ٍب مسح هبما ظهر كفو بشمالو أك ظهر مشالو بكفو، ٍب مسح هبما كجهو

عبد ا: أفلم تر عمر ٓب يقنع بقوؿ عمار؟ كزاد يعلى، عن األعمش، عن شقیق: كنت مع عبد ا كأيب 
ار لعمر: إف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم بعثِب أنا موسى، فقاؿ أبو موسى: أٓب تسمع قوؿ عم

إ٭با كاف »كأنت، فأجنبت فتمعكت بالصعید، فأتینا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فأخربناه، فقاؿ: 
 «يكفیك ىكذا. كمسح كجهو ككفیو كاحدة

                                       
 258: 2سورة البقرة    712
 455: 1فتح البارم البن حجر    713
 37: 4م عمدة القار  ، 456: 1فتح البارم البن حجر  انظر:   714
 44: 3الالمع الصبیح  ، 230: 3الكواكب الدرارم  ، 35: 4عمدة القارم انظر:   715
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نا عمراف بن حدثنا عبداف، قاؿ: أخربنا عبد ا، قاؿ: أخربنا عوؼ، عن أيب رجاء، قاؿ: حدث - 348
، فقاؿ:  يا فالف »حصْب ا٣بزاعي، أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم رأل رجال معتزال ٓب يصل ُب القـو

؟ علیك بالصعید فإنو »فقاؿ يا رسوؿ ا: أصابتِب جنابة كال ماء، قاؿ: « ما منعك أف تصلي ُب القـو
 «يكفیك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف يتیمم( كُب ركاية بدكف ا٥بمزة فا٥بمزة علی النسخة االكلی اما زائدة كاما لتقرير االستفهاـ كقولو )اما  

من اية ءكا٭با خص سورة ا٤بائدة الاها اظهر ُب جواز تیمم ا١بنب’’كما نافیة، قولو )ُب سورة ا٤بائدة( 
للجنب، قولو ء)لو رخص ُب ىذا( ام ُب مشركعیة التیمم 716‘‘ا٤بائدةءالوضوء ُبم كالنساء لتقدـ ح

ما كرىتم( مقولة االعمش لشقیق  ك)اذا برد( بفتح الراء ك ضمها ك االكؿ ىو ا٤بشهور، قولو )قلت كا٭با  
ما كيعلم من ركاية عمرك بن حفص ا٤بتقدمة، قولو )ىذا الذم( ام تیمم ا١بنب الجل صاحب الربد )

الدابة( صیغة ا٤بضارع ا٤بعلـو من باب التفعل حذفت احدی التائْب منها اصلها تتمرغ بالتشديد ٛبرغ 
 ۔  717معناه باالفغانیة

تفاء بالضربة كلة من كجوه: االكؿ من جهة اال كیفیة مشكفیو اف ىذه الكفو ضربة( كُب ركاية بكقولو )ب
يقوؿ بو احد من العلماء، كالثالث: من  ف كاحدة كالكتفاء ٗبسح ظهر  كالواحدة، كالثا٘ب: من جهة اال 

یف مسح  الوجو بو كالرابع: من جهة انو ٓب ٲبسح الذراعْب، كجهة اف الَباب ا٤بستعمل بظهر الشماؿ  
ر ُب الركايات ا٤بفصلة  كك ا٣بامس: من جهة عدـ مراعاة الَبتیب، ك ا١بواب ااها ركاية ٨بتصرة، كما ذ 

موؿ علی ا٤بفصل، ك التیمم خلف عن الوضوء كُب الوضوء لة ك ا٤بختصر اجململ ٧بكیفیة غّب مشك
 .غسل الیدين الی ا٤برفقْب ففي التیمم ايضا ا٤بسح الی ا٤برفقْب ٞبال للمطلق علی ا٤بقید

ما ك718 ‘‘اف معو ُب تلك القضیةككجو عدـ قناعتو بقوؿ عمار ىوانو  ’’قولو )كٓب يقنع بقولو عمار( 
یما ركاه مسلم عن عبد فءلك عمر اصال ك ٥بذا قاؿ لعمار ذر كيتذ  ٓب يعلی بن عبید ك’’سیاٌب ُب ركاية 

، 719تولیتءنولیك ما :عمرءعمار قاؿ اف شئت ٓب احدث بو فقاؿءبن ابزی اتق ا ياءالرٞبن
نسیت اك اشتبو ءیما تركيو ك تثبت فیو فلعلكفعمار ام ءعمر اتق ا ياءمعنی قوؿ’’ :النوكمءقاؿ

                                       
 456: 1فتح البارم البن حجر    716
 نكً چً رغړى دابً پً خاورو كښ  717
، دار الكتب العلمیة، 354: 1عوف ا٤بعبود )شرح ايب داكد(، ٧بمد اشرؼ بن امّب، العظیم ابادم،  انظر:   718

 37: 4عمدة القارم  ،ق  1415الثانیة،  بّبكت، الطبعة
 368صحیح مسلم، كتاب ا٢بیض، باب التیمم، رقم ا٢بديث:   719
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ُب االمساؾ عن ءر شیئا من ىذا، كمعنی قوؿ عمار اف رايت ا٤بصلحةكال اتذ  نت معك ككعلیك فا٘ب  
 720‘‘حرجءبلغتو فلم يبق علی فیوءت فا٘ب قدكبو كافقتك ك امسءراجحة علی التحديثءالتحديث بو

نفس االمر فلیس ٕب ءوف حقا ُبكره اف ال يكو٘ب ال اتذ كمن  ءلو عمر نولیك ما تولیت: ام ال يلـزءفقاؿ
لك، قولو ذرىو عبد ا لك، اقوؿ: لیس عدـ قناعة عمر للوجو الذم  721‘‘التحديث بوءمنعك من

)بعثِب انا كانت( ىذاف الضمّباف مرفوعاف، قاما مقاـ ا٤بنصوبْب ام ايام ك اياؾ الف الضمائر يقاـ 
 بعضها مقاـ بعض.

 باب
وف كعلی الثا٘ب يثرين، كُب ركاية االصیلي لیس ٗبوجود اصال فكذا كقع ٦بردا عن الَبٝبة ُب ركاية اال كى

ا٢بديث داخال ُب الَبٝبة ا٤باضیة، ك كجو التطبیق معها انو اطلق كٓب يقیده بضربة اك ضربتْب ك اقلها 
اؼ للجنب ك غّبه، ك٤با فرغ ا٤بٔولف كوف مرة كاحدة كعلی االكؿ كضع الباب لالشارة الی اف الصعید  كي

 ۔ة العن بیاف الطهارة اللٍب ىي شرط للصالة اراد اف يبْب الص
******** 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 62: 4شرح النوكم علی مسلم    720
 457: 1فتح البارم البن حجر    721
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 بسم ا الرٞبن الرحیم

 تاب الصالةك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 تاب الصالةك
: احدىا ٗبعنی الدعاء ام ادع ٥بم، كُب  723 قاؿ تعالی ]ك صل علیهم[ 722كىي ُب اللغة علی معافو

قاؿ تعالی ﴿اف  724لیدع ٥بم با٣بّب كالربكة، ك ثانیها: ٗبعنی الثناءاف صائما فلیصل ام فكا٢بديث كاف  
قاؿ تعالی ﴿كال ٘بهر  726ام يثنوف علیو، ك ثالثها: ٗبعنی القراءة 725تو يصلوف علی النيب﴾كا ك مالئ
قاؿ تعالی ﴿اكلئك علیهم صلوات من  728ام بقراءتك، ك رابعها: ٗبعنی الرٞبة 727بصالتك﴾

ما كما ُب قو٥بم صلیت العود ام لینتو بالنار ك  ك 730ها: ٗبعنی التلیْبام رٞبات، ك خامس 729رهبم﴾
 ُب قوؿ الشاعر:

 731مستدٙبكفما صلی عصاؾ     فال تعجل بامرؾ ك استدمو 
اف ٨بصوصة منقولة شرعیة كجو ا٤بناسبة ظاىرة الف ُب قیامها قراءة كُب قعودىا ككُب الشرع: عبارة عن ار 

صلي بالصالة يلْب ك ٱبشع  تعالی، كقیل: ىي من الصلو كىو مغرز ثناء ك دعاء ك لفاعلها رٞبة ك ا٤ب
                                       

، عبد ا بن مسلم، غريب ا٢بديث البن قتیبة ، 180: 1غريب ا٢بديث للقاسم بن سالـ انظر:   722
 ق 1397، مطبعة العا٘ب، بغداد، الطبعة االكٔب، 167: 1 بو،الدينورم، ابن قتی

 103: 9سورة التوبة   723
 465: 14لساف العرب  ، 166: 12هتذيب اللغة انظر:   724
 56: 33سورة االحزاب   725
 ، بدكف الطبع كالتاريخ286: 1الفركؽ اللغوية، ا٢بسْب بن عبد ا،   726
 110: 17ورة بِب اسرائیل س  727
 مؤسسة الرسالة، بّبكت،،61: 1كلمات الناس، ٧بمد بن القاسم، ابو بكر االنبارم،    معا٘بالزاىر ُب  728

 ـ1992 .ق 1412الطبعة االكلٰی 
 157: 2سورة البقرة   729
  412: 1تفسّب غريب ما ُب الصحیحْب البخارم ك مسلم   730
رفة بّبكت، لبناف، بدكف الطبع ، دار ا٤بع287: ٦2بمع االمثاؿ، اٞبد بن ٧بمد، ابو الفضل، النیسابورم    731

 كالتاريخ
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ّبفع الصلوين ُب ىاتْب ا٢بالتْب، كقیل من فوع كالسجود ك، ك ا٤بصلي ينحِب بالر 732الذنب من الفرس
ما كر لالٲباف  كقو٥بم فرس مصلی ام ثانیة للسابقة الف راسها يلي صلوم السابقة كىي ايضا ثانیة ُب الذ 

كقیل اصلها من التعظیم، كفیها ايضا تعظیم ’’ 733﴿ئومنوف بالغیب ك يقیموف الصالة﴾ قاؿ تعالی
قیل من اللزـك قاؿ  ما ُب قو٥بم شاة مصلیة كىي اللٍب قربت الی النار، ككقیل من التقرب   الرب، ك

، كقیل ىي االقباؿ علی الشئ  .734‘‘الزجاج: صلی ك اصطلی اذا لـز
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: كیف فرضت الصالة في اإلسراء؟
كقاؿ ابن عباس، حدثِب أبو سفیاف، ُب حديث ىرقل، فقاؿ: يأمرنا يعِب النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «بالصالة كالصدؽ كالعفاؼ»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 یف فرضت الصالة ُب االسراءكباب  
كُب ركاية فرضت الصلوات با١بمع، قولو ُب االسراء ام ُب لیلة االسراء، فاالسراء من مكة زادىا ا 
 تعالی شرفنا الی ا٤بسجد االقصی ببدنو الشريف يقظة كال خالؼ فیو لنص القراف فیو، قاؿ ا

ذيب قريش كك لت 735تعالی﴿سبحاف الذم اسری بعبده لیال من ا٤بسجد ا٢براـ الی ا٤بسجد االقصی﴾
ذبتو فیو كال ُب ابعد منو، كاما ا٤بعراج فهو من ا٤بسجد االقصی الی ما فوؽ كاف ُب ا٤بناـ ٤با  كاياه، كلو  

 السموات.
لك يقظة اك مناما اك ذكمناما اكُب لیلتْب  انا ُب لیلة كاحدة يقظة اك ككاختلفوا ُب ا٤بعراج ك االسراء ىل  

، 736اف مرتْب مرة بركحو مناما ك مرة بركحو ك بدنو يقظةكاحدٮبا يقظة ك االخر مناما، فقیل اف االسراء  
ك منهم من يدعي تعدد االسراء ُب الیقظة ايضا حتی قاؿ انو اربع اسراات، ك زعم بعضهم اف بعضها  ’’
ثالث اسراات مرة من ء ركايات حديث اسراء با١بمع بالتعدد فجعلانت با٤بدينة ك كفق ابو شامة ُبك

                                       
، دار الغرب االسالمي، الطبعة االكلٰی 358: 1، ٧بمد بن عبد ا االشبیلي، كُب شرح مؤطا مال كا٤بسال  732

 ـ2007 .ق 1428
 3: 2سورة البقرة    733
 39: 4عمدة القارم   734
 1: 17ورة بِب اسرائیل س   735
، ا١بامعة االسالمیة با٤بدينة ا٤بنورة، 59: 1شكلة، خلیل بن كیكلدم، التنبیهات اجململة علی ا٤بواضع ا٤ب   736

 ق1408
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مرة من مكة  لك علی الرباؽ كذكفقط علی الرباؽ ك مرة من مكة الی السموات  ءمكة الی بیت ا٤بقدس
اف ببدنو ك ركحو ك  كا٤بقدس ٍب الی السماكات، ك ٝبهور السلف ك ا٣بلف علی اف االسراء  ءالی بیت

بسنة ك عن ءاف قبل خركجو الی ا٤بدينةكُب ركاية البیهقي انو   عشر من النبوة، كالثانیة ءاف ُب السنةك
شهر ذم القعدة كعلی قوؿ الزىرم ربیع ءوف ُبكقبل مهاجرتو بستة عشر شهرنا فعلی قولو يءالسدم

ىي  ٝبعة من شهر رجب كء، كقیل ُب اكؿ لیلة‘‘رجبءاف لیلة السابع ك العشرين منكقیل   االكؿ، ك
، كقیل بعد موتو 738‘‘الصالة بغّب اصل، قیل قبل موت ايب طالبءفیها  737ائب اللٍب احدثتلیلة الرغ

رمضاف ُب السنة الثالثة عشر ءلیلة السبت لسبع عشرة لیلة خلت منءسنة اثنٍب عشرة من النبوة، كقیل
لف اف لف ُب تعیینو، ك يعلم من ترٝبة ا٤بؤ كم شرعي حتی نتكك ا اعلم، كال يتوقف علیو ح 739للنبوة

 انا ُب لیلة كاحدة ٔبسده ك ركحو الشريفْب.كا٤بختار عنده اف االسراء ك ا٤بعراج  
مة ُب كقوع فرض الصالة لیلة ا٤بعراج اف النيب صلي ا علیو كسلم ٤با قدس ظاىرا ك باطننا كاعلم اف ا٢ب

لك اف تفرض ذمة ك من شاف الصالة اف يتقدمها الطهور ناسب كحْب غسل ٗباء زمـز باالٲباف ك ا٢ب
نو من االنبیاء ك با٤بالئكة ك كالصالة ُب تلك ا٢بالة ك لیظهر شرفو ُب ا٤بال االعلی ك يصلي ٗبن س

 ۔اف ا٤بصلي يناجي ربو عز كجلكيناجي ربو ك من ٍب  
قد  740یاففقولو )قاؿ ابن عباس( كصلو ا٤بٔولف ىذا التعلیق ُب بدء الوحي كىو قطعة من حديث ايب س

اسلْب، ك عن ادخار الیواقیت ك كاف طلبة الوقت متكرار كاف  كسبو فال حاجة الی التلمت فیو ما يناكت
م انو ال يستطاع العلم براحة ا١بسم، اقبلوا كصیٍب فاف فیها فائدة، كرت لكم ذ كا١بواىر متثاقلْب، ك  

                                       
ال احدثت ا٤ببتدعة صالة الرغائب فیها بغّب اصل ال دلیل شرعي ك٠بوا تلك اللیلة بلیلة الرغائب   737

 )الضیاءالكوثرم(
 39: 4عمدة القارم   738
 [39: 4ىذا قوؿ ابن ا١بوزم ] عمدة القارم   739
ىو ابو سفیاف، صخر بن حرب،سید البطحاء ك ابو االمراء، عاش ٜباف ك ٜبانْب سنة كمولده  :ابو سفیاف  740

قبل الفیل بعشر سنْب، ك اسالمو عاـ الفتح لیلة الفتح، شهد حنینا ك الطائف مع رسوؿ ا صلی ا علیو 
اكقیة تالفا ك اعطی ابنیو ك سلم، اعطاه النيب صلی ا علیو كسلم من غنائم حنْب مائة من االبل ك اربعْب 

أبو سفیاف: فداؾ أيب كأمي، ك ا إنك لكرٙب، ك لقد حاربتك فنعم ٧باريب كنت، ءزيد ك معاكية، فقاؿ
بن ءك توُب احدی ك ثالثْب با٤بدينة ك صلی علیو عثماف .سا٤بتك فنعم ا٤بسآب أنت، فجزاؾ ا خّباءٍب

 [ 1509: 3عیم]معرفة الصحابة اليب ن .عفاف، رضي ا عنهما
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 م ا علماء عاملْب متقْبكم عائدة، ك ادعوا ٕب فا٘ب ٗبنزلة اب عطوؼ علی اكالده جعلكغدا ل
 صا٢بْب امْب.

یفیة الشئ تستدعي معرفة ذاتو قبلها فاشار اكال ٕبديث ابن عباس الی كك كجو التطبیق بالَبٝبة اف معرفة  
التوطیة كیفیة فرضیتها ثانیا ٕبديث االسراء فصار ىذا ا٢بديث  كذات الصالة من حیث الفرضیة ك الی  

 .یفیة فرضیتهاكلبیاف  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك،  - 349
قاؿ: كاف أبو ذر ٰبدث أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " فرج عن سقف بیٍب كأنا ٗبكة، فنزؿ 

، ٍب جاء بطست من ذىب ٩بتلئ حكمة جربيل صلى ا علیو كس لم، ففرج صدرم، ٍب غسلو ٗباء زمـز
كإٲبانا، فأفرغو ُب صدرم، ٍب أطبقو، ٍب أخذ بیدم، فعرج يب إٔب السماء الدنیا، فلما جئت إٔب السماء 
الدنیا، قاؿ جربيل: ٣بازف السماء افتح، قاؿ: من ىذا؟ قاؿ ىذا جربيل، قاؿ: ىل معك أحد؟ قاؿ: 

مد صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: أرسل إلیو؟ قاؿ: نعم، فلما فتح علونا السماء الدنیا، فإذا نعم معي ٧ب
رجل قاعد على ٲبینو أسودة، كعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل ٲبینو ضحك، كإذا نظر قبل يساره بكى، 

األسودة عن  فقاؿ: مرحبا بالنيب الصاّب كاالبن الصاّب، قلت ١بربيل: من ىذا؟ قاؿ: ىذا آدـ، كىذه
ٲبینو كمشالو نسم بنیو، فأىل الیمْب منهم أىل ا١بنة، كاألسودة الٍب عن مشالو أىل النار، فإذا نظر عن 
ٲبینو ضحك، كإذا نظر قبل مشالو بكى حٌب عرج يب إٔب السماء الثانیة، فقاؿ ٣بازاها: افتح، فقاؿ لو 

ُب السموات آدـ، كإدريس، كموسى،  كجد قاؿ أنس: فذكر أنو -ألكؿ: ففتح، خازاها مثل ما قاؿ ا
كعیسى، كإبراىیم صلوات ا علیهم، كٓب يثبت كیف مناز٥بم غّب أنو ذكر أنو كجد آدـ ُب السماء الدنیا 

فلما مر جربيل بالنيب صلى ا علیو كسلم بإدريس قاؿ:  -كإبراىیم ُب السماء السادسة، قاؿ أنس 
من ىذا؟ قاؿ: ىذا إدريس، ٍب مررت ٗبوسى فقاؿ: مرحبا  مرحبا بالنيب الصاّب كاألخ الصاّب، فقلت

بالنيب الصاّب كاألخ الصاّب، قلت: من ىذا؟ قاؿ: ىذا موسى، ٍب مررت بعیسى فقاؿ: مرحبا باألخ 
الصاّب كالنيب الصاّب، قلت: من ىذا؟ قاؿ: ىذا عیسى، ٍب مررت بإبراىیم، فقاؿ: مرحبا بالنيب الصاّب 

ىذا؟ قاؿ: ىذا إبراىیم صلى ا علیو كسلم "، قاؿ ابن شهاب: فأخرب٘ب ابن كاالبن الصاّب، قلت: من 
، أف ابن عباس، كأبا حبة األنصارم، كانا يقوالف: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم:  ٍب عرج يب حٌب »حـز

، كأنس بن مالك: قاؿ النيب صلى ا علیو « ظهرت ٤بستول أ٠بع فیو صريف األقالـ ، قاؿ ابن حـز
م: " ففرض ا عز كجل على أمٍب ٟبسْب صالة، فرجعت بذلك، حٌب مررت على موسى، فقاؿ: كسل

ما فرض ا لك على أمتك؟ قلت: فرض ٟبسْب صالة، قاؿ: فارجع إٔب ربك، فإف أمتك ال تطیق 



142 
 
ذلك، فراجعت، فوضع شطرىا، فرجعت إٔب موسى، قلت: كضع شطرىا، فقاؿ: راجع ربك، فإف أمتك 

اجعت فوضع شطرىا، فرجعت إلیو، فقاؿ: ارجع إٔب ربك، فإف أمتك ال تطیق ذلك، ال تطیق، فر 
فراجعتو، فقاؿ: ىي ٟبس، كىي ٟبسوف، ال يبدؿ القوؿ لدم، فرجعت إٔب موسى، فقاؿ: راجع ربك، 
فقلت: استحییت من ريب، ٍب انطلق يب، حٌب انتهى يب إٔب سدرة ا٤بنتهى، كغشیها ألواف ال أدرم ما 

 لت ا١بنة، فإذا فیها حبايل اللؤلؤ كإذا تراهبا ا٤بسك "ىي؟ ٍب أدخ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )فرج عن سقف بیٍب( صیغة اجملهوؿ ام فتح كا٭با اضاؼ البیت الی نفسو مع اف البیت الـ 

ونو كاف ُب ا٢بطیم ُب ركاية قلنا علی تعدد ا٤بعراج ال يرد كعلی  كیل: انو  الدنی مالبسة، فاف ق 741ىانئ
مة ُب دخوؿ كوف ُب ا٢بطیم ٍب بعد غسل صدره دخل بیت اـ ىانئ، ك ا٢بكمرة كاحدة ٰبتمل اف ي

ا٤بالئكة من كسط السقف ال من الباب اف ا٤بلك انصب الیو من السماء انصبابة كاحدة كٓب يعرج علی 
یما فغة ُب ا٤بناجات تنبیها علی اف الطلب كقع علی غّب میعادو كانو اكقع صدقا ُب القلب شئ سواه مبال

یفیة ما كاف ا٤بلك اراه بانفراج السقف ك التئامو ُب ا٢باؿ  كجاءكا بو كانو ٛبهید ٤با كقع من شق صدره ف
 ۔سیصنع بو لطفنا ك تثبیتا

 ، ىو مسَبضع ُب بِب ساعدة  ؽ شق صدره كر ُب سّب اسحاكك ذ ’’قولو )ففرج صدرم( بصیغة ا٤بعلـو
اف كلك كقع مرتْب، فالشق االكؿ  ذبینهما باف  744ك كفق السهیلي 743ك رجحو عیاض 742عند حلیمة

وف كنزعها ىذا حظ الشیطاف منك، كالثا٘ب لیءلنزع العلقة اللٍب قیل لو صلی  علیو كسلم عند
                                       

ىي فاختة بنت ايب طالب بن عبد ا٤بطلب، اخت علي، تكنی اـ ىانئ، ركی عنها عبد ا بن  :اـ ىانئ  741
]معرفة الصحابة اليب  .عباس كعلي ك الشعيب، ك ابن ايب لیلٰی، ك كريب ك عكرمة كعطاء ك عركة ك ٦باىد

 [3419: 6نعیم 
اسم ايب ذؤيب عبد ا بنءا٢بارث ك ىي اـ رسوؿ ا صلی ىي حلیمة بنت ايب ذؤيب السعدية ك  :حلیمة  742

 [ 3292: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ا علیو كسلم الٍب ارضعتو ك فصلتو
ىو عیاض بن موسٰی، ابوالفضل، القاضي؛ كاف اماـ كقتو ُب ا٢بديث ك علومو ك النحو ك اللغة ك   :عیاض  743

التصانیف ا٤بفیدة منها:  االكماؿ ُب شرح كتاب مسلم كمل بو كالـ العربءك ايامهم ك انساهبم ك صنف 
 [483: 3]كفیات االعیاف  .ا٤بعلم ُب شرح مسلم كمشار ؽ االنوار كالتنبیهات كغّبىا

ُب شرح ‘‘  الركض االنف’’ىو عبد الرٞبن بن ا٣بطیب، السهیلي؛ االماـ ا٤بشهور صاحب كتاب  :السهیلي  744
التعريف ك االعالـ فیما اهبم ُب القراف من اال٠باء ’’ كسلم ك لو كتاب  سّبة رسوؿ ا صلی ا علیو

االعالـ كلو كتاب نتائج الفكر ك مسالة رؤية ا تعاٰلی ُب ا٤بناـ ك رؤية النيب صلی ا علیو كسلم ك مسالة 
 [143: 3]كفیات االعیاف  .السر ُب عور الدجاؿ ك مسائل كثّبة مفیدة
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ا عائشة اف الشق كقع ءك ا٢بارث من حديثللتلقي ٤با حصل لو تلك اللیلة، ك ركی الطیالسي ءمستعدن
للضیاء ءك االحاديث ا١بیاد 745ُب الدالئل اليب نعیم غار حراء، كءمرة اخری عند ٦بئ جربيل بالوحي ُب

( 747‘‘اف صدره صلی  علیو كسلم شق ك عمره عشر سنْب ٧746بمد بن عبد الواحد ، قولو )ٗباء زمـز
اـ كىو غّب منصرؼ للعلمیة كالتانیث ا٤بعنوم، ك٤بائو علی كزف فعلل علم للبئر اللٍب ُب ا٤بسجد ا٢بر 

فضیلة علی ما سواه من ا٤بیاه كا٭با غسلو الف الطهور شطر االٲباف، قولو )من ذىب( النو اعلی اكا٘ب 
ا١بنة كال يستدؿ بو علی اباحة استعماؿ اكا٘ب الذىب النو قبل التحرٙب النو ُب مكة ك التحرٙب ُب ا٤بدينة 

منا )٩بتلئ( يعِب اف الطست جعل فیها شئ ٰبصل بو  كمو حكوف حكك كال يلـز اف يكالنو فعل ا٤بل
مة ك االٲباف علیو ٦باز من قبیل تسمیة الشئ باسم سببو اك مثل كمة فاطالؽ ا٢بكماؿ االٲباف ك ا٢بك
مة كاف ا٢ب’’ثّبة مضطربة صفا لنا منها كمة اقواؿ  كبشنا، قاؿ النوكم ُب تفسّب ا٢بكما ٲبثل ا٤بوت  كلو  

ف عن كللعمل ك الءنفاذ البصّبة ك هتذيب النفس ك ٙبقیق ا٢بقءالعلم ا٤بشتمل علی ا٤بعرفة با مع
لك  ذكقد تطلق علی القراف اذ ىو مشتمل علی  ،748‘‘یم من حاذ ذالك انتهی ملخصناكضده ك ا٢ب

 ۔تمیزمة ك اٲباننا علی الكلك كقد تطلق علی العلم فقط، ك غّبىا فنصب حذكلو كعلی النبوة  ك
  ۔فمة ك االٲباكل كاحد من ا٢بكور اك بتاكيل  كقولو )فافرغو ُب صدرم( اما بتاكيل ا٤بذ 

قیل ىو حیث  قاؿ ابن سیدة ا٤بعراج شبو سلم تعرج علیو االركاح، ك ك’’قولو )فعرج يب( ام صعد يب، 
 صلی قاؿ رسوؿ  751ك ابو ذر 750، قولو ) الی ٠باء الدنیا( ركی العباس749‘‘تصعد اعماؿ بِب ادـ

                                       
كلد ُب  .عیم االصبها٘ب، اٞبد بن عبد ا، ا٢بافظ ا١بامع بْب الفقو ك ا٢بديث ك التصوؼىو ابو ن :ابو نعیم  745

العقد ا٤بذىب ُب طبقات ٞبلة ] .رجب سنة ست ك ثالثْب ك ثلثمائة ك توُب سنة ثالثْب ك اربعمائة
 [ 87: 1ا٤بذىب

الماـ، ا٢بافظ، صاحب ىو ٧بمد بن عبد الواحد، الضیاء ا٤بقدسي، الشیخ ، ا :٧بمد بن عبد الواحد  746
 .ك اجاز لو ا٢بافظ السلفي ك شهدة الكاتبة ك عبد ا٢بق الیوسفي ك خلق كثّب .التصانیف ك الرحلة الواسعة

 [127: 23]سّب اعالـ النبالء 
 42: 4عمدة القارم   747
 33: 2شرح النوكم علی مسلم  ، 461: 1فتح الباری البن حجر انظر:   748
 43: 4عمدة القارم   749
ىو عباس بن عبد ا٤بطلب، يكنی ابا الفضل، عم رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم؛ كاف مولده قبل عباس: ال  750

الفیل بثالث سنْب ك توُب لسبع سنْب مضت من امارة عثماف سنة اربع ك ثالثْب ك صلی علیو عثماف بن 
 [ 2120: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .عفاف
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اف مغلقنا فتح الجلو، كفیو دلیل ٤بن قاؿ اف ا٤بعراج ك علیو كسلم، قولو )افتح( فیو دلیل علی اف الباب  
ٔبسده ا٤ببارؾ ك اال ٓب ٰبتج الی الفتح، قولو )قاؿ من ىذا قاؿ جربيل( ام قاؿ ا٤بلك من ىذا الذم 

ما ىو ا٤بنهي ُب كيقوؿ فالف كال يقوؿ انا   يقرع الباب قاؿ جربيل انا جربيل، يستنبط منو االستیذاف كاف
حديث . جابر، قولو )فقاؿ ارسل الیو( ٰبتمل انو خفي علیو اصل ارسالو كئويده ما ُب ركاية شريك 

اف ا٤بلك مشتغال بعبادة ربو فلهذا استفهم عنو، ك ٰبتمل انو استفهم عنو عن االرساؿ كاكقد بعث ك  
ما ىو الظاىر من قولو الیو، ك يستفاد منو اف الرسوؿ يقـو كوت  ك٤بلالیو للعركج الف رسالتو مشهورة ُب ا

ل شئ من متاع اك غّبه، قولو كمقاـ اذف الرجل ا٣بازف ٓب يتوقف، قولو )اسودة( ٝبع سواد كىو شخص  
انا رحبنا ك سهال، كوف صفة للمفعوؿ بو ا٤بقدر ام كجدتى مك)مرحبنا( مصدر میمي نصبو اما باف ي

 .اف بك رحبا فاستانس كال تستوحشكفعوال مطلقنا لفعل مقدر ام رحب ا٤بوف مككاما باف ي
 ، فالصاّب ىو ا١بامع ١بمیع 752ىو القائم ٕبقوؽ ا ك حقوؽ العباد قولو )بالنيب الصاّب( ك

لهم هبذه الصفة ا١بامعة، قولو )نسىم بنیو( بفتح النوف ك السْب ٝبع نسمة كىي كانواع ا٣بّب، فلذا كصفوا  
السماء ٍب قاؿ ءفیو داللة اف نسم اىل النار ُب’’عیاض ء، قاؿ القاضي754كقیل ىي النفس، 753الركح

ُب السماء؟ ءوف ٦بتمعةكیف تكسجْب كاف اركاح ا٤بٔومنْب منعمة ُب ا١بنة فءفار ُبكقد جاء اف اركاح ال
كقت عرضها مركر النيب صلی  علیو ءك اجاب بانو ٰبتمل ااها تعرض علی ادـ اكقاتا فصادؼ

 .755‘‘سلمك 
وف ا١بنة ُب ٲبْب ادـ كفار ال تفتح ٥بم ابواب السماء؟ ك ا١بواب انو ٰبتمل اف تكك اعَبض باف اركاح ال

ك النار ُب مشالو الف ىذه الواقعة تشبو االخرة، كفیها تتقلب ا١بهات فتصّب العالیة ٲبینا ك السافلة مشاال، 
الی الشماؿ فتصّب مشالیة من ادـ علیو السالـ،  فاالركاح ا٣ببیثة اللٍب ُب سجْب ٙبت االرض االف تقلب

                                                                                                              
دب بن جنادة؛ ككاف يتعبد قبل مبعث النيب صلی ا علیو كسلم ثالث ىو ابو ذر الغفارم، جن :ابو ذر  751

سنْب يقـو من اللیل مصلیا حتی اذ كاف من اخر اللیل سقط كانو خرقة، ٍب اسلم ٗبكة ُب اكؿ الدعوة، ىو 
لی رابع االاسالـ ك اكؿ من حیا النيب صلی ا علیو كسلم بتحیة االسالـ، بايع النيب صلی ا علیو كسلم ع

]معرفة الصحابة اليب  .اال تاخذه ُب ا لومة الئم، كاف يشبو بعیسی بن مرٙب علیو السالـ عبادة ك نسكا
 [557: 2نعیم 

 43: 4عمدة القارم   752
 92: 3االستذكار   753
 247: 5التمهید ٤با ُب ا٤بؤطا من ا٤بعا٘ب ك االسانید   754
 43: 4القارم عمدة  ، 503: 1اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم انظر:   755
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وف عن كك االركاح الطیبة اللٍب ُب علیْب فوؽ السماكات اال اف تصّب ٲبینیة ىناؾ بانقالب ا١بهات فت
ىي  ا٤برئیة ىي اللٍب ٓب تدخل االجساد بعد كءك ٰبتمل اف يقاؿ اف النسم’’ٲبْب ادـ علیو السالـ، 

لك ذا ٲبینو ك مشالو علیو السالـ، كقد اعلمو ا ٗبا سیصّبكف الیو فل٨بلوقة قبل االجساد ك مستقرى
ٖبالؼ االركاح اللٍب ُب االجساد ك اللٍب نقلت الی مستقرىا من  756‘‘يستبشر بنظرة ك ٰبزف باخری

ر ابو ذر )انو( ام النيب صلی  كر( ام ذ كا١بنة ك النار فهي لیست ٗبرادة اصال، قولو )قاؿ انس فذ 
ر كل نيب ٠باء معینا غّب انو ذ كمن االثبات ام ٓب يعْب ابو ذر ل’’ٓب يثبت(  م، قولو )كعلیو كسل

، قولو )ك ابراىیم ُب السادسة( ىو موافقة لركاية شريك عن انس كُب سائر الركايات انو ُب 757‘‘اْب
ادسة ٍب اف مرة فلعلو رای اكال ُب السكیف ا١بمع، قیل اف ا٤بعراج مرتْب فال تعارض كاف  كالسابعة ف

 ۔ذر ارتقی معو الی السابعة، قولو )قاؿ انس( يلوح منو اف ىذه القطعة ٓب يسمعها انس عن ايب
قولو )مر جربيل بالنيب صلی  علیو كسلم( الباء فیو للمصاحبة، قولو )بادريس( الباء فیو لاللصاؽ ٗبعنی 

هتا ٓب تظهر ام ٓب ترتفع علی، قولو )حتی ظهرت( ام ارتفعت ك علوت ك منو قولو ك الشمس ُب حجر 
اف ا٤بستوم ككٓب تعل، قولو )ا٤بستوم( بفتح الواك كىو ا٤بصعد الف استوی ٗبعنی ارتفع، كقیل ىو ا٤ب

تبو ا٤بالئكة من اقضیة ا تعالی ك كحیو كما ينسخونو ك)صريف االقالـ( ام تصويتها كىو صوت ما ت
 ما شاء ا  من اللوح افوظ اك

( ع  وف مرسال من جهة ابن حـز ك من كن شیخو )كانس( عن ايب ذر، ك ٰبتمل اف ي)قاؿ ابن حـز
 ركاية انس بال كاسطة، 

 758ل يـو كلیلةكففرض ا علي ٟبسْب صالة  ءكُب مسلم’’قولو )ففرض ا علي امٍب ٟبسْب صالة( 
ركايتْب ل من الكیف ا١بمع؟ ك ا١بواب انو ٰبمل  كمالك بن صعصعة عند البخارم فءك ٫بوه ُب ركاية

س اال كعلی االختصار اكاف الفرضیة علی النيب صلی  علیو كسلم يستلـز الفرضیة علی االمة دكف الع
 ۔759‘‘اف من خصائصوكما  

                                       
 44: 4عمدة القارم   756
 44: 4عمدة القارم   757
صحیح مسلم، كتاب االٲباف، باب االسراء برسوؿ ا صلی ا علیو كسلم الی السماكات ك فرض   758

 162الصلوات، رقم ا٢بديث : 
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قولو )فارجع الی ربك( اما من ا٤بتشاهبات، اك ا٤بعنی فارجع الی ا٤بوضع الذم ناجیت فیو ربك 

وف الشطر ىهنا ٗبعنی كينبغي اف ي’’فوضع شطرىا( )فراجعت( كُب ركاية فراجعِب ك ا٤بعنی كاحد، قولو )
من الشطر ُب ا٤براجعة ءوف ا٤برادكام جهتو فی 760 م شطره[كما ُب قولو عز ك جل ]فولوا كجوىكا١بهة  

ىن ءوف ا١بملة ٟبسنا ك اربعْب الی اف قاؿكُب الثانیة ا٣بمس ٟبس مرات فت االكلی العشر مرتْب، ك
، ك 761‘‘الثواب الف من جاء با٢بسنة فلو عشر امثا٥باءسوف ُبٟبس يعِب ٟبس صلوات ُب العمل ك ٟب

قد حققت  وف ا٤براد من الشطر ُب حديث الباب البعض ككيفسر الضمّب ا٤ببهم خربه، ك ٰبتمل اف ي
یحمل باقي الركايات فىي زيادة كىي من الثقة مقبولة  ٟبسنا ٟبسنا ك اف كیف  فركاية ثابت اف التخ

یف ُب ىذه ا٤برة فاف ٟبسنا ٟبسا فلو ساؿ التخكیف  فريب( كجهو اف التخ ، قولو )استحییت من762علیو
اف رفعنا للخمس فلذا استحیا بقي شئ بانو اما نسخ اـ ال بل القاء للمقصود بعد دفعات فاالكؿ كل

ك االماـ ايب  763ا١بصاصكثر االصولْب من اصحابنا كالثا٘ب مذىب ا٤بعتزلة ك بعض اصحابنا  كمذىب ا 
ك بعض اصحاب الشافعي ك بعض اصحاب اٞبد ك ايب جعفر  765ك القاضي ايب زيد 764جعفر ا٤بنصور

اـ ىو العمل بالبدف ك قبل كقالوا ال ٯبوز النسخ قبل العمل الف ا٤بقصود من شرع االح 766النحاس

                                       
 144: 2سورة البقرة   760
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: 5]تاريخ بغداد  .الورع، كرد بغداد ك درس الفقو علی ايب ا٢بسن الكرخي كٓب يزؿ حتی انتهت الیو الرياسة 
72 ] 

عفر ا٤بنصور، امّب ا٤بؤمنْب، العباسي ا٥بامشي، بويع لو بعد ىو عبد ا بن ٧بمد، ابو ج :ابو جعفر ا٤بنصور  764
]العقد  .موت اخیو ايب العباس السفاح عبد ا ك ىو بطريق مكة سنة ست ك ثالثْب ك  مائة فقدـ الكوفة

، دار الكتب العلمیة، بّبكت، البعة 105: 1الثمْب ُب تاريخ البلد االمْب، ٧بمد بن اٞبد، تقي الدين، 
 ـ[1998االكلٰی 

ىو القاضي االماـ ابو زيد عبید ا بن عمر الدبوسي ا٢بنفي ا٤بتوفی ببخارٰی ُب ٝبادی  :ابو زيد القاضي  765
]سلم الوصوؿ الی طبقات  .االخرة سنة ثالثْب ك اربعمائة عن ثالث ك ستْب سنة ك ىو احد القضاء السبعة

 [ 323: 2الفحوؿ 
٩با يرجع الی  كاٞبد بن ٧بمد، كلو ُب النحو ك االدب ك غّب ذل ىو ابو جعفر النحاس، :ابو جعفر النحاس  766

العربیة بضعة عشر مصنفا، منها: تفسّب القراف الكرٙب ك كتاب اعراب القراف ك كتاب الناسخ كا٤بنسوخ كغّب 
 [103: 3]قالدة النحر ُب كفیات اعیاف الدىر  .ذلك
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م الذم قضی بو لظهور ا٤بصلحة ُب ضده الف االمر يدؿ علی ا٢بسن كوف بدا لو ندامة ا٢بكحصولو ي
لك من ا ذس ك كیلـز اف يظهر لو حْب االمر ما ٓب يظهر لو حْب النهي اك بالعفبح ك النهي علی الق

ا٭با ادعی ’’تعالی ٧باؿ فال ٯبوز النسخ قبل العمل خصوصنا قبل ىبوطها الی االرض، قاؿ ابو جعفر 
ال يتاخر، كقاؿ ابو جعفر ا٭با ىي شفاعة ءلك مذىبو ُب اف البیافذفیها القاشا٘ب لیصحح بءالنسخ
ربو لیخفف عن امتو كال يسمی ءرسوؿ  صلی  علیو كسلم المتو ك مراجعة راجعهاءشفعها
انو لیس بنسخ ’’شمّبم ُب فیض البارم قدس سره الساقي قاؿ كك الیو ذىب ا٤بولوم انور ال767‘‘نسخنا

ضي ا ر ءبل القاء للمراد بعد دفعات ك نظّبه قصة لیلة البعّب مع النيب صلی  علیو كسلم ك جابر 
تعالٰی عنو حیث قاؿ لو النيب صلی  علیو كسلم بعِب بعّبؾ فاجابو جابر ا٘ب قد بعتو منك فراجعو النيب 

شف االمر حْب بلغ النيب كلك مرارا ٍب انذكقد كقع  768لكذكلك ك اجابو  ذصلی  علیو كسلم ٗبثل 
ٲبن بو علیو ك يزيده فرد بعّبه ك رد نو يريد اف كصلی  علیو كسلم ا٤بدينة اف غرضو لیس شراء منو ك ل

ونوا ثلثي كونوا ربع اىل ا١بنة الی اف قاؿ ا ترضوف اف تكقولو صلی  علیو كسلم اترضوف اف تكٜبنو، ك 
وف من كر رجل يكقولو صلی  علیو كسلم عند البخارم ُب باب فضل السجود ُب ذ ك، ك 769اىل ا١بنة

لك من ىذا ذل ك 770كما فیها ك مثلو حتی عد عشر مرات اخر اىل ا١بنة دخوال، كفیو لك مثل الدنیا
ن من عقد القلب كانتهی، ك مذىب اصحابنا اف ىذا نسخ الف شرط جواز النسخ التم 771‘‘الراكم

ن من الفعل ففیو نسخ اعتقاد الوجوب علی انو نسخ تبلیغ ما كجب علیو كم ك قبولو ال التمكعلی ا٢ب
امتو فلم  ا شفاعتو فال تنفي النسخ فقد نسخ عنو التبلیغ كامال مرة عاـز علی التبلیغ، كامكالنو ُب  

م ال يتصور حقیقة النسخ، كعندم اف ىذا يشبو النزاع اللفظي النو اف  كينسخ عنو اذ قبل كصوؿ ا٢ب
لف، فالقوؿ ما قاؿ كاف ا٤بعترب ُب النسخ اف ٲبضي زماف يسع فیو الفعل بعد كصوؿ االمر الی ا٤بك

 ن من عقد القلب فالقوؿ ما قالو اصحابنا، كعترب فیو التماف ا٤بكا٤بعتزلة كاف  

                                       
 252: 5حیح التوضیح لشرح ا١بامع الص ، 48: 4عمدة القارم انظر:   767
مستخرج ايب عوانو، يعقوب بن  ،10943،رقم ا٢بديث:  575: 5السنن الكربی للبیهقي  انظر:   768

 .ق 1419دارا٤بعرفة بّبكت، الطبعة االكلٰی  4836، رقم ا٢بديث:  246: 3اسحاؽ، ابو عوانو،
 ـ1998

شرح  ، 3348م ا٢بديث: رق صحیح البخارم، كتاب احاديث االنبیاء، باب قصة ياجوج ك ماجوج،انظر:   769
 336: 1مشكل االثار 
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قولو ) الی سدرة ا٤بنتهی( ىی شجر النبق باالفغانیة ]بّبه[ ىي لوناف عربی كىوما ال شوؾ لو ك كرقو 

 773، قیل ُب السادسة772مدكر عريض، ك ضاؿ كىو ذك شوؾ ك كرقو صغّب كىي فوؽ السماء السابعة
وف اصلها ُب السادسة ك معظمها ُب كدير صحة الثا٘ب ٰبمل علی اف يثر علی االكؿ، ك علي تقكك اال 

وثر، ك اهراف كك ركم اف من اصلها ٚبرج اربعة ااهار اهراف باطناف كٮبا السلسبیل ك ال’’، 774السابعة
ابن عباس ىي عن ٲبْب العرش كقیل ىي اسفل العرش ال ءظاىراف كٮبا النیل ك الفرات، ك ركم عن

يعرج من ء، ك ٠بیت با٤بنتهی: النو ينتهي الیها ما775يب اال نبینا صلی  علیو كسلمال ن ٯباكزىا ملك ك
ل ملك مقرب ك كقیل ينتهي الیها علم   ، ك776یقبض منهافاالرض كما ينزؿ من السماء من امر ا 

، 779قیل ينتهي الیها اركاح الشهداء ، ك778عب ما خلفها غیب ال يعلمو اال اكقاؿ   ، ك777نيب مرسل
، كقولو 781سالـءفتصلي علیو ىنالك ا٤بالئكة ا٤بقربوف قالو ابن 780ل اف ركح ا٤بٔومن ينتهي بو الیهاقی ك

  ۔782‘‘انت خارجة من ا١بنةكعلیو السالـ: ٍب ادخلت ا١بنة ىذا يدؿ علی اف السدرة  
 783اف من الذين امنوا﴾كما ُب قولو تعالی ﴿ٍب  كلمة ٍب لیس ىنا للَبتیب  ككقیل اف  

 784ىي من حباؿ الرمل ٝبع حبل كىو الرمل ا٤بستطیل لٔو( ام قالئدىا ك عقودىا اكقولو )حبائل اللؤ 
ذا ركاه البخارم ُب ىذا ا٤بوضع ك كحباؿ الرمل اك من ا٢ببلة كىي ضرب من ا٢بلی ىكام فیها اللٔولٔو  
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ٝبع جينبذ بضم ا١بیم كىي القبة  785اتب كا٭با ىو جنابذ اللٔولؤ كذىب ٝباعة الی انو تصحیف من ال
لو ٚبیل بل ىو بال شك تصحیف من كك جـز صاحب التلويح بالتصحیف كقاؿ ىذا  786بالفارسیة

اـ ك فوائد منها: اف االسراء ك ا٤بعراج كاحد، ك يعلم من كاتب، ك يستنبط من حديث الباب احكال
ؿ فاذا قیل من انت ال يقل انا بل يقو  787احاديث االنبیاء ااهما متغايراف، ك منها: اثبات االستیذاف

فالف، ك منها: اف رسوؿ الرجل يقـو مقاـ اذنو، ك منها: انو علم اف للسماء ابوابنا ك حفظةن، ك منها: 
جواز مدح االنساف مواجهة اذا امن علیو االعجاب ك غّبه، ك منها: شفقة الوالد علی الولد ك سركره 

بو بعد بقولو علیو السالـ ما قاؿ بو الشافعي، قلنا كجو كٕبسن حالو، ك منها: كجوب ا٣بمس دكف الوتر  
م صالة ا٢بديث، ك فرضیة ا٣بمس دكف الوتر، ك منها: اف ا١بنة ك النار ٨بلوقتاف، ك منها: كاف ا زاد 

 .قاء، ك منها اف ما قضاه ال يبدؿجواز نسخ العبادة قبل العمل هبا، ك منها استحباب مرحبا عند الل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن صاّب بن كیساف، عن عركة بن الزبّب، عن  - 350
فرض ا الصالة حْب فرضها، ركعتْب ركعتْب، ُب ا٢بضر كالسفر، فأقرت »عائشة أـ ا٤بؤمنْب، قالت: 

 «ضرصالة السفر، كزيد ُب صالة ا٢ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عتْب ُب السفر ك ا٢بضر فاقرت صالة السفر ك زيد ُب كعتْب ر كفرضها ر ء)فرض ا الصالة حْب قو٥با
بل غركب الشمس ك قءٰبتمل معنیْب احدٮبا اف الصالة قبل االسراء صالتاف صالة’’ صالة ا٢بضر(

ملت ٟبسا فالزيادة ُب عدد كفت 788ار﴾كقبل طلوعها قاؿ تعالی ﴿ك سبح بالعشي ك االبءصالة
عتْب فاقرت صالة السفر ك زيد ُب كعتْب ر ك، ك ثانیهما اف الصالة فرضت لیلة االسراء ر 789الصلوات

ة االسراء، قیل الف الصلوات فرضت ٟبسا ُب لیل 790عاتكلك فالزيادة ُب عدد الر ذا٢بضر بعد ءصالة
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عن عائشة رضي ا تعالٰی عنها  793كابن خزٲبة 792كابن حباف 791الزيادة بعد ا٥بجرة بعاـ، ركی البیهقي
عتْب فلما قدـ رسوؿ  صلی  علیو كسلم ا٤بدينة ك كعتْب ر كا٢بضر ك السفر ر ءااها قالت فرضت صالة

ا٤بغرب الاها كتر ءلطوؿ القراءة ك صالةت صالة الفجر كعتاف ك تر كعتاف ر كاطماف زيد ُب صالة ا٢بضر ر 
ت صالة علی ىیئتها ُب ا٤بقدار ال ُب اٯباب، ك، ك الفرض ىهنا ٗبعنی التقدير ام قدرت ٍب تر 794النهار

عتاف كىو مذىبنا كُب السفر عزٲبة ال رخصة الف الفرض ُب السفر ر ءاف القصر ’’ك يستنبط من ا٢بديث 

                                       
أيب حامد ا٤بقرئ قاال: ثنا أبو العباس ٧بمد بن  أخربنا أبو عبد ا ا٢بافظ، كأبو ٧بمد بنالركاية: نص   791

يعقوب، ثنا ٧بمد بن سناف ثنا بكار بن عبد ا بن ٧بمد بن سّبين ثنا داكد بن أيب ىند عن عامر عن 
مسركؽ عن عائشة قالت: " إف أكؿ ما فرضت الصالة ركعتْب فلما قدـ نيب ا صلى ا علیو كسلم ا٤بدينة 

 ا٤بغرب ألاها كتر كصالة الغداة لطوؿ قراءهتا قالت: ككاف إذا سافر صلى صالتو كاطمأف زاد ركعتْب غّب
 [1698، رقم ا٢بديث:  533: 1السنن الكربٰی للبیهقي ] األكٔب "

أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم( ]  بكار بن ٧بمد قواه ابن معْب كضعفو ا١بمهور حكم ا٢بديث: 
5 : 3688] 

 2738، رقم ا٢بديث: 447: 6صحیح ابن حباف   792
كىو ٨بتلف فیو: قولو ابن معْب حكم ا٢بديث: كُب اسناده ٧ببوب بن ا٢بسن كا٠بو ٧بمد ك ٧ببوب لقب لو  

 [3687 :5أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم( . ]كغّبه، كضعفو النسائي كغّبه
ار البصرم قاؿ أٞبد: أخربنا , كقاؿ عبد ا: نا أٞبد بن نصر ا٤بقرئ، كعبد ا بن الصباح العطنص الركاية:   793

فرض »حدثنا ٧ببوب بن ا٢بسن، نا داكد يعِب ابن أيب ىند، عن الشعيب، عن مسركؽ، عن عائشة قالت: 
صالة السفر كا٢بضر ركعتْب ركعتْب، فلما أقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم با٤بدينة زيد ُب صالة ا٢بضر 

صحیح ابن خزٲبة، ] «ة الفجر لطوؿ القراءة، كصالة ا٤بغرب ألاها كتر النهارركعتاف ركعتاف، كتركت صال
ا٤بكتب االسالمي بّبكت، بدكف  ،305رقم ا٢بديث:  ،157: ٧1بمد بن اسحاؽ، ابو بكر، ابن خزٲبة، 

 [الطبع كالتاريخ
، دار الكتب 144: 1موارد الظماف الی زكائد ابن حباف، علی بن ابی بكر، ا٥بیثمی، نور الدين،انظر:   794

 464: 1فتح البارم البن حجر   ،العلمیة، بدكف الطبع كالتاريخ 
ىذا حديث غريب ٓب يسنده احد غّب ٧ببوب ا٢بسن كركاه اصحاب داكد  :قاؿ ابن خزٲبةحكم ا٢بديث:  

قاؿ األلبا٘ب: ُب إسناده ضعف ٧ببوب صدكؽ فیو لْب  ك فقالوا عن الشعيب عن عائشة خال ٧ببوب ا٢بسن
لفو أصحاب داكد فلم يذكركا ُب إسناده مسركقا فصار اإلسناد منقطعا ألف الشعيب ٓب يسمع من عائشة  كقد ا

 [305رقم ا٢بديث:  ،157: 1صحیح ابن خزٲبة، . ]كما قاؿ ا٢باكم كغّبه
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م ُب كفرض ا الصالة علی لساف نبیءابن عباس قاؿ٦باىد عن ءعن 795ك لنا ايضا ما ركاه مسلم
ام مع االماـ، كركی الطربا٘ب قاؿ افَبض  796عةكعتْب كُب ا٣بوؼ ر كعات كُب السفر ر كا٢بضر اربع ر 

كابن  798، كركی النسائي797ما افَبض ُب ا٢بضر اربعناكعتْب ُب السفر  كرسوؿ  صلی  علیو كسلم ر 
عتاف ك صالة كعتاف ك صالة الفطر ر كتاف ك صالة االضحی ر عكصالة السفر ر ءعن عمر قاؿ 799ماجو

كقاؿ االئمة ’’، 800‘‘م ٧بمد رسوؿ  صلی  علیو كسلمكعتاف ٛباـ غّب قصر علی لساف نبیكا١بمعة ر 
قلت لعمر بن ا٣بطاب ءالقصر رخصة، ك استدلوا ٕبديث ايب داكد عن يعلی بن امیة قاؿ 801الثالثة

، كا٭با قاؿ ا تعالی ﴿اف خفتم اف يفتن الناس الصالةءعجبت من اقتصار  م الذين  كالیـو
لك للنيب صلی  علیو كسلم ذرت ك٩با عجبت منو فذ ءلك الیـو فقاؿ عجبتذذىب ءفقد802فركا﴾ك

                                       
ىو ابو ا٢بسْب، مسلم بن ا٢بجاج، القشريرم، النیسابورم، صاحب الصحیح، احد االئمة ا٢بفاظ ك  :مسلم  795

ادثْب، رحل الی مصر كالشاـ كالعراؽ كا٢بجاز ك ٠بع عبد ا بن مسلمة ك اسحاؽ بن راىويو ٰبیی اعالـ 
بن ٰبیی النیسابورم كغّبىم ك قدـ بغداد غّب مرة فركی عنو اىلها ك اخر قدكمو الیها ُب سنة تسع ك ٟبسْب 

 [194: 5]كفیات االعیاف   .ك مائتْب كركی عنو الَبمذم
 687تاب صالة ا٤بسافرين ك قصرىا، باب صالة ا٤بسافرين ك قصرىا، رقم ا٢بديث : صحیح مسلم، ك  796
 11840، رقم ا٢بديث:  312: 11ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   797
كُب اسناده عبد الرٞبن بن ايب لیلی كقاؿ النسائی: عبد  1420، رقم ا٢بديث:  111: 3نن النسائی س  798

 الرٞبن بن ايب لیلی ٓب يسمع من عمر
 1064، رقم ا٢بديث:  338: 1سنن ابن ماجو   799

أخرج النسائي كابن ماجو عن عبد الرٞبن بن أيب لیلى عن عمر، قاؿ: صالة السفر ركعتاف، حكم ا٢بديث:  
كصالة األضحى ركعتاف، كصالة الفطر ركعتاف، كصالة ا١بمعة ركعتاف، ٛباـ غّب قصر، على لساف ٧بمد 

اف ُب "صحیحو" ُب النوع السادس كالستْب، من القسم الثالث، كٓب صلى ا علیو كسلم، كركاه ابن حب
يقدحو بشيء، كلكن اعَبضو النسائي ُب "سننو" بأف فیو انقطاعا، فقاؿ: كابن أيب لیلى ٓب يسمعو من عمر، 
انتهى. كقول ذلك بعضهم، بأف ابن ماجو أخرجو ُب "سننو" عن عبد الرٞبن بن أيب لیلى عن كعب بن 

فذكره، كأجیب عن ذلك بأف مسلما حكم ُب "مقدمة كتابو" بسماع ابن أيب لیلى من  عجرة عن عمر،
 :2نصب الراية ]عمر، فقاؿ: كأسند عبد الرٞبن بن أيب لیلى، كقد حفظ عن عمر بن ا٣بطاب، انتهى.

189] 
 52: 4عمدة القارم   800
 ك اٞبد  كام الشافعي ك مال  801
 101: 4سورة النساء    802
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 805ك النسائي 804ك الَبمذم 803صدقتو، ك اخرجو مسلمءم فاقبلواكصدقة تصدؽ ا هبا علیءفقاؿ
عن عمرك بن سعید عن عطاء بن ايب  808و الدارقطِبكغّبىم ك ٗبا اخرج 807كابن حباف 806كابن ماجو
اف يقصر ُب الصالة ك يتم ك يفطر كعائشة رضي ا تعالٰی عنها اف النيب صلی  علیو كسلم  ءرباح عن
 ، 810‘‘، كقاؿ الدارقطِب اسناده صحیح809ك يصـو

بالقبوؿ ك االمر  م الف النيب صلی  علیو كسلم امر لناكك ا١بواب اف ا٢بديث االكؿ حجة لنا ال ل’’
العفو ك االسقاط منو تعالی، ك ا٢بديث الثا٘ب معارض ٕبديث كللوجوب فال ٯبوز لنا رد صدقة ا الاها  

رسوؿ  صلی  علیو كسلم ُب السفر فلم يزد ءعن ابن عمر قاؿ صحبت 811اخر ركاه الشیخاف
قبضو ا ك صحبت عثماف  عتْب حتیكيزد علی ر ءر فلمكعتْب حتی قبضو ا ك صحبت ابا بكر ءعلی

 اسوة ام ُب رسوؿ كاف لكقد قاؿ ا تعالی﴿لقد   ك 812عتْب حتی قبضو ا تعالیكر ءفلم يزد علی
ك ا٢بسْب ك  814كىو قوؿ عمر ك علي كابن عمر ك جابر كابن عباس ك عمر بن عبد العزيز 813حسنة﴾

                                       
 686اب صالة ا٤بسافرين ك قصرىا، باب صالة ا٤بسافرين ك قصرىا، رقم ا٢بديث: صحیح مسلم، كت  803
 3034سنن الَبمذم، ابواب تفسّب القراف، باب ك من سورة النساء، رقم ا٢بديث:   804
 1433سنن النسائی، كتاب تقصّب الصالة، رقم ا٢بديث:   805
 1065الصالة ُب السفر، رقم ا٢بديث: سنن ابن ماجو، كتاب اقامة الصالة كالسنة فیها، باب تقصّب   806
 2741، رقم ا٢بديث: 450: 6صحیح ابن حباف   807

سنن الَبمذم، ابواب تفسّب القراف، باب ك من حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ] 
 [3034سورة النساء، رقم ا٢بديث: 

٢بافظ ا٤بشهور؛ كاف عا٤با حافظا فقیها ادم، ادىو ابو ا٢بسن علي بن عمر الدار قطِب، البغ: الدار قطِب  808
علی مذىب االماـ الشافعي، رضي ا عنو ، اخذ الفقو عن ايب سعید االصطخرم الفقیو الشافعي ك اخذ 

 [297: 3]كفیات االعیاف  .القراءة عرضا ك ٠باعا عن علي بن سعید القزاز ك ٧بمد بن ا٢بسن النقاس
  2298 ، رقم ا٢بديث:163: 3سنن الدار قطِب   809

 ]ا٤برجع السابق[ كىذا إسناد صحیححكم ا٢بديث: قاؿ الدارقطِب:  
 52: 4عمدة القارم   810
 ام البخارم ك مسلم   811
صحیح البخارم، كتاب ا١بمعة، باب من ٓب يتطوع ُب السفر دبر الصالة ك قبلها، رقم ا٢بديث: انظر:   812

الة ا٤بسافرين ك قصرىا، رقم ا٢بديث: صحیح مسلم، كتاب صالة ا٤بسافرين ك قصرىا، باب ص  ، 1102
689 

 21: 33سورة االحزاب   813
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قاؿ  يعید ما داـ ُب الوقت، كءن مالكقتادة، كقاؿ ٞباد بن سلیماف يعید من صلی ُب السفر اربعنا، ك ع
االكلی القصر  815قاؿ ا٣بطايب قاؿ مرة اخری احب العافیة من ىذه ا٤بسئلة، ك عتاف، ككاٞبد السنة ر 

 .816‘‘كاختلفوا ُب االٛباـ ك االٝباع مقدـ علی االختالؼ الاهم اٝبعوا علی جوازه
الف نفي ا١بناح ال  817كا من الصالة﴾م جناح اف تقصر كك يرد علی ا٢بنفیة قولو تعالی ﴿فلیس علی’’ 

ا١بواب عنو اف ءوف من شئ اطوؿ منو، ك اجاب العیِب عنو بقولو: قلتكيدؿ علی العزٲبة ك القصر ا٭با ي
وع كالسجود كالقصر ُب االكصاؼ من ترؾ القیاـ الی القعود اك ترؾ الر ءور فیها ىو كا٤براد من القصر ا٤بذ 
متعلق با٣بوؼ باالٝباع بل ءلك با٣بوؼ اذ قصر االصل غّب ذلق العدك بدلیل انو عءالی االٲباء ٣بوؼ

ا١بناح ُب النص لدفع توىم النقصاف ءمتعلق بالسفر كعندنا قصر االكصاؼ مباح ال كاجب مع اف رفع
، ك ايضا 818‘‘لك عنهمذءلك توىم النقصاف فرفعذدكامهم علی االٛباـ ُب ا٢بضر ك ءُب صالهتم بسبب

لك علی اف ا٤بركم عنها غّب ثابت، ك ذانت تتم ُب السفر فدؿ كلٰی عنو ااها  الزموا عائشة رضي ا تعا
اجاب عنو ا٢بافظ ابن حجر ك تبعو العیِب اف عركة الراكم منها قد قاؿ ٤با سئل عن اٛبامها ُب السفر ااها 

بِب تعارض بْب ركايتها ك بْب رائها فركايتها صحیحة ك رايها م فعلی ىذا ال 819ما تاكؿ عثمافكتاكلت  
، ك حاصل ا١بواب ااها تری القصر ك االٛباـ جائزين فعملت باحدٮبا كا٭با يرد لو ٛبنع 820علی ما تاكلت

لك ا١بواب ُب اٛباـ عثماف، ك اجابوا عن عائشة ك عثماف رضي ا تعالٰی عنهما باجوبة  ذكاالٛباـ ك 
                                                                                                              

ىو عمر بن عبد العزيز بن مركاف بن ا٢بكم االموم، القرشي، من ا٣بلفاء الراشدين  :عمر بن عبد العزيز  814
ا٤بهديْب الذم احیا ما امیت قبلو من السنن كسلك مسلك من تقدـ من ا٣بلفاء االربع؛ امو بنت عاصم بن 

بن ا٣بطاب، كاف مولده سنة احدی ك ستْب ُب السنة الٍب قتل فیها ا٢بسْب بن علي، كنیتو ابو حفص  عمر
 [ 283: 1]مشاىّب علماء االمصار  .مات سنة احدی ك مائة  ك ىو ابن تسع ك ثالثْب سنة ك ستة اشهر

ا لو التصانیف البديعة منها ىو ابو سلیماف ٞبد بن ٧بمد، ا٣بطايب، البسٍب؛ كاف فقیها اديبا ٧بدث :ا٣بطايب  815
]كفیات  .غريب ا٢بديث ك معآب السنن شرح سنن ايب داكد ك اعالـ السنن ُب شرح البخارم كغّب ذلك

 [ 214: 2االعیاف 
 53: 4عمدة القارم   816
 101: 4سورة النساء    817
 53: 4عمدة القارم   818
كنی ابا عبد ا ك اسلم ُب اكؿ االسالـ، دعاه ىو عثماف بن عفاف القرشي، االموم، امّب ا٤بؤمنْب ي :عثماف  819

 [ 578: 3]اسد الغابة  .ابوبكر الی االسالـ فاسلم ككاف يقوؿ ا٘ب لرابع اربعة ُب االسالـ
: 6كوثر ا٤بعا٘ب   ، 112: 6ذخّبة العقبی )شرح النسائی(  ، 464: 1فتح البارم البن حجر انظر:   820

346 
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ونا مسافرين ك كمنزلیهما كٓب يااهما ُب كلها ٨بدكشة: االكؿ اف عثماف اماـ ا٤بٔومنْب ك عائشة امهم فك
، ك ا١بواب الثا٘ب: عن عثماف بانو 821لك مع انو قصرذيرد علیو اف النيب صلی  علیو كسلم اكلی ب

لك ذتاىل ٗبكة كرد بالنيب صلی  علیو كسلم سافر بازكاجو مع انو قصر، ك ا١بواب الثالث: انو فعل 
عتاف حضرا ك سفرا، ك اعَباض علیو باف كرض الصالة ر الجل االعراب الذين حضركا معو لئال يظنوا اف ف

ثر ٩با  كاف موجودنا ُب زمن النيب صلی  علیو كسلم ك اشتهر امر الصالة ُب زمن عثماف ا كلك ا٤بعنی  ذ
اف، ك ا١بواب الرابع: انو نوی االقامة ٗبكة بعد ا٢بج ك رد باف االقامة ٗبكة حراـ علی ا٤بهاجرين بعد ك

 822ا١بواب ا٣بامس: اف لو ارضا ٗبنی ك يرد علیو انو ال يقتضي االٛباـ كال االقامة ا٢بج فوؽ ثالث، ك
 .فاالكلی ُب ا١بواب بااهما قائالف ٔبواز القصر ك االٛباـ ك ا اعلم، كقد قلنا ادلة مذىبنا فتامل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب وجوب الصالة في الثیاب "
[ كمن صلى ملتحفا ُب ثوب كاحد " 31كقوؿ ا تعأب: }خذكا زينتكم عند كل مسجد{ ]األعراؼ: 

كمن « يزره كلو بشوكة ُب إسناده نظر»كيذكر عن سلمة بن األكوع: أف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
كأمر النيب صلى ا علیو كسلم أف ال يطوؼ بالبیت » ير أذل ى ُب الثوب الذم ٯبامع فیو ما ٓبصل

 «عرياف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كجوب الصالة ُب الثیاب
م ك)خذكا زينتعظیمة، قولو  823ام سَب العورة كا٭با قدـ ىذا الشرط النو الـز من غّبه كُب تركو بشاعة

ا٤براد بالزينة سَب العورة اك الثیاب من قبیل اطالؽ اسم ا٢باؿ علی ال لعالقة  824 ل مسجدو(كعند  
االتصاؿ ٦بازا مرسال ك با٤بسجد الصالة من قبیل اطالؽ اسم ال علی ا٢باؿ لعالقة االتصاؿ ايضا، ك 

ثیاب اذنبنا فیها فنزلت ك ءنعبد ا ُب انوا يطوفوف عراة ك يقولوف الكااهم  ’’شاف نزكؿ ىذه االية: 

                                       
 55: 5شرح ايب داكد للعیِب   821
 448: 3فتح ا٤بنعم  ، 195: 5شرح النوكم علی مسلم نظر: ا  822
 . ال قباحة كشناعة  823
 31: 7سورة االعراؼ   824
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كقیل ُب الزينة اطالؽ 825ل مسجد﴾كعاـ قاؿ ﴿عند  ءلعمـو اللفظ ال ٣بصوص السبب ك اللفظءالعربة
 ۔826‘‘اسم ا٤بسبب علی السبب

ذا ثبت للمستملي كحده ىنا كسیاٌب قريبا كقولو )ك من صلی ملتحفنا ُب ثوب كاحد( قاؿ ُب الفتح ى
ما سیظهر من سیاقو ك سیجئ كقدير ثبوتو فلو تعلق ٕبديث مسلمة ا٤بعلق بعده  ُب باب مفرد كعلی ت

ُب اسناده نظر ’’ر( كا٭با اكرده بصیغة التمريض الف كتفسّب ا٤بلتحف عن قريب انشاء ا تعالی )ك يذ 
٧بمد بن ابراىیم بن ءانو موسی بن 827كجو النظر من جهة موسی بن ابراىیم، ك زعم ابن القطاف

لك ذكك االمر لیس   828‘‘فلعل البخارم اراده فقاؿ ُب اسناده نظرءر ا٢بديثكتیمي كىو منا٢بارث ال
القعنيب ثنا عبد العزيز يعِب ابن ٧بمد عن موسی بن ابراىیم ء حدثنا’’ما ستعلم كصلو ابو داكد ، كقاؿ ك

احد القمیص الو ءقاؿ قلت: يا رسوؿ  صلی ا ا٘ب رجل اصید فاصلي ُب 829وعكبن اال ءعن سلمة
ففي ىذه الركاية باالمر كُب ركاية  832‘‘ايضا 831، ك اخرجو النسائي830لو بشوكة ره كر قاؿ نعم ك از 

البخارم علی صیغة ا٤بضارع، ك اكرد ىذا التعلیق استدالال علی الَبٝبة ك اشارة الی اف ا٤براد بالزينة 
زين، كا٭با امر بالزر لئال يبدك ا٤بعنی اجملازم كىو لبس الثیاب ال ا٤بعنی ا٢بقیقي الذم ىو التحسْب ك الت

قولو )كُب  833نظر الی عورتو من ذيقو تفسد صالتوءعورتو، قاؿ ٧بمد بن الشجاع من اصحابنا اف من
                                       

 29: 7سورة االعراؼ    825
 54: 4عمدة القارم   826
ىو ابو ا٢بسْب اٞبد بن اٞبد، ا٤بعركؼ بابن القطاف البغدادم الفقیو الشافعي؛ اخذ الفقو عن : ابن القطاف  827

توُب  .عده عن ايب اسحاؽ ا٤بركزم، ك درس ببغداد ك اخذ عنو العلماء كلو مصنفات كثّبةابن سريج ٍب من ب
 [70: 1]كفیات االعیاف  .سنو تسع ك ٟبسْب ك ثالث مائة، رٞبو ا تعالیٰ 

 54: 4عمدة القارم   828
ماف ك توُب ىو سلمة بن عمرك بن االكوع، يكنی ابا مسلم، استوطن الربذة بعد قتل عث: سلمة بن االكوع   829

 [ 1339: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .سنة اربع ك سبعْب ك لو ٜبانوف سنة
 632سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب ُب الرجل يصلي ُب قمیص كاحد، رقم ا٢بديث:    830

صححو ابن خزٲبة كابن حباف كا٢باكم كذكره البخارم ُب صحیحو تعلیقا غّب ٦بزـك بو ٍب حكم ا٢بديث:  
 [347 :1ٙبفة اتاج إٔب أدلة ا٤بنهاج ] ُب إسناده نظرقاؿ ك 

 765سنن النسائي، كتاب القبلة، باب الصالة ُب قمیص كاحد، رقم ا٢بديث:   831
 [ 328: 1حكم ا٢بديث: اسناده حسن ]خالصة االحكاـ  

 54: 4عمدة القارم   832
 افُب الصراح زيق القمیص بالكسر زه پّباىن انتهى اعِب كنار بو گريب  833
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بن علي عن ءُب صحیحو عن نصر  834خزٲبةءن اخرجو ابنكل’’رنا كجو النظر انفنا كاسناده نظر( كقد ذ 
ُب صحیحو عن اسحاؽ بن ابراىیم حدثنا ابن  حباف ايضاءعبد العزيز عن موسی بن ابراىیم، ك ركاه ابن

ربیعة عن سلمة ءعبد العزيز بن ٧بمد عن موسی بن ابراىیم بن ابراىیم بن عبد الرٞبن بنءايب عمر حدثنا
ىذا حديث مد٘ب صحیح فظهر هبذه الركاية اف  قاؿ ك 836م ُب مستدركوكا٢با  ، ك ركاه 835وعكبن اال 

، ك ركاه الطحاكم ايضا من ركاية 837‘‘لقطافاءلك الذم ظنو ابنذغّب موسی ءموسی ىهنا
 ، 838الدراكردم

ك  839يشّب الی ما ركاه ابو داكد’’قولو )ك من صلی ُب الثوب الذم ٯبامع فیو( قاؿ ُب الفتح 
یاف انو ساؿ اختو اـ فبن ايب سءمن طريق معاكية 842ابن حباف ك 841ك صححو ابن خزٲبة 840النسائي

                                       
 777، رقم ا٢بديث :  381: 1صحیح ابن خزٲبة  834
 2294، رقم ا٢بديث :  71: 6صحیح ابن حباف   835
 913، رقم ا٢بديث: 379: 1علی الصحیحْب للحاكم  ؾا٤بستدر   836

 حكم ا٢بديث: صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 54: 4عمدة القارم   837
یلة , قاؿ: أنا الدراكردم , عن موسى بن ٧بمد بن حدثنا: ابن أيب داكد , قاؿ: ثنا ابن أيب قبالركاية: نص   838

إبراىیم , عن أبیو , عن سلمة بن األكوع , قاؿ: قلت يا رسوؿ ا إ٘ب أعاِب الصید , أفأصلي ُب القمیص 
 [2233، رقم ا٢بديث : 380: 1شرح معا٘ب االثار ] «نعم , كزره كلو بشوكة»الواحد؟ قاؿ: 

ىذا ا٢بديث فقد اعتمد على ركاية الدراكردم. قلت: ٯبوز أف يكوف من صحح حكم ا٢بديث: قاؿ العیِب:  
كجو ذلك اعتمادا على ركاية موسى بن إبراىیم ا٤بخزكمي، ال على ركاية موسى بن إبراىیم التیمي، كا٤بخزكمي 
ىو موسى بن إبراىیم بن عبد الرٞبن بن عبد ابن أيب ربیعة بن عبد ابن عمر بن ٨بزـك القرشي ا٤بخزكمي، 

ذا ىو الوجو ُب تصحیح من صححو، كيشهد ٤با قلنا ركاية ابن حباف، كال يبعد أف يكوف كل كاحد من كى
ا٤بخزكمي كالتیمي ركل ىذا ا٢بديث عن سلمة بن األكوع، كٞبل عنهما الدراكردم كركاه، كقاؿ ىذا القائل: 

بشيء، ألف الشاذ  ذكر ٧بمد فیو شاذ. قلت: حكمو بشذكذه إف كاف من جهة انفراد الطحاكم بو فلیس
 [55 :4عمدة القارم شرح صحیح البخارم ] من ثقة مقبوؿ.

 366سنن ايب داكد، كتاب الطهارة، باب الصالة ُب الثوب الذم يصیب اىلو فیو، رقم ا٢بديث:   839
 294سنن النسائی، كتاب الطهارة، باب ا٤بِب يصیب الثوب، رقم ا٢بديث:   840
 776ديث: ، رقم ا٢ب380: 1صحیح ابن خزٲبة   841
 2331، رقم ا٢بديث: 101: 6صحیح ابن حباف   842
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قالت نعم اذا ٓب ير فیو ءالذم ٯبامع فیوءلم يصلي ُب الثوباف رسوؿ  صلی  علیو كسكحبیبة ىل  
تاب بغّب صیغة ركاية حتی كال التعلیق ك، كىذا من االحاديث اللٍب تضمنتها تراجم ىذا ال843‘‘اذنی

 انتهی، 
بعد ىذا  منالثاءاشارة الی حديث ايب ىريرة اللٍب كصلو ا٤بٔولف ُب الباب’’قولو )ك امر رسوؿ ا( 

اف كتلك ا٢بجة ا٢بديث، فهذا استدالؿ علی الَبٝبة باف سَب العورة ٤با  ءر ُبكبعثِب ابو بالباب: قاؿ 
 .844‘‘وف شرطنا ُب الصالةكُب الطواؼ الذم يشبو الصالة فاكلی اف يءشرطنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا يزيد بن إبراىیم، عن ٧بمد، عن أـ عطیة، قالت: أمرنا  - 351

أف ٬برج ا٢بیض يـو العیدين، كذكات ا٣بدكر فیشهدف ٝباعة ا٤بسلمْب، كدعوهتم كيعتزؿ ا٢بیض عن 
، « احبتها من جلباهبالتلبسها ص»مصالىن، قالت امرأة: يا رسوؿ ا إحدانا لیس ٥با جلباب؟ قاؿ: 

كقاؿ عبد ا بن رجاء: حدثنا عمراف، حدثنا ٧بمد بن سّبين، حدثتنا أـ عطیة، ٠بعت النيب صلى ا 
 علیو كسلم هبذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
( كىي اـ عطیة الراكية ٤با ُب ركاية اخری قلت يا رسوؿ  قولو )امرنا( بصیغة اجملهوؿ، قولو )قالت امراة

[ )قاؿ لتلبسها صاحبتها من جلباهبا( ٌكڅادر، زړوك ا١بلباب ا٤بلحفة كىي ا٣بمار الواسع باالفغانیة ]
كىذا موضع الَبٝبة كىو ٰبتمل معنیْب احدٮبا: اف يعّبىا من ثیاهبا ما ال ٙبتاج الیها، ك ثانیها: اف 

تاب ا٢بیض فتامل كال ترح ا١بسم فانو ال كُب لبس الثوب الذم علیها كقد مر منا ُب   تشركها معها
 يستطاع العلم براحة ا١بسم، كىذه صیغة االمر ك االمر للوجوب فوجبت الصالة ُب الثیاب، 

 846عن عبد ا بن رجاءء، حدثنا علي بن عبد العزيز 845الطربا٘بءكصلو’’قولو )كقاؿ عبد ا بن رجاء( 
ر ىذا التعلیق اف ٧بمد بن سّبين حدثتو اـ عطیة فبطل بو زعم من قاؿ كيث، ك غرض ا٤بٔولف من ذ ا٢بد

                                                                                                              
سلسلة األحاديث ] أصحاب السنن إال الَبمذم، كإسناده صحیح أخرجوحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  

 [690 :6الصحیحة كشيء من فقهها كفوائدىا 
 55: 4عمدة القارم  ، 466: 1فتح البارم البن حجر انظر:   843
 55: 4عمدة القارم   844
حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عبد ا بن رجاء، أنا عمراف القطاف، عن ٧بمد بن سّبين، الركاية: نص   845

حدثتنا أـ عطیة األنصارية، قالت: كقد غزكت مع النيب صلى ا علیو كسلم غزكات، كنا نقـو على الكلمى، 
طر، كيـو النحر، قالت فسمعت رسوؿ كنداكم ا١برحى، فقلت: يا رسوؿ ا، إحدانا ٚبرج مع الناس يـو الف
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ي النو كىم، ك كاف ٧بمدا ٠بع من اختو حفصة عن اـ عطیة ك عبد ا بن رجاء ىو الغدا٘ب دكف ا٤ب
 .اد من ا٢بديث جواز استعارة الشئعمراف الراكم ىو القطاف، ك يستف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب عقد اإلزار على القفا في الصالة

، عن سهل بن سعد:   «صلوا مع النيب صلى ا علیو كسلم عاقدم أزرىم على عواتقهم»كقاؿ أبو حاـز
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )صلوا مع النيب صلی  علیو كسلم عاقدم ازرىم علی عواتقهم( كصلو البخارم ُب الباب الثالث 
ية اف الثوب ضیقا كصلوا فعل ماض ضمّبه الی الصحابة ك عاقدم ازرىم حاؿ، كُب ركاكام باب اذا  

وف الزاء كىذه الصفة صفة اىل كوف خرب مبتدا مقدر ام ىم عاقد ك ازرىم بضم ا٥بمزة ك سكبالرفع فی
الصفة طاككف احشائهم من السغب ﴿ٰبسبهم ا١باىل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماىم ال يسالوف 

 847الناس ا٢بافنا﴾
 .بْبكام موضع الرداء من ا٤بن بْب الی اصل العنقكما بْب ا٤بن قولو )علی عواتقهم( ٝبع عاتق كىو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أٞبد بن يونس، قاؿ: حدثنا عاصم بن ٧بمد، قاؿ: حدثِب كاقد بن ٧بمد، عن ٧بمد  - 352

، قاؿ لو «  إزار قد عقده من قبل قفاه كثیابو موضوعة على ا٤بشجبصلى جابر ُب»بن ا٤بنكدر، قاؿ: 
إ٭با صنعت ذلك لّبا٘ب أٞبق مثلك كأينا كاف لو ثوباف على عهد »قائل: تصلي ُب إزار كاحد؟، فقاؿ: 

 «النيب صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وف الشْب ا٤بعجمة ك فتح ا١بیم ىو عیداف تضم رٔكسها ك يفرج بْب كسر ا٤بیم ك سكب’’ب( جى شٍ قولو )ا٤بً 
خشبات موثقة ءم الشجابككُب ا’’ذا ُب الفتح، ك 848‘‘قوائمها توضع علیها الثیاب ك غّبىا

یداف يعقد رٔكسها ك يفرج بْب قوائهما يوضع علیها ، كقیل ثالثة ع849‘‘توضع علیها الثیابءمنصوبة
                                                                                                              

« ٚبرجن العواتق، كذكات ا٣بدكر كا٢بیض، فیشهدف ا٣بّب كدعوة ا٤بسلمْب»ا صلى ا علیو كسلم، يقوؿ: 
: 25ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب ] ، قلت: يا رسوؿ ا إحدانا ال يكوف ٥با ثوب؟ قاؿ: تلبسها أختها من ثوهبا "

50] 
 56: 4عمدة القارم   846
 273: 2سورة البقرة    847
 467: 1فتح البارم البن حجر    848
 57: 4عمدة القارم   849
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، قولو )فقاؿ لو قائل( كُب مسلم انو عباد بن  850فالف مثل ا٤بشجب من حیث ا٩بتىو كجدتوءالثیاب يقاؿ
لك لبیاف ا١بواز، ك اغلظ لو ُب ذنو فعل كاف افضل لكالولید بن الصامت، ك الصالة ُب ثوبْب كاف  

 .االمور الشرعیةلعلماء ك لیحثهم علی البحث عن ار علی اكا٣بطاب زجرا عن االن
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مطرؼ أبو مصعب، قاؿ: حدثنا عبد الرٞبن بن أيب ا٤بوإب، عن ٧بمد بن ا٤بنكدر،  - 353
رأيت النيب صلى ا علیو كسلم يصلي ُب »ابر بن عبد ا يصلي ُب ثوب كاحد، كقاؿ: قاؿ: رأيت ج

 «ثوب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

١بابر مرفوع الی النيب صلی  علیو ( بصیغة الفاعل من التفعیل، كىذا حديث اخر ؼقولو )حدثنا مطر 
 كسلم كىذا اكقع ُب النفس.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة في الثوب الواحد ملتحفا بو

ا٤بخالف بْب طرفیو على عاتقیو، كىو االشتماؿ على قاؿ الزىرم: " ُب حديثو ا٤بلتحف ا٤بتوشح: كىو 
التحف النيب صلى ا علیو كسلم بثوب كخالف بْب طرفیو على »منكبیو " قاؿ: قالت أـ ىانئ: 

 «عاتقیو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 الواحد ملتحفا بوءاب الصالة ُب الثوبب
الوشاح كىو شئ ينسج ءك اصلو من’’ لك التوشیح بالثوب التغشي بو، ذكااللتحاؼ لغة التغطي ك 

ك ترٝبتو بلساننا 851 ‘‘شحهاكعريضا من ادٙب ك رٗبا رصع با١بوىر ك ا٣برز تشده ا٤براة بْب عاتقیها ك  
بن مسلم بن شهاب الزىرم ءام قاؿ ٧بمد’’توشح( ]بند[ قولو )كقاؿ الزىرم ُب حديثو ا٤بلتحف ا٤ب

بن ا٣بطاب ءسآب بن عمر عن عبد ا بن عمر قاؿ رای عمر ءحديثو الذم ركاه ُب االلتحاؼ عنءُب
ال تشبهوا  م ملتحفنا ككعمر رضي ا تعالٰی عنو حْب سلم ال يصلْب احد ءرجال يصلي ملتحفنا فقاؿ

 ۔854‘‘ُب مصنفو 853 شیبةك ركاه ابن ايب 852بالیهود ركاه الطحاكم

                                       
 . ال لوجو قوائمو الثالث  ٲبكن كجوده بسهولة  850
 59: 4عمدة القارم   851
 2220، رقم ا٢بديث:  378: 1شرح معا٘ب االثار   852
 3196، رقم ا٢بديث:  278: 1مصنف ابن ايب شیبة   853
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ا٤بلتحف با٤بتوشح ءالف الزىرم ٤با فسر ’’قولو )كىو ا٤بخالف بْب طرفیو( الظاىر اف ىذا قوؿ البخارم 
ا٤بشتمل ك ’’، قاؿ النوكم 855‘‘ىو ا٤بخالف بْب طرفیو عند ركاية حديثو فیو اكضحو البخارم بقولو ك

التوشح اف ياخذ طرؼ الثوب  856یتكالس ا٤بتوشح ك ا٤بخالف بْب طرفیو معناىا كاحد ىهنا قاؿ ابن
بو االيسر ٙبت كبو االٲبن من ٙبت يده االيسر ك ياخذ طرفو الذم القاه علی منكالذم القاه علی من

 ، 857‘‘يده الیمنی ٍب يعقد علی صدره
قولو )كىو االشتماؿ( الضمّب للتوشیح ا٤بستفاد من ا٤بتوشح )كقالت اـ ىانئ التحف النيب( ركاه ا٤بٔولف 

ر ىذه الفقرة اشارة الی كن لیس فیو ك خالف بْب طرفیو ك الفائدة ُب ذ كوال ُب اكاخر الباب ك لموص
ك لئال يسقط  تفسّب التحاؼ النيب صلی  علیو كسلم، ك الفائدة ُب ىذه ا٤بخالفة لئال ينظر الی عورتو

 .ع ك سجدكعنو اذا ر 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبید ا بن موسى، قاؿ: حدثنا ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عمر بن أيب سلمة،  - 354
 «أف النيب صلى ا علیو كسلم صلى ُب ثوب كاحد قد خالف بْب طرفیو»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ْب ىو االلتحاؼ الذم علیو الَبٝبة ك فقولو )قد خالف بْب طرفیو( كفیو التطبیق الف ا٤بخالفة بْب الطر 

 .بْبكالتوشح ك االشتماؿ علی ا٤بنالذم ىو 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا ىشاـ، قاؿ: حدثِب أيب، عن عمر بن  - 355
رأل النيب صلى ا علیو كسلم يصلي ُب ثوب كاحد ُب بیت أـ سلمة قد ألقى طرفیو »أيب سلمة، أنو 

 «على عاتقیو

                                                                                                              
 59: 4عمدة القارم   854
 59: 4عمدة القارم   855
اصالح ’’ىو ابو يوسف يعقوب بن اسحاؽ، ا٤بعركؼ بابن السكیت، صاحب كتاب : ابن السكیت  856

فقاؿ: حكی عن ٧بمد بن صبح الواعظ ك ايب ‘‘ تاريخ دمشق’’كغّبه، ذكره ا٢بافظ ابن عساكر ُب ‘‘ ا٤بنطق
كرمة الضيب ك ٧بمد بن عجالف ك عمرك اسحاؽ بن مرار الشیبا٘ب كحكی عنو ابو سعید السكرم ك ابو ع

 [395: 6]كفیات االعیاف  .اٞبد بن فرح كغّبىم ككاف يؤدب اكالد ا٤بتوكل
،  496: 1كتاب االلفاظ، ابن سكیت، يعقوب بن اسحاؽ،   ، 233: 4شرح النوكم علی مسلم انظر:   857

 ـ 1998مكتبة لبناف، ناشركف، الطبعة االكلٰی 
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حدثنا عبید بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن ىشاـ، عن أبیو، أف عمر بن أيب سلمة  - 356
رأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي ُب ثوب كاحد مشتمال بو ُب بیت أـ سلمة »أخربه، قاؿ: 

 «كاضعا طرفیو على عاتقیو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نها انزؿ درجة من االكلی، كفیها التصريح بالركاية ك كقولو )قد القی طرفیو علی عاتقیو( طريقة اخری ك ل
ونا ُب كُب ىذه الطريقة فائدتاف ٓب ت’’ره )حدثنا عبید بن ا٠باعیل( كاف ك ٥باتْب الفائدتْب ذ كتعْب ا٤ب

ر االشتماؿ كىو كلیْب اك٥با تصريح ىشاـ عن ابیو اف عمر اخربه كُب االكلیْب العنعنة، ك ثانیتها ذ االك 
كنصب مشتمال علی ا٢باؿ كُب ركاية  858‘‘قولو قد خالف بْب طرفیو ك القی طرفیو علی عاتقیوءتفسّب 

ولو )ُب بیت اـ اخری با١بر للجوار كُب اخری بالرفع علی انو خرب مبتدا ٧بذكؼ ام كىو مشتمل بو، ق
 ( اما متعلق بقولو يصلي اك بقولو مشتمال اك هبما علی سبیل التنازع.سلمة

اعلم اف الفقهاء اختلفوا ُب جواز الصالة ُب ثوب كاحد فمن ٦بوزين، ك استدلوا باحاديث الباب ك من 
ال يصلي رنا انفنا كىوما ركم رای عمر بن ا٣بطاب رجكمانعْب مستدلْب ٗبا ركاه الطحاكم كىوما ذ 

ل قـو حجج استدلوا هبا ك ظِب اف من قاؿ با١بواز ك، ك با١بملة ل859ملتحفنا فقاؿ حْب سلم ا٢بديث
راىیة تنزيو كىي ترؾ االكلی كمن اراد كفمراده نفس ا١بواز، ك من قاؿ با٤بنع فمراده ترؾ االفضل اك  

 .ناىا خوفنا لالطنابكتر  االطالع بتفاصیلها فلّبجع الی العیِب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إ٠باعیل بن أيب أكيس، قاؿ: حدثِب مالك بن أنس، عن أيب النضر مؤب عمر بن عبید  - 357

انئ بنت أيب طالب، تقوؿ: ذىبت إٔب ا، أف أبا مرة مؤب أـ ىانئ بنت أيب طالب، أخربه أنو ٠بع أـ ى
رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عاـ الفتح، فوجدتو يغتسل كفاطمة ابنتو تسَبه، قالت: فسلمت علیو، 

، فلما فرغ من غسلو، « مرحبا بأـ ىانئ»، فقلت: أنا أـ ىانئ بنت أيب طالب فقاؿ: «من ىذه»فقاؿ: 
لما انصرؼ، قلت: يا رسوؿ ا، زعم ابن أمي أنو قاـ فصلى ٜبا٘ب ركعات ملتحفا ُب ثوب كاحد، ف

قد أجرنا من أجرت يا أـ »قاتل رجال قد أجرتو، فالف ابن ىبّبة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 .قالت أـ ىانئ: كذاؾ ضحى« ىانئ

                                       
 60: 4عمدة القارم   858
 2220، رقم ا٢بديث: 378: 1ا٘ب االثار شرح مع  859
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حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعید بن ا٤بسیب، عن  - 358
 ىريرة، أف سائال سأؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عن الصالة ُب ثوب كاحد، فقاؿ رسوؿ ا أيب

 «أكلكلكم ثوباف»صلى ا علیو كسلم: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

النو مضارع مثبت، قولو )ك فاطمة تسَبه( ٝبلة  ة فعلیة حالیة ال حاجة فیو الی الواكقولو )يغتسل( ٝبل
اف لك رحبا كاننا رحبا اك رحب ا٤بكا٠بیة حالیة مشتملة علی الواك كالضمّب، قولو )مرحبنا( ام كجدت م

( كُب ركاية اك لقیت رحبا ك سعة، قولو )ملتحفنا( حاؿ، قولو )زعم( ٗبعنی قاؿ اك ادعی، قولو )ابن امي
لتاٮبا صحیحتاف الف ا٤براد منو علي بن ايب طالب القرشي كىو اخوىا من االب ك االـ، قولو كابن ايب ك 

 )انو قاتل( صیغة اسم فاعل باعتبار العـز اطلق علیو ٦بازنا.
اؽ، اف ا٤ببتدا قائما هبا بالفعل فاطالقها علیها حقیقي باالتفكیما  فاعلم ااهم اختلفوا ُب ا٤بشتقات ف 
ما ىهنا فمجازم باالتفاؽ، كُب كیما سیقـو  فاف قائما ُب ا٤باضي قیل حقیقي كقیل ٦بازم، ك كیما  فك 

قولو ملتحفنا حصل ا٤بطابقة )قد اجرتو( با٥بمزة ا٤بفتوحة كال ٯبوز ا٤بد فیو النو من ا١بور ٗبعنی زكالو باف 
ف بن ىبّبة( بالنصب بدؿ عن رجال ك وف ا٥بمزة فیو للسلب اك من ا١بوار ٗبعنی اجملاكرة، قولو )فالكت

نت بو كىذا الذم كبالرفع خرب مبتدا ٧بذكؼ، ك ىبّبة زكج اـ ىانئ كلدت لو اكالدا منهم ىانئ الذم  
ر كاجرتو اما ابنها من ىبّبة اك ربیبها ك االهباـ فیو اما من اـ ىانئ اك من قبل الراكم باف نسي ا٠بو لذا ذ 

 فالف ك اسم اـ ىانئ فاختو.
كراء حجاب، ءيستنبط من حديث الباب جواز تسَب الرجاؿ بالنساء ارمات، ك جواز السالـ منك ’’

رنا بل يقوؿ فالف ك استحباب الَبحیب كما ذ كتفاء بقولو ُب ا١بواب انا ٤با ىو النهي عنو  كك عدـ اال 
اماف عبد عند ايب  میتها، ك جواز اماف ا٤براة ا٢برة، كال ٯبوزكبالزائر، ك استحباب صالة الضحی ك بیاف  

، كقاؿ ابو 860وف ماذكننا ُب القتاؿ، كقاؿ ٧بمد ك ابو يوسف ك الشافعي ٯبوزكحنیفة رٞبو ا اال اف ي
 .861‘‘يوسف ُب ركاية ال ٯبوز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 : إذا صلى في الثوب الواحد فلیجعل على عاتقیوباب

حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن أيب الزناد، عن عبد الرٞبن األعرج، عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ  - 359
 «ال يصلي أحدكم ُب الثوب الواحد لیس على عاتقیو شيء»النيب صلى ا علیو كسلم: 

                                       
 247: 3تبیْب ا٢بقائق   860
 64: 4عمدة القارم   861
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)ال يصلي  862‘‘ا١بانبْب ٝبیعاءالعنق من موضع الرداء منءكىو صفح’’قولو )فلیجعل علی عاتقو( 

بلفظ النفي ٗبعنی النهي، كُب ركاية بصورة النهي قاؿ  الثوب الواحد لیس علی عاتقو شئ(ءم ُبكاحد 
ىذا النهي استحباب ك لیس علی سبیل االٯباب فقد ثبت انو صلی  علیو كسلم صلی ُب ’’ا٣بطايب 

الثوب ءاف بعض طرفیو علی بعض نسائو كىي نائمة ك معلـو اف الطرؼ الذم ىوالبس منكثوب كاحد  
القدر ءوف لعاتقو اذ ال بد اف يبقی من الطرؼ االخر منوكما يءغّب متسع الف يتزر بو ك يفضل منو

 .863‘‘الصالة من غّب شئ علی العاتقءىذا ا٢بديث ايضا جواز  ُب حديث جابر يتلو يسَبىا ك الذم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أك   -عن عكرمة، قاؿ: ٠بعتو  حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب بن أيب كثّب، - 360
قاؿ: ٠بعت أبا ىريرة، يقوؿ: أشهد أ٘ب ٠بعت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يقوؿ:  -كنت سألتو 

 «من صلى ُب ثوب كاحد فلیخالف بْب طرفیو»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )من صلی ُب ثوب فلیخالف بْب طرفیو( كفیو ا٤بطابقة ال ف ا٤بخالفة بْب طرُب الثوب ال ٰبصل اال 
ك ’’ْب ك االشتماؿ ك التوشیح شئ كاحد، فاف ٯبعل شئ منو علی العاتق كقد مر اف ا٤بخالفة بْب الطر 

ن كصالتو ك لءة ك عنو انو تصحشرط الوضع علی عاتقو عند القدر  احتج اٞبد بظاىر ىذا ا٢بديث ك
كعند ا١بمهور ىذا االمر للندب حتی لو صلی ك لیس علی عاتقو شئ صلحت ’’، 864‘‘ياٍب بَبكو
لك ك تفوتو سنة كضع ذبءیشتغلفطرفیو رٗبا ٰبتاج الی امساكو بالید ءيقاؿ اذا ٓب ٱبالف بْب صالتو، ك

 .865‘‘الید الیمنی علی الیسری
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا كان الثوب ضیقا
حدثنا ٰبٓب بن صاّب، قاؿ: حدثنا فلیح بن سلیماف، عن سعید بن ا٢بارث، قاؿ: سألنا جابر  - 361

يب صلى ا علیو كسلم ُب بعض بن عبد ا عن الصالة ُب الثوب الواحد، فقاؿ: خرجت مع الن
أسفاره، فجئت لیلة لبعض أمرم، فوجدتو يصلي، كعلي ثوب كاحد، فاشتملت بو كصلیت إٔب جانبو، 

                                       
 65: 4عمدة القارم   862
 66: 4عمدة القارم  ،350: 1اعالـ ا٢بديث )شرح صحیح البخارم( انظر:   863
 67: 4عمدة القارم   864
 67: 4عمدة القارم   865
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ما ىذا االشتماؿ الذم »فأخربتو ٕباجٍب، فلما فرغت قاؿ: « ما السرل يا جابر»فلما انصرؼ قاؿ: 
فالتحف بو، كإف كاف ضیقا فاتزر فإف كاف كاسعا »قاؿ:  -يعِب ضاؽ  -، قلت: كاف ثوب « رأيت

 «بو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اف الثوب ضیقاكباب اذا  
ل میت ك میت صفة مشبهة ك اسم الفاعكیفها  فیف يفعل ا٤بصلي ك الضیق بتشديد الیاء، كٯبوز ٚبك

یف الواك جباؿ جهینة من فغزكة بيواط بضم الباء ك ٚبءعینو مسلم’’ضائق، قولو )ُب بعض اسفاره( 
 ۔كىي اكؿ مغازيو صلی  علیو كسلم 866‘‘ثركناحیة ذم خشب ك بینو ك بْب ا٤بدينة ثالثة برد اك ا 

بل عن سببو، نفس ءالف السٔواؿ لیس عن’’قولو )فقاؿ ما السرم( ام ما سبب اسراؾ ام سّبؾ باللیل 
ره اف يدير الثوب علی ك، قاؿ ا٣بطايب االشتماؿ الذم ان867‘‘ارمكما ىذا االشتماؿ استفهاـ انءقولو
ار  كاف االن’’نو بینو مسلم ُب ركايتو ككىو اشتماؿ الصماء ا٤بنهي عنو، ل 868لو ال ٱبرج منو يدهكبدنو  

انو عند ا٤بخالفة كنی علیو  اف ضیقا كانو خالف بْب طرفیو ك تواقص ام ا٫بكاف بسبب اف الثوب  ك
اف كلك ما اذا  ذطرُب الثوب ٓب يصر ساترنا فا٫بنی لیسَب فاعلمو صلی  علیو كسلم باف ٧بل ءبْب

ىو ٰبصل  اف ضیقا فانو ٯبزئو اف يتزر بو الف القصد االصلي سَب العورة ككالثوب كاسعنا، كاما اذا  
اف ثوبنا( كُب ركاية ك، قولو )869‘‘ا٤بامور بو من الفتح باالتزار كال ٰبتاج الی التواقص ا٤بغائر لالعتداؿ

اف ضیقا ك بْب كاف ثوبنا ضیقا كال منافاة بْب ىذا ا٢بديث ا٤بامور فیو باالتزار فیو اذا  كاال٠باعیلي  
ا٢بديث السابق الذم اهی عن الصالة ُب الثوب الواحد الف النهي للواجد لغّبه كاما اذا ٓب ٯبد غّبه فال 

اف كاسعنا ك، ك يعلم من ا٢بديث اف الثوب اذا  870ره الطحاكمكذا ذ كُب الثوب الواحد   باس بالصالة
 .اف ضیقا يتزر بوكبْب طرفیو كاف  ٱبالف 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 68: 4عمدة القارم   866
 68: 4عمدة القارم   867
 352: 1اعالـ ا٢بديث   868
 68: 4عمدة القارم  ، 472: 1فتح البارم البن حجر انظر:   869
 382: 1شرح معا٘ب االثار   870
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، عن سهل بن سعد، حدثنا مسدد، قاؿ: حدث - 362 نا ٰبٓب، عن سفیاف، قاؿ: حدثِب أبو حاـز
قاؿ: كاف رجاؿ يصلوف مع النيب صلى ا علیو كسلم عاقدم أزرىم على أعناقهم، كهیئة الصبیاف، 

 «ال ترفعن رءكسكن حٌب يستوم الرجاؿ جلوسا»كيقاؿ للنساء: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لك، قولو )كقاؿ للنساء( قائلو رسوؿ ذكاف رجاؿ( التنوين فیو للتنويع يعلم منو اف بعضهم لیسوا  كقولو )
، كُب ركاية يقاؿ بدؿ قاؿ كُب اخری فقاؿ قائل يا معشر 871رما٘بك صلی  علیو كسلم جـز بو ال

، كا٭با 872لك االحد بالؿذلك كلعل ذلنيب صلی  علیو كسلم امر احدا اف يقوؿ ٥بن النساء فلعل ا
ك ايب  873لك لئال تقع ابصارىن علی عورات الرجاؿ عند الرفع من السجود، كعند اٞبدذاهی عن 

راىیة اف يرين عورات الرجاؿ فهذا تصريح بالغرض كفال ترفع راسها حتی يرفع الرجاؿ رٔكسهم   874داكد
وف مصدرنا ٗبعنی جالسْب النو حاؿ من الرجاؿ كي، قولو )جلوسنا( ٝبع جالس ك ٰبتمل اف يمن النه

 ور لیصح ا٢بمل.كعلی ام تقدير كعلی التقدير الثا٘ب ال يصح ا٢بمل فلذا ال بد من التاكيل ا٤بذ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة في الجبة الشامیة
رأيت الزىرم يلبس من ثیاب »كقاؿ معمر: « ُب الثیاب ينسجها اجملوسي ٓب ير هبا بأسا»كقاؿ ا٢بسن: 

 كصلى علي بن أيب طالب: ُب ثوب غّب مقصور "« الیمن ما صبغ بالبوؿ

                                       
 21: 4الكواكب الدرارم   871
ىو ابو عبد ا، بالؿ بن رباح، كاسم امو ٞبامة، من السابقْب االكلْب، شهد بدرا ك ا٤بشاىد   :بالؿ بن رباح  872

 علیو كسلم، كاف من ا٤بعذبْب ُب ا فاشَباه الصديق فاعتقو ككاف يؤذف لرسوؿ كلها مع رسوؿ ا صلی ا
: 1]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ا صلی ا علیو كسلم حیاتو سفرا ك حضرا ك كاف خازنو علی بیت مالو

373 ] 
 26950، رقم ا٢بديث:  514: 44مسند اٞبد   873
العسقال٘ب، حدثنا عبد الرزاؽ، أنبأنا معمر، عن عبد ا بن مسلم، حدثنا ٧بمد بن ا٤بتوكل نص الركاية:   874

أخي الزىرم، عن مؤب أل٠باء ابنة أيب بكر، عن أ٠باء بنت أيب بكر، قالت: ٠بعت رسوؿ ا صلى ا علیو 
ف من كاف منكن يؤمن با كالیـو اآلخر، فال ترفع رأسها حٌب يرفع الرجاؿ رءكسهم، كراىة أ»كسلم يقوؿ: 

سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب رفع النساء اذا كن مع الرجاؿ رءكسهن من ] «يرين من عورات الرجاؿ
 [851السجدة، رقم ا٢بديث : 

كىذا إسناد ضعیف، رجالو ثقات؛ غّب مؤب أ٠باء؛ فإنو ٓب حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: حديث صحیح  
  [439 :3صحیح أيب داكد ] ٦بهوؿ. ييسىمم، فهو
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة ُب ا١ببة الشامیة

فار ما ٓب كىذه الَبٝبة معقودة ١بواز الصالة ُب ثیاب ال’’ُب لساننا ]شقو، خرقو[ قاؿ ُب فتح البارم 
فر كقد تقدـ ُب كاذ ذاؾ دار   انت الشاـكيتحقق ٪باستها، كا٭با عرب بالشامیة مراعاة للفظ ا٢بديث ك  

انت صوفنا، اقوؿ: كسیاٌب ُب اللباس كْب اف ُب بعض طرؽ حديث ا٤بغّبة اف ا١ببة  فباب ا٤بسح علی ا٣ب
، ك كجو الداللة منو انو صلی  علیو كسلم لبسها كٓب ككعلیو جبة صوؼ ك   انت من ثیاب الرـك

فیها اال بعد الغسل، كعند مالك اف فعل يعید  راىیة الصالةكيستفصل، ك ركم عن ايب حنیفة رٞبو ا  
انتهی، كجو ا١بواز اف االصل ُب االشیاء الطهارة ك النجاسة عارضة فمتی ٓب يتحقق  875‘‘ُب الوقت

راىیة التنزيهیة الاهم افتوا كراىیة ىي الكم بالنجاسة، كلعل مراد ايب حنیفة رٞبو ا بالكعركضها ال ٰب
ك الظاىر اف نظره الی ’’ر مع ااهم ال ينزىوف من النجاسة، كُب فیض البارم فاكٔبواز الصالة ُب ثیاب ال

قطعة يعِب اف الثوب اذا قطع علی طريق غّب طريق العرب جازت الصالة فیو فاف النيب صلی  علیو 
انتهی، اقوؿ: لعل كجو  876‘‘كسلم صلی ُب ا١ببة الشامیة ك لیس نظره الی مسئلة الطهارة ك النجاسة

انت الثیاب مقطوعة بغّب طريق العرب ىل ٯبوز فیها كاف ٕبثنا ُب كجوب الصالة ُب الثیاب فاذا  الظهور 
الصالة اـ ال، فا١بواب: ٯبوز الف النيب صلی  علیو كسلم صلی فیها ك لیس ٕبثنا ُب طهارة الثیاب 

 ۔ره سابقناكالنو شرط اخر للصالة مضی ذ 
ا اجملوس ٓب ير هبا باسنا( كصلو نعیم بن ٞباد كال باس )كقاؿ ا٢بسن( ام البصرم )ُب الثیاب ينسجه

بالصالة ُب الثوب الذم ينسجو اجملوس قبل اف يغسل، اقوؿ: ىذا االثر يقوم توجیو ا٢بافظ ابن حجر 
النو مقید بقید قبل اف يغسل، كركی ابو نعیم عن ا٢بسن ال باس بالصالة ُب رداء الیهود ك 

انو كوف من باب التجريد  كوف بصیغة ا٤بعلـو كالضمّب للحسن ك يك، قولو ٓب ير ٰبتمل اف ي877النصاری
، كجرد من نفسو شخصنا فاسند الیو، ك ٰبتمل اف ي  وف بصیغة اجملهوؿ ام القـو

ُب  878بن مسلم بن شهاب الزىرم كصلو عبد الرزاؽءام ٧بمد’’قولو )كقاؿ معمر رايت الزىرم( 
فیو للجنس فا٤براد منو انو يغسلها اكال ٍب يلبسها كاف  اف الالـ ك، قولو )ما صبغ بالبوؿ( اف  879‘‘مصنفو
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 15: 2فیض البارم   876
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 6312ا٢بديث: 
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167 
 

ل ٢بمو فهوعنده طاىر، قولو )ُب ثوب غّب مقصور( ام خاما كاف ا٤بعهود بو بوؿ ما ئو كاف للعهد باف  ك
رٮبا استطرادم، ك يستنبط من كام جديدا ٓب يغسل فاثر ا٢بسن يطابق الَبٝبة اما اثر الزىرم ك علي فذ 

ذا لبس الثیاب اللٍب صبغ بالبوؿ بعد الغسل كفار  ك كز لبس الثیاب اللٍب ينسجها الاالثار الثالثة جوا
  .يدة اللٍب ٓب يغسلذا لبس الثیاب ا١بدكك 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مسلم، عن مسركؽ، عن مغّبة بن حدثنا ٰبٓب، قاؿ: ح - 363

، فأخذهتا، « يا مغّبة خذ اإلداكة»شعبة، قاؿ: كنت مع النيب صلى ا علیو كسلم ُب سفر، فقاؿ: 
 ضى حاجتو، كعلیو جبة شأمیة، فذىبفانطلق رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حٌب توارل عِب، فق

ت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت علیو، فتوضأ كضوءه للصالة، كمسح لیخرج يده من كمها فضاق
 .على خفیو، ٍب صلى

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اب جواز امر الرئیس ا٤برٔكس سر ا٥بمزة ىي ا٤بطهرة، ك استنبط من حديث البكقولو )خذ االداكة( ب

وء ك مسح ا٣بف ك ا٤بطابقة م عن اعْب الناس عند قضاء ا٢باجة ك االعانة علی الوضبا٣بدمة ك التوار 
 .ظاىرة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ي في الصالة وغیرىاباب كراىیة التعر 

حدثنا مطر بن الفضل، قاؿ: حدثنا ركح، قاؿ: حدثنا زكرياء بن إسحاؽ، حدثنا عمرك بن  - 364
أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف ينقل معهم »دينار، قاؿ: ٠بعت جابر بن عبد ا، ٰبدث 

للت إزارؾ فجعلت على ، فقاؿ لو العباس عمو: يا ابن أخي، لو ح« ا٢بجارة للكعبة كعلیو إزاره
فحلو فجعلو على منكبیو، فسقط مغشیا علیو، فما رئي بعد ذلك عريانا »منكبیك دكف ا٢بجارة، قاؿ: 

 «صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اف عمره ستا ك ثالثْب سنة من كعبة، قیل  كقل معهم( كالضمّب لقريش ك ذاؾ حْب بنوا الاف ينكقولو )
عبة ك ا٤ببعث ٟبس كاف عمره ٟبس عشر سنة، كقیل بْب بناء الكمولده صلی  علیو كسلم، كقیل  

وف عمره اذ ذاؾ ٟبسا ك ثالثْب سنة، كىذا كسنْب، قیل قبل تزكجو خدٯبة، كقیل بعده بعشر سنْب فی
 )عمو( مرفوع علی انو بدؿ من العباس اك بیاف لو،ا٤بشهور كنص علیو ٧بمد بن اسحاؽ، قولو  ىو
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اف خّبا لك اك كاما للتمِب فال حاجة الی ا١بواب، كاما للشرط فجوابو مقدر ام ل قولو )لو حللت( لو
لك ذا ٠بع اسهل علیك )قاؿ فحلو( اما مقوؿ جابر اك من حديثو فركاية جابر عن مراسیل الصحابة فام

لك من الصحابة، ك الظاىر انو ذلك اك من بعض من حضر ذمن رسوؿ  صلی  علیو كسلم بعد 
العباس كقد حدث بو ابن عبد ا ك سیاقو اًب اخرجو الطربا٘ب كفیو فقاـ فاخذ ازاره كقاؿ اهیت اف 

 ىذه ا١بملة االخّبة الاها لك عرياننا( ك مطابقة ا٢بديث للَبٝبة ُبذامشي عرياننا، قولو )فما رای بعد 
انو صلی  علیو كسلم ُب ’’یتم بو االستدالؿ، ك استنبط من حديث الباب فتتناكؿ ما بعد النبوة ايضا 

اف مصونا عما يستقبح، ك اخالؽ ا١باىلیة منزىا عن الرزائل ك ا٤بعائب قبل النبوة ك بعدىا كحاؿ صغره  
التعرم ٕبیث تبدك للناظر ءجو الغشي علیو، انو ال ٯبوز العذراء ُب خدرىا فذاؾ ك ءكانو اشد حیاء من

 .كقد مر البحث فیو فتامل 880‘‘عورتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة في القمیص والسراويل والتبان والقباء
ا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن ٧بمد، عن أيب ىريرة، حدثن - 365

أككلكم ٯبد »قاؿ: قاـ رجل إٔب النيب صلى ا علیو كسلم فسألو عن الصالة ُب الثوب الواحد، فقاؿ: 
، ٝبع رجل علیو ثیابو، صلى رجل ُب إزار « إذا كسع ا فأكسعوا»ٍب سأؿ رجل عمر، فقاؿ: « ثوبْب

كرداء، ُب إزار، كقمیص ُب إزار كقباء، ُب سراكيل كرداء، ُب سراكيل كقمیص، ُب سراكيل كقباء، ُب تباف 
 كقباء، ُب تباف كقمیص، قاؿ: كأحسبو قاؿ: ُب تباف كرداء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف( كىو سراكيل صغّب بقدر شرب يسَب العورة الغلیظة يلبسو ا٤بالحوف ك ا٤بصارعوف، ا٤بالح تبقولو )ك ال

الضم النو يضم البسو، قیل  ي[ ك القباء من القبو كىوكونكترٝبتو ]جالواف[ ك ترٝبة ا٤بصارع ]هپلوا٘ب  
كىذا ُب الظاىر  لو )ٝبع( كىذا قوؿ عمرقبا الشئ ٝبعو باصابعو، ك القبوة انضماـ ما بْب الشفتْب، قو 

 لك قولو صلی، ذكن معناه معنی االمر ك كاف ماضیا لككاف  
اف اف كلك المذك احسب عمر كا٭با ٓب ٰبصل لو ا١بـز ب 881قاؿ ابو ىريرة’’( ام احسبوقولو )قاؿ ك 
و حاصل مع لها عورة فالسَب بكلها بناء علی اف الفخذ  كلك الف التباف ال يسَب العورة  ذعمر اٮبل 
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ر كيقتضي ذ ءالقباء ك مع القمیص، كاما مع الرداء فقد ال ٰبصل ك رای ابو ىريرة اف ا٫بصار القسمة
 .، ك مطابقة ا٢بديث للَبٝبة ظاىرة 882‘‘سابغناءاف الرداءكىذه الصورة كاف السَب قد ٰبصل هبا اذا  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عاصم بن علي، قاؿ: حدثنا ابن أيب ذئب، عن الزىرم، عن سآب، عن ابن عمر، قاؿ:  - 366

؟ فقاؿ:  ال يلبس القمیص كال »سأؿ رجل رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: ما يلبس اـر
الزعفراف، كال كرس، فمن ٓب ٯبد النعلْب فلیلبس ا٣بفْب، كلیقطعهما  السراكيل، كال الربنس، كال ثوبا مسو

 ، كعن نافع، عن ابن عمر، عن النيب صلى ا علیو كسلم مثلو« حٌب يكونا أسفل من الكعبْب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عب ىهنا ىو العظمة النابت عند معقد الشراؾ، ك اكرد كعبْب( كا٤براد من الكوف اسفل من الك)حتی ي
  .تاب ا٢بج انشاء ا تعالیكتاب العلم كقد مر منا ما يناسبو كسیاٌب ُب  كا٤بٔولف ىذا ا٢بديث ُب اخر  

، كقاؿ 883‘‘وف عطفنا علی سآبكىذا تعلیق من البخارم، ك ٰبتمل اف ي’’رما٘ب ك)ك عن نافع( قاؿ ال
تابو فانو اخرجو كلك بْب ُب الركاية ا٤باضیة ُب اخر  ذعن الزىرم ك ءمعطوؼ علی قولو’’ُب الفتح: 

 884‘‘س ما ىناكىناؾ، ك عن ادـ عن ابن ايب ذئب فقدـ طريق نافع ك عطف علیها طريق الزىرم ع
ز الصالة ُب غّب القمیص ك السراكيل انتهی، ك مطابقة ا٢بديث للَبٝبة من حیث انو يستنبط منو جوا

 .وف ا٤بقصود عدـ ا٫بصار جواز الصالة فیهاكفی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ما يستر من العورة
عن ابن شهاب، عن عبید ا بن عبد ا بن عتبة،  حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا لیث، - 367

اهى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عن اشتماؿ الصماء، كأف ٰبتيب »عن أيب سعید ا٣بدرم، أنو قاؿ: 
 «الرجل ُب ثوب كاحد، لیس على فرجو منو شيء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ما يسَب من العورة
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وف كلمة من للبیاف كىذا اعم من اف يكما مصدرية اك موصولة ام باب سَب العورة اك الذم ٯبب سَبه ك 
كىذا رام العیِب، كقاؿ ا٢بافظ ابن حجر ام خارج الصالة ك الظاىر من  885ُب الصالة، اك خارجها
ی اف الواجب سَب السواتْب فقط، كاما ُب الصالة فعلی ما تقدـ من التفصیل، ك تصرؼ ا٤بصنف انو ير 

ن علی الفرج شئ ام يسَبه ك مقتضاه الفرج اذا  كاكؿ حديث الباب يشهد لو فانو قید النهي اذا ٓب ي
 المو التخصیص با٣بارج فالسواتْب اشد ٩با بقي، كالمو، ك يعلم من  كاف مستورنا فال اهي انتهی  ك

ّبده من قبل ٲبینو علی فساء ك)عن اشتماؿ الصماء( ُب الصراح ىواف ٰبلل جسده باالزار اك بالقولو 
یغطیهما ٝبیعا، كُب فيده الیسری ك عاتقو االيسر ٍب يرده ثانیا من خلفو علی يده الیمنی ك عاتقو االٲبن 

لها  كك رجلیو ا٤بنافذ   لل الرجل بثوبو كال يرفع منو جانبنا ك يشد علی يديوحاف يت ىو’’٦بمع البحار 
الصخرة الصماء اللٍب لیس فیها خرؽ كال صدع، ك يقوؿ الفقهاء: ىواف يتغطی بثوب كاحد لیس علیو ك

ره علی االكؿ لئال يعرض لو حاجة كشف عورتو ك يكبیو فتنكّبفعو من احد جانبو فیضعو علی منفغّبه 
شف بعض عورتو ك اال كلی الثا٘ب اف تنیتعذر علیو اك يعسر، ك ٰبـر عفمن دفع بعض ا٥بواـ اك غّبه 

886‘‘هر كي
 ۔

اف يقعد االنساف علی الیتیو ك ينصب ساقیو ك ٰبتوم علیهما بثوب اك بیده  قولو )كاف ٰبتيب الرجل( كىو
شفت معو شئ من كاف ىذا عادة العرب ُب ٦بالسهم كاف انككىذه القعدة تسمی ا٢ببوة ك  ’’اك بنحوٮبا 

یبقی ىناؾ فعن بطنو ءیتاففىواف ٰبتيب الرجل بالثوب ك رجاله متجا’’ يب قاؿ ا٣بطا عورتو فهو حراـ، ك
ىو منهي عنو  قاؿ ك 887‘‘عورتوءقد اسبل شیئا منو علی فرجو فرجة تبدك منهاءن الثوب كاسعناكاذا ٓب ي

ره كذا ذ ك 888‘‘قاؿ ُب موضع اخر: االحتباء اف ٯبمع ظهره ك رجلیو بثوب اشفنا عن فرجو، ككاف  كاذا  
 .یِبالع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا قبیصة بن عقبة، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة، قاؿ:  - 368

كالنباذ، كأف يشتمل الصماء، كأف ٰبتيب الرجل اهى النيب صلى ا علیو كسلم عن بیعتْب عن اللماس »
 «ُب ثوب كاحد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
                                       

 75: 4عمدة القارم   885
 356: ٦3بمع ٕبار االنوار   886
 353: 1اعالـ ا٢بديث   887
 76: 4عمدة القارم   888
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 حالة، االكلی للمرة كالثانیة للر فسكقولو )عن بیعتْب( تثنیة البیعة بالفتح اك تثنیة البیعة بال
اف الرجالف كُب ا١باىلیة ك  ءانت بیوعناكا٤بالمسة ك ا٤بنابذة ك القاء ا٢بجر  ’’قولو )عن اللماس ك النباذ( 

البائع الی ا٤بشَبم اك٤بسو ا٤بشَبم لـز البیع، كقد ءا٤ببیع ك اذا القی ا٤بشَبم علیو حصاة اك نبذهءيتساكماف
 الرجل ُب ثوب كاحد( كىذا ٧بل ا٤بطابقة الف ذا ُب العیِب، قولو )كاف ٰبتيبك 889‘‘اهی الشارع عنو

 .تو فهذا يدؿ علی كجوب سَب العورةالنهي من اجل انو رٗبا ٙبرؾ ىو اك ثوبو فتبدك عور 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، قاؿ: حدثنا يعقوب بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ابن أخي ابن شهاب، عن عمو، حدثنا إسحاؽ - 369

 أبو بكر ُب تلك ا٢بجة ُب مؤذنْب قاؿ: أخرب٘ب ٞبید بن عبد الرٞبن بن عوؼ، أف أبا ىريرة، قاؿ: بعثِب
: يـو النحر، نؤذف ٗبُب: أف ال ٰبج بعد العاـ مشرؾ كال يطوؼ بالبیت عرياف " قاؿ ٞبید بن عبد الرٞبن

ٍب أردؼ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم علیا، فأمره أف يؤذف برباءة، قاؿ أبو ىريرة: فأذف معنا علي ُب 
 «ال ٰبج بعد العاـ مشرؾ كال يطوؼ بالبیت عرياف»أىل مُب يـو النحر: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 890ر الصديقكاشارة الی ا٢بجة اللٍب امر رسوؿ  صلی  علیو كسلم فیها ابا ب’’ )ُب تلك ا٢بجة( 

ما سیجئ ُب ا٤بغازم، قولو )مٔوذنْب( ام كىي السنة التاسع   ىي قبل حجة الوداع بسنة ك علی ا٢باج ك
تعالی ﴿ك اذاف من ا ك رسولو الی الناس يـو ما ُب قولو ك 891‘‘النحرءُب رىط مٔوذنْب ُب الناس يـو

رب ىو ا٢بج ك االصغر العمرة )قاؿ ٞبید( ىذا من مراسیل التابعْب الف كاالية، ا٢بج اال 892رب﴾كا٢بج اال 
ر، كا٭با كٞبیدا تابعي ٓب يشاىده بنفسو ٍب اردؼ رسوؿ  صلی  علیو كسلم علیا ام ارسلو كراء ايب ب

                                       
 77: 4رم عمدة القا  889
ىو ابو بكر الصديق رضي ا تعالٰی عنو ك ا٠بو عبد ا بن عثماف كىو صاحب رسوؿ : ابو بكر الصديق   890

كقد اختلف ُب ا٠بو فقیل: كاف عبد الكعبة  .ا صلی ا علیو كسلم ُب الغار ك ُب ا٥بجرة، كا٣بلیفة بعده
لو: عتیق ايضا، ك اختلفوا ُب السبب الذم قیل لو  كيقاؿ .فسماه رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم عبد ا

الجلو عتیق، فقاؿ بعضهم قیل لو عتیق ٢بسن كجهو ك ٝبالو اك قیل لو عتیق النو ٓب يكن ُب نسبو شيء 
 .‘‘انت عتیق ا من النار’’ يعاب بو، كقیل ا٭با ٠بي عتیقا الف رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم قاؿ لو: 

 [310: 3]اسد الغابة 
 77: 4عمدة القارم   891
 3: 9سورة التوبة    892
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مامور فقاؿ بل  ر امر اككر نزؿ صدر براءة فقاؿ لعلي كراءه فقاؿ ابو بكخرج ابو بارسلو كراءه النو ٤با 
 مامور، 

ائي، ك ا٤بطابقة ُب قولو كال كقولو )برباءة( اما غّب منصرؼ للعلمیة ك التانیث، كاما معرب باالعراب ا٢ب
 يطوؼ بالبیت عرياف.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة بغیر رداء

حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثِب ابن أيب ا٤بوإب، عن ٧بمد بن ا٤بنكدر، قاؿ:  - 370
: ، فلما انصرؼ قلنا« يصلي ُب ثوب ملتحفا بو، كرداؤه موضوع»دخلت على جابر بن عبد ا: كىو 

رأيت النيب صلى ا »يا أبا عبد ا تصلي كرداؤؾ موضوع، قاؿ: نعم، أحببت أف يرا٘ب ا١بهاؿ مثلكم 
 «علیو كسلم يصلي ىكذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة بغّب رداء

٤بناسبة ُب قولو ك رداءه موضوع ام علی شئ كُب ما تقدـ علی ا٤بشجب كىذا من قبیل ا٢بذؼ، ك ك ا
ینة جابر اصلو يا كا٤بطلق ٰبمل علی ا٤بقید ُب مثل ىذا ا٤بوضع علی قاعدة االصوؿ، قولو )يا با عبدا(  

ار علیو ك سبب كئل االنالـ الساكیف كا٭با غلظ لو القوؿ النو فهم من  فابا عبد ا حذفت ا٥بمزة للتخ
م( صفة للجهاؿ كیصّب تشريعا )ك مثلفا١بواز ءیستفاد منوفلرٔكية ا١بهاؿ اف يقع السٔواؿ ك ا١بواب ء٧ببتو

الف ا٤بثل  رة ك ا٤بثل اليصّب معرفة باالضافة الی ا٤بعرفة ، اككم النكُب ح اما الف الالـ فیو للجنس فهو
لك، فاف قیل ا٤بطابقة بْب ا٤بوصوؼ ك الصفة ذكرؼ ك ىنا  اذا اضیف الی ما ىو مشهور با٤بماثلة يتع

ر ك كشرط ُب االفراد ك ا١بمع ك ىهنا ٓب يوجد؟ قیل ُب ا١بواب اف ا٤بثل ٗبعنی ا٤بثیل يستوم فیو ا٤بذ 
انو جنس يطلق علی ا٤بفرد ك ا١بمع  الیو اك تسب ا١بمعیة من ا٤بضاؼكانو ا  ا٤بٔونث ك ا٤بفرد ك ا١بمع، اك

 .تقدـ لفظ مثلك صفة الٞبق كىو ظاىر ال حاجة فیو التاكيلكُب ا٢بديث ا٤ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ما يذكر في الفخذ قال أبو عبد اهلل:
كقاؿ « الفخذ عورة» صلى ا علیو كسلم: كيركل عن ابن عباس، كجرىد، ك٧بمد بن جحش، عن النيب

كحديث أنس أسند، »قاؿ أبو عبد ا: « حسر النيب صلى ا علیو كسلم عن فخذه»أنس بن مالك: 
غطى النيب صلى ا علیو كسلم »كقاؿ أبو موسى: « كحديث جرىد أحوط حٌب ٱبرج من اختالفهم
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ا على رسولو صلى ا علیو كسلم كفخذه على أنزؿ »كقاؿ زيد بن ثابت: « ركبتیو حْب دخل عثماف
 «فخذم، فثقلت علي حٌب خفت أف ترض فخذم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ر ُب الفخذكباب ما يذ 

فذىب قـو الی انو عورة ك ىم ٝبهور العلماء ’’تالؼ فیو، اف االخكاىي عورة اـ ال كا٭با ٓب ٯبـز ٤ب
مالك ُب اصح اقوالو ك الشافعي ك اٞبد ُب اصح ركايتو ك ابو يوسف ك  التابعْب منهم ابو حنیفة كءمن

: اصحها 894جوو ك الرجل عندنا ٟبسة اءحاصل ما ُب عورة’’ُب التوضیح  ،ك893‘‘٧بمد ك زفر بن ا٥بذيل
ك بو ، 895ىو صحیح مذىب اٞبد بن حنبل ٮبا لیستا بعورة ك بة ككك الر  السرةءا٤بنصوص ااها ما بْب

عن ايب حنیفة، ك ثالثها: السرة من العورة دكف ءما ىو ركايةكمالك، ك ثانیها: ااهما عورة   زفر كقاؿ 
، فهذا القـو 896‘‘القبل ك الدبر كىو شاذ انتهی مٌ رً خٍ طى صٍ سو، ك خامسها: لالً كبة، ك رابعها: عكالر 

ك ذىب قـو الی انو لیس بعورة ك ىم ’’ور ُب ا٤بًب ام الفخذ عورة كعلی حديث جرىد ا٤بذ  استدلوا
جرير الطربم ك داكد الظاىرم ك اٞبد ءبن عبد الرٞبن بن ايب ذئب ك ا٠باعیل بن علیة ك ٧بمد بنء٧بمد

٤بفركض قاؿ ابن حـز ُب الی ك العورة ا لك عن االصطخرم من اصحاب الشافعي، كذُب ركاية كيركی 
ىي من  ر ك حلقة الدبر فقط ك لیس الفخذ منو عورة ككُب الصالة من الرجاؿ الذ  سَبىا عن الناظر ك

، ك 897‘‘لك كال فرؽذفْب ا٢بر ك العبد ك ا٢برة ك االمة سواء ُب كا٤براة ٝبیع جسدىا حاشا الوجو ك ال
قی ٥بم فیو حجة ك با١بملة ااهم ور بعد ُب ا٤بًب كسیاٌب ٙبقیقو علی كجو ال يبكاستدلوا ٕبديث انس ا٤بذ 

جعفر، ك استدؿ طائفة اخری ٕبديث كوف الفخذ عورة فاستدؿ طائفة ٕبديث جرىد  ك٤با اختلفوا ُب  
اف كاف حديث انس اقوی ك احسن سند من حديث جرىد ك القاعدة اف احد ا٢بديثْب اذا  كانس ك  

البخارم رٞبو ا بقولو قاؿ یف االختالؼ؟ فاجاب عنها كوف باالصح فكاصح من االخر فالعمل ي
اف اقوی ك احسن كابو عبد ا ك حديث انس اسند ك حديث جرىد احوط يعِب اف حديث انس كاف  

ا من حديث جرىد اال اف حديث جرىد احوط ُب امر الدين ك العمل ُب امر الدين باالحوط اكلی  سندن

                                       
 81: 4عمدة القارم   893
 168: 3، اجملموع شرح ا٤بهذب 117: 2البیاف ُب مذىب االماـ الشافعي انظر:   894
: 1ارر ُب الفقو على ا٤بذىب االماـ اٞبد بن حنبل، عبد السالـ بن عبد ا، ابو الربكات، ابن تیمیة،   895
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 81: 4، عمدة القارم  322: 5انظر: التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   896
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، ك لقولو االخر 898ال يريبك حتی ٬برج من االختالؼ لقولو علیو السالـ دع ما يريبك الی ما
من الناس فمن اتقی الشبهات استربا ءثّب كبْب ك ا٢براـ بْب ك بینهما امور مشتبهات ال يعلمهن  ءا٢بالؿ

ما نطق بو ابن حجر كىو مشَبؾ بْب كوف االحوط ٗبعنی الواجب  ك، ك ٰبتمل اف ي899لدينو ك عرضو
لم مع كرج من اختالفهم ك ٬برج بصیغة ا٤بتالورع ك الوجوب ك ا٢بمل علی االكؿ اكلی بقرينة قولو ٬ب

، كُب ركاية بصیغة اجملهوؿ الغائبة ام ٱبرج،   الغّب ا٤بعلـو
ىذا طرؼ من حديث كصلو  ك’’ بتیو كقولو )كقاؿ ابو موسی( غطی النيب صلی  علیو كسلم ر 

النيب صلی  فیو اف  مناقب عثماف من ركاية عاصم االحوؿ عن ايب عثماف النهدم عنو، كءالبخارم ُب
، ك زعم 900دخل عثماف غطاىاءبتیو فلماكبتو اك ر كشف عن ر كافو فیو ماء قد انكاف ُب مكعلیو كسلم  

قد ادخل  ىذا ا٢بديث، كءىم كااها لیست منك  ا٤بعلقة عن ايب موسیءالداكدم الشارح اف ىذه الركاية
شف كُب بیتو من ىو لیو كسلم كر الی رسوؿ  صلی  عكحديث ا٭با اتی ابو بءبعض الركاة حديثا ُب

لك فقاؿ اف عثماف رجل حییي فاف كجد٘ب علی تلك ا٢بالة ٓب ذُب ءفخذه فلما استاذف عثماف فقیل لو
عاصم يرد علی الداكدم كجهو اف الداكدم زعم دخوؿ ءرنا من ركايةكفهذا الذم ذ  901‘‘تبلغ حاجتو

ُب سننو اف عائشة  904ك البیهقي 903ك ابو يعلی 902ك اشار الی ما ركاه مسلم’’حديث ُب حديث ، 
ابو ءاشفنا عن فخذيو اك ساقیو فاستاذفكُب بیتو  ءاف رسوؿ  صلی  علیو كسلم مضطجعناكقالت  

                                       
  2518سنن الَبمذم، ابواب صفة القیامة،رقم ا٢بديث:   898

 ]ا٤برجع السابق[ قاؿ الَبمذم ىذا حديث صحیححكم ا٢بديث:  
 52االٲباف، باب فضل من استربا لدينو، رقم ا٢بديث: صحیح البخارم، كتاب    899
 3695صحیح البخارم، كتاب ا٤بناقب، باب مناقب عثماف بن عفاف، رقم ا٢بديث:   900
 82: 4عمدة القارم   901
صحیح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي ا عنهم، باب من فضائل عثماف بن عفاف، رضي ا عنو،    902

 2401رقم ا٢بديث: 
، دار ا٤باموف  4815، رقم ا٢بديث: 240: 8سند ايب يعلی، اٞبد بن علي، ابو يعلی، ا٤بوصلي، م   903

 ـ1984 .ق  1404للَباث، دمشق، الطبعة االكلٰی، 
 3242، رقم ا٢بديث:  326: 2السنن الكربی للبیهقي،    904

ناكّب كالصحاح األباطیل كا٤ب] ىذا حديث صحیح، أخرجو مسلم ُب الصحیح، عن قتیبة.حكم ا٢بديث:  
 [417 :1كا٤بشاىّب 
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لك فتحدث ٍب استاذف ذكٍب استاذف عمر فاذف لو كىو ءر فاذف لو كىوعلی تلك ا٢بالة فتحدثكب
يـو كاحد ءلك ُبذال اقوؿ  مد كفجلس رسوؿ  صلی  علیو كسلم ك سوی ثیابو، قاؿ ٧بءعثماف

دخل عمر فلم هتتش ءتبالو، ٍب كٓبر فلم هتتش لو كعائشة دخل ابو بءحدث فلما خرج قالتتدخل فف
عثماف فجلست ك سويت ثیابك قاؿ اال استحیي من رجل تستحیي منو ءلو كٓب تبالو فلما دخل

وؾ فیو الف الراكم قاؿ كاف ىذا مش قاؿ الشافعي قاؿ ال حجة فیو، كءهقيیا٤بالئكة، قلت ٤با اخرجو الب
، 905شف الفخذينكر  كلیس فیو ذ ءلك علی ما قالو الطحاكم اف اصل ا٢بديثذفدؿ ءفخذيو اك ساقیو

اشفا عن فخذيو اك كعائشة  ءر ُب حديثكك با١بملة ٤با ذ  906‘‘قاؿ ابو عمر كىذا حديث مضطرب ك
يدخل حديثا ُب حديث ءخارم ٓبفالب’’شف الفخذين اصال، كر  كساقیو بل عند الطحاكم لیس فیو ذ 

ر الفخذ اك الساؽ كاما ذ  907‘‘ر الفخذكذ  بة كُب االخریكر الر كبل ٮبا قصتاف متبائنتاف ُب احداٮبا ذ 
انت كبة اذا  كشف الفخذ فاغتنم، ك كجو ا٤بطابقة للَبٝبة من حیث انو الر كر  كبالشك، اك لیس فیو ذ 

الذم ىو عورة اٝباعنا، قولو )كقاؿ زيد بن ثابت( اْب، عورة فالفخذ بالطريق االكلی النو اقرب الی الفرج 
سورة النساء ُب نزكؿ قولو تعالی ﴿ال يستوم القاعدكف من ءىذا تعلیق كصلو ا٤بٔولف ُب تفسّب ’’

ُب  912ُب التفسّب، ك النسائي 911، ك كصلو الَبمذم910، ك ايضا ُب ا١بهاد909االية 908ا٤بٔومنْب﴾
  ۔913‘‘ا١بهاد

تعالی ﴿ال يستوم القاعدكف﴾االية، قولو )اف ترض فخذم( من الرض كىو قولو )انزؿ ا( ام قولو 
، كال يدؿ ىذا ا٢بديث علی ااها عورة اك لیس بعورة نعم كالدؽ ك ال سر، اما من اجملهوؿ اك من ا٤بعلـو

                                       
 2720، رقم ا٢بديث: 474: 1شرح معا٘ب االثار   905
 82: 4عمدة القارم   906
 82: 4عمدة القارم   907
 95: 4سورة النساء    908
ال يستوم القاعدكف من ا٤بٔومنْب، رقم ا٢بديث: صحیح البخارم، كتاب تفسّب القراف، باب قوؿ ا تعالٰی:    909

4592 
ال يستوم القاعدكف من ا٤بٔومنْب اْب، رقم ح البخارم، كتاب ا١بهاد كالسّب، باب قوؿ ا تعالٰی: صحی   910

 2832ا٢بديث: 
 3033سنن الَبمذم، ابواب تفسّب القراف، باب كمن سورة النساء، رقم ا٢بديث:    911
 3099سنن النسائي، كتاب ا١بهاد، باب فضل اجملاىدين علی القاعدين، رقم ا٢بديث:   912
 82: 4عمدة القارم   913
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ونو عورة كونو عورة مع اف ا٤بٔولف ماؿ الی  كاف لو كجو ُب عدـ  كاف التصريح فیو بعدـ ا٢بائل لكلو  
 .ك حديث جرىد احوط حیث قاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا يعقوب بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل بن علیة، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن صهیب،  - 371

ا علیو كسلم غزا خیرب، فصلینا عندىا صالة الغداة بغلس، عن أنس بن مالك، أف رسوؿ ا صلى 
فركب نيب ا صلى ا علیو كسلم كركب أبو طلحة، كأنا رديف أيب طلحة، فأجرل نيب ا صلى ا 
علیو كسلم ُب زقاؽ خیرب، كإف ركبٍب لتمس فخذ نيب ا صلى ا علیو كسلم، ٍب حسر اإلزار عن 

ٔب بیاض فخذ نيب ا صلى ا علیو كسلم، فلما دخل القرية قاؿ: " ا أكرب فخذه حٌب إ٘ب أنظر إ
خربت خیرب إنا إذا نزلنا بساحة قـو }فساء صباح ا٤بنذرين{ " قا٥با ثالثا، قاؿ: كخرج القـو إٔب 

قاؿ:  -يعِب ا١بیش  -أعما٥بم، فقالوا: ٧بمد، قاؿ عبد العزيز: كقاؿ بعض أصحابنا: كا٣بمیس 
ا عنوة، فجمع السيب، فجاء دحیة الكليب رضي ا عنو، فقاؿ: يا نيب ا، أعطِب جارية من فأصبناى

، فأخذ صفیة بنت حیي، فجاء رجل إٔب النيب صلى ا علیو كسلم « اذىب فخذ جارية»السيب، قاؿ: 
: فقاؿ: يا نيب ا، أعطیت دحیة صفیة بنت حیي، سیدة قريظة كالنضّب، ال تصلح إال لك، قاؿ

، « خذ جارية من السيب غّبىا»فجاء هبا، فلما نظر إلیها النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: « ادعوه هبا»
قاؿ: فأعتقها النيب صلى ا علیو كسلم كتزكجها، فقاؿ لو ثابت: يا أبا ٞبزة، ما أصدقها؟ قاؿ: نفسها، 

ا لو من اللیل، فأصبح النيب صلى ا سلیم، فأىدهت  إذا كاف بالطريق، جهزهتا لو أـأعتقها كتزكجها، حٌب
كبسط نطعا، فجعل الرجل ٯبيء بالتمر، « من كاف عنده شيء فلیجئ بو»علیو كسلم عركسا، فقاؿ: 

كجعل الرجل ٯبيء بالسمن، قاؿ: كأحسبو قد ذكر السويق، قاؿ: فحاسوا حیسا، فكانت كلیمة رسوؿ 
 .ا صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 یما قبل كىوفقولو )عن انس عن النيب صلی  علیو كسلم( كىذا ىو ا٢بديث الذم علق ا٤بٔولف طرفو 

قولو )غزا خیرب( ىي قولو: كقاؿ انس حسر النيب صلی  علیو كسلم، كصلو انس رضي ا تعالٰی عنو، 
ن فیها رجل من بِب اسرائیل يسمی خیرب فلهذا ٠بیت هبا كىي ُب كبلغة الیهود حصن ك اكؿ من س

جهة الشرؽ ك الشماؿ من ا٤بدينة علی ستة مراحل كىو غّب منصرؼ للعلمیة ك التانیث، قاؿ ابن 
ة ك بعض اـر ك خرج ُب ا٢بديبیة ذا ا٢بجءاسحاؽ اقاـ رسوؿ  صلی  علیو كسلم بعد رجوعو من

وبو، قولو )ُب كٓب يبق من السنة السادسة االشهر ك اياـ، قولو )فاجری( ام مر  يقیتو غازيا الی خیرب ك
[ الطريق ك الصراط ك السبیل ك الزقاؽ ئونثها اىل ا٢بجاز ك بنو وڅًكزقاؽ خیرب( ام السكة ك ترٝبتو ]
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شف للزحاـ اك لقوة ا١برم مع قولو صلی  كارادتو كا٭با ان نو[ اعِب اف ىذا ا٢بسر من غّب ركاهاكٛبیم يذ 
ذا ُب ركاية كالزمي ك  علیو كسلم الفخذ عورة، ك الدلیل علی ما قلنا ركاية اٞبد ُب مسنده فا٫بسر كىو

مسلم ك الطربم، كركی اال٠باعیل ركاية فاجری النيب صلی  علیو كسلم ُب زقاؽ خیرب اذخر االزار كىو 
ا فلم تكوع الزمي ايضا فهو منزه من اف يٗبعنی الوق ن ىذه الصیغة صیغة للفاعل، ك كوف حسر قصدن

ما قاؿ ُب القاموس اف حسر الـز ايضا، كوف صیغة ا٤بعلـو ك حسر الـز ك االزار فاعلو  كٰبتمل اف ت
صلی   شفنا ظن انوكاف متعديا فالوجو اف انسنا ٤با رای فخذ النيب صلی  علیو كسلم منككلوسلم انو  
لك النو قاؿ الفخذ عورة فعلم اف ا٢بسر لیس ذكشفو فاسند ا٢بسر الیو ك االمر لیس  كعلیو كسلم  

بقصده، كانا اقوؿ: حديث جرىد قوٕب ك حديث انس فعلي، ك اذا تعارضا فالَبجیح للقوٕب الف الفعلي 
تشريعا عاما باف الفخذ لیا ك تشريعا عاما فحديث جرىد اثبت كٰبتمل ا٣بصوصیة، ك القوٕب يثبت قوال  

عورة ك حديث انس كاقعة جزئیة ٰبتمل االحتماالت فهذا عندم احسن ما قیل ُب ىذا ا٤بقاـ فهذا ىو 
الذم كعدنا ٙبقیق ىذا ا٢بديث ٕبیث ال تبقی للخصم فیو حجة، قولو )خربت خیرب( اما قاؿ تفأكال ٤با 

علیهم اك باف ا اعلم بالوحي ك بغّبه اك  اتلتهم كىي من االت ا٥بدـ كاما دعاءكخركا ٗبساحیهم ك م
 اخذ من ا٠بها خیرب، 

( كىي الفضاء بْب ا٤بنازؿ ك ترٝبتو رما٘ب الی كك خرج القـو الی اعما٥بم، قاؿ ال 914قولو )بساحة قـو
لمة الی تاٌب ٗبعنی الالـ كانوا يعملواها ك كخرج القـو العما٥بم اللٍب  ’’، كقاؿ العیِب 915مواضع اعما٥بم

ا ٧بمد بالرفع اما بانو فاعل فعل مقدر تقديره جاء ٧بمد، اك بانو خرب مبتدا ٧بذكؼ ام ىذا فقالو 
، قولو )قاؿ عبد العزيز( ام ابن صهیب الراكم عن انس كقاؿ بعض اصحابنا ك ا٣بمیس 916‘‘٧بمد

، مقولة عبد العزيز يعِب اف عبد العزيز قاؿ ٠بعت عن انس فقاؿ ٧بمد فقط ال ىذه اللفظة ك ا٣بمیس
اما ٧بمد بن سّبين الف البخارم اخرجو منو ايضا، كاما ثابت  كا٭با قالو بعض اصحابنا عن انس كىو

٤بن دكنو كعلی  البنا٘ب الف مسلما اخرجو منو كاما غّبٮبا، قولو )اعِب ا١بیش( اما تفسّب لعبد العزيز اك
قة، ك میمنة، ك میسرة، ك ام حاؿ مدرج، كا٭با ٠بي ا١بیش ا٣بمیس الف لو ٟبسة اجزاء: مقدمة، ك سا

 ما قاؿ ٧بمد البوصرم: كقلب،  
  االبطاؿ ملتطم[ءفوؽ سإبة       ترمي ٗبوج منء]ٯبر ٕبر ٟبیس

                                       
 مپو غؤب د قـو باند  914
 32: 4الكواكب الدرارم   915
 85: 4عمدة القارم   916
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وف النوف ام قهرا ك اعاد اخر االمر صلحنا فال تضاد بْب االثار، قولو )قاؿ كنوة( بفتح العْب ك س)عى 
م اعطاىا لدحیة قبل القسمة ١بواز انو اذف كا٭با جاز للرسوؿ صلی  علیو كسل’’اذىب فخذ جارية( 

اف قبل التمیز اك كا٣بمس سواء  ءیل لو اما من اصل الغنیمة اك من ٟبسفالتنءُب اخذ ا١بارية علی سبیل
بعده ك ١بواز انو اذف لو علی انو ٰبسب من ا٣بمس اذا میز ك ١بواز انو اذف لو لیقـو علیو ك ٰبسب من 

یف رجع عنها؟ اجاب ا٤بازرم عنو انو ٰبمل ما جری كمن دحیة ف كىبهاءفاف قیل: ٤با’’، 917‘‘سهمو
غّبىا، الثا٘ب: انو ا٭با اذف لو ءوف رد ا١بارية برضاه ك اذف لو ُبكمع دحیة علی كجهْب: احدٮبا اف ي

جارية من حشر السيب ال ُب اخذ افضلهن ك٤با رای انو اخذ انفسهن ك اجودىن نسبنا ك شرفنا ك ءُب
ىذه ا٤بفاسد ءال يتمیز دحیة هبا علی باقي ا١بیش مع اف فیهم من ىو افضل منو فقطعلئءٝباال اسَبجعها
انو طیب خاطره هبا، كُب ركاية مسلم اف ك، قاؿ الواقدم اعطاىا اخت زكج صفیة  918‘‘ك عوضو عنها

لها كرما٘ب بثالثة اجوبة  ك، ك اجاب ال919النيب صلی  علیو كسلم اشَبی صفیة منو بسبعة ارٔكس
سرىا ك فتح الیاء االكلی ا٤بخففة ك تشديد الثانیة ك)فاخذ صفیة بنت حیي( اْب، بضم ا٢باء ك ٨بدكشة 

، كقیل ُب خالفة علي سنة ستا ك ثالثْب ك َٟٓبسْب ءُب خالفة معاكية سنةءقاؿ الواقدم ماتت’’
عظیمتاف  ك قريظ ك النضّب قبیلتاف  920‘‘قیق قتل يـو خیربنانة بن ايب ا٢بي كانت ٙبت  كك   دفنت بالبقیع

من يهود خیرب، قولو )ما اصدقها( ام ام شئ امهرىا قاؿ نفسها ام جعل مهرىا عتقها ك تزكجها بال 
مهر، فهذه كاقعة جزئیة من خصائصو صلی  علیو كسلم فال ٯبوز لغّبه الاها لیست للتشريع العاـ 

 خالفنا الٞبد، 
فهدهتا، قیل كىذا ىو الصواب ام فزفتها لو،  قولو )جهزهتا( من التجهیز ام ىیئتها فاىدهتا، كُب بعضها

فعوؿ يستوم فیو الرجل ءيطلق علی الزكجْب عند دخوؿ احدٮبا علی االخر كىو كزف’’قولو )عركسنا( 
اف عنده شئ( ام قاؿ النيب صلی  علیو كسلم )ك بسط ك)فقاؿ من   921‘‘كا٤براة ما داما ُب اعراسهما

طع فیو اربع لغات نى  922كقاؿ ابو عبید ك اختاره ثعلب’’فرة، سر النوف ك فتح الطاء ام سكطعنا( بنً 
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 86: 4عمدة القارم   918
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 [102: 1]كفیات االعیاف . كاللغة
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سر النوف ك كطع بسر النوف ك فتح الطاء ك نً كع بطى ع بفتحتْب ك نً طى وف الطاء ك نى كبفتح النوف ك س
ر كقاؿ )ك احسبو قد ذ  925‘‘ُب نوادره النطع ىو ا٤ببناة ك الستارة 924، كقاؿ الشیبا٘ب923وف الطاءكس

ر السويق ام ك جعل الرجل ٯبئ بالسويق كىذا كزيز احسبو ام انسا انو قد ذ السويق( ام قاؿ عبد الع
وف مقوؿ الفربرم تلمیذ البخارم ك ضمّب كوف فاعل قاؿ ىو البخارم ك يكىو الظاىر ك ٰبتمل اف ي

ور ُب اكؿ السند، قولو )فحاسوا حیسا( بفتح ا٢باء كىو االقط كاحسبو البارز لیعقوب شیخ البخارم ا٤بذ 
نوع من ا٢بلواء قاؿ كیصّب  فلسمن ك التمر كمادتو تدؿ علی ا٣بلط حیث قیل حاسو ام خلطو ٱبلط با

 قائلهم: شعر: 
 926 ريهة ادعی ٥با        ك اذا ٰباس ا٢بیس يدعی جندب[كوف  ك]ك اذا ت
انت ىوالضمّب ُب  كانت ك اسم  كانت كلیمة رسوؿ  صلی  علیو كسلم( بالنصب خرب  كقولو )ف

اطالؽ صالة الغداة ’’ثّبة، منها: كالثالثة اللٍب اٚبذ منها ا٢بیس، ك الفوائد ا٤بستنبطة منو   انت لالشیاءك
راىیة، ك منها: جواز االرداؼ اذا طاقت الدابة، كعلی صالة الصبح فال اعتداد بقوؿ بعض الشافعیة بال

عالی ﴿يا ايها الذين امنوا ر عند ا٢برب كىو ا٤بامور بو ُب القراف لقولو تكبّب ك الذ كك منها: استحباب الت
ك منها: جواز اجراء القرس، ك منها: استحباب عتق السید  927ثّبا﴾كركا ا  كاذا لقیتم فئةن فاثبتوا ك اذ 

، ك منها: استحباب الولیمة للعرس كىي 928‘‘ما ُب حديث ايب موسیكامتو ك تزكجها فاف لو اجرين  
 مشتقة من الوٓب كىو ا١بمع.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: في كم تصلي المرأة في الثیاب

 «لو كارت جسدىا ُب ثوب ألجزتو»كقاؿ عكرمة: 

                                       
 170: 39، اكماؿ ا٤بعلم بفوئد مسلم، ذخّبة العقبٰی 130: 6فتح البارم البن حجر انظر:   923
شیبا٘ب النحوم اللغوم؛ ىو من رمادة الكوفة كنزؿ إٔب بغداد، كىو من الشیبا٘ب: أبو عمرك إسحاؽ بن مرار ال  924

ا٤بوإب، كجاكر شیباف للتأديب فیها فنسب إلیها، ككاف من األئمة األعالـ ُب فنونو، كىي: اللغة كالشعر، 
 ككاف كثّب ا٢بديث كثّب السماع ثقةن، كىو عند ا٣باصة من أىل العلم كالركاية مشهور معركؼ. كالذم قصر

 [201: 1بو عند العامة من أىل العلم أنو كاف مشتهر بشرب النبیذ.]كفیات اعیاف 
 86: 4عمدة القارم   925
 ـ1980 .ق 1400، دار ا٤باموف للَباث، الطبعة االكلٰی، 296: 1االمثاؿ، ابو عبید القاسم بن سالـ،    926
 45: 8سورة االنفاؿ    927
 87: 4عمدة القارم   928
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 م تصلي ا٤براة من الثیابكباب ُب  

م كاحد فال ينقض الصدارة بتقدٙب ا١بار علیو ك كن ا١بار ك اجملركر ُب حكم كاف اقتضت الصدارة لكك  
ام مولی ابن عباس كصلو عبد الرزاؽ قاؿ لو ’’رمة( كم ثوبنا تصلي، قولو )كقاؿ عكٛبیزه ٧بذكؼ ام ُب  

ثوبنا فتقنعت بو حتی ال يری من جسدىا شئ اجزئ عنها اخذت ا٤براة
، كركی ابن ايب شیبة عن 929

صىًفیقو رمة قاؿ تصلي ا٤براة ُب درع ك ٟبار كع
عباس قاؿ ال باس بالصالة ءرمة عن ابنك، ك عن ع 930

 .931‘‘ صىًفیقنااف كُب القمیص الواحد اذا  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب عركة، أف عائشة، قالت:  - 372
كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي الفجر، فیشهد معو نساء من ا٤بؤمنات متلفعات ُب »لقد 

 «بیوهتن ما يعرفهن أحدمركطهن، ٍب يرجعن إٔب 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)فشهد( مسند الی نساء كقد قلنا فیو  932‘‘فیو للقسم ام جواب قسم ٧بذكؼءالالـ’’اف( كقولو )لقد  
ادر  څانونو ئي نغختلي كك پو ځقولو )متلفعات( ام ملتحفات ك ترٝبتو ]ّب كالتانیث، كجواز الوجهْب التذ 

 ي[ ك
تاف، كقیل ىو كساء من خز اك صوؼ اك  كسر ملحقة يتزر هبا، كقیل  كقولو )ُب مركطهن( ٝبع مرط بال

یف مربع  فخءساء صوؼ رقیقكساء معلم، كقیل  كساء من شعر اسود، كقیل  كالثوب االخضر، كقیل  
 الزماف يتزركف بو ك يتلفعن،  لكذاف النساء ُب ك

ك زاد ُب سنن ابن  933ما يعرفهن احد نساء ىن اـ رجاؿ’’يعرفهن احد( ُب العیِب ك النوكم ءقولو )ما
، كقاؿ بعضهم ما يعرؼ اعیااهن 936‘‘ما يعرفن من الغلس 935عند مسلم ، ك934الغلسءماجة يعِب من

                                       
 129: 3مصنف عبد الرزاؽ   929
 37: 2مصنف ابن ايب شیبة   930
 38: 2مصنف ابن ايب شیبة   931
 89: 4عمدة القارم   932
 144: 5شرح النوكم علی مسلم    933
، صحیح البخارم،   669سنن ابن ماجو، كتاب الصالة، باب كقت صالة الفجر، رقم ا٢بديث: انظر:    934

 578كتاب مواقیت الصالة، باب كقت الفجر، رقم ا٢بديث: 
 645صحیح مسلم، كتاب ا٤بساجد ك مواضع الصالة، باب استحباب التبكّب بالصبح، رقم ا٢بديث:    935
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لك معنی مطلوب قاؿ ذالوضیعة غمزكىا ك ام ىي شريفة اـ كضیعة كىذا اكجو الف ا٤بنافقْب اذا عرفوا 
 . 937لك ادنی اف يعرفن فال ئوذين﴾ذتعالی ﴿

اعلم انو احتج هبذا ا٢بديث مالك ك الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ علی اف االفضل ُب صالة الصبح 
ٝباعة من الصحابة منهم رافع ءثّبة نقلت عنكك ادلتنا  ’’ 938التغلیس ك االفضل عندنا االسفار

لبید عنو قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی  علیو كسلم اصبحوا ءبن ٧بىٍميودً ابو داكد من حديث خديج ركی ءبن
قاؿ حديث حسن صحیح  ، ك940ك ركاه الَبمذم ايضا939م اك اعظم لالجر كبالصبح فانو اعظم الجر 

، كُب ركاية اصبحوا بالفجر ام نوركا بو ك ركاه ابن حباف ايضا، 942ابن ماجو ايضا ك 941ك ركاه النسائي
لما اصبحتم بالصبح فانو اعظم ك، كُب لفظ ف943لفظو اسفركا بصالة الصبح فانو اعظم لالجرك 
، ك منهم ٧بمود بن لبید ركی 945لما اسفرًب بالفجر فانو اعظم لالجرككُب لفظ الطربا٘ب ف 944‘‘مكالجر 

٫بو  947ر رافع بن خديج، ك منهم بالؿ ركی حديثو البزارك٫بو حديث ايب داكد كٓب يذ  946عنو اٞبد

                                                                                                              
 90: 4عمدة القارم   936
 59: 33سورة االحزاب    937
 102: 1ٙبفة الفقهاء   938
 424سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب ُب كقت الصبح، رقم ا٢بديث:   939
 154ُب االسفار بالفجر، رقم ا٢بديث:  سنن الَبمذم، ابواب الصالة، باب ما جاء  940
 548سنن النسائي، كتاب ا٤بواقیت، باب االسفار، رقم ا٢بديث:    941
  672سنن ابن ماجو، كتاب الصالة، باب كقت صالة الفجر، رقم ا٢بديث:   942
 1491، رقم ا٢بديث:  358: 4صحیح ابن حباف    943

سنن الَبمذم، ابواب الصالة، حسن صحیح ] حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: حديث رافع بن خديج حديث 
 [154باب ما جاء ُب االسفار بالفجر، رقم ا٢بديث: 

 90: 4عمدة القارم   944
، رقم 251: 4ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب ،  4414، رقم ا٢بديث: 277: 4ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب انظر:   945

 4294ا٢بديث: 
 [ 236: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]نصب الراية  

حدثنا إسحاؽ بن عیسى، حدثنا عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم، عن أبیو، عن ٧بمود بن لبید ص الركاية: ن  946
 األنصارم، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " أسفركا بالفجر فإنو أعظم لألجر "

ف، عن ( أخربنا ابن عجال3حدثنا يزيد، قاؿ: أخربنا ٧بمد بن إسحاؽ، قاؿ: ]ك[ )نص ركاية اخرل:  
قاؿ يزيد: ٠بعت  -عن رافع بن خديج، عن النيب صلى ا علیو كسلم  عاصم بن عمر، عن ٧بمود بن لبید،
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ديث رافع، ك منهم انس ركی حديثو البزار عنو مرفوعنا ك لفظو اسفركا بصالة الصبح فانو اعظم ح
 ود، ك ركاه البزار ايضا، ك منهم ابن مسع949ك منهم قتادة بن النعماف ركی حديثو الطربا٘ب948لالجر

كتاب ُب  حباف ءايضا عنو مرفوعنا ٫بوه، ك منهم ابو ىريرة ركی حديثو ابن 950ركی حديثو الطربا٘ب

                                                                                                              
انظر: ] " -أك ألجرىا  -يقوؿ: " أصبحوا بالصبح، فإنو أعظم لألجر  -رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 

 [15819ديث: ، رقم ا٢ب132: 25مسند اٞبد  ،23635، رقم ا٢بديث: 43: 39مسند اٞبد 
ضعیف، زيد بن أسلم ٓب يسمع من ٧بمود ابن لبید، ركاية االكٔب حديث صحیح، كإسناد حكم ا٢بديث:  

كابنو عبد الرٞبن ضعیف. إسحاؽ بن عیسى: ىو ابن ٪بیح ابن الطباع. ك٧بمود بن لبید صحايب مشهور، 
 علیو كسلم، فركاه عنو، إال أف عبد فیحتمل أنو ٠بعو من رافع أكال، فركاه عنو ، ٍب ٠بعو من النيب صلى ا

 [ 236، 235: 1]نصب الراية  الرٞبن بن زيد بن أسلم فیو ضعف.
 1356، رقم ا٢بديث: 196: 4مسند البزار   947

 حكم ا٢بديث: كُب اسناد ىذا ا٢بديث ايوب بن سیار كىو ضعیف ]ا٤برجع السابق[ 
رزم، حدثنا خالد بن ٨بلد، حدثنا يزيد بن عبد ا٤بلك، حدثنا ٧بمد بن ٰبٓب بن عبد الكرٙب األنص الركاية:   948

عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: أسفركا بصالة الفجر فإنو 
 [6244، رقم ا٢بديث: 350: 12مسند البزار ] أعظم لألجر، أك: أعظم ألجركم.

لف فیو عن زيد بن أسلم: فركاه شعبة، عن أيب داكد، عن كىذا ا٢بديث قد اختقاؿ البزار: حكم ا٢بديث:  
زيد بن أسلم، عن ٧بمود بن لبید، عن رافع بن خديج، عن النيب صلى ا علیو كسلم، كال نعلم أسند 
شعبة، عن أيب داكد، إال ىذا ا٢بديث، كىو أبو داكد ا١بزرم كركاه ىشاـ بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن 

، عن النيب صلى ا علیو كسلم، كال نعلم ركل ىذا ا٢بديث عن ىشاـ بن سعد ابن جاد، عن جدتو حواء
 ]ا٤برجع السابق[ إال ا٢بنیِب إسحاؽ بن إبراىیم، كٓب يتابع علیو.

حدثنا أٞبد بن سهل بن أيوب األىوازم، ثنا زيد بن ا٢بريش، ثنا أبو عامر العقدم، ثنا فلیح الركاية: نص   949
مر بن قتادة، عن أبیو، عن جده،: أف النيب صلى ا علیو كسلم، قاؿ: بن سلیماف، ثنا عاصم بن ع

 [12: 19ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب ] «أسفركا بالصبح، فإنو أعظم لألجر»
كال نعلم أحدا تابع فلیح بن سلیماف على ركايتو، كإ٭با يركيو ٧بمد بن إسحاؽ. حكم ا٢بديث: قاؿ البزار:  

. ر بن قتادة عن ٧بمود بن لبید عن رافع بن خديج، كىو الصوابك٧بمد بن عجالف عن عاصم بن عم
 [236 :1نصب الراية ]

حدثنا أٞبد بن أيب ٰبٓب ا٢بضرمي ا٤بصرم، أخرب٘ب أٞبد بن سهل بن عبد الرٞبن الواسطي، ثنا نص الركاية:   950
مسعود قاؿ: قاؿ ا٤بعلى بن عبد الرٞبن، ثنا سفیاف الثورم، كشعبة، عن زبید، عن مرة، عن عبد ا بن 

: 10ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب ] «أسفركا بصالة الصبح؛ فإنو أعظم لألجر»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 [10381، رقم ا٢بديث:  178
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٧بمود بن لبید عن ءعنو مرفوعنا، ك منهم رجاؿ من االنصار اخرج حديثهم النسائي من حديثالضعفاء 
، ك 951من قومو من االنصار اف النيب صلی  علیو كسلم قاؿ اسفركا بالصبح فانو اعظم لالجرءرجاؿ

ؿ امٍب علی الفطرة ما منهم ابو ىريرة كابن عباس رضي ا تعالٰی عنو اخرج حديثهما الطربا٘ب ال تزا
بن عبید من حديث ايب ء، ك منهم ابو الدرداء اخرج ابو اسحاؽ ك ابراىیم بن ٧بمد952اسفركا بالفجر

عن النيب صلی  علیو كسلم قاؿ اسفركا بالفجر تفقهوا، ك منها: حواء ءالزاىرية عن ايب الدرداء
انت من كن جدتو االنصارية ك  ابن ٔبید ا٢بارثي عءاالنصارية اخرج حديثها الطربا٘ب من حديث

فاف ’’، 953ا٤ببائعات قالت ٠بعت رسوؿ  صلی  علیو كسلم يقوؿ اسفركا بالفجر فانو اعظم لالجر
 ال يشك فیو ك قلت: قاؿ الَبمذم كقاؿ الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ معنی االسفار اف يصبح الفجر ك

الغلس الذم يقولوف بو ءالتاكيل فاسد فافٓب يركا اف االسفار تاخّب الصالة، قیل ُب ا١بواب: ىذا 

                                                                                                              
معلى بن عبد الرٞبن الواسطي، كىو ضعیف جدا، كقاؿ ابن عدم: أرجو أنو ال  اسناده كُبحكم ا٢بديث:  

 [122 :6الفوائد ٦بمع الزكائد كمنبع ] بأس بو.
 549سنن النسائي، كتاب ا٤بواقیت، باب االسفار، رقم ا٢بديث:   951

 [458 :1ا١بوىر النقي ] كرجاؿ ىذا السند ثقاتحكم ا٢بديث: قاؿ ابن الَبكما٘ب:  
حدثنا سعید بن سیار الواسطي قاؿ: نا عمرك بن عوف قاؿ: نا حفص بن سلیماف، عن عبد نص الركاية:   952

ال تزاؿ أمٍب على الفطرة »ع، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: العزيز بن رفی
 [3618، رقم ا٢بديث: 64: 4ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب ]  «ما أسفركا بالفجر

كىذا الكالـ ال يركل عن النيب صلى ا علیو كسلم إال من ىذا الوجو هبذا حكم ا٢بديث: قاؿ البزار:  
اد، كال نعلم ركل عبد العزيز، عن أيب سلمة غّب ىذا ا٢بديث كحفص لْب ا٢بديث حدث بأحاديث اإلسن

مسند البزار = البحر الزخار ] مناكّب، كلكن ٗبا ٓب ٫بفظ ىذا ا٢بديث إال من حديثو ذكرناه عنو كبینا علتو.
 [ 8648، رقم ا٢بديث: 225 :15

ا إسحاؽ بن إبراىیم ا٢بنیِب، ثنا ىشاـ بن سعد، عن زيد بن حدثنا أٞبد بن ٧بمد ا١بمحي، ثننص الركاية:   953
أسلم، عن ابن ٔبید ا٢بارثي، عن جدتو حواء ككانت من ا٤ببايعات قالت: ٠بعت النيب صلى ا علیو كسلم 

 222: 24ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب « أسفركا بالفجر فإنو أعظم لألجر»يقوؿ: 
قاؿ البخارم: ُب حديثو نظر، كذكر لو ابن عدم أحاديث، ٍب  ،إسحاؽ ا٢بنیِبُب اسناده ك حكم ا٢بديث:  

ابن قیظي ا٢بارثي ا٤بد٘ب، ذكره ابن  ،كابن ٔبید ىو عبد الرٞبن بن ٔبید. قاؿ: كىو مع ضعفو يكتب حديثو
أيب حاًب من غّب تعريف ٕبالو، كذكره ابن حباف ُب كتاب الثقات كجدتو حواء بنت زيد بن السكن أخت 

 [237 :1نصب الراية ] بن السكن. أ٠باء بنت زيد
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الفجر ال يصح صالة الفجر ءما قاؿ بو اىل اللغة، كقیل ظهور كاختالط ظالـ اللیل بنور النهار  ءىو 
اف ا٤براد من االسفار ا٭با التنوير ك التاخّب عن الغلس ك زكاؿ الظلمة ك ايضا قولو اعظم لالجر ءفثبت

ن كاف االسفار ىو كضوح الفجر ك ظهوره ٓب يكو  يقتضي حصوؿ االجر بالصالة بالغلس فل
ما ركاه ابن ايب شیبة ك اسحاؽ بن ءلكذالغلس اجر ٣بركجو عن الوقت ك ايضا يبطل تاكيلهم ءكقت

بن خديج قاؿ قاؿ ءمسانیدىم ك الطربا٘ب ُب معجمو من حديث رافعءراىويو ك ابو داكد الطیالسي ُب
نبلهم من ءصالة الصبح حتی يبصر القـو مواقعءؿ نور رسوؿ  صلی  علیو كسلم لبالؿ يا بال

ُب   955القاسم بن ثابت السرقسطيءركاه االماـ ابو ٧بمد’’، ك حديث اخر يبطل تاكيلهم 954االسفار
الصبح حْب يفسح ءاف رسوؿ  صلی  علیو كسلم يصليكا٢بديث عن انس يقوؿ  ءتابو غريبك

بعد يعِب بو اسفار الصبح كال يرد علیو اف ءالشئ عن انفسح اذا رئي البصر كءالبصر انتهی، يقاؿ فسح
استظهارا ءُب اللیإب ا٤بقمرة الف الصبح ال يستبْب فیو جدا فامر بزيادة التبیْبءاالمر باالسفار ا٭با جاء

ىو باطل ك يرده ما اخرجو ابن  بال ٨بصص كءبالیقْب ُب الصالة، ك كجو عدـ الوركد اف ىذا ٚبصیص
ما اجتمع اصحاب النيب صلی  علیو كسلم علی شئ ما اجتمعوا علي ءالنخعي ايب شیبة عن ابراىیم

ال يصح اف ٯبتمعوا  بسند صحیح ٍب قاؿ: ك 957، ك اخرجو الطحاكم ُب شرح االثار956التنوير بالفجر
قاؿ ابن حـز خرب االمر ء، فاف قلت: قد958‘‘اف رسوؿ  صلی  علیو كسلمكعلی خالؼ ما  

م فیو اذا اضیف الی الثابت من فعلو صلی  علیو كسلم ُب كو ال حجة لباالسفار صحیح اال ان
التغلیس حتی انو لینصرؼ ك النساء ال يعرفن؟ قلت: الثابت من فعلو صلی  علیو كسلم ُب التغلیس ال 

لك توسعة علی امتو ٖبالؼ ا٣برب ذوف غّبه افضل منو كا٭با فعل كيدؿ علی االفضلیة النو ٯبوز اف ي
یو االمر الف قولو صلی  علیو كسلم اعظم لالجر افعل التفضیل يقتضي كجود نفس الفعل ُب الذم ف

ن االجر ُب كیعلم منو اف ُب التغلیس اجرنا ايضا لفن مع رجحانو علی ا٤بفضل علیو كا٤بفضل علیو ل

                                       
 4414، رقم ا٢بديث:  277: 4ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب    954

 [ 236: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]نصب الراية  
ىو القاسم بن ثابت السرقسطي، ذكره ا٢بمیدم فقاؿ ىو  :القاسم بن ثابت السرقسطي االماـ ابو ٧بمد  955

ت كلو فیو زيادات كىو كتاب حسن مشهور كذكره ابن حـز ك مؤلف كتاب غريب ا٢بديث ركاه عنو ابنو ثاب
 [86: 24]الواُب بالوفیات  .اثنٰی علیو

 3256، رقم ا٢بديث: 284: 1مصنف ابن ايب شیبة   956
 1097، رقم ا٢بديث: 184: 1شرح معا٘ب االثار  957
 299: 2شرح ايب داكد للعیِب   958
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جر ن ُب كقت الغلس اكالفجر ٓب يءاف االسفار الجل تقضي طلوعكمل منو ك اعظم فلو  كاالسفار ا 
، ك ايضا حديث االسفار حديث قوٕب ك حديث الغلس حديث فعلي ك اذا 959‘‘الوقتء٣بركجو عن

ثّبة ك القوٕب يثبت تشريعا عاما فلو كتعارضا فالَبجیح للقوٕب الف الفعلي كاقعة جزئیة ٙبتمل احتماالت  
صلی مرة اخری بغلس ٍب ءفاف قلت ُب ركاية ايب داكد انو صلی  علیو كسلم صلی الصبح’’الَبجیح، 

، 960لك بالغلس حتی مات صلی  علیو كسلم ٓب يعد الی اف يسفرذانت صالتو بعد كفاسفر هبا ٍب  
خرجو ازيد اللیثي قلت لرده ما ءالٮبا من حديث اسامة بنكايضا ُب صحیحو   961ك ركاه ابن حباف

 صلی  علیو مسعود قاؿ ما رايت رسوؿ ءبن يزيد عن ابنءالبخارم ك مسلم من حديث عبد الرٞبن
من ءٔبمع فانو ٝبع بْب ا٤بغرب ك العشاء ٔبمع ك صلی صالة الصبحءكسلم صلی صالة لغّب كقتها اال

ا٭با  الفجر كءل يـو ال انو صالىا قبلككقتها ا٤بعتاد ُب  ءانتهی، قاؿ العلماء يعِب 962الغد قبل كقتها
ا ك يوضحو ركاية البخارم ك الفجر بزغ ك اف ك علیو كسلم  اعلی انو صلی ىذا دلیل  غلس هبا جدن

الصحابنا علی اف اسامة ءبغلس، ك بو استدؿ الشیخ ُب االماـءيسفر بالفجر دائما ك قلما صالىا
قاؿ النسائي  ال ٰبتج بو، ك تب حديثو ككقاؿ ابو حاًب ي لم فیو فقاؿ اٞبد لیس بشئ ككزيد قد تءبن
يث اكؿ الوقت رضواف ا ك اخره عفو ا فاف قلت جاء ُب ا٢بد’’، 963‘‘الدارقطِب لیس بالقوم ك

ما ُب كتقصّب قیل ا٤براد من العفو الفضل  ءوف اال عنكال ي كىوال ئوثر علی رضواف ا شیئا ك العفو

                                       
 91: 4عمدة القارم   959
 394الة، باب ُب ا٤بواقیب، رقم ا٢بديث: سنن ايب داكد، كتاب الص   960

قاؿ أبو داكد: ركل ىذا ا٢بديث عن الزىرم، معمر كمالك، كابن عیینة كشعیب بن أيب ٞبزة حكم ا٢بديث:  
 كاللیث بن سعد كغّبىم ٓب يذكركا الوقت الذم صلى فیو كٓب يفسركه

 1494، رقم ا٢بديث: 362: 2صحیح ابن حباف،    961
فقاؿ أٞبد: لیس بشيء، كعن ٰبٓب بن سعید . أسامة بن زيد اللیثيسناد ىذا ا٢بديث حكم ا٢بديث: ك ُب ا 

أنو تركو بآخره، انتهى. كُب التنقیح كاختلف الركاية فیو عن ابن معْب، كقاؿ: أبو حاًب يكتب حديثو، كال 
لم ُب ٰبتج بو، كقاؿ النسائي. كالدارقطِب: لیس بالقوم، كقاؿ ابن عدم: لیس بو بأس، كركل لو مس

 [240 :1نصب الراية ]صحیحو، انتهى.
، صحیح 1682انظر: صحیح البخارم، كتاب ا٢بج، باب متی يصلي الفجر ٔبمع، رقم ا٢بديث:    962

مسلم، كتاب ا٢بج، باب استحباب زيادة التغلیس بصالة الصبح يـو النحر با٤بزدلفة، كا٤ببالغة فیو بعد ٙبقق 
 1289طلوع الفجر، رقم ا٢بديث: 

 91: 4ة القارم عمد  963
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اف معنی ا٢بديث ك ا اعلم اف من كام الفضل ف 964قولو تعالی ]ك يسالونك ماذا ينفقوف قل العفو[
رضواف ا ك امن من سخطو ك عذابو المتثاؿ امره ك ادائو ما ادىی الصالة ُب اكؿ الوقت فقد ناؿ 

الرضواف ءوف بدكفككجب علیو ك من ادی ُب اخر الوقت فقد ناؿ فضل ا ك نیل فضل ا ال ي
، فاف قلت ُب ا٢بديث: ك سئل ام االعماؿ افضل فقاؿ الصالة ‘‘انت ىذه الدرجة افضل من تلككف

ید علی اقامة الصلوات ُب اكقاهتا ك كللحث ك التحضیض ك التا  ر االكؿكقلت: ذ  965ُب اكؿ كقتها؟ 
 الذم ئوديها ُب اكلو ال اف ا١بزء االكؿ كاال فالذم ئودی ُب ثا٘ب الوقت اكُب ثالثو اكُب رابعو  

كقتها افضل االعماؿ ٍب يتمیز ءمزية علی ا١بزء الثا٘ب ا كالثالث ا كالرابع، فحاصل ا٤بعنی: الصالة ُب
 .966‘‘ ُب صالة الصبح عن ا١بزء االكؿ بامر االسفار الذم يقتضي التاخّب عن ا١بزء االكؿالثا٘بءا١بزء

اجتمع اصحاب ٧بمد علی شئ ءعن ابراىیم النخعي انو قاؿ ماءاعلم اف الطحاكم ركی باسناد صحیح
انتهی،  968ك ايضا قاؿ الطحاكم حديث االسفار ناسخ ٢بديث التغلیس 967ما اجتمعوا علی التنوير

ل اف النيب صلی  علیو كسلم داـك علی التغلیس حتی فارؽ الدنیا يرده ما ركم من حديث ابن كما قی
رتو من قريب فعلم من اجتماع اصحاب النيب صلی  كمسعود الذم اخرجو البخارم ك مسلم الذم ذ 

الـ ُب ىذا كالعلیو كسلم علی التنوير اف التغلیس مسنوخ ىذا ما ٣بصتو من العیِب مع زكائد كا٭با اطنبنا 
ا٤بقاـ الف ىذا ا٤بقاـ معركة اراء العلماء اجملتهدين ك يعلم من ا٢بديث جواز خركج النساء للصالة اذا امن 

ن ال باس باف نعید بیاف مذىب كالـ فیو من قبل مع بیاف ا٤بذاىب ك دالئلها لكالفتنة ، كقد اشبعنا ال
حنیفة انو ٚبرج العجائز اال للظهر ك العصر كعندٮبا امامنا لقلة ٮبم الطلبة ُب ا٢بفظ، اقوؿ: مذىب ايب 

 ره للجمیع للعجائز ك الشواب لعمـو الفتنة ك ظهور الفساد.كٱبرجن للجمیع ك الیـو ي
 
 
 

                                       
  219: 2سورة البقرة   964
 426سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب ُب اافظة علی كقت الصلوات، رقم ا٢بديث:   965

، رقم ا٢بديث: 1:300حكم ا٢بديث: صحیح على شرط الشیخْب ]ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم  
674 ] 

 92: 4عمدة القارم   966
 1097رقم ا٢بديث:  ،184: 1شرح معا٘ب االثار،    967
 92: 4، عمدة القارم 299: 2شرح ايب داكد للعیِب، انظر:   968
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إذا صلى في ثوب لو أعالم ونظر إلى علمها

حدثنا أٞبد بن يونس، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن سعد، قاؿ: حدثنا ابن شهاب، عن عركة، عن  - 373
صرؼ عائشة، أف النيب صلى ا علیو كسلم صلى ُب ٟبیصة ٥با أعالـ، فنظر إٔب أعالمها نظرة، فلما ان

كقاؿ « اذىبوا ٖبمیصٍب ىذه إٔب أيب جهم كأتو٘ب بأنبجانیة أيب جهم، فإاها أ٥بتِب آنفا عن صالٌب»قاؿ: 
كنت أنظر إٔب علمها، كأنا ُب »ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة، قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «الصالة فأخاؼ أف تفتنِب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 قولو باب اذا صلی ُب ثوب لو اعالـ ك نظر الی علمها
لك اـ ال ذره ككُب ركاية الی اعالمها كُب اخری الی علمو ك تانیث الضمّب بتاكيل ا٣بمیصة ام ىل ي

وف من خزو كساء اسود مربع لو علماف اك اعالـ ك يك( ره ٢بديث الباب، قولو )ُب ٟبیصةككا١بواب: ي
وف سوداء معلمة كىوماخوذ من ا٣بمص ام ضمور البطن كا٭با كاك صوؼ كال تسمی ٟبیصة اال اف ت

ساء صوؼ اك مرغزی ك٠بي هبا للینها ك رقتها ك صغر حجمها اذا طويت، كُب شرح ا٤بوطا ا٣بمیصة  
وف ا٥باء ا٠بو عامر بن حذيفة العدكم كتح ا١بیم ك س، قولو ) الی ايب جهم( بفت969معلم الصنعة

عبة اسلم يـو الفتح كمات ُب اخر كاف معظما ُب قريش شهد بنیاف الكالقرشي ا٤بديِب الصحايب ك  
یف ا١بیم ك بعد النوف فسر الباء ك ٚبكوف النوف ك كخالفة معاكية )بانبجانیة ايب جهم( بفتح ا٥بمزة ك س

ساء كثّب الصوؼ ك  كاف ملتفا  كبش انبجا٘ب اذا  كضع يقاؿ لو انبجاف يقاؿ  الیاء النسبیة منسوب الی مو 
ا٘ب بفتح ا٤بیم ك جبساء منكما يقاؿ  ك 971بج، كقیل منسوب الی موضع يقاؿ لو من970لكذكانبجا٘ب  

ساء علم فهي كاف للكسر الباء الف النسب ٩با يغّب البناء، فحاصل ىذا اف  كج بالباء منسوب الی منبً 
اف كانبجانیة كا٭با امر رسوؿ بارساؿ ا٣بمیصة الی ايب جهم دكف غّبه من الصحابة النو  ٟبیصة ك اال ف

ما ركاه مالك ُب ا٤بوطا عن عائشة رضي ا تعالٰی عنها قالت كاىداىا لرسوؿ  صلی  علیو كسلم  
ة فلما اىدی ابو جهم بن حذيفة الی رسوؿ  صلی  علیو كسلم ٟبیصة ٥با علم فشهد فیها الصال

                                       
 خلف، بن سلیماف ا٤بؤطا، شرح ا٤بنتقی ، 109: 20انظر: التمهید ٤با ُب ا٤بؤطا من ا٤بعا٘ب كاالسنید   969

 للعینی داكد ايب شرح ،ق 1332ة السعادة، ٔبوار ٧بافظة مصر، الطبعة االكلٰی مطبع ،180: 1 االندلسي
4 :138 

 564: 9ة العقبی ُب شرح اجملتبی ذخّب  ، 129: 3 ا٤بعبود عوف ، 139: 4انظر: شرح ايب داكد للعیِب   970
 483: 1فتح البارم البن حجر   971
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، كُب ركاية ٱبالف ىذا قاؿ ابن بطاؿ ا٭با طلب منو 972انصرؼ قاؿ ردم ىذه ا٣بمیصة الی ايب جهم
 .973استخفافا بو وثوبنا غّبىا لیعلمو انو ٓب يرد علیو ىديت

وف ىو الراجع فیها فلو اف يقبلها من غّب  كك يستفاد منو اف الواىب اذا ردت علیو عطیة من غّب اف ي
تِب انفنا( ام اشغلتِب، اعلم انو صرح ُب ىذه الركاية انو كقع اال٥باء بالفعل كُب الركاية راىة، قولو )ا٥بك

االتیة ٥بشاـ بن عركة فاخاؼ اف يفتنِب كىذه تدؿ علی انو ٓب يقع بالفعل فلتاكؿ الركاية االكلی باف ىذا 
ة منها جواز الصالة ُب ثّب كلك بل خوؼ الفتنة ك الفوائد ا٤بستنبطة منو  ذم ٦باز ٓب يقع لو شئ من كا٢ب

ثیاب الصوؼ، ك منها اف االشتغاؿ بشئ غّب امر الصالة ال يبطل الصالة، ك منها: االقباؿ علی 
ِب، ك كالصالة بقلبو ك االعراض عما يلهي القلب، ك منها: االعراض عن زينة الدنیا، ك منها: جواز الت

ك منها: جواز قبوؿ ا٥بدية من االصحاب ك راىیة تركيق اراب ُب ا٤بسجد ك حائطو ك نقشو، كمنها:  
راىیة الصالة علی كراىیة االعالـ اللٍب يتعاطاه الناس علی اردااهم، ك منها:  كاالرساؿ الیهم، ك منها:  

ما جاءكا هبا الیـو من الَبؾ كغّبىم، ك منها: اف لصور االشیاء الطاىرة تاثّب ُب كا٤بنقشة   974السجادة
 ثر.كاف للنفوس الدنسة ا كیة كاف  كز النفوس الطاىرة ك القلوب ال

راىیتو لنفسو؟ قلت: ال يلـز منو اف يستعملها ُب الصالة ك مثلو كیف بعثها الی ايب جهم مع  كفاف قیل:  
قولو ُب حلة عطارد حیث بعثها الی عمر رضي ا تعالٰی عنو ا٘ب ٓب ابعث هبا الیك لتلبسها، ك ٰبتمل 

ل فا٘ب اناجي من ال تناجي كانو اىداىا لرسوؿ  صلی كسلم  وف من جنس قولو صلی  علیو ك كاف ي
یف خاؼ الفتنة مع انو تعالی انزؿ ُب حقو ]ما زاغ البصر كما ك علیو كسلم فردىا لواىبو، فاف قیل:  

قیل ُب تلك اللیلة خرج عن طبعو البشرم فاذا رد الی طبعو البشرم اثر فیو ما ئوثر ُب البشر،  975طغی[
ما حكی كقع السقف الی جانب مسلم كثّب شغلتهم مراقباهتم كٓب يعلموا بشئ  كي عن  كفاف قیل: ح

كٓب يعلم قیل ىم يغیبوف عن كجودىم ك الشارع يثبت لنا شرعنا، كا٭با بعث معلما فغرضو  976بن يسار

                                       
: 2 كموطا مال، 752انظر: صحیح البخارم، كتاب األذاف، باب االلتفات ُب الصالة،رقم ا٢بديث:   972

 324، رقم ا٢بديث: 134
 37: 2حیح البخارم البن بطاؿ شرح ص  973
 جا٭باز  974
 17: 53سورة النجم   975
 ك عمر كابن عباس ابن عن ركی .ىو مسلم بن يسار البصرم، مولی عثماف بن عفاف :مسلم بن يسار  976

]قالدة النحر ُب كفیات اعیاف الدىر  .ٮبا ك كاف ثقة فاضال كرعا عابدا توُب سنة مائة اك احدی ك مائةغّب 
1 :514 ] 
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لتی انت مع ا٣بشوع دكف الكلك ُب الصالة الف الصالة ا٤بعتربة ىی اللتی  ذالتنبو المتو لیتحرزكا عن مثل 
 ىی مع ما يلهي ا٤بصلي ك يناُب ا٣بشوع مع انو اكلی لغیبتو عن كجوده بل سائر الصلحاء اتباع لو، 

 ىذا عطف علی قولو قاؿ ابن شهاب كىو من ٝبلة شیوخ ’’رما٘ب كقولو )ىشاـ( قاؿ ال
يب قلت: ىذا تعلیق ركاه مسلم ُب صحیحو عن ا’’قاؿ العیِب  977‘‘وف تعلیقاكابراىیم، ك ٰبتمل اف ي

، ك ركاه ابو داكد عن عبید ا عن معاذ عن ابیو عن عبد 978یع عن ىشاـكر بن ايب شیبة عن ك كب
غلط منو   980، ك ركاه معمر فقاؿ لو عمرة عن عائشة قاؿ اال٠باعیلي كلعلو979الرٞبن بن ايب الزناد عنو
كٓب ار ’’جر كقاؿ ا٢بافظ ابن ح 981‘‘ر خلفكر ابو مسعود ىذا التعلیق ك ذ كك الصحیح عركة كٓب يذ 

، قولو )اف تفتنِب( من باب ضرب يضرب صیغة ا٤بعلـو باظهار النوف 982‘‘ُب شئ من طرقهم ىذا اللفظ
 .االكؿ، كُب ركاية بادغامها ُب النوف االخری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير، ىل تفسد صالتو؟ وما ينهى عن ذلك؟

حدثنا أبو معمر عبد ا بن عمرك، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن  - 374
صهیب، عن أنس بن مالك، كاف قراـ لعائشة سَبت بو جانب بیتها، فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «رامك ىذا، فإنو ال تزاؿ تصاكيره تعرض ُب صالٌبأمیطي عنا ق»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اف صلی ُب ثوب مصلب اكفیو تصاكير ىل تفسد صالتو
یما فیو اختالؼ ك الثواب ا٤بصلب ىو ا٤بنقوش بصور فكىذا ٩با قلنا ُب ا٤بقدمة اف قاعدتو ترؾ ا١بـز 

ذا، يعبده النصاری، قولو )ك تصاكير( عطف علی كاؿ ك ا٤بشهور منها ىكالصلباف ك للصلیب اش
مصلب مع حذؼ حرؼ الصلة تقديره اف اصلي ُب ثوب مصور بصلباف اك ثوب مصور بتصاكير كىي 

وف فیو كُب غّبه، كُب ا٢بیواف فقط ك التمثاؿ عاـ ي وفككقیل بینهما فرؽ فالصورة خاصة ت’’التماثیل، 

                                       
 36: 4الكواكب الدرارم   977
 556صحیح مسلم، كتاب ا٤بساجد ك مواضع الصالة، باب كراىة الصالة ُب ثوب لو اعالـ، رقم ا٢بديث:   978
 915سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب النظر ُب الصالة، رقم ا٢بديث:   979

 [72 :4صحیح أيب داكد ] إسناده حسنحكم ا٢بديث:  
 عمر .ال لعل لفظ عمرة غلط من م  980
 95: 4عمدة القارم   981
 483: 1فتح البارم البن حجر   982
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، قولو )ىل 983‘‘اف رقما اك تزكيقا ُب ثوب اك حائطككقیل التمثاؿ ما لو جـر ك شخص ك الصورة ما  
 تفسد صالتو( استفهاـ علی سبیل االستفسار.

اف كد فیو كاف  اف ٤بعنی ُب نفسو فهو يقتضي الفساكاعلم ااهم اختلفوا ُب النهي الوارد ُب الشئ فاف  
سر القاؼ ىو سَب رقیق كراىیة، كقیل الفساد علی ا٣بالؼ، قولو )قراـ( بك٤بعنی ُب غّبه فهو يقتضي ال

 986، كقیل يفرش فوؽ ا٥بودج985، كقیل صوؼ غلیظ جدا يفرش ُب ا٥بودج984من صوؼ ذم الواف
 ما قاؿ لبید رضي ا تعالٰی عنو: ك

 987لة ك قرامها[كل ٧بفوؼ يظل عصیو        زكج علیو  ك]من  
ك ثوب ملوف منقش يرسل علی جوانب ا٥بودج، قولو )امیطي( ام  988قاؿ الشراح القراـ السَب االٞبر

ازيلي ك ادفعي ك ا٤بطابقة للَبٝبة من حیث اف السَب الذم فیو التصاكير اذا اهی عنو الشارع منع لبسو ك 
د اف الَبٝبة ذك جزء بْب ك ا٢بديث ل منهما عبد لغّب ا فال ير كوف  كالصلباف قیاس علی الصورة ل

النهي عن كيطابق ا١بزء الثا٘ب دكف االكؿ ك كجو عدـ الوركد اف الصلباف قیاس علی التصاكير فهو  
انت كلها منهي عنها سواء  كل منهما معبودنا بغّب حق، ك يستنبط اف التصاكير  كوف  كالصلباف ل

ن اذا صلی معها كلك لذسَب اك جدارو اك غّب  انت ُب بساط اككاشخاصنا ماثلة اك غّب ماثلة ك سواء  
ر ااها عرضت لو كٓب يقل ااها قطعتها، كقاؿ اصحابنا كرىت النو صلی ا علیو ذ كفالصالة جائزة كاف  

یما تبسط ك تفرش خارجة عن النهي ك بو قاؿ الثورم ك النخعي كمالك ك اٞبد فوف كاف الصور اللٍب ت
 .989طلقنا لعمـو النهياكير مرىوف التصكُب ركاية ك الشافعیة ي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 95: 4عمدة القارم  ، 454: ٬13بب االفكار انظر:   983
 425: 2 رجب البن البارم فتح ، 38: 2شرح البخارم البن بطاؿ انظر:   984
 [96: 4ىذا قوؿ ايب سعید ]عمدة القارم   985
 [96: 4ة القارم عمد] .ىذا قوؿ القزاز ك ابن دريد  986
 242: 1ٝبهرة اشعار العرب   987
 73: 8ة االحوذم ٙبف ، 2855: 7مرقاة ا٤بفاتیح انظر:   988
 97: 4عمدة القارم   989
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 باب من صلى في فروج حرير ثم نزعو
عن حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: حدثنا اللیث، عن يزيد بن أيب حبیب، عن أيب ا٣بّب،  - 375

عقبة بن عامر، قاؿ: أىدم إٔب النيب صلى ا علیو كسلم فركج حرير، فلبسو، فصلى فیو، ٍب انصرؼ، 
 «ال ينبغي ىذا للمتقْب»فنزعو نزعا شديدا كالكاره لو، كقاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من صلی ُب فركج حرير

 مْب ضیق الوسط كالٮبا ثوب ضیق الكبفتح الفاء ك ضم الراء ا٤بشددة ىو ك القباء  
، ك ترٝبتو 990مشقوؽ من خلف لیشمر فیو للحرب ك االسفار، كُب الفتح ىو القباء ا٤بفرج من خلف

ُب حديث الباب، قولو  ما سیاٌبكاية عما كقع من النيب صلی  علیو كسلم  ك[ كىذه حټوك]
یدر ا٠بو ك دكمة ا١بندؿ اسم موضع بْب كیدر دكمة ا١بندؿ، ا ك)اىدی( صیغة ٦بهوؿ ك الذم اىداه ا 

الشاـ ك العراؽ علی سبعة مراحل من دمشق كعلی ثالثة عشر من ا٤بدينة اىدی للنيب حلة سّباء ك 
ر ك قتلو كسره ُب اياـ ايب بصا٢بو كٓب يسلم علی االصح ك عاد الی حصنو ك بقي حتی اف خالدا ا

 ا نصرانیا كمشر 
یف لبسو اجیب باف ىذا ك)فركج حرير( باالضافة كٯبوز بالتوصیف، فاف قلت: ا٢برير حراـ للرجاؿ ف

ما ُب حديث مسلم صلی ُب ك 991اف حْب نزعوكقبل التحرٙب، كقاؿ النوكم كلعل اكؿ النهي ك التحرٙب  
يل علیو السالـ، ك يستنبط منو حرمة لبس ا٢برير للرجاؿ ُب  ، كقاؿ اها٘ب عنو جرب 992قباء دباج ٍب نزعو

ا٢برب ك ا١برب، اعلم ااهم اختلفوا ُب لبس ا٢برير للرجاؿ ك النساء، كیما استثنی  فل االحواؿ اال ك
لتاٮبا اك كانت صداه ك ٢بمتو  كفقاؿ ا١بمهور حراـ علی الرجاؿ لبسو اال قدر اصبعْب الی اربع اذا  

للنساء مطلقنا،   993انت سداه حرير اك ٢بمتو قطننا فجائز مطلقنا ك حالؿ كما اذا  ٢بمتو فقط حريرا كا
ا٢برير حراـ علی الرجاؿ ك النساء ٝبیعا ك استدلوا ٗبا ركاه الطحاكم سالت امراة ابن  :كقالت طائفة’’

  994ره كلك قالت ما يذره كعمر قالت اٙبلی بالذىب قاؿ نعم، قالت ما تقوؿ ُب ا٢برير فقاؿ ي

                                       
 485: 1فتح البارم البن حجر   990
 52:  14شرح النوكم علی مسلم   991
ساء، رقم صحیح مسلم، كتاب اللباس ك الزينة، باب ٙبرٙب استعماؿ إناء الذىب كالفضة على الرجاؿ كالن  992

 2070ا٢بديث: 
 عطف على حراـ َب قوؿ الشارح فقاؿ ا١بمهور حراـ على الرجاؿ اْب   993
 ال قالت ال شیئ تريد من الكراىة .  -   994
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ك ٗبا ركی عقبة اف  995نا نتحدث اف من لبسو ُب الدنیا ٓب يلبسو ُب االخرةكرب٘ب حالؿ اـ حراـ قاؿ  اخ
نًب ٙببْب حلیة ا١بنة ك حريرىا كاف ٲبنع اىل ا٢بلیة ك ا٢برير ك يقوؿ اف  كرسوؿ  صلی  علیو كسلم  

يـو الَبكية كىو يقوؿ يا  ، ك ٗبا ركم عن حديث عبد ا بن الزبّب انو خطب996فال تلبسنها ُب الدنیا
م فانو من لبسو ُب الدنیا ٓب يلبسو ُب االخرة ك كم كال ابناء كايها الناس ال تلبسوا ا٢برير كال تلبسوىا نساء 

ما يدؿ كلك ا١بمهور باف ما ركم عن ابن عمر خاص بالرجاؿ  ذ، ك اجاب عن 997اخرجو مسلم ايضا
ی  علیو كسلم الذىب ك ا٢برير حل الناث امٍب علیو ما ركم عن زيد بن ارقم قاؿ قاؿ رسوؿ  صل

، ك ايضا يدؿ علیو ما ركاه علي بن ايب طالب اف 999ك الطربا٘ب 998ورىا ركاه الطحاكمكك حراـ علی ذ 
رسوؿ  صلی  علیو كسلم اخذ حريرا فجعلو ُب ٲبینو ك اخذ ذىبا فجعلو ُب مشالو ٍب قاؿ اف ىذين 

، ك ايضا ما ركی ابو موسی االشعرم عن 1001كابن ماجو 1000كمور امٍب اخرجو الطحاكحراـ علی ذ 
ورىا اخرجو كالنيب صلی  علیو كسلم انو قاؿ ا٢برير ك الذىب حالؿ الناث امٍب ك حراـ علی ذ 

، كقاؿ حديث حسن صحیح، ك ايضا ما ركی عبد ا بن عامر ك عقبة 1003ك الَبمذم 1002الطحاكم
ٓب يبلغو ا٢بديث ا٤بخصص كىي ٠بعت رسوؿ  صلی  بن عامر ك باف ما ركم عن ابن الزبّب بانو 

ور امٍب حل الناثهم ك باف ما ركم عن ابن الزبّب باف كعلیو كسلم يقوؿ: ا٢برير ك الذىب حراـ علی ذ 
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ٓب يبلغو ا٢بديث ا٤بخصص لعمـو ا٢برمة ُب قولو من لبسو ُب الدنیا ٓب تلبسو ُب االخرة، كقاؿ ابن العريب 

 لباس ا٢برير علی عشرة اقواؿ: اختلف العلماء ُب 
 ل حاؿ. كاالكؿ: ٰبـر علی   
 كالثا٘ب: ٰبـر اال ُب ا٢برب.  
 كالثالث: ٰبـر اال ُب السفر.  

 كالرابع: ٰبـر اال ُب ا٤برض. 
 كا٣بامس: ٰبـر اال ُب الغزك. 
 كالسادس: ٰبـر اال ُب العىلىم. 

 كالسابع: ٰبـر علی الرجاؿ ك النساء. 
 سو من فوؽ دكف لبسو من استقل كىو الفرش قالو ابو حنیفة كابن ا٤باجشوف، كالثامن: ٰبـر لب

 ل حاؿ، كك التاسع: مباح ب
ك من صلی ُب ثوب حرير اختلفوا فیو: ’’ذا ُب العیِب، ك 1004‘‘ا٣بزكك العاشر ٰبـر كاف خلط مع غّبه  

شافعي ك ابو ثور، كقاؿ ابو ا٢براـ ك بو قاؿ الكره ك ياٍب الرتكنها تكفقاؿ اصحابنا صالتو صحیحة ك ل
ابن القاسم عن مالك من صلی ُب ثوب حرير يعیده ُب الوقت اف كجد ثوبنا غّبه كعلیو جل اصحابو، 
كقاؿ اشهب ال اعادة علیو ُب الوقت كال ُب غّبه كىو قوؿ اسبغ ك خفف ابن ا٤باجشوف لباسو ُب 

ی فیو كىو يعلم يعیده، ك يستنبط الصالة ك ا٢برب للَبىیب علی العدك ك ا٤بباىات كقاؿ اخركف اف صل
 .ىذا ملخص من العیِب 1005‘‘افر ٤بصلحةكمنو ايضا قبوؿ ىدية ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة في الثوب األحمر

قاؿ: حدثِب عمر بن أيب زائدة، عن عوف بن أيب جحیفة، عن أبیو، حدثنا ٧بمد بن عرعرة،  - 376
رأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب قبة ٞبراء من أدـ، كرأيت بالال أخذ كضوء رسوؿ ا »قاؿ: 

صلى ا علیو كسلم، كرأيت الناس يبتدركف ذاؾ الوضوء، فمن أصاب منو شیئا ٛبسح بو، كمن ٓب 
علیو  بلل يد صاحبو، ٍب رأيت بالال أخذ عنزة، فركزىا كخرج النيب صلى ا يصب منو شیئا أخذ من
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صلى إٔب العنزة بالناس ركعتْب، كرأيت الناس كالدكاب ٲبركف من بْب يدم كسلم ُب حلة ٞبراء، مشمرا 
 «العنزة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كُب ’’م الصالة ُب الثوب االٞبر يعِب ٘بوز، كُب الدر ا٤بختار كيعِب ُب بیاف ح، باب ُب الثوب االٞبر

راىة كاـر ال باس بلبس الثوب االٞبر ك مفاده اف الكاجملتبی ك القهستا٘ب ك شرح النقاية اليب ا٤ب
یما تركو اكلی ٍب فلمة ال باس تستعمل غالبنا كتار الف  قاؿ ابن عابدين ُب شرحو رد ا 1006‘‘تنزيهیة

ن صرح ُب التحفة با٢برمة فافاد ااها ٙبرٲبیة كىي امل عند االطالؽ قالو كل’’قاؿ ُب الدر ا٤بختار 
ففي جامع الفتاكی  ،ىذا مسلم لوٓب يعارضو تصريح غّبه ٖبالفو’’ٍب قاؿ ُب رد اتار  1007‘‘ا٤بصنف

راىة التنزيو كُب كركه بكشافعي كمالك ٯبوز لبس ا٤بعصفر كقاؿ ٝباعة من العلماء مقاؿ ابو حنیفة ك ال
راىة، كمنتخب الفتاكی قاؿ صاحب الركضة ٯبوز للرجاؿ ك النساء لبس الثوب االٞبر ك االخضر بال  

ك اف اكره للرجاؿ لبس ا٤بعصفر ك ا٤بزعفر ك ا٤بورس ك امر ام االٞبر حريرا  ككُب ا٢باكم الزاىدم ي
ركه، كعند كتب كُب ٦بمع الفتاكی لبس االٞبر مكاف ُب صبغو دـ ك اال فال ك نقلو من عدة  كغّبه اذا  

كُب الواقعات مثلو كلو صبغ  ره اذا صبغ باالٞبر القا٘ب النو خلط بالنجسكره، كقیل يكالبعض ال ي
ره عن اجملتبی ك كع ما ذ ره لبسو اٝباعنا فهذه النقوؿ مكره كلو صبغ بقشر ا١بوز ال يكبشجر البقم ال ي

یق ٕبمل التحرٙب علی ا٤بصبوغ فراىة التحرٙب اف ٓب يدع التو كاـر تعارض القوؿ بكالقهستا٘ب ك شرح ايب ا٤ب
ك للشرنبالٕب فیو رسالة نقل فیها ٜبانیة اقواؿ: منها ’’ٍب قاؿ ُب الدر ا٤بختار  1008‘‘لكذبالنجس اك ٫بو 

مل ك ا٥باـ ا٤بصدر لبیاف جواز لبس االٞبر كاىا ٙبفة اال ٠ب’’ٍب قاؿ ُب رد ا٤بختار  1009‘‘انو مستحب
ثّبا من النقوؿ منها ما قدمناه كقاؿ ٓب ٪بد نصا قطعیا الثبات ا٢برمة ك كجدنا النهي لعلة كر فیها  ككقد ذ 

راىة باخالص النیة كرب ك بانتفاء العلة تزكؿ الكقامت بالفاعل من تشبهو بالنساء اك باالعاجم اك الت
راىة للصبغ بالنجس تزكؿ بغسلو ك كجدنا نص االماـ ايب حنیفة كة ا تعالی ك عركض الالظهار نعم

باخذ الزينة ككجدنا ُب الصحیحْب موجبو ك  1010علی ا١بواز دلیال قطعیا علی االباحة كىو اطالؽ االمر
الزيادة فعلیو  راىة بل يثبت االستحباب اقتداء بالنيب صلی  علیو كسلم ك من ارادكبو تنتفي ا٢برمة ك ال
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السراج ك ایط ك االختیار ك ا٤بنتفي ك الذحّبة ك غّبىا كراىة  كتب علی الكن اجل الكهبا، اقوؿ: ك ل
ره ُب الراس اٝباعنا قولو ٜبانیة اقواؿ نقلو عن كك بو افتی العالمة قاسم، كُب ا٢باكم للزاىدم كال ي

اللٍب تعمل من ا١بلد ك قولو من ادـ كىو ٝبع القبة ىهنا ىي ’’)ُب قبة ٞبراء من ادـ(  1011‘‘القسطال٘ب
یق ىو فلك اذا ًب ك اٞبر ك االذیق ك ف، كقیل بعد اال1012االدٙب كىو ا١بلد، كقیل االٞبر، كقیل ا٤بدبوغ

 ، 1013‘‘ا١بلد الذم ٓب يتمم دباغو، كقیل ىو ا١بلد الذم دبغ بغّب القرظ
،  1014و ك يعلم منو التربؾ باثار الصا٢بْبقولو )كضوء رسوؿ ا( بفتح الواك كىو ا٤باء الذم يتوضا ب

ازة قريبة منها، قولو كرب شیئا كفیو سناف مثل سناف الرمح ك العكقولو )عنزة( كىي مثل نصف الرمح اك ا 
، ك يستنبط منو 1016كٮبا بركد ٲبانیة 1015)ُب حلة ٞبراء( ا٢بلة ازار ك رداء، كقیل ثوباف من جنس كاحد

نقلنا ما قلنا من الدر ا٤بختار ك شرحو ال حاجة لنا الی تاكيل ىذا  جواز الصالة ُب الثوب االٞبر ك بعد
راىیة كراىة التحرٙب كاف قلنا بالكانت حلة من بركد فیها خطوط ٞبر النا ال نقوؿ بكا٢بديث بااها  

راىة اصال ٢بديث الباب ك للركاية عن ايب حنیفة ٔبواز كاف تركو اكلی بل ال  كراىة التنزيو كىي ما  كفب
ا٘ب انظر  الی كما ُب ركاية مسلم  كعصفر فاغتنم، قولو )مشمرا( ام رافعنا ازاره الی انصاؼ ساقیو  لبس ا٤ب

انت باالبطح ٗبكة صرح بو كصلی بالناس كىذه صالة الظهر ك     1017بیاض ساقیو ك ترٝبتو
 ك عتْبكك يستنبط جواز ا٤بركر كراء السَبة، كُب ركاية مسلم فصلی الظهر ر ’’، قولو )ٲبركف( 1018مسلم

يعلم منو القصر ُب صالة السفر، ك يستنبط منو طهارة ا٤باء ا٤بستعمل كىي مذىب ايب حنیفة حتی ٯبوز 
شربو ك التعجْب بو غّب انو لیس بطهور فال ٯبوز بو الوضوء ك االغتساؿ، كما قیل انو ٪بس ُب مذىبو 

م باعتبار ازالة كتنجس حم النجاسة ُب ىذه الركاية بالكفهي ركاية عنو ك لیس ٗبعوؿ علیو علی اف ح
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االثاـ النجسة عن البدف العاصي ٖبالؼ فضل كضوء النيب صلی  علیو كسلم فانو طاىر من بدف 

 ره العیِب.كذا ذ ك 1019‘‘ىرل طاكطاىر فهو طهور ك اطهر من  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة في السطوح والمنبر والخشب
كٓب ير ا٢بسن بأسا أف يصلى على ا١بمد كالقناطر، كإف جرل ٙبتها بوؿ أك فوقها أك »قاؿ أبو عبد ا: 

كصلى ابن عمر: « على سقف ا٤بسجد بصالة اإلماـ»كصلى أبو ىريرة: « أمامها إذا كاف بینهما سَبة
 «على الثلج»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة ُب ا٤بنرب ك السطوح ك ا٣بشب

ام علی جذكعها  1020م ُب جذكع النخل﴾كما ُب قولو تعالی ﴿كالصلبنكلمة ُب ٗبعنی علی ٦بازنا  ك
تاب ُب حديث عمر بن ا٣بطاب فال تنس قولو علی ا١بمد بفتح ا١بیم ككؿ الكقد مر تفسّب ا٤بنرب ُب ا

اف ا٤بیم، كقیل ك، كقیل بفتح ا١بیم ك اس1021وف ا٤بیم كبالضمتْب ما ارتفع من االرضككبالضم ك س
، قولو )كاف جری 1023، كقیل الثلج٧1022برؾ ا٤بیم ا٤باء ا١بامد ك ا١بلید من شدة الربد نقیض الذكب

القناطّب ك ا١بمد ك تانیث الضمّب باعتبار ا١بماعة علی مذىب الصحاح قاؿ ا١بمد ٙبتها بوؿ( متعلق ب
بالتحريك ٝبع جامد مثل خدـ ك خادـ ك غرضو اف ازالة النجاسة ٱبتص ٗبا القی ا٤بصلي اما مع ا٢بائل 

ثل فال اما اداء الصالة فوؽ القناطر الخفاء ُب ا١بواز كاما ا١بمد اذا ٘بلد من شدة الربد ك جعلت م
كُب اجملتبی سجد علی الثلج اك ’’ن اداء الصالةعلیها فاذا جری ٙبتها بوؿ ٓب يضر الصالة، كا٢بجر ٲب

ثّب اك القطن اك الوج ٯبوز اف اعتمد حتی استقر جبهتو ك كجد حجم االرض ك اال كا٢بشیش ال
كا٤براد منو ما قلنا  1025اف بینهما سَبة( ام بْب القناطّب ك البوؿ اك بْب ا٤بصلی ك البوؿك)اذا   1024‘‘فال

یة اف تعمد الصالة الی ٪باستو ك ىي كحبیب من ا٤بالابن انفنا من غرضو اف ازالة النجاسة اْب، كقاؿ 
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، ك من 1027، كُب ا٤بدكنة من صلی كامامو جدار اك مرحاض اجزاه1026وف بعیدة جداكامامو اال اف ت
٘بوز صالتو عندنا سواء يتحرؾ صلی علی حصّب اك ٫بوه ٪بس ك موضع قدمیو ك يديو ك سجوده طاىر 

ركىة بقرب النجاسة كال شك ُب كن الصالة مكاحد طرفیو بتحريك الطرؼ االخر اكال كىو ا٤بعتمد ل
 ا١بواز عندنا، 

قولو )ك صلی ابو ىريرة علی ظهر ا٤بسجد بصالة االماـ( مطابقة ىذا االثر للَبٝبة ُب قولو علی ظهر 
یع عن ابن كلی السطح كصل ىذا التعلیق ابن ايب شیبة عن ك وف الصالة عكا٤بسجد الف ظهره سطح فت

ك  1028ايب ذئب عن صاّب مولی التوامة قاؿ صلیت مع ايب ىريرة فوؽ ا٤بسجد بصالة االماـ كىو اسفل
لك جـز ذلم فیو االئمة، ك ركاه سعید بن منصور من كجو اخر عن ايب ىريرة فقويت بتلك ك لكصاّب ت

وف ا٤بامـو اعلی من االماـ بالطريق االكلی كوف االماـ اعلی من القـو فكره اف يكالبخارم بو كعندنا ي
راىة كىذا كفتجوز بال  یـو ا١بمعة اذا كجد فیو ازدحاـ كال يوجد موضع ُب اسفل كاف من عذر  كاال اذا  

ا  كن يشَبط ُب الثلج اف يكمذىب الشافعي ايضا، قولو )كصلی ابن عمر علی الثلج( ك ل ما كوف ملبدن
 .انفنارنا كذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، قاؿ: سألوا سهل بن  - 377 حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا سفیاف، قاؿ: حدثنا أبو حاـز

مِب، ىو من أثل الغابة عملو فالف مؤب فالنة سعد: من أم شيء ا٤بنرب؟ فقاؿ: ما بقي بالناس أعلم 
كقاـ علیو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حْب عمل ككضع، »لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، 

فاستقبل القبلة، كرب كقاـ الناس خلفو، فقرأ كركع كركع الناس، خلفو ٍب رفع رأسو ٍب رجع القهقرل، 
، «  ركع ٍب رفع رأسو، ٍب رجع القهقرل حٌب سجد باألرضفسجد على األرض، ٍب عاد إٔب ا٤بنرب، ٍب

فهذا شأنو، قاؿ أبو عبد ا: قاؿ علي بن ا٤بديِب: " سألِب أٞبد بن حنبل رٞبو ا عن ىذا ا٢بديث، 
قاؿ: فإ٭با أردت أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف أعلى من الناس فال بأس أف يكوف اإلماـ أعلى من 

ث، قاؿ: فقلت: إف سفیاف بن عیینة كاف يسأؿ عن ىذا كثّبا فلم تسمعو منو قاؿ: ال الناس هبذا ا٢بدي
" 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 101: 4عمدة القارم   1026
 102: 4عمدة القارم  ، 182: 1ا٤بدكنة انظر:   1027
 6159، رقم ا٢بديث: 35: 2مصنف ابن ايب شیبة   1028
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الشئ اذا رفعتو، ك القیاس فیو فتح سر ا٤بیم من نربت كقولو )من ام شئ ا٤بنرب( ام من ام عود ا٤بنرب ب
سر يستعمل ُب االلة، ك ا١بواب انو ٠باعي ال قیاسي كا٤بیم النو موضع النرب ام الرفع ال الة الرفع ك ال

اف عوده، قولو كوا ُب منرب النيب صلی  علیو كسلم من ام شي  ككُب ركاية ايب داكد ااهم امَبكا ام ش
بّبة ك صغّبة ك تسمی ك، قیل ىذه الشجرة  1029اكد من طرفاء الغابة)من اثل الغابة( كُب ركاية ايب د

ك الغابة موضع علی تسعة امیاؿ من ا٤بدينة، كقیل اربعة ك هبا  1030بّبة اثال ك الصغّبة طرفاء ك ترٝبتوكال
كقعت قصة العرنْب، قاؿ ابو حنیفة ىي اٝبة القصب، قیل ىي االٝبة اللٍب طالت ك ٥با اطراؼ مرتفعة 

، 1033، كقیل میموف، كقیل صالح1032قیل ىو قبیصة ا٤بخزكمي’’)عملو فالف(   1031ٝبتوباسقة ك تر 
النيب صلی  اف’’ك ا اعلم، قاؿ ابو داكد عن ابن عمر  1035‘‘، كقیل ابراىیم، كقیل باقـو1034كقیل مینا

اؿ ف قاؿ لو ٛبیم الدارم اال اٚبذ لك منربنا يا رسوؿ  ٘بمع اكقاؿ ٙبمد عظامك ق علیو كسلم ٤با بد
 ، كفیو ركايات اخر، 1036‘‘بلی فاٚبذ لو منربنا مرقاتْب

ناية عن علم ا٤بٔونث فتجتمع فیو العلتاف كٮبا العلمیة ك كقولو )مولی فالنة( كىي غّب منصرؼ الاها  
، كركی الطربا٘ب ُب ٠1038باىا سهل، كقیل ا٠بها عائشة االنصارية 1037التانیث، قیل ا٠بها عالثة

                                       
: 1سنن ايب داكد ، 917انظر: صحیح البخارم، كتاب ا١بمعة، باب ا٣بطبة على ا٤بنرب، رقم ا٢بديث:   1029

 1080، رقم ا٢بديث:  283
 با٥بندية ]جهاؤ( ك بالفارسیة ]گز[ كُب لغتنا ]غز[  1030
 ځىګم  1031
 [ 103: 4ة القارم عمد] .ىذا قوؿ ابن امْب الطلیطلي  1032
 [465: ٤6بعا٘ب كوثرا] .ىو غالـ العباس بن عبد ا٤بطلب  1033
 [ 103: 4ىذا قوؿ ابن بشكواؿ. ]عمدة القارم   1034
 258: 1 حجر البن البارم فتح ، 103: 4عمدة القارم   ، 465: 6كوثر ا٤بعا٘ب: انظر  1035
حدثنا ا٢بسن بن علي، حدثنا أبو عاصم، عن ابن أيب ركاد، عن نافع، عن ابن عمر، أف النيب نص الركاية:   1036

 -أك ٰبمل  -صلى ا علیو كسلم ٤با بدف قاؿ لو ٛبیم الدارم: أال أٚبذ لك منربا يا رسوؿ ا، ٯبمع 
سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب ُب اٚباذ ا٤بنرب، رقم ]  ، فاٚبذ لو منربا مرقاتْب« بلى»عظامك؟ قاؿ: 

 [1081ا٢بديث: 
حديثو  إسناده حسن ركاتو ثقات غّب ابن أيب ركاد كا٠بو عبد العزيز ففیو كالـ لكن ال ينزؿحكم ا٢بديث:  

ن معْب كأبو حاًب كالعجلي كا٢باكم، كقاؿ النسائي: لیس بو بأس، عن رتبة ا٢بسن فقد كثقو ٰبٓب القطاف كاب
 [2576 :4أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم( ] كقاؿ ا٢بافظ ُب "التقريب": صدكؽ رٗبا كىم.

 81: 2ة البارم منح ، 465: 6ا٘ب ا٤بع كوثر ، 258: 1فتح البارم البن حجر انظر:   1037
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اف يصلي الی سارية ا٤بسجد ك ٱبطب الیها ك كی  علیو كسلم  معجمو االكسط اف رسوؿ  صل
)حْب عمل ك كضع( ٦بهوالف )ٍب رجع  1039يعتمد علیها ك امرت عائشة موالىا فصنع لو منربه

القهقری( ام رجع الی كرائو القهقری ىو الرجوع الی كرائو فنصبو علی انو مفعوؿ مطلق من غّب لفظو، 
ن النزكؿ عنها كاف قیامو علی ا٤برقاة الثانیة فامككسلم ثالث مرقات فلو  اف منربه صلی  علیو كك٤با  

راىة كوف، قاؿ النوكم  كاف متخلال بالسكثّب ايضا ال يفسد اذا  كٖبطوتْب كىو عمل قلیل ك الشئ ال
ره بل يستحب ٥بذا ا٢بديث ك كاف ا٢باجة باف اراد تعلیم الصالة ٓب يكاالرتفاع عند عدـ ا٢باجة فاف  

لك النو ال يری صالتو صلی  علیو كسلم اال الصف االكؿ فاراد ذلی  علیو كسلم ا٭با فعل النيب ص
كلعل ىذا التعلیم   1040ما ىوُب ركاية يا ايها الناس ا٭با صنعت ىذا لتاٛبوا يب ك لتعلموا صالٌبكتعلیمهم  

درجات ا٤بنرب ٨بتلفة ففي اف منحصرنا بالنيب صلی  علیو كسلم فلعلو ال يسوغ الحد بعد ك الركاية ُب ك
بعضها ااها ثالث، كقیل ثنتاف فلعل من قاؿ باثنتْب ٓب يعترب الدرجة اللٍب جلس علیها النيب صلی  

 علیو كسلم ك من قاؿ ااها ثالث درجات لعلو اعتربىا، 
ند، قولو ور ُب اكؿ السكقولو )قاؿ ابو عبد ا( كىو البخارم )قاؿ علي ا٤بديِب( كىو شیخ البخارم ا٤بذ 

)سالِب اٞبد بن حنبل( كىو االماـ ا١بلیل صاحب ا٤بذىب توُب ببغداد سنة احدی ك اربعْب كمائتْب 
 )قاؿ فا٭با اردت( كقاؿ موالنا احسن ا٤بدققْب ا٤بولوم  ُِْ

                                                                                                              
 [103: 4قارم ة العمد] .ىذا قوؿ الكرما٘ب  1038
حدثنا ٧بمد بن عثماف بن أيب شیبة قاؿ: نا أٞبد بن طارؽ الوابشي قاؿ: نا عمرك بن عطیة نص الركاية:   1039

أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يصلي إٔب سارية ُب ا٤بسجد، كٱبطب »العوُب، عن أبیو، عن جابر، 
فلما قاـ إلیو كترؾ مقامو إٔب السارية خارت السارية إلیها يعتمد علیها، فأمرت عائشة فصنعت لو منربه ىذا، 

خوارا شديدا حْب ترؾ النيب صلى ا علیو كسلم مقامو شوقا إٔب نيب ا صلى ا علیو كسلم، فمشى نيب 
، فقلت: أنت ٠بعتو؟ « ا صلى ا علیو كسلم إلیها حٌب اعتنقها، فلما اعتنقها ىدأ الصوت الذم ٠بعنا

، 343: 5 للطربا٘ب ا٤بعجم االكسط]  عتو كأىل ا٤بسجد، كىي أحد السوارم الٍب تلي ا٢بجرةفقاؿ: أنا ٠ب
 [5499رقم ا٢بديث: 

 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] ٧بمد بن عطیة العوُب كىو ضعیف. اسناده كُبحكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
182] 

 
 917، رقم ا٢بديث: 9: 2صحیح البخارم   1040
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ید فما حرره شیخ االسالـ بْب السطور كىو حكنور ا مرقده ك فاعلو اٞبد بن حنبل ال علی ا٤بديِب  
د ا٢بق الدىلوم، )قولو قاؿ فقلت( فاعلو علي بن ا٤بديِب، قولو فلم تسمعو منو، قیل ٕبذؼ ٤بوالنا عب

حرؼ االستفهاـ، كقیل نغمة االستفهاـ تدؿ علیو ك ا٤بنفي ُب قوؿ اٞبد )ال( ىو ٝبیع ا٢بديث ال بعضو 
ن اثل الغابة اف ا٤بنرب مكالنو ركم ُب مسنده عن ابن عیینة هبذا االسناد من ىذا ا٢بديث )قوؿ( سهل  

 .فقط فعلم اف النفي راجع الی ا١بمیع ال الی البعض
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل، عن أنس حدثنا ٧بمد بن عبد الرحیم، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاركف، قاؿ: أخربنا ٞبید الطوي - 378
كآٔب من  -أك كتفو  -بن مالك: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم سقط عن فرسو فجحشت ساقو 

نسائو شهرا، فجلس ُب مشربة لو درجتها من جذكع، فأتاه أصحابو يعودكنو، فصلى هبم جالسا كىم 
كعوا، كإذا سجد إ٭با جعل اإلماـ لیؤًب بو، فإذا كرب فكربكا، كإذا ركع فار »قیاـ، فلما سلم قاؿ: 

كنزؿ لتسع كعشرين، فقالوا: يا رسوؿ ا، إنك آلیت شهرا، « فاسجدكا، كإف صلى قائما فصلوا قیاما
 «إف الشهر تسع كعشركف»فقاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف تلك الواقعة ُب كك ا٤بعنی كاحد، كفیو انو   1041قط عن فرس( كُب ركاية ايب داكد فصرع عنوقولو )س

انت كاقعة االيالء سنة التاسع، كلعل الراكم ٝبعهما ١بلوسو صلی كذم ا٢بجة سنة ٟبس من ا٥بجرة ك  
قالو بعض   علیو كسلم فیهما ُب مشربة ففي السقوط يعودكنو كُب االيالء ٘بنب ك ٚبلي عنهن ىذا ما

 ا٤بدققْب، 
ريدؿ[ كتفو( علی الشك من الراكم كىو سجح ا١بلد كىو ا٣بدش ك ترٝبتو ]كقولو )فجيحشت ساقو اك  

الی من نسائو( لیس ا٤براد ت قدمو، قولو )ك كركاية اٞبد انف كقیل حصل مع ا٣بدش رض ُب االعضاء كُب
ثر منها، فاف كطئها ُب ا٤بدة كاشهر اك ا منو االيالء الشرعي كىو ا٢بلف علی ترؾ قرباف امراءتو اربعة 

فر ك سقط االيالء الف الیمْب ترتفع با٢بنث ك اال بانت بتطلیقة كىو طالؽ ُب كحنث ُب ٲبینو ك  
مها، كقاؿ الشافعي تبْب بتفريق القاضي النو مانع حقها ُب ا١بماع فقاـ كا١باىلیة فغّب الشرع ح

نة، قلنا: انو ظلمها ٗبنع حقها فجازاه الشرع بزكاؿ نعمة ما ُب ا١بب ك العكالقاضي مقامو ُب التسريح  
فی هبم كاح عند مضي ىذه ا٤بدة كىو ا٤باثور عن عثماف ك علي كالعبادلة الثالثة ك زيد بن ثابت ك كالن

 ما ُب قوؿ امرٔك القیس: كقدكة بل ا٤براد منو االيالء اللغوم كىو ا٢بلف مطلقنا  
                                       

سنن ايب داكد ،  689، رقم ا٢بديث:  باب: إ٭با جعل اإلماـ لیؤًب بو البخارم، كتاب األذاف، انظر: صحیح  1041
 601، رقم ا٢بديث: 164: 1
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 1042ي ك الت حلفة ٓب ٙبللعل  ثیب تعذرت  كك يوما علی ظهر ال
وف علی كام حلفت حلفة ٓب تستثن ام ٓب تقل انشاء ا تعالی فیها ك عدی الی ٗبن مع اف صلتو ت

 النو تضمن معنی بعد اك من ىهنا تعلیلیة ام من اجل نسائو
البیت وف الشْب ك فتح الراء ك ضمها كىي الغرفة ا٤برتفعة، كقیل اعلی كربة( بفتح ا٤بیم ك سشٍ قولو )ُب مى 
)من جذكع النخل( ا١بذع ساؽ النخل ك ا٤بطابقة ُب صالتو صلی  1044، كقیل ا٣بزانة1043يشبو الغرفة

 علیو كسلم ُب ا٤بشربة كىي معمولة من ا٣بشب قالو ابن بطاؿ، قولو )يعودكنو( كىذا ُب كاقعة السقوط 
ن عمر رضي ا تعالٰی اف صحیحا ُب كاقعة االيالء ٤با ركم ُب البخارم عكت قدمو كقد  كالنو قد انف

، قولو )اف صلی قائما فصلوا قیاما( ام اتبعوا 1045عنو قاؿ صلیت الفجر مع النيب صلی  علیو كسلم
افعالو مفهومو اف صلی قاعدا فصلوا قعودا قلنا: ىذا منسوخ انو صلی  علیو كسلم ُب اخر عمره صلی 

ا ك الناس قائموف، قولو )قاؿ فاف الشهر تسع ك عش ركف( كالالـ فیو للعهد ام ىذا الشهر ا٤بعْب ال  قاعدن
 وف تسعا ك ثالثْب ك بعضها ثالثْب.كل شهر الف بعضها يك

 ك يستنبط من حديث الباب فوائد: منها مشركعیة الیمْب النو صلی  علیو كسلم الی، ك 
 منها جواز الصالة علی السطح ك ا٣بشب، 

ماـ الف الفاء للحاؿ كىذا مذىب امامنا ايب حنیفة، كقاؿ بّب االكرب مقارننا لتككمنها اف ا٤بقتدم ي’’
رب مع االماـ اجزاه ُب كبّب الف الفاء للتعقیب كاف  كرب بعد فراغ االماـ من التكصاحباه: االفضل اف ي

ذا ُب اصح الركايتْب عن ايب يوسف كُب ركاية عنو ال ٯبزئو ٍب ينبغي كركاية كاحدة عن ٧بمد كقد اساءكا  
اقَباف حركة ا٣باًب ك االصبع عنده ك التعقیب ُب قو٥بما باف يوصل الف كبّب  كااهما ُب التوف اقَب كاف ي

منها: ٓب تنعقد  ـبّبة االحراـ قبل فراغ االماكقو٥بما، كقاؿ ا٤باكردم ُب تكرب، ك قوؿ الشافعي  كا براء ا 
ال تبطل صالتو فاف سلم قبل وع فاف قارنو اك سابقو فقد اساء ك كع بعد شركع االماـ ُب الر كصالتو كلو ر 

: جواز الصالة ره العیِب، ك منهاكذ  1046‘‘امامو بطلت صالتو اال اف ينوم ا٤بفارقة ففیو خالؼ مشهور
 .جالسنا عند العجز

                                       
 121: 1ٝبهرة اشعار العرب   1042
 113: 3اكد للعیِب د ايب شرح ، 485: 2فتح البارم البن رجب انظر:   1043
 203: 3 االكطار نیل ، 106: 4عمدة القارم انظر:   1044
حیح البخارم، كتاب ا٤بظآب ك الغصب، باب الغرفة كالعلیة ا٤بشرفة كغّب ا٤بشرفة ُب السطوح كغّبىا، رقم ص  1045

 2468ا٢بديث: 
 107: 4عمدة القارم   1046



203 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 أصاب ثوب المصلي امرأتو إذا سجد باب إذا

حدثنا مسدد، عن خالد، قاؿ: حدثنا سلیماف الشیبا٘ب، عن عبد ا بن شداد، عن میمونة،  - 379
قالت: كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم " يصلي كأنا حذاءه، كأنا حائض، كرٗبا أصابِب ثوبو إذا 

 سجد، قالت: ككاف يصلي على ا٣بمرة "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )علی ا٣بمرة( كىي سجادة صغّبة تعمل من سعف النخل ك ترمل ٖبیوط ك٠بیت هبا الاها ٚبمر ام 
ی حصّبا كىذا التحقیق قد ثر يسمكبّبا قدر طوؿ الرجل اك ا كاف  كتسَب كجو ا٤بصلي من االرض كاف  

مر منا، ك يستنبط منها جواز ٨بالطة ا٢بائض ك طهارة بدف ا٢بائض كاف اصابت ثوب ا٤بصلي ا٤براة ال 
ثّب من كانت حائضا ك جواز الصالة علی ا٣بمرة بل الصالة علیها سنة كقد فعلها  كتضر الصالة كلو  

ا تعالٰی عنهم، كُب بعض الشركح  الصحابة ٫بو جابر ك ايب ذر ك زيد بن ثابت كابن عمر رضي
الشافعیة علی البخارم، كفیو اف ٧باذاة ا٤براة ال تفسد الصالة ك الغرض منو الرد علی ايب حنیفة ُب اف 

وف الرجل كا٤براة ك٧باذاة ا٤براة للمصلي عنده مفسدة للصالة؟ قلنا ااذاة ا٤بفسدة عنده ىي اف ي
تبنا، ك ابو حنیفة ايضا يقوؿ اف ىذه ااذاة غّب كور ُب  كا ىو ا٤بذ مكْب ُب الصالة اداء ك ٙبرٲبة  كمشَب 

 مفسدة فال يصح استدال٥بم علیو هبذا ا٢بديث.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة على الحصیر
قائما ما ٓب تشق على »كقاؿ ا٢بسن: « ُب السفینة قائما»عبد ا، كأبو سعید:  كصلى جابر بن

 «أصحابك تدكر معها كإال فقاعدا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة علی ا٢بصّب
لك النو ذیقة تصنع من بردم ك اسل تفرش ٠بي بفم ك ایط االعظم ااها سكُب ار ابن سیدة كك ذ 

الزنبیل ك االسل كیقة شئ يعمل من ا٣بوص  فعلی كجو االرض، ك كجو االرض يسمی حصّبا ك الس
ینة قیاما( ٠بیت هبا الاها ف)ُب الس  1047ثّبة رقاؽ االكراؽ ٥با ك ترٝبة ا٢بصّب ُب لغتناكنبات لو اغصاف  

ر بن ايب شیبة بسند صحیح عن عبید ا بن عتبة مولی انس كن كجو ا٤باء ام تقشره ك صلو ابو بسف

                                       
 [اوډٍرى]  1047
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اف امامنا كقاؿ سافرت مع ايب الدرداء ك ايب سعید ا٣بدرم ك جابر بن عبد ا كاناس قد ٠باىم، قاؿ ف
 وقفنا علی الشط.ام ارسینا ام ل 1048ینافقائما كنصلي خلفو قیاما كلو شئنا الر  ینةفسليصلي بنا ُب ا

ا بعذر ك غّبه عند ايب حنیفة ك ا٢بسن بن مالك ك ايب فاعلم اف الصالة ُب الس ینة ٘بوز قائما ك قاعدن
نا كنا نغزك معو لكقالبة ك طأكس ركی عنهم ابن ايب شیبة ٤با ركم عن ٦باىد اف جنادة بن ايب امیة قاؿ  

ا٤بتحقق الف الغالب ُب السفر كاس ك الغالب  كالف الغالب فیها دكراف الر  1049ینة قعودنافنصلي ُب الس
ا اال من عذر الف القیاـ  ا٤بشقة فصار السفر قائما مقاـ ا٤بشقة، كقاؿ ابو يوسف ك ٧بمد ال ٘بوز قاعدن

انت مربوطة فال ٘بوز قعودنا اٝباعنا ك يلـز التوجو كانت غّب مربوطة كاف  كن فال يَبؾ اال لعذر ىذا اذا  كر 
 البیت فال تقاس علی الدابة، كت الاها  عند التحرٲبة اذا دار 

قولو )كقاؿ ا٢بسن( كىو البصرم كصلو ابن ايب شیبة باسناد صحیح قاؿ حدثِب حفص عن عاصم عن 
)كقاؿ ا٢بسن ال تشق علی اصحابك  1050ینة قائمافالشعيب ك ا٢بسن كابن سّبين ااهم قالوا صل ُب الس

ینة ىل يصلي فب ٤بن سالو عن الصالة ُب السقولو )تصلي قائما( خطا، ینةفتدكر معها( ام مع الس
ا؟ فاجاب لو تصلي قائما ما ٓب تشق علی اصحابك تدكر معها  ام مع السفینة ك اال قائما اك قاعدن

 .وب البحركا، ك يستنبط منو جواز ر فقاعدن 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة، عن  - 380
أنس بن مالك، أف جدتو ملیكة دعت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم لطعاـ صنعتو لو، فأكل منو، ٍب 

ود من طوؿ ما لبس، فنضحتو ٗباء، قاؿ أنس: فقمت إٔب حصّب لنا، قد اس« قوموا فألصل لكم»قاؿ: 
فقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، كصففت كالیتیم كراءه، كالعجوز من كرائنا، فصلى لنا رسوؿ ا 

 صلى ا علیو كسلم ركعتْب، ٍب انصرؼ
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل كاحد مدعاه باثر كقولو )اف جدتو ملیكة( قیل اف الضمّب راجع الی اسحاؽ، كقیل الی انس ك ايد  
كال منافاة بینهما الف ملیكة اـ سلیم ك اـ سلیم تزكجت مالك بن النضر فولدت لو انس بن مالك ٍب 

انس من امو  كالد اسحاؽ الراكم ك اخوتزكجها ابو طلحة فولدت لو عبد ا ك ابا عمّب ك عبد ا 

                                       
 6564، رقم ا٢بديث: 69: 2مصنف ابن ايب شیبة   1048
 6560، رقم ا٢بديث: 68: 2مصنف ابن ايب شیبة   1049
 6566، رقم ا٢بديث: 69: 2مصنف ابن ايب شیبة   1050
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فملیكة جدهتما، كاختلف ُب اسم اـ سلیم قیل سهلة، كقیل رسیلة كقیل رمیتة، كقیل الرمیسا، كقیل 

 الغمیصاء، كقیل انیغة بالتصغّب
نها جعلت الطعاـ مقدمة ٥با كقولو )لطعاـ( ام الجل طعاـ الظاىر اف قصد ملیكة من دعوهتا الصالة ل

لك فما الوجو ُب تقدٙب الطعاـ ىهنا علی الصالة كُب تاخّبه عنها ُب قصتو عتباف ذكاف  ك فاف قیل اذا
مع اف قصدٮبا عن دعوهتما الصالة ك الطعاـ تبع ٥با؟ قلت: لعل الطعاـ حضر ىنا  1051بن مالك

ره الصالة ٕبضرتو كُب قصتو عتباف بن مالك ٓب ٰبضر فلذا اخره عن الصالة، ك ىهنا كفقدمو النو ت
سر كُب اعرابو ستة اكجو: ب’’م( كالٮبا كا اعلم، قولو )فالصلی لكماؿ اخر كىواف قصد ملیكة  احت

ي ك ا٤بضارع بعدىا منصوب باف ا٤بقدرة تقديره كالالـ ك ضم ا٥بمزة ك فتح الیاء ام فالصلی فالالـ الـ  
ك مدخل الفاء ٧بذكؼ ذا ك الفاء اما زائدة، كاما جواب قوموا كم قاؿ القرطيب: ركيناه  كفالف اصلي ل

ما ىو رام االخفش ك الالـ متعلق كوف الفاء زائدة  كم، كٯبوز اف تكم الصلي لكتقديره قوموا فقیام
 یفا، فنة الیاء ٚبكبقوموا، الثا٘ب: فالصلی مثل االكؿ اال ااها سا 

 الثالث: فالصًل ٕبذؼ الیاء الاها الـ االمر كىي ركاية االصیلي، 
مبتدا ٧بذكؼ ام فانا اصلي ك ا١بملة جواب االمر، ا٣بامس: فلنصل بالـ الرابع: فاصلي كىو خرب 

 لم مع الغّب، كاالمر ك بصیغة ا٤بت
وف جواب كید االبتدائیة اك تكوف الالـ الـ التا كالسادس: فالصلي بفتح الالـ كىي ركاية ايضا باف ت

 ، 1052‘‘مكقسم ٧بذكؼ ك الفاء جواب شرط ٧بذكؼ تقديره اف قمتم فو ا الصلي ل
ید با٤بنفصل فعند البصريْب ال ٯبوز العطف علی كقولو )فصففت انا ك الیتیم( كُب ركاية بدكف التا 

ا١بزء من الفعل فلو عطف علیو بدكف كید با٤بنفصل الف ا٤برفوع ا٤بتصل  كالضمّب ا٤برفوع ا٤بتصل بدكف التا 
د ٗبنفصل حصل لو نوع كلمة كىوال ٯبوز فاذا ا كالعطف ببعض اجزاء الكوف  كید با٤بنفصل يكالتا 

فهذه الركاية فصیحة موافقة للقراف  1053 ن انت ك زكجك ا١بنة[كیصح العطف علیو ٫بو ]اسفاستقالؿ 
                                       

االنصارم ا٣بزرجي السا٤بي شهد بدرا ككاف يـؤ قومو ك ىو اعمی ك انو  كىو عتباف بن مال ك:عتباف بن مال  1051
قاؿ لرسوؿ ا صلی ا علیو كسلم: يا رسوؿ ا، ااها تكوف الظلمة ك السیل كانا رجل ضرير البصر فصل 

ی فجاءه رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم فقاؿ اين ٙبب اف تصلي؟ يا رسوؿ ا ُب بیٍب مكانا اٚبذه مصل
و انس بن مالك ك ٧بمود عن ركی .فاشار الی مكاف من البیت، فصلی فیو رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم 

 [551: 3ة الغاب اسد] .ك توُب اياـ معاكية
 111: 4عمدة القارم   1052
 35: 2سورة البقرة   1053
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اف الیتیم مرفوعنا فهو عطف كوفیْب ايضا، ىذا اذا  كیصح عند الفما ُب الركاية الثانیة كید  ككاما بدكف التا 
اف لفظنا ك جاز كیجوز فیو الوجهاف الف الفعل  فمعو  اف منصوبنا فبانو مفعوؿكعلی الضمّب ا٤برفوع ك اذا  

 العطف، 
الزالة االكساخ النو قد اسود من طوؿ  لك اما للتلیْب اكذقولو )فنضحو( من النضح كىو الرش ك 

ىذه ا٤بادة تدؿ علی ا٤بخالطة ك ’’ثرة التمتع بو طوؿ الزماف، كقولو )من طوؿ اللبس( كاالستعماؿ ك من  
یة علی ٙبرٙب كلبست امراة ام ٛبتعت هبا زماننا ك لیست من لبس الثیاب، استدؿ ا٤بال ما يقاؿكا٤بداخلة  

افَباش ا٢برير الف اللبس يشمل االفَباش ك لبس ا٢برير منهي عنو فاالفَباش ايضا منهي عنو، ك ا١بواب: 
ٕبسبو كا٭با ل شئ كقالو العیِب، ك اجاب النوكم عنو باف ليبس   1054‘‘ما عرفت باف ا٤براد باللبس التمتع

ٞبلنا اللبس ُب ا٢بديث علی االفَباش للقرينة كالنو ا٤بفهـو منو ٖبالؼ من حلف ال يلبس ثوبنا النو ال 
اف ك، قولو )ك الیتیم( ىو ضمّبة بن ايب ضمرة بصیغة التصغّب، ك ابو ضمرة  1055يفهم منو االفَباش

 مولی الرسوؿ صلی  علیو كسلم، 
ورة كىي اما مرفوع معطوؼ علی الضیمر ا٤برفوع كجوز ىي ملیكة ا٤بذ قولو )ك العجوز من كرائنا( الع

ا٤بتصل ُب صففت ك من كرائنا اما صفة العجوز اك حاؿ منها كاما منصوب بانو مفعوؿ معو ك باقي 
ما مر، كاما مرفوع مبتدا ك من كرائنا خربه ك ا١بملة حاؿ من ضمّب صففت ك من الیتیم كاالعراب  

 )فصل لنا( ام الجلنا.
 ك يستفاد منو فوائد: منها: استحباب اجابة الدعوة كلو بدكف عرس، 

ك منها: جواز النفل با١بماعة، ك منها: استحباب النفل ُب البیت، فاف قیل لعل ىذه الصالة صالة 
 الفرض ٤با ُب ركاية مسلم فرٗبا ٙبضر الصالة كىوُب بیتنا؟ 
ي صالة فرض مع اف ما ُب ركاية اخری ٤بسلم قلنا ال يلـز من حضور الصالة اف ما ادی ُب البیت ى
م ُب غّب كقت صالة فصلی بنا، ك منها: كتدؿ علی ااها صالة نفل كىي قولو: قوموا فالصلي ب

اف كاف الصالة، كمنها: اف الرجل اذا  كاستحباب الصالة ُب دار الداعي للتربؾ، ك منها: تنظیف م
اف معهما امراة فال ٘بوز قیامها معهما بل كذا  كاحدا ك معو صيب يستحب اف يقوما ُب صف كاحد ك ا

 ور ُب الفقو، كمقامها خلف الرجل ك ٧باذاهتا مفسدة للصالة علی التفصیل ا٤بذ 

                                       
 111: 4عمدة القارم   1054
 164: 5شرح النوكم علی مسلم   1055
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اف مقامهن مٔوخرا فال ٘بوز تقدمهن علی الرجاؿ ك كك منها: عدـ جواز امامتهن للرجاؿ النو ٤با  
 االفضل ُب ا٤بلوين االربع، اف كعٍب النفل ُب النهار كاف  كالصبیاف، ك منها: جواز ر 

 ك منها: تعلیمو صلی  علیو كسلم للنساء الاهن قلما تشاىد افعالو صلی  علیو كسلم ُب ا٤بسجد، 
ر سالما الف الظاىر من االنصراؼ ىو كوف السالـ فرضا لقولو ٍب انصرؼ كٓب يذ كك منها: عدـ  

 ك نفس االحتماؿ ال تقـو حجة.اف ٰبتمل االنصراؼ من البیت كاالنصراؼ من الصالة كاف  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة على الخمرة
حدثنا أبو الولید، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا سلیماف الشیبا٘ب، عن عبد ا بن شداد،  - 381

 «كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي على ا٣بمرة»ن میمونة، قالت: ع
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة علی ا٣بمرة
باب اذا اصاب ثوب ا٤بصلي امراتو ر ىذا ا٢بديث من قبل ُب موضعْب ُب اخر باب ا٢بیض كُب كقد ذ 

نو افرد ىهنا بَبٝبة النو ركم ُب اخر ا٢بیض عن شیخ كىو ا٢بسن بن مدرؾ كُب باب اذا كاذا سجد ل
ورين مطوال، ك ىهنا ركم عن كاصاب ثوب ا٤بصلي امراتو عن شیخ اخر كىو مسدد ك بینا ا٢بديثْب ا٤بذ 

ور ُب ىذا ا٤بقاـ لوجوه كديث الصالة علی ا٣بمرة مذ شیخ اخر ٨بتصرنا كىو ابو الولید، ك ا٢باصل: اف ح
 ثالثة: 

 ل كاحد منهم، كر الركاية عن  كاالكؿ اف ىذا ا٢بديث نقلو الشیخ عن ثالثة شیوخ فذ 
 ر االخصر ايضا، كورين اطوؿ كىذا اخصر فاراد اف يذ ككالثا٘ب: اف ا٢بديثْب ا٤بذ 

ره بطريق التبع ُب كن ذ كُب ا٤بوضعْب السابقْب ل م ام الصالة علی ا٣بمرة كاف بْبككالثالث: اف ىذا ا٢ب
 ضمن ترٝبة اخری ك ىهنا افرده بَبٝبتو باالستقالؿ كقد مر ٙبقیق ا٣بمرة فال تغفل.

ركىة ٤با مر من حديث كانت منقشة ٕبیث تشغل قلب ا٤بصلي فالصالة علیها مكك اعلم اف ا٣بمرة اذا  
 .انبجانیة ايب جهم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة على الفراش

كنا نصلي مع النيب صلى ا علیو كسلم فیسجد أحدنا على »كقاؿ أنس: « على فراشو»كصلى أنس 
 «ثوبو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة علی الفراش
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انو يشّب الی رد ا٢بديث الذم ركاه ابو داكد ك كال ك   كىو اسم ٤با يفَبش سواء يناـ علیو مع امراتو اك
ٓب يثبت عنده  انو ايضاكك   1056اف النيب صلی  علیو كسلم ال يصلي ُب ٢بافناكغّبه عن عائشة قالت  

ك راه شاذنا مردكدنا ك بْب ابو داكد علتو، قولو )فصلی انس( كصلو ابن ايب شیبة ك سعید عن ٞبید قاؿ  
نا نصلي( كصلو ا٤بٔولف ُب الباب الذم يلی، قولو ك، قولو )كقاؿ انس  1057اف انس يصلي علی فراشوك

و اك ذيلو اك الثوب ا٤بمتاز عن البدف مك)علی ثوبو( ا٤براد من الثوب اما الثوب ا٤بلبوس ٫بو الفاضل من  
اف السجود كك ا٢بديث االٌب يدؿ علی االكؿ حیث قاؿ فیضع احدنا طرؼ الثوب من شدة ا٢بر ُب م

ا علی الفراش الككىذا موضع ا٤بطابقة النو اذا سجد علی ثوبو ي نو اسم ٤با يبسط ك يفَبش  وف ساجدن
  .ما مرك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إ٠باعیل، قاؿ: حدثِب مالك، عن أيب النضر مؤب عمر بن عبید ا، عن أيب سلمة بن  - 382

 كنت أناـ بْب يدم رسوؿ ا»عبد الرٞبن، عن عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، أاها قالت: 
، « صلى ا علیو كسلم كرجالم، ُب قبلتو فإذا سجد غمز٘ب، فقبضت رجلي، فإذا قاـ بسطتهما

 قالت: كالبیوت يومئذ لیس فیها مصابیح
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ما يدؿ علیو ا٢بديث الذم كاف علی الفراش  كا موضع ا٤بطابقة للَبٝبة الف نومها  نت اناـ( كىذكقولو )
 يلیو، 

قولو )بْب يدم رسوؿ ا( ك يستفاد منو جواز صالة الرجل الی ا٤براة كااها ال تقطع صالتو كىو مذىب 
بعضهم يقطعها  امامنا ايب حنیفة كمالك ك الشافعي ك اعَباضها بْب يديو اشد من ا٤بركر بْب يديو، كقاؿ

لب االسود، ك ا١بواب اف ا٤براد بالقطع اشتغاؿ القلب كلب ك ا٢بمار، كقاؿ اٞبد يقطعها الكا٤براة ك ال
یٔوؿ الی القطع ك لیس ا٤براد منو االبطاؿ كاف ىذا ا٢بديث منسوخ ٕبديث ال يقطع فر كك تغّب الف

٢بائض تقطع الصالة، ك ا١بواب: الصالة شئ ك ادرءكا ما استطعتم، ك مذىب ابن عباس ك عطاء اف ا

                                       
، سنن 368رقم ا٢بديث:  ، باب الصالة ُب شعر النساءكتاب الطهارة، ،101: 1سنن ايب داكد انظر:   1056

، ا٤بستدرؾ على 600، رقم ا٢بديث:  باب ُب كراىیة الصالة ُب ٢بف النساءالَبمذم، ابواب السفر، 
  923ديث: ، كتاب الطهارة، رقم ا٢ب383: 1الصحیحْب للحاكم، 

حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح كقاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح على شرط  
 الشیخْب كقاؿ الذىيب على شرطهما. ]ا٤برجع السابق[

 2810، رقم ا٢بديث: 224: 1مصنف ابن ايب شیبة   1057
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انو جاء ُب ىذه الركاية قاؿ شعبة ك احسبها قالت كانا حائض، قولو )ك اذا سجد غمز٘ب( كىو الغمز 

 بالید ال بالعْب، 
 ثرين اما باالفراد كىي ركاية االقلْب.كقولو )فقبضت رجلي( اما بالتثنیة كىي ركاية اال 

ة ال يضرىا، فاف قیل انو ركم عن ابن عباس انو صلی ا علیو ك يستنبط منو اف العمل الیسّب ُب الصال
یق؟ قلنا: قاؿ ابو داكد ركم ىذا فیف التو كف ،1058‘‘ال تصلوا خلف النائم ك ا٤بتحدث’’ :كسلم قاؿ

، ك صرح بو 1059لها كاىیة كىذا مثلها كىو ايضا ضعیفكعب  كا٢بديث من غّب كجو عن ٧بمد بن  
وف بینهما حائل ك٤بس ا٤براة ال ينقض الطهارة، كما قیل الحتماؿ اف ي ا٣بطايب ك غّبه، ك يستنبط منو اف

یف ىذا االحتماؿ، كما قیل اف ىذا من كمن ثوب اك ٫بوه، قلنا: الید ك الرجل عريانتاف عرفا ف
خصوصیتو فمجرد دعوی ا٣بصوصیة باطل بال دلیل، ك يستنبط منو جواز الصالة علی الفرش، كعند ايب 

صلي علی البساط ك الطنفسة، كقاؿ ا٢بسن ال باس بو ك صلی قیس علی لبد دابتو حنیفة ك الشافعي ي
، كعند مالك اذا قاـ علی بساط الصوؼ اك الشعر ك 1060ك صلی الصحابة ك التابعوف علی ا٤بسح

سجد علی االرض ال باس بو، ك ركم عن ابن عباس قاؿ قد صلی رسوؿ  صلی  علیو كسلم علی 
 ، 1061بساط

انت ا٤بصابیح لقبضت رجلي عند كیوت يومئذو لیس فیها مصابیح( كىذا اعتذار منها تعِب لو  قولو )ك الب
ارادتو السجود قبل غمزه، كيدؿ علی ااها غّب مستغرقة ُب النـو كيدؿ علی اف ا٤بصابیح قد حدث بعد 

                                       
  694يث: سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب الصالة إٔب ا٤بتحدثْب كالنیاـ، رقم ا٢بد  1058

 :1خالصة األحكاـ ] ركاه أبو داكد، كاتفقوا على ضعفو، كُب إسناده ٦بهوؿ.حكم ا٢بديث: قاؿ النوكم:  
527] 

 1485سنن ايب داكد، كتاب الصالة، باب الدعاء، رقم ا٢بديث:   1059
 حكم ا٢بديث: ضعیف ]ا٤برجع السابق[ 
 . ټاټ  1060
، صحیح 2061رقم ا٢بديث:  عبد ا بن عباس، مسند بِب ىاشم، مسند ،491: 3مسند اٞبد انظر:   1061

 . 6080، رقم ا٢بديث: باب الزيارة، كمن زار قوما فطعم عندىمالبخارم، كتاب االدب، 
، كتاب 390: 1حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح ]ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم،  

 [ 951الطهارة، رقم ا٢بديث: 
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]ك من يو٥بم يومئذو  كا٤براد من يومئذو كقتئذو الف ا٤بصابیح تستعمل ُب اللیل ال ُب الیـو ك مثلو قولو تعالی
 .ك يسمی مثل ىذا بعمـو اجملاز 1062 دبره اال متحرفنا لقتاؿ اك متحیزا الی فئةو فقد باء بغضب من ا[

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قاؿ: حدثنا اللیث، حدثِب عقیل، عن ابن شهاب، قاؿ: أخرب٘ب عركة، حدثنا ٰبٓب بن بكّب،  - 383

أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يصلي كىي بینو كبْب القبلة على فراش أىلو »أف عائشة أخربتو، 
 «اعَباض ا١بنازة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )اعَباض ا١بنازة( منصوب بنزع ا٣بافض، كُب اللیل صفة ٤بوصوؼ مقدر مفعوؿ مطلق تقديره كىي 

سر ا١بیم النعش ك الشرجع ام سرير ا٤بیت، كبالفتح ا٤بیت كاعَباض ا١بنازة كىي بكمعَبضة اعَباضا  
النعش بدكف ا٤بیت ال يسمی جنازة، كقیل ٮبا ٗبعنی علی السرير، فا٤بیت بدكف السرير ال يسمی جنازة ك 

 .سر ال تفتحككاحد، كقیل ا١بنازة بال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أف النيب »عراؾ، عن عركة،  حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: حدثنا اللیث، عن يزيد، عن - 384
 «صلى ا علیو كسلم كاف يصلي كعائشة معَبضة بینو كبْب القبلة على الفراش الذم يناماف علیو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لك ذكاف ركم مسندا كىو ا٢بديث السابق ك كرره اشارة الی انو  كف( كا٭با  قولو )حدثنا عبد ا بن يوس
ره العیِب، كقاؿ ُب فتح كذا ذ كركم مرسال كىوىذا ا٢بديث ا٤بتقدـ يدؿ علی اف عركة ٠بعو من عائشة  

ما تقدمت االشارة الیو اكؿ كونو الذم يناماف علیو  كتة ُب ايراده اف فیو تقیید الفراش بكك الن’’البارم 
وف ىو الذم ناما علیو اك كلباب ٖبالؼ الركاية اللٍب قبلها فاف قو٥با فراش اىلو اعم من اف يا

 .1064، كقاؿ العیِب: فیو زيادة فائدة الف مقصود البخارم جواز الصالة علی الفراش مطلقنا1063‘‘غّبه
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب السجود على الثوب في شدة الحر
 «كاف القـو يسجدكف على العمامة كالقلنسوة كيداه ُب كمو»كقاؿ ا٢بسن: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ود علی الثوب ُب شدة ا٢برباب السج

                                       
  16: 8سورة االنفاؿ   1062
 492: 1فتح البارم البن حجر   1063
 115: 4عمدة القارم   1064
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( ام الصحابة كصلو عبد الرزاؽ عن ىشاـ بن كلك )كقاؿ ا٢بسن  ذكم الربد ايضا  كاقوؿ ح اف القـو
انوا يسجدكف كايديهم ُب ثیاهبم ك كحساف عن ا٢بسن اف اصحاب رسوؿ  صلی  علیو كسلم  

من طريق ىشاـ كىذا  1066ذا ركاه ابن ايب شیبةكك ى 1065يسجد الرجل منهم علی قلنسوة ك عمامتو
 ا٢بسن ىو البصرم، 

قولو )ك القلنسوة( ك تسمیها العرب برنسا قیل ىي غشاء مبطن تلبس علی الراس، كقیل الربنس القلنسوة 
ل ثوب راسو كالواسعة اللٍب تغطي هبا العمائم تسَب من الشمس ك ا٤بطر، كُب القاموس قلنسوة طويلة اك 

  1067قوؿ: لعلوانت اك جبة اك ٩بطرا، اكمنو دراعة  
مو منصوب بفعل مقدر ام ك كمو كُب ركاية ك يديو ُب  كل كاحد ُب  كمو( ام يد  كقولو )ك يداه ُب  

مو اقوؿ: لعل يديو مشهور بالنصب فحْب كقع مبتدا بقي منصوبا للشهرة، كل كاحد يديو ُب  كٯبعل  
 .اف ٥بذا لذة فاصغو ك اال فمجةكاقوؿ: اف  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أبو الولید ىشاـ بن عبد ا٤بلك، قاؿ: حدثنا بشر بن ا٤بفضل، قاؿ: حدثِب غالب  - 385

 كنا نصلي مع النيب صلى ا علیو كسلم،»القطاف، عن بكر بن عبد ا، عن أنس بن مالك، قاؿ: 
 «فیضع أحدنا طرؼ الثوب من شدة ا٢بر ُب مكاف السجود

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك استدؿ ابو حنیفة كمالك ك اٞبد كاسحاؽ علی جواز ’’)فیضع احدنا طرؼ الثوب من شدة ا٢بر( 

علی الثوب ُب شدة ا٢بر ك الربد، كىو قوؿ عمر كابراىیم ك عطاء ك فعلو ٦باىد، كقاؿ ا٢بسن السجود 
حوؿ ك مسركؽ ك كال باس بو كىذا مذىب الشافعي كطأكس ك االكزاعي ك النخعي ك الزىرم ك م

، كقاؿ النوكم ٞبلو 1068‘‘ثر العلماء خالفنا للشافعي، كىذا ا٢بديث حجة علیوكشريح ك بو قاؿ ا 
عي علی الثوب ا٤بنفصل، اقوؿ: الداؿ علی ا٤بتصل شیئاف احدٮبا: لفظ ثوبو ك ا٤بتبادر منو الثوب الشاف

 ، 1069ما كقع ُب ركاية مسلم بسط ثوبوكا٤بتصل  

                                       
 1566، رقم ا٢بديث: 400: 1مصنف عبد الرزاؽ   1065
 2739، رقم ا٢بديث: 238: 1مصنف ابن ايب شیبة   1066

 [359 :10سلسلة األحاديث الضعیفة كا٤بوضوعة كأثرىا السیئ ُب األمة حكم ا٢بديث: صحیح ] 
 باران كوټ  1067
 117: 4عمدة القارم   1068
 620، رقم ا٢بديث: 433: 1صحیح مسلم   1069
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قلة الثیاب، فاف قلت: ايد البیهقي ٞبل الشافعي علی الثوب ا٤بنفصل ٗبا ركاه اال٠باعیلي ُب ’’كثانیهما: 
ُب يده فاذا برد كضعو ك سجد علیو قاؿ فلو جاز السجود علی شئ ىذا ا٢بديث بلفظ احدنا ا٢بصی 

وف الذم  كمتصل بو ٤با احتاجوا الی تربيد ا٢بصی مع طوؿ االمر فیو، قلت: ك رد ىذا باحتماؿ اف ي
ره العیِب، ك يستفاد كذ  1070‘‘ن ُب ثوبو فضلة يسجد علیها مع بقاء سَبه  لوكاف يربد ا٢بصی ٓب يك

 . الصالة مباح الف كضع طرؼ الثوب عمل يسّبمنو اف العمل الیسّب ُب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة في النعال
يد األزدم، حدثنا آدـ بن أيب إياس، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: أخربنا أبو مسلمة سعید بن يز  - 386

 «نعم»قاؿ: سألت أنس بن مالك: أكاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي ُب نعلیو؟ قاؿ: 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة ُب النعاؿ
انت متصلة باالرض ك اال فال لعدـ حصوؿ كس االصابع معلقة ك  ن ركٔ ككىي جائزة فیها اذا ٓب ت

اف النيب صلی  علیو كسلم يصلي ُب نعلیو كواز ا٤بشي ُب ا٤بسجد بالنعل ا السجدة، ك يستنبط منو ج
 قاؿ نعم، ىذا ٧بل ا٤بطابقة.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة في الخفاف

حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، عن األعمش، قاؿ: ٠بعت إبراىیم، ٰبدث عن ٮباـ بن  - 387
فسئل، فقاؿ: « باؿ، ٍب توضأ كمسح على خفیو، ٍب قاـ فصلى»ا٢بارث، قاؿ: رأيت جرير بن عبد ا 

فكاف يعجبهم ألف جريرا كاف من آخر »قاؿ إبراىیم: « نع مثل ىذارأيت النيب صلى ا علیو كسلم ص»
 «من أسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة ُب ا٣بفاؼ

ْب ك فئل جرير عن ا٤بسح علی ا٣بقولو )فسئل( علی صیغة اجملهوؿ ام س 1071فو ك ترٝبتوٝبع خي 
، كُب ركاية 1072وركٮباـ بن ا٢بارث ا٤بذ  لك ىوذالصالة فیهما، كُب ركاية الطربا٘ب اف السائل لو عن 

                                       
 118: 4عمدة القارم   1070
 ]موزه[  1071
 2428، رقم ا٢بديث: 342: 2ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   1072



213 
 

، قولو )مثل ىذا( ام ا٤بسح علی ا٣بذفعاب علیو  اف كْب ك الصالة فیهما، قولو )ففلك رجل من القـو
م ُب السنة اللٍب توُب فیها رسوؿ  صلی  اف حديث جرير يعجب القـو النو اسلكيعجبهم( ام ف

اف بعد نزكؿ ا٤بائدة ام بعد اية الوضوء اللٍب ُب ا٤بائدة، كعلیو كسلم، كُب ركاية مسلم الف اسالـ جرير  
اف ردنا علی من تاكؿ اف مسح النيب صلی  علیو كسلم ككقاؿ جرير ما اسلمت اال بعد نزكؿ ا٤بائدة ف

وف ا٤بسح منسوخنا باية الوضوء فقاؿ كانت ُب ا٤بائدة فیككؿ اية الوضو اللٍب  اف قبل نز كْب  فعلی ا٣ب
جرير ما اسلمت اال بعد نزكؿ ا٤بائدة فلذا يعجبهم حديث جابر باف ا٤بسح لیس ٗبنسوخ، كقد كرد 

 مٔورخنا ٕبجة الوداع ُب حديث الطربا٘ب.
ثّب منهم، قاؿ ا٤بیمو٘ب كاتر علی رام  ْب بلغت حد التو فاعلم اف االحاديث الواردة ُب ا٤بسح علی ا٣ب’’

عن اٞبد فیها سبعة ك ثالثوف صحابیا، كُب ركاية ا٢بسن بن ٧بمد اربعوف، كقیل احد ك اربعوف، كقیل 
ْب سائر اىل بدر ك ا٢بديبیة كغّبىم من ا٤بهاجرين ك االنصار فسبعوف، كقاؿ ابن عبد الرب مسح علی ا٣ب
ره اال ٨بذكؿ مبتدع كالمصار ك عامة اىل العلم ك االثر كال ينك سائر الصحابة ك التابعْب ك فقهاء ا

ت سبعْب كخارج عن ٝباعة ا٤بسلمْب، كقالت الرافضة ال ٯبوز كىو قوؿ عباس قاؿ ا٢بسن البصرم ادر 
ْب ك ٥بذا ركاه ابو حنیفة من شرائط فلهم يركف ا٤بسح علی ا٣بكبدريا من الصحابة رضي ا تعالٰی عنهم  

ْب كاف ال ٙبـر فة فقاؿ منها اف تفضل الشیخْب ك ٙبب ا٣بتنْب ك تری ا٤بسح علی ا٣بالسنة ك ا١بماع
اف ا١بحود ردا كنبید ا١بر يعِب ا٤بثلث ك عنو انو قاؿ ما قلت با٤بسح حتی جاء٘ب مثل ضوء النهار ف

 فر علی من الكرخي: اخاؼ الكلك قاؿ الذاف بدعة ك لكبار الصحابة فنسبتو اياىم الی ا٣بطا فكعلی  
  .من العیِب 1073‘‘ْبفيری ا٤بسح علی ا٣ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إسحاؽ بن نصر، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن األعمش، عن مسلم، عن مسركؽ، عن  - 388

 «كضأت النيب صلى ا علیو كسلم فمسح على خفیو كصلى»ا٤بغّبة بن شعبة، قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ضات النيب صلی  علیو كسلم( ام صببت علیو ماء كضوئو، ك يستنبط منو جواز االعانة علی قولو )ك 
 الطاعة بل استحبابو.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 120: 4عمدة القارم   1073
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 باب إذا لم يتم السجود
أخربنا الصلت بن ٧بمد، أخربنا مهدم، عن كاصل، عن أيب كائل، عن حذيفة، رأل رجال ال  - 389

لو مت »قاؿ: كأحسبو قاؿ: « ما صلیت؟»سجوده، فلما قضى صالتو قاؿ لو حذيفة: يتم ركوعو كال 
 «مت على غّب سنة ٧بمد صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب اذا ٓب يتم السجود

صالتو اـ ال، ك ا١بواب ال للوعید الشديد كىذه الَبٝبة مع ما تناك٥با ما كقعتا ىهنا ُب ركاية ىل جازت 
رتا قبل كا٤بستملي كىو احفظهم، كا٭با كقعتا ُب ٧بلیهما ُب ابواب صفة الصالة، كُب ركاية االصیلي ذ 

رار عند كجود كتو الترار ىذا الباب ك اعادتو لو كجو الف عادكت’’باب الصالة ُب النعاؿ، قاؿ العیِب 
الفائدة كىي موجودة فیو النو ترٝبو ىنا بقولو باب اذا ٓب يتم السجود ك ىناؾ ترجم بقولو باب اذا ٓب 

وع، ك شیخو ىذا الصلت بن ٧بمد يركی عن مهدم عن كاصل عن ايب كائل عن حذيقة انو رای كيتم الر 
زيد بن كىب قاؿ رای حذيفة  رجال ك ىناؾ شیخو حفص بن عمر عن شعبة عن سلیماف قاؿ ٠بعت

ور ىهنا كما ىو مذ كره ٧بل ىهنا النو  ك، كُب بقیة ا٤بًب ايضا تغاير اما الباب الثا٘ب فلیس لذ 1074رجال
ره االصیلي ما كجو ا٤بناسبة بْب ىذا كلك ترٝبة ك ركاة كمتنا، فاف قلت: علی ما ذ ذكور ىناؾ  كمذ 

 1075‘‘م السجودكال منهما ُب حكاىر الف  الباب ك بْب السجود علی الثوب ُب شدة ا٢بر، قلت: ظ
انتهی، كبعضهم ٞبلوه علی النساخ الف ا٤بستملي ىو احفظهم ك ا اعلم، قولو )فلما قضی صالتو( 

االية، ﴿فاذا  1076ما ُب قولو تعالی ﴿فاذا قضیت الصالة﴾كام ادی ك القضاء ٯبئ ٗبعنی االداء  
ما ُب قوؿ ا٤بصلي نويت اف اكدم صالة كك االداء ٯبئ ايضا ٗبعنی القضاء   1077م﴾كقضیتم مناسك

 ل كاحد منهما بنیة االخر، كظهر االمس ك لذا يصح  
ل، قولو )ك كن ك ا١بزء يفوت الكن الصالة ك جزءىا ك بفوات الر كقولو )ما صلیت( الف السجود ر 

سر ا٤بیم ك ضمها ايضا النو كلك الرجل )لو مت( بذاحسبو( ام قاؿ ابو كائل ك احسب حذيفة قاؿ ل
سرىا اك من مات ٲبوت فبالضم، قولو )علی غّب سنة ٧بمد( كا٤براد من سنة ٧بمد كما من مات ٲبات فبا

                                       
 791، رقم ا٢بديث: 158: 1صحیح البخارم    1074
 121: 4عمدة القارم   1075
 10: 62سورة ا١بمعة   1076
 200: 2سورة البقرة   1077
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وع كالسجود سنة، كىي الطريقة الشاملة للفرض ك النفل فمذىب ايب حنیفة ك ٧بمد اف الطمانینة ُب الر 
 في اصل الصالة.ماؿ الصالة كعلی الثا٘ب نككمذىب ايب يوسف ك الشافعي ااها فرض فعلی االكؿ نفي  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب يبدي ضبعیو ويجافي في السجود

أخربنا ٰبٓب بن بكّب، حدثنا بكر بن مضر، عن جعفر بن ربیعة، عن ابن ىرمز، عن عبد ا  - 390
« أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف إذا صلى فرج بْب يديو حٌب يبدك بیاض إبطیو»ك ابن ٕبینة، بن مال

 كقاؿ اللیث: حدثِب جعفر بن ربیعة ٫بوه
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٯباُب جنبیو ُب السجود باب يبدم ضبعیو ك
االبداء االظهار الضبع االبط، كقیل ما بْب االبط الی نصف العضد من اعاله، كقیل الضبعاف راس 

ر ك ئونث ك كاذا ادخلت يدؾ ٙبت ابطیو من خلفو ك احتملتو ك العضد يذ  1078بْب، كقیل الضبعكا٤بن
هبا كىي من باب ﴿ك سارعوا الی مغفرة ٯباُب ام يباعد يقاؿ جفاه ام بعد عنو ك اجملافاة لیست علی با

 ام اسرعوا فا٤بعنی ك يباعد عضديو عن جنبیو فال يلصق جنبیو بعضديو،  1079م﴾كمن رب
یف دراية من حد ضرب يضرب ىذه ا٥بیئة اشبو فقولو )فرج بْب يديو( من التفريج ركاية كٯبوز بالتخ

 النيب افكسالی، كُب ركاية میمونة  كالْب ا١ببهة علی االرض ك ابعد من ىیئة كبالتواضع ك ابلغ ُب ٛب
ی من التفعیل خوٌ ، كُب ركاية 1080صلی  علیو كسلم اذا سجد لو شاءت هبمة اف ٛبر بْب يديو ٤برت

ام جافی بطنو من االرض ك رفعها ك جافی عضديو عن جنبیو حتی ٱبوم ما بْب  1081من التخوية
للنساء ك ا٣بناثی الضم الف مبناٮبا علی ما دؿ علیو ا٢بديث، ك سن كلك فالسنة للرجاؿ ا٤بفاجاة  ذ

ايب ذر كابن مسعود كابن عمر كابن سّبين ك قیس بن كالسَب، ك رخص بعضهم االعتماد علی ا٤برفقْب  
ونا الی النيب صلی  كقاؿ ك حدثنا ابن عیینة عن ٠بي عن النعماف بن ايب عیاش قاؿ ش 1082سعدو 

بتیو اك ك٥بم اف يستعْب الرجل ٗبرفقیو علی ر  علیو كسلم االدغاـ ك االعتماد ُب الصالة فرخص

                                       
 تحصل من ىهنا أب كاحتملتو معُب مفید كا اعلم . )الضیاءالكوثرم(الي  1078
 133: 3سورة اؿ عمراف   1079
 496، رقم ا٢بديث: 357: 1صحیح مسلم   1080
 497، رقم ا٢بديث: 357: 1صحیح مسلم   1081
 124: 4عمدة القارم   1082



216 
 

، اقوؿ: ىذه رخصة كما ُب الباب سنة )كقاؿ اللیث حدثِب جعفر بن ربیعة ٫بوه( ام متحد 1083فخذيو
ا٤بعنی ٨بتلف اللفظ كصلو مسلم ُب صحیحو حدثنا عمرك بن سواد عن ابن كىب عن عمرك بن ا٢بارث 

 ركاية عمرك بن ا٢بارث اذا سجد ٯبنح ُب سجوده الٮبا عن جعفر بن ربیعة كُبكك اللیث بن سعد  
 كمعنی ٯبنح بالتشديد يفتح عضديو عن جنبیو. 1084حتی يری كضح ابطیو

اـ سَب العورة الذم ىو اكؿ ما ٰبتاج الیو ا٤بصلي شرع ُب بیاف استقباؿ ك٤با فرغ ا٤بٔولف عن بیاف اح
 القبلة الذم ىوما ٰبتاج الیو ا٤بصلي ثانیا.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 أبواب استقبال القبلة

 باب فضل استقبال القبلة
 يستقبل بأطراؼ رجلیو قاؿ أبو ٞبید: عن النيب صلى ا علیو كسلم

اؿ: حدثنا منصور بن سعد، عن میموف بن حدثنا عمرك بن عباس، قاؿ: حدثنا ابن ا٤بهدم، ق - 391
من صلى صالتنا كاستقبل قبلتنا، »سیاه، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 «كأكل ذبیحتنا فذلك ا٤بسلم الذم لو ذمة ا كذمة رسولو، فال ٚبفركا ا ُب ذمتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل استقباؿ القبلة
)يستقبل باطراؼ رجلیو القبلة قاؿ ابو ٞبید عن النيب صلی  علیو كسلم( كابو ٞبید ىو الساعدم 

ا٤بطابقة، فاف  یما بعد ُب باب سنة ا١بلوس ُب التشهد، قولو )ك استقبل قبلتنا( ٧بلفكصلو البخارم 
ره بعدىا للتنويو كره بعدىا؟ قلنا: ذ كقیل: استقباؿ القبلة داخل ُب الصالة النو شرطها فام فائدة ُب ذ 

ما كبو ك التعظیم لشاف القبلة ك اال فهو داخل ُب الصالة النو من شرطها، فا٢باصل اف من صلی  
ا كامانو ك ضمانو ك حرمتو فال  لك ا٤بسلم الذم لو عهدذل ذبیحتنا فكنصلي ك استقبل قبلتنا ك ا 
تفی كال ٚبونوا ا ُب تضییع حق من ىذا سبیلو كال تغدركا ذمة رسولو، ك ا  تنقضوا عهده كال تغدركه اك

باالكؿ النو مستلـز للثا٘ب، ك ضمّب ُب ذمتو اما راجع الی ا اك الی ا٤بسلم، ك يعلم منو تعظیم شاف 

                                       
یو على ركبتیو إذا طاؿ ، باب يعتمد ٗبرفق، ابواب صفة الصالة168: 2السنن الكربی للبیهقي انظر:   1083

،  باب ما جاء ُب االعتماد ُب السجود، سنن الَبمذم، ابواب الصالة، 2721رقم ا٢بديث: ،  السجود
 902، رقم ا٢بديث:  باب الرخصة ُب ذلك للضركرة، سنن ايب داكد، كتاب الصالة، 286رقم ا٢بديث: 

 [412 :1خالصة األحكاـ ] سن.ركاه أبو داكد، كالَبمذم بإسناد ححكم ا٢بديث: قاؿ النوكم:  
  495صحیح مسلم، كتاب الصالة، باب ما ٯبمع صفة الصالة كما يفتتح بو كٱبتم بو، رقم ا٢بديث:   1084
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لصالة اال ُب حاؿ ا٣بوؼ، كاف امور الناس ٧بمولة علی الظاىر فمن القبلة كاف استقباؿ القبلة شرط ل
لك مع ذلك فمن كجد فیو ٝبیع ذاـ الدين ما ٓب يظهر منو خالؼ كاظهر شعائر الدين اجريت علیو اح

افر با الذم خلق السماء ك كر حرفا من القراف ٦بمعنا علیو اك ادعی النبوة بعد نبینا فهو  كانو ان
كىذه  1085فركف ببعض[كتاب كتكل منو صرؼ كال عدؿ، قاؿ تعالی ]افتٔومنوف ببعض الاالرض، ال يقب

فّبه آب تعلم كن العربة لعمـو اللفظ ال ٣بصوص السبب فال تردد ُب تكانت نازلة ُب شاف الیهود لككاف  
 الف االحتیاط ُب االمر  هفّب كافر ذنب كال احتیاط ُب تكالفار كلك عدـ ا ذكفار ا٤بسلم ذنب  كاف ا 

 .نص القطعيفره ثابت بالكا٤بشتبو ك  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا نعیم، قاؿ: حدثنا ابن ا٤ببارؾ، عن ٞبید الطويل، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ رسوؿ  - 392
أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال إلو إال ا، فإذا قالوىا، كصلوا صالتنا، »كسلم:  ا صلى ا علیو

 «كاستقبلوا قبلتنا، كذٕبوا ذبیحتنا، فقد حرمت علینا دماؤىم كأموا٥بم، إال ٕبقها كحساهبم على ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمة كقولو )امرت اف اقاتل الناس حتی يقولوا ال ا اال ا( ك االمر ىو ا حذؼ لشهرتو ك تعظیمو ك 
ر كلمة التوحید كٓب يذ كك اقتصر علی  ’’اف موصوؿ حرُب ك حذؼ ا١بار قبلها قیاس ام باف يقولوا، 

لها، كقیل: ك ا٢بديث كرد ُب حق من جحد كك تريد السورة   ما تقوؿ قرات آبكالرسالة كىي مرادة  
تاب ٰبتاج الی االٲباف ٗبا جاء بو الرسوؿ فلهذا عطف كا٤بوحد من اىل الكالتوحید فاذا اقر بو صار  

ورة علیها فقاؿ ك صلی صالتنا الی اخره، ك الصالة الشرعیة متضمنة للشهادة بالرسالة ك كاالفعاؿ ا٤بذ 
تاب كاف صلوا ك استقبلوا ك كر من االفعاؿ اف من يقر بالتوحید من اىل الكما ذ  مة االقتصار علیكح

ل كنهم ال يصلوف مثل صالتنا كال يستقبلوف قبلتنا، ك منهم من يذبح لغّب ا ك منهم من ال يا كذٕبوا ل
ن كلو ٲبكا ل ذبیحتنا ك االطالع علی حاؿ ا٤برء ُب صالتو ك كذبیحتنا ك ٥بذا قاؿ ُب الركاية االخری ك ا 

تاب ابن حجر رٞبو ا، قولو )اال كماخوذ من   1086‘‘لك من امور الدينذبسرعة ُب اكؿ يـو ٖبالؼ 
الواجب علی ا ُب ٙبقق الوقوع علی كٕبقها( ام ٕبق الدماء ك االمواؿ )ك حساهبم علی ا( ام ىو  

ركؼ اك ٗبعنی الی الف بعض ا٢بلمة علی اما ٗبعنی الالـ كسبیل التشبیو ك اال فال ٯبب علی ا شئ، ك 
 .ٯبئ ٗبعنی بعض اخر ٦بازنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
                                       

 85: 2سورة البقرة   1085
 497: 1فتح البارم البن حجر   1086
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لیو قاؿ ابن أيب مرٙب: أخربنا ٰبٓب بن أيوب، حدثنا ٞبید، حدثنا أنس، عن النيب صلى ا ع - 393
كسلم، كقاؿ علي بن عبد ا، حدثنا خالد بن ا٢بارث، قاؿ: حدثنا ٞبید، قاؿ: سأؿ میموف بن سیاه، 

من شهد أف ال إلو إال ا، كاستقبل »أنس بن مالك، قاؿ: يا أبا ٞبزة، ما ٰبـر دـ العبد كمالو؟ فقاؿ: 
 «ما على ا٤بسلم یوفهو ا٤بسلم، لو ما للمسلم، كعلقبلتنا، كصلى صالتنا، كأكل ذبیحتنا، 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )لو ما للمسلم كعلیو ما علی ا٤بسلم( الالـ للنفع كعلی للضرر، قولو )قاؿ ابن ايب مرٙب( معلق كصلو 

 ابو نعیم.
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قبلة أىل المدينة وأىل الشأم والمشرق
ال تستقبلوا القبلة بغائط أك »صلى ا علیو كسلم: لقوؿ النيب  «لیس ُب ا٤بشرؽ كال ُب ا٤بغرب قبلة» 

 «بوؿ، كلكن شرقوا أك غربوا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قبلة اىل ا٤بدينة ك اىل الشاـ ك ا٤بشرؽ
 غرب قبلةلیس ُب ا٤بشرؽ كال ُب ا٤ب 

ثر ك بالتنوين ُب البعض ام ىذا باب قبلة اىل ا٤بدينة ك اىل الشاـ ك اىل ا٤بشرؽ، كباضافة الباب ُب اال 
ن شرقوا اك غربوا، كا٭با خص اىل ا٤بدينة الاهم ا٤بخاطبوف ٕبديث ال تستقبلوا القبلة بغائط اك بوؿ ك ل

یاء ، كاما اىل ا٤بشرؽ فا٤براد منهم شرؽ داخل ن االنبككاما اىل الشاـ فالتصالو بارض العرب كالاها مسا 
اف االسالـ ُب الشرؽ كن ٤با  كذا اىل ا٤بغرب لكالعرب الذين اذا شرقوا اك غربوا ٓب يواجهوا القبلة ك 

ٝبلة مستانفة كقعت جواب سٔواؿ ’’ر، كقولو )لیس ُب ا٤بشرؽ( كثّبا افرده بالذ كبالنسبة الی ا٤بغرب  
ا٤بواضع؟ فاجاب بقولو لیس ُب ا٤بشرؽ كال ُب ا٤بغرب قبلة ٥بذه  یف قبلة ىذهكانو قیل  كمقدر  
اف بشرؽ كوف شرقیة ك بعضها غربیة فاف من  كن تكال علی العمـو فاف قبلة بعض ا٤بسا  1087‘‘ا٤بواضع

 اف بغرب مكة فقبلتو شرقیة.كمكة فقبلتو غربیة ك من  
مر القبلة علی بصّبة، فاقوؿ: ال بد ىنا وف الناظر ُب اكاعلم انو ال بد ىهنا من عدة مسائل فن ا٥بیئة لی

یما بْب دائرة نصف النهار باخر العمارة فمن مقدمة كىي اف طوؿ البلد قوس من دائرة معدؿ النهار 
لك البلد، ك عرض البلد قوس من دائرة ذاعِب مبدا طوؿ العمارة من ا٤بغرب ك بْب دائرة نصف النهار ُب 

اف كت الراس ك ٠بت القبلة نقطة ُب االفق اذا كاجهها االنساف  نصف النهار ما بْب معدؿ النهار ك ٠ب
عبة ايضا كىي نقطة تقاطع افق البلد ك الدائرة ا٤بارة بسمت راس البلد، كمكة شرفها ا كمواجهنا لل

ز االفق ىو خط ٠بت القبلة كىو سهم للقوس كتعالی ُب جهتها ك ا٣بط الواصل بْب ىذه النقطة ك مر 
ا علیو ياللٍب بنی اساس ا وف قد صلی علی ٧بیط كراب علیها، فا٤بصلي اذا جعلو بْب قدمیو ساجدن

اما اف  دائرة ارضیة مارة ٗبا بْب قدمیو ك موضع سجوده ك كسط البیت كاذا ٛبهد ىذه فنقوؿ: ال ٱبلو
اف طو٥با كثر اك  كوف طوؿ مكة ك عرضها اقل من طوؿ البلد ا٤بطلوب ٠بت القبلة فیو كعرضو اك ا كي
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وف عرضها كن فیها تساكم العرضْب فاما اف يكس اك يتساكی الطوالف كال ٲبكثر اك بالعكل كعرضها ا اق
اف كثر فهذه ٜبانیة اقساـ، فنقوؿ: اذا  كثر اك تساكم العرضات ك طو٥با اقل اك ا كوف عرضها ا كاقل اك ي

ن ٧بیط الدائرة وف البلد شرقیا مشالیا فعد مكطوؿ مكة ك عرضها اقل من طوؿ البلد ك عرضو باف ي
ا٥بندية من نقطٍب ا١بنوب كالشماؿ الی ا٤بغرب بقدر ما بْب الطولْب ك من نقطٍب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب الی 

ل من النهاتْب ٖبط مستقیم يوازم خط نصف النهار ك خط كا١بنوب بقدر ما بْب العرضْب كصل بْب  
مستقیما فهوعلی صوب القبلة تقريبا االعتداؿ ك اخرج من الدائرة ا٥بندية الی نقطة تقاطع ا٣بطْب خطا 

غربیا مشالیا منها فهي ال  وف البلدكثر باف يكاف طوؿ مكة فقط ا كلك اذا  ذعلی ىذه الصورة كقس علی 
وف شرقیة جنوبیة عن البلد فعد من نقطٍب ا١بنوب ك الشماؿ الی ا٤بشرؽ بقدر ما بْب الطولْب ك٧بالة ت

ك ا٤بغرب الی ا١بنوب بقدر ما بْب العرضْب لوقوعها جنوبیة لوقوع مكة شرقیة عنو ك من نقطٍب ا٤بشرؽ 
ز الدائرة الی نقطة تقاطع ا٣بطْب فهوعلی جنوب القبلة علی كعنو كنصل ما بینهما ايضا فنخرج من مر 

ثر فنعد نقطٍب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب الی الشماؿ بقدر ما كاف طوؿ مكة اقل ك عرضها ا كىذه الصورة، كاف  
بلد جنوبیا عنها ك نعد من نقطة الشماؿ كا١بنوب الی ا٤بغرب بقدر ما بْب الطولْب وف الكبْب العرضْب ل

وف البلد شرقیا منها ىذه صورة ثالثة ك اذا اتقنت ىٔوالء الثالثة فقس علیها ما بقي من الصور، ك٤با  كل
درجة ك عرضو احدی كنصف ( 105) من القسم االكؿ الف طولو مائة ك ٟبس 1088اف موضع اقامتناك

اف طوؿ مكة سبع ك ٜبانوف درجة ك عشر دقیقة ك عرضها احدی ك عشركف درجة كالثوف درجة ك٤با  ك ث
ك اربعوف دقیقة فنعد من نقطٍب الشماؿ كا١بنوب الی ا٤بغرب ٜبا٘ب عشرة درجة تقريا كىو الفضل ما بْب 

ما بْب العرضْب الطولْب ك من نقطٍب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب الی ا١بنوب اربع عشرة درجة تقريبا كىو الفضل 
ونتنا اخر االقلیم كوف قبلتنا ما بْب ا٤بغرب كا١بنوب ك مقاـ سكتنا مشإب مشرقي فتنو كالف مقاـ س

انت ا١ببهة كنهم يصلوف الی ا٤بغرب، ك٤با  كوف غربیة ك لكوف البتة مائلة الی ا١بنوب كال تكالثالث فت
اف كاـ فلهذا جازت صالهتم، اما سوف بعض اجزائها متوجهنا الی شطر ا٤بسجد ا٢بر كال قوسیا فیكش

اف ُب جهة الشماؿ من كینبغي ٤بن  فعبة ُب االقلیم الثا٘ب ايضا كاالقلیم الثا٘ب فقبلتهم جهة ا٤بغرب الف ال
  1089االقلیم الثا٘ب اف ٲبیلوا الی جهة ا١بنوب بقدر عركض بلدااهم،

                                       
  ګواټٌ  1088
لقداٌب بتحقیق تاـ من علم الرياضي ُب شاف القبلة يقوؿ اضعف تالمیذ الشارح الضیاءالكوثرم نورا مرقده   1089

لكن ذىب كفِب كٓب يبق الذين يفهموف هبذا التحقیق  كلیتهم كانوا احیاءا كلقد صدؽ النيب صلي ا علیو 
 كسلم اف ا يقبض العلم بقبض العلماء  )الضیاءالكوثرم(
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ىذا  ن شرقوا اك غربوا(كوؿ ك لقولو )لقوؿ النيب صلی الو علیو كسلم ال تستقبلوا القبلة بغائط اك ب
ك هبذا استدؿ ابو حنیفة حیث سوی بْب الصحاری ك االبنیة ايضا ك ا٤بنع  1090التعلیق كصلو النسائي

، كقاؿ الشافعي  1091الجل تعظیم القبلة كىو سواء ُب الصحارم ك االبنیة ك بو قاؿ اٞبد ُب ركاية
تاب ككقد مر ىذا البحث ُب   1092ء ال ُب البنیافكمالك ٰبـر استقباؿ القبلة بالغائط اك البوؿ ُب الصحرا

یعلم من حديث الباب اف قبلة اىل ا٤بدينة لیس ُب ا٤بشرؽ كال ُب ا٤بغرب بل قبلتهم ما بْب فالوضوء 
ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب ٤با ركی الَبمذم باسناده عن ايب ىريرة رضي ا تعالٰی عنو قاؿ قاؿ النيب صلی  علیو 

ٍب قاؿ الَبمذم كقد ركم عن غّب كاحدو من اصحاب النيب  ٤1093بغرب قبلةكسلم ما بْب ا٤بشرؽ ك ا
صلی  علیو كسلم ما بْب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب قبلة منهم عمر بن ا٣بطاب ك علي بن ايب طالب كابن 

كقاؿ اٞبد بن خالد الذىيب قوؿ عمر بن ا٣بطاب ما بْب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب قبلة قالو ’’، 1094عباس
 لتو مثل قبلة ا٤بدينة فهوُب سعة ما بْب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب ك لسائر البلداف من السعةانت قبكبا٤بدينة فمن  

 .1095‘‘لكذلك بْب الشماؿ ك ا١بنوب ك ٫بو ذُب القبلة مثل 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا سفیاف، قاؿ: حدثنا الزىرم، عن عطاء بن يزيد اللیثي، حدثن - 394
إذا أتیتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، كال »عن أيب أيوب األنصارم، أف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

قبل القبلة فقدمنا الشأـ فوجدنا مراحیض بنیت »قاؿ أبو أيوب: « تستدبركىا كلكن شرقوا أك غربوا
، كعن الزىرم، عن عطاء، قاؿ: ٠بعت أبا أيوب، عن النيب صلى ا « فننحرؼ، كنستغفر ا تعأب

 علیو كسلم مثلو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
، 21رقم ا٢بديث:  ،القبلة عند ا٢باجةالنهي عن استدبار كتاب الطهارة، ،22: 1سنن النسائي انظر:   1090

 128: 4 عمدة القارم،  264، رقم ا٢بديث: باب االستطابةصحیح مسلم، كتاب الطهارة، 
 277: 2عمدة القارم    1091
 22: 1حاشیة السیوطي علی سنن النسائي  ، 154: 3شرح النوكم علی مسلم  انظر:   1092
 1011، رقم ا٢بديث: 323: 1 ونن ابن ماجس   1093
 344نن الَبمذم، ابواب الصالة، باب ما جاء اف بْب ا٤بشرؽ ك ا٤بغرب قبلة، رقم ا٢بديث: س  1094

 حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 128: 4عمدة القارم   1095
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ئونث ك ٠بیت بساـ بن نوح علیو السالـ النو اكؿ من نز٥با فجعلت السْب  ر ككقولو )فقدمنا الشاـ( يذ 
 1096شینا تغیّبا للفظ االعجمي )مراحیض( ٝبع مرحاض كىو البیت ا٤بتخذ لقضاء ا٢باجة ك ترٝبتو

سر القاؼ االكلی ك فتح الباء االكلی ام مقابلها، قولو )فننحرؼ ك نستغفر ا( لعل ك)ًقبىل القبلة( ب
نحرؼ عن تلك ا٤براحیض كال نتغوط فیها، اك ا٤بعنی فننحرؼ عن جهة القبلة ك نستغفر ا ٤بن معناه فن

بناىا اك نستغفر ا النفسنا لعدـ حصوؿ اال٫براؼ التاـ، قولو )ك عن الزىرم عن عطاء قاؿ ٠بعت ابا 
 اف ُب الطريق یاف عن الزىرم يعِبفايوب عن النيب صلی  علیو كسلم مثلو( عطف علی قولو حدثنا س

االكؿ عنعن ]عنعن بوزف دحرجى، ام ركی الزىرم ا٢بديث بلفظ عن فالف عن فالف اْب، فجعل الشارح 
ذا عنعن يعنعن عنعنةن[ الزىرم عن عطاء عن ايب ايوب، كقوال مصنوعیا من الرباعي ا٤برجد تصريفو ى

رما٘ب السماع اقوی من كقاؿ الكُب الثا٘ب قاؿ عطاء ٠بعت ابا ايوب ك السماع اقوی من العنعنة، ك ’’
ن فیو ضعف من كای ُب الطريق االكؿ اف النيب صلی  علیو كسلم ل 1097العنعنة كىي اقوی من اف
ن ىذا ا٢بديث هبذا الطريق مسند ُب مسند اسحاؽ بن راىويو عن كل 1098‘‘جهة التعلیق عن الزىرم

 یاف الی اخره فال ضعف فیو.فس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قول اهلل تعالى: }واتخذوا من مقام إبراىیم مصلى{
حدثنا ا٢بمیدم، قاؿ: حدثنا سفیاف، قاؿ: حدثنا عمرك بن دينار، قاؿ: سألنا ابن عمر عن  - 395

الصفا كا٤بركة، أيأٌب امرأتو؟ فقاؿ: قدـ النيب صلى ا علیو  رجل طاؼ بالبیت العمرة، كٓب يطف بْب
، كقد كاف لكم « فطاؼ بالبیت سبعا، كصلى خلف ا٤بقاـ ركعتْب، كطاؼ بْب الصفا كا٤بركة»كسلم، 

 ُب رسوؿ ا أسوة حسنة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قولو ك اٚبذكا من مقاـ ابراىیم مصلی
بلفظ االمر علی ا٤بشهورة ك قرئ بلفظ ا٤باضي، كاختلفوا ُب مقاـ ابراىیم فقاؿ ابن عباس ىو ا٢بـر  

كقاؿ السدم ا٤بقاـ ا٢بجر الذم كضعتو زكجة ا٠باعیل علیو السالـ ٙبت قدـ ابراىیم علیو ’’، 1099لوك

                                       
 [ ټټۍ ]پاخانو،  1096
 57: 4الكواكب الدرارم    1097
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ك ضعفو ك رجح غّبه، كقاؿ الرازم ُب تفسّبه ٤با طاؼ  1100اه القرطيبكتی غسلت راسو حالسالـ ح
النيب صلی  علیو كسلم قاؿ لو عمر رضي ا تعالٰی عنو )ىذا مقاـ نبینا( ابراىیم علیو السالـ قاؿ نعم 

عن ك حكی ابن بطاؿ  1102فانزؿ ا ﴿ك اٚبذكا من مقاـ ابراىیم مصلی﴾ 1101قاؿ افال نتخذه مصلی
]ام موضع دعاء[ من صلیت ٗبعنی  1103ابن عباس، كاختلفوا ُب تفسّب مصلی فقاؿ ٦باىد ميدعنی

كقاؿ قتادة ك السدم امركا اف يصلوا عنده مع اف الفرض التوجو الی  1104دعوت، كقاؿ ا٢بسن قبلة
قبل كقد صلی رسوؿ  صلی  علیو كسلم خارجها، كقاؿ ىذه القبلة كٓب يست 1105البیت ال الی ا٤بقاـ

 ، 1106‘‘ا٤بقاـ حْب صلی داخلها
م ُب رسوؿ  اسوة حسنة( ام ما ٙبلل كاف لكقولو )ك صلی خلف ا٤بقاـ( فیو ا٤بطابقة للَبٝبة )كقد  

بن عمر یجب التاسي بو، ك االسوة ىي القدكة فجواب افرسوؿ  صلی  علیو كسلم قبل السعي 
 .لعمرك بن دينار باالشارة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 «ال يقربنها حٌب يطوؼ بْب الصفا كا٤بركة»كسألنا جابر بن عبد ا، فقاؿ:  - 396

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )ك سالنا جابر بن عبد ا ايضا( مقولة عمرك بن دنیار، فجواب جابر صريح ُب النهي عنو، كا٭با 

 خص اتیاف ا٤براة النو من اعظم ارمات.
ك يستنبط منو اف السعي كاجب ُب العمرة كفیو اف الطواؼ سبعة اشواط، كفیو الصالة خلف ا٤بقاـ ’’

 1109، كقیل تابعة للطواؼ فاف فرضا ففرض كاف كاجبا فواجبة1108كقیل كاجبة 1107ىي سنةفقیل 
                                       

 113: 2تفسّب القرطيب    1100
، دار احیاء 44: 4مفاتیح الغیب = التفسّب الكبّب، ٧بمد بن عمر، فخر الدين الرازم، ابو عبد ا،    1101

 ق1420الَباث العريب، بّبكت، الطبعة الثالثة، 
 125: 2سورة البقرة    1102
 20: 7كوثر ا٤بعا٘ب   ، 288: 11امع الصحیح التوضیح لشرح ا١ب انظر:   1103
 508: 3ٙبفة االحوذم  ، 60: 5نیل االكطار  ، 499: 1فتح البارم البن حجر  انظر:   1104
 56: 2شرح البخارم البن بطاؿ    1105
 130: 4عمدة القارم   1106
 [221: 2ىذا قوؿ القاضي ابو ٧بمد ]ا٤بنتقی شرح ا٤بوطا    1107
 [221: 2ید ]ا٤بنتقی شرح ا٤بوطا ىذا قوؿ القاضي ابو الول   1108
 175: 8شرح النوكم علی مسلم    1109
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، قاؿ القسطال٘ب فیو الرد علی من قاؿ انو ٰبل من ٝبیع ما ٰبـر علیو ٗبجرد الطواؼ كىو مركم 1110‘‘
  .رضي ا تعالٰی عنوعن ابن عباس 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن سیف يعِب ابن سلیماف، قاؿ: ٠بعت ٦باىدا، قاؿ: أٌب  - 397

ابن عمر فقیل لو: ىذا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم دخل الكعبة، فقاؿ ابن عمر: فأقبلت كالنيب 
كأجد بالال قائما بْب البابْب، فسألت بالال، فقلت: أصلى النيب صلى ا صلى ا علیو كسلم قد خرج 
نعم، ركعتْب، بْب الساريتْب اللتْب على يساره إذا دخلت، ٍب خرج، فصلى »علیو كسلم ُب الكعبة؟ قاؿ: 

 «ُب كجو الكعبة ركعتْب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عبة( ك ذا عند فتح مكة كٓب ٰبـر ُب تلك ا٤برة ك ذا من خصوصیات تلك ا٤برة الاها حل كقولو )دخل ال
 لو ساعة من النهار، 

اية عن ا٢باؿ ا٤باضي، كم الواحد حكقولو )اتی ابن عمر( بصیغة اجملهوؿ، قولو )كاجد( علی صیغة ا٤بت
ن ٥با حینئذو اال باب كاحد اك كعبة ٓب يكرما٘ب: ام مصراعي الباب اذ الكقاؿ ال’’ البابْب( قولو )بْب

اف ُب زماف ركاية الراكم ٥با كانو   اف من البابْب ٥با ُب زمن ابراىیم علیو السالـ اككلك باعتبار ما  ذاطلق 
ة ا٢بموم ك اجد بالال قائما بْب ، كُب ركاي1111‘‘باباف الف ابن الزبّب رضي ا تعالٰی عنو جعل ٥با بابْب

 الناس، 
قولو )علی يساره( ام علی يسار الداخل بقرينة اذا دخلت علی سبیل االلتفات اكالضمّب راجع الی 

عتْب ككفیو جواز دخوؿ البیت ك استحباب الصالة فیها ر ’’البیت، كُب ركاية علی يسارؾ كىو ا٤بناسب، 
يث علی االخذ بركاية بالؿ النو مثبت ك معو زيادة علم فوجب الخبار بالؿ، قاؿ النوكم اٝبع اىل ا٢بد

عبة اغلقوا الباب ك اشتغلوا بالدعاء كاسامة فسببو ااهم ٤با دخلوا الك، كاما نفي من نفی  1112ترجیحو
فرای اسامة النيب صلی  علیو كسلم يدعو فاشتغل ىو ايضا بالدعاءُب ناحیة من نواحي البیت ك 

كسلم ُب ناحیة اخری ك بالؿ قريب منو ٍب صلی النيب صلی  علیو كسلم فراه  رسوؿ  صلی  علیو
بالؿ لقربو كٓب يره اسامة لبعده مع خفة الصالة ك اغالؽ الباب ك اشتغالو بالدعاء ك جاز لو نفیها عمال 

عا بظنو، كقاؿ بعض العلماء ٰبتمل انو صلی  علیو كسلم دخل البیت مرتْب فمرة صلی فیو ك مرة د
                                       

 131: 4عمدة القارم   1110
 131: 4عمدة القارم  ، 59: 4الكواكب الدرارم انظر:   1111
 82: 9شرح النوكم علی مسلم    1112
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، كُب الدارقطِب من حديث ابن عباس قاؿ دخل رسوؿ  صلی  1113فلم يصل كٓب تتضاد االخبار
عتْب ٍب قاؿ ىذه كعتْب ٍب خرج فصلی بْب الباب ك ا٢بجر ر كعلیو كسلم البیت فصلی بْب الساريتْب ر 

عدد ، فهذا ا٢بديث يدؿ علی ت1115‘‘ 1114القبلة ٍب دخل مرة اخری فقاـ فیو يدعو ٍب خرج كٓب يصل
 .الواقعة ك ادثوف ذىبوا الی الَبجیح دكف التطبیق ك ا١بمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٠بعت  حدثنا إسحاؽ بن نصر، قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، أخربنا ابن جريج، عن عطاء، قاؿ: - 398

ابن عباس، قاؿ: ٤با دخل النيب صلى ا علیو كسلم البیت، دعا ُب نواحیو كلها، كٓب يصل حٌب خرج 
 «ىذه القبلة»منو، فلما خرج ركع ركعتْب ُب قبل الكعبة، كقاؿ: 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)ىذه القبلة( االشارة الی  1116‘‘وفكبضم القاؼ كٯبوز ُب الباء الضم ك الس’’عبة( كبل القولو )ُب قي 

عبة ك بالؿ يثبتو ك كعبة كىذه الركاية عن ابن عباس تنفي صالتو صلی  علیو كسلم داخل الكال
عباس يركم عن اسامة كقد علمت ما فیو  بركايتو اخذكا النو يثبتو ك الَبجیح للمثبت ال للناُب، كالف ابن

 رنا ثانیا لاليقاظ.كن ذ كیما قبل لفكالنو ٰبتمل تعدد الواقعة كقد فرغنا عنو 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب التوجو نحو القبلة حیث كان
 «استقبل القبلة ككرب»اؿ أبو ىريرة: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: كق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 افكباب التوجو ٫بو القبلة حیث  

ما يعلم كیصلي علی راحلتو حیث توجهت بو  فلنوافل ام ُب السفر ك ا٢بضر كىذا ُب الفريضة كاما ُب ا 
من ا٢بديث الثا٘ب ١بابر ُب ىذا الباب )كقاؿ ابو ىريرة قاؿ النيب صلی  علیو كسلم استقبل القبلة ك  

                                       
 [533: 2شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا  ،57: 2شرح البخارم البن بطاؿ انظر: ىذا قوؿ ا٤بهلب ]   1113
باب صالة النيب صلى ا علیو كسلم ُب الكعبة كتاب العیدين،   ،394: 2سنن الدار قطِب  انظر:  1114

، ابواب سجود التالكة، 465: 2، السنن الكربل للبیهقي 1749رقم ا٢بديث:  ،كاختالؼ الركايات فیو
 3792باب الصالة ُب الكعبة، رقم ا٢بديث: 

 نظر ]ا٤برجع السابق[حكم ا٢بديث: قاؿ البیهقي: ُب ثبوت ا٢بديث  
 132: 4عمدة القارم   1115
 134: 4عمدة القارم   1116
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لك تقرير ذقیل ا٤براد ب’’، 1117‘‘تاب االستیذافكطرؼ حديث ُب قصة ا٤بسئ ُب صالتو ُب  ’’رب( ك
م من شاىد البیت كجوب مواجهة عینو جزما كقیل ا٤براد اف ح، ك 1118م االنتقاؿ عن بیت ا٤بقدسكح

لو كال مكة كال ا٤بسجد الذم ك، كقیل ا٤براد اف الذم امرًب باستقبالو لیس ىو ا٢بـر  1119ٖبالؼ الغائب
عبة ام ىذا موقف االماـ ك ئويده ما ركاه البزار كعبة نفسها، اك االشارة الی كجو الكعبة بل الكحوؿ ال

 .ذا ُب الفتحك 1120‘‘ بن حبشي ا٣بثمي من ٝبیع جهاتومن حديث عبد ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد ا بن رجاء، قاؿ: حدثنا إسرائیل، عن أيب إسحاؽ، عن الرباء بن عازب رضي ا  - 399
عنهما، قاؿ: " كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم صلى ٫بو بیت ا٤بقدس، ستة عشر أك سبعة عشر 

: }قد نرل تقلب شهرا، ككاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ٰبب أف يوجو إٔب الكعبة، فأنزؿ ا
عن  م{ن الناس، كىم الیهود: }ما كالى، فتوجو ٫بو الكعبة "، كقاؿ السفهاء مكجهك ُب السماء{

كا٤بغرب يهدم من يشاء إٔب صراط مستقیم فصلى مع النيب صلى  الٍب كانوا علیها، قل  ا٤بشرؽقبلتهم 
ا علیو كسلم رجل، ٍب خرج بعد ما صلى، فمر على قـو من األنصار ُب صالة العصر ٫بو بیت 

و ٫بو الكعبة، فتحرؼ ا٤بقدس، فقاؿ: ىو يشهد: أنو صلى مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، كأنو توج
، حٌب توجهوا ٫بو الكعبة  القـو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك الشاؾ ىو الرباء ك ركاه ابو عوانة ستة عشر بال شك ’’قولو )ستة عشر شهرنا اك سبعة عشر شهرنا( 

كُب ركاية  1122ريا بن ايب زائدةكك النسائي من ركاية ز  1121ذا ُب ركاية مسلم من ركاية االحوصكك 
عن ابن عباس سبعة عشر، كنص النوكم علی صحة ستة عشر ، ك القاضي  1124ك الطربا٘ب 1123اٞبد

                                       
 25: 1فتح البارم البن حجر    1117
، ادارة البحوث العلمیة ك 395: 2مرعاة ا٤بفاتیح شرح مشكاة ا٤بصابیح،  عبید ا بن ٧بمد عبد السالـ،    1118

 ـ1984 .ق 1404الدعوة ك االفتاء، بنارس ا٥بند، الطبعة الثالثة 
 37: 7كوثر ا٤بعا٘ب     1119
 501: 1فتح البارم البن حجر    1120
 525، رقم ا٢بديث: 374: 1صحیح مسلم    1121
 489، رقم ا٢بديث: 243: 1سنن النسائي    1122
 ، ُب ىذه الركاية ستة عشر شهرا 2252، رقم ا٢بديث: 117: 4مسند اٞبد    1123
 12498، رقم ا٢بديث: 68: 12ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب    1124
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ك ا١بمع بینهما اف من جـز  1125علی صحة سبعة عشر، كقاؿ بو اسحاؽ كابن ا٤بسیب كمالك بن انس
ذ من شهر القدـك ك شهر التحويل شهرنا ك الغىی االياـ الزائدة فیو، ك من جـز بسبعة بستة عشر اخ

اف ُب كلك اف قدـك النيب صلی  علیو كسلم ا٤بدينة  ذعشر عدٮبا معا، ك من شك تردد فیهما، ك 
اف التحويل ُب نصف شهر رجب ُب السنة الثانیة علی الصحیح ك بو كشهر ربیع االكؿ بال خالؼ ك  

ٜبانیة عشر شهرنا، ك  1127كابن ماجو 1126ا١بمهور ك جاءت فیو ركايات اخری، ففي سنن ايب داكد جـز
حكی اب الطربم ثالثة عشر شهرنا، كُب ركاية اخری سنتْب ك اغرب منهما تسعة اشهر ك عشر اشهر 

 ذا ُب العیِب، ك 1128‘‘كٮبا شاذاف
ما كك بیانو  ’’هوؿ ام ئومر بالتوجو الیها عبة( بصیغة اجملكاف رسوؿ  ٰبب اف يوجو الی الكقولو )ك  

ثر كاخرجو الطربم ك غّبه عن ابن عباس قاؿ ٤با ىاجر النيب صلی  علیو كسلم الی ا٤بدينة ك الیهود ا 
اىلها يستقبلوف بیت ا٤بقدس امره ا اف يستقبل بیت ا٤بقدس ففرحت الیهود فاستقبلها سبعة عشر 

شهرنا
اف يدعو ك ينظر الی كعلیو كسلم ٰبب اف يستقبل قبلة ابراىیم فاف رسوؿ  صلی  ك، ك  1129

عبة الف الیهود قالوا ٱبالفنا ٧بمد كاف ٰبب اف يتحوؿ الی الكالسماء فنزلت، ك من طريق ٦باىد قاؿ ا٭با  
ك يتبع قبلتنا فنزلت، ك ظاىر حديث ابن عباس ىذا اف استقباؿ بیت ا٤بقدس ا٭با كقع بعد ا٥بجرة الی 

اف النيب صلی  علیو كسلم يصلي ٗبكة ٫بو بیت كن اخرج اٞبد من كجو اخر عن ابن عباس  كا٤بدينة ل
وف امر صلی  علیو كسلم ٤با ىاجر اف كن باف يكك ا١بمع بینهما ٩ب 1130عبة بْب يديهاكا٤بقدس ك ال

                                                                                                              
٦بمع الزكائد ] ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب الكبّب كالبزار، كرجالو رجاؿ الصحیح.م ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: حك 

 [12 :2كمنبع الفوائد 
 449: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   1125
 . ُب ىذه الركاية ثالثة عشر شهرا507، رقم ا٢بديث: 140: 1ايب داكد سنن    1126

 [ 430: 2 حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد 
 1010، رقم ا٢بديث:  322: 1سنن ابن ماجو    1127

 [ 97: 1حكم ا٢بديث: كُب إسناده ابو بكر بن عیاش كىو سیئ ا٢بفظ ]فتح البارم  
 135: 4عمدة القارم   1128
 138: 3تفسّب الطربم    1129
، ا٤بعجم  2991رقم ا٢بديث:  مسند بِب ىاشم، مسند عبد ا بن العباس،،136: 5مسند اٞبد انظر:   1130

، مسند ابن عباس، رقم 107: 11، مسند البزار 11066، رقم ا٢بديث: 67: 11الكبّب للطربا٘ب، 
  4825ا٢بديث: 
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 يستمر علی الصالة الی بیت ا٤بقدس، ك اخرج الطربا٘ب من طريق ابن جريج قاؿ صلی النيب صلی 
عبة ٍب صرؼ الی بیت ا٤بقدس كىو ٗبكة فصلی ثالث حجج ٍب ىاجر كعلیو كسلم اكؿ ما صلی الی ال

عبة، فقولو ُب ا٢بديث االكؿ البن كفصلی الیو بعد قدكمو ا٤بدينة ستة عشر شهرنا ٍب كجهو ا الی ال
لطربم عن عبد الرٞبن عباس امره ا يرد قوؿ من قاؿ انو صلی الی بیت ا٤بقدس باجتهاد، كقد اخرجو ا

بن زيد بن اسلم كىو ضعیف، ك عن ايب العالیة انو صلی  علیو كسلم صلی الی بیت ا٤بقدس يتالف 
 ذا ُب الفتح، ك 1132‘‘وف اال بتوقیفككىذا ال ينبغي اف ي 1131تابكاىل ال

الركاية قولو )فصلی مع النيب صلی  علیو كسلم رجل( كىو عباد بن بشر، كُب ركاية رجاؿ فعلی ىذه 
ضمّب خرج راجع الی ما دؿ علیو رجاؿ اك معناه ٍب خرج خارج منهم اك بعض اكلئك الرجاؿ علی 

)ىو  1133تقدير مضاؼ، قولو )ُب صالة العصر ٫بو بیت ا٤بقدس( كُب ركاية يصلوف ٫بو بیت ا٤بقدس
لم كصیغة ا٤بتيشهد( اراد نفسو اما بطريق االلتفات اك بطريق التجريد، كُب باب االٲباف بلفظ اشهد ب

المو با٤بعِب، كُب ركاية اخری ُب صالة الصبح ك التطبیق ككىويدؿ علی انو ُب ىذا ا٤بقاـ نقل الراكم  
اف اىل قباء خارج ا٤بدينة كصل كاف ُب ا٤بدينة كصل ا٣برب الیهم ُب صالة العصر ك٤با  كبینهما اف من  

 .ن االٲبافالة مث فیو ُب باب الصالیهم ُب صبح يـو الثا٘ب كقد مر البح
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ بن أيب عبد ا، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن أيب كثّب،  - 400
كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي »، قاؿ: عن ٧بمد بن عبد الرٞبن، عن جابر بن عبد ا

 «على راحلتو، حیث توجهت فإذا أراد الفريضة نزؿ فاستقبل القبلة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كيدؿ ا٢بديث علی عدـ ترؾ استقباؿ القبلة ُب ’’كف لفظة بو قولو )حیث توجهت بو( كُب ركاية بد
لك ٘بوز الفريضة علی الدابة بعذر ك من ذكك  1134‘‘ن رخص ُب صالة ا٣بوؼكالفريضة كعلیو االٝباع ل

انت االرض ندية كاف الطْب ٕبیث يصیب كجهو كاما اذا  كاننا يابسنا ك  كاالعذار ا٤بطر اذا ٓب ٯبد م

                                                                                                              
٦بمع الزكائد ] ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب الكبّب كالبزار، كرجالو رجاؿ الصحیح.حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  

 [12 :2كمنبع الفوائد 
 138: 3تفسّب الطربم    1131
 502: 1تح البارم البن حجر ف   1132
  [503: 1]فتح البارم البن حجر  .ىذا ُب ركاية الكشمهیِب  1133
 504: 1فتح البارم البن حجر    1134
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اف اك فرضنا فمشركط بشرط كالفتاكی، كاما جواز الصالة علی الدابة نفال   ذا ُب خالصةكیصلي ىناؾ  ف
ا لو نزؿ ال ٲبكاف تسّب بنفسها كاما اذا سّبىا صاحبها فال ٘بوز، ك من االعذار   نو كوف الدابة ٝبوحن

بو، كا٣بوؼ من السبع، كٯبوز النفل كبّبا اال ٯبد من ير كونو شیخا  كوب، ك منها اللص ك ا٤برض ك  كالر 
لی الدابة سواء افتتح  الی القبلة اكال خالفنا للشافعي فانو يشَبط عنده التوجو الی القبلة عند االفتتاح، ع
كقاؿ ابن بطاؿ كىو شارح قدٙب للبخارم عآب جلیل علی مذىب اٞبد: قاؿ استحب اٞبد بن حنبل ’’

 1135‘‘ك ابو ثور اف يفتتحها متوجهنا الی القبلة ٍب ال يبإب حیث توجهت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عثماف، قاؿ: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراىیم، عن علقمة، قاؿ: قاؿ عبد ا  - 401
فلما سلم قیل لو: يا رسوؿ  -نقص قاؿ إبراىیم: ال أدرم زاد أك  -صلى النيب صلى ا علیو كسلم 

، قالوا: صلیت كذا ككذا، فثُب رجلیو، كاستقبل القبلة، « كما ذاؾ»ا، أحدث ُب الصالة شيء؟ قاؿ: 
إنو لو حدث ُب الصالة شيء لنبأتكم بو، »كسجد سجدتْب، ٍب سلم، فلما أقبل علینا بوجهو، قاؿ: 

نسیت فذكرك٘ب، كإذا شك أحدكم ُب صالتو،  كلكن إ٭با أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسوف، فإذا
 «فلیتحر الصواب فلیتم علیو، ٍب لیسلم، ٍب يسجد سجدتْب

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)احدث شي( ام من الوحي يوجب تغیّب  ما قاؿ ا٢بمیدم انو زادكقولو )زاد اك نقص( كالصحیح  

الصالة بالزيادة  اك النقصاف )فثنی( ام عطف ام جلس كهیئة القعود للشتهد )رجلو( كُب ركاية رجلیو، 
)كا٭با انا بشر(  1136م بو( ام با٢بدكث دؿ علیو لو حدث مثل ﴿اعدلوا ىو اقرب للتقوی﴾كقولو )نبات

لیهم السالـ ُب االفعاؿ كعلی عدـ تاخّب البیاف عن ك ا٢بديث داؿ علی جواز السهو من االنبیاء ع
 كقت ا٢باجةك ا٤بطابقة ُب قولو فثنی رجلیو، 

لمة علی اللٍب كام بانیا علیو كلوال تضمْب االٛباـ معنی البناء ٤با صح ىنا استعماؿ  ’’قولو )فلیتم علیو( 
خذ بالیقْب مذىب لالستعالء ك قصد الصواب ُب البناء علی غالب الظن مذىب ايب حنیفة ك اال

الـ الصالح الصالة ال يفسد الصالة، كقاؿ الشافعي ك كك استدؿ مالك بو اف تعمد ال 1137‘‘الشافعي
كقاؿ الشافعي ك اصحابو ك من تابعهم ’’الـ كالسالـ ساىیا ُب الصالة ال يبطل الصالة، كاصحابو اف ال

لم ككانو فیها افسد صالتو فاف تالـ كىو يعلم انو ٓب يتم كمن اصحاب مالك كغّبىم اف من تعمد ال
                                       

 137: 4عمدة القارم   1135
 8: 5سورة ا٤بائدة   1136
 138: 4عمدة القارم   1137
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ا اذا  كك اٝبعوا علی اف ال 1138لم كىو يظن انو لیس ُب الصالة ال يبطل الصالةكناسیا اك ت الـ عامدن
لك الصالح الصالة انو يفسد الصالة اال ما ركم عن ذن كاف ا٤بصلي يعلم انو ُب الصالة كٓب يك

لك ذاالمور ا١بساـ ]ام العظاـ[ ٓب تفسد بلك من ذلم الحیاء نفس اك مثل كاالكزاعي انو قاؿ من ت
الـ ُب الصالة كك مذىب اصحابنا ا٢بنفیة انو ال ٯبوز ال’’، 1139‘‘صالتو، كىو قوؿ ضعیف ُب النظر

بّب ك التسبیح ك التهلیل ك قراءة القراف كىو مذىب ابراىیم النخعي ك قتادة ك ٞباد بن ايب كاال بالت
، ك احتجوا ٕبديث مسلم مطوال كفیو 1140‘‘ن اصحاب مالكسلیماف ك عبد ا بن كىب كابن نافع م

، 1141‘‘بّب ك قراءة القرافكالـ الناس ا٭با ىو التسبیح ك التكاف ىذه الصالة ال يصلح فیها شئ من  ’’
اف عامدنا كالـ ُب الصالة سواء  كايضا كىذا صريح ُب ٙبرٙب ال 1143ك النسائي 1142ذا اخرجو ابو داكدكك 

اف ٤بصلحة الصالة اك غّبىا فاف احتاج الی تنبیو اماـ ك ٫بوه سبح كاء  اك ناسیا ٢باجة اك غّبىا ك سو 
یق للنساء فالرجل ك صفقت ا٤براة لقولو علیو السالـ من نابو شئ ُب الصالة فلیقل سبحاف ا كا٭با التص

الـ ذم الیدين لرسوؿ  صلی كقاؿ الطحاكم اف ىذا ا٢بديث دؿ علی اف  ’’، 1144ك التسبیح للرجاؿ
اف قبل ٙبرٙب كلمو بو ُب حديث عمراف كابن عمر ك ايب ىريرة رضي ا تعالٰی عنهم  كو كسلم ٗبا   علی

ك ا٢بديث داؿ علی اف ’’انتهی، فال يتم استدالؿ مالك هبذا ا٢بديث،  1145‘‘الـ ُب الصالةكال
لیلی ك  ما ىو مذىب اصحابنا ا٢بنفیة، ك بو قاؿ ابراىیم النخعي كابن ايبكسجدٌب السهو بعد السالـ  

                                       
 ، بدكف الطبع كالتاريخ45: 1االقناع ُب الفقو الشافعي، علی بن ٧بمد ا٤باكردم،   1138
 139: 4عمدة القارم   1139
 140: 4عمدة القارم    1140
 537صحیح مسلم، كتاب ا٤بساجد ك مواضع الصالة، باب ٙبرٙب الكالـ ُب الصالة، رقم ا٢بديث:    1141
 930، رقم ا٢بديث: 244: 1سنن ايب داكد    1142

و " من "صحیح إسناده صحیح على شرط الشیخْب. كأخرجو أبو عوانة ُبحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
صحیح أيب ] حباف ُب "صحیحیهما" كابن ا١باركد طريق ا٤بصنف، كمسلم بأحد إسناديو، كابن خزٲبة ، كابن

 [88 :4داكد 
 1218، رقم ا٢بديث: 14: 3سنن النسائي    1143

 [172 :4البدر ا٤بنّب ]صحیح حكم ا٢بديث:  
شرح مشكل االثار  ،1203يث: صحیح البخاری، كتاب ا١بمعة، باب التصفیق للنساء، رقم ا٢بدانظر:   1144

 2600، رقم ا٢بديث: 448: 1شرح معا٘ب االثار  ، 1754، رقم ا٢بديث: 8: 5
 140: 4عمدة القارم  ، 2602، رقم ا٢بديث: 448: 1شرح معا٘ب االثار انظر:   1145
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یاف الثورم كىو مركم عن علي بن ايب طالب كسعد بن ايب كقاص ك عبد ا بن فا٢بسن البصرم ك س
مسعود ك عبد ا بن عباس ك عمار بن ياسر ك عبد ا بن الزبّب كانس بن مالك رضي ا تعالٰی 

سالـ، كالثانیة: ااها لو قبل الككحكی ابو ا٣بطاب عن اٞبد ركايتْب: احدٮبا اف السجود  ’’، 1146‘‘عنهم
، كىذا مذىب مالك ك ايب ثور، 1147‘‘انت لزيادةكانت لنقص ك بعد السالـ اف  كقبل السالـ اف  

لو عند اٞبد قبل السالـ اال ُب ا٤بوضعْب الذين كرد النص لسجودٮبا بعد السالـ ككُب ا٤بغِب السجود  ’’
لك يسجد لو قبل ذظنو، كما عدا  كٮبا: اذا سلم من نقص ُب صالتو اك ٙبری االماـ فبنی علی غالب

، كُب 1149‘‘، ك بو قاؿ سلیماف بن ايب داكد ك ابو خیثمة كابن ا٤بنذر1148السالـ نص بو ُب ركاية االثـر
عات ٙبری ك، ك ا٢بديث داؿ ايضا علی اف من شك ُب عدد الر 1150ا٥بداية كىذا ا٣بالؼ ُب االكلوية

نو كىو مذىب ايب حنیفة ك غّبه من اىل ك يبِب علی غالب ظ 1151لقولو علیو السالـ فلیتحر الصواب
وفة، كقاؿ الشافعي ك من تبعو يلزمو االقتصار علی االقل، كىذا ا٢بديث حجة علیهم، ك استدؿ كال

 1155كابن ماجو 1154ك النسائي 1153ك ابو داكد 1152الشافعي ك اتباعو با٢بديث الذم اخرجو مسلم
م فلم يدر اثالثنا صلی اـ كصلی احد  عن ايب سعید ا٣بدرم عن رسوؿ  صلی  علیو كسلم قاؿ اذا

اربعنا فلینب علی الیقْب ك يدع الشك ا٢بديث، ك اجاب عنو اصحابنا بانو ٧بموؿ علی ما اذا ٙبری كٓب 
 ْب.فيقع ٙبريو علی شئ ففیو يبنی علی االقل الف حديثو ُب الشك، ك الشك عبارة عن استواء الطر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ما جاء في القبلة، ومن لم ير اإلعادة على من سها، فصلى إلى غیر القبلة 

 «كقد سلم النيب صلى ا علیو كسلم ُب ركعٍب الظهر، كأقبل على الناس بوجهو ٍب أًب ما بقي »
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 باب ما جاء ُب القبلة ك من ٓب ير االعادة علی من سها فصلی الی غّب القبلة
ة ُب عٍب الظهر اْب( ىذا التعلیق قطعة من حديث ايب ىرير كقولو )كقد سلم النيب صلی  علیو كسلم ُب ر 

قصة ذم الیدين، ك ا٤بطابقة للَبٝبة ُب قولو فاقبل علی الناس بوجهو النو ُب ىذه ا٢باؿ داخل ُب 
 .القبلة مع انو ٯبب علیو االعادةما كُب ىذه ا٢باؿ ساهو مصلو الی غّب كالصالة ح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عمرك بن عوف، قاؿ: حدثنا ىشیم، عن ٞبید، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ عمر بن  - 402

ا٣بطاب رضي ا عنو، " كافقت ريب ُب ثالث: فقلت يا رسوؿ ا، لو اٚبذنا من مقاـ إبراىیم مصلى، 
[ كآية ا٢بجاب، قلت: يا رسوؿ ا، لو 125فنزلت: }كاٚبذكا من مقاـ إبراىیم مصلى{ ]البقرة: 

أمرت نساءؾ أف ٰبتجنب، فإنو يكلمهن الرب كالفاجر، فنزلت آية ا٢بجاب، كاجتمع نساء النيب صلى ا 
علیو كسلم ُب الغّبة علیو، فقلت ٥بن: )عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزكاجا خّبا منكن( ، فنزلت ىذه 

ابن أيب مرٙب، قاؿ: أخربنا ٰبٓب بن أيوب، قاؿ: حدثِب ٞبید، قاؿ: كحدثنا  اآلية " قاؿ أبو عبد ا:
 ٠بعت أنسا هبذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
فاسند ا٤بوافقة الی نفسو ال الی  نو راعی االدبكقولو )كافقت ريب( ىذا من قبیل القلب ام كافقِب ريب ل

الرب تعالی فانزؿ ا تعالی علی كفق ما رايت، قولو )ُب ثالث( ام ُب ثالث امور، كا٭با ٓب ئونث 
ر ابن العريب اف ا٤بوافقة ُب كّب ك التانیث، ك ذ كورنا جاز ُب العدد التذ كن مذ كالثالث الف التمیز اذا ٓب ي

( الصالة علی ا٤بنافقْب، ك منها 2اری بدر ك منها ُب منع )( اس1منها: ُب ) 1156احد عشر موضعنا
ر ما ُب ك(، ك ذ 4ك منها ما قاؿ عمر رضي ا تعالٰی عنو كافقت ريب ُب ثالث)’’( ٙبرٙب ا٣بمر، 3)

البخارم قاؿ ك نزلت﴿ك لقد خلقنا االنساف من ساللة من طْب﴾ الی قولو ﴿ٍب انشاناه خلقنا اخر﴾ 
( رضي ا 6لك، ك منها ُب شاف عائشة )ذكفنزلت   1157 احسن ا٣بالقْب﴾﴿تبارؾ ا (5فقلت انا )

من زكجكها فقاؿ ا تعالی قلت: افتنظر اف  فقاؿ يا رسوؿ ا تعالی عنها ٤با قاؿ اىل االفك ما قالوا
 .1159‘‘لكذفانزؿ ا  1158( ﴿سبحانك ىذا هبتاف عظیم﴾7) ربك دلس علیك فیها
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رؾ ما بقي قیل )ام قیل ُب ا١بواب( التخصیص ُب العدد اليدؿ علی فاف قیل: ٓب نص علی الثالث ك ت
ر الثالث لغرض، قولو )قلت( بدكف الفاء كُب ركاية فقلت بالدعاء، كنفي الزائد، ك ٰبتمل انو اعتنی بذ 

اف خّبا، كلو كاف للشرط فجزاءه مقدر ام لكلفظ لو  ’’( )لو اٚبذنا من مقاـ ابراىیم مصلی( 8قولو )
فال حاجة الی ا١بواب، قاؿ ابن الصانع كابن ىشاـ ىي قسم براسها ال ٙبتاج الی جواب  اف للتمِب ك
جواب لیت، كقاؿ بعضهم: ىي لو الشرطیة اشربت معنی كجواب الشرط كقد ئوتی لو ٔبواب منصوبنا  ك

 اية ا٢بجاب( كىي قولو ُب)ك  (9) التمِب، كقاؿ ابن مالك ىي لو ا٤بصدرية اغنت عن فعل التمِب، قولو
﴿يا ايها النيب قل الزكاجك ك بناتك ك نساء ا٤بٔومنْب يدنْب علیهن من جالبیبهن  1160‘‘سورة االحزاب

  1161اف ا غفورا رحیما﴾كلك ادنی اف يعرفن فال ئوذين ك  ذ
قولو )الرب( بفتح الباء صفة مشبهة من باب علم ك ٯبمع علی ابرار ك البار علی الربرة ك الرب ضد الفاجر 

كىي قصة عسل اخرج البخارم ُب تفسّب سورة البقرة ’’قولو )ُب الغّبة( ام ا٢بمیة ك االنفة كىو ا٤بائل، 
عن انس قاؿ قاؿ عمر كافقت ريب ُب ثالث فقلت يا رسوؿ  لو اٚبذت من مقاـ ابراىیم مصلی، ك 

عالی اية قلت يا رسوؿ  يدخل علیك الرب ك الفاجر فلو امرت امهات ا٤بٔومنْب با٢بجاب فانزؿ ا ت
ا٢بجاب قاؿ ك بلغِب معاتبة النيب صلی  علیو كسلم بعض نسائو فدخلت علیهن قلت اف انتهیًب اك 

صلى ا علیو  ن حتی اتیت احدی نسائو فقالت يا عمر اما ُب رسوؿ كلیبدلن ا رسولو خّبا من
ن كيبدلو ازكاجنا خّبا منن اف كما يعظ نساءه حتی تعظهن فانزؿ ا تعالی ﴿عسی ربو اف طلق كسلم

، ك اخرج ُب سورة التحرٙب عنو قاؿ قاؿ عمر رضي ا تعالٰی عنو اجتمع 1163االية 1162مسلمات﴾
ن اف يبدلو ازكاجنا خّبا كنساء النيب صلی  علیو كسلم ُب الغّبة علیو فقلت ٥بن عسی ربو اف طلق

ك فائدة ايراد ىذا ’’ايب مرٙب( ، كقیل ىي قصة مارية القبطیة )كقاؿ ابن 1165االية 1164‘‘ن فنزلتكمن
 ، 1166‘‘االسناد ما فیو من التصريح بسماع ٞبید من انس فامن من تدلیسو
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ام اسنادا ك متننا فهو من ركاية انس عن عمر ال من ركاية انس عن النيب صلی  علیو ’’قولو )هبذا( 
 .1167‘‘ور تصريح ٞبید بسماعو من انسككسلم، ك فائدة التعلیق ا٤بذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك بن أنس، عن عبد ا بن دينار، عن عبد ا  - 403

إف رسوؿ ا صلى ا علیو »ؿ: بن عمر، قاؿ: بینا الناس بقباء ُب صالة الصبح، إذ جاءىم آت، فقا
كسلم قد أنزؿ علیو اللیلة قرآف، كقد أمر أف يستقبل الكعبة، فاستقبلوىا، ككانت كجوىهم إٔب الشأـ، 

 «فاستداركا إٔب الكعبة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )بینا( اصلو بْب ك الفو لالطالؽ فبینا ك بینما ظرفا زماف ٗبعنی ا٤بفاجاة ك يضافاف الی ٝبلة، قولو 
ّب ك التانیث ك الصرؼ ك منعو ك االفصح ا٤بد، قولو )قراف( كىو ك)بقباء( ٯبوز فیو ا٤بد ك القصر ك التذ 

صیغة ماض اك بصیغة امر فعلی االيات، )فاستقبلوىا( اما ب 1168﴿قد نری تقلب كجهك ُب السماء﴾
االكؿ ضمّب الفاعل اما الی النيب صلی  علیو كسلم ك اصحابو كاما الی اىل قباء، كعلی الثا٘ب: امر 

الـ الرجل كالـ عبد ا بن عمر ال من  كانت كجوىهم الی الشاـ( من  كالىل قباء باالستقباؿ )ك  
 قالو العیِب. 1170الـ الرجلكمن   وفك، ك ٰبتمل اف ت1169رما٘بكا٤بخرب بالقبلة قالو ال

ك يستنبط منو فوائد: منها اف امتو مامورة ٗبا امر بو النيب صلی  علیو كسلم، ك منها: قبوؿ خرب ’’
الـ من لیس كالواحد، ك منها: جواز تعلیم من لیس ُب الصالة من ىوفیها، ك منها: اف استماع ا٤بصلي  

، ك ا٤بطابقة 1171‘‘اـ الشرع فعلیو تبلیغوكما من احكلم حُب الصالة ال يضر صالتو، ك منها: اف من تع
عبة كاف  كحصلت من قولو لو ٚبذنا من مقاـ ابراىیم مصلی ُب ا١بزء االكؿ، كا٤براد من مقاـ ابراىیم ال

وف ا٤بطابقة للَبٝبة بتعلقو كاف عبارة عن ا٢بجر فتكاف عبارة عن ا٢بـر فا٢بـر قبلة لالفاقیْب، كاف  ك
ك ا٤بطابقة ُب ا١بزء الثا٘ب الاهم صلوا ُب اكؿ تلك الصالة الی القبلة ’’ال بنفس القبلة،  با٤بتعلق بالقبلة
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الناسي حیث ٓب ئومركا كا٤بنسوخة اللٍب ىي غّب القبلة الواجب استقبا٥با جاىلْب بوجوبو، ك ا١باىل  
 .1172‘‘باعادهتم صالهتم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن شعبة، عن ا٢بكم، عن إبراىیم، عن علقمة، عن عبد  - 404

« كما ذاؾ»ا، قاؿ: صلى النيب صلى ا علیو كسلم: الظهر ٟبسا، فقالوا: أزيد ُب الصالة؟ قاؿ: 
 رجلیو كسجد سجدتْبقالوا: صلیت ٟبسا، فثُب 

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 فاف قلت: ما كجو االحتجاج هبذا ا٢بديث؟ قلت: ىو’’قولو )فثنی رجلیو( قد مضی ىذا ا٢بديث قريبا، 

اف ُب غّب صالة فلما بنی علی صالتو باف انو  كنصرافو بعد السالـ  اف اقبالو علی الناس بوجهو بعد ا
م ا٤بصلي النو لو خرج من الصالة ٓب ٯبز لو اف يبنی علی ما مضی كاف ُب كقت استدبار القبلة ُب حك

 .1173‘‘منها فظهر هبذا اف من اخطا القبلة ال يعید
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب حك البزاق بالید من المسجد
حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل بن جعفر، عن ٞبید، عن أنس بن مالك، أف النيب صلى ا  - 405

إف »ؿ: علیو كسلم رأل ٬بامة ُب القبلة، فشق ذلك علیو حٌب رئي ُب كجهو، فقاـ فحكو بیده، فقا
أحدكم إذا قاـ ُب صالتو فإنو يناجي ربو، أك إف ربو بینو كبْب القبلة، فال يبزقن أحدكم قبل قبلتو، كلكن 

أك يفعل »ٍب أخذ طرؼ ردائو، فبصق فیو ٍب رد بعضو على بعض، فقاؿ: « عن يساره أك ٙبت قدمیو
 «ىكذا
عبد ا بن عمر، أف رسوؿ ا  حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن - 406

إذا كاف أحدكم »صلى ا علیو كسلم رأل بصاقا ُب جدار القبلة، فحكو، ٍب أقبل على الناس، فقاؿ: 
 «يصلي، فال يبصق قبل كجهو، فإف ا قبل كجهو إذا صلى

أـ  حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة - 407
 «رأل ُب جدار القبلة ٨باطا أك بصاقا أك ٬بامة، فحكو»ا٤بؤمنْب: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اـ ا٤بساجد فقاؿ:كاح اـ القبلة شرع ُب بیافكك٤با فرغ ا٤بٔولف من اح

                                       
 147: 4عمدة القارم   1172
 148: 4عمدة القارم   1173
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 باب حك البزاؽ بالید من ا٤بسجد
كىي ما ٱبرج من الصدر كىو البلغم اللزج ك البصاؽ ما ٱبرج من الفم ك ’’قولو )٬بامة( كىي النخاعة 
، كقیل النخاعة بالعْب من الصدر ك النخامة با٤بیم من الراس، قولو 1174‘‘ا٤بخاط ما يسیل من االنف

، قولو )حتی رای ُب كجهو( ام شوىد اثر 1175‘‘ئط الذم من جهة القبلةام ُب ا٢با’’)ُب القبلة( 
 .فغضب حتی اٞبر كجهو 1176ا٤بشقة ُب كجهو كُب االدب فتغیظ علی اىل ا٤بسجد كُب النسائي

ا٤بناجاة ك النجوی ىو السر بْب االثنْب ناجیتو ساررتو كىذا ا٤بعنی ال يتصور ُب ’’قولو )فانو يناجي ربو( 
الـز ا٤بناجاة ام ارادة ا٣بّب  الـ ٧بسوسنا من ا تعالی، فا٤براد منو ا٤بعنی اجملازم كىوكحقو تعالی اذ ال  

ار ك  كىو من باب التشبیو باف شبو العبد كتوجهو الی ا تعالی ُب الصالة كما فیها من القراءة ك االذ  اك
كمالكو فمن شرائط  شف االسرار كاستنزاؿ رٞبتو ك رافتو مع ا٣بضوع ك ا٣بشوع ٗبن يناجي موالهك

حسن االدب اف يقف ٧باذيو ك يطرؽ راسو كال ٲبد بصره ك يرعی جهة امامو حتی ال يصدر من تلك 
، 1177‘‘اف ا منزىنا عن ا١بهات الف االداب الظاىرة كالباطنة مرتبط بعضها ببعضكا٥بیئات شئ كاف  

ا تعالی ىذا ما ٣بصتو من  رككقاؿ النوكم ا٤بناجاة اشارة الی اخالص القلب كحضوره ك تفريغو لذ 
وف كلك فیذكا٤براد با٤بناجاة من قبل العبد حقیقة النجوم ك من قبل الرب الـز ’’العیِب، كقاؿ ابن حجر 

 ، 1178‘‘٦بازنا ك ا٤بعنی اقبالو علیو بالرٞبة ك الرضواف
ی بعد ٟبسة ابواب، ما سیاٌب ُب الركاية االخر كثر  كاف ربو بینو ك بْب القبلة( بالشك بركاية اال  قولو )اك

اف فمعناه، ككُب ركاية ا٤بستملي ك ا٢بموم بواك العطف ٞبل ىذا علی ظاىره ٧باؿ النو منزه عن ا٤ب’’
، كقیل ىو 1179‘‘انو بینو ك بْب القبلةككمعنی ا٢بديث الذم بعده فاف ا قبل كجهو علی التشبیو ام  

ة مفض بالقصد منو الی ربو فصار ُب التقدير  كقاؿ ا٣بطايب: معناه اف توجهو الی القبل’’٫بو من التجلي، 
، 1180‘‘اف مقصوده بینو ك بْب قبلتو فامر اف تصاف تلك ا١بهة عن البزاؽ ك ٫بوه من اثقاؿ البدفك

                                       
 149: 4عمدة القارم   1174
  508: 1فتح البارم البن حجر   1175
، رقم  ثالثة فال بأس با٤بسارة كا٤بناجاةباب إذا كانوا أكثر من انظر: صحیح البخارم، كتاب االستئذاف،   1176

 728، رقم ا٢بديث: 52: 2سنن النسائي ، 6291ا٢بديث: 
 149: 4عمدة القارم   1177
 508: 1فتح البارم البن حجر   1178
 149: 4عمدة القارم   1179
 149: 4عمدة القارم  ، 386: 1اعالـ ا٢بديث انظر:   1180
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الـ خرج علی التعظیم لشاف ككقیل علی حذؼ ا٤بضاؼ ام عظمة ا اك ثواب ا، كقاؿ عبد الرب ىو ’’
نو ام ا٤بعتزٕب ال يری ماٙبت قدمیو، كل 1181‘‘افكل مك ُب  القبلة، ك استدؿ بو بعض ا٤بعتزلة اف ا

لك، قولو ذكفیو الرد علی من زعم اف ا تعالی ُب العرش بذاتو ك مهما تاكؿ بو ىذا جاز اف يتاكؿ بو 
ذا( عطف علی مقدر ام ك كوف اكقع ُب النفس )اك يفعل ىك)ٍب اخذ طرؼ ردائو( فیو البیاف بالفعل لی

ازالة القاذكرات منها، كفیو انو اذا بزؽ عن  ك ذا، كفیو تعظیم ا٤بساجدكاك يفعل ى ن يبزؽ عن يسارهكل
ففي ركاية البخارم ُب باب دفن ’’ذا كال يبزؽ امامو تعظیما لشاف القبلة كال عن ٲبینو كيساره اك يفعل ى

نو بسند صحیح ال يبزؽ عن ٲبی 1183، كعند ابن ايب شیبة1182اكالنخامة ُب ا٤بسجد فاف عن ٲبینو مل
ن يبزؽ عن مشالو اك خلف ظهره، قاؿ العیِب: فاف عن ٲبینو ملك دلیل كاتب ا٢بسنات ك لكفعن ٲبینو  

اتبْب ال يفارقاف كراـ الكوف حالتئذو عن يساره ملك النو ُب طاعة ك ضعف حديث اف الكعلی انو ال ي
ىريرة ُب باب دفن  ر العیِب ُب حديث ايبك، ٍب ذ 1184‘‘العبد اال عند ا٣بالء ك ا١بماع، كال ٰبتج بو

ا يقتضي اختصاص منع البزاؽ عن ٲبینو الجل كفاف قلت: قولو فاف عن ٲبینو مل’’النخامة ُب ا٤بسجد، 
لك فللیمْب شرؼ، كفیو نظر ال ٱبفی، كقیل: باف ذا٤بلك كُب يساره ايضا؟ قلت: اجیب بانا لوسلمنا 

تب ال كٓب ي و نظر ايضا، النو كلواتب السیئات فیها، كفیكالصالة اـ ا٢بسنات البدنیة فال دخل ل
ما كرد ُب حديث ايب امامة كل كاحد قرينا ك موقفو يساره  كيغیب عنو فاحسن ما ٯباب بو اف يقاؿ اف ل

فانو يقـو بْب يدم ا ك ملكو عن ٲبینو ك قرينو عن يساره فلعل ا٤بصلي اذا تفل عن  1185ركاه الطربا٘ب
كىذا التعلیل ’’، كُب فتح البارم 1186‘‘یب ا٤بلك منو شييساره يقع علی قرينو كىو الشیطاف كال يص
اف ُب ا٤بسجد اـ ال كال سیما من ا٤بصلي فال ٯبرم فیو كيدؿ علی اف البزاؽ ُب القبلة حراـ سواء  

                                       
 104: 9ذخّبة العقبی  ، 508: 1ح البارم البن حجر فت ، 662: 1شرح الررقا٘ب علی ا٤بوطا انظر:   1181
 416، رقم ا٢بديث: 91: 1صحیح البخارم   1182
 7454، رقم ا٢بديث: 142: 2مصنف ابن ايب شیبة   1183

 [150 :4عمدة القارم شرح صحیح البخارم ] صحیححكم ا٢بديث:  
 150: 4عمدة القارم   1184
 7808، رقم ا٢بديث: 199: 8ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   1185

ركاه الطربا٘ب ُب الكبّب من ركاية عبید ا بن زحر عن علي بن يزيد ككالٮبا حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
 [19 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ]  ضعیف.

 155: 4عمدة القارم   1186
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كابن  1187ابن خزٲبة يراىیة البزاؽ ُب ا٤بسجد ىل ىي للتنزيو اك للتحرٙب، كُب صحیحكا٣بالؼ ُب اف  
من تفل ٘باه القبلة جاء يـو القیامة ك تفلو بْب عینیو، كُب ركاية  من حديث حذيفة مرفوعنا 1188حباف

من حديث ابن عمر مرفوعنا يبعث صاحب النخامة ُب القبلة يـو القیامة كىي ُب  1189البن خزٲبة
خالد اف رجال اـ قوما فبصق ُب القبلة بن من حديث السائب  1191كابن حباف 1190كجهو، كاليب داكد

م ا٢بديث، كفیو انو قاؿ لو انك اذيت ا ك ك علیو كسلم ال يصلي لفلما فرغ قاؿ رسوؿ  صلی 
سر القاؼ ك فتح الباء كفیو من ا١بناس ما ال ٱبفی ام جهة قبلتو )اك ك، قولو )قبل قبلتو( ب1192‘‘رسولو

ما ُب حديث ايب ىريرة ُب الباب الذم بعده ك زاد من طريق ٮباـ عن ايب كام الیسری  ’’ٙبت قدمو( 
 .1193‘‘اربعة ابوابما سیاٌب بعد كدفنها  یفىريرة 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 925، رقم ا٢بديث: 62: 2صحیح ابن خزٲبة   1187
 1639، رقم ا٢بديث: 518: 4صحیح ابن حباف   1188

كىذا سند صحیح، رجالو كلهم ثقات رجاؿ الشیخْب، غّب زر فمن رجاؿ ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: حكم  
 أيب سلیماف الكوُب. كحده. كجرير ىو ابن عبد ا٢بمید الضيب الكوُب، كأبو إسحاؽ ىو سلیماف بن مسلم

 [437 :1سلسلة األحاديث الصحیحة كشيء من فقهها كفوائدىا ]
 1313رقم ا٢بديث: ، 278: 2صحیح ابن خزٲبة   1189
حدثنا أٞبد بن صاّب، حدثنا عبد ا بن كىب، أخرب٘ب عمرك، عن بكر بن سوادة ا١بذامي، نص الركاية:   1190

قاؿ أٞبد: من أصحاب النيب صلى ا علیو كسلم  -یواف، عن أيب سهلة السائب بن خالد حعن صاّب بن 
 علیو كسلم ينظر، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو أف رجال أـ قوما، فبصق ُب القبلة، كرسوؿ ا صلى ا -

، فأراد بعد ذلك أف يصلي ٥بم فمنعوه كأخربكه بقوؿ رسوؿ ا صلى ا « ال يصلي لكم»كسلم حْب فرغ: 
إنك آذيت »، كحسبت أنو قاؿ: « نعم»علیو كسلم، فذكر ذلك لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: 

 [481، رقم ا٢بديث: 130: 1اكد نن ايب دس] «ا كرسولو
 1636، رقم ا٢بديث: 516: 4صحیح ابن حباف   1191

صاّب بن حیواف ال ٰبتج بو، كىو با٢باء ا٤بهملة، كمن قاؿ: با٣باء ا٤بنقوطة حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٣براط:  
 [294 :1األحكاـ الوسطى ] فقد أخطأ، ذكر ذلك أبو داكد رٞبو ا.

 508: 1فتح البارم البن حجر   1192
 509: 1فتح البارم البن حجر   1193
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إن وطئت على قذر رطب، فاغسلو »باب حك المخاط بالحصى من المسجد وقال ابن عباس: 
 «وإن كان يابسا فال

موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: أخربنا إبراىیم بن سعد، أخربنا ابن شهاب، عن ٞبید بن عبد  حدثنا - 408
الرٞبن، أف أبا ىريرة، كأبا سعید حدثاه، أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم رأل ٬بامة ُب جدار 

 إذا تنخم أحدكم فال يتنخمن قبل كجهو، كال عن ٲبینو كلیبصق»ا٤بسجد، فتناكؿ حصاة فحكها، فقاؿ: 
 «عن يساره، أك ٙبت قدمو الیسرل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 قولو باب حك ا٤بخاط با٢بصی من ا٤بسجد

وف لو جـر لزج كغالبنا ي لك اف ا٤بخاطذكجو ا٤بغايرة بْب ىذه الَبٝبة ك اللٍب قبلها من طريق الغالب ك ’’
 یلتحقفن نزعو بغّب الة اال اف خالطو بلغم كیمفلك ذوف لو كیحتاج ُب نزعو الی معا١بة ك البصاؽ ال يف

انو اراد بالَبٝبة االكلی ا٢بك بنفسو ام ال بامربو ’’ذا ُب الفتح، كقاؿ ُب فیض البارم ك 1194‘‘با٤بخاط
اف كنو ٤با  كاف داخال ٙبت الَبٝبة السابقة لكصی كاف  اف بالید اك بالة ك ا٢بك با٢بكرجال اخر سواء  

انت عنده جزئیات كلك، كىذا من داب ا٤بصنف انو اذا  ذكعنده فیو حديثا مستقال اراد اف يَبجم علیو  
 انتهی،  1195‘‘ل ٗبا ناسب لفظوكل كاحد منها احصاء ٥با ٍب يَبجم علی  كمن باب كاحد يَبجم علی  

لی قذر رطب( كصلو ابن ايب شیبة بسند صحیح كقاؿ ُب اخره كاف  قولو )قاؿ ابن عباس اف كطئت ع
ور فی حديث كن اف يوجو لو تناسب بالَبٝبة كىو اف يقاؿ اف ا٤بذ ككٲب’’ 1196اف يابسا ٓب يضرهك

اف يابسا اذ ا٢بك كخامة با٢بصی كفی الَبٝبة حك ا٤بخاط با٢بصی ك ذا يدؿ علی انو  نالباب حك ال
بو ك يزداد التلوث فظهر الفرؽ بْب رطبو ك يابسو كاف ٓب يصرح بو ُب ظاىر ال يفید ُب رطبو النو ينتشر 

وىا كىذا القدر ُب اثر ابن عباس ٫ببا٢بصاه ك  ن ازالتو بو كُب الیابسكا٢بديث ففي الرطب يزاؿ ٗبا ٛب
ه وف ا٤بناسبة بینهما من ىذكاف يابسنا فال، ام فال يضرؾ كطٔوه فتكاف رطبنا فاغسلو كاف  كحیث قاؿ اف  

ذا ُب العیِب، قولو )فحكها( كُب ركاية فحتها ك ك 1197‘‘اؼ النو اقناعي ال برىا٘بكا٢بیثیة كىذا القدر  
 ا٤بعنی كاحد.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
                                       

 509: 1فتح البارم البن حجر  ، 74: 7كوثر ا٤بعا٘ب انظر:    1194
 50: 2فیض البارم   1195
 608، رقم ا٢بديث: 58: 1مصنف ابن ايب شیبة   1196
 151: 4عمدة القارم   1197
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 باب ال يبصق عن يمینو في الصالة
حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن ٞبید بن عبد  - 410

الرٞبن، أف أبا ىريرة، كأبا سعید أخرباه، أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم رأل ٬بامة ُب حائط 
يتنخم إذا تنخم أحدكم، فال »ا٤بسجد، فتناكؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حصاة، فحتها، ٍب قاؿ: 

 «قبل كجهو، كال عن ٲبینو، كلیبصق عن يساره، أك ٙبت قدمو الیسرل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ال يبصق عن ٲبینو ُب الصالة
ر ُب حديثي كورين ُب ىذا الباب مع انو ما ذ كيثْب ا٤بذ فاف قلت: ما كجو ا٤بطابقة بْب الَبٝبة ك ا٢بد

الباب قید ُب الصالة كىهنا الَبٝبة مقیدة بو؟ قلت: حديث انس االٌب ُب ركاية ادـ ُب الباب الذم يلیو 
انو ٞبل كذا حديث ايب ىريرة االٌب ُب ركاية ٮباـ ُب الباب الثالث بعد ىذا مقیداف ٕباؿ الصالة فكك 

لك خارج ذم كت عن حكورتْب ُب ىذا الباب علی ا٤بقید فیهما كىو سا كتْب ا٤بذ ا٤بطلق ُب الركاي
ل حاؿ داخل الصالة ك كالصالة، ك نقل عن مالك انو قاؿ ال باس بو، ك جـز النوكم با٤بنع ُب  

ره كخارجها ُب ا٤بسجد ك غّبه، ك استدؿ با٤بنع بوجوه: منها ما ركی عن عبد الرزاؽ عن ابن مسعود انو  
ك منها ما ركی عن معاذ بن جبل قاؿ ما بصقت عن ’’، 1198عن ٲبینو ك لیس ُب الصالة اف يبصق

اف الذم خصو كٲبیِب منذ اسلمت، ك منها ما ركم عن عمر بن عبد العزيز انو اهی ابنو عنو مطلقنا ك  
ي ا ٕبالة الصالة اخذه من علة النهي الواردة ُب ركاية ٮباـ االتیة ُب الباب الثالث عن ايب ىريرة رض

م النخامة كیما قبل، ك ا٤بٔولف جعل حفیناه ف، كقد استو 1199‘‘اكتعالٰی عنو حیث قاؿ فاف عن ٲبینو مل
ك البصاؽ كاحدا من انو صلی  علیو كسلم رای ٬بامة، كقاؿ ك لیبصق عن يساره اك ٙبت قدمو 

 .مكالیسری فدؿ علی تساكيهما ُب ا٢ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا حفص بن عمر، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: أخرب٘ب قتادة، قاؿ: ٠بعت أنس بن مالك،  - 412
ال يتفلن أحدكم بْب يديو، كال عن ٲبینو، كلكن عن يساره، أك »قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «رجلوٙبت 
  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 1699، رقم ا٢بديث: 435: 1مصنف عبد الرزاؽ   1198
 510: 1فتح البارم البن حجر   1199
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ل، كفیو كم( التفل شبیو بالبزاؽ اكلو البزاؽ ٍب التفل ٍب النفث ٍب النفخ كىو ادنی الك)ال يتفل احد 
 اما من حد ضرب اك من حد نصر. ا٤بطابقة الف ال يتفلن ٗبعنی ال يبزقن كىو

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: لیبزق عن يساره، أو تحت قدمو الیسرى
لك، قاؿ: قاؿ حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا قتادة، قاؿ: ٠بعت أنس بن ما - 413

إف ا٤بؤمن إذا كاف ُب الصالة، فإ٭با يناجي ربو، فال يبزقن بْب يديو، كال عن »النيب صلى ا علیو كسلم: 
 «ٲبینو، كلكن عن يساره، أك ٙبت قدمو

ٞبید بن عبد الرٞبن، عن حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا سفیاف، حدثنا الزىرم، عن  - 414
اهى أف يبزؽ »ى ا علیو كسلم أبصر ٬بامة ُب قبلة ا٤بسجد، فحكها ٕبصاة ٍب ، أف النيب صلأيب سعید

كعن الزىرم، ٠بع ٞبیدا، عن « الرجل بْب يديو، أك عن ٲبینو كلكن عن يساره، أك ٙبت قدمو الیسرل
 أيب سعید ٫بوه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب لیبصق عن يساره اك ٙبت قدمو الیسری

 )يناجي ربو( من ا٤بناجاة كىي اادثة ك ا٤بخاطبة ام ٱباطبو فا٤بناسب لو االدب قوال ك فعال 
 ا٤براد من ا٤بناجاة ىهنا. ك قلبنا كقد مر من قريب ما ىو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب كفارة البزاق في المسجد

حدثنا آدـ، قاؿ حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا قتادة، قاؿ: ٠بعت أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ النيب  - 415
 «البزاؽ ُب ا٤بسجد خطیئة ككفارهتا دفنها»صلى ا علیو كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 فارة البزاؽ ُب ا٤بسجدكباب  

فارهتا دفنها( ك ا٤بطابقة ظاىرة، كُب حديث مسلم عن ايب ذر ك كجدت ُب ك)خطیة( ام اٍب من )ك  
، كركی اٞبد ُب مسنده من تنخم ُب 1200ا٤بسجد ال تدفنوف ُب كمساكم اعماؿ امٍب النخامة ت

 .1201ا٤بسجد فلیغیب ٬بامتو اف تصیب جلد مٔومن اك ثوبو فتٔوذيو

                                       
 553، رقم ا٢بديث: 390: 1صحیح مسلم   1200
  1543، رقم ا٢بديث: 121: 3مسند اٞبد   1201
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب دفن النخامة في المسجد

إسحاؽ بن نصر، قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن ٮباـ، ٠بع أبا ىريرة، عن  حدثنا - 416
إذا قاـ أحدكم إٔب الصالة، فال يبصق أمامو، فإ٭با يناجي ا ما داـ »النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «ُب مصاله، كال عن ٲبینو، فإف عن ٲبینو ملكا، كلیبصق عن يساره، أك ٙبت قدمو، فیدفنها
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب دفن النخامة ُب ا٤بسجد
یدفنها( بنصب النوف بناء علی انو جواب االمر ك برفعها علی انو خرب مبتدا ٧بذكؼ ام فهو يدفنها ك ف)

م النخامة ك البصاؽ كاحد كر ك تانیث الضمّب بتاكيل البصقة، كقد قلنا اف حجاز ا١بـز عطفنا علی االم
بانو يقـو بْب يدم ا ك ملكو عن ٲبینو ك قرينو ’’یما قبل ففحصلت هبذا ا٤بطابقة، كقد مر منا التحقیق 

عن يساره فلعل ا٤بصلي اذا تفل عن يساره يقع علی قرينو كىو الشیطاف كال يصیب ا٤بلك منو 
ذا ُب العیِب ك ا٣بّب ا١بارم، ك ئويده ما كرد ُب دفع ا٣بنزب ]اسم لشیطافو يوسوس ك 1202‘‘شئ

 ا٤بصلي[ بالتفل علی الیسار.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 بوباب إذا بدره البزاق فلیأخذ بطرف ثو 
حدثنا مالك بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا زىّب، قاؿ: حدثنا ٞبید، عن أنس بن مالك، أف النيب  - 417

صلى ا علیو كسلم رأل ٬بامة ُب القبلة، فحكها بیده كرئي منو كراىیة، أك رئي كراىیتو لذلك كشدتو 
 قبلتو، فال يبزقن ُب قبلتو، إف أحدكم إذا قاـ ُب صالتو، فإ٭با يناجي ربو أك ربو بینو كبْب»علیو، كقاؿ: 

أك يفعل »، ٍب أخذ طرؼ ردائو، فبزؽ فیو كرد بعضو على بعض، قاؿ: « كلكن عن يساره أك ٙبت قدمو
 «ىكذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ال يقاؿ بدره بل ’’ :ام اذا غلبو البزاؽ كٓب يقدر علی دفعو، ك رده العیِب كقاؿ، ؽباب اذا بدره البزا

لك بادرت الیو ك تبادر القـو ذكيقاؿ بدر الیو، قاؿ ا١بوىرم بدرت الی الشئ ابدر بدكرنا اسرعت ك 

                                                                                                              
 [18 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] ركاه أٞبد كأبو يعلى كرجالو موثقوف.حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  

 
 155: 4عمدة القارم   1202
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ما ُب جاء٘ب كوف من قبیل حذؼ حرؼ االيصاؿ  كن اف يك، اقوؿ: االمر سهل النو ٲب1203‘‘تسارعوا
لك( ام الجل رٔكية الذخامة ُب القبلة، قولو )ك شدتو علیو( اما عطف ذم جاء إب زيد، قولو )لزيد ا
لك مرفوع علی االكؿ ٦بركر علی الثا٘ب )اك ربو بینو ك بْب القبلة( كقد مر منا ذراىیتو اكعلی لكعلی  

ینو ك بْب القبلة اف مقصوده بكتاكيلو بانو من قبیل التشبیو اك ٫بو من التجلي اك ٕبذؼ ا٤بضاؼ اك  
وف اكقع ُب نفس كالـ خرج علی التعظیم لشاف القبلة )ٍب اخذ طرؼ ردائو( فیو البیاف بالفعل لیكاك 

قولو فلیاخذ بطرؼ ثوبو ك لیس ُب حديث الباب ما  ا٤بخاطب، كفیو ا٤بطابقة للجزء االخّب للَبٝبة كىو
ما ركاه مسلم من حديث ’’لعلو اشار الی قولو اذا بدره البزاؽ، ك  ىو يدؿ علی ا١بزء االكؿ للَبٝبة ك

كضعو علی  1204ذاكجابر ك لیبصق عن يساره ٙبت رجلو الیسری فاف عجلت بو بادرة فلیقل بثوبو ى
٫بوه  1207كابن ايب شیبة 1206، كاليب داكد1205‘‘فیو ٍب دلكو ك البادرة ا٢بدة ام اذا غلب علیو البصاؽ

 ىذا غاية ما يقاؿ ُب ىذا الباب.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب عظة اإلمام الناس في إتمام الصالة، وذكر القبلة
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة، أف  - 418

ىل تركف قبلٍب ىا ىنا، فوا ما ٱبفى علي خشوعكم كال »علیو كسلم قاؿ:  رسوؿ ا صلى ا
 «ركوعكم، إ٘ب ألراكم من كراء ظهرم

حدثنا ٰبٓب بن صاّب، قاؿ: حدثنا فلیح بن سلیماف، عن ىالؿ بن علي، عن أنس بن مالك،  - 419
إ٘ب ألراكم »صالة كُب الركوع: قاؿ: صلى بنا النيب صلى ا علیو كسلم صالة، ٍب رقي ا٤بنرب، فقاؿ ُب ال

 «من كرائي كما أراكم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ف وا منها شیئا، قولو )ىل ترك كام باف يتموا صالهتم كال يَب ، باب عظة االماـ الناس ُب اٛباـ الصالة
وف قبلٍب ُب ىذه ا١بهة فو ا ال ٱبتص كم لكم تظنوف ا٘ب ال اری فعلكار ام انكاستفهاـ ان’’قبلٍب( 

                                       
 155: 4عمدة القارم   1203
 3008، رقم ا٢بديث: 2303: 4صحیح مسلم   1204
 156: 4عمدة القارم   1205
 485، رقم ا٢بديث: 131: 1سنن ايب داكد   1206
 7449، رقم ا٢بديث: 142: 2مصنف ابن ايب شیبة   1207

 [ 383: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
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ما اری من جهة قبلٍب، كاختلف العلماء فیو: فتلفظوا فیو كركيٍب ٔبهة قبلٍب ىذه فا٘ب اری من خلفي  
كاف البصارة ادراؾ  ن الصواب كعلیو ا١بمهور انو من خصائصو صلی  علیو كسلمكلمات شتی: لكب

ذا نقل عن االماـ كك ’’ 1208‘‘ا٬برقت لو فیو العادة ك ٥بذا اخرج البخارم ىذا ا٢بديث ُب عالمات النبوة
اف يری هبما من غّب مقابلة كوف برٔكية عینیو ا٬برقت لو العادة فیو فكاٞبد ك غّبه كىذا االدراؾ اما اف ي

ا عقال عضو ٨بصوص كال مقابلة كال قرب، كا٭با تلك الف ا٢بق عند اىل السنة اف الرٔكية ال يشَبط ٥ب
موا ٔبواز رٔكية ا تعالی ُب الدار كلك حذامور عادية ٯبوز حصوؿ االدراؾ مع عدمها عقال ك ل

تفیو عیناف مثل كانت بْب  ك، كقیل  1210انت لو عْب خلف ظهره يری هبا من كرائوك، كقیل  1209االخرة
ما ُب ك، كقیل تنطبع صورىم ُب حائط قبلتهم  1211 غّبهسم ا٣بیاط يبصر هبما ال ٰبجبهما ثوب كال

م( اما ا٤براد بو السجود النو ُب غاية ا٣بشوع ك ئويده ما صرح بالسجود ك، قولو )كال خشوع1212‘‘ا٤براة
اف، ك يستفاد منو اف لالماـ اذا رای مقصرا ُب امر من امور كُب ركاية مسلم، كاما ا٣بشوع ُب ٝبیع االر 

ل لالىتماـ كوع( ام ُب شااهما من عطف ا١بزء علی الكديث ٰبیی )ُب الصالة ك الر دينو اف ينهاه ُب ح
 الاهم قصركا فیو. بشانو اك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: ىل يقال مسجد بني فالن؟

أف رسوؿ »بد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد ا بن عمر، حدثنا ع - 420
ا صلى ا علیو كسلم سابق بْب ا٣بیل الٍب أضمرت من ا٢بفیاء، كأمدىا ثنیة الوداع، كسابق بْب ا٣بیل 

 ، كأف عبد ا بن عمر كاف فیمن سابق هبا« الٍب ٓب تضمر من الثنیة إٔب مسجد بِب زريق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ىل يقاؿ مسجد بِب فالف
رىو كىو ابراىیم النخعي ك حجاج بن يوسف لقولو تعالی ]كاف ا٤بساجد كُب ىذه الَبٝبة رد علی من  

، قولو )اضمرت( كُب 1214‘‘قة كىي السبق الذم يشَبط فیو االثنافمن ا٤بساب’’قولو )سابق(  1213[

                                       
 157: 4عمدة القارم   1208
  79: 9ٙبفة االحوذم  ، 376: 2طرح التثريب ُب شرح التقريب انظر:   1209
 91: 2حاشیة السیوطي علی سنن النسائي  ، 139: 1 كتنوير ا٢بوالانظر:   1210
 182: 3مرعاة ا٤بفاتیح  ، 708: 2مرقاة ا٤بفاتیح انظر:   1211
 249: 10ذخّبة العقبی  ، 576: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا  ، 514: 1فتح البارم البن حجر انظر:   1212
 18: 72سورة ا١بن   1213
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ذا الضمور ك تضمّب الفرس اف يعلف حتی كوف ىو ا٥بزاؿ ك كر بالضم ك السمٍ كالضي ’’ركاية ضمرت 
اف تظاىر علیها  لك ُب اربعْب يوما، كُب النهاية ك تضمّب ا٣بیل ىوذيسمن ٍب يرده الی القوت ك 

ف اال قوتا لتخف، كقیل تشد علیها سركجنا ك ٘بلل باالجلة حتی تعرؽ ف حتی تسمن ٍب ال تعلللعبا
یاء( كىو موضع بینو ك بْب ثنیة الوداع ٟبسة ف، قولو )من ا٢ب1215‘‘یذىب رىلها ك يشتد ٢بمهافٙبتها 

امیاؿ اك ستة اك سبعة ك الثنیة لغة الطريقة الی العقبة ك ٠بیت بثنیة الوداع الف ا٣بارج من ا٤بدينة ٲبشي 
ا٤بودعوف الیها )ك امدىا( ام غايتها، قولو )مسجد بِب زريق( كىو میل اك ٫بوه، كفیو ا٤بطابقة  معو

للَبٝبة، قولو )هبا( ام با٣بیل اك هبذه ا٤بسابقة )كاف عبد ا بن عمر( اما مقوؿ عبد ا بطريق التجريد 
اف بغّب رىاف ك اشَبط كا اذا  اعلم اف جواز ا٤بسابقة ٧بموؿ ٗب’’اك بطريق االلتفات كاما مقوؿ نافع، 

الفقهاء فیها شركطنا منها: جواز الرىاف من جانب ك من ا١بانبْب قمار كال داللة للحديث ال علی ا١بواز 
 .1216‘‘كال علی ا٤بنع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  ،باب القسمة، وتعلیق القنو في المسجد

 ماعة أيضا قنواف مثل صنو كصنوافالقنو العذؽ كاالثناف قنواف كا١ب»قاؿ أبو عبد ا: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 نوُب ا٤بسجدباب القسمة ك تعلیق الق
ا١بار متعلق بالقسمة ك التعلیق بطريق التنازع اكرد ا٢بديث للجزء االكؿ من الَبٝبة بدكف ا١بزء الثا٘ب ك  

ال منهما كضع الخذ اتاجْب منو كعلی القسمة بعلة جامعة بینهما كىي اف   انو قاس تعلیق القنوك
سائي من حديث عوؼ بن مالك االشجعي لك الی ما ركاه النذفلما جاز القسمة جاز التعلیق ك اشار ب

لك ذقاؿ خرج رسوؿ  صلی  علیو كسلم ك بیده عصا كقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن ُب 
اف كك لیس ىوعلی شرطو كاف   1217القنو ك يقوؿ لو شاء رب ىذه الصدقة تصدؽ باطیب من ىذا

ف النيب صلی  علیو كسلم امر كُب الباب ايضا حديث اخر اخرجو ثابت ُب الدالئل ا’’اسناده قويا، 

                                                                                                              
 158: 4عمدة القارم   1214
 159: 4عمدة القارم   1215
 159: 4عمدة القارم   1216
 2493، رقم ا٢بديث: 43: 5سنن النسائي   1217

ا٤بستدرؾ على الصحیحْب كقاؿ الذىيب: صحیح ] ىذا حديث صحیح اإلسنادحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  
 [472 :4للحاكم 
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انساه، قولو  فال يقاؿ ُب شاف البخارم انو اغفلو اك 1219‘‘ 1218ل حائط بقنو يعلق ُب ا٤بسجدكمن  
العنقود للعنب كىوبالفتح النخلة، قولو )كاالثناف كوف كىو العرجوف ٗبا فیو  كسر ك السك)العذؽ( بال

سر نوف التثنیة ك كع ك سقوط نوف التثنیة باالضافة ك قنواف ك ا١بماعة ايضا قنواف( كالفرؽ بثبوت نوف ا١بم
ل كاحد منها صنو ك كاعراهبا ُب اجملموع مثل )صنو( كىو النخلتاف اك ثالث ٚبرج من اصل كاحد ك 

سر النوف ك ا١بمع صنواف باعراهبا ك لذا قاؿ النيب صلی  علیو كسلم عم الرجل صنو كاالثناف صنواف ب
 .الف اصلهما كاحد 1220ابیو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كقاؿ إبراىیم يعِب ابن طهماف، عن عبد العزيز بن صهیب، عن أنس بن مالك رضي ا عنو،  - 421
ككاف أكثر ماؿ أٌب بو « انثركه ُب ا٤بسجد» قاؿ: أٌب النيب صلى ا علیو كسلم ٗباؿ من البحرين، فقاؿ:

رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فخرج رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم إٔب الصالة كٓب يلتفت إلیو، فلما 
قضى الصالة جاء فجلس إلیو، فما كاف يرل أحدا إال أعطاه، إذ جاءه العباس، فقاؿ يا رسوؿ ا: 

فحثا ُب « خذ»عقیال، فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: أعطِب، فإ٘ب فاديت نفسي كفاديت 
قاؿ: فارفعو « ال»ثوبو، ٍب ذىب يقلو فلم يستطع، فقاؿ: يا رسوؿ ا، اؤمر بعضهم يرفعو إٕب، قاؿ: 

فنثر منو، ٍب ذىب يقلو، فقاؿ: يا رسوؿ ا، اؤمر بعضهم يرفعو علي، قاؿ: « ال»أنت علي، قاؿ: 
فنثر منو، ٍب احتملو، فألقاه على كاىلو، ٍب انطلق، فما زاؿ « ال»أنت علي، قاؿ:  قاؿ: فارفعو« ال»

فما قاـ رسوؿ ا  -عجبا من حرصو  -رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يتبعو بصره حٌب خفي علینا 
 صلى ا علیو كسلم كٍب منها درىم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 1221ركی ابن ايب شیبة’’قولو )اتی النيب صلی  علیو كسلم( بصیغة ا٤باضي اجملهوؿ )ٗباؿ من البحرين( 

اف مائة الف كانو ارسل بو العالء بن ا٢بضرمي من خراج البحرين قاؿ كىو اكؿ خراج ٞبل الی النيب كانو  

                                       
 1662، رقم ا٢بديث: 125: 2سنن ايب داكد   1218

 [ 359: 5]صحیح ايب داكد  باف كا٢باكمحديث صحیح، كصححو ابن ححكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
 516: 1فتح البارم البن حجر   1219
 983، رقم ا٢بديث: 676: 2صحیح مسلم   1220
حدثنا أبو أسامة، عن سلیماف بن ا٤بغّبة، عن ٞبید بن ىالؿ، قاؿ: " بعث العالء بن ا٢بضرمي الركاية: نص   1221

ج البحرين , ككاف أكؿ خراج قدـ بو على رسوؿ ا إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم بثما٭بائة ألف من خرا 
صلى ا علیو كسلم , فأمر بو فنثر على حصّب ُب ا٤بسجد , كأذف ا٤بؤذف فخرج إٔب الصالة فصلى , ٍب جاء 
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، قولو )انثركه( ام صبوه ) الیو( ام الی ا٤باؿ، قولو )اذ جاءه العباس( اما 1222‘‘لیو كسلمصلی  ع
متعلق ٔبلس اك بّبم )فاديت نفسي ك فاديت عقیال( يعِب اعطیت ا٤باؿ ٣بالص نفسي ك خالص 

 عقیل بن ايب طالب اذ اسرا يـو بدر ك العباس ك ابو طالب عماف للنيب صلی  علیو كسلم، 
لو( ام يرفعو ك ٰبملو )يرفعو( با١بـز جواب االمر ك بالرفع علی االستیناؼ تقديره ىو يرفعو كا٭با قولو )يق

اك تنبیها لو علی اف احدا ال ٰبمل عن احد شیئا،  ثاركٓب يعنو بنفسو كٓب يامر باعانتو زجرنا لو عن االست
)عجبا( اما مفعوؿ مطلق كىو من  ْب )يتبعو بصره( من االتباع، قولوفتكما بْب ال اىلو( كىوكقولو )علی  

 ا٤بواضع اللٍب ٯبب حذؼ ناصبو كاما مفعوؿ لو.
اة حتی يقاؿ اف فیو داللة اليب حنیفة ك٤بن قاؿ بقولو حیث كاعلم اف ىذا ا٤باؿ ماؿ خراج ال ماؿ ز 

 اقتصر علی بعض االصناؼ الثمانیة، يستنبط منو فوائد: 
كمنها جواز كضع ما يشَبؾ فیو ا٤بسلموف من صدقة ك ’’منها اف القسمة الی االماـ بقدر اجتهاده، 

 .1223‘‘٫بوىا ُب ا٤بسجد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
إٔب ا٤باؿ فمثل علیو قائما فلم يعط ساكتا كٓب ٲبنع سائال , فجعل الرجل ٯبيء فیقوؿ: أعطِب , فیقوؿ: خذ 

الرجل فیقوؿ: أعطِب , فیقوؿ: خذ قبضتْب , كٯبيء الرجل فیقوؿ: أعطِب , فیقوؿ: خذ  قبضة , ٍب ٯبيء
ثالث قبضات , فجاء العباس، فقاؿ: يا رسوؿ ا , أعطِب من ىذا ا٤باؿ , فإ٘ب أعطیت فدام كفداء عقیل 

فحثا فیها  يـو بدر , كٓب يكن لعقیل ماؿ , قاؿ: فأخذ يبسط ٟبیصة كانت علیو , كجعل ٰبثي من ا٤باؿ ,
ٍب قاـ بو فلم يطق ٞبلو , فقاؿ: يا رسوؿ ا , اٞبل علي , فنظر إلیو النيب صلى ا علیو كسلم فتبسم حٌب 

فلما كٔب العباس قاؿ: أما إحدل اللتْب كعدنا « أنقص من ا٤باؿ كقم بقدر ما تطیق»بدا ضاحكو , كقاؿ: 
ولو تعأب: }يا أيها النيب قل ٤بن ُب أيديكم من األسرل ا فقد أ٪بز لنا إحداٮبا , ك٫بن ننتظر األخرل , ق

 [ إٔب آخر اآلية , فقد أ٪بزىا ا لنا ك٫بن ننتظر األخرل "70إف يعلم ا ُب قلوبكم خّبا{ ]األنفاؿ: 
 [35805، رقم ا٢بديث: 253: 7مصنف ابن ايب شیبة ]
ا٤بستدرؾ لذىيب على شرط مسلم ]كقاؿ ا ىذا حديث صحیح على شرط مسلمحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  

 [ 5423، رقم ا٢بديث: 372 :3على الصحیحْب للحاكم 
 517: 1فتح البارم البن حجر   1222
  517: 1فتح البارم البن حجر   1223
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 باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فیو
نا مالك، عن إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة، ٠بع أنسا، حدثنا عبد ا بن يوسف، أخرب  - 422

« آرسلك أبو طلحة؟»قاؿ: كجدت النيب صلى ا علیو كسلم ُب ا٤بسجد معو ناس، فقمت فقاؿ ٕب: 
 «٤بن معو قوموا، فانطلق كانطلقت بْب أيديهم»، قلت: نعم، فقاؿ: « لطعاـ»، قلت: نعم، فقاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من دعی لطعاـ ُب ا٤بسجد ك من اجاب منو

لمة من ابتدائیة ك ضمّب منو راجع الی ا٤بسجد كُب ركاية الیو، فعلی ىذه كلمة ُب متعلقة بدعي ك ك
ف منو اف ىذه االمور من االمور ا٤بباحات اللٍب ال ٛبنع ُب ضمّب الیو راجع  الی الطعاـ، كغرض ا٤بٔول

تفی ٗبفعوؿ كاحد، قولو )ارسلك ابو طلحة( بتقدير كا٤بساجد، قولو )كجدت النيب( ٗبعنی اصبت لذا ا 
ر ٮبزة االستفهاـ، قولو )ابو كٮبزة االستفهاـ الف نغمة االستفهاـ تدؿ علیو، كُب ركاية ا ارسلك بذ 

لها كىو زكج اـ انس مات كسهل االنصارم احد نقباء العقبة شهد ا٤بشاىد   ىو زيد بن’’طلحة( 
بّب اذا دعي الی طعاـ ك علم اف كك يستفاد منو اف الرجل ال’’، 1224‘‘با٤بدينة سنة اثنتْب ك ثالثْب

فیهم ال باس باف ٰبمل معو من حضره كا٭با علم النيب كره اف ٯبلب معو غّبه كاف الطعاـ يكصاحبو ال ي
 .1225‘‘رامتو كىذه من معجزاتوكتو ك  كفیهم لرب ك علیو كسلم انو يصلی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب القضاء واللعان في المسجد بین الرجال والنساء

نا عبد الرزاؽ، قاؿ: أخربنا ابن جريج، قاؿ: أخرب٘ب ابن حدثنا ٰبٓب بن موسى، قاؿ: أخرب  - 423
أرأيت رجال كجد مع امرأتو رجال أيقتلو؟ »شهاب، عن سهل بن سعد، أف رجال قاؿ: يا رسوؿ ا 

 «فتالعنا ُب ا٤بسجد، كأنا شاىد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب القضاء ك اللعاف ُب ا٤بسجد
م ك اللعاف مصدر العن من اللعن كىو الطرد ك ككىذا من عطف ا٣باص علی العاـ القضاء ىو ا٢ب’’

ل باسم ا١بزء ك اللعاف: عندنا شهادات كاالبعاد ٤با فیو من لعن نفسو ُب ا٣بامسة فهذا من تسمیة ال
ركنة باللعن قائمة مقاـ حد القذؼ ُب حقو ك مقاـ حد الزنا ُب حقها كعند دات باالٲباف مقكمٔو 

دات بلفظ الشهادة بشرط اىلیة الیمْب، ك صفة اللعاف كالشافعي كمالك ك اٞبد رٞبهم ا ىو اٲباف مٔو 
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ل مرة كیشهد اربع شهادات يقوؿ ُب  فاف يبتدا القاضي بالزكج  ما نطق بو نص القراف ُب سورة النور كىو
ل مرة ك يقوؿ ُب ا٣بامسة لعنة ا كیما رمیتها بو من الزنا يشّب الیها ُب  فاشهد با ا٘ب ٤بن الصادقْب 

ل مرة اشهد كیما رماىا بو من الزنا، ٍب تشهد ا٤براة اربع شهادات تقوؿ: ُب  فاذبْب كاف من الكعلیو اف  
یما فاف من الصادقْب كضب ا علیها اف  یما رما٘ب بو من الزنا كُب ا٣بامسة غفاذبْب كبا انو ٤بن ال

 ، 1226‘‘رما٘ب بو من الزنا، قولو )بْب الرجاؿ ك النساء( حشو ك ٥بذا ٓب يثبت ُب ركاية ا٤بستملي
، 1227اختلفوا ُب ىذا الرجل، قیل ىو عاصم، كقیل عوٲبر العجال٘ب’’قولو )اف رجال قاؿ يا رسوؿ ا( 

جاء الی عاصم بن عدم فقاؿ ارايت رجال كجد مع امراتو كقیل ىالؿ بن امیة، كُب ا٣برب اف عوٲبرا 
رجال فقتلو اتقتلونو سل يا عاصم رسوؿ  صلی  علیو كسلم، كقاؿ انس بن مالك اف ىالؿ بن امیة 

لك الی رسوؿ  صلی  علیو كسلم فقاؿ ايت باربعة ذفرفع  قذؼ شريك بن سحماء )بامراتو(
 ، كسیاٌب ُب الشهادات ك التفسّب.1229‘‘ثا٢بدي 1228شهداء ك اال فحد ُب ظهرؾ

                                       
 163: 4عمدة القارم   1226
  259: 1فتح البارم البن حجر   1227
هد بن سلیماف قاؿ: حدثنا ٧بمد بن كثّب، عن ٨بلد بن حسْب، عن ىشاـ، عن ابن حدثنا فالركاية: نص   1228

سّبين، عن أنس بن مالك: " أف ىالؿ بن أمیة قذؼ شريك بن سحماء بامرأتو، فرفع ذلك إٔب النيب صلى 
يعلم أ٘ب ا علیو كسلم، فقاؿ: " ائت بأربعة شهداء، كإال فحد ُب ظهرؾ " قاؿ: كا يا رسوؿ ا، إف ا 

صادؽ، فجعل النيب صلى ا علیو كسلم يقوؿ لو: " أربعة، كإال فحد ُب ظهرؾ "، فقاؿ: كا يا رسوؿ ا، 
إف ا يعلم أ٘ب لصادؽ، يقوؿ ذلك مرارا، كلینزلن ا علیك ما يربئ بو ظهرم من ا١بلد، فنزلت آية اللعاف: 

، فشهد أربع شهادات با: إنو ٤بن الصادقْب، [ ، فدعا ىالال6}كالذين يرموف أزكاجهم{ ]النور: 
كا٣بامسة: أف لعنة ا علیو، إف كاف من الكاذبْب، ٍب دعیت ا٤برأة فشهدت أربع شهادات با: إنو ٤بن 
الكاذبْب، فلما كاف عند ا٣بامسة قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " فإاها موجبة "، فتكأكأت، حٌب ما 

، فمضت على الیمْب، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا  شككنا أاها ستقر، ٍب قالت: ال أفضح قومي سائر الیـو
علیو كسلم: " انظركا، فإف جاءت بو أبیض سبطا، قضيء العینْب، فهو ٥بالؿ بن أمیة، كإف جاءت بو 
جعدا، ٞبش الساقْب، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت بو آدـ، جعدا، ٞبش الساقْب، فقاؿ رسوؿ ا 

شرح مشكل االثار انظر: ] ا علیو كسلم: " لوال ما سبق من كتاب ا عز كجل، كاف ٕب ك٥با شأف " صلى
، مسند انس بن مالك، رقم 207: 5، مسند ايب يعلى ا٤بوصلي5148، رقم ا٢بديث: 140: 13

 [ 2824ا٢بديث: 
: ٤2براـ من ادلة االحكاـ حكم ا٢بديث: قاؿ ابن حجر العسقال٘ب: اخرجو ابو يعلى كرجالو ثقات ]بلوغ ا 

144 ] 
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إذا دخل بیتا يصلي حیث شاء أو حیث أمر وال يتجسس

عد، عن ابن شهاب، عن ٧بمود بن حدثنا عبد ا بن مسلمة، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن س - 424
أين ٙبب أف أصلي »الربیع، عن عتباف بن مالك، أف النيب صلى ا علیو كسلم أتاه ُب منزلو، فقاؿ: 

قاؿ: فأشرت لو إٔب مكاف، فكرب النيب صلى ا علیو كسلم، كصففنا خلفو، فصلى « لك من بیتك؟
 ركعتْب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب اذا دخل بیتا يصلي حیث شاء

قیل ا٥بمزة ىهنا مقدرة ايصلي حیث شاء كقد قلت مرارا اف نغمة االستفهاـ ٩بتازة عن االخبار فهي تدؿ 
يقتضي لفظ ا٢بديث اف يصلي حیث  قاؿ ابن بطاؿ ال’’علی االستفهاـ كُب ركاية با٥بمزة ام ايصلي، 

انو قاؿ اذا دخل بیتا ىل يصلي كشاء كا٭با يقتضي اف يصلي حیث امر لقولو اين ٙبب اف اصلي لك ف
 1230‘‘حیث شاء اك حیث امر النو صلی  علیو كسلم استاذنو ُب موضع الصالة كٓب يصل حیث شاء

ا صلی ُب بیوت اصحابو فتارة سا٥بم اين قاؿ بعضهم اف النيب صلی  علیو كسلم اذ 1231رما٘بكقالو ال
يصلي ك تارة ٓب يسا٥بم ك صلی حیث شاء، ك الوجو اف صالتو صلی  علیو كسلم اليصاؿ الربكة فاذا 

اف يصلي النيب صلی  علیو كسلم  ارادىا من قبل نفسو ٓب يساؿ عنها ك ىهنا دعا الصحايب ك اراد ىو
 صلی  علیو كسلم اين ٙبب اف اصلي لك فوضح الفرؽ اف يتخذه مصلی فسالو النيبكُب بیتو ٤ب

ثرين اف اصلي من بیتك، كذا ُب ركاية ا٤بستملي كُب ركاية اال كى’’انتهی، قولو )اف اصلي لك ُب بیتك( 
یف قاؿ لك؟ قلت: نفس الصالة  كاالداء كشمهیِب ُب بیتك، فاف قلت: الصالة  فككُب ركاية ال

]قولو ك صىفنا  1232‘‘)فصففنا( بالفاء ك صففنا ُب ركاية اخری بالواك كصفنا ُب ا٤بواضع ا٤بخصوصة لو
اف كر[ بالتشديد ُب ركاية اخری، قیل ا٤بضاعف اذا  كاْب ام ك صف النيب صلی  علیو كسلم ايانا فتف

ك ٩با يستنبط منو ’’وف الزمیا، كاف من حد ضرب يضرب يكوف متعديا ك اذا  كمن حد نصر ينصر ي
ْب مصلی ُب البیت اذا عجز عن حضور ا٤بساجد ك جواز ا١بماعة ُب البیوت ك جواز استحباب تع
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النوافل با١بماعة ك اتیاف الرئیس الی بیت ا٤برٔكس، ك يستنبط منو ما يدؿ علی حسن خلقو ك تواضعو مع 

 .1233‘‘جاللة قدره ك عظم منزلتو صلی  علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب المساجد في البیوت
 «ُب مسجده ُب داره ٝباعة»كصلى الرباء بن عازب: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اب ا٤بساجد ُب البیوتب

ىذا الباب ك الذم قبلو ُب ا٢بقیقة باب كاحد الف حديثهما كاحد كىو ا٤بركم عن عتباف بن مالك ’’
، قولو )ك صلی 1234‘‘غاية ما ُب الباب االكؿ ٨بتصر كالثا٘ب مطوؿ كا٭با اخرجو ُب عدة مواضع للَباجم

ركاية ٝباعة بدكف  با٤بعنی كُب ابن يب شیبةالرباء بن عازب ُب مسجد ُب داره ٔبماعة( ركی ىذا التعلیق 
 .ُب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا سعید بن عفّب، قاؿ: حدثِب اللیث، قاؿ: حدثِب عقیل، عن ابن شهاب، قاؿ: أخرب٘ب  - 425

لربیع األنصارم، أف عتباف بن مالك كىو من أصحاب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ٩بن ٧بمود بن ا
شهد بدرا من األنصار أنو أتى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: يا رسوؿ ا قد أنكرت بصرم، 
 كأنا أصلي لقومي فإذا كانت األمطار ساؿ الوادم الذم بیِب كبینهم، ٓب أستطع أف آٌب مسجدىم
 فأصلي هبم، ككددت يا رسوؿ ا، أنك تأتیِب فتصلي ُب بیٍب، فأٚبذه مصلى، قاؿ: فقاؿ لو رسوؿ ا

قاؿ عتباف: فغدا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كأبو بكر « شاء ا سأفعل إف»صلى ا علیو كسلم: 
ٯبلس حٌب دخل البیت، ٍب  حْب ارتفع النهار، فاستأذف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فأذنت لو، فلم

قاؿ: فأشرت لو إٔب ناحیة من البیت، فقاـ رسوؿ ا صلى ا « أين ٙبب أف أصلي من بیتك»قاؿ: 
علیو كسلم فكرب، فقمنا فصفنا فصلى ركعتْب ٍب سلم، قاؿ كحبسناه على خزيرة صنعناىا لو، قاؿ: فآب 

قائل منهم: أين مالك بن الدخیشن أك ابن ُب البیت، رجاؿ من أىل الدار ذكك عدد، فاجتمعوا، فقاؿ 
الدخشن؟ فقاؿ بعضهم: ذلك منافق ال ٰبب ا كرسولو، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " ال 
تقل ذلك، أال تراه قد قاؿ: ال إلو إال ا، يريد بذلك كجو ا " قاؿ: ا كرسولو أعلم، قاؿ: فإنا نرل 

قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " فإف ا قد حـر على النار من  كجهو كنصیحتو إٔب ا٤بنافقْب،
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 -قاؿ: ال إلو إال ا، يبتغي بذلك كجو ا " قاؿ ابن شهاب: ٍب سألت ا٢بصْب بن ٧بمد األنصارم 
 «فصدقو بذلك»كىو من سراهتم، عن حديث ٧بمود بن الربیع األنصارم:  -كىو أحد بِب سآب 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )كىو من اصحاب رسوؿ  صلی  علیو كسلم( تقوية للركاية ك تعظیمو ك االفتخار ك التلذذ بو ك 

ركی الطربا٘ب بسنده قاؿ للنيب  ىو تعريف للجاىل بو انو اتی بدؿ من اف عتباف اال فصحبتو مشهورة اك
رت بصرم( ام ضعف اك ك)قد ان 1235صلی  علیو كسلم يـو ٝبعة لو اتیتِب كفیو انو اتاه يـو السبت

 ، 1236‘‘ر ال ك ارادة ا٢باؿكمن قبیل ذ ’’عمي ك االكؿ اظهر من الركايات، قولو )ساؿ الوادم( 
وف الیاء كٯبوز النصب كبس’’لو )فتصلي( قولو )فاصلي هبم( عطف علی قولو اتی كُب ركاية ٥بم، قو 

قیل ’’، قولو )فقاـ رسوؿ  ( 1237‘‘لوقوع الفاء بعد التمِب الف اف ىهنا مقدرة فاٚبذه بالرفع ك النصب
ن اف يقاؿ ٤با دخل قبل اف كىذا معارض ٤با قبلو كىو فلم ٯبلس، قیل ُب ا١بواب لیس ٗبعارض النو ٲب

انو ٓب كاـ، ك ٰبتمل انو جلس جلوسنا غّب معتد بو فٯبلس قاؿ اين ٙبب ٍب قعد بعده ٍب ق
الٮبا ٗبعنی الف من ٘بئ ٗبعنی ك، قولو )اف اصلي من بیتك( كُب ركاية اف اصلي ُب بیتك ك 1238‘‘ٯبلس

ام ُب يـو ا١بمعة )ك حبسناه( ام منعناه  1239ما ُب قولو تعالی ]اذا نودم للصالة من يـو ا١بمعة[كُب  
قاؿ ابن سیدة ىي اللحم الغاث ام ا٤بهزكؿ ’’علی خزيرة( ام الجل خزيرة عن الرجوع من منزلنا، قولو )

یقطع صغارنا ٍب يطبخ با٤باء فاذا امیت طبخا ذر علیو الدقیق فصعد بو ٍب ادـ ام ادـ بشئ كال فئوخذ 
، كقیل ىي حساء من دقیق 1241ن فیو ٢بم فهي عصیدةككاف ٓب ي 1240‘‘وف ا٣بزيرة اال كفیها ٢بمكت

، ك ركم با٤بهمالت ام 1243اف ا٣بزيرة من النخالة كا٤براد بالنخالة دقیق ٓب يغربل ، كقیل1242فیو دسم
ا٢بريرة كىي ما تصنع من اللنب كُب احدی ركايات مسلم علی حشیشة كىي اف تطحن ا٢بنطة قلیال ٍب 

                                       
 31: 18ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   1235
 167: 4عمدة القارم   1236
  520: 1فتح البارم البن حجر   1237
 168: 4عمدة القارم   1238
  9: 62سورة ا١بمعة   1239
 168: 4عمدة القارم   1240
 333: 1شرح ايب داكد للعیِب  ، 1260: 1شرح ابن ماجو ٤بغلطائي انظر:   1241
 521: 1فتح البارم البن حجر  ، 53: 1معآب السنن انظر:   1242
 110: 7كوثر ا٤بعا٘ب   ، 521: 1فتح البارم البن حجر انظر:   1243
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ثر ظِب ااها ىي اللٍب يسمیها اىل ا٥بند حلیما، قولو )فاب( ام جاء كك ا  1244يلقی فیها شحم اك غّبه
ثّب اك لبیاف التقلیل )اكقاؿ ابن كجتمع ُب البیت )من اىل الدار( ام الة، قولو ذككا عدد( لبیاف التك ا

ك الصحیح  1245رب )فقاؿ بعضهم( قیل ىو عتباف راكم ا٢بديثكالدخشن( شك بانو اما مصغر اك م
ىو ايضا ٩بن  اف ٢باطب بن ايب بلتعةكما  كاف عذرا منو  ككلعل ما قیل ُب حقو  ’’انو برئ من النفاؽ 

لك بالنظر الی الظاىر اال تری الی قولو صلی  علیو كسلم ال تقل ذشهد بدرا كلعل الذم قاؿ 
 اْب،  1246‘‘لكذ

كُب ركاية مسلم الیس يشهد اف ال  1247قولو )اال تراه قاؿ ال الو اال ا( كُب ركاية اما يقوؿ ال الو اال ا
شهادة منو صلی  علیو كسلم باٲبانو باطنا ك براءتو من  لك كجو ا(ذ، قولو )يريد ب1248الو اال ا

 .1249‘‘في ُب االٲباف النطق فقط من غّب اعتقادكالنفاؽ، ففیو رد علی ا٤برجئة حیث قالوا ي
رما٘ب باف ىذا كتفی ىهنا بالشهادة الواحدة؟ اجاب الكفاف قیل: ال بد ُب االٲباف من الشهادتْب ك ا 

، 1251‘‘ىذا ُب حق ا٤بشرؾ كاما ُب غّبه فال بد منو’’، كقاؿ العیِب 1250لمة الشهادة بتمامهاكاشعار ل
رما٘ب يقاؿ نصحت لو ال الیو ٍب قاؿ قد ضمن معنی كقاؿ ال’’قولو )كنصیحتو الی ا٤بنافقْب( 

 ، 1253‘‘ 1252االنتهاء
 قولو )فاف ا قد حـر علی النار( فاف قیل: العذاب ثابت لبعض اىل ا٤بعصیة باالدلة؟ 

ا٤براد من  ن التحرٙب علی سبیل التابید ال مطلق التحرٙب، كقیل ىو مقید بقید اذا غفر لو اكقیل: ا٤براد م
ما قیل سبعة ادراؾ ك ا٤بنافقوف ُب الدرؾ االسفل من النار مع ابلیس كابن ادـ الذم كفار  كالنار نار ال

لة ُب قوة ا١بزئیة فال قتل اخاه، اقوؿ: قد اكؿ موالنا عبد العلي الدىلوم ُب مثل ىذا اف ىذه قضیة مهم

                                       
 160: 5شرح النوكم علی مسلم   1244
 594: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا  ، 529: 1فتح البارم البن حجر انظر:   1245
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ور ك الظاىر انو معلق النو قاؿ بدكف كتدافع بْب االدلة )قاؿ ابن شهاب( ام الزىرم قیل باالسناد ا٤بذ 
النو  اف عدال لالطمیناف اك للتقوية اككالعطف علی ما قبلو كا٭با سئل الزىرم ا٢بصْب مع اف ٧بمودا  

هتم( ٝبع السرم قاؿ ابو عبیدة كىو ا٤برتفع القدر، نقل مرسال كاما النو ٙبمل حاؿ الصبا )كىو من سرا
وف ا٢بصْب ٠بعو كٰبتمل اف ي’’لك( ذ، قولو )فصدقو ب1254ٗبعنی السید ىو رما٘ب ُب السرمككقاؿ ال

وف ٞبلو من صحايب اخر ك لیس للحصْب كال لعتباف ُب الصحیحْب كايضا من عتباف ك ٰبتمل اف ي
ن عشرة مواضع ٨بتصرا ك مطوال ك ٠بعو عتباف انس بن ثر مكسوی ىذا ا٢بديث اخرجو البخارم ُب ا 

كيستنبط من ا٢بديث فوائد: منها جواز التخلف عن ’’، 1255‘‘ر بن انس مع ابیوكمالك ك ابو ب
ا٤بطر كالظلمة ك ا٣بوؼ، ك منها جواز امامة االعمی، ك منها انو يستحب لصاحب كا١بماعة لعذر  

للصالة قاؿ بو مالك، كقاؿ بعضهم صاحب ا٤بنزؿ احق  ا٤بنزؿ اف حضر فیو من ىو افضل منو اف يقدمو
باالمامة من الزائر كاستدؿ بقوؿ النيب صلی  علیو كسلم من زار قوما فال ئومهم ك لیٔومهم رجل 

ثر اىل العلم علی انو ال باس ك، كقاؿ ابن تیمیة ا 1257‘‘، قاؿ ابن بطاؿ اسناده لیس بقائم 1256منهم
ك منها التربؾ ٗبصلی الصا٢بْب ك مساجد الفاضلْب، كمنها الوفاء بالعهد،  بامامة الزائر باذف رب ا٤بنزؿ،

راـ العلماء اذا دعوا الی شئ بالطعاـ ك شبهو، كك منها جواز الصالة النافلة ُب ٝباعة بالنهار، ك منها ا 
لحة ك منها التنبیو علی اىل الفسق ك النفاؽ عند السلطاف، ك منها جواز استدعاء ا٤بفضوؿ للفاضل ٤بص

عتاف، كقاؿ ابو حنیفة االفضل ُب اللیل ك النهار اربع كالغرض، ك منها اف السنة ُب نوافل النهار ر 
كمنها انو اذا جاء رجل صاّب الی منزؿ بعضهم يستحب ٥بم اف ٯبتمعوا الیو ك ٰبضركا ’’عات، كر 

علی التوحید ال ر بسوء كىو يری منو ا٣بّب، ك منها اف من مات ك٦بلسو، ك منها الذب عن عرض من ذ 
 .1258‘‘ٱبلد ُب النار، ك ظاىر ا٢بديث يدؿ علی اف من قاؿ ال الو اال ا ٨بلصا حرمت علیو النار

وف مقصرا ُب العمل، ك منها جواز اسناد ا٤بسجد الی القـو فال اعتداد ٗبا كاف ٨بلصا فال يكاقوؿ: اذا  
 قبل.یما فرناه كلك ال يصح الف ا٤بساجد ، كقد ذ ذقاؿ بعضهم اف 

                                       
 86: 4الكواكب الدرارم   1254
  522: 1فتح البارم البن حجر   1255
: 2، سنن الَبمذم 596رقم ا٢بديث:  كتاب الصالة، باب إمامة الزائر،،162: 1سنن ايب داكد  انظر:   1256
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب التیمن في دخول المسجد وغیره

 «خرج بدأ برجلو الیسرليبدأ برجلو الیمُب فإذا »كاف ابن عمر: ك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 قولو باب التیمن ُب دخوؿ ا٤بسجد ك غّبه
لدخوؿ ال رما٘ب ىو با١بر عطف علی اكوف غّبه عطفنا علی الدخوؿ اكعلی مدخولو، كقاؿ الكٯبوز اف ي

اف ابن عمر كدخوؿ البیت ك الدار )ك  كاقوؿ: دخوؿ غّب ا٤بسجد   1259علی ا٤بسجد كال علی التیمن
م عن انس انو قاؿ من السنة اذا دخلت ا٤بسجد اف تبدا كيبدا( ام ُب خركجو من ا٤بسجد، كركی ا٢با 

٧بموؿ علی ذا ك، ك قوؿ الصحايب من السنة  1260برجلك الیمنی ك اذا خرجت اف تبدا برجلك الیسری
ن حديث انس علی شرط البخارم اشار الیو باثر كن ٤با ٓب يككسلم ل علیوانو مرفوع الی النيب صلی  

 .يدؿ علی التیمن ُب دخوؿ ا٤بسجد ابن عمر ك عمـو حديث عائشة ُب ىذا الباب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا شعبة، عن األشعث بن سلیم، عن أبیو، عن مسركؽ،  - 426
كاف النيب صلى ا علیو كسلم ٰبب التیمن ما استطاع ُب شأنو كلو، ُب طهوره »عن عائشة، قالت: 

 «كترجلو كتنعلو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ما موصولة بدؿ من التیمن اك ٗبعنی ما داـ احَباز عما ال يستطیع التیمن فیو شرعنا  ’’قولو )ما استطاع( 
اك ٰبب  ، قولو )ُب شانو( ام ُب امره ك حالو متعلق بالتیمن1261‘‘دخوؿ ا٣بالء ك ا٣بركج من ا٤بسجدك

علی سبیل التنازع، قولو )فطهوره( بضم الطاء كىو الطهر بدؿ من ُب شانو باعادة ا١بار )ك  هبمااك 
ترجلو( ام ٛبشیطو الشعر )ك تنعلو( ام لبسو النعل كا٭با علمت عائشة رضي ا تعالٰی عنها حبو علیو 

ی  علیو كسلم ٥با بتلك، كا٭با خص السالـ ٥بذه االشیاء مع انو امر باطِب اما بالقرائن اك باخباره صل
 لو اىتماما بشااها ك بیانا لشرفها.كىذه الثالثة مع ااها داخلة ُب شانو  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
                                       

 86: 4الكواكب الدرارم   1259
 ، 791، رقم ا٢بديث: 338: 1علی الصحیحْب للحاكم  ؾا٤بستدر   1260
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 خذ مكانها مساجدباب: ىل تنبش قبور مشركي الجاىلیة، ويت
 «لعن ا الیهود اٚبذكا قبور أنبیائهم مساجد»لقوؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

كما يكره من الصالة ُب القبور كرأل عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو أنس بن مالك يصلي عند قرب، 
 «القرب القرب، كٓب يأمره باإلعادة»فقاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ي ا١باىلیةكباب ىل تنبش قبور مشر 

ثّب من ا٤بفسرين بل كىل ىهنا لالستفهاـ التقريرم ام تنبش ك لیس ىذا باستفهاـ حقیقي صرح بو  ’’
صرح بو رئیس  1262من الدىر﴾ ما قولو تعالی ﴿ىل اتی علی االنساف حْبكثّبا  كجاء ٗبعنی قد  

 1265ك الفراء 1264ك ا٤بربد 1263سائيكا٤بفسرين ابن عباس رضي ا تعالی عنهما ك رٔكساء النحاة ك ال
كقد بالغ الز٨بشرم فزعم ااها ابدا ٗبعنی قد كا٭با االستفهاـ مستفاد من ٮبزة مقدرة معها ك نقلو ُب 

ن ا الیهود( تعلیل للجزء الثا٘ب من )لقوؿ النيب صلی  علیو كسلم لع 1266‘‘ا٤بفصل عن سیبويو
٤با خصوا باللعنة باٚباذىم قبور انبیاءىم  ااها مساجد كحاصلو اف الیهودكم قولو كيتخذ الَبٝبة كىو

مهم من ا٤بسلمْب مساجد كال يلـز من كُب ح مساجد علم منو جواز االٚباذ قبور غّب االنبیاء ك من ىو
 مل اخرج كورىم ك يرمي عظامهم، كفیو اىانتهم علی الوجو اال ْب النو بعد نبش قبكا٤بشر  اٚبذ قبور

                                       
 1: 76سورة الدىر   1262
لسبعة، كاف اماما ُب اللغة ك ىو علي بن ٞبزه، ابو ا٢بسن الكوُب ا٤بعركؼ بالكسائي، احد القراء ا: الكسائي  1263

النحو ك القراءات ك ٓب تكن لو ُب الشعر يد حتی قیل لیس ُب علماء العربیة اجهل من الكسائي باشعر 
ركی الكسائي عن ابن عیینة ك ٞبزة الزيات ك ايب  .ككاف يؤدب االمْب بن ىاركف الرشید ك يعلمو االدب

م بن سالـ ك الفراء ك غّبٮبا ك توُب سنة تسع ك ٜبانْب ك بكر بن عیاش كغّبىم ك ركی عنو ابو عبید القاس
 [ 296: 3]كفیات االعیاف  .مائة بالرم ك ُب ذلك الیـو توُب ٧بمد بن ا٢بسن بالرم ايضا

ىو ٧بمد بن يزيد، ابو العباس، الثمإب، االزدم، البصرم ا٤بعركؼ با٤بربد النحوم ككاف اماما ُب اللغة  : ا٤بربد  1264
اخذ االدب عن ايب  .توالیف النافعة ُب االدب منها كتاب الركضة ك كتاب الكامل كغّب ذلككالنحو كلو ال

 [ 313: 4]كفیات االعیاف  .حاًب السجستا٘ب ك ايب عثماف ا٤باز٘بٍ 
ىو ٰبیي بن زياد، ابو زكريا، الكوُب، النحوم، صاحب الكسائي؛ ركی عن علي بن ٞبزة الكسائي ك الفراء:   1265

ك ايب االحوص ك قیس بن الربیع كركی عنو ٧بمد بن ا١بهم السمرم ك سلمة بن عاصم ك  ايب بكر بن عیاش
]سّب اعالـ النبالء  .توُب الفراء بطريق ا٢بج سنة سبع ك مائتْب ك لو ثالث ك ستوف سنة، رٞبو ا .غّبٮبا
10 :121 ] 
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ره ك) كما ي 1267تاب ا١بنائز ُب باب ما جاء ُب قرب النيب صلی  علیو كسلمكا٤بٔولف ىذا التعلیق ُب  
م كما اشرنا الیو كىذا ا٢بكم ا١بملة ا٣بربية  كمن الصالة ُب القبور( عطف علی ىل ينبش الاها ُب ح

و اكعلیو كما بینهما ٤با ركاه مسلم من طريق ايب مرثد الغنوم مرفوعنا ال ٘بلسوا علی شامل ٤بن صلی الی
ن علی شرط البخارم اشار الیو ُب الَبٝبة ك اكرد القرب القرب كك٤با ٓب ي 1268القبور كال تصلوا الیها اكعلیها

 یع بن ا١براح ُب مصنفو، قولو )كٓب يامره باالعادة(.كام اتق القرب ركاه ك 
ااهم اختلفوا ُب جواز الصالة علی ا٤بقربة فذىب اٞبد الی ٙبرٙب الصالة ُب ا٤بقربة كٓب يفرؽ بْب  اعلم’’

اف كوف بْب القبور اكُب مكا٤بنبوشة ك غّبىا كال بْب اف يفرش علیها شئ يقیو من النجاسة اـ ال بْب اف ت
ة علی ظاىر ا٢بديث يعِب قولو البیت ك العلو، كقاؿ ابو ثور ال يصلي ُب ٞباـ كال فی مقرب كمنفرد عنها  

، ك ذىب الثورم ك ابو حنیفة 1269لها مسجد اال ا٤بقربة ك ا٢بماـكعلیو الصالة كالسالـ االرض  
انت كراىة الصالة ُب ا٤بقربة، ك فرؽ الشافعي بْب ا٤بقربة ا٤بنبوشة ك غّبىا فقاؿ اذا  ككاالكزاعي الی  

م ٓب ٘بز الصالة فیها للنجاسة فاف صلی رجل ُب ٨بتلطة الَباب بلحـو ا٤بوتی ك صديدىم كما ٱبرج منه
ل حاؿ، كٓب ير كركىة بكاف طاىر منها اجزاتو صالتو، كقاؿ الرافعي اما ُب ا٤بقربة فالصالة فیها مكم

قوؿ ا١بمهور، كراىة الصالة ُب ا٤بقربة  كمالك بالصالة ُب ا٤بقربة باسا، ك حكی ابو مصعب كعن مالك  
فار، ك حكی ابن كانت مقابر ا٤بسلمْب اك الكالصالة ُب ا٤بقربة سواء  ك ذىب اىل الظاىر الی ٙبرٙب 

لك ك ىم عمر ك علي ك ابو ىريرة كانس كابن عباس رضي ا ذحـز عن ٟبسة من الصحابة النهي عن 
اه عن ٝباعة من التابعْب ابراىیم النخعي ك، ك ح1270تعالٰی عنهم قاؿ: ما نعلم ٥بم ٨بالفنا من الصحابة

بّب بن مطعم ك طأكس ك عمرك بن دينار ك حیثمة كغّبىم، قلت: قولو ال نعلم لو ٨بالفا ك نافع ابن ج
اه ا٣بطايب ُب معآب السنن عن عبد ا بن عمر انو رخص ُب الصالة ُب كمن الصحابة معارض ٗبا ح

الفا ا٤بقربة، ك حكی ايضا عن ا٢بسن البصرم انو صلی ُب ا٤بقربة، كُب شرح الَبمذم حكی اصحابنا اخت
مة ُب النهي عن الصالة ُب ا٤بقربة فقیل: ا٤بعنی فیو ما ٙبت مصاله من النجاسة كقد قاؿ كُب ا٢ب

                                       
 1390، رقم ا٢بديث: 102: 2صحیح البخارم   1267
 972، رقم ا٢بديث: 668: 2ح مسلم صحی  1268
  317، رقم ا٢بديث: 131: 2سنن الَبمذم  ، 492، رقم ا٢بديث: 132: 1سنن ايب داكد انظر:   1269

 ]ا٤برجع السابق[ قاؿ الَبمذم: كىذا حديث فیو اضطرابحكم ا٢بديث:  
 350: 2الي باالثار    1270
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ونو مصلیا كراىیة لكلو فرش ُب اجملزرة ك ا٤بزبلة شیئا ك صلی علیو صحت صالتو ك بقیت ال 1271الرافعي
رش علی النجاسة راىة مع الفك: انو ال  1272اف بینهما حائل، كقاؿ القاضي حسْبكعلی النجاسة كاف  

راىة ٢برمة كالـ القاضي اف الكفاية اف الذم دؿ علی  كُب ال 1273مطلقنا، ك حكی ابن الرفعة
راىة ٗبا اذا حاذی ا٤بیت اما اذا كقف كل تقدير من ىذين ا٤بعنیْب ينبغي اف يقید الك، كعلی  1274ا٤بوتی

فعة بعد اف حكی ا٤بعنیْب راىة اال اف ابن الر كوف ٙبتو میت كال ٪باسة فال  كبْب القبور ٕبیث ال ي
ره كراىة بْب اف يصلي علی القرب اك ٔبانبو اك الیو قاؿ كمنو ئوخذ انو تكالسابقْب قاؿ ال فرؽ ُب ال

 ره العیِب، كذ ذا كى 1276‘‘ 1275الصالة ٔبانب النجاسة ك خلفها
رت كما ذ ك 1277ااقوؿ: قوؿ ابن الرفعة مٔويد ٗبا ركاه مسلم ال ٘بلسوا علی القبور كال تصلوا الیها اكعلیه

 .انفنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن ىشاـ، قاؿ: أخرب٘ب أيب، عن عائشة أـ ا٤بؤمنْب،  - 427
نیسة رأينها با٢ببشة فیها تصاكير، فذكرتا للنيب صلى ا علیو كسلم أف أـ حبیبة، كأـ سلمة ذكرتا ك

                                       
افعي، القزكيِب؛ ركی عن حامد بن ٧بمود ا٣بطیب الرازم ىو عبد الكرٙب بن ٧بمد، ابو القاسم، الر  :الرافعي   1271

٠بع  .ك عبد ا بن ايب الفتوح الفقیو ك ايب الكـر علي بن عبد الكرٙب ا٥بمذا٘ب كايب ا٣بّب الطالقا٘ب ك غّبىم
منو ا٢بافظ عبد العظیم ك اجاز لعبد ا٥بادم بن عبد الكرٙب ك ٧بمود بن سعید الطاككسي ك عبد العزيز بن 

ككاف من العملماء العاملْب، يذكر عنو تعبد ك نسك ك احواؿ ك تواضع انتهت الیو  .الرٞباف السكرمعبد 
 [ 252: 22]سّب اعالـ النبالء  .معرفة ا٤بذىب

ىو ا٢بسْب بن ٧بمد ابو علي، الفقیو الشافعي ا٤بعركؼ بالقاضي صاحب التعلیقة ُب القاضي حسْب:    1272
اخذ الفقو عن ايب بكر القفاؿ ا٤بركزم كصنف ُب  .ه غريبة ُب ا٤بذىبالفقو؛ كاف اماما كبّبا صاحب كجو 

االصوؿ ك الفركع ك ا٣بالؼ ك ٓب يزؿ ٰبكم بْب الناس ك يدرس ك يفٍب ك اخذ عنو الفقو ا٢بسْب بن مسعود 
 [ 134: 2]كفیات االعیاف  .الفراء البغوم ك غّبه

الشافعیة ُب عصره، الشیخ، العالمة، االماـ ا٤بشهور  ىو اٞبد بن ٧بمد، ٪بم الدين، حامل لواء :ابن الرفعة  1273
بافقیو ابن الرفعة احد ائمة الشافعیة علما ك فقها ك رياسة؛ ككاف مولده ُب سنة ٟبس ك اربعْب ك ست مائة 

 [ 948: 1]طبقات الشافعْب  .ك توُب ُب الثا٘ب عشر من رجب سنة عشر ك سبعمائة، رٞبو ا
 512: 2كفاية النبیو   1274
 512: 2كفاية النبیو   1275
 173: 4عمدة القارم   1276
 972، رقم ا٢بديث: 668: 2صحیح مسلم   1277
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إف أكلئك إذا كاف فیهم الرجل الصاّب فمات، بنوا على قربه مسجدا، كصوركا فیو تلك الصور، »فقاؿ: 
 «فأكلئك شرار ا٣بلق عند ا يـو القیامة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
یاف بن صخر االموية ىاجرت فا٠بها رملة بنت ايب س’’قولو ُب حديث ٧بمد بن ا٤بثنی )اف اـ حبیبة( 

مع زكجها عبد ا بن جحش الی ا٢ببشة فتوُب ىناؾ فتزكجها النيب صلی  علیو كسلم سنة ست من 
انت من ك صلی  علیو كسلم ك بعثها الیو ك  امهرىا من عنده عن رسوؿ اف النجاشي اكا٥بجرة ك  

ك اـ ’’ره العیِب ك، ذ 1278‘‘با٤بدينة علی االصح ْْیت سنة اربع ك اربعْب فالسابقات الی االسالـ تو 
مة بفتح الالـ ايضا من امهات ا٤بٔومنْب ك ا٠بها ىند بنت ايب امیة ا٤بخزكمیة ىاجر هبا زكجها سلى 

 1279‘‘الی ا٢ببشة فلما رجعا الی ا٤بدينة مات زكجها فتزكجها رسوؿ  صلی  علیو كسلم ابوسلمة
 ره العیِب، كذ 

اما من تصرؼ النساخ اك من بعض الركاة  ّب كىوكرا بالتذ كرتا( بلفظ التثنیة للمٔونث كُب ركاية ذ كقولو )ذ 
النصاری يقاؿ ٥با ا٤بارية  نیسة( ىي معبدكّب بتاكيل الشخصْب )كغّب ا٤بمیزين، اقوؿ: لعل التذ 

كُب ركاية راتا تلك الصور ’’یف البقرة ك بالتشديد القطاة ا٤بلساء )راينها( بصیغة ٝبع ا٤بٔونث فبالتخ
اجتهادىم ك يعبدكف ا عند قبورىم ٍب خلف من بعدىم كیجتهدكف  فركف افعا٥بم الصا٢بة كانوا يتذ كك 

انوا يعبدكف ىذه الصور ك يعظمواها كم  كفخلوؼ جهلوا مرادىم ك كسوس ٥بم الشیطاف اف اسال
ا للذريعة ا٤بٔودية الی ذفعبدكىا فحذر النيب صلی  علیو كسلم عن مثل  ك سدا  1280لكذلك سدن

م الذم ال كلك ُب مرض موتو اشارة الی انو من االمر اذاف كللذرائع ُب قربه صلی  علیو كسلم ك  
  1281‘‘ينسخ بعده

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، عن أيب التیاح، عن أنس بن مالك، قاؿ: قدـ النيب  - 428

أقاـ النيب صلى صلى ا علیو كسلم ا٤بدينة فنزؿ أعلى ا٤بدينة ُب حي يقاؿ ٥بم بنو عمرك بن عوؼ، ف
ا علیو كسلم فیهم أربع عشرة لیلة، ٍب أرسل إٔب بِب النجار، فجاءكا متقلدم السیوؼ كأ٘ب أنظر إٔب 

، ار حولو حٌب ألقى بفناء أيب أيوبالنيب صلى ا علیو كسلم على راحلتو، كأبو بكر ردفو كمأل بِب النج

                                       
 173: 4عمدة القارم   1278
 174: 4عمدة القارم   1279
 58: 2تفسّب القرطيب   1280
 174: 4عمدة القارم   1281



263 
 

ض الغنم، كأنو أمر ببناء ا٤بسجد، فأرسل إٔب ككاف ٰبب أف يصلي حیث أدركتو الصالة، كيصلي ُب مراب
، قالوا: ال كا ال نطلب ٜبنو إال إٔب « يا بِب النجار ثامنو٘ب ٕبائطكم ىذا»مإل من بِب النجار فقاؿ: 

ا، فقاؿ أنس: فكاف فیو ما أقوؿ لكم قبور ا٤بشركْب، كفیو خرب كفیو ٬بل، فأمر النيب صلى ا علیو 
، فنبشت، ٍب با٣برب فسويت، كبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة ا٤بسجد كجعلوا كسلم بقبور ا٤بشركْب

عضادتیو ا٢بجارة، كجعلوا ينقلوف الصخر كىم ير٘بزكف كالنيب صلى ا علیو كسلم معهم، كىو يقوؿ: 
 «اللهم ال خّب إال خّب اآلخره فاغفر لألنصار كا٤بهاجره»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كُب حديث مسدد )قدـ النيب صلی  علیو كسلم ا٤بدينة( انو جاء قباء يـو االثنْب لثماف خلوف من ربیع 

ؿ ُب علو فنزؿ اعلی ا٤بدينة كُب ركاية ُب ا٤بدينة كُب ركاية ايب داكد فنز ’’االكؿ كقیل يـو ا٣بمیس 
عشرين لیلة كُب ركاية اربع عشر لیلة، كيستنبط منو دلیل ك ُب قولو فاقاـ فیهم اربعنا  1283‘‘ 1282ا٤بدينة

ورة كٓب يصل فیها صالة ا١بمعة الاها قرية، قولو )متقلدين السیوؼ( كا٢بنفیة حیث اقاـ فیهم ا٤بدة ا٤بذ 
ر ردفو( النو تابعو ك ا٣بلیفة بعده كو ببنصب السیوؼ با٤بفعولیة كُب ركاية باالضافة ٕبذؼ النوف )ك اب

انو تركها ُب بِب عمرك  یحملوا علیهما اكفن انو ردىا الی اىلو كاف ارتدافو للشرافة الف ناقتو معو ك ٲبكف
بن عوؼ ٤برض اك لغّبه )حتی القی( ام رحلو ام اطرحو، قولو )بفناء ايب ايوب( ٕبذؼ ا٤بضاؼ ام 

ـ الدار، كقیل فنائها ما امتد من جوانبها ك اسم ايب ايوب خالد بن زيد بفناء داره ك فناء الدار سعة اما
 االنصارم.

ابن  تاب ا٤ببتدا ك قصص االنبیاء علیهم السالـ اف تبعا كىوكر ٧بمد بن اسحاؽ ُب  كاعلم انو ذ ’’
اف كحساف ٤با قدـ مكة قبل مولد رسوؿ  صلی  علیو كسلم بالف عاـ ك خرج منها الی يثرب ك  

لك ذماء فاجتمعوا ك تعاقدكا علی اف ال ٱبرجوا منها ك سا٥بم تبع عن سر كو اربع مائة رجل من ا٢بمع
تبنا اف نبیا ا٠بو ٧بمد ىذه دار مهاجرتو فنحن نقیم لعلنا اف نلقاه فاراد تبع االقامة كفقالوا انا ٪بد ُب  

تب  كك اعطاىم ماال جزيال ك   ل كاحد من اكلئك دارنا ك اشَبی لو جاريتو ك زكجها منوكمعهم ٍب بنی ل
 تابنا فیو اسالمو كقولو: ك

  رسوؿ من ا بارئ النسم[      ]شهدت علی اٞبد انو
                                       

م ، صحیح مسل453رقم ا٢بديث:  كتاب الصالة، باب ُب بناء ا٤بسجد،،123: 1سنن ايب داكد  انظر:  1282
، رقم ا٢بديث:  ابتناء مسجد النيب صلى ا علیو كسلم، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصالة، باب 373: 1

524 
 175: 4عمدة القارم   1283
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 1284 نت كزيرا لو كابن عم[كل        ]فلو مد عمرم الی عمره
بّبىم ك سالو اف يدفعو الی ٧بمد صلی  علیو كسلم اف ادركو ك كُب ابیاتو ختمو بالذىب ك دفعو الی  

ن ادركو من كلده ك بنی للنيب صلی  علیو كسلم دارنا ينز٥با اذا قدـ ا٤بدينة فتداكؿ الدار ا٤بالؾ الی اال م
تاب قاؿ ك كلك العآب الذم دفع الیو الذرضي ا تعالٰی عنو كىو من كلد  1285اف صارت اليب ايوب

الكس ك خزرج ك٤با خرج رسوؿ  انواكاىل ا٤بدينة من كلد اكلئك العلماء االربع مائة، ك يزعم بعضهم ااهم  
تاب تبع مع رجل يسمی ابا لیلی فلما راه رسوؿ  صلی  علیو ك صلی  علیو كسلم ارسلوا الیو  
را كٓب يعرؼ النيب صلی  علیو كتاب تبع االكؿ؟ فبقی ابو لیلی متفككسلم قاؿ انت ابو لیلی ك معك  

تاب كالسحر ك توىم انو ساحر فقاؿ انا ٧بمد ىات الكسلم فقاؿ من انت؟ فا٘ب ٓب ار ُب كجهك اثر 
اف كثرة اتباعو ك  كرمة ا٭با ٠بي تبعنا لك، قاؿ ع1286‘‘فلما قراه قاؿ مرحبنا بتبع االخ الصاّب ثالث مرات

يعبد النار فاسلم، قیل مات ُب ا٥بند بعد ما خرج من يثرب كقد مر بعض ىذه القصة ُب باب الصالة 
لك قبل ذرب ك كعبة اسعد ا٢بمّبم ك ىو تبع اال كسی الكیوطي اكؿ من  من االٲباف كُب اكائل الس

ساىا كساىا الثیاب ا٢بربة كىي مثل عنبة ضرب من الربكد الیمِب، كُب ركاية  كاالسالـ بتسعمائة سنة  
سوة  كعبة  كسا الكالوصائل كىي بركد ٞبر فیها خطوط خضر تعمل بالیمن، ك عن بعضهم اكؿ من  

 لك: ذب كىي ضرب من الربكد ك جعل ٥با بابا يغلق، كقاؿ ُب ساىا العصكاملة تبع  ك
 كاقمنا بو من الشهر عشرا   سونا البیت الذم حـر ا مالء معصبا كك 

 1287ك خرجنا منو نٔوـ سهیال   ك جعلنا لبابو اقلیدا 
 افرين، كاف تبع مٔومنا باالتفاؽ ك قومو  كقد رفعنا لوائنا معقودا، ك  

اختلف ُب نبوتو ك اكرد ىذه القصة الشیخ ا٠باعیل الربكسي ُب تفسّب ركح لك ذمهم ا دكنو ك ذكك 
سر ا٥بمزة ُب اف كامر كنو امر ببناء ا٤بسجد( بالبیاف ُب سورة الدخاف باطوؿ من ىذه فلیتنبو، قولو )كاً 

                                       
، دار ا١بیل، الطبعة 226: 2العمدة ُب ٧باسن الشعر ك ادابو، ا٢بسن بن رشیق، االزدم، ابو علي،   1284

 ـ1981 .ق 1401ا٣بامسة 
ن زيد ابو ايوب االنصارم؛ شهد بدرا ك العقبة ك ا٤بشاىد كلها ك علیو نزؿ رسوؿ ا ىو خالد ب :ابو ايوب   1285

صلی ا علیو كسلم ك ُب منزلو الی اف بنی مسجده ك حجرتو كٓب يزؿ غازيا بعد رسوؿ ا صلی ا علیو 
: 2يب نعیم ]معرفة الصحابة ال .كسلم الی اف توُب ُب بعض غزكاتو بالقسطنطینیة ك دفن ُب اصل سورىا

933 ] 
 176: 4عمدة القارم   1286
 ق1408، دار البشّب، طنطا، الطبعة االكلٰی 54: 1االكائل، ا٢بسن بن عبد ا العسكرم،   1287
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بیعو  ببناء الفاعل اك ا٤بفعوؿ، قولو )ثامنو٘ب( قاكلو٘ب بثمنو ام قدركا ٜبنو الف نشَبيو ك ساكمو٘ب علی
كا٤براد من ا٢بائط البستاف بقرينة كفیو ٬بل )قالوا ال نطلب ٜبنو اال ( ك الالـ ٗبعنی من ام من ا الف 

وف كبعض ا٢بركؼ ك ٯبئ ٗبعنی بعض اخر ك ئويده ما ُب ركاية اال٠باعیلي اال من ا، كٯبوز اف ت
ن بل نطلب الثمن ك ننهي طلب الثمن الی ٗبعناىا ا٢بقیقي النتهاء الغاية ك التقدير ال نطلب منك الثم

ر ٧بمد كذ ’’ما ُب قولو اطبخوا ٕب جبة ك قمیصا، كلة  كا، كا٤براد من الثمن االجر كا٭با ٠بوه ٜبنا للمشا 
ر كبن سعد ُب الطبقات عن الواقدم اف النيب صلی  علیو كسلم اشَباه منهم بعشرة دنانّب دفعها ابو ب

مهما لیتخذه ك فسا كسلم بد الیتیمْب فدعاٮبا النيب صلی ا علیولك مر ذاف ككيقاؿ   1288الصديق
ا قاال بل اهبو لك يا رسوؿ  فابی رسوؿ  حتی ابتاعو منهما بعشرة دنانّب ر كك امر ابا ب 1289مسجدن

ك الیتیماف ٮبا سهل ك سهیل ابنا رافع بن ايب  1290لك، كقاؿ بعضهم اشَباه ابو ايوبذاف يعطیهما 
ك سیورده البخارم ُب حديث ُب باب  1292‘‘ 1291انا ُب حجر اسعد بن زرارةكنجار  عمرك من بِب ال

ىجرة النيب صلی  علیو كسلم ك اصحابو الی ا٤بدينة بوجو اًب كفیو انو مربد لسهیل ك سهل حتی ابتاعو 
 م، كْب( بدؿ اك بیاف لقولو ما اقوؿ لكمنهما ٨بتصر، قولو )قبور ا٤بشر 

ما ال حرمة الحیائهم )كفیو كْب كانو ال حرمة المواهتم  كاز نبش قبور ا٤بشر قولو )فنبشت( يستنبط منو جو 
س، كقیل بضم ا٣باء، قولو )ك بالنخل كلمة، كقیل بالعكلم ك كسر الراء ٝبع خربة ككب( بفتح ا٣باء ك رً خى 

                                       
 353: 2شرح ايب داكد للعیِب    1288
كا٭با اشَبم النيب صلي ا علیو كسلم ا٤بربد كٓب يكتف هببتهما ككقفهماالف حاؿ العرب كاالفاغنة كاحد   1289

كيشبو حاؿ احدٮبا حاؿ االخر كىو ااهم اذا كقفوا شیئا يدعونو النفسهم كٲبنعوف الناس منو كيقولوف ىذا 
مسجدنا كىذا حوضنا كىذابّبنا كىذا مقربتنا كاف مضى علي الوقف الوؼ كمئوف من السنْب كلقد جربنا 

ا كىوكاف حكیما كيعمل ٗبا بذالك مرارا فلذالك اخرج النيب صلي ا علیو كسلم ا٤بربد عن دعول نسلهم
 يوحى الیو ايضا فتفكركا اعلم ٖببايااالمور كحكمها )الضیاءالكوثرم(

 [  177: 4ىذا قوؿ ايب معشر ]عمدة القارم   1290
ىو اسعد بن زرارة، توُب قبل بدر علی عهد النيب صلی ا علیو كسلم سنة احدی من  :اسعد بن زرارة  1291

 ساعدة، كانت بو الشوكة فكواه رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم منها، ٍب ا٥بجرة، احد النقباء نقیب بِب
اخذتو علة ُب حلقو يقاؿ ٥با الذٕبة فمات منها؛ يكنی ابا امامة ك اكؿ من صلی علیو رسوؿ ا صلی ا 

 [ 280: 1]معرفة الصحابة اليب نعیم  .علیو كسلم ك اكؿ من دفن بالبقیع، ك ذلك قبل بدر
 177: 4قارم عمدة ال  1292
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طع تحرٙب مكة النو ال ٯبوز قكٙبرٙب التعظیم ك التوقّب ال   1293لك دلیل للحنفیة باف ٙبرٲبهاذفقطع( كُب 
ما ُب حديث مسلم ال ٚببط كاشجارىا كال ٱبتلی خالىا اال االذخر، كٯبوز قطع اشجار ا٤بدينة للعلف  

سر العْب عضادتا الباب ا٣بشبتاف ا٤بنصوبتاف عن ٲبْب الداخل كضادتیو( ب)عً  1294منها شجرة اال لعلف
 ، 1296ك فوقهما العارضة 1295منو ك مشالو

ونو شعرا: قیل ىو ضرب )ای كعلن ست مرات، كاختلفوا ُب  قولو )ير٘بزكف( الرجز بالتحريك كزنو مستف
اف شعرا ٤با جاء من النيب صلی  علیو كسلم مع انو لیس بشاعر كنوع منو(من الشعر ك يرد علیو انو لو  

قیل ُب ا١بواب عنو انو لیس بشاعر  1298﴿كما ىو بقوؿ شاعر﴾ 1297قاؿ تعالی ﴿كما علمناه الشعر﴾
اية، اكيقاؿ من انشد القلیل من الشعر اك ٛبثل بو علی كجو كبطريق ا٢ب يعِب لیس بصانعو كما جاء عنو

ما ىو ا٤بتعارؼ، اقوؿ: ىذا الرجز لرجل ٛبثل بو النيب صلی  علیو كسلم ٤با كالندكر ال يسمی شاعرا  
سیاٌب ُب باب ىجرة النيب صلی  علیو كسلم ُب اخر ا٢بديث الطويل فتمثل بشعر رجل من ا٤بسلمْب 

ثرىم اف كفهذا صريح ُب اف النيب صلی  علیو كسلم ٛبثل بو ك الرجز تفسّبه ، كقاؿ ا  1299م ٕبٓب يس
اف بغّب قصد كالرجز لیس بشعر قاؿ ا٣بلیل انو لیس بشعر كا٭با ىوانصاؼ ابیات ك اثالث، كقیل ما  

لیس  الـ مقفی موزكف قصدا كما صدر منو صلی  علیو كسلمكفهو لیس بشعر الاهم يعرفونو انو  
ما ُب قولو تعالی ﴿ٍب اقررًب كانتم تشهدكف ٍب انتم كثّب  كبقصد ام الی القافیة الف ا٤بوزكف ُب القراف  

 1301كقاؿ ابو القاسم’’كال يسمی شعرا الف القصد فیو الی التبلیغ ال الی القافیة،  1300ىٔوالء تقتلوف﴾

                                       
 ال ٙبرٙب ا٤بدينة .  1293
 1374، رقم ا٢بديث: 1001: 2صحیح مسلم   1294
 [  178: 4ىذا قوؿ االزىرم ]عمدة القارم   1295
 [  178: 4ىذا قوؿ القزاز ]عمدة القارم   1296
 69: 36سورة يس   1297
 41: 69سورة ا٢باقة   1298
 3906، رقم ا٢بديث: 60: 5صحیح البخارم   1299
 85 ، 84: 2سورة البقرة   1300
ىو علی بن جعفر، ابو القاسم ا٤بعركؼ بابن القطاع السعدم؛ كاف احد ائمة االدب خصوصا  :ابو القاسم  1301

اللغة كلو تصانیف نافعة منها كتاب االفعاؿ ك كتاب ابنیة اال٠باء ك كتاب الدرة ا٣بطّبة ُب ا٤بختار من شعراء 
فر سنة ثالث ك ثالثْب ك اربعمائة ك توُب ٗبصر سنة ا١بريرة ككتاب ٤بح ا٤بلح ك كانت كالدتو ُب العاشر من ص

 [ 324: 3]كفیات االعیاف  .ٟبس عشرة ك ٟبس مائة، رٞبو ا
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ذه الصناعة بعد ا٣بلیل اف تابو الشاُب ُب علم القواُب قد رای قـو منهم االخفش كىو شیخ ىكُب  
، 1302مكقوؿ النيب صلی  علیو كسلم ا موالنا كال مولی لكمشطور الرجز ك منهوكو لیس بشعر  

، ك قوؿ النيب صلی  1303كقولو صلی  علیو كسلم ىل انت اال اصبع دمیت كُب سبیل ا ما لقیت
اقوؿ ا٤بشطور من الرجز  1305‘‘اه ىذه، ك اشب1304ذب ػ انا ابن عبد ا٤بطلبكعلیو كسلم: انا النيب ال  

ما نقصت ثالثة اجزاء من ستة اجزاء ك ا٤بنهوؾ منو ما ذىب ثلثو ك بقي ثلثاه ا قالو ُب القاموس ك ا 
الـ حسنو حسن ك قبیحو قبیح، كاستنشد كمو فالصواب انو  كالـ ُب اف الشعر ماذا حكاعلم بقي ال

ضع لو منربا ك استمعو كسیاٌب البحث فیو )ك النيب ْب ك ك كالنيب من حساف بن ثابت ُب ىجاء ا٤بشر 
صلی  علیو كسلم معهم( حاؿ ام ك ا٢باؿ اف النيب صلی  علیو كسلم ير٘بز معهم، قولو )ك 
ا٤بهاجرة( ام ا١بماعة ا٤بهاجرة، قیل قرا النيب صلی  علیو كسلم التاء ُب اللفظْب متحركة خركجنا عن 

 از ك قوؿ االشعار ك ٫بوىا لتنشیط النفوس ك تسهیل االعماؿ.كزف الشعر، كفیو جواز االر٘ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة في مرابض الغنم
عن أنس بن مالك، قاؿ: كاف  حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا شعبة، عن أيب التیاح، - 429

كاف يصلي ُب مرابض الغنم »النيب صلى ا علیو كسلم يصلي ُب مرابض الغنم، ٍب ٠بعتو بعد يقوؿ: 
 «قبل أف يبُب ا٤بسجد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 لصالة ُب مرابض الغنمباب ا

سر الباء ماكی الغنم من حد ضرب يضرب ربض ُب االرض اذا لصق هبا ك اقاـ مالزما كٝبع مربض ب
)ٍب ٠بعو بعد( فاعل الفعل اما ابو التیاح كىو الظاىر اك شعبة يعِب قولو االكؿ مطلقنا كالثا٘ب:   ٥1306با
 صوؿ الفقو.اف مقیدا ك ىهنا ٰبمل ا٤بطلق علی ا٤بقید ك التفصیل ُب اك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 3039، رقم ا٢بديث: 65: 4صحیح البخارم   1302
 2802، رقم ا٢بديث: 18: 4صحیح البخارم   1303
 2864، رقم ا٢بديث: 30: 4صحیح البخارم   1304
 234: 7فتح ا٤بنعم  ، 119 :12شرح النوكم علی مسلم انظر:   1305
، ا٤بكتبة العلمیة، بّبكت، 184: 2النهاية ُب غريب ا٢بديث كاالثر، ا٤ببارؾ بن ٧بمد، ابن االثّب ا١بزرم،   1306

 ـ بدكف الطبعة1979 .ق 1399
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 باب الصالة في مواضع اإلبل
حدثنا صدقة بن الفضل، قاؿ: أخربنا سلیماف بن حیاف، قاؿ: حدثنا عبید ا، عن نافع،  - 430

 ، كقاؿ: رأيت النيب صلى ا علیو كسلم يفعلو« يصلي إٔب بعّبه»قاؿ: رأيت ابن عمر 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة ُب مواضع االبل
ما ك، ك  1307ؿ اصلي ُب مبارؾ االبل قاؿ الما ركی مسلم قاك٤با كرد النهي ُب الصالة ُب مبارؾ االبل  

ما ُب حديث الَبمذم قاؿ رسوؿ  كك   1308ركی ابو داكد ال تصلوا ُب مبارؾ االبل فااها من الشیطاف
ك  1309صلی  علیو كسلم صلوا ُب مرابض الغنم كال تصلوا ُب اعطاف االبل فااها خلقت من الشیطاف

اف ىذا النهي للتنزيو ال للتحرٙب الف علة النهي فیو تشويش  ثّبة، فقد اكرد ا٤بٔولفكاالحاديث ُب النهي  
قلب ا٤بصلی ٖبالؼ الصالة ُب مرابض الغنم الاها خالیة عنها اقوؿ: عمـو ا٢بديث جعلت ٕب االرض 

 مسجدا يدؿ علی ا١بواز ىذا ما عندم فاعمل ٗبا ىو ا٢بق، قولو )يفعلو( ا م يصلي الی بعّبه.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من صلى وقدامو تنور أو نار، أو شيء مما يعبد، فأراد بو اهلل
عرضت علي النار كأنا »كقاؿ الزىرم، أخرب٘ب أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «أصلي
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من صلی كقدامو تنور اك نار اْب
ورين ُب ىذا الباب، ك رد استداللو با٢بديثْب علی الَبٝبة بوجوه سبعة: كره للحديثْب ا٤بذ كام ال ي

ي بانو لیس ما اراه ا تعالی من النار حْب اطلعو علیها ٗبنزلة نار يتوجو ا٤برء ره اال٠باعیلكاالكؿ ما ذ ’’

                                       
 360، رقم ا٢بديث: 275: 1صحیح مسلم   1307
، صحیح ابن 184ا٢بديث: رقم  كتاب الطهارة، باب الوضوء من ٢بـو اإلبل،،47: 1سنن ايب داكد   1308

 31، كتاب الوضوء، باب األمر بالوضوء من أكل ٢بـو اإلبل، رقم ا٢بديث: 21: 1خزٲبة 
كصححو  إسناده صحیج. كأخرجو ابن خزٲبة كابن حباف ُب "صحیحیهما "،حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  

ديث أف ىذا ا٣برب صحیح من جهة ا٢ب أٞبد كإسحاؽ بن راىويو. كقاؿ ابن خزٲبة: " ٓب أر خالفان بْب علماء
 [337 :1صحیح أيب داكد ] النقل لعدالة ناقلیو "

  349، 348، رقم ا٢بديث: 180: 2سنن الَبمذم   1309
 ]ا٤برجع السابق[ حسن صحیححكم ا٢بديث:  
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م من كضع الشئ بْب يديو اك راه موضوعنا كحكم ما ارًم لیخربىم  كالیها ك ىي معبودة لقـو ك ال ح
ارنا ك ا٭با ره الفاقسي لیس فیو ما بوب علیو النو ٓب يفعلو ٨بتكفجعلو اماـ مصاله ك قبلتو، ك الثا٘ب: ما ذ 

شف ا عنها فاراه كلك ٤بعنی اراده ا تعالی ك رٔكيتو صلی ا علیو ك سلم للنار  ك رٔكية عْب  ذعرض 
ره القاضي السركجي ُب شرح كشف لو عن ا٤بسجد االقصی، ك الثالث: ما ذ كما  كلك ا١بنة  ذكاياىا ك  

صلی ا علیو ك سلم قاؿ اريت النار ك ال راىة النو كا٥بداية فقاؿ ال داللة ُب ىذا ا٢بديث علی عدـ ال
ا الیها، ك الرابع: ما ذ كيلـز اف ت لك كقع لو قبل ذوف كره ىو ايضا فقاؿ ك ٰبتمل اف يكوف امامو متوجهن

ك ا٣بامس: انو صلی ا علیو ك سلم  اريها ُب جهنم ك بینو ك بینها ما ال ’’، 1310‘‘شركعو ُب الصالة
لك منو صلی ا علیو رٔكية ذوف كلك، ك السادس: ٯبوز اف يذراىة لكٰبصی من بعد ا٤بسافة فعدـ ال

ره ابن التْب قاؿ كلك، ك السابع: ما ذ ذعلم ك كحي باطالعو ك تعريفو ُب امورىا تفصیال ٤با ٓب يعرفو قبل 
لك ا٤بعنی الذم اراده ا من ذلك اختیارا ك ا٭با عرض علیو ذال حجة فیو علی الَبٝبة النو ٓب يفعل 

بیهو للعباد، ك اجاب بعضهم عنها باجوبة: ال تشفی العلیل ك ال تركم الغلیل، قاؿ ابن بطاؿ: الصالة تن
ل شئ اذا ٓب يقصد الصالة الیو ك قصد هبا ا تعالی ك السجود لوجهو خالصنا ك ال يضره كجائزة الی  

، 1312‘‘ 1311قبلتو من النارما ٓب يضر النيب صلی ا علیو راه ُب كاستقباؿ شئ من ا٤بعبودات ك غّبىا  
ورة، ك ركی ابن ايب شیبة عن ابن كره ٤با فیو من نوع التشبیو بعبدة ا٤بعبودات ا٤بذ كك عند اصحابنا ي

ر ا٤بٔولف ىذا ك، قولو )قاؿ الزىرم اخرب٘ب( ذ 1313ره الصالة الی التنور، ك قاؿ بیت ناركسّبين انو  
، ك اخرجو مسلم ُب 1315ُب االعتصاـ، ك ايضا 1314ا٤بعلق موصوال ُب باب كقت الظهر عند الزكاؿ

 .1316باب فضائل النيب صلی ا علیو ك سلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 183: 4عمدة القارم   1310
 85: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1311
 184: 4عمدة القارم   1312
 7583، رقم ا٢بديث: 154: 2مصنف ابن ايب شیبة   1313
 540، رقم ا٢بديث: 113: 1صحیح البخارم   1314
: 9صحیح البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب ما يكره من كثرة السؤاؿ كتكلف ما ال يعنیو،  1315

95 
 2359، رقم ا٢بديث: 1832: 4صحیح مسلم   1316
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عن عبد ا حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،  - 431
أريت النار فلم أر »بن عباس، قاؿ: ا٬بسفت الشمس، فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، ٍب قاؿ: 

 «منظرا كالیـو قط أفظع
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سوؼ ك ا٣بسوؼ يستعمالف ُب الشمس ك القمر، ك اختار الفراء اف كس( قیل القولو )ا٬بسفت الشم
ك ُب ا٢بديث ال  1317 سوؼ ُب الشمس ك ا٣بسوؼ ُب القمر ك ُب القراف ]ك خسف القمر[كوف الكي
[ يستعمالف ُب الشمس ك القمر ك ىو  ام معناٮبا كاحد سفاف ٤بوت الحد، فعلم ااهما ٗبعنی ]كين

یل ُب علم ا٥بیئة ك لوال غرابة ا٤بقاـ التیت بو، قولو )قط( من قطقطو ]بوزف ذىاب ضوئهما ك التفص
یما فالیـو منظرنا كدىحرجو رباعي مضاعف[ ٗبعنی قطعتو ك ىو الستغراؽ ا٤باضي ا٤بنفي، فا٤بعنی فلم ار  

انقطع من عمرم، ك فیو لغات افصحها فتح القاؼ ك ضم الطاء ا٤بشددة، ك فیو دلیل الىل السنة باف 
راىة كالنار ٨بلوقة االف خالفنا للمعتزلة، ك فیو جواز الصالة الی النار اذا ٓب يقصد بالتوجو اال ا ك ال

 .ما مر قولو افظع ام اشنعكتشبیو  تنزيهیة لل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كراىیة الصالة في المقابر
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن عبید ا بن عمر، قاؿ: أخرب٘ب نافع، عن ابن عمر، عن  - 432

 «اجعلوا ُب بیوتكم من صالتكم كال تتخذكىا قبورا»النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م ك ىي النفل ركی الطربا٘ب حديث نوركا كم( ام بعض صالتكم من صالتكقولو )اجعلوا ُب بیوت
ما اٚبذىا الیهود ك النصاری فاف كثركا فیها تالكة القراف ك ال تتخذكىا قبورنا  كر ا تعالی ك ا كم بذ كبیوت

ثر كٙبضره ا٤بالئكة ك تدحض عنو الشیاطْب ك اف كء فیو القراف يتسع علی اىلو ك يالبیت الذم يقر 
البیت الذم ال يقرء فیو القراف يضیق علی اىلو ك يقل خّبه ك تنفر عنو ا٤بالئكة ك ٙبضر فیو الشیاطْب، 

ال ٘بعلوىا   ام 1318‘‘من قبیل التشبیو البلیغ ٕبذؼ اداة التشبیو للمبالغة’’انتهی )ك ال تتخذكىا قبورنا( 
القبور مهجورة من الصالة ك خالیة عنها فاف القبور لیس ٧بال للعبادة ك هبذا يطابق الَبٝبة، ك ُب ك

راىة، ك بعضهم ٞبلوا ا٢بديث كك ا٤براد ال 1319لها مسجد اال ا٤بقربة ك ا٢بماـكحديث الَبمذم االرض  

                                       
 8: 75سورة القیامة   1317
 187: 4عمدة القارم   1318
 ،   317، رقم ا٢بديث: 131: 2م سنن الَبمذ  1319
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ناه، قیل كلیو ك سلم ُب بیت سعلی النهي عن دفن ا٤بوتی ُب البیوت ك ال يصح حیث دفن صلی ا ع
 لما راكا قبورىم ٰبزنوف.كىذا من خصائصو ك علة النهي علی ىذا ااهم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة في مواضع الخسف والعذاب

 «كره الصالة ٖبسف بابل»ضي ا عنو: كيذكر أف علیا ر 
حدثنا إ٠باعیل بن عبد ا، قاؿ: حدثِب مالك، عن عبد ا بن دينار، عن عبد ا بن عمر  - 433

ال تدخلوا على ىؤالء ا٤بعذبْب إال أف تكونوا »رضي ا عنهما: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 «دخلوا علیهم، ال يصیبكم ما أصاهبمباكْب، فإف ٓب تكونوا باكْب فال ت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة ُب مواضع ا٣بسف ك العذاب

 1320شیبة ايب اف علیا( كصلو ابن ركره يدؿ علیو اثر علی خسف ا بو ام غاب بو )ك يذ كام ت
ا ك اما عن اٚباذىا كطننا ك مقاما الف  كالنهي اما علی التنزيو ٤بعارضة حديث جعلت ٕب االرض مسجدن

، ك قیل النهي ٨بتص كانت صالتو  فیها فیكمن اٚبذىا كطننا   وف من باب اطالؽ ا٤بلزـك علی الالـز
٤بقربة ك اها٘ب اف اصلي ُب ارض بعلی الف ُب اثره اف حبیيب صلی ا علیو ك سلم اها٘ب اف اصلي ُب ا

لك اف ذال ينصرؼ لتانیثو ك  1321ْب، قاؿ االخفشفلك عند ذىابو الی حرب صذبابل فااها ملعونة ك 
ك ىو الذم بناه ٭بركد  1322ثر من ثالثة احرؼ فانو ال ينصرؼ ُب ا٤بعرفةكاف ا كل شئ مٔونث اذا  كاسم  

                                                                                                              
 ]ا٤برجع السابق[ قاؿ الَبمذم: كىذا حديث فیو اضطرابحكم ا٢بديث:  
، رقم ا٢بديث: 152: 2مصنف ابن ايب شیبة  ، 7556، رقم ا٢بديث: 151: 2مصنف ابن ايب شیبة   1320

7557 ،7558 
 سنة إحدل كعشرين كمائتْب أبو ا٢بسن سعید بن مسعدة األخفش األكسط النحوم، ا٤بتوَبىو  :األخفش  1321

كقیل عشر.كاف من أىل بلخ، سكن البصرة، ككاف أجلع ال تنطبق شفتاه. قرأ النحو على سیبويو ككاف أسنم 
منو ككاف معتزلینا، حدمث عن الكليب كالنخعي، كركل عنو أبو حاًب كأقاـ ببغداد مدمة، كاجتمع بالًكسائي 

اءات، فألمف، فجعلو أمامو كعمل علیو كتابنا ُب ا٤بعا٘ب كعمل الفىرٌاء كتابنا فسألو أف يصنِّف كتابنا ُب معا٘ب القر 
ُب ذلك علیهما كقرأ علیو الًكسائي "كتاب سیبويو" سرنا. ككاف األخفش أعلم الناس بالكالـ كأحذقهم 

" با١بدؿ، صنف "األكساط" ُب النحو، "معا٘ب القرآف" ك"ا٤بقايیس ُب النحو" ك"االشتقاؽ" ك"ا٤بسائل
 [ 2:133 سلم الوصوؿ إٔب طبقات الفحوؿ ]ك"الكبّب الصغّب" ك"العركض" ك"القواُب".

، مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، الطبعة 148: 1معا٘ب القراف لالخفش، ابو ا٢بسن اجملاشعي، االخفش االكسط،   1322
 ـ1990 .ق 1411االكلٰی، 
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تابو بقولو تعالی كره ا تعالی ُب  كف الذم ذ نعاف طولو ُب السماء ٟبسة االؼ ذراع ك ىو البنیاكبن  
﴿فاتی ا بنیااهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم ك اتاىم العذاب من حیث ال 

وا ك ُب حديث ا٠باعیل )ال تدخلوا ىذا( ٤با مركا مع النيب صلی ا علیو ك سلم كفهل 1323يشعركف﴾
ابقة حاصلة من حیث انو  صلی ا علیو ك سلم ٓب با٢بجر ديار ٜبود حْب توجهوا الی تبوؾ، ك ا٤بط

ينزؿ فیو ك ٓب يصل ىناؾ ك الدلیل  علیو اخر ا٢بديث ُب مغازم ا٤بٔولف حیث قاؿ ٍب قنع صلی ا 
ك سیاٌب اهیو علیو السالـ اف يستسقي من  1324علیو ك سلم راسو ك اسرع السّب حتی اجاز الوادم

ا تعالی )علی ىٔوالء ا٤بعذبْب( بفتح الذاؿ، قاؿ ا٣بطايب:  تاب احاديث االنبیاء انشاءكمیاىهم ُب  
وا ٖبسف ك عذاب اذا دخلها فلم ٯبلب علیو كمعنی ىذا ا٢بديث اف الداخل ُب ديار القـو الذين ىل’’

اء كٓب يبعث علیو حزننا اما شفقة علیهم كاما خوفنا من حلوؿ مثلها بو فهو كما يری من اثار ما نزؿ هبم ب
لك اف يصیبو  ما ذكاف حالو  كب قلیل ا٣بشوع غّب مستشعر للخوؼ كالوجل فال يامن اذا  قاسي القل

كقاؿ بعضهم: ك ا٤بعنی ’’م ما اصاهبم( ٝبلة مستانفة مرفوعة، ككىو معنی قولو )ال يصیب 1325‘‘اصاهبم
ا، كٯبوز وف تعلیال ك قاؿ ىذا القائل ايضكم كرده العیِب بقولو قلت ا١بملة االستینافیة ال تكلئال يصیب

لك، كقولو كىو اكجو  غّب موجو ذا١بـز علی اف ال ناىیة كىو اكجو، قلت: ىذا مبِب علی صحة الركاية ب
م بفتح ٮبزة اف ك فیو اضمار تقديره كالنو ٓب يبْب كجهو، ك ُب لفظ البخارم ُب حديث االنبیاء اف يصیب

ي اف يستوطنو الف الداخل فیو انتهی، ك فیو انو ال ينبغ 1326‘‘مكم ك خشیة اف يصیبكحذرا اف يصیب
ما فعلو صلی ا علیو ك سلم كاء ابدا، ك فیو االسراع بديار ا٤بعذبْب  كن البكاء ك ال ٲبكال بد لو من الب

اء ُب مثل ىذا ا٤بقاـ ينقسم الی ثالثة كوا فیو، قیل البكیل ىلفعند مركره بواد ٧بسر الف اصحاب ال
فر، الثا٘ب: يتعلق باكلئك القـو اذ بارزكا كاذا قضی علی اكلئك بالر يتعلق با تعالی كاقساـ: احدىا تف

ن من االستدراؾ ك ا٤بسا٧بة كفر ك الفساد، كالثالث: يتعلق با٤بار علیهم النو كفق لالٲباف ك ٛبكرهبم  بال
 راىة الصالة ُب موضع ا٣بسف ك العذاب.كُب الزلل، كفیو الداللة علی  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 26: 16سورة النحل   1323
 4419، رقم ا٢بديث: 7: 6صحیح البخارم   1324
 394: 1اعالـ ا٢بديث   1325
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 باب الصالة في البیعة
ككاف ابن عباس: « إنا ال ندخل كنائسكم من أجل التماثیل الٍب فیها الصور»كقاؿ عمر رضي ا عنو: 

 «يصلي ُب البیعة إال بیعة فیها ٛباثیل»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة ُب البیعة
كصلو ’’نیسة معبد الیهود )ك قاؿ عمر رضي ا تعالٰی عنو اْب( كسر الباء معبد النصاری ك الكك ىي ب

، 1328‘‘اف من عظمائهمكك   1327النصاری طعاما عبد الرزاؽ قاؿ ٤با قدـ عمر الشاـ صنع لو رجل من
م من كنائسكرمِب فقاؿ عمر انا ال ندخل  كك قاؿ مسلمة ا٠بو قسطنطْب، ك قاؿ احب اف ٘بیئِب ك ت

اف ٲبتنع من كاجل الصور اللٍب فیها، ك ا٤بطابقة من حیث عدـ دخولو الجل الصورة ك لوال الصور ما  
ور ُب كعدـ التماثیل فیها ال ٛبتنع الصالة، فاف قیل: ا٤بذ الدخوؿ ك عند الدخوؿ ال ٲبتنع الصالة فعند 

یف ا٤بطابقة؟ قیل: ىذا علی عدـ الفرؽ بینهما قاؿ ا١بوىرم كنائس فكالَبٝبة البیعة ك ُب االثر ال
نیسة للنصاری، ك الصلوات للیهود  ك الصوامع  للرىباف، كنیسة ك البیعة للنصاری ك يقاؿ البیعة ك الكال

م كوف حكورين سابقنا ك يكونا علی ا٤بعنیْب ا٤بذ ك اف يقاس احداٮبا علی االخری ك تاقوؿ: ال بعد ُب
م االخری، قولو )الصور( اما بالرفع بانو مبتدا مٔوخر ك خربه فیها ا٤بقدـ ك اما با١بر كاحداٮبا عْب ح

لی علی البدؿ اك البیاف من التماثیل ك اما بالنصب علی االختصاص، ك ُب ركاية بواك العطف ع
 .س اْب( كصلو البغوم ُب ا١بعدياتاف ابن عباكقولو )ك  ، التماثیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ة، أف أـ حدثنا ٧بمد بن سالـ، قاؿ: أخربنا عبدة، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائش - 434

سلمة، ذكرت لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كنیسة رأهتا بأرض ا٢ببشة يقاؿ ٥با مارية، فذكرت لو ما 
أكلئك قـو إذا مات فیهم العبد الصاّب، »رأت فیها من الصور، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 «لئك شرار ا٣بلق عند اأك الرجل الصاّب، بنوا على قربه مسجدا، كصوركا فیو تلك الصور، أك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا ك صوركا فیو اْب( فیو ا٤بطابقة الف الصالة ت ره كقولو ُب حديث ٧بمد بن سالـ )بنوا علی قربه مسجدن
 ا صور.انت فیهكُب البیعة اذا  

 باب

                                       
 1610، رقم ا٢بديث: 411: 1مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب    1327
 192: 4عمدة القارم   1328
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الفصل من الباب ا٤بتقدـ ك لو تعلق ٗبا قبلو بوجو ما ك ىو كیب ك ىذا  كعلی البناء الف االعراب فرع الَب 
اف كلك مذمـو سواء  ذانو اراد اف يبْب اف فعل كال منهما للزجر عن اٚباذ القبور مساجد ك  كىهنا اف  

 .مع تصوير اك ال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، أخرب٘ب عبید ا بن عبد ا بن عتبة، أف  - 435
على  عائشة، كعبد ا بن عباس، قاال: ٤با نزؿ برسوؿ ا صلى ا علیو كسلم طفق يطرح ٟبیصة لو

لعنة ا على الیهود كالنصارل، اٚبذكا قبور »كجهو، فإذا اغتم هبا كشفها عن كجهو، فقاؿ كىو كذلك: 
 ٰبذر ما صنعوا« أنبیائهم مساجد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ؿ( اما بصیغة ا٤بعلـو ك فاعلو ا٤بوت اك بصیغة اجملهوؿ، قولو )طفق( ٗبعنی جعل )ٟبیصة( ك قولو )٤با نز 

ساء ا٤بربع لو اعالـ  اك علماف اسود ك قد مر ٙبقیقو من قبل، قولو )اٚبذكا قبور انبیائهم كىي ال
م انبیاء بْب مساجد( فیو ا٤بطابقة الاهم اذا اٚبذكىا مساجد يصلوف فیها كيرد علیو اف النصاری لیس ٥ب

عیسی علیو السالـ ك نبینا صلی ا علیو ك سلم باف جعلوا قبور انبیائهم مساجد، ك اجیب: باف ٥بم 
ما ُب حديث كا٢بواريْب ك خالد كمرٙب علی قوؿ، اك ا٤براد انبیائهم ك صا٢بیهم  كانبیاء غّب مرسلْب  

ا٢بديث ا٤بتقدـ اذا مات فیهم  ما ُبك، ك 1329دجانوا يتخذكف قبور انبیائهم ك صا٢بیهم  مساكمسلم  
ل منهما كن  كالعبد الصاّب اك الرجل الصاّب ا٢بديث، اك ا٤براد اجملموع من الیهود ك النصاری ك اف ٓب ي

ثّب من االنبیاء كعلی ىذا النعت، اك الیهود ابتدعت ك النصاری اتبعت الف النصاری يعظموف قبور  
التدريج مقولة الراكم لئال يفعل بقربه مثلو لئال يصّب ب الذين تعظمهم الیهود، قولو )ٰبذري ما صنعوا(

 .مشاهبنا بعبادة االصناـ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا٤بسیب، عن أيب ىريرة:  حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعید بن - 437
 «قاتل ا الیهود، اٚبذكا قبور أنبیائهم مساجد»ا علیو كسلم قاؿ:  أف رسوؿ ا صلى

 باب قول النبي صلى اهلل علیو وسلم: " جعلت لي األرض مسجدا وطهورا
يد حدثنا ٧بمد بن سناف، قاؿ: حدثنا ىشیم، قاؿ: حدثنا سیار ىو أبو ا٢بكم، قاؿ: حدثنا يز  - 438

الفقّب، قاؿ: حدثنا جابر بن عبد ا، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " أعطیت ٟبسا ٓب 
يعطهن أحد من األنبیاء قبلي: نصرت بالرعب مسّبة شهر، كجعلت ٕب األرض مسجدا كطهورا، كأٲبا 

                                       
 532، رقم ا٢بديث: 377: 1صحیح مسلم   1329



275 
 

خاصة، كبعثت إٔب  رجل من أمٍب أدركتو الصالة فلیصل، كأحلت ٕب الغنائم، ككاف النيب يبعث إٔب قومو
 الناس كافة، كأعطیت الشفاعة "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وف كوف ٗبعنی اللعنة كيكقولو )قاتل ا الیهود( ام لعنهم ا النو ٗبعنی الطرد كاالبعاد عن الرٞبة فی

قو٥بم سافر كسارع ٗبعنی سفر كسرع ك ا٭با خص الیهود الاهم اسسوا ىذا االٙباذ، كفاعىل ٗبعنی فعل  
، كُب ا٢بديث اف جابرنا يقوؿ 1330كفیو منع البناء علی القرب الف ابا داكد اخرجو ُب باب البناء علی القرب

كاف  1331و كاف يبِب علیو٠بعت رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اهی اف يقعد علی القرب كاف ٯبصص
 .1333كاف يزاد علیو 1332تب علیوكي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب نوم المرأة في المسجد

عن أبیو، عن عائشة، حدثنا عبید بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن ىشاـ بن عركة،  - 439
أف كلیدة كانت سوداء ٢بي من العرب، فأعتقوىا، فكانت معهم، قالت: فخرجت صبیة ٥بم علیها 

فمرت بو حدياة كىو ملقى، فحسبتو ٢بما  -أك كقع منها  -كشاح أٞبر من سیور، قالت: فوضعتو 
شوف حٌب فتشوا قبلها، فخطفتو، قالت: فالتمسوه، فلم ٯبدكه، قالت: فاهتمو٘ب بو، قالت: فطفقوا يفت

قالت: كا إ٘ب لقائمة معهم، إذ مرت ا٢بدياة فألقتو، قالت: فوقع بینهم، قالت: فقلت ىذا الذم 
فجاءت إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم »اهتمتمو٘ب بو، زعمتم كأنا منو بريئة، كىو ذا ىو، قالت: 

                                       
، صحىح 3227رقم ا٢بديث:  كتاب ا١بنائز، باب ُب البناء على القرب،،216: 3سنن ايب داكد  انظر:  1330

باب النهي عن بناء ا٤بساجد، على القبور كاٚباذ الصور فیها كالنهي ، كتاب ا٤بساجد كمواضع الصالة، مسلم
 530، رقم ا٢بديث: عن اٚباذ القبور مساجد

، رقم ا٢بديث: باب النهي عن ٘بصیص القرب كالبناء علیو، كتاب الكسوؼ، 667: 2انظر: صحیح مسلم   1331
970  

، رقم باب ما جاء ُب كراىیة ٘بصیص القبور، كالكتابة علیهاا١بنائز،  ، ابواب359: 3الَبمذم سنن   1332
 1052ا٢بديث: 

 حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم ىذا حديث حسن صحیح ]ا٤برجع السابق [ 
سنن ، 3226رقم ا٢بديث:  كتاب ا١بنائز، باب ُب البناء على القرب،،  216: 3انظر: سنن اىب داكد   1333

 2027، باب الزيادة على القرب، رقم ا٢بديث: ، كتاب ا١بنائز86: 4النسائي 
 [ 1026: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]خالصة االحكاـ  
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قالت: فكانت تأتیِب فتحدث « -حفش أك  -فكاف ٥با خباء ُب ا٤بسجد »، قالت عائشة: « فأسلمت
 عندم، قالت: فال ٘بلس عندم ٦بلسا، إال قالت:

 ]البحر الطويل[
 كيـو الوشاح من أعاجیب ربنا ... أال إنو من بلدة الكفر أ٪با٘ب

 قالت عائشة: فقلت ٥با ما شأنك، ال تقعدين معي مقعدا إال قلت ىذا؟ قالت: فحدثتِب هبذا ا٢بديث
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب نـو ا٤براة ُب ا٤بسجد
ره ا٢بنفیة النـو للرجاؿ ُب كن ك امنت من الفتنة يعِب ٯبوز اقوؿ  كن ٥با مسكذا اقامتها  فیو اذا ٓب يكك 

ما ركت عمرة عن كاـ تتغّب بتغّب الزماف  كم من االحكساء  ك یف للنكونوا غرباء فكا٤بسجد اذا ٓب ي
ما منعت كعائشة قالت لو ادرؾ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ما احدث النساء ٤بنعهن ا٤بساجد  

 : ما ُب قوؿ امرئ القیسك)علیها كشاح( كىو خرز تتوشح بو ا٤براة   1334نساء بِب اسرائیل
 1335عرض اثناء الوشاح ا٤بفصلت    اذا ما الثريا ُب السماء تعرضت 

شحها، ككُب الصحاح الوشاح ينسج من ادٙب  عرضا ك يرصع با١بواىر ك تشده ا٤براة بْب عاتقها ك  
اقوؿ: مثلو ما يقاؿ لو ]بند[ ُب لساننا، ك ُب ا٤بغیث الوشاح قالدة من سیور ك ىو ٝبع سرب بالفتح ك 

اة( بضم ا٢باء ك فتح الداؿ ك الباء بٌ دى لو )حي لمة اك للشك، قو كىو ما يقد من ا١بلد، قولو )اك كقع(  
[ )ك ىو ملقی( ام الوشاح مرمي علی االرض، قولو )فتشوا قبلها( پسټا٤بشددة ك ىو طائر يقاؿ لو ]

وف مقوؿ عائشة، قولو )زعمتم كاف مقوؿ الولیدة فهو من قبیل االلتفات اك التجريد، ك ٰبتمل اف يكاف  
سر، ك فیو ا٤بطابقة للَبٝبة الاها ٓب تنصب اال للبیتوتة ك النـو كء( بالاف ٥با خباكا٘ب( اخذتو، قولو )ف

سر بیت صغّب قلیل السمك من االرض، قیل انو من الشعر ال من كفیها )اك حفش( بالفتح ك ال
االجر، قولو )فتحدث( ٕبذؼ احدی التائْب صیغة ا٤بضارع ا٤بٔونث ام فتتحدث من التحدث، قولو )ك 

جیب ربنا( من البحر الطويل ا٤بقبوض اجزاه فعولن مفاعلن ٜباف مرات حذؼ من يـو الوشاح من تعا
ن كىو ا٤براد بالقبض تقطیعو )ك يومل( فعولن )كتاح( من مفاعلن كا١بزء الثا٘ب ا٢برؼ ا٣بامس السا 

 ذا ُب ا٤بصرع الثا٘ب.ك)تعاجی( فعولن )بربنا( مفاعلن كى
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 869، رقم ا٢بديث: 173: 1صحیح البخارم   1334
 [ 124: 1ىذا من معلقة امریء القیس. ]ٝبهرة اشعار العرب   1335
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 باب نوم الرجال في المسجد
قدـ رىط من عكل على النيب صلى ا علیو كسلم فكانوا ُب »كقاؿ أبو قالبة: عن أنس بن مالك: 

 «كاف أصحاب الصفة الفقراء»كقاؿ عبد الرٞبن بن أيب بكر الصديق: « الصفة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب نـو الرجاؿ ُب ا٤بسجد
اكرد ىهنا بلفظ ا١بمع، كُب الباب السابق بلفظ ا٤بفرد مطابقنا ٤با ُب حديثي البابْب من قصة ا٤براة كقصة 

ل  ك، كركم من ع1336تاب الوضوء ُب باب ابواؿ االبلك( كصلو ا٤بٔولف ُب  لكالرىط )قدـ رىط من ع
عرينة اك عرينة بالشك ُب احاديث كال منافات الف بعضهم من  ل كككركم من عرينة، كركم من ع

ل كبعضهم من عرينة كالرىط يقع علی الثالثة الی التسعة كالصفة موضع مظلل ُب مسجد النيب صلی كع
نو الفقراء ا٤بهاجركف، قولو )ك قاؿ عبد الرٞبن( كصلو ا٤بٔولف ُب باب السمر مع كا علیو ك سلم لیس

وف اسم كلفظ اصحاب الصفة ٰبتمل اف ي  1338 اف اصحاب الصفة الفقراء(ك) 1337االىل ك الضیف
اف اصحاب الصفة فقراء بنصب فقراء، ك ايضا كاف ك لفظ الفقراء خربه، ك ىذا اكلی لتائیده ٕبديث  ك

وف الفقراء مرفوعنا ا٠با كاْب معنی الذات ك ُب لفظ الفقراء معنی الصفة، ك ٰبتمل اف ي ُب لفظ اصحاب
ن االكلی كل كاحد ك خربيتو لكاف فتدبر ٯبوز ا٠بیة  كمٔوخرنا ك اصحاب الصفة منصوبنا خربنا مقدما للفظ  

رة، كنسخة فقراء ن ا٠بیة االكؿ ك خربية الثا٘ب الف ُب االكؿ معنی الذات ك ُب الثا٘ب معنی الصفة ك ُب
 وف مبتدا.كرة اضة ال تصلح اف تكك فیو تعْب اف االكؿ اسم ك الثا٘ب خرب الف الن

نا نبیت كراىة كرخص فیو ابن عمر كقاؿ  كتب ا٢بنفیة الكاعلم ااهم اختلفوا ُب النـو ُب ا٤بسجد ففي  ’’
كا٢بسن البصرم ، كعن سعید بن ا٤بسیب 1339فیو كنقیل علی عهد رسوؿ  صلی  علیو كسلم

كعطاء ك٧بمد بن سّبين مثلو كالشافعي ُب قوؿ، كقاؿ مالك ال احب ٤بن لو منزؿ اف يبیت ُب ا٤بسجد 

                                       
 233، رقم ا٢بديث: 56: 1صحیح البخارم   1336
 602 ، رقم ا٢بديث:124: 1صحیح البخارم   1337
يوضح الشارح نورا مرقده الَبكیب النحوم ُب ٝبلة كاف اصحاب الصفة الفقراء مع ٧بتمالتو بقواعد النحاة   1338

 )الضیاءالكوثرم(
باب من فضائل عبد ا بن عمر ، كتاب فضائل الصحابة رضي ا عنهم، 1928: 4صحیح مسلمانظر:   1339

ا٤بنهل العذب  ،751، رقم ا٢بديث: 248: 1اجو سنن ابن م ،2479، رقم ا٢بديث: رضي ا عنهما
2 :313 
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ره النـو فیو ابن مسعود كطأكس ك٦باىد كاالكزاعي، كسئل ابن كك  1340كيقیل فیو كبو قاؿ اٞبد كاسحاؽ
اىل الصفة يناموف فیو كىم قـو   افكیف تسئلوف عنو ك كا٤بسیب ك سلیماف بن يسار عن النـو فیو فقاال  

ر الطربم عن ا٢بسن قاؿ رايت عثماف بن عفاف نائما فیو لیس حولو ككذ  1341نهم ا٤بسجدكاف مسك
یما ٰبل  فقاؿ كقد ناـ ُب ا٤بسجد ٝباعة من السلف بغّب ٧بذكر لالنتفاع بو  1342احد كىو امّبا٤بٔومنْب

 .1343‘‘ل كالشرب كا١بلوس كشبو النـو من االعماؿكاال ك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن عبید ا، قاؿ: حدثِب نافع، قاؿ: أخرب٘ب عبد ا بن  - 440
 «صلى ا علیو كسلم أنو كاف يناـ كىو شاب أعزب ال أىل لو ُب مسجد النيب»عمر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ید اك التعمیم الف االعزب من ال زكج لو كالزكج كقولو )ال اىل لو( تفسّب لالعزب، كقیل فائدتو التا 

 .النيب صلی ا علیو( يتعلق بیناـ اخص من االىل، قولو )ُب مسجد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، عن سهل بن  - 441 ، عن أيب حاـز حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن أيب حاـز
أين ابن » صلى ا علیو كسلم بیت فاطمة فلم ٯبد علیا ُب البیت، فقاؿ: سعد، قاؿ: جاء رسوؿ ا

قالت: كاف بیِب كبینو شيء، فغاضبِب، فخرج، فلم يقل عندم فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو « عمك؟
فجاء فقاؿ: يا رسوؿ ا، ىو ُب ا٤بسجد راقد، فجاء رسوؿ ا صلى « انظر أين ىو؟»كسلم إلنساف: 

لیو كسلم كىو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقو، كأصابو تراب، فجعل رسوؿ ا صلى ا علیو ا ع
 «قم أبا تراب، قم أبا تراب»كسلم ٲبسحو عنو، كيقوؿ: 

، عن أيب ىريرة،  - 442 حدثنا يوسف بن عیسى، قاؿ: حدثنا ابن فضیل، عن أبیو، عن أيب حاـز
نهم رجل علیو رداء، إما إزار كإما كساء، قد ربطوا ُب لقد رأيت سبعْب من أصحاب الصفة ما م»قاؿ: 

 «أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقْب، كمنها ما يبلغ الكعبْب، فیجمعو بیده، كراىیة أف ترل عورتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
  517: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   1340
 91: 9ذخّبة العقبی   1341
 92: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1342
 198: 4عمدة القارم   1343
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قولو )اين ابن عمك( اراد بو علیا ك ىو ابن  عمو صلی ا علیو ك سلم ك العرب يتسا٧بوف ُب مثلو ك 

ره القرابة كا٭با ٓب يقل اين زكجك اك اين علي ٤با رای من امارات ما جری بینهما فاراد استعطافها علیو بذ 
اف كي راحة نصف النهار سواء  ك ى 1344‘‘سر القاؼ من القیلولةكب’’ل عندم( النسبیة، قولو )فلم يقً 

معها نـو اك ال، قولو )قم ابا تراب قم ابا تراب( ك ىهنا قصة عجیبة ركم اف رجال سنیا ارسل الی رجل 
تب الیو كن فیها تراب فكانت عتیقة فردىا علیو ٍب ارسل الیو عوضها جديدة لكشیعي شیئا من ا٢بنطة ك 

 قبو٥با ك ىذا الشعر: 
  رجاء للجزيل من الثواب[         ]بعثت لنا بداؿ الرببرا

 1345 بو اذ جاء ك ىو  ابو تراب[        ]رفضناه عثیقا ك ارتضینا
ر  كر الصديق الف عتیقا لقب ايب بكففیو اشارة خفیة الی تفضیل علي رضي ا تعالٰی عنو علی ايب ب

الصفة اْب( ىذا ٧بل  لقد رايتنا سبعْب من اصحاب) ،نیة  علي رضي ا تعالٰی عنوكما اف ابا تراب  ك
 ا٤بطابقة للَبٝبة الف الصفة من ا٤بسجد.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة إذا قدم من سفر

 «من سفر بدأ با٤بسجد فصلى فیوإذا قدـ »كقاؿ كعب بن مالك: كاف النيب صلى ا علیو كسلم: 
حدثنا خالد بن ٰبٓب، قاؿ: حدثنا مسعر، قاؿ: حدثنا ٧بارب بن دثار، عن جابر بن عبد  - 443

فقاؿ:  -قاؿ مسعر: أراه قاؿ: ضحى  -ا، قاؿ: أتیت النيب صلى ا علیو كسلم كىو ُب ا٤بسجد 
 ككاف ٕب علیو دين فقضا٘ب كزاد٘ب« صل ركعتْب»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة اذا قدـ من سفر

)قاؿ مسعر اراه( ام اظن شیخي  1346عب بن مالك( كصلو البخارم ُب باب غزكة تبوؾكقولو )ك قاؿ  
ة ك ىذا امر منو، ك ُب ا٢بديث ا٤بعلق فعلو ك ىذه قطعة من عتْب( ىذا ٧بل ا٤بطابقك٧باربنا، قولو )صىل ر 
اف ٕب علیو دين فقضا٘ب ك زاد٘ب( ىذه ركاية ك، قولو )ك  1347تاب البیوعكره ُب  كحديث مطوؿ ذ 

                                       
 199: 4عمدة القارم   1344
ناف، الطبعة االكلٰی ، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لب310: 1الكشكوؿ، ٧بمد بن حسْب، ا٥بمذا٘ب،   1345
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اف لو علیو دين، ك فیو التفات ك ىذا الدين ٜبن ا١بمل الذم اشَبی منو كثر، ك ُب ركاية ا٢بموم ك  كاال 
 م ك يستفاد منو استحباب قضاء الدين بزيادة.النيب صلی ا علیو ك سل

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن يجلس
عن عامر بن عبد ا بن الزبّب، عن عمرك بن  حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، - 444

إذا دخل أحدكم »سلیم الزرقي، عن أيب قتادة السلمي: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 «ا٤بسجد فلّبكع ركعتْب قبل أف ٯبلس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 عتْبكع ر كم ا٤بسجد فلّب كباب اذا دخل احد 

ٞبلوا ىذا علی الندب النو علیو السالـ قاؿ للذم سالو عن الصالة ىل علی غّبىا قاؿ ال اال اف تطوع 
اف ىذا االمر للوجوب ٢بـر علی ادث دخوؿ ا٤بسجد حتی يتوضا كال قائل بو، ك قاؿ كك ايضا لو  

ركىة عند ايب حنیفة كالشافعي ُب قوؿ كرىت عند االكقات ا٤بكك   1348ة باٝباعالنوكم ك ىي سن
كمذىبو خالفو كعند عیاض كمالك ىي من النوافل، قولو )قیل اف ٯبلس( كىذا كقت فضیلة ك بعده 

 كقت جواز.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الحدث في المسجد
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة: أف  - 445

رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " ا٤بالئكة تصلي على أحدكم ما داـ ُب مصاله الذم صلى فیو، 
 اللهم ارٞبو "ما ٓب ٰبدث، تقوؿ: اللهم اغفر لو، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ا٢بدث ُب ا٤بسجد

م )تقوؿ اْب( بیاف كم( ام يدعو الحد كام نقض الطهارة بنحو الفسیة ك الضرطة )يصلي علی احد 
الريح ك ٫بوه، كيث عبد ا ما ٓب ٰبدث فیو( ك ىو ا٢بدث الناقض للوضوء  لقولو يصلي، قولو )ُب حد

ك قیل معناه ما ٓب ٰبدث فیو سوءا ك قیل معناه ما ٓب يبتدع فیو بدعة )اللهم اغفر لو( ا٤بغفرة سَب 
الذنوب ك الرٞبة افاضة االحساف الیو، ك فیو اف ا٢بدث ُب ا٤بسجد خطیئة ٰبـر بو ادث استغفار 

                                       
 226: 5شرح النوكم علی مسلم   1348
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ل من ىاتْب الشجرتْب كمو من ا كالف ا٤بالئكة تتاذی ٩با يتاذی منو بنو ادـ، ك ُب ح 1349ئكةا٤بال
ك فیو بیاف فضیلة من انتظر الصالة مطلقنا سواء ثبت ’’ا٤بنتنتْب الثـو ك البصل الاهم يتاذی منهما ايضا، 

جد ٨بتلف فیو ، الف ا٤براد من ا٤بصلی ىو ا٤بسجد ك جلوس ادث ُب ا٤بس1350‘‘لك اك الذُب ٦بلسو 
قاؿ ’’رىو ابن ا٤بسیب ك ا٢بسن البصرم ك اباحو علي ك ابو الدرداء ك عطاء ك النخعي ك ابن جبّب كف

ثر من دعاء كابن بطاؿ من اراد اف ٙبط ذنوبو من غّب تعب فلیغتنم مالزمة مصاله بعد الصالة لیست
وف اال ٤بن فهو مرجو اجابتو لقولو تعالی ﴿ك ال يشفع 1351ا٤بالئكة ك استغفارىم لو

 .1353‘‘1352ارتضی﴾
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب بنیان المسجد
أكن الناس »كأمر عمر ببناء ا٤بسجد كقاؿ: « كاف سقف ا٤بسجد من جريد النخل»كقاؿ أبو سعید: 

« يتباىوف هبا ٍب ال يعمركاها إال قلیال»كقاؿ أنس: « ٙبمر أك تصفر فتفًب الناس من ا٤بطر، كإياؾ أف
 «لتزخرفنها كما زخرفت الیهود كالنصارل»كقاؿ ابن عباس: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك ىو الغصن الذم جرد عنو ا٣بوص ’’ام ا٤بسجد النبوم، قولو )من جريد النخل( ، سجدباب بنیاف ا٤ب

)ك امر عمر رضي ا تعالٰی عنو ببناء ا٤بسجد( ىو طرؼ من قصة ُب  1354‘‘ك اف ٓب ٯبرد يسمی سعفنا
وف من كالناس( ٰبتمل كجوىا اربعة: االكؿ انو صیغة  امر باف ي نم كر ٘بديد ا٤بسجد النبوم، قولو )اى كذ 

اؼ ك فتح النوف ا٤بشددة ك ىي ركاية االصیلي ك ىي االظهر كسر الكوف بفتح ا٥بمزة ك  كناف فیكاال 
الف امر عمر ببناء ا٤بسجد ٍب قولو  ك اياؾ اف ٙبمر قرينة علی ااها صیغة امر، ك الثا٘ب: صیغة امر 

لم من كصیغة ا٤بضارع ا٤بتن ]بوزف فر يفر[ ك الثالث: كن يكاؼ من اجملرد من  كسر الكٕبذؼ ا٥بمزة ك  
وف ُب قولو ك اياؾ كاؼ ك ضم النوف ا٤بشددة فعلی ىذا الوجو يكسر الكوف بضم ا٥بمزة ك  كاالفعاؿ فی

فالف عمر رضي ا تعالٰی عنو اخرب عن نفسو ٍب التفت الی الصانع فقاؿ ’’التفات اك ٘بريد اما االكؿ 
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، ك 1355‘‘لكذنفسو جرد عنها شخصنا ٍب خاطبو بك اياؾ، ك اما الثا٘ب فالف عمر  بعد اف اخرب عن 
ن الركاية ال تساعده، ك كنوف لكنوف بوزف مدى ٲبد اْب، فهو مكن فهو مكن يكاؼ من  كالرابع: ضم ال

اصلو  1357ناننا﴾كم من ا١بباؿ ا كناف قولو تعالی﴿ك جعل  لكناف ٝبعو ا كا  1356سركن بالكُب الصراح  
ننت كسر يقاؿ  كناف بالككاحدىا   1359نة﴾كقلوهبم ا قولو تعالی ﴿ك جعلنا علی   1358نافكننة ٝبع  كا 

ن ك ُب كننتو ُب نفسي ك اسررتو ك ٮبا ايضا ٗبعنی ُب الكالشئ ام سَبتو ك صنتو من الشمس ك ا 
نة كنونة ك مي كننتيها فهي مكننتي ا١بارية ك ا كن ك  كنوف ك مي كننتو فهو مكننت العلم ك ا كالنفس ٝبیعا ك  

یانة ام  اصوف الناس ك اسَبىم من ا٤بطر ك قس علیو الصیغ الباقیة، وف ٗبعنی السَب ك الصكانتهی، فی
ل حاؿ معطوؼ كقولو )فتفًب الناس( من حد ضرب يضرب ك ضبطو ابن التْب من باب االفعاؿ ك علی  

فر ك كثّبا ُب االٍب ك الكعلی ا٤بنصوب فهو ك ىي  ُب االصل ٗبعنی االمتحاف ك االختبار، ٍب استعمل  
ك االزالة ك الصرؼ عن الشئ )ك قاؿ انس يتباىوف هبا( كصلو ابن خزٲبة ُب  القتل ك االحراؽ

ركف اسم ا فیها )ك قاؿ ابن عباس ك، قولو )ٍب ال يعمركاها( ام ال يصلوف  فیها ك ال يذ 1360صحیحو
ل ما يتزين بو كید من الزخرفة ك الزخرؼ الذىب ٍب استعمل ُب  كلتزخرفنها( بفتح الـ القسم ك نوف التا 

 1361وف علة للنفي ا٤بقدـ ام ما امرت بتشیید ا٤بساجد للزخرفة كصلو ابو داكدكسر الالـ باف تكوز  ك ٯب
ب ك عرجوا علی تكك التشیید رفع البناء ك تطويلو ك ا٭با زخرفت حْب بدلوا الدين ك ال 1362ك ابن حباف

 .الزخارؼ ك التزيْب
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا يعقوب بن إبراىیم بن سعد، قاؿ: حدثِب أيب، عن صاّب  - 446

بن كیساف، قاؿ: حدثنا نافع، أف عبد ا بن عمر، أخربه " أف ا٤بسجد كاف على عهد رسوؿ ا صلى 
یا باللنب، كسقفو ا١بريد، كعمده خشب النخل، فلم يزد فیو أبو بكر شیئا، كزاد فیو ا علیو كسلم مبن

عمر: كبناه على بنیانو ُب عهد رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم باللنب كا١بريد كأعاد عمده خشبا، ٍب 
رة غّبه عثماف فزاد فیو زيادة كثّبة: كبُب جداره با٢بجارة ا٤بنقوشة، كالقصة كجعل عمده من حجا

 منقوشة كسقفو بالساج "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ده( اما بضمتْب اك بفتحتْب مي سر الباء )ك عي ك( بفتح الالـ ك  نًب )اف ا٤بسجد( ام ا٤بسجد النبوم )باللى 
ورة ك ٓب يغّبه شیئا من ىیئتو اال توسیعو )ٍب غّب عثماف( من كاالالت ا٤بذ  )علی بنیانو( ام ٔبنس

  1363التوسیع ك االالت )كالقصة( بالفتح ك ىي ا١بص
اف كفو( اما بفتح السْب ك القاؼ ا٤بشددة فعل ماض من التفعیل عطف علی جعل ك اما باسقٌ )ك سى 

ُب فتح البارم قاؿ ابن بطاؿ ك  القاؼ عطف علی عمده، قولو )بالساج( معرب ساؿ خشب ىندم، ك
ثرة كاف عمرمع  كفقد   1364غّبه ىذا يدؿ علی اف السنة ُب بنیاف ا٤بساجد القصد ك ترؾ الغلو ُب ٙبسینو

، ك ا٭با احتاج الی ٘بديده الف 1365اف علیوكالفتوح ُب ايامو ك سعة ا٤باؿ عنده ٓب يغّب ا٤بسجد عما  
ثر فحسنو ٗبا ال تقتضي الزخرفة ك كك  ا٤باؿ ُب زمانو ا اف عثماف كاف قد ٬بر ُب ايامو ٍب  كجريد النخل  

ما سیاٌب بعد قلیل ك اكؿ من زخرؼ ا٤بساجد الولید بن عبد كر بعض الصحابة علیو  كلك قد انذمع 
لك ذار كثّب من اىل العلم عن انكت  كلك ُب اكاخر عصر الصحابة ك سذك  1366ا٤بلك بن مركاف
لك علی سبیل التعظیم ذىو قوؿ ايب حنیفة اذا كقع  ك رخص فیو بعضهم: ك’’ 1367خوفنا من الفتنة
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یف كركه فكاقوؿ مذىب اصحابنا انو م 1368‘‘لك من بیت ا٤باؿذللمساجد ك ٓب يقع الصرؼ علی 
اف كاف  للحىث علی اتباع السلف ُب ترؾ الرفاىیة فاالكلی اتباعهم ك اف  كرخص فیو ك الف ا٤بنع فیو اف  

 .ما قاؿ كقعكزة من معجزاتو النو  ة، ك ُب حديث انس بیاف معج٣بشیة باؿ ا٤بصلي بالزخرفة فهي باقی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب التعاون في بناء المسجد
الكفر، أكلئك حبطت أعما٥بم كُب }ما كاف للمشركْب أف يعمركا مساجد ا شاىدين على أنفسهم ب

النار ىم خالدكف، إ٭با يعمر مساجد ا من آمن با كالیـو اآلخر كأقاـ الصالة كآتى الزكاة كٓب ٱبش إال 
 ا، فعسى أكلئك أف يكونوا من ا٤بهتدين{

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر كك حديث الباب ال يطابق الَبٝبة ك لو ذ  1369ْب اف يعمركا مساجد ا﴾كاف للمشر كقولو ﴿ما  

لف ك يقاؿ كن اف يتكاف احری، ك ٲبكل 1370انو قولو تعالی﴿ا٭با يعمر مساجد ا من امن با ا﴾كم
لك ذن كاف للمٔومنْب ك ٓب يكبناء ا٤بساجد ا٭با  انو اشار بو الی اف التعاكف ا٤بعترب الذم فیو االجر ُب 

اال تری اف العباس رضي ا تعالٰی عنو ’’انوا بنوا مساجد لیتعبدكا فیها بعبادهتم الباطلة كافرين ك اف  كلل
فر ك اغلظ لو علي رضي ا تعالٰی عنو فقاؿ العباس ما ك٤با اسر يـو بدر اقبل علیو ا٤بسلموف فعّبكه بال

م ٧باسن؟ قاؿ نعم انا نعمر ا٤بسجد ا٢براـ ك كمساكينا دكف ٧باسننا فقاؿ لو علي الركف كم تذ كل
عبة ك نسقي ا٢باج ك نفك العا٘ب فانزؿ ا تعالی تعالی ىذه االية بانو غّب مقبوؿ منهم ك٫بجب ال

ذا قیل، اقوؿ: ال ك 1372ٍب انزؿ ُب حق ا٤بسلمْب ]ا٭با يعمر مساجد ا من امن با[ 1371‘‘فرىمكل
ن مراده القطعة اللٍب بعدىا ك ىي ﴿ا٭با يعمر كر ىذه القطعة لكلف النو ك اف ذ كحاجة الی ىذا الت

ر بعض االية اك بعض كرت ُب ا٤بقدمة اف من دابو انو يذ كال٘ب ذ  1373مساجد ا من امن با﴾
 .يث ك مراده القطعة االخری منهماا٢بد

                                       
، مكتبو دار 356: 9التنوير شرح ا١بامع الصغّب، ٧بمد بن ا٠باعیل، ، 207: 4عمدة القارم انظر:   1368

 ـ2011 .ق 1432السالـ، الرياض، الطبعة االكلٰی 
 17: 9سورة التوبة   1369
 18: 9سورة التوبة   1370
 535: 5التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  ، 207: 4عمدة القارم انظر:   1371
 18: 9سورة التوبة   1372
 18: 9سورة التوبة   1373
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن ٨بتار، قاؿ: حدثنا خالد ا٢بذاء، عن عكرمة، قاؿ  - 447

ٕب ابن عباس كالبنو علي: انطلقا إٔب أيب سعید فا٠بعا من حديثو، فانطلقنا فإذا ىو ُب حائط يصلحو، 
داءه فاحتىب، ٍب أنشأ ٰبدثنا حٌب أتى ذكر بناء ا٤بسجد، فقاؿ: كنا ٫بمل لبنة لبنة كعمار لبنتْب فأخذ ر 

كيح عمار، تقتلو الفئة الباغیة، »لبنتْب، فرآه النيب صلى ا علیو كسلم فینفض الَباب عنو، كيقوؿ: 
 ًب "قاؿ: يقوؿ عمار: أعوذ با من الف« يدعوىم إٔب ا١بنة، كيدعونو إٔب النار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )ٍب انشا( ٗبعنی طفق، قولو )لبنة لبنة( قیل لبنة عن نفسو ك لبنة عن رسوؿ  صلی ا علیو ك 

ما ٰبمل اصحابك قاؿ ا٘ب اريد كك سلم يا عمار اال ٙبمل  سلم، ك ُب ركاية فقاؿ النيب صلی ا علیو 
ك ا٭با اتی بصیغة ا٤بضارع ُب موضع ا٤باضي الستحضار ’’)فجعل ينفض الَباب(  1374من ا االجر

لمة كك ُب باب ا١بهاد عن راسو )كيح عمار(   1375‘‘ذاؾ ُب نفس السامع ك ُب ركاية فنفض الَباب عنو
لمة عذاب ٤بن كقع ُب ىلكة يستحقها بفتح كما اف كيل  كحقها  ترحم ٤بن كقع ُب ىلكة ظلما اليست

ذا الويل، قولو )تقتلو الفئة الباغیة( ك كا٢باء اذا اضیفت فاف ٓب تضف جاز الرفع ك النصب مع التنوين ك 
ْب قیل ك فىي فئة معاكية خرجوا عن طاعة االماـ ا٢بق علی رضي ا تعالٰی عنو ك ىم قتلوه ُب كقعة ص

ىذا ا٢بديث باف ا٤براد من الباغیة الطالبة  لدـ عثماف ك يرده ما بعده الف قولو علیو السالـ ىم ياكلوف 
يدعوىم الی ا١بنة ك يدعونو الی النار قرينة علی اف ا٤براد منها الفئة الباغیة عن طاعة اماـ ا٢بق )يدعوىم 

( ام ك تدعو الفئة الباغیة عمارا  الی ا١بنة( ام يدعو عمار الفئة الباغیة الی ا١بنة )ك يدعونو الی النار
لك فال ذاف ُب نفس االمر خالؼ كالی النار، ك ىذا باجتهادىم ظانْب ااهم يدعونو الی ا١بنة  ك اف  

یف يسع ٥بم اف يدعوا الی النار الاهم ٦بتهدكف ك اجملتهد اذا اصاب فلو اجراف كيرد اف معهم الصحابة ف
یما اخطاكا، ك فیو معجزة النيب صلی ا فواهم فال يلوموف یجب علیهم اتباع ظنفك اف اخطا فلو اجر 
ك فیو اشارة الی اف العلم ال ٰبوم ٝبیعو احد الف ابن عباس مع سعة ’’ما قاؿ، كعلیو ك سلم النو كقع  

وف ارسالو الیو لطلب علو  االسناد الف ابا سعید كعلمو امر ابنو باالخذ عن ايب سعید، ك ٰبتمل اف ي

                                       
، رقم ا٢بديث: 554: 15صحیح ابن حباف  ، 11861، رقم ا٢بديث: 367: 18مسند اٞبد انظر:   1374

 2653رقم ا٢بديث:  162: 2ا٤بستدرؾ على الصحیحْب  ، 7079
كقاؿ الذىيب على شرط البخارم.  حیح على شرط البخارمىذا حديث صحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  

 ]ا٤برجع السابق[
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رب كاف السلف علیو من التواضع ك عدـ التك، ك فیو ما  1376‘‘ثر ٠باعنا من ابن عباسكاقدـ صحبة ك ا 
راـ طلبة العلم ك تقدٙب كك تعاىد احواؿ ا٤بعاش بانفسهم، ك االعَباض الىل الفضل بفضلهم ك ا 
لي ك استحباب االستعاذة حوائجهم علی حوائج انفسهم، ك فیو فضیلة علي ك عمار ك اصابة رام ع

  .من الفًب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
، عن سهل، قاؿ: بعث رسو  - 448 ؿ حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا عبد العزيز، حدثِب أبو حاـز

 «مرم غالمك النجار، يعمل ٕب أعوادا، أجلس علیهن»ا صلى ا علیو كسلم إٔب امرأة: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صالة ُب ا٠بها ك اسم غالمها ك البحث الی امراة( قد بینا االختالؼ ُب باب ال)قولو ُب حديث قتیبة 
وف مفسرة كر )اف مرم( اف مصدرية ك تقدير ا١بار قبل ا٤بصادر شائع ك ال يصح اف تكعن ا٤بنرب فتذ 

 .ك ىو ا٣بشب الف ا٤بنرب يصنع منو وف بعد معنی القوؿ )يعمل( با١بـز )اعوادا( ٝبع عودكالاها ت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا خالد، قاؿ: حدثنا عبد الواحد بن أٲبن، عن أبیو، عن جابر بن عبد ا: أف امرأة  - 449
 فعملت ا٤بنرب« إف شئت»قالت: يا رسوؿ ا أال أجعل لك شیئا تقعد علیو، فإف ٕب غالما ٪بارا؟ قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ور ُب ركاية اخری، فاف قیل: ىذا كما ىو مذ كاف شئت( جزاءه مقدر ام فعلت  )قولو ُب حديث خالد 

ا علیو ك سلم الی امراة ك ُب  ا٢بديث ٨بالف ٢بديث قتیبة الف ُب حديث قتیبة بعث النيب صلی
وف ا٤براة كحديث خالد اف امراة قالت يا رسوؿ  اال اجعل لك شیئا تقعد علیو؟ قلت: ٰبتمل اف ت

لك ك حصل ٥با القبوؿ فلما ابطا الغالـ بعملو ارسل الیها استنجزىا اٛبامو ك ذبدات بالسٔواؿ متربعة ل
ا٤بنرب( فیو اسناد ٦بازم الف العامل حقیقة ىو الغالـ ك لعل سبب بطٔوه قولو اف شئت، قولو )فعملت 

 ىي االمرة فهي سبب ٧بض.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من بنى مسجدا
 عمرك، أف بكّبا، حدثو أف عاصم بن عمر حدثنا ٰبٓب بن سلیماف، حدثِب ابن كىب، أخرب٘ب - 450

بن قتادة حدثو، أنو ٠بع عبید ا ا٣بوال٘ب، أنو ٠بع عثماف بن عفاف، يقوؿ عند قوؿ الناس فیو حْب بُب 

                                       
 209: 4عمدة القارم   1376



287 
 
مسجد الرسوؿ صلى ا علیو كسلم: إنكم أكثرًب، كإ٘ب ٠بعت النيب صلى ا علیو كسلم يقوؿ: " من 

 بُب ا لو مثلو ُب ا١بنة " -قاؿ: يبتغي بو كجو ا  قاؿ بكّب: حسبت أنو -بُب مسجدا 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا  باب من بنی مسجدن
يدعوه علی ىیئتو علی ما  ام ُب فضیلة من بنی مسجدا ك جعلو با٢بجارة ا٤بنقوشة ك القصة ك ٰببوف اف 

ار علي فعلی )من بنی كالـ ُب االنكثرًب( ام الكاف ُب عهد النيب صلی ا علیو ك سلم، قولو )ا ك
اف ا٤بتخذ للصالة كمسجدا اْب( قیل ا٤براد منو موضع السجدة، ك قیل ا٤براد منو ا٤بسجد ا٤بعهود ك ىو ا٤ب

و ا٤بتبادر النو منقوؿ شرعي يطلق علی ىذا ا٤بعنی  ك ا٢بمل علی ىذا ا٤بعنی اكلی من كجهْب: االكؿ ان
ا  حقیقة ك الثا٘ب اف قولو بنی قرينة علی اف ا٤براد منو ىذا ا٤بعنی، ك ئويده حديث عمر من بنی  مسجدن

ّب كن ال مانع من ارادة ا٤بعنی االكؿ ٦بازنا قاؿ بكك ل 1377ر فیو اسم ا بنی ا لو بیتا ُب ا١بنةكيذ 
یفیة عدال منو ك الزيادة علیو كما ك  كؿ( ام اف عاصما شیخو )قاؿ مثلو ُب ا١بنة(  )حسبت انو قا

ٕبسبها فضل منو، ك قیل ىذه ا٤بثلیة لیست علی ظاىرىا ك ا٭با يعِب انو يبنی لو بثوابو لو بیتا اشرؼ ك 
ـو ال عْب السعة ك غّبىا ك فضلها معلكاعظم ك ارفع اك ا٤براد مثلو ُب مسمی البیت اك مثلو ُب الصفة  

، ك مثلو مفعوؿ مطلق ٦بازا باعتبار موصوؼ 1378رات ك ال اذف ٠بعت ك ال خطر علی قلب بشر
وف قولو ُب ا١بنة حاال كرة ك اف اضیف الی ا٤بعرفة ك ٥بذا ال يصح اف يك٧بذكؼ ام بناء مثلو ك ا٤بثل ن
ائننا ُب ك لو مثلو  رة بل ىو متعلق ٗبحذكؼ ىو صفة ٤بثلو ام بنی اكمنو الف ا٢باؿ معرفة ك مثلو ن

 .1379ا١بنة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
ن عبد ا يقوؿ: حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا سفیاف، قاؿ: قلت لعمرك: أ٠بعت جابر ب - 451

 ؟« أمسك بنصا٥با»مر رجل ُب ا٤بسجد كمعو سهاـ، فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

                                       
 318، رقم ا٢بديث: 134: 2سنن الَبمذم    1377

 حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 3244، رقم ا٢بديث: 118: 4صحیح البخارم   1378
 214: 4عمدة القارم   1379



288 
 

 باب المرور في المسجد
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا عبد الواحد، قاؿ: حدثنا أبو بردة بن عبد ا، قاؿ:  - 452

من مر ُب شيء من مساجدنا أك أسواقنا »و كسلم قاؿ: ٠بعت أبا بردة، عن أبیو، عن النيب صلى ا علی
 «بنبل، فلیأخذ على نصا٥با، ال يعقر بكفو مسلما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رٙب خلقو صلی ا علیو ك سلم كسجد، ك فیو  ام ياخذ الشخص اذا مر ُب ا٤ب باب ياخذ بنصوؿ النبل

ثّبه، ك فیو حرمة ا٤بسلمْب )امسك بنصا٥با( كىي حديدة كك رافتو با٤بٔومنْب، ك فیو تعظیم لقلیل الدـ ك  
قولو قاؿ نعم )ال يعقر( ام ال ٯبرح ك ىو اما ٦بزـك علی انو جواب االمر ، السهم ك ياٌب ُب الفًب بزيادة

 تانفة.اك مرفوع علی ااها مس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الشعر في المسجد
حدثنا أبو الیماف ا٢بكم بن نافع، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب أبو سلمة بن  - 453

٠بع حساف بن ثابت األنصارم، يستشهد أبا ىريرة: أنشدؾ ا، ىل ٠بعت عبد الرٞبن بن عوؼ، أنو 
يا حساف، أجب عن رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، اللهم أيده »النيب صلى ا علیو كسلم يقوؿ: 

 قاؿ أبو ىريرة: نعم« بركح القدس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الشعر ُب ا٤بسجد
قولو )يستشهد ابا ىريرة( حْب ينشد حساف ُب ا٤بسجد فلحظ الیو عمر ك ىذا قطعة من ا٢بديث الذم 

تاب بدء ا٣بلق ك ىو انو مر عمر رضي ا تعالٰی عنو ُب ا٤بسجد ك حساف ينشد كره ا٤بٔولف ُب  كذ 
نت انشد فیو، ك فیو من ىو خّب منك ٍب التفت الی ايب ىريرة فقاؿ انشدؾ با ىل كفلحظ الیو قاؿ  

، قولو )انشدؾ با( ام اسالك با ك اقسم علیك ك ٠1380بعت النيب صلی ا علیو ك سلم ا٢بديث
ك ر، قولو )اللهم ايده بركح القدس( من قبیل اضافة ا٤بوصوؼ الی الصفة ام الركح ا٤بقدسة كالنشد التذ 

ىو جربيل علیو السالـ، ك ركی مسلم بعض تلك االشعار اللٍب ىجا حساف هبا قريشا ُب باب فضائل 
 حساف ك ىي ىذه: 

ا فاجبت عنو      ك عند ا ُب ذاؾ ا١بزاء[  1381 ]ىجوت ٧بمدن
                                       

 3212، رقم ا٢بديث: 112: 4ح البخارم صحی  1380
 ، مؤسست الرسالة، بدكف الطبع كالتاريخ31: 1ادب الكاتب، عبد ا بن مسلم، ابن قتیبة، الدينورم،   1381
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ا برا تقیا         رسوؿ  شیمتو الوفاء[   1382 ]ىجوت ٧بمدن
 1383 م كقاء[كمد من]فاف ايب ك كالدٌب ك عرضي        لعرض ٧ب

 1384 داء[كنفي  كلت بنیٍب اف ٓب تركىا        تثّب النقع من  ك]ث
 الی اخرىا، 

ور ُب بدء كرنا ااها قطعة من ا٢بديث ا٤بذ كانت ُب ا٤بسجد النا قد ذ كك مطابقتو للَبٝبة الف اشعاره  
مباحنا ك استحبابو اف كانت ُب ا٤بسجد، ك فیو جواز انشاد الشعر ُب ا٤بسجد اذا  كا٣بلق ك تلك الواقعة  

لك، كا٢براـ ذفار ك التحريض علی قتا٥بم كٙبقّبىم ك٫بو كاف ُب ٩بادح االسالـ ك اىلو ك ىجاء الكاذا  
الـ الساقط ك ال افٍب ٔبواز ما احدثو الناس الیـو ك يسمونو ا٤بولود فاف فیو كما فیو ا٣بناء ك الزكر كال

 ثّبة ال ٚبفی.كبدعات  
الشعر فقاؿ الشعيب كعامر بن سعید البجلي ك ٧بمد بن سّبين كسعید بن اختلفوا ُب جواز انشاد ’’

ا٤بسیب ك القاسم كالثورم كاالكزاعي كابو حنیفة ك مالك ك الشافعي كاٞبد كابو يوسف ك ٧بمد ك 
ب  عرض احد من كاسحاؽ ك ابو ثور ك ابو عبید ال باس بانشاد الشعر الذم لیس فیو ىجاء ك ال ن

ك قاؿ مسركؽ بن االجدع ك ابراىیم النخعي ك سآب بن عبد ا ك ا٢بسن  ،1385ا٤بسلمْب ك ال فحش
لك ٕبديث عمر رضي ا ذره ركاية الشعر ك انشاده، ك احتجوا ُب كالبصرم ك عمرك بن شعیب ي

م قیحا يريو خّب من اف ٲبتلئ كتعالٰی عنو عن رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قاؿ الف ٲبتلئ جوؼ احد 
ك ايب  1388عن ابن عمر ك مسلم عن ايب ىريرة 1387، ك ركی البخارم1386اه ابن ماجوذا رك كشعرنا  

                                       
ـ بدكف 2004، اجملمع الثقاُب، ابو ظيب، 130: 1كنز الكتاب ك منتخب االداب، ابراىیم بن ايب ا٢بسن،   1382

 الطبع
، مكتبة ا٣با٪بي، القاىرة، 232: 9ب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم،خزانة االدب ك لب لبا  1383

 ـ 1997 .ق  1418الطبعة الرابعة 
 130: 1كنز الكتاب ك منتخب االداب   1384
 11: ٬14بب االفكار    1385
، سنن 3760، رقم ا٢بديث: باب ما كره من الشعر ، كتاب االدب،1237: 2سنن ابن ماجو  انظر:  1386

، رقم  باب ما جاء ألف ٲبتلئ جوؼ أحدكم قیحا خّب لو من أف ٲبتلئ شعرا، ابواب االدب، الَبمذم
 2852ا٢بديث: 

 حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 6154، رقم ا٢بديث: 36: 8صحیح البخارم   1387
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٫بوه، ك اجاب اجملوزكف عنو: باف ىذا ُب  1390ك الطحاكم عن عوؼ بن مالك 1389سعید ا٣بدرم
وف فیو القراف ك ال كم باف ال يك، قولو الف ٲبتلئ جوؼ احد 1391‘‘الشعر الذم فیو ا٣بناء ك الفحش

اف ُب جوفو القراف فلیس ٩بن امتال جوفو شعرا ك نصب قیحا علی التمیز ك تسبیح ك ال غّبه، فاماف من
ك ىو الصديد الذم يسیل من الدمل ك ا١برح، ك ترٝبتو ]زكه[ ك قولو يريو من الوری ك ىو الداء يقاؿ 

اف حساف كقاؿ ابو عبد ا٤بلك  ’’لو ككری يری اذا اصاب جوفو الداء، ك قیل كری القیح جوفو ام ا 
وف اذ ذاؾ يدخلونو فلما  كاف ا٤بشر كذا لعب ا٢ببش فیو ك  كُب ا٤بسجد ُب اكؿ االسالـ ك   ينشد الشعر

لك الی النسخ ك ٓب يوافقو احد علی ذلو ك رده العیِب، ك قاؿ اشار بكلك  ذمل االسالـ زاؿ ك
 .1392‘‘لكذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب أصحاب الحراب في المسجد

حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن سعد، عن صاّب بن كیساف، عن ابن  - 454
لقد رأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يوما »شهاب، قاؿ: أخرب٘ب عركة بن الزبّب، أف عائشة، قالت: 

ا٢ببشة يلعبوف ُب ا٤بسجد، كرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يسَب٘ب بردائو، أنظر إٔب على باب حجرٌب ك 
 «لعبهم
زاد إبراىیم بن ا٤بنذر، حدثنا ابن كىب، أخرب٘ب يونس، عن ابن شهاب، عن عركة، عن  - 455

 «رأيت النيب صلى ا علیو كسلم كا٢ببشة يلعبوف ٕبراهبم»عائشة، قالت: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

سر ٝبع حربة كراب بالام باب جواز دخوؿ اصحاب ا٢براب، ك ا٢بً ، باب اصحاب ا٢براب ُب ا٤بسجد
یة )ك ا٢ببشة( ام ید ك قد التحقیقكك ىي رمح صغّب  )لقد رايت( ام ك ا ك ىذا مستفاد من الـ التا 

، قولو 1393اف بعد نزكؿ ا٢بجابكالسوداف )ك رسوؿ  يسَب٘ب( قاؿ ا٢بافظ العیِب ك ىذا يدؿ علی انو  

                                                                                                              
 2257، رقم ا٢بديث:  1769: 4صحیح مسلم   1388
 2259رقم ا٢بديث: ، 1769: 4صحیح مسلم   1389
 6986، رقم ا٢بديث: 295: 4شرح معا٘ب االثار   1390

 [ 121: 8حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: اسناده حسن ]٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  
 219: 4عمدة القارم   1391
 219: 4عمدة القارم   1392
 220: 4عمدة القارم   1393
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وف العْب، فیو جواز اللعب با٢براب ُب كسر الالـ ك سكسر العْب ك بك)إب لعبهم( بفتح الالـ ك  
الرمي فصار ُب كمع اعداء ا  ا٤بسجد الاها من تدريب ا١بوارح علی معا٘ب ا٢بركب من عدة ا٢برب 

رٙب ك ٝبیل معاشرتو الىلو  كم العبادة، ك فیو جواز النظر الی اللعب ا٤بباح، ك فیو من حسن خلقو الكح
ك حسنو ك صححو، ك فیو فضل عائشة ك عظم  1394ركاه الَبمذم م لنسائهمكم خیار كما كرد ك خیار ك

ن من الشهوة كنظر النساء الی الرجاؿ اذا ٓب ي ٧بلها عند رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، ك فیو جواز
تبنا ا٢بنفیة، ك يعارضو حديث اـ سلمة رضي ا تعالٰی عنها ااها  كور ُب  كما ىو مذ كك امنت من الفتنة  

تـو فدخل علیو فقاؿ رسوؿ  كانت عند رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك میمونة اذ اقبل ابن اـ مك
با منو فقلت يا رسوؿ  ا لیس ىو اعمی ال يبصرنا فقاؿ رسوؿ  صلی صلی ا علیو ك سلم احتج

، قیل  1397ك ابو داكد 1396كالَبمذم 1395ا علیو ك سلم افعمیاكاف انتما الستما تبصرانو ركاه اٞبد
ما يدؿ علیو ركاية الصحیحْب فاقدركا قدر ا١بارية ا٢بديثیة السن ا٢بريصة كانت عائشة اذ ذاؾ صغّبة  ك

ن ٰبضرف الصالة معو صلی ا كفهذا يدؿ علی ٙبرٙب نظرىن الی الرجاؿ، ك بدلیل ااهن   1398علی اللهو
علیو ك سلم ُب ا٤بسجد ك ال بد اف يقع نظرىن الی الرجاؿ فلو ٓب ٯبز ٓب ئومرف ٕبضور ا٤بسجد ك 

انا ارجح ا٤بصلی، ك اجملوزكف ٰبملوف حديث اـ سلمة علی الورع ك التقوی ىذا ما قالوا ُب ىذا ا٤بقاـ، ك 
ما فال ٚبلو عن الشهوة ُب كقت كا٤بتحقق حكالتحرٙب من كجوه: االكؿ: اف الشهوة غالبة علیهن فهي  

ما، ك الثا٘ب: انو اذا تعارض دلیال االباحة ك ا٢برمة فالَبجیح لدلیل ا٢برمة لئال يلـز النسخ مرتْب فحديث 
ث اـ سلمة للورع ك التقوی ك عائشة يدؿ علی ا٢بل ك حديث اـ سلمة علی ا٢برمة فعملنا ٕبدي

                                       
 1162، رقم ا٢بديث: 458: 3سنن الَبمذم   1394

 سن صحیح ]ا٤برجع السابق[حكم ا٢بديث: ح 
 26537، رقم ا٢بديث: 159: 44مسند اٞبد   1395
  2778، رقم ا٢بديث: 102: 5سنن الَبمذم   1396

 ]ا٤برجع السابق[ قاؿ الَبمذم ىذا حديث حسن صحیححكم ا٢بديث:  
 4112، رقم ا٢بديث: 63: 4سنن ايب داكد   1397

للفظ ا٤بذكور: أبو داكد كالنسائي كالَبمذم ىذا ا٢بديث صحیح ركاه باحكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٤بلقن:  
 [512 :7البدر ا٤بنّب . ]كقاؿ: حسن صحیح. كصححو ابن حباف أيضا

رقم  ، باب نظر ا٤برأة إٔب ا٢ببش ك٫بوىم من غّب ريبةكتاب النكاح،   ،38: 7صحیح البخارم انظر:   1398
 اللعب الذم ال باب الرخصة ُبصالة العیدين، كتاب  ،609: 2صحیح مسلم  ، 5236ا٢بديث: 

 892رقم ا٢بديث:  ،معصیة فیو ُب أياـ العید
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انت عائشة اـ ا٤بٔومنْب ك بْب كلك الزماف خصوصنا اذا  ذم من فرؽ بْب نساء كاالحتیاط، ك الثالث: انو  
ما ركم عن عائشة لو ادرؾ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ما احدث النساء كنساء ىذا الزماف ك ىذا  

الی الرجاؿ، ك الرابع: اف قو٥با فاقدركا قدر ا١بارية فال احل النظر لنساء زماننا  ٤1399بنعهن ا٤بساجد
ا٢بديثة السن دلیل علی ااها اذ ذاؾ صغّبة فالعمل باالحوط اكلی فانا ارجح التحرٙب ك اقوؿ: لو ادرؾ 

در، قولو كفقهأكنا ما احدث النساء ٤با افتوا ٔبواز نظرىن للرجاؿ ىذا ما عندم فخذ ما صفا ك دع ما  
 ن ا٤بنذر )يلعبوف ٕبراهبم( ٧بل ا٤بطابقة للَبٝبة.ُب حديث ابراىیم ب

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ذكر البیع والشراء على المنبر في المسجد
ٰبٓب، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتها  حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن - 456

بريرة تسأ٥با ُب كتابتها، فقالت: إف شئت أعطیت أىلك كيكوف الوالء ٕب، كقاؿ أىلها: إف شئت 
فلما جاء رسوؿ ا صلى  -كقاؿ سفیاف مرة: إف شئت أعتقتها، كيكوف الوالء لنا  -أعطیتها ما بقي 

« ابتاعیها فأعتقیها، فإف الوالء ٤بن أعتق»ا علیو كسلم: ا علیو كسلم ذكرتو ذلك، فقاؿ النيب صلى 
كقاؿ سفیاف مرة: فصعد رسوؿ ا صلى ا علیو  -ٍب قاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم على ا٤بنرب 

ما باؿ أقواـ يشَبطوف شركطا، لیس ُب كتاب ا من اشَبط شرطا لیس ُب  »فقاؿ:  -كسلم على ا٤بنرب 
، قاؿ علي: قاؿ ٰبٓب، كعبد الوىاب: عن ٰبٓب، عن عمرة، « س لو، كإف اشَبط مائة مرةكتاب ا، فلی

٫بوه، كقاؿ جعفر بن عوف، عن ٰبٓب، قاؿ: ٠بعت عمرة، قالت: ٠بعت عائشة، كركاه مالك، عن ٰبٓب، 
 عن عمرة: أف بريرة كٓب يذكر صعد ا٤بنرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ر البیع ك الشراء اْبكباب ذ 

ام االخبار عن كقوعهما )علی ا٤بنرب ُب ا٤بسجد( ال مباشرة البیع ك الشراء علی ا٤بنرب ُب ا٤بسجد فااها ال 
اف التفاتنا اك كاك قالت عائشة ف ف )قالت اتتها بريرة( ام قالت عمرة اتت عائشة بريرةي كٯبوز لغّب ا٤بعت

انت لقـو من االنصار اك موالة الٞبد بن جحش، ك قیل موالة لبعض ك٘بريدا، ك بريرة ىي بنت صفواف  
بة بن ايب تنت لعاكرما٘ب: بريرة موالة لعائشة رضي ا تعالٰی عنها  كانت قبطیة، ك قاؿ الكبِب ىالؿ ك  

وؿ  صلی ا علیو ك سلم يقوؿ اف الرجل لیدفىع ٠بعت رس’’ك ىي من الصحابیات قالت  ٥1400بب
                                       

 869، رقم ا٢بديث: 173: 1صحیح ٖبارم   1399
 115: 4الكواكب الدرارم   1400
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،  ركاه 1401‘‘عن باب ا١بنة بعد اف ينظر الیها ٗبلئ ٧بجمة من دـ يريقو من مسلم بغّب حق انتهی
ُب معجمو من حديث عبد ا٤بلك  بن مركاف ك اسم زكج بريرة مغیث علی االصح )تسا٥با  1402الطربا٘ب

ما ُب ركاية مسلم ٥بذا عدم بفي ك كتابتها اك  ٗبعنی تستعینها  كٗبعنی تستعطیها ُب امر  ’’تابتها( كُب  
تب ٗبعنی ا١بمع، ك فیو ايضا ضم حرية كتب من الكتابة ُب االصل مصدر  كالسٔواؿ يتعدی بعن ك ال

تباف الوثیقة، ك ُب الشرع: ٙبرير ا٤بملوؾ يدا ُب كالید الی حرية الرقبة اك فیو ٝبع بْب النجـو اك الاهما ي
ما ٯبئ ُب باب استعانة كل عاـ اكقیة  كتابتها تسع اكاؽ ُب  كك   1403‘‘رقبة ُب ا٤باؿ ا٢باؿ ك

اتب ك ٪بومو قالت عائشة اف بريرة ك، فاف قلت: قد جاء ُب حديث الزىرم ُب باب ا٤ب1404اتبكا٤ب
قلت: التسع اصل ك ا٣بمس بقیة علیها  1405تابتها ك علیها ٟبس اكاؽ؟كدخلت علیها تستعینها ُب  

الء بالفتح ُب اللغة النصرة ك ابة، ك ُب الشرع عبارة عن تناصر وف الوالء( الوى كائشة )ك ي)فقالت( ام ع
خطاب لعائشة رضي ا تعالٰی عنها، قولو )ما بقي( ام الذم بقي من ’’يوجب االرث )اف شئت( 

 باب رنا انفنا، فاف قیل: ركی ابن شهاب ُبكما ذ كك ىي  ٟبس اكاؽ   1406‘‘تابة ُب ذمة بريرةكماؿ ال
تابتها كن قضت من  كتاب ا ك ٓب تكاتب ك من اشَبط شرطنا لیس ُب  كما ٯبوز من شركط ا٤ب

ن قضت من كیق؟ اقوؿ: معنی ٓب تفیف التو كفتعارض النصاف ف 1408ذا ُب ركاية مسلمك، ك  1407شیئا
 يتوقف یق النو ٓبفتابتها ك ىو ٟبس اكاؽ اك نقوؿ ال حاجة فیو الی التو كتابتها شیئا ام ٩با بقي من  ك

لك ُب ٟبس اكاؽ ك ُب تسع اكاؽ ك االكاقي ٝبع ذكیحتمل ا٣بطا من احد الركاة ك  فم شرعي كعلیو ح
كقیة ك اكقیة هبمز ك غّبه ك ٮبا لغتاف، ك االكقیة ا٢بجازية اربعوف درٮبا ُب القدٙب ٍب ااها ٚبتلف 

رتو بالتشديد ك كو: االكؿ ذ ك اللفظ ٰبتمل اربعة اكج’’رتو( قاؿ العیِب: كباصطالح البالد، قولو )ذ 
رت علی صیغة كرت بالتشديد بدكف ا٤بضمّب ا٤بنصوب ك الثالث: ذي كبالضمّب ا٤بنصوب ك الثا٘ب: ذ 

                                       
 222: 4عمدة القارم   1401
 205: 24ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   1402

 [298 :7الفوائد  ٦بمع الزكائد كمنبع] عبد ا٣بالق بن زيد بن كاقد كىو ضعیف. اسناده كُبحكم ا٢بديث:  
 222: 4عمدة القارم   1403
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 2560، رقم ا٢بديث: 151: 3صحیح البخارم   1405
 223: 4عمدة القارم   1406
 2561، رقم ا٢بديث: 152: 3صحیح البخارم   1407
 1504، رقم ا٢بديث: 1141: 2صحیح مسلم   1408
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یف فر بالتخكیف ك الضمّب ذ فرتو بالتخكیف بدكف الضمّب، ك الرابع: ذ فا٤باضي للمٔونث الواحدة بالتخ
رتو غّبم ك كرتو ك اذ كبقليب ك تذ رتو بلسا٘ب ك كرت الشئ بعد النسیاف، ك ذ كيتعدی يقاؿ  ذ 

)فقاؿ( ام فقاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم لعائشة رضي ا تعالٰی عنها )ابتاعیها(  1409‘‘رتوكذ 
یاف مرة فصعد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم( ام ركم بوجهْب، قولو )لیست فام اشَبيها )ك قاؿ س

م الرسوؿ كداخلة فیو قاؿ ا تعالی ﴿ك ما اتا  تاب ا( ام ُب القراف ك اما السنة فااهاكُب  
توب ُب اللوح افوظ كم ا سواء ُب القراف اك ُب السنة اك ا٤براد منو ا٤بكاك ا٤براد منو ح 1410فخذكه﴾

ثرة ال اف ىذا العدد كر للمبالغة ُب الكلفظ مائة ذ ’’)فلیس لو( ام ال يستحقو )ك اف اشَبط مائة مرة( 
تاب البیوع ُب باب اذا اشَبط شركطنا ال ٙبل انشاء ا كك سیاٌب بعض ٙبقیقو ُب   1411‘‘بعینو ىو ا٤براد

ور )قاؿ ٰبیی( يريد اف ا٢بديث من ركاية ىذين كتعالی )قاؿ علي( يعِب علي بن عبد ا الراكم ا٤بذ 
عن را عائشة، ك ا٢باصل: اف علي بن عبد ا حدث البخارم عن اربعة كالركايتْب مرسل الاهما ٓب يذ 

ر ا٤بنرب، قولو كیاف ٤بطابقتو الَبٝبة اذ فیو ذ فیاف ك مالك ك ٰبیی ك عبد الوىاب، ك ا٭با افرد حديث سفس
یما اذا  فیما سبق باف ا٤بثل يستعمل فرت ك)٫بوه( ام ٫بو ركاية مالك ك الفرؽ  بْب ا٤بثل ك النحو قد ذ 

يريد بو ’’ط )ك قاؿ جعفر بن عوف( اف ا٢بديثاف متحدين لفظنا ك معنی ك النحو ُب ا٤بتحدين معنی فقك
تابة قاؿ ا تعالی ك، ك فیو جواز ال1412‘‘ذا ٠باع عمرة عن عائشةكتصريح ٰبیی بسماعو عن عمرة ك  

ك االمر فیو للندب ال للوجوب الف الوجوب ُب االمر ا٤بطلق  1413اتبوىم اف علمتم فیهم خّبا﴾ك﴿ف
خّبا[ ك فیو ثبوت الوالء للمعتق، ك فیو جواز بیع  اجملرد عن القرائن ك ىذا مقید بقولو ]اف علمتم فیهم

 اتب ُب ظاىر ا٢بديث.كا٤ب
ور، ك كاتب فقاؿ عطاء ك النخعي ك اٞبد ك مالك ُب ركاية ٯبوز للحديث ا٤بذ كك اختلفوا: ُب بیع ا٤ب

قاؿ ابو حنیفة ك الشافعي ك مالك ُب ركاية ال ٯبوز، ك ا١بواب عن ا٢بديث بااها عىجزىٍت نفسها ك 
یف ياذف ك، فاف قیل:  1414تابة، ك قاؿ بعض من اجاز انو ٯبوز بیعو للعتق ال لالستخداـكوا الفسخ

یف ياذف ُب البیع حتی يقع علی ىذا الشرط كالنيب صلی ا علیو ك سلم ُب البیع علی شرط فاسد ك  
                                       

 223: 4عمدة القارم   1409
 7: 59شر سورة ا٢ب  1410
 223: 4عمدة القارم   1411
 224: 4عمدة القارم   1412
 33: 24سورة النور   1413
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اىره االمر  ك انو علی الوعید الذم ظ’’ك يقدـ البائع علیو ٍب يبطل اشَباطو؟ اجیب عنو  باجوبة: منها: 
اال تری انو صلی ا علیو ك سلم صعد ا٤بنرب ك خطب  1415 قولو تعالی ]اعملوا ما شئتم[كباطنو النهي  

اف اخربىم باف الوالء ٤بن ك، ك منها: انو صلی ا علیو ك سلم قد  1416ك قاؿ ما باؿ رجاؿ الی اخره
ىذا اللفظ علی سبیل الزجر ك  م الذم علموه فوردكاعتق ٍب اقدموا علی اشَباط ما ٱبالف ىذا ا٢ب
اؿ ٤بعاندهتم ُب االمر الشرعي، ك منها:اف ىذا خاص كالتوبیخ، ك منها: اف ابطاؿ ىذا الشرط عقوبة ك ن

 .1417‘‘هبذه القضیة ال عاـ مبالغة ُب زجرىم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 40: 41سورة فصلت   1415
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب التقاضي والمالزمة في المسجد

حدثنا عبد ا بن ٧بمد، قاؿ: حدثنا عثماف بن عمر، قاؿ: أخربنا يونس، عن الزىرم، عن  - 457
دينا كاف لو علیو ُب ا٤بسجد،  عبد ا بن كعب بن مالك، عن كعب، أنو تقاضى ابن أيب حدرد

فارتفعت أصواهتما حٌب ٠بعها رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كىو ُب بیتو، فخرج إلیهما حٌب كشف 
كأكمأ إلیو: « ضع من دينك ىذا»قاؿ: لبیك يا رسوؿ ا، قاؿ: « يا كعب»سجف حجرتو، فنادل: 

 «قم فاقضو»أم الشطر، قاؿ: لقد فعلت يا رسوؿ ا، قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب التقاضي ك ا٤بالزمة ُب ا٤بسجد
)ُب ا٤بسجد( يتعلق  1418التقاضي مطالبة الغرٙب بقضاء الدين ك ا٤بالزمة مالزمة الغرٙب ُب طلب الدين

عبنا تقاضی )ابن ايب حدرد( ىو كاضي ك ا٤بالزمة بطريق التنازع )انو تقاضی( ام اف  ل كاحد من التقكب
عب علی ابن ايب حدر دين قیل الدين  كاف لكاف لو علیو( صفة لقولو دينا ام  كعبد ا بن ايب سالمة )

تقاضي ك تْب اخرجو الطربا٘ب )ُب ا٤بسجد( فیو ا٤بطابقة للَبٝبة، فاف قیل: الَبٝبة شیئاف الیقك اف اك
انو اشار با٤بالزمة الی ما ثبت ُب بعض ’’ا٤بالزمة ك االكؿ ظاىر من ا٢بديث دكف الثا٘ب؟ ك اجیب عنو: 

غنیة القارم ُب باب الصلح ك غّبه من طريق االعرج عن عبد ا  ٩ِِ\ِطرقو ك ىو ما اخرجو ىو 
لما حتی كقیو فلزمو فتاف لو  علی عبد ا بن ايب حدرد االسلمي ماؿ فلكعب عن ابیو انو  كبن  

راه كر نسبتو )فارتفعت اصواهتما( ك ا١بمع الستكنی ك ذ ك، ك فیو جواز ال1419‘‘ارتفعت اصواهتما
ما )ك ىو ُب بیتو( ٝبلة حالیة )فخرج الیهما( ك كلمة كاحدة مثل انفسهما ك قلوبكاجتماع التثنتْب ُب  

ما ك االحاديث يفسر بعضها بعضا ُب ركاية فمر هبما النيب صلی ا علیو ك سلم ام خرج فمر هب
خصوصنا ُب حديث  كاحد )سجف حجرتو( ىو السَب، ك قیل: ىو السَباف ا٤بقركناف بینهما فرجة 

ثّبة متتالیة ك ىو مفعوؿ مطلق لفعل كا٘ب اقامو  ك)لبیك( ام اقیم ٣بدمتك ك امتثاؿ امرؾ ال ابرح عن م
ُب ركاية التصريح بالنصف )لقد فعلت( فیو  مقدر )ام الشطر( ك ىو النصف تفسّب لقولو ىذا ك جاء

ید ك قد التحقیقیة، ك فیو اف رب الدين اذا كضع بعض الدين ٯبب كمعنی القسم ا٤بستفاد من الـ التا 
علی ا٤بديوف اداء ما بقي الف رب الدين يتضرر بالوضعیة ك ا٤بطل، ك فیو دلیل علی اباحة رفع الصوت 

ّب بن مطعم ك ال ترفع فیو االصوات ك ٫بوه ٧بموؿ علی ُب ا٤بسجد ما ٓب يتفاحش، ك حديث جب
                                       

 227: 4عمدة القارم   1418
 552: 1البن حجر  فتح البارم  1419
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الصوت ا٤بتفاحش، ك قیل احاديث ا٤بنع ضعیفة قیل االحاديث الضعیفة يتعاضد بعضها ببعض فاالكلی 
ىو ا١بواب االكؿ، اك نقوؿ اذا تعارض حديثا االباحة ك النهي فالَبجیح ٢بديث النهي، ك فیو ا٤بالزمة 

.لالقتضاء، ك فیو الشفاعة   الی صاحب ا٢بق ك اصالح ا٣بصـو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعیدان
رافع، عن أيب ىريرة:  حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن ثابت، عن أيب - 458

أف رجال أسود أك امرأة سوداء كاف يقم ا٤بسجد فمات، فسأؿ النيب صلى ا علیو كسلم عنو، فقالوا: 
 «فأتى قربىا فصلى علیها -أك قاؿ قربىا  -أفال كنتم آذنتمو٘ب بو دلو٘ب على قربه »مات، قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سر ا٣باء ك فتح الراء ٝبع خرقة )ك القذی( ٝبع قذاة ك كؽ( برى )ك ا٣بً  1420ك ترٝبتو نس ا٤بسجدكباب  

سر االخشاب )ك العیداف( ٝبع عود ك ىو ا٣بشب كىي ما يسقط ُب العْب ك الشراب ك ا٤براد ىهنا  
ذا، ك ركی ابن كت الشاؾ اك ابو رافع ك الظاىر ىو االكؿ النو ركاه عنو ٝباعة ى)اك امراة سوداء( ثاب

ك ُب ركاية البیهقي ا٠بها اـ ٧بجن ك الذم اجاب رسوؿ  صلی  1421خزٲبو امراة سوداء من غّب شك
نسو ك قمامة البیت كاف يقم ا٤بسجد( من حد نصر ام يك) 1422ر الصديقكا علیو ك سلم ىو ابو ب

نتم اذنتمو٘ب بو( معطوؼ علی مقدر كفالقی بعضو علی بعض )عنو( ام عن حالو )ا فال   نس منوكما  
نتم اذنتمو٘ب ام اعلمتمو٘ب ٗبوتو حتی اصلي علیو، ٞبلو اصحابنا علی االختصاص بو كام ادفنتم فال  

م  بصالٌب صلی ا علیو ك سلم ٤با ركاه مسلم اف ىذه القبور ٩بلوءة ظلمة علی اىلها ك اف ا ينورىا ٥ب
وف ُب حقو فرض عْب ك ا اعلم، ك، ك قیل فرض ا١بنازة ال يسقط ُب عهده اال بصالتو فت1423علیهم

ك فیو تنظیف ا٤بسجد ، ك فیو السٔواؿ عن ا٣بادـ ك الصديق اذا غاب، ك فیو الصالة علی القرب ك ا٤بسئلة 
 ٨بتلف فیها.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 ]جارك كوؿ[   1420
 1299، رقم ا٢بديث: 272: 2صحیح ابن خزٲبو    1421
 7020، رقم ا٢بديث: 80: 4السنن الكربٰی للبیهقي    1422

 [ 553: 1حكم ا٢بديث: حسن ]فتح البارم البن حجر  
 956، رقم ا٢بديث: 659: 2صحیح مسلم    1423
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 باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
حدثنا عبداف، عن أيب ٞبزة، عن األعمش، عن مسلم، عن مسركؽ، عن عائشة، قالت: ٤با  - 459

د فقرأىن على الناس، خرج النيب صلى ا علیو كسلم إٔب ا٤بسج»أنزلت اآليات من سورة البقرة ُب الربا، 
 «ٍب حـر ٘بارة ا٣بمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام ُب بیاف ٙبرٙب ٘بارة ا٣بمر، ك ُب ا٤بسجد يتعلق بالتحرٙب يريد بیاف ، باب ٙبرٙب ٘بارة ا٣بمر ُب ا٤بسجد

ك ىي ﴿الذين  1424 ف ٙبرٙب ٘بارة ا٣بمر كقع ُب ا٤بسجد )٤با نزلت االيات من سورة البقرة ُب الربو(ا
ما يقـو الذم يتخبطو الشیطاف من ا٤بس﴾ الی قولو تعالی ﴿ال تظلموف ك كلوف الربو ال يقوموف اال  كيا 

مر ُب سورة ا٤بائدة ك قولو )ٍب حـر ٘بارة ا٣بمر( ك ا٤بطابقة ظاىرة، فاف قیل: ٙبرٙب ا٣ب 1425ال تظلموف﴾
وف ٙبرٙب التجارة فیها قد تاخر عن ٙبرٙب عینها، ك كىي نزلت قبل اية الربو ٗبدة طويلة؟ قیل: ٰبتمل  

 ید اك للمبالغة ُب االشاعة.كره ىهنا للتا كوف ذ كٰبتمل اف ي
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الخدم للمسجد

 «نذرت لك ما ُب بطِب ٧بررا للمسجد ٱبدمها»كقاؿ ابن عباس: 
حدثنا أٞبد بن كاقد، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن ثابت، عن أيب رافع، عن أيب ىريرة: أف  - 460
حديث النيب صلى ا علیو كسلم فذكر  -كال أراه إال امرأة  -كانت تقم ا٤بسجد   -أك رجال  -امرأة 

 «أنو صلى على قربىا»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ـ للمسجددى باب ا٣بى 
ا٤بقدسة )ك ال اراه( بفتحتْب ٝبع خادـ )ٱبدمو( ام ا٤بسجد ك ُب نسخة ٱبدمها ام ا٤بساجد اك االرض 

 الـ ايب ىريرة.كالـ ايب رافع اك من  كبصیغة اجملهوؿ ك ىو ٗبعنی معلـو الظن ام ال اظنو ك ىو اما من  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 231: 4عمدة القارم   1424
 279 - 275: 2سورة البقرة   1425
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 ربط في المسجدي -أو الغريم  -باب األسیر 
حدثنا إسحاؽ بن إبراىیم، قاؿ: أخربنا ركح، ك٧بمد بن جعفر، عن شعبة، عن ٧بمد بن زياد،  - 461

أك كلمة  -عن أيب ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: " إف عفريتا من ا١بن تفلت علي البارحة 
ٔب سارية من سوارم ا٤بسجد حٌب لیقطع علي الصالة، فأمكنِب ا منو، فأردت أف أربطو إ -٫بوىا 

تصبحوا كتنظركا إلیو كلكم، فذكرت قوؿ أخي سلیماف: رب ىب ٕب ملكا ال ينبغي ألحد من بعدم "، 
 «فرده خاسئا»قاؿ ركح: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام ٯبوز ٢بديث الباب )اف عفريتا( ام خبیثا )من ا١بن( اعلم ، االسّب اك الغرٙب يربط ُب ا٤بسجد باب

ن الذم لیس ٗبتحیز ك ال صفة للمتحیز ىم االركاح ك ىي اما سفلیة اك علوية فالسفلیة كاف ا٤بوجود ا٤بم
لقة باالجساـ ك ىي اما خّبة ك ىم صا٢بو ا١بن اك شريرة ك ىم مردة الشیاطْب، ك العلوية اما متع

یة اك غّب متعلقة باالجساـ ك ىي االركاح ا٤بقدسة، قاؿ ابن دريد ا١بن خالؼ االنس يقاؿ كاالركاح الفل
ر ا١بن كجنو اللیل ك اجنو ك جن علیو ك غطاه  ُب معنی كاحدا اذا سَبه ا١بن ك سیاٌب ٕبث ُب باب ذ 

علی البارحة( ام تعرض ٕب فلتة ام بغتة ك ك ثواهبم ك عقاهبم باًب تفصیل انشاء ا تعالی )تفلت 
مثل قولو ُب ركاية اخری عرض ٕب فشد علي، ك ُب ركاية عبد الرزاؽ ’’لمة ٫بوىا( ك)اك   1426ترٝبتو

، قولو )رب 1428‘‘جاء بشهاب من نار لیجعلو ُب كجهي 1427عرض ٕب ُب صورة ىر، ك ُب ركاية مسلم
ا بطريق االقتباس كثر النسخ رب ىب ٕب ملكك ىو موافق للقراف ك ُب ا  1429 ا(كاغفر ٕب ك ىب ٕب مل

وف من تفسّب بعض الركاة، قولو )فرده خاسئا( ام رد النيب صلی ا كال بطريق القراف، ك ٰبتمل اف ي
الب ك ا٣بنازير ك الشیاطْب كونو مطركدنا صاغرنا مبعدا، قیل ا٣باسئ من الكعلیو ك سلم العفريت حاؿ  

ل كاحد كنة لكوف ٗبعنی الصاغر الذلیل، ك فیو اف رٔكية ا١بن ٩بكك ي 1430البعید الذم ال يَبؾ اف يدنو
 1431م، ك قولو تعالی ﴿من حیث ال تركاهم﴾كلكك اال ٤با قاؿ حتی تصبحوا تنظركف الیو اٝبعوف اك  

                                       
  واڅاپً راوړاوذً شً پً ما باوذً بَګاي شپً  1426
 542، رقم ا٢بديث: 385: 1صحیح مسلم    1427
 234: 4عمدة القارم   1428
 35: 38سورة ص    1429
 234: 4عمدة القارم   1430
 27: 7سورة االعراؼ    1431
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علی االعم االغلب، ك فیو اف ا١بن لیسوا باقْب علی عنصرىم النارم ك اال ٤با احتاج الی شعلة من النار  
 سلم، ك فیو جواز ربط االسّب ُب ا٤بسجد.ما ُب ركاية مك

لمات ك ضربنا من ضركب كاؿ شتی ك لعل ا يعلمهم  كلوف ُب اشكيتطوركف ك يتش 1432اعلم ااهم
و ام فذعتُّ  1433لموا هبا نقلهم ا من صور الی صور اخری، ك ُب ركاية مسلمكاالفعاؿ اذا فعلوه ك ت

رتي )قوؿ اخي سلیماف( قاؿ القاضي  كولو ٍب ذ خنقتو ك ُب ركاية فدعتو ام دفعتو دفعا شديدا، ق
لك ٓب ذر كلك  ك اما النو ٤با تذ ذمعناه انو ٨بتص هبذا فامتنع نبینا من ربطو اما انو ٓب يقدر علیو ل’’

 .1434‘‘لك لظنو انو ال يقدر اك تواضعا ك تادبنا ك اخوهتما ُب اصوؿ الدينذيتعاط 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االغتسال إذا أسلم، وربط األسیر أيضا في المسجد
 «يأمر الغرٙب أف ٰببس إٔب سارية ا٤بسجد»ككاف شريح: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب االغتساؿ اذا اسلم ك ربط االسّب ايضا ُب ا٤بسجد

رٲبة قولو ك ربط االسّب ايضا ُب ا٤بسجد، ك ثبت ُب بعض كك سقط من الَبٝبة ُب ركاية االصیلي ك  
ن بینهما كالنسخ لفظ باب بال ترٝبة ك ىذا اظهر الف ىذا ا٢بديث من جنس ا٢بديث الذم قبلو ل

غايرة ما ٥بذا فصل بینهما بلفظ باب مفرد اما جملانسة بینهما الف النيب صلی ا علیو ك سلم ىو الذم م
اف حديث ٜبامة من جنس حديث كلك  ذكاف  كفاذا  ’’امرىم بربطو صرح بو ابن اسحاؽ ُب مغازيو 

ن كفريت بنفسو ك لن بینهما مغايرة ما ك ىو اف النيب صلی ا علیو ك سلم ىىم  بربط العكالعفريت ك ل
لك فصل البخارم بینهما بلفظ باب مفردا ك كجو  ظهور ىذه ذٓب يربطو ٤بانع ك ىهنا ربطو غّبه فل

لك، ك ُب نسخة ذر كر االغتساؿ اذا اسلم ك لیس ُب ا٢بديث ذ كالنسخة اف ُب نسخة ا١بمهور ذ 
ور ُب ا٤بغازم كك ا٢بديث مذ 1435‘‘ور ك ا٢بديث يصرح بوكرٲبة ربط االسّب غّب مذ كاالصیلي ك  

اف شريح اذا قضی كاف شريح يامر الغرٙب اْب( كصلو معمر عن ايوب عن ابن سّبين  ك)ك   1436بطولو
علی رجل ٕبق امره ٕببسو ُب ا٤بسجد الی اف يقـو ٗبا علیو فاف ا عطی ا٢بق ك اال امر بو ُب 

                                       
 ]الضیاءالكوثرم[ال ا١بن كالشیاطْب .   1432
 541، رقم ا٢بديث: 384: 1صحیح مسلم    1433
 473: 2اؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم اكم  1434
 235: 4عمدة القارم   1435
 4372، رقم ا٢بديث: 170: 5صحیح البخارم    1436
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ف ُب زمن النيب اكانوا بالیمن ك  كندم من اكالد الفرس الذين  كك شريح ىو ابن ا٢بارث ال 1437السجن
وفة من قبل عمر ك من بعده ستْب سنة قولو يامر الغرٙب اف كصلی ا علیو ك سلم ك ٓب يلقو قضی بال

كال ك عند ا٤بطل ُب ٰببس، اصلو: باف ٰببس علی صیغة اجملهوؿ ام امره اف ٰببس نفسو ُب ا٤بسجد ا
 .السجن ثانیا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: حدثنا اللیث، قاؿ: حدثنا سعید بن أيب سعید، ٠بع أبا  - 462

ىريرة، قاؿ: بعث النيب صلى ا علیو كسلم خیال قبل ٪بد، فجاءت برجل من بِب حنیفة يقاؿ لو: ٜبامة 
« أطلقوا ٜبامة»فربطوه بسارية من سوارم ا٤بسجد، فخرج إلیو النيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: بن أثاؿ، 

، فانطلق إٔب ٬بل قريب من ا٤بسجد، فاغتسل، ٍب دخل ا٤بسجد، فقاؿ: أشهد أف ال إلو إال ا كأف 
 ٧بمدا رسوؿ ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف امّبىا ٧بمد بن مسلمة كقاؿ ابن اسحاؽ: السرية اللٍب اخذت ٜبامة  ’’قولو )خیال( ام فرسانا، 

الب بناحیة ضرية كر بن  كبا الی القرطاء من بِب ايب بكارسلو صلی ا علیو ك سلم ُب ثالثْب را 
ن اـر سنة ست ك عند ابن سعد: علی راس تسعة ك ٟبسْب شهرا من رات  لعشر لیاؿ خلوف مكبالب

، ك قولو: القي كا٥بجرة ك   طاء: بضم القاؼ ك رى انت غیبتو هبا تسع عشرة لیلة ك قدـ  للیلة بقیت من اـر
رات بناحیة ضرية ك بْب ضرية ك كانوا ينزلوف البكالب ك  كر بن  كفتح الراء ك ىم نفر من بِب ايب ب

یاء مشددة ُب االصل بنت ربیعة بن نذار بن معد بن عدناف، ك فسر كة بفتح فيٌ رً سبع لیاؿ، ك ضى ا٤بدينة 
قاؿ ا٤بدائِب جزيرة ’’، قولو )قبل ٪بد( 1438‘‘رات ماء بناحیة ضريةكور با٠بها ك البك٠بي ا٤بوضع ا٤بذ 

یة من ا٢بجاز ك العرب ٟبسة اقساـ هتامة ك ٪بد ك حجاز ك عركض ك ٲبن اما هتامة فهي الناحیة ا١بنوب
اما ٪بد فهي الناحیة اللٍب بْب ا٢بجاز ك العراؽ، ك اما ا٢بجاز فهو جبل يقبل من الیمن حتی يتصل 
بالشاـ ك فیو ا٤بدينة ك عماف، ك اما العركض فهي الیمامة الی البحرين، ك قاؿ الواقدم ا٢بجاز من 

الی اف يشارؼ ارض البصرة فهو ٪بد ك  لكذوفة ك من كراء كا٤بدينة الی تبوؾ ك من ا٤بدينة الی طريق ال
اف بْب كاف كراء كجرة الی البحر فهو هتامة ك ما  كما بْب  العراؽ ك بْب كجرة ك عمرة الطائف ٪بد ك ما  

                                       
 556: 1فتح البارم البن حجر  ، 15310، رقم ا٢بديث: 305: 8مصنف عبد الرزاؽ انظر:   1437
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، قولو )الی ٬بل( ك ُب نسخة الی ٪بل 1439‘‘اهامة ك ٪بد فهو حجاز ٠بي حجازنا النو ٰبجز بینهما
 ور ُب ا٤بغازم بطولو.كاء النابع من االرض، ك ا٢بديث مذ نة ك ىو ا٤بكبالنوف ا٤بفتوحة ك ا١بیم السا 

ا ك كاف اك مشر كتابیا  كافر ا٤بسجد، ك جوزه امامنا مطلقنا  كر ما يستنبط منو: ففیو جواز دخوؿ الكذ 
اف ا٤بسجد ا٤بسجد ا٢براـ اك غّبه، ك ا٤بنع ُب االية من قربااهم حاجْب ك معتمرين، ك لنا حديث كسواء  

افر ا٤بسجد، ك استدلوا كعمر بن عبد العزيز ك قتادة ك مالك ك ا٤بز٘ب ال ٯبوز دخوؿ الك قاؿ ’’الباب، 
ك بقولو ]ُب بیوت اذف ا اف ترفع ك  1440 وف ٪بس فال يقربوا ا٤بسجد ا٢براـ[كبقولو تعالی ]ا٭با ا٤بشر 

علیو ك سلم اف ركف اسم ا فیها ك بقولو صلی ا كفار ال يرفعواها ك ال يذ كك ال 1441ر فیها ا٠بو[كيذ 
لك، ك بقولو علیو ذافر ال ٱبلو من كك القذر، ك ال 1442ىذه ا٤بساجد ال يصلح فیها شئ من البوؿ
لك ٕبديث ذافر جنب، ك قاؿ الشافعي ٯبوز ك، ك ال1443السالـ ال احل ا٤بسجد ٢بائض ك ال جنب

واز اسر میة ك لیست ٕبقیقة ك ذكاهتم بنو ادـ طاىركف، ك فیو جك، ك الف ٪باستهم ح1444‘‘الباب
افر ك اطالقو ك مذىبنا ُب حق االسّب العاقل القتل ك االسَبقاؽ اك االطالؽ منا علیو اك الفداء، ك كال

صلی ا علیو ك سلم يوما فاسلم فاحل ركاه ابن  فمر بو النيباسالـ ٜبامة قبل اطالقو ٤با ُب ركاية 
افر ُب ا٤بسجد، قیل: ربطو كك فیو جواز ربط االسّب ال’’ٕبديث طويل،  1446ك ابن حباف 1445خزٲبة

، ك قیل لیس ٥بم موضع يربط فیو 1447‘‘لكذیانس لفلینظر حسن صالة ا٤بسلمْب ك اجتماعهم علیها 

                                       
 237: 4عمدة القارم   1439
 28: 9سورة التوبة    1440
 36: 24سورة النور    1441
 285، رقم ا٢بديث: 236: 1صحیح مسلم    1442
 232، رقم ا٢بديث: 60: 1سنن ايب داكد    1443

 [ 194: 1حكم ا٢بديث: حسن ]نصب الراية  
 237: 4عمدة القارم   1444
رقم ا٢بديث:  ،باب األمر باالغتساؿ إذا أسلم الكافركتاب الوضوء،   ،125: 1صحیح ابن خزٲبة انظر:    1445
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1764 

 237: 4عمدة القارم   1447



304 
 

افر اذا اسلم جنبنا اك حائضا اك نفساء يلـز علیو كاال ا٤بسجد، ك فیو االغتساؿ اذا اسلم ك مذىبنا اف ال
بالسن بال رٔكية شئ فمندكب، ك قاؿ الشافعي  الغسل ك لو بعد انقطاع الدـ، ك لو اسلم طاىرا ك بلغ

اف جنبنا اغتسل منها ُب الشرؾ اكال، ك بعض اصحابو يقید الوجوب كيلـز علیو الغسل اذا اسلم اف  
یة ال ٯبب علیو الغسل ك كبا١بنابة فلو اسلم طاىرا ال ٯبب علیو، ك قاؿ بعض اصحابو ك بعض ا٤بال

: اكجب االماـ 1448ط الذنوب باالسالـ، ك قاؿ ابن بطاؿما تسقكم ا١بنابة عند االسالـ  كيسقط ح
م من كففي تاريخ نیسابور للحا ’’ثّبة كاٞبد الغسل علی من اسلم، اقوؿ: احاديث االمر باالغتساؿ  

حديث عبد ا بن ٧بمد بن عقیل عن ابیو عن جده قاؿ ٤با اسلمت امر٘ب النيب صلی ا علیو ك سلم 
عن كاثلة قاؿ ٤با اسلمت قاؿ ٕب النيب صلی ا علیو ك سلم  1449نعیمباالغتساؿ، ك ُب ا٢بلیة اليب 

تاب القرطيب عن نافع عن ابن عمر اف رسوؿ  كفر،  ك ُب  كاغتسل ٗباء ك سدر ك احلق عنك شعر ال
صلی ا علیو ك سلم امر رجال اسلم اف يغتسل، ك ركی مسلم بن سآب عن ايب ا٤بغّبة عن الرباء بن 

ثّبة ك، ك االحاديث  1450‘‘صلی ا علیو ك سلم امر رجال اسلم اف يغتسل ٗباء ك سدرعازب اف النيب 
٤با جاز دخوؿ ا٤بشرؾ ا٤بسجد فالف ٯبوز دخوؿ ا١بنب ا٤بسلم  1451ُب ىذا االمر، ك قاؿ ابن ا٤بنذر

 ا٤بسجد النو لیس بنجس ٖبالؼ ا٤بشرؾ.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الخیمة في المسجد للمرضى وغیرىم
حدثنا زكرياء بن ٰبٓب، قاؿ: حدثنا عبد ا بن ٭بّب، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن أبیو، عن عائشة،  - 463

ُب ا٤بسجد،  فضرب النيب صلى ا علیو كسلم خیمة»قالت: أصیب سعد يـو ا٣بندؽ ُب األكحل، 
كُب ا٤بسجد خیمة من بِب غفار، إال الدـ يسیل إلیهم، فقالوا: يا أىل « لیعوده من قريب فلم يرعهم

 ا٣بیمة، ما ىذا الذم يأتینا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذك جرحو دما، فمات فیها
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ا٣بیمة ُب ا٤بسجد

                                       
 110: 2شرح البخارم البن بطاؿ    1448
، دار الكتب العريب، 329: 9حلیة االكلیاء ك طبقات االصفیاء، اٞبد بن عبد ا، ابو نعیم، االصبها٘ب،    1449
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 238: 4عمدة القارم   1450
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لك الف ىذه كاقعة ا٣بندؽ ك ا٤بسجد النبوم بعید عنو علی ستة ذكا٤بتبادر منو ا٤بسجد النبوم ك لیس  
یف يستقیم قو٥با لیعوده من قريب بل ا٤براد منو ا٤بوضع ا٤بتخذ لصالتو النو اذا نزؿ منزال اٚبذ كامیاؿ ف

، ك علی ىذا ال يطابق مراـ البخارم النو عقد الباب ١بواز ا٣بیمة ُب ا٤بسجد العرُب ك انا لصالتوكم
م ا٤بسجد ُب اصطالح الفقهاء، قولو )اصیب سعد يـو ا٣بندؽ( كا٤بوضع ا٤بتخذ ُب الصحراء لیس لو ح
، بّب ك نزؿ ُب جنازتو سبعوف الف ملك ك اىتز لو عرش الرٞبنكىو سعد بن  معاذ سید االكس بدرم  

ما ُب قولو كفار  كاما استبشارا بقدـك ركحو اك ا٤براد اىتزاز ٞبلة العرش اك حزنا ٗبوتو اذ ال ٰبزف ٗبوت ال
قولو )يـو ا٣بندؽ( ك يسمی يـو االحزاب ايضا ك ىي غزكة  1452 ت علیهم السماء[كتعالی ]فما ب

ضوع ُب كسط الزراع حل( ك ُب ٕبر ا١بواىر ك ىو عرؽ مو كمشهورة سیاٌب ُب ا٤بغازم، قولو )ُب اال 
حالكس كب من اشیاء ٨بتلفة تسمیو الیونانیة  كل مر كلك الف  ذب من القیفاؿ ك الباسلیق ٠بي بكمر 

ك يقاؿ لو النسا ُب الفخذ ك ُب ’’بو انتهی، ك ُب العیِب كحل ك اطلق علی ىذا العرؽ لَب كفاشتق منو اال 
ل عضوو منو شعبة ٥با اسم كدف ك ُب  حل ىو عرؽ ا٢بیاة ك يدعی اهر البكالظهر االهبر، ك قیل اال 

)فضرب النيب صلی ا علیو ك سلم خیمة( ام نصبها ك  1453‘‘عالحدة فاذا قطع ُب الید ٓب يرقا الدـ
ثّبة، ك كاقامها علی اكتاد مضركبة ُب االرض، ك اصل ا٤بادة يدؿ علی االيقاع ك يستعمل ُب معاف  

كعا ك ىو الفزع، قولو )ك ُب ا٤بسجد خیمة( ٝبلة ا٣بیمة معركفة، قولو )فلم يرعهم( من راع يركع ر 
انت تداكم كانت لرقیة االنصارية، ك قیل االسلمیة ك  كمعَبضة بْب الفعل ك الفاعل ك ىذه ا٣بیمة  

انت بو ضیقة من ا٤بسلمْب، قولو )يغذك( ام يسیل )فمات منها( ام كا١برحی ك ٙبتسب ٖبدمتها من  
  اما الی ا٣بیمة اك ا١براحة.من ا١براحة ك ُب ركاية فیها، ك الضمّب

ر ما يستنبط منو: االكؿ استدؿ بو مالك ك اٞبد علی اف النجاسات لیست ازالتها بفرض ك لو  كذ ’’
ن ك بو قاؿ الشافعي ُب القدٙب، كُب كانت فرضا ٤با اجاز النيب صلی ا علیو ك سلم للجريح اف يسك

بعد ما تدمل جرحو ك ا١برح اذا اتدمل زاؿ ما نی سعد ُب ا٤بسجد كالعیِب قلت: لقائل اف يقوؿ اف س
ٱبشی من ٪باسة ، اقوؿ: االستدالؿ  ك ا١بواب لیسا ُب موضعو اذ قلنا اف ىذا ا٤بسجد لیس ا٤بسجد 

یف يستدؿ بو، ك كالعرُب بل ىو موضع ُب الصحراء اٚبذ للصالة اياـ ا٣بندؽ فلیس لو حرمة ا٤بسجد ف

                                       
 29: 44خاف سورة الد   1452
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، اقوؿ: 1455‘‘نی ا٤بسجد لعذر ك الباب ترجم بوكو جواز سفی 1454ٯباب عنو، ك الثا٘ب قاؿ ابن بطاؿ
ا ف  یف لو حرمة ا٤بساجد.كك فیو  ايضا انو لیس مسجدن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إدخال البعیر في المسجد للعلة

 «طاؼ النيب صلى ا علیو كسلم على بعّب»عباس: كقاؿ ابن 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ادخاؿ البعّب ُب ا٤بسجد للعلة
ما كو علی بعّبه لّباه الناس  وف طوافكیشتمل اف يفوف للضعف اك غّبه كك ىي ا٢باجة اعم من اف ي’’

)ك قاؿ ابن عباس  1456‘‘جاء عن جابر انو ا٭با طاؼ علی بعّبه لّباه الناس ك يسالوه فاف الناس غشوه
تاب كن ُب  كطاؼ النيب صلی ا علیو ك سلم علی بعّبه( كصلو ا٤بٔولف ُب باب من اشار الی الر 

اتو قاؿ طاؼ النيب صلی ا علیو ك سلم ، ك كصلو ابو داكد باسانید متعددة ففي احدی ركاي1457ا٢بج
ُب حجة الوداع علی راحلتو بالبیت ك بالصفا ك ا٤بركة لّباه الناس ك لیشرؼ ك لیسالوه فاف الناس 

ي فطاؼ علی راحلتو  ك، ك ُب اخری اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قدـ مكة ك ىو يشت1458هغشو 
، فا٢بديث االكؿ مصرح باف علة ادخاؿ البعّب 1459ن ٗبحجن ا٢بديثكن استلم الر كلما اتی علی الر ك

وی ك اف ٓب يصرح بالعلیة فلذا عم العلة لتشتمل  كرٔكية الناس اياه، ك الثا٘ب يدؿ علی اف العلة ىو الش
 .لَبٝبة  ظاىرة علی ىذين الوجهْبلٍب العلتْب، ك ا٤بطابقة مع  اك
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ٧بمد بن عبد الرٞبن بن نوفل، عن عركة  - 464

بن الزبّب، عن زينب بنت أيب سلمة، عن أـ سلمة، قالت: شكوت إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 
فطفت كرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي إٔب « من كراء الناس كأنت راكبةطوُب »أ٘ب أشتكي قاؿ: 

 جنب البیت يقرأ بالطور ككتاب مسطور
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وت فالنا اذا اخربت عنو بسوء فعلو بك ك ىذه علة كك شوت ام اتوجع كي( مفعوؿ شكقولو )ا٘ب اشت
وف ناقتا النيب صلی ا علیو ك سلم كبة( فیو ا٤بطابقة، قیل ينبغي اف تكادخاؿ  البعّب )ك انت را 

متدربتْب معلمتْب ئومن منهما ما ٰبذر من التلويث، ك فیو انو ينبغي للنساء اف يطفن من كراء الرجاؿ 
ن معذكرنا كراىیة اتفاقنا ك اف ٓب يكبا بال  كك فیو جواز الطواؼ للمعذكر را ’’الة، لطواؼ شبها للصا الف

راىیة ك بو قاؿ ا١بمهور ك ابن ا٤بنذر ك علیو اف يعیده ما داـ ٗبكة، ك قاؿ الشافعي كفجائز عندنا مع ال
]ك لیطوفوا  ال ٯبوز لقولو صلی ا علیو ك سلم الطواؼ بالبیت صالة ك لنا اف النص مطلق قاؿ تعالی

 .1461‘‘فال يصح تقیده ٖبرب الواحد عال اف ا٢بديث للتشبیو فال عمـو لو 1460 بالبیت العتیق[
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب
بن ىشاـ، قاؿ: حدثِب أيب، عن قتادة، قاؿ: حدثنا حدثنا ٧بمد بن ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا معاذ  - 465

أف رجلْب من أصحاب النيب صلى ا علیو كسلم خرجا من عند النيب صلى ا علیو »أنس بن مالك 
كسلم ُب لیلة مظلمة، كمعهما مثل ا٤بصباحْب يضیئاف بْب أيديهما، فلما افَبقا صار مع كل كاحد، 

 «منهما كاحد حٌب أتى أىلو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب
ك الوجو ’’قیل ال بد من ايراده لفظ باب ٦بردا بال ترٝبة من مناسبة باحاديث الباب ا٤بتقدـ، قاؿ العیِب 

لی ا علیو ك سلم ك ٮبا ينتظراف صالة العشاء معو انا ُب ا٤بسجد مع النيب صكفیو اف يقاؿ ااهما ٤با  
ر حديث الباب ىهنا هبذه كرامة دخل فناسب ذ كرامة، ك للمسجد ُب حصوؿ ىذه الكرما هبذه الكا 

                                       
 29: 22سورة ا٢بج   1460
 241: 4عمدة القارم   1461
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، قولو )اف رجلْب( ك ٮبا عباد بن بشر ك اسید بن حضّب اك عباد بن بشر ك عوٙب بن 1462‘‘ا٢بیثیة
اقب ُب منقبة اسید بن حضّب ك عباد بن بشر، قولو )بْب ساعدة ك ئويد االكؿ حديث ٞباد ُب ا٤بن

رامات كاف الزما، ك فیو داللة ظاىرة علی  كاف االضاءة متعديا ك مفعوؿ فیو اف  كايديهما( مفعوؿ بو ان
تاب ك قوؿ النيب صلی ا علیو ك سلم ك اقواؿ  الصحابة ك من بعدىم كاالكلیاء ك ىي ثابتة من ال

تاب فمنو ما كقع ُب قصة مرٙب علیها السالـ ﴿قاؿ يا مرٙب انی لك ىذا قالت ىو كسلفنا ك خلفا، اما ال
ن نبیا اذ ال نيب من النساء، كاذ ياتیها رزقها ُب غّب حینو اذ ا٤بذىب االصح ااها ٓب ت 1463من عند ا﴾
 ك ُب االمإب: 

  انت نبیا قط انثی        ك ال عبد ك  شخص ذك افتعاؿ[ك]ك ما  
یاف فضل عائشة رضي ا تعالٰی عنها عن ايب موسی االشعرم انو قاؿ قاؿ  رسوؿ  فاف قیل: ُب ب

مل من النساء اال  مرٙب بنت عمراف ك اسیة امراة كثّب ك ٓب يكمل من الرجاؿ  كصلی ا علیو ك سلم  
ماؿ ك: ال يلـز من لفظ ال1465رما٘بك، ك ىذا يدؿ علی نبوهتما، قلت: قاؿ ال1464فرعوف ا٢بديث

وهتما النو يطلق لتماـ الشئ ك تناىیو ُب بابو، فا٤براد بلوغهما الی النهاية ُب ٝبیع الفضائل اللٍب ثبوت نب
للنساء انتهی، ك منو ما كقع لصاحب سلیماف علیو السالـ ُب اتیاف عرش بلقیس من قبل ارتداد الطرؼ 

ك  1466 يرتدالیك طرفك[تاب انا اتیك بو قبل اف كره  ]قاؿ الذم عنده علم من الكما قاؿ عز ذ كالیو  
اما قوؿ النيب صلی ا علیو ك سلم فمنو ما ركاه البخارم ُب مناقب عمر بن ا٣بطاب عن ايب ىريرة قاؿ 

م ٧بدثوف فاف يك ُب امٍب احد فعمر، ك ُب كاف قبلكیمن  فاف كقاؿ النيب صلی ا علیو ك سلم لقد  
لموف من غّب كم من بِب اسرائیل رجاؿ يكقبلیمن فاف كركاية عنو قاؿ النيب صلی ا علیو ك سلم قد  

لم الصيب، ك، ك منو ما اخرب عن قصة جريج من ت1467ونوا انبیاء فاف يك ُب امٍب منهم احد فعمركاف ي
ك منو ما ركی بینما رجل يسوؽ البقرة قد ٞبل علیها اذ التفتت البقرة الیو  ك قالت ا٘ب ٓب اخلق ٥بذا ك 

الصحابة: فمنها ما ركم من رٔكية  عمر ك ىو علی ا٤بنرب ُب ا٤بدينة ، ك اما اقواؿ 1468ا٭با خلقت للحرث
                                       

 241: 4عمدة القارم   1462
 37: 3سورة اؿ عمراف    1463
 3411، رقم ا٢بديث: 158: 4صحیح البخارم    1464
 60: 14الكواكب الدرارم    1465
 40: 27سورة النمل    1466
 3689، رقم ا٢بديث: 12: 5صحیح البخارم   1467
 2324، رقم ا٢بديث: 103: 3صحیح البخارم   1468
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جیشو بنهاكند ك بینو ك بْب  ا٤بدينة مسّبة ٟبس مائة فرسخ حتی قاؿ المّب جیشو يا سارية ا١ببلى ٙبذيرا 

، ك منها: جرياف النیل 1469المو مع بعد ا٤بسافةكر العدك ىناؾ، ك ٠باع سارية  كلو من كراء ا١ببل ل
ما ُب دالئل البیهقي من ’’رىا ا٤بستغفرم باسناده، ك منها: كمر رضي ا تعالٰی عنو ك قصتو ذ تاب عكب

اف يصلي مع النيب صلی ا علیو ك سلم كحديث میموف بن زيد بن ايب عبس حدثِب ايب اف ابا عبس  
بِب   الصلوات ٍب يرجع الی بِب حارثة فخرج ُب لیلة مظلمة مطّبة فنورت لو عصاه حتی دخل دار

 ر منها، ك ُب االمإب: كفاما بعد الصحابة فقد انتهت الی حد ال ين 1470‘‘حارثة
 وف فهم اىل النواؿ[كرامات الوٕب بدار دنیا       ٥با  ك]

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ة والممر في المسجدباب الخوخ

حدثنا ٧بمد بن سناف، قاؿ: حدثنا فلیح، قاؿ: حدثنا أبو النضر، عن عبید بن حنْب، عن  - 466
إف ا خّب عبدا »بسر بن سعید، عن أيب سعید ا٣بدرم، قاؿ: خطب النيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: 

صديق رضي ا عنو، فقلت ُب نفسي ، فبكى أبو بكر ال« بْب الدنیا كبْب ما عنده فاختار ما عند ا
ما يبكي ىذا الشیخ؟ إف يكن ا خّب عبدا بْب الدنیا كبْب ما عنده، فاختار ما عند ا، فكاف رسوؿ 

يا أبا بكر ال تبك، إف أمن الناس علي »ا صلى ا علیو كسلم ىو العبد، ككاف أبو بكر أعلمنا، قاؿ: 
متخذا خلیال من أمٍب الٚبذت أبا بكر، كلكن أخوة اإلسالـ ُب صحبتو كمالو أبو بكر، كلو كنت 

 «كمودتو، ال يبقْب ُب ا٤بسجد باب إال سد، إال باب أيب بكر
حدثنا عبد ا بن ٧بمد ا١بعفي، قاؿ: حدثنا كىب بن جرير، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: ٠بعت  - 467

ا علیو كسلم ُب مرضو الذم  يعلى بن حكیم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قاؿ: خرج رسوؿ ا صلى
إنو لیس من الناس »مات فیو، عاصب رأسو ٖبرقة، فقعد على ا٤بنرب، فحمد ا كأثُب علیو، ٍب قاؿ: 

أحد أمن علي ُب نفسو كمالو من أيب بكر بن أيب قحافة، كلو كنت متخذا من الناس خلیال الٚبذت أبا 
 «خوخة ُب ىذا ا٤بسجد، غّب خوخة أيب بكر بكر خلیال، كلكن خلة اإلسالـ أفضل، سدكا عِب كل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
، مؤسسة الرسالة، 355، رقم ا٢بديث: 269: 1ابو عبد ا، فضائل الصحابة، اٞبد بن ٧بمد بن حنبل،   1469

 ـ1983 .ق 1403بّبكت، الطبعة االكلٰی، 
 242: 4عمدة القارم   1470
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ي( من كقولو )ما يب 1471ام ٯبوز ا٣بوخة ك ىي باب صغّب ك ترٝبتو، باب ا٣بوخة ك ا٤بمر ُب ا٤بسجد
 ا   نكاالفعاؿ )اف ي
: ا١بزاء ٧بذكؼ يدؿ علیو السیاؽ، قاؿ ا٢بافظ العیِب: ال حاجة الی ىذا 1472رما٘بكقاؿ ال’’خىّب عبدا( 

ر اعلمنا( النو فهم انو رسوؿ   ك ا٭با اهبم كاف ابو بك)ك   1473‘‘بل ا١بزاء قولو فاختار ما عند ا
قاؿ ’’الناس(  ا٢بذؽ، قولو )اف امنٌ النيب صلی ا علیو ك سلم لیظهر فهم اىل ا٤بعرفة ك نباىة اىل 

ك لیس من ا٤بن الذم ىو االعتداد بالصنیعة النو  1474ثرىم جودا لنا بنفسو ك مالوكالعلماء معناه ا 
، ك قاؿ القرطيب كزف امن افعل من ا٤بنة ام 1475لكذمبطل للثواب الف ا٤بنة  ك لرسولو ُب قبوؿ 

لك النو ذك  1476‘‘اف لغّبه المًب هباكمن ا٢بقوؽ ما لو  ر لو كثر منة، ك معناه: اف ابا بكاالمتناف ام ا 
لك بانشراح صدر ك رسوخ علم باف ا ذبادر بالتصديق ك نفقة االمواؿ ك با٤بالزمة ك ا٤بصاحبة الی غّب 

من حديث ايب ىريرة مرفوعنا ما  1478، ك ُب حديث الَبمذم1477لك ك الفضلذك رسولو ٥بما ا٤بنة ُب 
افئو ا يـو القیامة، ك ا٣بلة صفاء ا٤بودة كي ار فاف لو عندنا يدكما خال ابا بناه یافكالحد عندنا يد اال  

بتخلل االسرار، ك قیل اصل ا٣بلة االنقطاع فخلیل ا ا٤بنقطع الیو، ك قیل ا٣بلیل من ال يتسع قلبو لغّب 
حديث ابن ما ُب ا٢بديث االٌب يدؿ علیو كن اخوة االسالـ( مبتدا خربه ٧بذكؼ ام افضل  كخلیلو )كل

ر كر، ك فیو اشارة الی خالفتو، ك فیو اف  ابا بكعباس الذم بعده، ك ُب ا٢بديث فضیلة عظیمة اليب ب
ن اخوة كاعلم الصحابة، ك فیو انو ال يستحق العلم اال من فهمو، ك فیو ايتالؼ النفوس بقولو ك ل
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 244: 4عمدة القارم   1473
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ر ا٠بو عثماف كفة اب ايب بايب قحافة( ك ابو قحا ) ،اف ا٣بلیل فوؽ الصديق ك االخاالسالـ، ك فیو 
 اسلم يـو الفتح ك عاش الی خالفة عمر رضي ا تعالٰی عنو ك لو سبع ك تسعوف سنة.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب األبواب والغلق للكعبة والمساجد

أبو عبد ا: كقاؿ ٕب عبد ا بن ٧بمد: حدثنا سفیاف، عن ابن جريج، قاؿ: قاؿ ٕب ابن أيب قاؿ 
 «يا عبد ا٤بلك، لو رأيت مساجد ابن عباس كأبواهبا»ملیكة: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  باب االبواب ك الغلق

جائزة الجل صواها عما ال يصلح ك الجل حفظ ما فیها من ’’بفتحتْب ام ما يغلق بو الباب ام 
 ك علة الوجوب ما  1479االيدم العادية، ك قاؿ ابن بطاؿ اٚباذ االبواب للمساجد كاجب

لمة لو اما كا ك  ، قولو )لو رايت مسجد ابن عباس ك ابواهبا( ك فیو ا٤بطابقة الف ٥با ابوابن 1480‘‘ركذ 
ذا، ك اما للتمِب فال حاجة الی ا١بزاء، قاؿ ا٢بافظ العیِب: كذا ك  كللشرط فجزأكه ٧بذكؼ ام لرايت  

انت كن  كوف ك لكانت ٥با ابواب ك اغالؽ باحسن ما يكالـ يدؿ علی اف ىذه ا٤بساجد  كك ىذا ال’’
 .1481‘‘ُب الوقت الذم قاؿ ابن ايب ملیكة البن جريج خربت ك اندرست

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أبو النعماف، كقتیبة بن سعید، قاال: حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن  - 468
اف بن طلحة ففتح الباب فدخل النيب صلى أف النيب صلى ا علیو كسلم قدـ مكة فدعا عثم»عمر: 

« ا علیو كسلم كبالؿ كأسامة بن زيد كعثماف بن طلحة، ٍب أغلق الباب، فلبث فیو ساعة، ٍب خرجوا
قاؿ ابن عمر: فبدرت فسألت بالال فقاؿ: صلى فیو، فقلت: ُب أم؟ قاؿ: بْب األسطوانتْب، قاؿ: ابن 

 عمر: فذىب علي أف أسألو كم صلى
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عبة، قولو )ك بالؿ ك اسامة بن زيد ك كقولو )عثماف بن طلحة( ك ىو ا٢بجيب ك ىو صاحب مفتاح ال
ذنو ك خادـ امر صالتو ك اما اسامة عثماف بن طلحة( اما ادخالو صلی ا علیو ك سلم بال ال فالنو مؤ 

فالنو خادمو ٰبتاج الیو، ك اما عثماف لئال يتوٮبوا ااهم عزلوه ك النو يقـو بالفتح ك االغالؽ )ٍب اغلق 
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یصلوا بصالتو صلی ا علیو ك سلم فثر الناس كالباب( اما بصیغة ا٤بعلـو اك اجملهوؿ ك ا٭با اغلق لئال ي
ن لقلبو ك اٝبع كوف اسكمنها، ك قیل لئال يزدٞبوا علیو، ك قیل لییقدركىا من ا٤بناسك ك لیست ف

عات، ك ا٤بطابقة حاصلة ُب قولو ففتح الباب كمیة الر ك٣بشوعو، قولو )فذىب علي( ام فات مِب سٔواؿ  
عبة اف يصلي بْب كعبة بابا يفتح ك يغلق، ك فیو انو يستحب ٤بن يدخل الكالنو يعلم منو اف لل

 االسطوانتْب.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب دخول المشرك المسجد
حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا اللیث، عن سعید بن أيب سعید، أنو ٠بع أبا ىريرة، يقوؿ: " بعث  - 469

قبل ٪بد، فجاءت برجل من بِب حنیفة يقاؿ لو: ٜبامة بن أثاؿ، رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم خیال 
 فربطوه بسارية من سوارم ا٤بسجد "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب دخوؿ ا٤بشرؾ ا٤بسجد

شرؾ ا٤بسجد ك عدـ جوازه ُب باب االغتساؿ اذا اسلم ُب حديث ك قد مر البحث ُب جواز دخوؿ ا٤ب
 ٜبامة.

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب رفع الصوت في المساجد
د، قاؿ: حدثنا ا١بعید بن عبد الرٞبن، قاؿ: حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن سعی - 470

حدثِب يزيد بن خصیفة، عن السائب بن يزيد، قاؿ: كنت قائما ُب ا٤بسجد فحصبِب رجل، فنظرت فإذا 
قاال:  -أك من أين أنتما؟  -عمر بن ا٣بطاب، فقاؿ: اذىب فأتِب هبذين، فجئتو هبما، قاؿ: من أنتما 

أصواتكما ُب مسجد رسوؿ ا ل البلد ألكجعتكما، ترفعاف لو كنتما من أى»من أىل الطائف، قاؿ: 
 «صلى ا علیو كسلم

حدثنا أٞبد، قاؿ: حدثنا ابن كىب، قاؿ: أخرب٘ب يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثِب  - 471
عبد ا بن كعب بن مالك، أف كعب بن مالك، أخربه أنو تقاضى ابن أيب حدرد دينا لو علیو ُب عهد 

صلى ا علیو كسلم ُب ا٤بسجد، فارتفعت أصواهتما حٌب ٠بعها رسوؿ ا صلى ا علیو رسوؿ ا 
كسلم كىو ُب بیتو، فخرج إلیهما رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حٌب كشف سجف حجرتو، كنادل  
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قاؿ: لبیك يا رسوؿ ا، فأشار بیده أف ضع الشطر من دينك، قاؿ  « يا كعب»كعب بن مالك قاؿ: 
 «قم فاقضو»قد فعلت يا رسوؿ ا، قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: كعب: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب رفع الصوت ُب ا٤بسجد

ل كاحد ما يذىب ذىنو الیو من ا٢بديث كة لیعلم  انت ا٤بسئلة اختالفیة اهبم الَبٝبكك ىذا من دابو اذا  
رنا ا٣بالؼ ُب باب التقاضي ك كفههنا اكرد حديثْب: االكؿ علی ا٤بنع ك الثا٘ب علی ا١بواز ك قد ذ 

ن متفاحشنا ك ال لغطا ك لعل اصواهتما ام كا٤بالزمة ُب ا٤بسجد ُب رفع الصوت، ك عندم ا١بواز اذا ٓب ي
 انت متفاحشة كب  اصوات الرجلْب ُب حديث البا

 نت قائما( بالقاؼ، ك ُب ركاية نائما بالنوف.كفلذا اهاٮبا عمر رضي ا تعالٰی عنو، قولو )قاؿ  
یما ال ٰبتاجاف فار عمر فالاهما رفعا اصواهتما كر ما يستنبط منو: قاؿ ابن بطاؿ قاؿ بعضهم اما انكذ ’’

انا من اىل كن اين انتما لیعلم ااهما اف  ك ا٭با سا٥بما م 1482الیو من اللغط الذم ال ٯبوز ُب ا٤بسجد
البلد ك علما اف رفع الصوت ُب ا٤بسجد باللغط فیو غّب جائز زجرٮبا ك ادهبما فلما اخرباه ااهما من غّب 
البلد عذرٮبا با١بهل، ك فیو جواز قبوؿ اعتذار اىل ا١بهل، ك فیو جواز تاديب االماـ من يرفع صوتو ُب 

دثنا اٞبد بن صاّب( قد مر ىذا ا٢بديث مع ٙبقیق معناه ك فوائده قبل ، قولو )ح1483‘‘ا٤بسجد باللغط
 عشرة ابواب ُب باب التقاضي ك ا٤بالزمة ُب ا٤بسجد.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الحلق والجلوس في المسجد

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا بشر بن ا٤بفضل، حدثنا عبید ا، عن نافع، عن عبد ا بن عمر،  - 472
مثُب مثُب، »قاؿ: سأؿ رجل النيب صلى ا علیو كسلم كىو على ا٤بنرب، ما ترل ُب صالة اللیل، قاؿ: 

كم كترا، فإف كإنو كاف يقوؿ: اجعلوا آخر صالت« فإذا خشي الصبح صلى كاحدة، فأكترت لو ما صلى
 النيب صلى ا علیو كسلم أمر بو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر ا كاف لتعلم العلم اك قراءة القراف اك ذ كام ٯبوز خصوصا اذا  ، باب ا٢بلق ك ا١بلوس ُب ا٤بسجد

ل كم ا٢بلقة  كتمرة ك ٛبىىرو ك ُب اكسر ا٢باء ك فتح الالـ، ك قیل بفتحتْب ٝبع حلقة  كق بلى ی ك ا٢بً تعال
لك ىي ُب الناس، قولو )ساؿى رجل النيب صلی ا ذكحلقة ا٢بديد ك الفضة ك الذىب ك  كشئ استدار  
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النيب صلی ا علیو ك وف كمطابقة ا٢بديث للجزء الثا٘ب ظاىرة الف  ’’علیو ك سلم ك ىو علی ا٤بنرب( 
وف ٝباعة جالسْب ُب ا٤بسجد ك منهم الرجل الذم ساؿ رسوؿ  صلی ا كسلم علی ا٤بنرب يدؿ علی  

، ك اما ا٤بطابقة ٕبسب ا٢بلق فسیاٌب ُب ا٢بديث الثالث، ك ٰبتمل 1484‘‘علیو ك سلم عن صالة اللیل
لیهما، قاؿ ابن كجزئي الَبٝبة   ونوا عند استماع ا٣بطبة ٧بلقْب فعلی ىذا طابق ا٢بديث كاف ي
: شبو البخارم جلوس الرجاؿ ُب ا٤بسجد حوؿ النيب صلی ا علیو ك سلم ك ىو ٱبطب 1485بطاؿ

وف ُب ا٤بسجد ك ىو علی ا٤بنرب اال ك كبالتحلق حوؿ العآب الف الظاىر انو صلی ا علیو ك سلم ال ي
قاؿ دخل رسوؿ   بن ٠برة ث جابر، ك اما ما ركاه مسلم من حدي1486عنده ٝبع جلوس ٧بدقْب بو

فال معارضة بینو كبْب ىذا النو  1487م عزينكصلی ا علیو ك سلم ا٤بسجد ك ىم حلق فقاؿ مإب ارا 
اف كره ٙبلقهم علی ما ال فائدة فیو ك ال منفعة ٖبالؼ ٙبلقهم حولو صلی ا علیو ك سلم فانو  كا٭با  

لو )ما تری( اما من الرام ام ما رايك، اك من الرٔكية ذا ُب الفتح، قو ك 1488لسماع العلم ك التعلم منو
م بعلمو شرعنا، قولو )مثنی مثنی( كم اذ العآب ٰبكم ام ما ٙبكٗبعنی العلم ك ا٤براد ىنا الزمو ك ىو ا٢ب

م )ك انو  كام شفعنا شفعنا )صلی كاحدة( مع الشفعة االخّبة )فاكترت( تلك الواحدة  )لو( ام الحد 
 ع ك ضمّب انو راجع الی ابن عمر، قولو )امر بو( ام بالوتر اك با١بعل.اف يقوؿ( مقوؿ نافك
ر ك قراءة القراف، ك الثا٘ب: اف ا٣بطیب اذا سئل كر ما يستنبط منو: االكؿ فیو جواز ا٢بلق للعلم ك الذ كذ 

 اف السٔواؿ ُب امر الدين، ك الثالث: اف صالة اللیل مثنی مثنی قاؿ بدر الدينكٯبیب ك ال يضره اذا  
وف مثنی مثنی لیال ك كك اختلف العلماء ُب النوافل: فقاؿ مالك ك الشافعي ك اٞبد السنة اف ت’’ العیِب

عتاف ك كاهار، ك قاؿ ابو حنیفة االفضل االربعة لیال ك اهارنا، ك قاؿ ابو يوسف ك ٧بمد االفضل باللیل ر 
ُب سننو من حديث عائشة ااها   1489بالنهار اربع، ك احتج ابو حنیفة ُب صالة اللیل ٗبا ركاه ابو داكد

اف يصلي صالة العشاء ُب كسئلت عن صالة  رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ُب جوؼ اللیل فقالت  
عات ٍب ياكم الی فراشو ا٢بديث بطولو، ك ُب اخره: حتی قبض كر  اربع عكّب فٝباعة ٍب يرجع الی اىلو 
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اف كم  كديث معاذة ااها سالت عائشة  ، ك احتج ُب صالة النهار ٗبا ركاه مسلم من ح1490لكذعلی 
 1492ركاه ابو يعلی 1491عات يزيد ما شاءكرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلي الضحی قالت اربع ر 

 ُب مسنده، ك فیو ال يفصل بینهن بسالـ.
فاف قلت: ركی االربعة عن ابن عمر اف النيب صلی ا علیو ك سلم قاؿ صالة اللیل ك النهار مثنی 

ت عنو اال انو قاؿ اختلف اصحاب شعبة فیو فرفعو بعضهم ك ك٤با ركاه الَبمذم س؟ قلت: 1493مثنی
ر فیو صالة ككقفو بعضهم، ك ركاه الثقاة عن عبد ا بن عمر عن النيب صلی ا علیو ك سلم ك ٓب يذ 

ربی اسناده جید اال اف ك، ك قاؿ ُب سننو ال1495، ك قاؿ النسائي: ىذا ا٢بديث عندم خطا1494النهار
ركا فیو النهار، ك منهم كرضي ا تعالٰی عنو خالفوا االزدم فیو فلم يذ  من اصحاب ابن عمرٝباعة 

ر كك ا٢بديث ُب الصحیحْب من حديث ٝباعةو عن ابن عمر ك لیس فیو ذ  1496سآب ك نافع ك طأكس
عتْب ٍب قاؿ كاف يصلي بالنهار اربعنا ك باللیل ر كعن ابن عمر انو   1498، ك ركی الطحاكم1497النهار
ا كلك انو  ذفعلم ب 1499لكذاؿ اف يركم ابن عمر عن النيب صلی ا علیو ك سلم شیئا ٍب ٱبالف فمح

 اف موقوفنا غّب مرفوع.كف ما ركی عنو عن رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ضعیفا اك  
فاف قلت: ركی ا٢بافظ ابو نعیم ُب تاريخ اصفهاف عن عركة عن عائشة رضي ا تعالی عنها قالت قاؿ 

ك ركی ابراىیم ا٢بريب ُب  غريب ا٢بديث  1500 صلی ا علیو ك سلم صالة اللیل مثنی مثنی رسوؿ
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 4366، رقم ا٢بديث: 330: 7مسند ايب يعلی ا٤بوصلي   1492
  1295، رقم ا٢بديث: 29: 2سنن ايب داكد   1493

 [553 :1خالصة األحكاـ ] إسنادىا صحیح.حكم ا٢بديث: قاؿ النوكم:  
 597، رقم ا٢بديث: 491: 2سنن الَبمذم   1494
 1666، رقم ا٢بديث: 227: 3سنن النسائي   1495
، مؤسسة 474، رقم ا٢بديث: 263: 1السنن الكربی، اٞبد بن شعیب، ابو عبد الرٰٞبن، النسائي،   1496

 ـ2001 .ق 1421الرسالة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 
 749، رقم ا٢بديث: 516: 1صحیح مسلم  ، 990، رقم ا٢بديث: 24: 2صحیح البخارم انظر:   1497
 597، رقم ا٢بديث: 491: 2، سنن الَبمذم 1964ديث: ، رقم ا٢ب334: 1شرح معا٘ب االثار انظر:   1498
 1965، رقم ا٢بديث: 335: 1شرح معا٘ب االثار   1499
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة 290: 2تاريخ اصبهاف، اٞبد بن عبد ا، ابو نعیم، االصبها٘ب،  1500

 ـ 1990 .ق 1410االكلٰی 
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عن رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قاؿ صالة اللیل ك النهار مثنی مثنی؟ قلت: الذم ركاه البخارم ك 

یل اطالؽ اسم بسب مسلم اصح منهما ك اقوی ك اثبت، ك علی تقدير التسلیم نقوؿ: معناه شفعنا ال كترنا
م الصبح صلی كاحدة احتج بو من كا٤بلزـك علی الالـز ٝبعنا بْب الدلیلْب، ك الرابع: فیو اذا خشي احد 

عة كاحدة، ك احتجوا ايضا ٗبا ركاه مسلم من حديث ابن ٦بلز قاؿ ٠بعت ابن عمر كيقوؿ اف الوتر ر 
ك الیو ذىب عطاء بن ايب  1501عة من اخر اللیلكٰبدث عن النيب صلی ا علیو ك سلم قاؿ الوتر ر 

رباح ك سعید بن ا٤بسیب ك مالك ك الشافعي ك اٞبد ك ابو ثور ك اسحاؽ ك داكد ك ىم جعلوا ىذا 
وف قبلها شفع لیسلم بینهن ُب ا٢بضر ك كا قاؿ ك ال بد اف يكعة اال اف مالكا٢بديث اصال ُب االيتار بر 

عة كفعلو سحنوف ُب مرضو، ك قاؿ ابن العريب الر  ذاكالسفر، ك عنو ال  باس اف ئوتر ا٤بسافر بواحدة ك  
ر ك عمر رضي ا تعالٰی عنهما، ك ركم عن عثماف ك سعد كالواحدة ٓب تشرع اال ُب الوتر ك فعلو ابو ب

بن ايب كقاص ك ابن عباس ك معاكية ك ايب موسی ك ابن الزبّب ك عائشة رضي ا تعالی عنهم ، ك قاؿ 
ك  1502م ك ابو حنیفة ك ابو يوسف ك ٧بمد ك اٞبد ُب ركاية ا٢بسن بن حيعمر بن عبد العزيز ك الثور 

لك عن عمر ذصالة ا٤بغرب، ك قاؿ ابو عمرك يركم كعات ال يسلم اال ُب اخرىن  كا٤ببارؾ الوتر ثالث ر 
عب ك زيد بن ثابت ك انس  بن كبن ا٣بطاب ك علي بن ايب طالب ك عبد ا بن مسعود ك ايب بن  

ك حذيفة ك الفقهاء السبعة، ك اجابوا عما احتجت بو اىل ا٤بقالة االكلی من ا٢بديث مالك ك ايب امامة 
عة من اخر اللیل ٰبتمل ما ذىبوا كور ك ٫بوه ُب ىذا الباب باف قولو صلی ا علیو ك سلم الوتر ر كا٤بذ 

ا٤بتقدـ ٥با  عة تٔوتر الشفعكوف تلك الر كلو كتر فتكلك  ذعة مع شفع تقدمها ك كوف ر كالیو، ك ٰبتمل اف ي
لك قولو ذكلك ُب اخر حديث الباب الذم احتج ىٔوالء ك ىو قولو فاكترت لو ما صلی ك  ذك قد بْب 

صلی ا علیو ك سلم ُب ا٢بديث الثا٘ب من ىذا الباب فاكتر بواحدة توتر لك ما قد صلیت، ك اخر 
اف رسوؿ  صلی ا  حديثهم حجة علیهم، ك ركی الَبمذم ُب جامعو عن علي رضي ا تعالٰی عنو

اف رسوؿ  كم ُب مستدركو عن عائشة قالت  ك، ك ركی ا٢با 1503اف يوتر بثالث ا٢بديثكعلیو ك سلم  
                                       

 752، رقم ا٢بديث: 518: 1صحیح مسلم   1501
ىو ا٢بسن بن صاّب بن صاّب بن حي، ابو عبد ا، ا٥بمدا٘ب، الثورم، الفقیو؛ ركی عن ن بن حي: ا٢بس  1502

قیس بن مسلم ك ٠باؾ بن حرب ك طائفة كركی عنو علي بن ا١بعد ك اٞبد بن يونس ك ٰبیی بن ادـ ك 
اؿ، ٧بمد بن ]میزاف االعتداؿ ُب نقد الرج .كلد ا٢بسن سنة مائة ك توُب سنة تسع ك ستْب ك مائة .خلق

 1382، دار ا٤بعرفة للطباعة ك النشر، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 496: 1اٞبد، مشس الدين، الذىيب، 
 ـ[ 1963 .ق 

  460، رقم ا٢بديث: 323: 2سنن الَبمذم    1503
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 1506ك البیهقي 1505، ك ركم النسائي1504 ال يسلم إال ُب آخرىنصلی ا علیو ك سلم يوتر بثالث 
ة رضي ا تعالٰی عنها من ركاية سعید بن ايب عركبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن ىشاـ عن عائش

عتْب كم ال يسلم ُب الر كعٍب الوتر، ك قاؿ ا٢با كاف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ال يسلم ُب ر كقالت  
، ك قاؿ ىذا حديث حسن صحیح علی شرط الشیخْب ك ٓب ٱبرجاه، ك ركی 1507االكلیْب من الوتر

صلی ا علیو ك سلم   اف النيب 1509من حديث عمراف بن حصْب 1508االماـ ٧بمد بن نصر ا٤بركزم
من ركاية علي بن عبد ا بن عباس  1512ك ابو داكد 1511، ك ركی مسلم1510اف يوتر بثالث ا٢بديثك

ر ا٢بديث، ك فیو ٍب اكتر بثالث، ك ركی كعن ابیو انو رقد عند رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فذ 

                                       
 1140، رقم ا٢بديث: 447: 1علی الصحیحْب للحاكم  ؾا٤بستدر   1504

عمدة القارم شرح صحیح ]خارم كمسلم كٓب ٱبرجاه.قاؿ: إنو صحیح على شرط البحكم ا٢بديث:  
 [4 :7البخارم 

 1698، رقم ا٢بديث: 234: 3سنن النسائي   1505
 [ 552: 1حكم ا٢بديث: اسناده حسن ]خالصة االحكاـ  
  4814، رقم ا٢بديث: 45: 3السنن الكربٰی للبیهقي   1506

 حكم ا٢بديث: صحیح ]اجملموع شرح ا٤بهذب[ 
  1139، رقم ا٢بديث: 446: 1حْب للحاكم علی الصحی ؾا٤بستدر   1507

 ]ا٤برجع السابق[ قاؿ ا٢باكم ىذا حديث صحیح علی شرط الشیخْب ك ٓب ٱبرجاهحكم ا٢بديث:  
ىو ٧بمد بن نصر ا٤بركزم، كلد ببغداد ك نشا بنیسابور ك استوطن ٠برقند ك كلد ُب  :٧بمد بن نصر ا٤بركزم  1508

 [107: 1]طبقات الفقهاء  .سعْب ك مائتْبسنة اثنتْب ك مائتْب ك مات سنة اربع ك ت
ىو عمراف بن حصْب ا٣بزاعي، سكن البصرة؛ اسلم ك غزا مع رسوؿ ا صلی ا علیو  :عمراف بن حصْب  1509

كسلم غزكات ك عقبو بالبصرة، ك كاف ابیض الراس ك اللحیة، كف نفسو عن الفتنة، بعثو عمر بن ا٣بطاب 
سلم علیو من جوانب بیتو ُب علتو ككاف يلبس ا٣بز، توُب سنة ثالث ك يفقو اىل البصرة، كانت ا٤بالئكة ت

 [ 2108: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ٟبسْب
، حديث اكامي، فیصل اباد، باكستاف، 291: ٨1بتصر قیاـ اللیل، ٧بمد بن نصر، ابو عبد ا، ا٤بركزم،   1510

 ـ 1988 .ق  1408الطبعة االكلٰی، 
 763قم ا٢بديث: ، ر 530: 1صحیح مسلم   1511
 1353، رقم ا٢بديث: 44: 2سنن ايب داكد   1512

 "صحیحیهما" إسناده صحیح على شرط مسلم. كقد أخرجو ىو كأبو عوانة ُبحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
 [98 :5صحیح أيب داكد ]
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ا علیو ك سلم يصلي من اف رسوؿ  صلی كالنسائي من ركاية ٰبیی بن ا١بزار عن ابن عباس قاؿ  
من ركاية  1516ك ابن ماجو 1515ك النسائي 1514، ك ركی ابو داكد1513عات ك يوتر بثالثكاللیل ٜباف ر 

عات، ك كاف يوتر بثالث ر كعب اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم  كعبد الرٞبن بن ابزی عن ايب بن  
 بن عمر رضي ا تعالٰی ركی ابن ماجو من ركاية الشعيب قاؿ سالتي عبد ا بن عباس ك عبد ا

ثالث عشرة منها ٜباف باللیل ك يوتر بثالث ك  عنهما عن صالة رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فقاال
، ك ركی الدارقطِب ُب سننو من حديث عبد  ا بن مسعود قاؿ قاؿ رسوؿ  1517عتْب بعد الفجركر 

، ك ركی ٧بمد بن نصر ا٤بركزم من 1518ا٤بغرب وتر النهار صالةكصلی ا علیو ك سلم كتر اللیل ثالث  
اف يوتر بثالث، ك ركی ايضا من حديث عبد كحديث انس بن مالك اف النيب صلی ا علیو ك سلم  

، ك ركی ابن ايب شیبة 1519اف يوتر بثالثكالرٞبن بن ابزی عن ابیو اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم  
اؿ اٝبع ا٤بسلموف علی اف الوتر ثالث ال يسلم اال ُب مصنفو قاؿ حدثنا حفص عن عمرك عن ا٢بسن ق

 .1520ُب اخرىن
فاف قلت: ركم عن ايب ىريرة عن النيب صلی ا علیو ك سلم قاؿ ال توتركا بثالث ك اكتركا ٖبمس اك 

ما ركم مرفوعنا ك كعلی ايب ىريرة   1522؟ قیل: ركم ىذا موقوفنا1521بسبع ك ال تشبهوا بصالة ا٤بغرب

                                       
 1707، رقم ا٢بديث: 237: 3سنن النسائي   1513
 1423، رقم ا٢بديث: 63: 2سنن ايب داكد   1514
 1699، رقم ا٢بديث: 235: 3لنسائي سنن ا  1515

 [48 :2التلخیص ا٢ببّب حكم ا٢بديث: اسناده حسن ] 
 1171، رقم ا٢بديث: 370: 1سنن ابن ماجو   1516

ألحاديث ا٤بختارة = ا٤بستخرج من األحاديث ا٤بختارة ٩با ٓب ٱبرجو ] صحیححكم ا٢بديث: قاؿ ا٤بقدسي:  
 [419 :3البخارم كمسلم ُب صحیحیهما 

 1361، رقم ا٢بديث: 433: 1بن ماجو سنن ا  1517
  1653، رقم ا٢بديث: 349: 2سنن الدار قطِب   1518

ُب اسناده ٰبیی بن زكريا كقاؿ الدار قطِب ٰبیی بن زكريا ىذا يقاؿ لو ابن ايب ا٢بواجب حكم ا٢بديث:  
 ]ا٤برجع السابق[ ضعیف كٓب يركه عن االعمش مرفوعا غّبه

 313: ٨1بتصر قیاـ اللیل   1519
 6834، رقم ا٢بديث: 90: 2نف ابن ايب شیبة مص  1520
 1738، رقم ا٢بديث: 292: 1شرح معا٘ب االثار   1521
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رنا معهما من الصحابة ك ايضا اف قولو ال توتركا بثالث كلي ك عائشة ك من ذ مع ىذا معارض ٕبديث ع
عات كحدىا من غّب كوف ا٤بعنی ال توتركا بثالث ر كراىة الوتر من غّب تطوع قبلو من الشفع ك يكٰبتمل  

وف ٟبسا ك الیو اشار بقولو كاف يتقدمها شئ من التطوع الشفع بل اكتركا ىذه الثالث مع شفع قبلها لت
وف سبعنا ك الیو اشار بقولو اك بسبع ام كك اكتركا ٖبمس، اك اكتركا ىذه الثالث مع شفعْب قبلها لت

صالة ا٤بغرب لیس قبلها شئ ك كعات اربع تطوع ك ثالث كتر ك ال تفردكا ىذه الثالث  كاكتركا بسبع ر 
واها منفردة عن تطوع ك  الیو اشار بقولو ك ال تشبهوا بصالة ا٤بغرب ك معناه ال تشبهوىا بصالة ا٤بغرب ُب

عات كالنهي لیس بوارد علی تشبیو الذات ك كواها ثالث ر كقبلهاكلیس معناه ال تشبهوا بصالة ا٤بغرب ُب  
عة الواحدة كترا النو كوف الر كره  نفي اف تكیما ذ فا٭با ىو كارد علی تشبیو الصفة بالصفة ك مع ىذا 

 امربااليتار ٖبمس اكبسبع لیس اال فافهم.
: قاؿ ٧بمد بن نصر ا٤بركزم ٓب ٪بد عن النيب صلی ا علیو ك سلم خربنا ثابتنا مفسرا انو اكتر فاف قلت

ما كجدنا ُب ا٣بمس ك السبع ك التسع غّب انا كجدنا عنو اخبارنا انو اكتر كبثالث ٓب يسلم اال ُب اخرىن  
اف كيث عائشة انو  رناه من ا٤بستدرؾ من حدك؟ قلت: يرد علیو ما ذ 1523ر التسلیم فیهاكبثالث ال ذ 

عب ال يسلم اال ُب اخرىن، ك قد قیل ك، ك ُب حديث ايب بن  1524يوتر بثالث ال يقعد اال ُب اخرىن
وف كلعل ٧بمد بن نصر ال يری ىذا ثابتنا؟ قلت: ىذا تعصب ال ٯبدم ك ال يلـز من عدـ رٔكيتو اف ال ي

نو مستحب ٤بن يثق كره الوجوب لم ظاىكثابتنا عند غّبه انتهی، ك ا٣بامس اف قولو اجعلوا اخر صالت
 .1525‘‘باالنتباه ك من ٓب يثق فلو اف يوتر قبلو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
قاؿ  كقاؿ الذىيب على شرطهما ك صحیح على شرط الشیخْب، كٓب ٱبرجاهحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  

ديث: ، كتاب الوتر، رقم ا٢ب446 :1ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم ] الدارقطِب: ركاتو كلهم ثقات
 [1650، كتاب الوتر، رقم ا٢بديث: 344: 2، سنن الدار قطِب 1138

 1739، رقم ا٢بديث: 292: 1شرح معا٘ب االثار   1522
 290: ٨1بتصر قیاـ اللیل   1523
 1140، رقم ا٢بديث: 447: 1علی الصحیحْب للحاكم  ؾا٤بستدر   1524

عمدة القارم شرح صحیح ] جاه.إنو صحیح على شرط البخارم كمسلم كٓب ٱبر حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  
 [4 :7البخارم 

 251: 4عمدة القارم   1525



320 
 

ابن عمر: أف رجال،  حدثنا أبو النعماف، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن - 473
مثُب مثُب، فإذا »جاء إٔب النيب صلى ا علیو كسلم كىو ٱبطب، فقاؿ: كیف صالة اللیل؟ فقاؿ: 

قاؿ الولید بن كثّب: حدثِب عبید ا بن عبد « خشیت الصبح فأكتر بواحدة، توتر لك ما قد صلیت
 كىو ُب ا٤بسجد ا، أف ابن عمر حدثهم: أف رجال نادل النيب صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
لك اك ٦بزـك علی انو جواب امر اك مرفوع  قولو ُب ا٢بديث الثا٘ب )توتر لك( ك ُب ركاية باسقاط لفظ

اتب )ك ىو ُب ا٤بسجد( ك الضمّب كتوتره با٥باء ك ىو تغیّب من العلی االستیناؼ ك ُب النسخة ا٥بندية 
اما الی النيب صلی ا علیو ك سلم اك الی الرجل اك النداء الذم دؿ علیو قولو نادی كصل ىذا ا٤بعلق 

لك ُب ا٤بسجد ذمن طريق ايب اسامة عن النيب صلی ا علیو ك سلم زاده البخارم لبیاف اف  1526مسلم
 .ابقتو للَبٝبةك بو ٙبصل مط

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة، أف أبا  - 474

يب كاقد اللیثي، قاؿ: بینما رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب مرة مؤب عقیل بن أيب طالب، أخربه عن أ
ا٤بسجد فأقبل ثالثة نفر، فأقبل اثناف إٔب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كذىب كاحد، فأما أحدٮبا، 
فرأل فرجة ُب ا٢بلقة، فجلس كأما اآلخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

عن النفر الثالثة؟ أما أحدىم: فأكل إٔب ا، فآكاه ا، كأما اآلخر: فاستحیا فاستحیا ا  " أال أخربكم
 منو، كأما اآلخر: فأعرض فأعرض ا عنو "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
( بالقصر ام فجاء الیو اك انضم الی ٦بلس رسولو )فاكاه ا( با٤بد ام جازاه باف ضمو )فاكی الی ا

ام ترؾ ا٤بزاٞبة ك ’’رين ك ا٤بتعلمْب، قولو )فاستحیی( كالی رٞبتو ك رضوانو ك ادخلو ُب ثواب الذا 
ستحیی من اك معناه ا 1527‘‘ا٤بداخلة ُب ا٢بلقة حیاء من النيب صلی ا علیو ك سلم ك من ا٢باضرين

یقو الثالث )فاستحیی ا منو( ام رٞبو ك ٓب يعاقبو، قولو )فاعرض فما مضی ر كالذىاب عن اجمللس  
لة ك قد مر ىذا ا٢بديث كا( ام سخط علیو فاطالؽ االستحیاء ك االعراض علی ا من سبیل ا٤بشا 

لقة فجلس فیها، ك تاب العلم ُب باب من قعد حیث ينتهي بو اجمللس ك من رای فرجة ُب ا٢بكُب  
 ا٤بطابقة ُب قولو فرای فرجة  ُب ا٢بلقة.

                                       
 749، رقم ا٢بديث: 518: 1صحیح مسلم   1526
 157: 1فتح البارم البن حجر    1527
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب االستلقاء في المسجد ومد الرجل

ب، عن عباد بن ٛبیم، عن عمو، أنو حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شها - 475
كعن ابن « رأل رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم مستلقیا ُب ا٤بسجد، كاضعا إحدل رجلیو على األخرل»

 «كاف عمر، كعثماف يفعالف ذلك»شهاب، عن سعید بن ا٤بسیب، قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ام ٯبوز للحديث ك لفعل عمر ك عثماف رضي ا تعالی ، باب االستلقاء ُب ا٤بسجد ك مد الرجل
الـ ُب اف ىذا ا٢بديث يعارضو ما ركاه جابر كعنهما، قولو )مستلقیا ُب ا٤بسجد( ا٤بطابقة ظاىرة بقي ال

و ك سلم اهی اف يضع الرجل احدی رجلیو علی االخری ك ىو بن عبد ا اف رسوؿ  صلی ا علی
االكؿ: اف حديث النهي منسوخ هبذا ’’، ك اجاب ا٣بطايب عنو ٔبوابْب: 1528مستلق ركاه مسلم

لك، ك ذ، ك ا١بواز حیث ئومن 1529‘‘ا٢بديث، ك الثا٘ب: اف ٰبمل النهي حیث ٱبشی اف تبدك العورة
اف منهیا عنو ٤با فعاله فعلم انو كعمر ك عثماف النو لو  ك ئويده فعل  ٩1530بن جـز بالنسخ ابن بطاؿ

لك لضركرة اك بغّب ٧بضر من الصحابة، ك ذوف النيب صلی ا علیو ك سلم فعلو كمنسوخ ك ٰبتمل اف ي
 ا١بواباف االكالف اكلی.

ك بالعربیة الوقوع علی  1531ك يستفاد من ا٢بديث االستلقاء ك االسَباحة ُب ا٤بسجد سوی االنبطاح
قاؿ ’’وجو فانو علیو السالـ اهی عنو ك قاؿ ااها ضجعة يبغضها ا تعالی، قولو )ك عن ابن شهاب( ال

اه ا٢بمیدم كیما حفصاحب التوضیح ك عن ابن شهاب ساقو البخارم بالسند االكؿ ك زاد ابو مسعود 
اكد حیث ، ك قد صرح هبذا السند ابو د1532‘‘لكذر ك عمر ك عثماف يفعلوف كُب ٝبعو فقاؿ اف ابا ب

قاؿ حدثنا القعنيب عن مالك عن ابن شهاب عن سعید بن ا٤بسیب اف عمر بن ا٣بطاب ك عثماف بن 
ور من االستلقاء ك الوضع فعلم انو لیس معلقنا بل ىو داخل ك، ام ا٤بذ 1533لكذانا يفعالف كعفاف  

الثر للنسخ باف ٙبت االسناد السابق ام اسناد عبد ا بن مسلمة عن مالك ك ا٭با زاد البخارم ىذا ا

                                       
 2099، رقم ا٢بديث: 1662، 1661: 3صحیح مسلم   1528
 409: 1اعالـ ا٢بديث   1529
 122: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1530
 )نسكور پريوتل(  1531
 255: 4عمدة القارم ، 633: 5: التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح انظر  1532
 4867، رقم ا٢بديث: 267: 4سنن ايب داكد   1533
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ن منسوخنا ٤با فعاله، ك با١بواز قاؿ ا٢بسن البصرم ك الشعيب ك سعید بن ا٤بسیب ك ابو كالنهي لو ٓب ي
راىة قاؿ ابن سّبين ك ٦باىد كثّبة اكردىا العیِب ك بالك، ك االثار فیو  1535ك ٧بمد بن ا٢بنفیة ٦1534بلز

 .1536ن عجرةعب بكلك عن ابن عباس ك  ذك طأكس ك ابراىیم النخعي ك رككا 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب المسجد يكون في الطريق من غیر ضرر بالناس
 كبو قاؿ: ا٢بسن، كأيوب، كمالك

شهاب، قاؿ: أخرب٘ب عركة بن  حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن - 476
الزبّب، أف عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، قالت: " ٓب أعقل أبوم إال كٮبا يديناف الدين، كٓب ٲبر 
علینا يـو إال يأتینا فیو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، طرُب النهار: بكرة كعشیة، ٍب بدا أليب بكر، 

ي فیو كيقرأ القرآف، فیقف علیو نساء ا٤بشركْب كأبناؤىم، يعجبوف فابتُب مسجدا بفناء داره، فكاف يصل
منو كينظركف إلیو، ككاف أبو بكر رجال بكاء، ال ٲبلك عینیو إذا قرأ القرآف، فأفزع ذلك أشراؼ قريش من 

 ا٤بشركْب "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لك، قولو )ما اعقل( ام ٓب اعرؼ ذام ٯبوز ، وف ُب الطريق من غّب ضرر الناسكباب ا٤بسجد ي
)يديناف الدين( ام يتديناف بدين االسالـ فالنصب بنزع ا٣بافض اك ا٤بعنی يفعالف دين االسالـ قاؿ 

 ا٢بماسي: 
 1537 ما دانوا[ككاف        دناىم  لعد]ك ٓب يبق سوی ا

                                       
٠بع جندب البجلي ك عبد  .ىو ابو ٦بلز، الحق بن ٞبید السدكسي البصرم، احد علماء البصرة :ابو ٦بلز  1534

كركع عنو عاصم االحوؿ ك ا بن عمر ك انس بن مالك ك عبد ا بن عباس ك غّبىم من الصحابة 
 [29: 2]قالدة النحر ُب كفیات اعیاف الدىر  .توُب سنو ست اك تسع ك مائة .سلیماف التیمي كغّبٮبا

ىو ٧بمد بن علي بن ايب طالب، ابو القاسم، ا٤بعركؼ بابن ا٢بنفیة، امو ا٢بنفیة خولة بن : ٧بمد بن ا٢بنفیة  1535
 [169: 4]كفیات االعیاف  .الورع ككاف شديد القوةككاف ٧بمد بن ا٢بنفیة كثّب العلم ك  .جعفر

ىو ابو ٧بمد كعب بن عجرة االنصارم السلمي؛ تاخر اسالمو ٍب اسلم ك شهد ا٤بشاىد ك  :كعب بن عجرة  1536
ىو الذم نزلت فیو با٢بديبیة الرخصة ُب فدية اـر اذا مسو االذی، توُب سنة اثنْب ك ٟبسْب كلو سبع ك 

بد ا بن عباس ك عبد ا بن عمرك بن العاص ك جابر بن عبد ا ك عبدا بن سبعوف سنة، ركی عنو ع
 [2371: 5]معرفة الصحابة اليب نعیم  .عمر ك عبد الرٞبن بن ايب لیلی ك ابو كائل ك الشعيب ك غّبىم

 ، دار القلم، بّبكت، بدكف الطبع كالتاريخ6: 1شرح ديواف ا٢بماسة، ٰبیی بن علي التربيزم،   1537
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اء( علی كزف فعاؿ كقولو )بفناء داره( ك ىو ما امتد من جوانبها، قولو )ب’’ما فعلوا، كام جازيناىم  
اف خوفهم كلك الوقوؼ ك  ذلك اشراؼ قريش( ام اخاؼ ذ)فافزع  1538‘‘اءكثّب البكصیغة مبالغة ام  

 ُب زماف خاؼ تاب اكر النو قصد تبلیغ  كمن جهة اف يسلم ابناءىم ك نساءىم، ك فیو فضیلة ايب ب
 علی نفسو ك ما خاؼ لومة الئم.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصالة في مسجد السوق

 «ُب مسجد ُب دار يغلق علیهم الباب»كصلى ابن عوف: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة ُب مسجد السوؽ
ام موضع الصالة ُب السوؽ ك لیس ا٤براد منو ا٤بسجد ا٤بصطلح فلعل مراد البخارم من كضع ىذا الباب 

ما ركم جعلت ٕب االرض مسجدا ك كسوؽ،  لك ٘بوز ُب الذكما ٘بوز ُب مسجد ا١بماعة  كاف الصالة  
واهما مسجد كم الدار ك السوؽ كاحد ُب عدـ  ك، فعلی ىذا طابق االثر الَبٝبة الف ح1539طهورا

ا١بماعة الاهم ُب الزماف ا٤بتقدـ ال يصلوف الصالة ُب االسواؽ ك البیوت ٝباعة، فا٤براد بالصالة ُب 
ا بْب صالة ا١بماعة ك صالة الفذ ال بْب ٝباعة ا٤بسجد البیوت ك السوؽ ىو الصالة منفردا فا٤بقابلة ىهن

ك بْب ٝباعة البیت ك السوؽ فمن صلی ُب البیت اك السوؽ ٝباعة ال تنحط فضیلتها من فضیلة صالة 
راىة النو لیس كثرة ا٣بطی، قولو )يغلق علیهم الباب( ك لیست فیو  كا١بماعة ُب ا٤بسجد اللهم اال ب

 .ی فیوُب ا٤بسجد االصطالحي اذا اغلق بابو ك صلراىة كمسجدا اصطالحیا بل ال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة، عن النيب  - 477
علیو كسلم قاؿ: " صالة ا١بمیع تزيد على صالتو ُب بیتو، كصالتو ُب سوقو، ٟبسا كعشرين  صلى ا

درجة، فإف أحدكم إذا توضأ فأحسن، كأتى ا٤بسجد، ال يريد إال الصالة، ٓب ٱبط خطوة إال رفعو ا هبا 
و، درجة، كحط عنو خطیئة، حٌب يدخل ا٤بسجد، كإذا دخل ا٤بسجد، كاف ُب صالة ما كانت ٙببس

ما داـ ُب ٦بلسو الذم يصلي فیو: اللهم اغفر لو، اللهم ارٞبو، ما ٓب  -يعِب علیو ا٤بالئكة  -كتصلي 
 ٰبدث فیو "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 256: 4عمدة القارم   1538
 438، رقم ا٢بديث: 95: 1صحیح البخارم   1539



324 
 

عة )تزيد علی صالتو ُب بیتو( ام علی صالة ا٤بنفرد اذ الغالب اف قولو  )صالة ا١بمیع( ام صالة ا١بما
وف للسببیة كم( الفاء تعلیلیة، ك ُب ركاية بالباء ٰبتمل اف تكالرجل يصلي ُب بیتو منفردا، قولو )فاف احد 

اك للمصاحبة  ام تزيد ٖبمس ك عشرين درجة مع فضائل اخری ك ىي رفع الدرجات ك حط ا٣بطیئات 
ئكة ك ٫بوىا )ال يريد اال الصالة( ٝبلة حالیة ٘بوز فیو الواك ك تركو )خطوة( اما بالفتح ك صالة ا٤بال

انت ٙببسو( ىذه ركاية كید )ما  فمصدر ك اما بالضم كاحدة ا٣بطی )اك حط( ك ُب ركاية بالواك ك ىذا ا
عبادة ك علی ركاية اف ٰببسو( ففي ركاية ابن حجر الضمّب ا٤برفوع الی الكابن حجر ك ُب ركاية العیِب )ما  

لمة ما للمدة ام مدة دكاـ حبس الصالة اك ا٤بسجد اياه )اللهم كالعیِب الی ا٤بسجد ك علی التقديرين  
اغفر لو اللهم ارٞبو( اما بیاف لقولو ك تصلي ا٤بالئكة علیو اك مقوؿ ٢باؿ مقدرة تقديرىا قائلْب اللهم، 

ايضا ام مدة عدـ ايذاء ا٤بصلي ا٤بالئكة ك ىو قولو )ما ٓب ئوذ ٰبدث فیو( بدؿ ك ما ىهنا للمدة 
ا٢بدث ك قد مر ىذا ا٣برب ُب باب ا٢بدث ُب ا٤بسجد قبل ستة ك عشرين بابنا، ك قد مر البحث ىناؾ 

اختلفوا ُب كجو ا١بمع بْب سبع كسبع ك ’’فاجتهد فاف العلم ال يستطاع براحة ا١بسم، ك ُب العیِب 
اف ا تعالی اخربه ٖبمس ٍب ك: السبع متاخرة عن ا٣بمس فعشرين درجة ك بْب ٟبس ك عشرين، فقیل

زاده ك رد ىذا بتعذر التاريخ ك رد ىذا الرد باف الفضائل ال تنسخ فتعْب انو متاخر، ك قیل  اف صالة 
ا١بماعة ُب ا٤بسجد افضل من صالة الفذ ُب ا٤بسجد بسبع ك عشرين درجة ك رد ىذا بقولو صالة الرجل 

صالتو ُب بیتو ك ُب سوقو ٖبمس ك عشرين ضعفنا، ك قیل اف الصالة اللٍب ٓب ُب ٝباعة تضعف علی 
لك تفضل بسبع، ك قیل ذن فیها فضیلة ا٣بطی ك ال فضیلة انتظارىا تفضل ٖبمس ك اللٍب فیها كت

لك، ك ذملها ك حافظ علیها فوؽ من اخل بشئ من كلك باختالؼ ا٤بصلْب ك الصالة فمن ا ذٱبتلف 
ة العشاء ك الصبح الجتماع ملكة اللیل ك النهار فیهما، ك ئويده حديث ايب ىريرة قیل اف الزيادة لصال

م كحده ٖبمس ك عشرين جزء ك ٯبتمع ملكة كرضي ا تعالٰی عنو تفضل صالة ا١بماعة صالة احد 
الـ ك فصلو من كر اجتماع ا٤بالئكة بواك فاصلة ك استیناؼ الكك ذ  1540اللیل ك النهار ُب صالة الفجر

ثّب ك مفهـو العدد باطل عند كر القلیل ال يناُب الكة ا٤بتقدمة، ك قیل ال منافاة بْب ا٢بديثْب الف ذ ا١بمل
، ك قاؿ جامع ىذه االكراؽ ىذا ىو ا٤بختار عندم ال ف ا٤بقصود فضیلة 1541‘‘ٝباعة من االصولیْب

ك ’’ئل، ٍب قاؿ العیِب: ما قاؿ ىذا القاكثّب  كا١بماعة الف مفهـو العدد لغو ك ال منافاة بْب القلیل ك ال

                                       
  486، رقم ا٢بديث: 241: 1سنن النسائي   1540

 [572 :1صحیح ا١بامع الصغّب كزيادتو ] صحیححكم ا٢بديث:  
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لك النو اراد ذقاؿ ابن االثّب ا٭با قاؿ درجة ك ٓب يقل جزء ك ال نصیبا ك ال حظنا ك ال شیئا من امثاؿ 
ذا درجة الف  الدرجات الی جهة فوؽ، كذا ك  كالثواب من جهة العلو ك االنتفاع ك اف تلك فوؽ ىذه ب

انو ٓب يطلع علیهما، ك قد قیل اف كقريب فقلت: قد جاء ُب لفظ ا١بزء ك الضعف ك قد تقدما عن 
انت سبعا ك عشرين درجة، قلت كاف ا٣بمسة ك العشرين اذا جزءت درجات  كالدرجة اصغر من ا١بزء ف

 1543ك ٟبسا ك عشرين درجة 1542ىذا لیس بصحیح النو جاء ُب الصحیحْب سبعنا ك عشرين درجة
 وف الدرجة ُب االخرة ك ا١بزء ُب الدنیا.كيفاختلف ا٤بقدار مع اٙباد لفظ الدرجة، ك قد قیل: ٰبتمل اف 

 مة ُب التنصیص علیهما؟ كن ما ا٢بكفاف قلت: قد علم كجو ا١بمع بْب ىذين العددين ك ل
شٍب ك اما قصر ابواب الفضیلة علی ٟبس ك عشرين تارة ك علی سبع ك بقلت: نقل الطیيب من التور 

اللٍب قصرت عقوؿ االكلباء عن ادراؾ ٝبلها ك  لك الی علـو النبوةذعشرين اخری فاف ا٤برجع ُب حقیقة 
صفوؼ ا٤بالئكة كْب  فشف بو حضرة النبوة ىي اجتماع ا٤بسلمْب مصطكتفاصیلها، ك لعل الفائدة ُب ما  

 .1544‘‘ا٤بقربْب ك االقتداء باالماـ ك اظهار شرائع االسالـ ك غّبىا انتهی
ال ٯبدم العلیل ك الذم ظهر ٕب ُب ىذا قلت ىذا ال يشفي الغلیل ك ’’ٍب اعَبض علیو العیِب بقولو: 

ل حسنة بعشر امثا٥با بالنص ك انو كا٤بقاـ من االنوار اال٥بیة ك االسرار الربانیة ك العنايات ا٢بمیدية اف  
ل صالة عشر ٍب انو كاف بكذا لو صلی ُب سوقو  كاف ٰبصل لو ثواب عشر صلوات ك  كلو صلی ُب بیتو  

یصّب ثواب عشرين صالة ك اما زيادة ا٣بمس فالنو ادی فرضنا من فاذا صلی با١بماعة يضاعف لو مثلو 
الفركض ا٣بمسة فانعم ا علیو ثواب ٟبس صلوات اخری نظّب عدد الفركض ا٣بمسة زيادة علی 
عشرين انعاما ك فضال منو علیو فتصّب ا١بملة ٟبسة ك عشرين، ك ا١بواب االخر: ك ىو اف مراتب 

من االكساط ك خّب االمور اكساطها ك ا٣بمسة ك  كا٤بآتالوؼ، ك  مآتاالعداد احاد ك عشرات ك 
لك ٤بناسبة ذوف كرما٘ب: ٰبتمل اف يكل، ك اما زيادة السبع فقاؿ الكم الكالعشركف ربع ا٤بائة ك للربع ح

عات ا٤بفركضة: اثناف ُب الصبح اربع ُب الظهر اربع ُب كعات الیـو ك اللیلة اذ الفرائض ]ام الر كاعداد ر 
دة كدة: ام السنن ا٤بٔو كل سبعة عشر، قولو ك الركاتب ا٤بٔو كالث ُب ا٤بغرب ك اربع ُب العشاء ك الالعصر ث

انتهی، قلت:  1545دة عشركُب االكقات ا٣بمس قبل الفريضة ك بعدىا[ سبعة عشر كالركاتب ا٤بٔو 

                                       
 650، رقم ا٢بديث: 450: 1صحیح مسلم  ، 645، رقم ا٢بديث: 131: 1صحیح البخارم انظر:   1542
 649، رقم ا٢بديث: 450: 1صحیح مسلم  ،477، رقم ا٢بديث: 103: 1صحیح البخارم انظر:   1543
 259: 4عمدة القارم   1544
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ن اف يقاؿ كٲب ورة اثنا عشرة ٢بديث ا٤بثابرة فتصّب تسعة ك عشرين فال يطابق الواقع فنقوؿكالركاتب ا٤بذ 
ل صالة من صلوات  كاف اياـ العمر سبعة فاذا صلی با١بماعة يزاد لو علی عشرين  ثواب سبع صلوات  

 لك.ذل يـو ك لیلة من االياـ السبعة ك اما الو تر فلعلو شرع بعد ك
 لك ذوف كانت اك ا٭با يكٍب العلماء اختلفوا ىل ىذا الفضل الجل ا١بماعة فقط حیث  

ا٤بسجد ٤با يالـز من افعاؿ ٚبصص با٤بساجد قاؿ القرطيب: ك الظاىر االكؿ الف  وف ُبكللجماعة ت
الـ العیِب، قاؿ الشاه كٕب ا ُب باب اسرار كانتهی   1546‘‘مكا١بماعة ىو الوصف الذم علق علیو ا٢ب

 االعداد ك ا٤بقادير.
الـ كٍب قاؿ بعد   1547م ك مصاّبكاعلم اف الشرع ٓب ٱبص عددنا  ك ال مقدارنا  دكف نظّبه اال ٢ب’’

یجتهد ُب اقامة كجو ضبطها ك نصب فشف علیو فضائل عمل اك ابعاض شئ اٝباال كطويل ك رٗبا ي
لك ك علی ىذا ينبغي اف ٱبرج قولو ذیخرب بفلك ذثر كقوعو اك عظم شانو ك ٫بو كعدد ٰبصر فیو ما  

ىذا العدد ثالثة ]ام  صلی ا علیو ك سلم صالة ا١بماعة تفضل صالة الفذ بسبع ك عشرين درجة فاف
وف سبعنا كك حاصل الضرب ثالث مرات ي ٩=ّ×ّذا: كٰبصل بضرب ثالثة ُب ثالثة ثالث مرات ى

ك عشرين[ ُب ثالثة ُب ثالثة ك قد رای اف منافع ا١بماعة ترجع الی ثالثة اقساـ: ما يرجع الی نفسو من 
من شیوع السنة الراشدة فیهم ك تنافسهم یة ك قهر البهیمیة، ك ما يرجع الی الناس كهتذيبها ك ظهور ا٤بل

لمتهم ك ما يرجع الی ا٤بلة ا٤بصطفوية من بقائها غضة طرية ]ترك تازه[ كفیها ك هتذيبهم هبا، ك اجتماع  
تابة كٓب ٱبالطها التحريف ك ال التهاكف، ك ُب االكؿ ثالثة منافع: القرب من ا تعالی ك ا٤بال االعلی ك  

ات كطیئات عنهم، ك ُب الثا٘ب: ثالثة انتظاـ حیهم ك مدينتهم ك نزكؿ الرب فّب ا٣بكا٢بسنات ٥بم ك ت
علیهم ُب الدنیا ك شفاعة بعضهم لبعض ُب االخرة، ك ُب الثالث: ثالثة ٛبشیة اٝباع ا٤بال االعلی ك 

ل من ىذه التسعة ثالثة: رضاء كس انوار بعضهم  علی بعض، ك ُب  كٛبسكهم ٕببل ا ا٤بمدكد ك تعا 
الی عنهم ك صالة ا٤بالئكة علیهم ك ا٬بناس الشیاطْب عنهم، ك ُب ركاية اخری ٖبمس ك عشرين ك ا تع

كجهو: اف منافع ا١بماعة ٟبسة ُب ٟبسة استقامة نفوسهم ك تالف ٝباعتهم ك قیاـ ملتهم ك انبساط 
ات ُب كرب ل كاحد ٟبسة: رضاء ا تعالی منهم ك نزكؿ الكا٤بالئكة ك ا٬بناس الشیاطْب عنهم، ك ُب  

فّب ا٣بطیئات عنهم ك شفاعة النيب صلی ا علیو ك سلم ك كتابة ا٢بسنات ٥بم ك تكالدنیا علیهم ك  

                                       
 260: 4عمدة القارم   1546
، دار ا١بیل، بّبكت، لبناف، 179: 1حجة ا البالغة، اٞبد بن عبد الرحیم، الشاه كٕب ا الدىلوم،   1547
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انتهی  1548‘‘لك اختالؼ كجوه الضبط ك ا تعالی اعلمذا٤بالئكة ٥بم، ك سبب اختالؼ الركايات ُب 
 حجة ا البالغة باختصار.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب تشبیك األصابع في المسجد وغیره

حدثنا حامد بن عمر، عن بشر، حدثنا عاصم، حدثنا كاقد، عن أبیو، عن ابن عمر، أك ابن  - 478
 «شبك النيب صلى ا علیو كسلم أصابعو»عمرك: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب تشبیك االصابع ك غّبه

منها ما اخرجو ابن حباف ’’ام ٯبوز الحاديث الباب، فاف قیل ىذه االحاديث يعارضها احاديث اخر 
عبي اذا توضات كعلیو ك سلم قاؿ لو يا  عب بن عجرة اف النيب صلی ا كُب صحیحو بسنده عن  

، ك منها ما ركاه 1549ك بْب اصابعك فانك ُب صالةفاحسنت الوضوء ٍب خرجت الی ا٤بسجد فال تشبٌ 
م ُب بیتو ٍب كم ُب مستدركو عن ايب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا توضا احد كا٢با 

ذا ك شبك بْب اصابعو، ك قاؿ حديث صحیح علی كاف ُب صالة حتی يرجع فال يفعل ىكاتی ا٤بسجد  
ك ىو مع رسوؿ  ا٣بدرم ، ك منها ما ركاه ابن ايب شیبة بسنده عن مولی اليب سعید1550شرط الشیخْب

 صلی ا علیو ك سلم فدخل رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ا٤بسجد فرای رجال جالسنا كسط الناس 
الیو رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فلم يفطن فالتفت الی ك قد شبك بْب اصابعو ٰبدث نفسو فاكما 

                                       
 181: 1حجة ا البالغة   1548
باب ، ابواب الصالة، 228: 2، سنن الَبمذم 2150، رقم ا٢بديث: 524: 5صحیح ابن حباف انظر:   1549

، كتاب 154: 1، سنن ايب داكد 386، رقم ا٢بديث:  ما جاء ُب كراىیة التشبیك بْب األصابع ُب الصالة
 562، رقم ا٢بديث:  دم ُب ا٤بشي إٔب الصالةباب ما جاء ُب ا٥بالصالة، 

أخرجو أبو داكد كصححو بن خزٲبة كبن حباف كُب إسناده اختالؼ حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  
ضعفو بعضهم بسببو كركل بن أيب شیبة من كجو آخر بلفظ إذا صلى أحدكم فال يشبكن بْب أصابعو فإف 

ؿ ُب صالة ما داـ ُب ا٤بسجد حٌب ٱبرج منو كُب إسناده ضعیف التشبیك من الشیطاف كإف أحدكم ال يزا
 [566 :1فتح البارم البن حجر . ]ك٦بهوؿ

 
 744، رقم ا٢بديث: 324: 1علی الصحیحْب للحاكم  ؾا٤بستدر   1550

حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب كٓب ٱبرجاه كقاؿ الذىيب على  
 شرطهما. ]ا٤برجع السابق[
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، قلت: ىذه 1551ن بْب اصابعو فاف التشبیك من الشیطافكم فال يشبٌ كايب سعید فقاؿ اذا صلی احد 
، ك قیل النهي ُب الصالة اك ُب 1552‘‘االحاديث ال تقاـك احاديث الباب ُب الصحة ك ال تساكيها فیها

 ا علیو ك سلم لیس فیهما.ا٤بضي الیها ك فعل النيب صلی 
فاف قلت: ُب ا٢بديث االخّب ُب ىذا الباب كقع تشبیكو ُب الصالة ال خارجها؟ قلت: ىو ُب ظن منو 
انو قد ًب صالتو ك اال ٤با قاـ الی خشبة معركضة ُب ا٤بسجد فال تعارض، ك قیل ا٤بنهي عنو ىو فعلو 

مة ُب كا٢ب’’ك تصوير ا٤بعنی ُب اللفظ، قیل  لك بل علی كجو التمثیلذكعلی كجو العبث ك فعلو لیس  
النهي عن التشبیك كجوه ثالثة: االكؿ انو من الشیطاف ك الثا٘ب انو ٯبلب النـو ك ىو مظاف ا٢بديث 

م الصالة حتی كره ٤بن ىو ُب حكما نبو علیو ُب حديث ابن عمر فكالثالث انو يشبو صورة االختالؼ  
 صلی ا علیو ك سلم للمصلْب: ك ال ٚبتلفوا فتختلف قاؿ رسوؿ  1553‘‘ال يقع ُب ا٤بنهي عنو

 .1554مكقلوب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كقاؿ عاصم بن علي، حدثنا عاصم بن ٧بمد، ٠بعت ىذا ا٢بديث من أيب، فلم أحفظو،  - 480
قومو ٕب كاقد، عن أبیو، قاؿ: ٠بعت أيب كىو يقوؿ: قاؿ عبد ا: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: ف
 «يا عبد ا بن عمرك كیف بك إذا بقیت ُب حثالة من الناس هبذا»

حدثنا خالد بن ٰبٓب، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن أيب بردة بن عبد ا بن أيب بردة، عن جده،  - 481
« إف ا٤بؤمن للمؤمن كالبنیاف يشد بعضو بعضا»، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: عن أيب موسى
 كشبك أصابعو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قاؿ ’’، 1556ك ٫بوه ٩با ال خّب فیو 1555زكاف قولو )ُب حثالة من الناس( قیل ىي ما ٱبرج من الطعاـ من

 ل شئ، ك قیل كاللحیا٘ب ىو اجل من  الَباب ك الدقاؽ قلیال ك خصو با٢بنطة، ك قیل ىي الردم من  

                                       
، مسند ا٤بكثرين من 477: 17، مسند اٞبد 4824، رقم ا٢بديث: 419: 1مصنف ابن ايب شیبة انظر:   1551

 11385الصحابة، مسند ايب سعید ا٣بدرم رضي ا عنو، رقم ا٢بديث: 
 [ 2047، رقم ا٢بديث: 25: 2حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: اسناده حسن ]٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  
 261: 4 عمدة القارم  1552
 262: 4عمدة القارم   1553
 567: 1فتح البارم البن حجر  ، 432، رقم ا٢بديث: 323: 1صحیح مسلم انظر:   1554
 ىذا اللفظ ُب االصل كاف  زكائد ٍب صحفو الكاتب كا٤براد منو الزكائد الردية )الضیاءالكوثرم(   1555
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 ،1558ك ترٝبتو 1557‘‘ىي القشارة من التمر ك الشعّب ك ٫بوٮبا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إسحاؽ، قاؿ: حدثنا النضر بن مشیل، أخربنا ابن عوف، عن ابن سّبين، عن أيب ىريرة،  - 482
قاؿ ابن سّبين: ٠باىا أبو ىريرة  -قاؿ: صلى بنا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم إحدل صالٌب العشي 

ٍب سلم، فقاـ إٔب خشبة معركضة ُب ا٤بسجد، فاتكأ علیها  قاؿ: فصلى بنا ركعتْب،  -كلكن نسیت أنا 
كأنو غضباف، ككضع يده الیمُب على الیسرل، كشبك بْب أصابعو، ككضع خده األٲبن على ظهر كفو 
الیسرل، كخرجت السرعاف من أبواب ا٤بسجد، فقالوا: قصرت الصالة؟ كُب القـو أبو بكر كعمر، فهابا 

ديو طوؿ، يقاؿ لو: ذك الیدين، قاؿ: يا رسوؿ ا، أنسیت أـ قصرت أف يكلماه، كُب القـو رجل ُب ي
فقالوا: نعم، فتقدـ فصلى ما ترؾ، « أكما يقوؿ ذك الیدين»فقاؿ: « ٓب أنس كٓب تقصر»الصالة؟ قاؿ: 

ٍب سلم، ٍب كرب كسجد مثل سجوده أك أطوؿ، ٍب رفع رأسو ككرب، ٍب كرب كسجد مثل سجوده أك أطوؿ، 
 ، فرٗبا سألوه: ٍب سلم؟ فیقوؿ: نبئت أف عمراف بن حصْب، قاؿ: ٍب سلمٍب رفع رأسو ككرب

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  

ب الی العتمة ك ُب حديث ايب ىريرة )احدی صالٌب العشي( العشي ك العشیة ُب االصل من صالة ا٤بغر 
ُب االستعماؿ يطلق علی ما بعد الزكاؿ الی ا٤بغرب ك ُب ركاية اخری للبخارم صلی بنا النيب صلی ا 
علیو ك سلم الظهر اك العصر )معركضة( ام موضوعة بالعرض اك مطركحة )السرعاف( بالتحريك ك 

تعجلوف منهم )قصرت( اما وف ك فتح اكلو ك ضمو قاؿ ا١بوىرم اكائلهم ك قیل اخفائهم ك ا٤بسكالس
ك ُب ’’بصیغة ا٤باضي اجملهوؿ اك ا٤بعلـو بفتح اكلو ك ضم ثانیو )فهاباه( ام خافاه، قولو )ذك الیدين( 

اف ُب يده طوؿ ك ُب ركاية رجل بسیط كركاية رجل من بِب سلیم ك ُب ركاية رجل يقاؿ لو ا٣برباؽ ك  
ك قاؿ ابن االثّب ُب معرفة ذك ’’لْب ايضا، لو رجل كاحد ك يقاؿ لو ذك الشماكك ىذا   1559‘‘الیدين

اف نزؿ بذم خشب من ناحیة ا٤بدينة ك لیس ىو ذا الشمالْب حلیف كالیدين ا٠بو ا٣برباؽ من بِب سلیم  
، ك 1560‘‘لكذمت االمور بعد كانت قبل بدر ٍب احكلبِب زىرة قتل يـو بدر ك اف قصة ذم الشمالْب  

ر مسلم ُب حديث عمراف بن كيث ذم الیدين فقد ذ ك اما حد’’قاؿ القاضي عیاض ُب شرح مسلم 

                                                                                                              
 [261: 4ىذا قوؿ ابن سیده ]عمدة القارم   1556
 261: 4عمدة القارم   1557
 پیش باده   1558
 264: 4عمدة القارم   1559
 264: 4عمدة القارم   1560
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اف ُب يده طوؿ، ك ُب ركاية اخری بسیط الیدين، ك ُب حديث ايب ىريرة كحصْب اف ا٠بو ا٣برباؽ ك  
رجل من بِب سلیم ك كقع للعذری سلم ك ىو خطا ك قد جاء ُب حديث عبید بن عمّب مفسرا فیو ذك 

ور ُب كك الشمالْب رجل من بِب سلیم فهو ذك الیدين ا٤بذ الیدين اخو بِب سلیم، ك ُب ركاية الزىرم ذ
اف قتل ذك الشمالْب يـو بدر فلیس ىو با٣برباؽ كىو رجل كك ىذا يصح ٥بم ك اف  ’’، 1561‘‘ا٢بديث

اخر حلیف لبِب زىرة ا٠بو عمّب بن عبد بن عمرك من خزاعة بدلیل ركاية ايب ىريرة حديث ذم الیدين ك 
ر ا٢بديث، ك اسالـ ايب ىريرة كنا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك ذ مشاىدتو خربه، ك لقولو صلی ب

ٖبیرب بعد بدر بسنتْب فهو غّب ذم الشمالْب ا٤بستشهد ببدر ك قد عدكا قوؿ الزىرم ىذا فیو من كٮبو ك 
قد عدٮبا بعضهم حديثْب ُب نازلتْب ك ىو الصحیح الختالؼ صفتهما الف ُب حديث ا٣برباؽ ذم 

م النيب صلی ا علیو ك سلم[ سلم من ثالث، ك ُب حديث ذم الیدين انو سلم من الشمالْب انو ]ا
اثنتْب ك ُب حديث ا٣برباؽ ااها العصر، ك ُب حديث ذم الیدين الظهر بغّب شك عند بعضهم ك قد 

لو انتهی، ك قاؿ ابو عمر ذك الیدين غّب ذم الشمالْب ا٤بقتوؿ ببدر بدلیل ما ُب كلك  ذر مسلم كذ 
ىريرة، ك اما قوؿ الزىرم ىذا ا٢بديث انو ذك الشمالْب فلم يتابع علیو اجاب الشیخ العیِب  حديث ايب

تاب النسائي اف ذا كالـ ُب ىذا ا٤بوضع انو كقع ُب  كلو مع ٙبرير الكلك  ذعنو بقولو: قلت ا١بواب عن 
بن رافع حدثنا  رنا حیث قاؿ اخربنا ٧بمدكما ذ كالٮبا لقب علی ا٣برباؽ  كالیدين ك ذا الشمالْب كاحد  

ر بن سلیماف بن ايب خیثمة كعبد الرزاؽ حدثنا معمر عن الزىرم عن ايب سلمة بن عبد الرٞبن ك ايب ب
عتْب فانصرؼ فقاؿ لو كعن ايب ىريرة قاؿ صلی النيب صلی ا علیو ك سلم الظهر ك العصر فسلم من ر 

 علیو ك سلم ما يقوؿ ذك الیدين ذك الشمالْب بن عمرك انقصت الصالة اـ نسیت فقاؿ النيب صلی ا
ك ىذا سند صحیح متصل صرح فیو باف ذا  1562عتْب اللتْب نقصتاكقالوا صدؽ يا رسوؿ  فاًب هبم الر 

مرة عن يونس ضبو الشمالْب ىو ذك الیدين، ك قاؿ النسائي ايضا اف ىاركف بن موسی الفردم حدثِب ا
ؿ نسي رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فسلم ُب عن ابن شهاب قاؿ اخرب٘ب ابو سلمة عن ايب ىريرة قا

قصرت الصالة اـ نسیت يا رسوؿ  قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك  سجدتْب فقاؿ ذك الشمالْب ا
ك ىذا ايضا  1563سلم ا صدؽ ذك الیدين قالوا نعم فقاـ رسوؿ   صلی ا علیو ك سلم فاًب الصالة

                                       
 515: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   1561
 1230، رقم ا٢بديث: 24: 3سنن النسائي   1562

 [ 367: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]ا١بوىر النقي  
 1229، رقم ا٢بديث: 24: 3سنن النسائي   1563
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لك حتی اثبت ذثر من كىو ذك الیدين ك بسط فیو العیِب ا سند صحیح صرح فیو ايضا اف ذا الشمالْب 
اف ذا الشمالْب ىو ذك الیدين ك ىو ا٣برباؽ، ك ىو عمّب بن عبد بن عمرك السلمي ك بسیط 

 .1564‘‘الیدين
ره اصحاب السّب ك كما ذ كرًب من ااهما شخص كاحد ك ىو استشهد يـو بدر  كفاف قیل: فعلی ما ذ 

یف يصح قولو صلی بنا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم كتْب يـو خیرب فابو ىريرة اسلم بعد يـو بدر سن
اجاب ’’احدی صالٌب العشي اما الظهر اك العصر مع انو ٓب ٰبضر تلك الصالة ك ٓب يشاىدىا؟ قلت: 

ما قاؿ طأكس قدـ علینا معاذ بن جبل فلم كالطحاكم باف معناه صلی با٤بسلمْب ك ىذا جائز ُب اللغة  
ركات شیئا، ك ا٭با اراد قدـ بلدنا الف معاذا قدـ الیمن ُب عهد رسوؿ  صلی ا علیو ياخذ من ا٣بض

ره البیهقي ُب باب البیاف اف النهي ٨بصوص ببعض كك مثلو ما ذ   1565ك سلم قبل اف يولد طأكس
 نة عن ٦باىد قاؿ جاءنا ابو ذر رضي ا تعالٰی عنو قاؿ البیهقي ٦باىد ال يثبت لو ٠باع ايبكاالم
، فعلم اف حديث ذم الیدين منسوخ ٕبديث ابن مسعود 1567‘‘ك قولو جاءنا ام جاء بلدنا 1566ذر

الـ ُب الصالة ٕبديث ابن مسعود ك ىو ما ركی علقمة عن عبد ا بن مسعود كام نسخ جواز ال
نا فلما علی دٌ ّبي فنا نسلم علی رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك ىو ُب الصالة كرضي ا تعالٰی عنو قاؿ  

 دُّ نا نيسلم علیك ُب الصالة فَبي كمنا علیو فلم يرد علینا فقلنا يا رسوؿ   جاشي سلٌ رجعنا من عند النم 
، ك ركی البخارم ُب باب ال يرد السالـ ُب 1568علینا فقاؿ اف ُب الصالة شغال ركاه مسلم بسنده

عن علقمة عن عبد ا قاؿ   الصالة حدثنا عبد ا بن ايب شیبة قاؿ فضیل عن االعمش عن ابراىیم
ّبد علي فلما رجعنا سلمت علیو فلم يرد فنتي اسلم علی النيب صلی ا علیو ك سلم ك ىو ُب الصالة ك

، ك يدؿ علی النسخ عمل عمر بن ا٣بطاب بعد رسوؿ  صلی 1569علي ك قاؿ اف ُب الصالة لشغال
اف حاضرنا يـو ذم الیدين كلیدين مع انو  ا علیو ك سلم ٖبالؼ عملو صلی ا علیو ك سلم يـو ذم ا

                                                                                                              
 [ 368: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]ا١بوىر النقي  
 264: 4عمدة القارم   1564
 2607، رقم ا٢بديث: 450: 1شرح معا٘ب االثار   1565
 648: 2السنن الكربی للبیهقي   1566
 265: 4عمدة القارم   1567
  538، رقم ا٢بديث: 382: 1صحیح مسلم   1568
 1216، رقم ا٢بديث: 65: 2صحیح البخارم   1569
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بسنده عن عطاء يقوؿ صلی عمر بن ا٣بطاب باصحابو فسلم ُب  1570لك انو ركی الطحاكمذك ’’
لك فقاؿ ا٘ب جهزت عّبا من العراؽ باٞبا٥با ك اقتاهبا حتی كردت ا٤بدينة ذعتْب ٍب انصرؼ فقیل لو ُب كر 

الك ك ربیعة ك الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ  هبذا فال يصح استدالؿ م 1571‘‘عاتكقاؿ فصلی هبم اربع ر 
اف علی كجو اصالح الصالة ال يقطع كالـ ُب الصالة من ا٤بامومْب المامهم اذا  كا٢بديث علی اف ال

الـ من االماـ ك ا٤بامومْب فیها علی السهو ال يقطع الصالة الف ىذا ا٢بديث منسوخ كالصالة ك اف ال
، ك ُب ركاية ايب داكد ك  1572نكلك ٓب يذل كصر( ك ُب ركاية مسلم  ال يعمل بو، قولو )ٓب انس ك ٓب تق

ن ُب ظِب علی مشوؿ النفي ك كل من القصر ك النسیاف ٓب يكل ٗبعنی ام  كك ال 1573لك ٓب افعلذل ك
عمومو بوجهْب: احدٮبا اف جواب اـ اما بتعْب احد االمرين اك بنفیهما ٝبیعا ٚبطئة للمستفهم ال بنفي 

ل كائن، ك الثا٘ب: ما ركی انو ٤با قاؿ النيب صلی ا علیو ك سلم  كارؼ باف احدٮبا  ا١بمع بینهما النو ع
ل كاف ك معلـو اف  الثبوت للبعض، ا٭با يناُب النفي عن  كلك قد  ذن قاؿ لو ذك الیدين بعض كلك ٓب يذ

اف ذا لیة ك لو ال كلك موجبة جزئیة نقیضها سالبة  ذاف بعض كفرد ال النفي عن اجملموع، ك قولو قد  
ل كلمة  كر ُب مقابلتو االٯباب ا١بزئي، ك ىهنا قاعدة اخری: ك ىي اف  كلي ٤با ذ كالیدين فهم السلب ال

 انت داخلة ُب حیز النفي باف اخرت عن اداتو ٫بو: كاف  
 1574 ل ما يتمنی ا٤برء يدركو          ٘برم الرياح ٗبا ال تشتهي السفن[ك]ما  

ل كل الدراىم اك  كل القـو  ك ٓب اخذ  كلهم ك ما جاء٘ب  كالقـو   اك معمولة للفعل ا٤بنفي ٫بو ما جاء٘ب
الـ ثبوت الفعل اك كالدراىم ٓب اخذ توجو النفي الی الشموؿ خاصة ال الی اصل الفعل ك افاد ال

                                       
 2604، رقم ا٢بديث: 448: 1شرح معا٘ب االثار   1570
 267: 4عمدة القارم   1571
 573، رقم ا٢بديث: 404: 1صحیح مسلم   1572
حدثنا إ٠باعیل بن أسد، أخربنا شبابة، حدثنا ابن أيب ذئب، عن سعید بن أيب سعید ا٤بقربم، نص الركاية:   1573

عن أيب ىريرة، أف النيب صلى ا علیو كسلم انصرؼ من الركعتْب من صالة ا٤بكتوبة، فقاؿ لو رجل: أقصرت 
، فقاؿ الناس: قد فعلت ذلك يا رسوؿ ا، « كل ذلك ٓب أفعل» أـ نسیت؟ قاؿ: الصالة يا رسوؿ ا

، رقم ا٢بديث: 267: 1سنن ايب داكد . ]فركع ركعتْب أخريْب، ٍب انصرؼ كٓب يسجد سجدٌب السهو
1015] 

 ؛ لكن قولو: كٓب يسجد سجد٘ب السهو.. كىم من حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: اسناده صحیح 
 [ 384: 1. ]ضعیف ايب داكد بعض ركاتو 
 ـ1991، دار الفكر ا٤بعاصر، بّبكت، الطبعة االكلٰی 1258: 2ا٢بماسة ا٤بغربیة، اٞبد بن عبد السالـ،   1574
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لي بدلیل ﴿ك كثرم ال  كم ا كل اك افاد تعلقو بو، ك يرد علیو اف ىذا ا٢بكالوصف لبعض ما اضیف الیو  
ل حالؼ ك، ﴿ك ال تطع  1576فارو اثیم﴾كل  ك﴿ك ا ال ٰبب   1575ؿ فخور﴾ل ٨بتاكا ال ٰبب  

ل كقوؿ النيب صلی ا علیو ك سلم  كل فرد  كن داخلة ُب حیز النفي عم النفي  كك اف ٓب ت 1577مهْب﴾
ام سالوا ابن سّبين ىل ُب ا٢بديث ٍب سلم ام رسوؿ  صلی ا ’’ن، قولو )فرٗبا سالوه( كلك ٓب يذ

یقوؿ نيبئت( بصیغة اجملهوؿ ام فتفی بالسالـ االكؿ )كذه السجود مرة اخری اك ا علیو ك سلم بعد ى
اخربت اف عمراف بن حصْب قاؿ ٍب سلم ك ىذا يدؿ علی انو ٓب يسمع من عمراف ك قد بْب ابو 

الواسطة ُب حديثو فقاؿ عن ٧بمد بن سّبين عن خالد عن ايب قالبة عن ايب ا٤بهلب عن  1578داكد
 .1579‘‘عمراف بن حصْب

ما ىو مذىبنا، ك فیو اف الذم علیو السهو اذ كاف سجدٌب السهو بعد السالـ  ’’ك يستفاد من ا٢بديث 
لم ٍب عاد ك قضی ما علیو يصح بناء علی ظاىر ا٢بديث ك قد عرفت نسخو فال كاذىب من مقامو ك ت

و اف اذبنا ك فیكن  كذا ك قد فعلو ٓب يك، ك فیو اف من قاؿ ناسیا ٓب افعل  1580‘‘يصح التمسك بو
تفىی كلم ناسیا مع انو ا كعتْب ك تكسجدات السهو تتداخل النو صلی ا علیو ك سلم سهی عن الر 

 بسجدتْب، ك فیو جواز تشبیك االصابع ُب ا٤بسجد.
 
 
 
 
 
 

                                       
 23: 57سورة ا٢بديد   1575
 276: 2سورة البقرة   1576
 10: 68سورة القلم   1577
، رقم 469: 1 للحاكم ، ا٤بستدرؾ على الصحیحْب1039رقم ا٢بديث: ، 273: 1سنن ايب داكد انظر:   1578

  1207ا٢بديث: 
 حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب، كٓب ٱبرجاه. ]ا٤برجع السابق[ 
 266: 4عمدة القارم   1579
 267: 4عمدة القارم   1580
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: المساجد التي على طرق المدينة، والمواضع التي صلى فیها النبي صلى اهلل علیو وسلم
حدثنا ٧بمد بن أيب بكر ا٤بقدمي، قاؿ: حدثنا فضیل بن سلیماف، قاؿ: حدثنا موسى بن  - 483

ماكن من الطريق فیصلي فیها، كٰبدث أف أباه كاف يصلي عقبة، قاؿ: رأيت سآب بن عبد ا يتحرل أ
كحدثِب نافع، عن ابن عمر أنو  « . كأنو رأل النيب صلى ا علیو كسلم يصلي ُب تلك األمكنة»فیها 

كاف يصلي ُب تلك األمكنة، كسألت سا٤با، فال أعلمو إال كافق نافعا ُب األمكنة كلها إال أاهما اختلفا 
 ءُب مسجد بشرؼ الركحا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ا٤بساجد اللٍب علی طرؽ ا٤بدينة ك ا٤بواضع اللٍب صلی فیو النيب صلی ا علیو ك سلم

تبع عبد ا بن عمر ا٤بواضع اللٍب صلی فیو اللٍب ٓب ٘بعل مساجد )قاؿ رايت سآب بن عبد ا( ك كجو ت
لك ما ذك تشدده ُب االتباع مشهور ك ال يعارض ’’النيب صلی ا علیو ك سلم التربؾ بتلك ا٤بواضع 

لك فقالوا قد ذاف فساؿى عن كثبت من عمر رضي ا تعالٰی عنو انو رای الناس ُب سفر يتبادركف الی م
سلم فقاؿ من عرضت لو الصالة فلیصل ك اال فلیمض فا٭با ىلك اىل صلی فیو النيب صلی ا علیو ك 

ره زيارهتم كلك من عمر ٧بموؿ علی انو  ذنائس ك بیعا الف كتاب الاهم تتبعوا اثار انبیائهم فاٚبذكىا  كال
ال كیظنو كاجبا ك  فلك علی من ال يعرؼ حقیقة االمر ذل كلك بغّب صالة ك خشي اف يشذ٤بثل 

بن عمر، ك حديث عتباف بن مالك ك سٔوالو النيب صلی ا علیو ك سلم اف يصلي االمرين ماموف من ا
لك حجة ُب التربؾ باثار ذُب بیتو لیتخذه مصلی ك اجابة النيب صلی ا علیو ك سلم الی 

 ره ُب الفتح، كذ  1581‘‘الصا٢بْب
سا٤با عطف  لك قولو ك رايتذكقولو )ك حدثِب نافع( مقوؿ موسی بن عقبة ك ىو عطف علی رايت ك  

اف الركحاء ك ىي قرية جامعة علی لیلتْب من كعلیو، قولو )بشرؼ الركحاء( ك ىو موضع ارتفع من م
ك عن ايب ىريرة قاؿ ٠بعت رسوؿ ’’، 1583، ك قیل ستة ك ثالثوف1582ا٤بدينة بینهما احد ك اربعوف میال

هما السالـ بفج ركحاء حاجا اك ابن مرٙب علی نم لٌ هً  صلی ا  علیو ك سلم يقوؿ ك الذم نفسي بیده لیي 

                                       
  569: 1فتح البارم البن حجر   1581
: 2ستعجم من ا٠باء البالد ك ا٤بواضع معجم ما ا ،269: 4عمدة القارمانظر: ىذا قوؿ ايب عبید البكرم ]  1582

681] 
  388، رقم ا٢بديث: 290: 1صحیح مسلم   1583
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، ك ركی غّب كاحد اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قاؿ ك قد كصل ا٤بسجد 1584معتمرنا اك بثنیتها
 انبی سبعوف ة ىذا كاد من اكدية ا١بنة ك صلی ُب ىذا الوادم قبليیى بػٍ رؽ الظُّ الذم ببطن الركحا عند عً 

 1586اك معتمرنا ُب سبعْب الفا من  بِب اسرائیل ك قد مر بو موسی بن عمراف حاجا 1585علیهم السالـ
 .ذا ُب العیِبك 1587‘‘

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بن عقبة، حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر ا٢بزامي، قاؿ: حدثنا أنس بن عیاض، قاؿ: حدثنا موسى  - 484

أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف ينزؿ بذم ا٢بلیفة حْب »عن نافع، أف عبد ا بن عمر، أخربه 
يعتمر، كُب حجتو حْب حج ٙبت ٠برة ُب موضع ا٤بسجد الذم بذم ا٢بلیفة، ككاف إذا رجع من غزك  

ناخ بالبطحاء الٍب كاف ُب تلك الطريق أك حج أك عمرة ىبط من بطن كاد، فإذا ظهر من بطن كاد أ
على شفّب الوادم الشرقیة، فعرس ٍب حٌب يصبح لیس عند ا٤بسجد الذم ٕبجارة كال على األكمة الٍب 

، كاف ٍب خلیج يصلي عبد ا عنده ُب بطنو كثب، كاف رسوؿ ا صلى ا علیو « علیها ا٤بسجد
 ذم كاف عبد ا يصلي فیوكسلم ٍب يصلي، فدحا السیل فیو بالبطحاء، حٌب دفن ذلك ا٤بكاف، ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك  1588قولو )بذم ا٢بلیفة( ك يقاؿ ٥با الیـو ابیار علي ك ىو مهل اىل ا٤بدينة علی اربعة امیاؿ من ا٤بدينة

ا٤بواقیت من مكة  قاؿ ابن التْب: ىي ابعد’’، 1589ل غّب میلْب علی عشر مراحلمن مكة علی مائٍب می
تعظیما الحراـ النيب صلی ا علیو ك سلم، قولو )حْب يعتمر ك ُب حجتو حْب حج( ك ا٭با ُب العمرة 

)ٙبت ٠بىيرة(  1590‘‘بلفظ ا٤بضارع ك ُب ا٢بج بصیغة ا٤باضي النو ٓب ٰبج اال مرة كاحدة ك تعددت عمراتو
 ر[ قاؿ امرٔك القیس كیكىي شجرة اـ غیالف ك ترٝبتو ]ك 

                                       
 1252، رقم ا٢بديث: 915: 2صحیح مسلم   1584
، طبع علی نفقة السید حبیب ٧بمود 80: 1تاريخ ا٤بدينة البن شبة، عمر بن شبة، ابو زيد، البصرم،   1585

 ـ بدكف الطبعة 1399اٞبد، جدة، 
 12، رقم ا٢بديث: 16: 17للطربا٘ب ا٤بعجم الكبّب   1586

 [4316 :6أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم( ] إسناده ضعیف جداحكم ا٢بديث:  
 269: 4عمدة القارم   1587
، بیت االفكار الدكلیة للنشر ك التوزيع، 230: 1حجة الوداع، علي بن اٞبد، ابن حـز الظاىرم، القرطيب،   1588

 ـ1998الرياض، الطبعة االكلٰی 
 164: 2الكواكب الدرارم   1589
 271: 4عمدة القارم   1590
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 1591ا٘ب غداة البْب يـو ٙبملوا      لدی ٠برات ا٢بي ناقف حنظل[ك]
وف كیفة ك ُب نسخة بدكف الواك فعلی النسخة االكلی تلى اف ُب تلك الطريق( ام طريق ذم ا٢بي كقولو )ك  

وف صفة غزك، ك ُب نسخة من غركة بالتاء كٝبلة حالیة ك الضمّب لرسوؿ  ك علی النسخة الثانیة ت
فتاكؿ بالسفر الف الغزكة مٔونث، قولو )اك حج اك عمرة( عطف علی قولو غزكة ك ا٭با اخر قولو ك قد 

ك قیل االبطح ك البطحاء الرمل ا٤بنبسط علی ’’وف من غّبىا )البطحاء( تراب لْب ٩با جرتو السیوؿ، كت
ّب الوادی( ام طرفو )الشرقیة( ف)ش 1592‘‘يص٢بیو دقاؽ اكجو االرض، ك قیل االبطح مسیل كاسع ف

س( بالتشديد، التعريس نزكؿ ا٤بسافر نزلة ُب كجو السحر للنـو ك االسَباحة صفة البطحاء، قولو: )فعرٌ 
 خلیج( اف ٍبى ك) 1593مو( ىي التل من القف من حجارة كاحدة، ك قیل ىو  دكف ا١بباؿ ك ترٝبتوك)اال 
ثیب كب( بضمتْب ٝبع  ثي كف، ك ا٣بلیج كاد عمیق ينشق من اخر اعظم منو )اكبفتح الثاء للم لمة ٍبىٌ ك

ُب  يصلي( بفتح الثاء، قولو )فدحا فیو السیل( ام بسط ك [ )ٍبى كګيری د شډتالؿ من رمل ك ترٝبتو ]
 .ركاية فدخل ك ُب اخری قد جاء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كأف عبد ا بن عمر حدثو، " أف النيب صلى ا علیو كسلم صلى حیث ا٤بسجد الصغّب  - 485

الذم دكف ا٤بسجد الذم بشرؼ الركحاء، كقد كاف عبد ا يعلم ا٤بكاف الذم كاف صلى فیو النيب صلى 
تقـو ُب ا٤بسجد تصلي، كذلك ا٤بسجد على حافة الطريق ا علیو كسلم يقوؿ: ٍب عن ٲبینك حْب 

 الیمُب، كأنت ذاىب إٔب مكة بینو كبْب ا٤بسجد األكرب رمیة ٕبجر أك ٫بو ذلك "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

صغّب( باضافة حیث الی ا٤بسجد النو قد يضاؼ الی مفرد ٫بو: ]اما تری حیث قولو )حیث ا٤بسجد ال
سهیل طالعا[ فال يصح ما قیل ااها ال تضاؼ اال الی ا١بملة ك ٓب يقدر للمسجد ا٤ببتدا الف التقدير 

اف( اما من االعالـ ٗبعنی كخالؼ االصل، ك ُب ركاية جنب ا٤بسجد )دكف ا٤بسجد( ام قريبو )يعلم ا٤ب
لك ا٤بسجد( ام الصغّب ذاف عن ٲبینك )ك كلك ا٤بذمة اك من العلم )يقوؿ ٍب عن ٲبینك( ام العال

  .)علی حافة الطريق( جانبها )بینو( ام بْب ا٤بسجد الصغّب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 115: 1ٝبهرة اشعار العرب   1591
 271: 4عمدة القارم   1592
 [ډٍرً]  1593
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كأف ابن عمر: كاف يصلي إٔب العرؽ الذم عند منصرؼ الركحاء، كذلك العرؽ انتهاء طرفو  - 486
على حافة الطريق دكف ا٤بسجد الذم بینو كبْب ا٤بنصرؼ، كأنت ذاىب إٔب مكة كقد ابتِب ٍب مسجد، 

العرؽ فلم يكن عبد ا بن عمر يصلي ُب ذلك ا٤بسجد، كاف يَبكو عن يساره ككراءه، كيصلي أمامو إٔب 
نفسو، ككاف عبد ا يركح من الركحاء فال يصلي الظهر حٌب يأٌب ذلك ا٤بكاف، فیصلي فیو الظهر، كإذا 

 أقبل من مكة، فإف مر بو قبل الصبح بساعة أك من آخر السحر عرس حٌب يصلي هبا الصبح
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ؼ رى صى نٍ )عند مي  1594رما٘ب:  ام جبل صغّبكرؽ( ام عرؽ الظبیة ك ىو كادو معركؼ قاؿ ال)الی العً 
اف بتاكيل كللمكحاء( ام عند اخرىا )دكف ا٤بسجد( ام قريبا )حتی يصلي هبا الصبح( ك الضمّب الرم 

 .البقعة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف ينزؿ ٙبت سرحة ضخمة دكف الركيثة، »كأف عبد ا حدثو:  - 487
، عن ٲبْب الطريق، ككجاه الطريق ُب مكاف بطح سهل، حٌب يفضي من أكمة دكين بريد الركيثة ٗبیلْب

 «كقد انكسر أعالىا، فانثُب ُب جوفها كىي قائمة على ساؽ، كُب ساقها كثب كثّبة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ل كفهي سرحة، ك قیل اف  ل شجرة طالت كك ىي الشجرة الضخمة العظیمة  ’’ة( مى خٍ ة ضى حى رٍ )ٙبت سى 
 قاؿ الشاعر:  1595‘‘شجرة ال شوؾ فیها فهي سرحة

 نی هبا عن امراة            ك]ك  
 1596باف ظلك بارد      ك ماءؾ عذب ال ٰبل لشارب،كفیها سرحة الر 
 1597ة( ام ٙبتها اك قريبا منها ك ىي قرية جامعة بینها ك بْب ا٤بدينة سبعة عشر فرسخناثى يػٍ كى قولو )دكف الرُّ 

ة( من االفضاء ٗبعنی ا٣بركج الی الفضاء يقاؿ افضیت مى كمن اى  فضيى اف بطح( ام كاسعو )حتی يي ك م)ُب
اك  1598ما ُب قولو تعالی ﴿ٍب افیضوا من حیث افاض الناس﴾كام خرجت الی الفضاء اك ٗبعنی الدفع  

                                       
 146: 4الكواكب الدرارم   1594
 272: 4عمدة القارم   1595
، دار الكتاب العريب، بّبكت، بدكف الطبع 278: 1شرح ادب الكاتب البن قتیبة، موىوب بن اٞبد،   1596

 خكالتاري
  570: 1فتح البارم البن حجر  ، 686: 2معجم ما ستعجم من ا٠باء البالد ك ا٤بواضع انظر:   1597
 199: 2سورة البقرة   1598
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رما٘ب ُب بعض كاف، ك قاؿ الكٗبعنی الوصوؿ ك الضمّب ُب يفضي اما الی الرسوؿ علیو السالـ اك الی ا٤ب
 ، 1599ا٣بطاب النسخ بلفظ

ة( مصغر الدكف نقیض الفوؽ ك يقاؿ ىو دكف ذاؾ ام قريب منو ك ا٤براد بالربيد ثى يػٍ كى الري  دً يٍ رً بى  نى يٍ كى قولو )دي 
اف الذم ينزؿ فیو الربيد بالركيثة میالف ك يقاؿ ا٤براد كاف الربيد ك الربيد القاصد ام بینو ك بْب ا٤بكم

 .)فانثنی( ام انعطف ك ماؿ 1600يقبالربيد سكة الطر 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أف النيب صلى ا علیو كسلم صلى ُب طرؼ تلعة من كراء »كأف عبد ا بن عمر، حدثو:  - 488
عند ذلك ا٤بسجد قرباف أك ثالثة، على القبور رضم من حجارة، عن ٲبْب العرج، كأنت ذاىب إٔب ىضبة 

 «الطريق عند سلمات الطريق بْب أكلئك السلمات
 كاف عبد ا يركح من العرج، بعد أف ٛبیل الشمس با٥باجرة، فیصلي الظهر ُب ذلك ا٤بسجد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
وف الالـ ك فتح العْب  ا٤بهملة ك ىي ارض عريضة مرتفعة يَبدد فیها كة( بفتح التاء ك سعى لٍ ؼ تػى )طرى 

وف الراء ىي قرية جامعة علی طريق كج( بفتح العْب ك سرٍ السیل ك ىي ٦بری ا٤باء من اعلی الوادم )العى 
و٘ب ا٤بسجد النبوم كرم: قاؿ السك، قاؿ الب1601ك بْب الركيثة اربعة عشر میالمكة من ا٤بدينة بینها 

 ، 1602علی ٟبسة امیاؿ  من العرج
وف الضاد ك ىي ا١ببل ا٤بنبسط علی كجو االرض، ك قاؿ ابو زيد كبفتح ا٥باء ك س’’ة( بى ضٍ قولو )الی ىى 

جبل خلق من صخرة  لكا٥بضبة من ا١بباؿ ما طاؿ ك اتسع ك انفرد، ك قاؿ صاحب العْب ا٥بضبة  
، ك قاؿ ُب ا١بامع ىي القطعة ا٤برتفعة من 1603بةل صخرة ضخمة صلبة كاسعة فهي ىضى ككاحدة ك  

                                       
 147: 4الكواكب الدرارم   1599
: 2منحة البارم بشرح البخارم  ،  273: 4عمدة القارم  ، 570: 1فتح البارم البن حجر انظر:   1600
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ثیب ُب االرتفاع ك كساء قلیلة النبات ك ُب ا٤بطالع ىي فوؽ ال٤ب، ك ُب  اجململ ىي ا1604اعلی ا١ببل
لعظیمة ك لیست بثابتة وف اك بالتحريك ك ىي ا٢بجارة البیض ك الصخرة اكم( بالسضى دكف ا١ببل )رى 

سر الالـ ُب ركاية ايب ذر ك االصیلي ككرضم ا٢بجارة جعل بعضها علی بعض )عند سلمات الطريق( ب
الصخرات، ك ُب ركاية الباقْب بفتحها الشجرات )بْب اكلئك السمرات( كتعلقو ٗبا قبلو ظاىر، ك ُب 

٤بسجد( ام الذم صلی فیو لك اذ)ُب  1605‘‘نسخة من اكلئك السلمات ك تعلقها ٗبا بعدىا ظاىر
 .عةرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك ىو طرؼ تػىلٍ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
د سرحات عن يسار أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم نزؿ عن»كأف عبد ا بن عمر، حدثو:  - 489

 «الطريق ُب مسیل دكف ىرشى، ذلك ا٤بسیل الصق بكراع ىرشى، بینو كبْب الطريق قريب من غلوة
 «يصلي إٔب سرحة ىي أقرب السرحات إٔب الطريق، كىي أطو٥بن»ككاف عبد ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ی( قاؿ شى رٍ حات( بالتحريك ٝبع سرحة ك قد مر ااها الشجر الضخمة العظیمة، قولو )دكف ىى رى )عند سى 

ك ا٭با  1606ابو عبید ىو جبل من بالد هتامة ك ىو ملتقی طريق الشاـ ك ا٤بدينة ُب ارض مستوية ىضبة
ی( ام شى رٍ ىى  اعً رى كنت بینهم مهارشة، قولو )بً اك٠بي ىرشی بو الف التهريش ىو االفساد بْب الناس ك  

 .ؿ الفقهاء الغلوة اربع مائة ذراعة( ك ىي مقدار رمیة السهم قاوى لٍ طرفها  )من غى 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف ينزؿ ُب ا٤بسیل الذم ُب »ن عمر، حدثو: كأف عبد ا ب - 490
أدٗب مر الظهراف، قبل ا٤بدينة حْب يهبط من الصفراكات ينزؿ ُب بطن ذلك ا٤بسیل عن يسار الطريق، 

 «كأنت ذاىب إٔب مكة، لیس بْب منزؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كبْب الطريق إال رمیة ٕبجر
أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف ينزؿ بذم طول، كيبیت »عبد ا بن عمر، حدثو:  كأف - 491

حٌب يصبح، يصلي الصبح حْب يقدـ مكة، كمصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ذلك على أكمة 
 «غلیظة، لیس ُب ا٤بسجد الذم بِب ٍب، كلكن أسفل من ذلك على أكمة غلیظة

                                       
، دار العلم للماليْب، بّبكت، الطبعة االكلٰی 356: 1ٝبهرة اللغة، ٧بمد بن ا٢بسن، ابو بكر، االزدم،   1604
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أف النيب صلى ا علیو كسلم استقبل فرضٍب ا١ببل الذم بینو »ثو: كأف عبد ا بن عمر، حد - 492
كبْب ا١ببل الطويل، ٫بو الكعبة، فجعل ا٤بسجد الذم بِب ٍب يسار ا٤بسجد، بطرؼ األكمة، كمصلى 
النيب صلى ا علیو كسلم أسفل منو على األكمة السوداء، تدع من األكمة عشرة أذرع أك ٫بوىا، ٍب 

 «ضتْب من ا١ببل الذم بینك كبْب الكعبةتصلي مستقبل الفر 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)مر الظهراف( ىو الوادم الذم تسمیو العامة بطن مر )ك من الصفراءات( ٝبع صفراء  ك ىي االكدية ك 
ك قیل  1607الظهراف، قولو )تنزؿ( بالفوقیة ام با٣بطاب لیوافق انت )بذم طوی( بالضم ا١بباؿ بعد مر

 ٍبىً ضى رٍ موضع ٗبكة ٯبوز صرفو ك عدمو )فػي  1610، ك ُب ركاية بذم الطوی1609، ك قیل بالفتح1608سركبال
 .1612، ك يقاؿ ٤بدخل النهر ايضا1611ا١ببل( الفرضة مدخل الطريق الی ا١ببل، ك قیل الشق ا٤برتفع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 أبواب سترة المصلي

 باب سترة اإلمام سترة من خلفو
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبید ا بن عبد ا بن  - 493

 بن عباس، أنو قاؿ: أقبلت راكبا على ٞبار أتاف، كأنا يومئذ قد ناىزت االحتالـ، عتبة، عن عبد ا
كرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي بالناس ٗبُب إٔب غّب جدار، فمررت بْب يدم بعض الصف »

 «فنزلت، كأرسلت األتاف ترتع، كدخلت ُب الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب  سَبة االماـ سَبة ٤بن خلفو
 ور كلمة غّب تقتضي موصوفنا ك ىنا لیس ٗبذ كك ا٤بطابقة ُب قولو )الی غّب جدار( الف  
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اما اف سَبة االماـ سَبة ٤بن خلفو  َبة كوف التقدير الی شئ غّب جدار ك بو ثبت السُّ كوف مقدرا فیكفی
تاب العلم ُب باب كور ُب  كالنو ٓب ينقل عن احد اف للمامومْب سَبة عالحدة، ك ىذا ا٢بديث بعینو مذ 

 .طلبة ىذا الزمافكصغّب فال تغفل  متی يصح ٠باع ال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إسحاؽ يعِب ابن منصور، قاؿ: حدثنا عبد ا بن ٭بّب، قاؿ: حدثنا عبید ا بن عمر،  - 494
أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف إذا خرج يـو العید أمر با٢بربة، »عن نافع، عن ابن عمر: 

 ، فمن ٍب اٚبذىا األمراء« كاف يفعل ذلك ُب السفرفتوضع بْب يديو، فیصلي إلیها كالناس كراءه، ك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یصلي الیها( ام فبة( ك ىي دكف الرمح عريض النصل ك يقاؿ ٥با العنزة ايضا، قولو )رٍ با٢بى  رمقولو )ا
یصلي النيب صلی ا علیو ك سلم الی ا٢بربة، ك فیو ا٤بطابقة )ك الناس( بالرفع عطف علی فاعل ف
یصلي، ك قولو )كراءه( منصوب علی الظرفیة ك ىو يطلق علی ا٣بلف ك االماـ ك ا٤براد ىنا االكؿ ام ف

 لك.ذ( تعلیلیة ام فمن اجل خلف النيب صلی ا علیو ك سلم، قولو )فمن ٍبى 
ا اخذكا ك اعلم  لك ٩با ركاه مسلم من حديث طلحة بن ذا ف ا٤بعترب ُب قدر طوؿ السَبة ذراع فصاعدن

عبید ا قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا جعلت بْب يديك مثل مٔوخرة الرحل فال يضرؾ 
ث ر شیخ االسالـ ُب مبسوطو من حديك، ك ا٤بعترب ُب غلظها قدر اصبع ٤با ذ 1613من ٲبر بْب يديك

، ك 1614ره اف مقدار العنزة طوؿ ذراع ُب غلظ اصبع ك الف تبدك للناظر ك ال توضعكجحیفة االٌب ذ 
فهو لیس بشئ ك يرده ما ركاه ابو داكد  1615قاؿ اصحابنا ا٢بنفیة ك ال ٱبط النو ال ٰبصل منو ا٤بقصود

لیجعل تلقاء م فكمن حديث حريث عن ايب ىريرة اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قاؿ اذا صلی احد 
 1616ط خطا ٍب ال يضره ما مر اماموطي خٍ ن معو عصا فلیى كب عصا فاف ٓب يكجهو شیئا فاف ٓب ٯبد فلینصً 

                                       
 499، رقم ا٢بديث: 358: 1صحیح مسلم   1613
 191: 1ا٤ببسوط للسرخسي   1614
، عآب الكتب، بّبكت، 88: 1ا٢بجة علی اىل ا٤بدينة، ٧بمد بن ا٢بسن، ابو عبد ا، الشیبا٘ب، انظر:   1615

: 1نحة السلوؾ ُب شرح ٙبفة ا٤بلوؾ، ٧بمود بن اٞبد، بدر الدين، العیِب، م ،ق  1403الطبعة الثالثة 
 ـ 2007 .ق  1428، كزارة االكقاؼ ك الشؤكف االسالمیة، قطر، الطبعة االكلٰی 162

، مسند 689رقم ا٢بديث:  كتاب الصالة، باب ا٣بط اذا ٓب ٯبد عصا،  ،183: 1سنن ايب داكد انظر:   1616
، كتاب اقامة 303: 1نن ابن ماجو سثرين من الصحابة، مسند ايب ىريرة، ، مسند ا٤بك355: 12اٞبد 
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، 1620ك غّبىم 1619ك ابن الصالح 1618ك مالك ك البغوم 1617یاف بن عیینةفك ضعفو الشافعي ك س
السنة اكلی  1621اقوؿ: الضعف غّب مانع ١بواز العمل بو ُب فضايل االعماؿ قاؿ ابن ا٥بماـ

، ك قاؿ 1623، ك قاؿ ا٢بافظ ُب بلوغ ا٤براـ ك ٓب يصب من زعم انو مضطرب بل ىو حسن1622باالتباع
 الشیخ عبد ا٢بق الدىلوم، ك قد قاؿ ٔبواز ا٣بط بعض ا٤بتاخرين من ا٤بشائخ ا٢بنفیة ايضا.

                                                                                                              
، رقم 125: 6، صحیح ابن حباف  943الصاله كالسنة فیها، باب ما يسَب ا٤بصلي، رقم ا٢بديث: 

  2361ا٢بديث: 
أخرجو أٞبد كابن ماجو , كصححو ابن حباف , كٓب يصب من زعم حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  

 [60 :1بلوغ ا٤براـ من أدلة األحكاـ ] ضطرب , بل ىو حسن.أنو م
ىو سفیاف بن عیینة، كلد بالكوفة ك نقلو ابوه الی مكة ككاف اماما عا٤با كرعا زاىدا حجة  :سفیاف بن عیینة  1617

ركی عن االعمش ك ايب الزناد ك ٧بمد بن  .ثبتا ٦بمعا علی صحة حديثة ك ركايتو ك حج سبعْب حجة
ك بن دينار كالزىرم ك غّب ىؤالء من اعیاف العلماء كركع عنو عبد الرزاؽ الصنعا٘ب كاالماـ ا٤بنكدر ك عمر 

]كفیات  .الشافعي ك ابن جريج ك ٧بمد بن اسحاؽ ك شعبة بن ا٢بجاج ك خلق كثّب، رضي ا عنهم
 [391: 2االعیاف 

ر ادث، الفقیو الشافعي؛ كاف ٕبرا ىو ابو ٧بمد ا٢بسْب بن مسعود، ا٤بعورؼ بالفراء البغوم، ا٤بفس :البغوم  1618
ُب العلـو ك اخذ الفقو عن القاضي حسْب بن ٧بمد ك ركی ا٢بديث ك درس ككاف ال يلقي الدرس اال علی 
الطهارة ك صنف كتبا كثّبا، منها كتاب شرح السنة ُب ا٢بديث ككتاب التهذيب ُب الفقو ك كتاب ا١بمع بْب 

توُب ُب شواؿ سنة عشر ك  .ٓب التنزيل ُب تفسّب القراف الكرٙبالصحیحْب ك كتاب ا٤بصابیح ك صنف معا
 [136: 2]كفیات االعیاف  .ٟبسمائة ك دفن ٗبقربة الطالقاف، كقربه مشهور ىنالك، رٞبو ا تعالیٰ 

ىو عثماف بن عبد الرٞبن، ابو عمرك، ا٤بعركؼ بابن الصالح، ا٤بلقب تقي الدين، الفقیو : ابن الصالح  1619
احد فضالء عصره ُب ا٢بديث كالتفسّب ك ما يتعلق بعلم ا٢بديث ك الفقو ك ا٠باء الرجاؿ ك  الشافعي؛ كاف

 [243: 3]كفیات االعیاف  .نقل اللغة ككانت لو مشاركة ُب فنوف عديدة
 291: 4عمدة القارم   1620
القاىرة صغّبا  ىو ٧بمد بن عبد الواحد، ابن ا٥بماـ، ا٢بنفي، كلد سنة تسعْب ك سبعمائة ك قدـ :ابن ا٥بماـ  1621

كحفظ عدة من ا٤بختصرات ك عرضها علی شیوخ عصره ٍب شرع ُب الطلب فقرا علی بعض اىل بلده بعد اف 
عاد الیها ٍب رجع الی القاىره كقرا علی علمائو ٍب سافر القدس ك قرا علی علمائو ك٠بع من حافظ بن حجر 

: 2]البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع  .كغّبه كٓب يكثر من علم الركاية ك تبحر ُب غّبه من العلـو
201] 

 408: 1فتح القدير البن ا٥بماـ    1622
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قبلة، ك سا كهیئة اراب، ك قیل قائما بْب  يدم ا٤بصلي الی الوف مقوم كك قد اختلفوا ُب ا٣بط فقیل ي’’
، قاؿ ابن بطاؿ السَبة عند العلماء سنة مندكب 1625قالو عیاض 1624قیل من جهة ٲبینو الی مشالو

)سَبة ا٤بامـو سَبة امامو( فال يضر ا٤بركر بْب يديو الف ا٤بامـو تعلقت   1627، ك قاؿ االهبرم1626الیها
ما كتف بفاٙبة امامو  كا٤بامـو فاٙبة لالماـ فلی 1628صالتو بصالة االماـ ك يعلم من ىذا القوؿ اف فاٙبة

تفي بسَبة امامو، قاؿ كال خالؼ اف السَبة مشركعة ُب موضعو ال يامن ا٤بركر بْب يديو ك ُب االمن كي
اف ُب كقوالف عند مالك ك الشافعي مشركعیتها مطلقنا لعمـو االحاديث ك الاها تصوف البصر قاؿ فاف  

ور، ك قاؿ ا٤بطرؼ ك ابن كابن عباس ا٤بذ الفضاء فهل يصلي الی غّب سَبة اجازه ابن القاسم ٢بديث 
انوا كك الشعيب ك ا٢بسن ااهم   1629ر عن عركة ك عطاء ك سآب ك القاسمكا٤باجشوف ال بد من سَبة ك ذ 

وف بْب يديو شئ كيصلوف ُب الفضاء الی غّب سَبة، ك قاؿ ٧بمد يستحب ٤بن يصلي ُب الصحراء اف ي
 .1630‘‘وىامثل عصا ك ٫بوىا فاف ٓب ٯبد يستَب بشجرة ك ٫ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
أف النيب »حدثنا أبو الولید، قاؿ: حدثنا شعبة، عن عوف بن أيب جحیفة، قاؿ: ٠بعت أيب:  - 495

عنزة، الظهر ركعتْب، كالعصر ركعتْب، ٛبر بْب يديو صلى ا علیو كسلم صلى هبم بالبطحاء كبْب يديو 
 «ا٤برأة كا٢بمار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قد مر اف طولو ما مر، ك كقولو ُب حديث ايب جحیفة )ك بْب يديو عنزة( ك ىي رمح صغّب ك ىي ا٢بربة  

یما بعد )ٛبر بْب فذا ا٢باؿ كعتْب اما حاؿ من الظهر اك بدؿ منو ك  كذراع )الظهر( مفعوؿ صلی ك ر 
                                                                                                              

، دار اطلس للنشر ك التوزيع، 60: 1بلوغ ا٤براـ من ادلة االحكاـ، اٞبد بن علي، ابن حجر، العسقال٘ب،   1623
 ـ 2000 .ق  1421الرياض، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة الثالثة 

 328: 9ذخّبة العقبی  ، 646: 2رقاة ا٤بفاتیح مانظر:   1624
 414: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم  ، 217: 4شرح النوكم علی مسلم انظر:   1625
 567: 2شرح البخاارم البن بطاؿ   1626
 العبارة الصحیحة ىكذا: سَبة االماـ سَبة للمامـو )الضیاءالكوثرم(  1627
 الماـ فاٙبة للمامـو )الضیاءالكوثرم(ىهنا ايضا العبارة الصحیحة ىكذا اف فاٙبة ا  1628
ىو القاسم بن ٧بمد بن ايب بكر الصديق، رضي ا عنو، ابو ٧بمد، كاف من سادات التابعْب ك  :القاسم  1629

احد الفقهاء السبعة با٤بدينة ككاف من افضل اىل زمانو، ركی عن ٝباعة من الصحابة ك ركی عنو ٝباعة من 
 [59: 4 ]كفیات االعیاف .كبار التابعْب

 277: 4عمدة القارم   1630
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ك فیو اف مركر ا٤براة ك ا٢بمار ال يقطع الصالة ك ىو قوؿ حفاظ الصحابة ك ’’يديو ا٤براة ك ا٢بمار( 
رمة يقطع الصالة كا٢بسن كع حوؿ ك ايب االحوص ككفقهائهم ك عامة العلماء، ك ركم عن انس ك م

لب كا٢بمار ك ا٣بنزير ك ا٤براة  ك الیهودم ك كرمة يقطع الصالة الكلب ك ا٢بمار ك ا٤براة ك عن عكال
ك  1631لب االسود ك غّبه ك حجة العامة ما ركاه البخارمكالنصرا٘ب ك اجملوسي، ك بعضهم فرقوا بْب ال

ك سلم يصلي ك انا معَبضة بْب يديو  اف رسوؿ  صلی ا علیو كعن عائشة قالت   1632مسلم
النو اذا ٓب  1634ك انا حائض 1633اعَباض ا١بنازة، ك قد ركم ىذا بوجوه منها فیو ك انا حذاءهك

اكلی، ك بوب ابو داكد ُب سننو باب من قاؿ ا٢بمار ال يقطع  1635تقطعها ا٤بعَبضة ٓب تقعطها ا٤بارة
ك ركم  عن الفضل بن عباس  ،1637لب ال يقطع الصالةكك بوب ايضا باب من قاؿ ال 1636الصالة

قاؿ اتانا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك ٫بن ُب بادية ك معو عباس فصلی ُب صحراء لیس بْب يديو 
، ك 1640‘‘ايضا 1639، ك اخرجو النسائي1638لكذلبة تعبثاف بْب يديو فما بإب كسَبة ك ٞبارة لنا ك  

و ىذه االشیاء ك ا٭با تقطع خشوعها قاؿ بعضهم: با١بمع بْب ىذه االحاديث اف اصل الصالة ال تقطع
ك مناجاهتا ك مواجهتها مع رب العا٤بْب الف ا٤بقصود من الصالة ىذه االمور ك اختالط النساء ك التقرب 

ما ُب ا٢بديث، ال كلب شیطاف  كمنهن ك الصحبة معهن مظنة االلتفات الی ما ىو ضد ىذه ا٢بالة ك ال
ثّبا ما يساند كلب ك ا٢بمار ايضا ٗبنزلة الشیطاف النو  كك السیما  االسود النو اقرب الی فساد ا٤بزاج 

                                       
 383، رقم ا٢بديث: 86: 1صحیح البخارم   1631
 512، رقم ا٢بديث: 366: 1صحیح مسلم   1632
 458: 1صحیح مسلم   1633
 513، رقم ا٢بديث: 367: 1صحیح مسلم  ، 379، رقم ا٢بديث: 85ً: 1صحیح البخارم انظر:   1634
 ال ا٤بارة .  1635
 190: 1سنن ايب داكد   1636
 191: 1داكد  سنن ايب  1637
 718، رقم ا٢بديث: 191: 1سنن ايب داكد   1638

 [521 :1خالصة األحكاـ ] ركاه أبو داكد بإسناد حسن.حكم ا٢بديث: قاؿ النوكم:  
 753، رقم ا٢بديث: 65: 2سنن النسائي   1639

 [(344/ 1األحكاـ الوسطى )] إسناده ضعیف.حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٣براط:  
 279: 4عمدة القارم   1640
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لك ٨بلة ٗبا ىو بصدده ك سیاٌب ُب االبواب االتیة ما ذوف رٔكيتو كره فتكبْب ظهرا٘ب بِب ادـ ك ينتشر ذ 
 يشفي قلبك ك ا اعلم.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قدر كم ينبغي أن يكون بین المصلي والسترة؟

، عن أبیو، عن سهل بن سعد،  - 496 حدثنا عمرك بن زرارة، قاؿ: أخربنا عبد العزيز بن أيب حاـز
 «كاف بْب مصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كبْب ا١بدار ٩بر الشاة»قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 وف بْب ا٤بصلي ك السَبةكم  ينبغي اف يكباب قدر  

م ذراع، قولو )بْب مصلی( كوف بفتح الالـ )ك بْب السَبة( ام قدر  كبصیغة اسم الفاعل، ك ٰبتمل اف ي
قاـ النيب اف بْب مى كعن سهل قاؿ   1641ما ُب ركاية ايب داكدك٤بقاـ الذم صلی فیو  بفتح الالـ ك ا٤براد ا

، ك قاؿ 1642رما٘ب ا٤براد با٤بصلی موضع القدـكصلی ا علیو ك سلم ك بْب القبلة ٩بر العنز، قاؿ ال
)بْب ا١بدار( ام جدار ا٤بسجد ٩با  1643‘‘لك موضع القدـ ك موضع السجود ايضاذيتناكؿ ’’العیِب 
اف ا٤بتاخر بتقدير قدر ك ٫بوه كاف تامة اك علی انو اسم  كبلة  )٩بر الشاة( ك ىو مرفوع علی اف  يلي الق

اف ك ا٠بها ٫بو قدر ا٤بسافة قاؿ ك السیاؽ كرما٘ب النصب علی انو خرب  كالظرؼ خربه ا٤بقدـ، ك اجاز ال
قائما ك حديث  افكقاؿ القرطيب اف بعض ا٤بشائخ ٞبل حديث ٩بر الشاة علی ما اذا  ’’، 1644يدؿ علیو

عبة جعل بینو ك بْب القبلة قريبا كبالؿ رضي ا تعالٰی عنو اف النيب صلی ا علیو ك سلم ٤با صلی فی ال
هملة ام ٓب يقدر[ مالك ُب ىذا حدا كمن ثالثة اذرع علی ما اذا ر 

ي
ع اك سجد قاؿ ك ٓب ٰبد ]با٢باء ا٤ب

ع من ٲبر بْب يديو ك قیده بعض الناس بشرب ك ن من دفكع فیو ك يسجد ك يتمكلك بقدر ما ير ذاال اف 
ر السفاقسي كاذرع ك بو قاؿ الشافعي ك اٞبد ك ىو قوؿ  عطاء ك اخركف بستة اذرع، ك ذ  اخركف بثالثة

                                       
 696، رقم ا٢بديث: 185: 1سنن ايب داكد   1641

 [ 278: 3قاؿ االلبا٘ب: اسنده صحیح على شرط الشیخْب. ]صحیح ايب داكد  
 152: 4الكواكب الدرارم   1642
 279: 4عمدة القارم   1643
 153: 4الكواكب الدرارم   1644
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، ك ُب مصنف ابن ايب  1645قاؿ ابو اسحاؽ رايت عبد ا بن مغفل يصلي بینو ك بْب القبلة ستة اذرع
 .1646‘‘شیبة بسند صحیح ٫بوه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كاف جدار ا٤بسجد »حدثنا ا٤بكي بن إبراىیم، قاؿ حدثنا يزيد بن أيب عبید، عن سلمة، قاؿ:  - 497

 «عند ا٤بنرب ما كادت الشاة ٘بوزىا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وف كاف يقـو ٔبنب ا٤بنرب فتكقولو )جدار ا٤بسجد عند ا٤بنرب( ك فیو ا٤بطابقة للَبٝبة النو علیو السالـ   
اف ام كشاة ٘بوزىا( خرب  ادت الكمسافة ما بینو ك بْب ا١بدار نظّب ما بْب ا٤بنرب ك ا١بدار، قولو )ما  

اف عند ا٤بنرب ك ىذه ٝبلة مستانفة جواب سٔواؿ كوف خرب  كادت الشاة ٘بوزىا، ك ٰبتمل اف يكمقدار ما  
الـ يدؿ كمقدر ام فما مقدار ا٤بسافة، قولو )٘بوزىا( الضمّب ا٤بنصوب راجع الی ا٤بسافة  الف سوؽ ال

 ر.كعلیو فال يلـز االضمار قبل الذ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إلى الحربة
أف النيب »حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن عبید ا، أخرب٘ب نافع، عن عبد ا بن عمر:  - 498

 «لي إلیهاصلى ا علیو كسلم كاف يركز لو ا٢بربة فیص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ربةباب الصالة الی ا٢بى 
ز( ام يغرض ُب كك قد مر ااها ىو الرمح الصغّب العريض النصل ك تقاؿ ٥با العنزىة ايضا ك طو٥با )ذراع ير 

 االرض.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إلى العنزة
حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا عوف بن أيب جحیفة، قاؿ: ٠بعت أيب، قاؿ:  - 499

با٥باجرة، فأٌب بوضوء، فتوضأ، فصلى بنا الظهر كالعصر، خرج علینا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم »
 «كبْب يديو عنزة كا٤برأة كا٢بمار ٲبركف من كرائها

                                       
 ع. كُب ىذه الركاية سبع اذر 2307، رقم ا٢بديث: 16: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب   1645
 280: 4عمدة القارم   1646
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حدثنا ٧بمد بن حاًب بن بزيع، قاؿ: حدثنا شاذاف، عن شعبة، عن عطاء بن أيب میمونة، قاؿ:  - 500
، تبعتو أنا كغالـ كمعنا كاف النيب صلى ا علیو كسلم إذا خرج ٢باجتو»٠بعت أنس بن مالك، قاؿ: 

 «عكازة أك عصا أك عنزة، كمعنا إداكة، فإذا فرغ من حاجتو ناكلناه اإلداكة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة الی العنزىة
 ا٥باجرة( ك ىي اشتداد ا٢بر عند الظهّبة ك ا٭با ٠بیت هبا الاهم يهجركف الطريقك قد مر تعريفها انفنا )ب

قاؿ ابن ’’لك الوقت )بوىضوء( بفتح الواك ك ىو ا٤باء الذم يتوضا بو، قولو )ٲبراف( ك ُب ركاية ٲبركف، ذُب 
ىذا كقع ُب التْب: فیو اطالؽ اسم ا١بمع علی التثنیة، ك قاؿ العیِب ك ىذا اكجىوي من غّبه الف مثل 

 داكة( ك ىي ا٤بطهرة.ة  اك عصا اك عنزة( زيمج )ك معنا اً ازى ك، قولو )عي 1647‘‘الـ الفصیحكال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب السترة بمكة وغیرىا
خرج رسوؿ »رب، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ا٢بكم، عن أيب جحیفة، قاؿ: حدثنا سلیماف بن ح - 501

ا صلى ا علیو كسلم با٥باجرة، فصلى بالبطحاء الظهر كالعصر ركعتْب، كنصب بْب يديو عنزة 
 ، فجعل الناس يتمسحوف بوضوئو« كتوضأ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب السَبة ٗبكة ك غّبىا

 ٍب اخرج عن ابن  1648اراد بو رد ما ترجم بو عبد الرزاؽ حیث قاؿ ال يقطع الصالة ٗبكة شئ’’
ثّب بن ا٤بطلب عن ابیو عن جده قاؿ رايت النيب صلی ا علیو ك سلم يصلي ُب كثّب بن  كجريج عن  

، ك اخرجو من ىذا الوجو ايضا اصحاب السنن ك رجالو 1649بینو ك بینهم سَبةا٤بسجد ا٢براـ لیس 
ذا كاف ابن جريج اخربنا بو ىكموثقوف اال انو معلوؿ فقد ركاه ابو داكد عن اٞبد عن ابن عیینة قاؿ  

، فاراد البخارم التنبیو 1650ن من بعض اىلي  عن جدمكثّبا فقاؿ لیس من ايب ٠بعتو ك لكفلقیت   

                                       
 281: 4عمدة القارم   1647
 35: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب   1648
 2388، 2387، رقم ا٢بديث: 35: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب   1649
،    758، رقم ا٢بديث: 67: 2، سنن النسائي، 2016،رقم ا٢بديث: 211: 2سنن ايب داكد انظر:   1650

  2959، رقم ا٢بديث: 235: 5
 [ 584: 1ا٢بديث: قاؿ ا٤بنذرم: ُب اسناده ٦بهوؿ. ]٨بتصر سنن ايب داكد للمنذرمحكم  
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لك ذ٢بديث ك اف ال فرؽ بْب مكة ك غّبىا ُب مشركعیة السَبة، ك استدؿ علی علی ضعف ىذا ا
ٕبديث ايب جحیفة ك اف ال فرؽ ُب منع ا٤بركر بْب يدم ا٤بصلي بْب مكة ك  غّبىا ك اغتفر بعض 

من  1651‘‘لك ُب ٝبیع مكةذْب دكف غّبىم للضركرة ك عن بعض ا٢بنابلة جواز فلك للطائذالفقهاء 
لو )ك نصب بْب يديو عنزىة( الواك ٤بطلق ا١بمع ال للَبتیب فال يلـز تاخّب نصب العنزة الفتح باختصار، قو 

انت للحاؿ فال يرد اصال الف ا٢باؿ قید لعامل ذم ا٢باؿ، كانت للعطف ك اف  كعن الصالة ىذا اذا  
عضائو ضوئو( بفتح الواك ك ا٤براد منو ا٤باء الذم فضل عن كضوء اك ا٤باء الذم يتقاطر من اقولو )بوى 

 .ظهرالشريفة حْب التوضي ك ىذا ىو اال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إلى األسطوانة
بْب أسطوانتْب، كرأل عمر: " رجال يصلي « ا٤بصلوف أحق بالسوارم من ا٤بتحدثْب إلیها»كقاؿ عمر: 

 سارية، فقاؿ: صل إلیها "فأدناه إٔب 
حدثنا ا٤بكي بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا يزيد بن أيب عبید، قاؿ: كنت آٌب مع سلمة بن األكوع  - 502

فیصلي عند األسطوانة الٍب عند ا٤بصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراؾ تتحرل الصالة عند ىذه 
 «لى ا علیو كسلم يتحرل الصالة عندىارأيت النيب ص»األسطوانة، قاؿ: فإ٘ب 

لقد رأيت  »حدثنا قبیصة، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن عمرك بن عامر، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 503
، كزاد شعبة، عن عمرك، عن « كبار أصحاب النيب صلى ا علیو كسلم يبتدركف السوارم عند ا٤بغرب

 أنس، حٌب ٱبرج النيب صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إٔب األسطوانة
لم كتی( علی صیغة ا٤بتي( ك ىو ا٢بديث الثالث من الثالثیات للبخارم، قولو )اٰ كقولو )حدثنا ا٤ب 

اف ُب مسجد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم كيدؿ علی انو   ىذا’’الواحد )اللٍب عند ا٤بصحف( 
انو  كاف ٜبة من عهد عثماف، ك عند مسلم يصلي كراء الصندكؽ ك  كموضع خاص للمصحف الذم  

 )يا ابا مسلم( ك ُب ركاية ٕبذؼ ا٥بمزة. 1652‘‘اف للمصحف صندكؽ يوضع فیوك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
  576: 1فتح البارم البن حجر   1651
 283: 4عمدة القارم   1652
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 باب الصالة بین السواري في غیر جماعة
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قاؿ: " دخل النيب  - 504

ككنت أكؿ الناس  صلى ا علیو كسلم البیت كأسامة بن زيد، كعثماف بن طلحة، كبالؿ فأطاؿ، ٍب خرج
 دخل على أثره، فسألت بالال: أين صلى؟ قاؿ: بْب العمودين ا٤بقدمْب"

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد ا بن عمر: " أف رسوؿ  - 505
یو، ا صلى ا علیو كسلم دخل الكعبة كأسامة بن زيد، كبالؿ، كعثماف بن طلحة ا٢بجيب فأغلقها عل

كمكث فیها، فسألت بالال حْب خرج: ما صنع النيب صلى ا علیو كسلم، قاؿ: جعل عمودا عن 
يساره، كعمودا عن ٲبینو، كثالثة أعمدة كراءه، ككاف البیت يومئذ على ستة أعمدة، ٍب صلى "، كقاؿ 

 «عمودين عن ٲبینو»لنا: إ٠باعیل، حدثِب مالك، كقاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة بْب السوارم بغّب ٝباعة
اف منفردنا فال كلك يقطع الصفوؼ ك تسوية الصف من اقامة الصالة ك اذا  ذك ا٭با قیده بغّب ٝباعة الف 

عن ٲبینو ك عمودا عن يساره(  فاف قیل: فعلی ىذا ال باس اف يصلي بْب ساريتْب، قولو )جعل عمودا 
وف االعمدة ٟبسة ال ستة؟ ك كيطابق قولو ك البیت يومئذو علی ستة اعمدة النو علی ىذا التقدير ت

 ا١بواب: اف العمود يشتمل ا٤بفرد ك التثنیة ك يدؿ علیو ركاية ا٠باعیل االتیة فقاؿ عمودين عن ٲبینو.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر، قاؿ: حدثنا أبو ضمرة، قاؿ: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أف  - 506
ظهره، فمشى إذا دخل الكعبة مشى قبل كجهو حْب يدخل، كجعل الباب قبل »عبد ا بن عمر، كاف 

حٌب يكوف بینو كبْب ا١بدار الذم قبل كجهو قريبا من ثالثة أذرع، صلى يتوخى ا٤بكاف الذم أخربه بو 
، قاؿ: كلیس على أحدنا بأس إف صلى ُب أم نواحي « بالؿ، أف النيب صلى ا علیو كسلم صلى فیو

 البیت شاء
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب
ن فیو كوف الصالة كقعت بْب السوارم لكثر بال ترٝبة ك ا٭با فصلو عما قبلو النو لیس فیو تصريح بكلال 

قولو )يتوخی( ، ك سقط لفظ باب من ركاية االصیلياف بینو ك بْب ا١بدار من ا٤بسافة كبیاف مقدار ما  
سر ا٥بمزة ك ُب ركاية اف يصلي مراد ابن عمر انو ال يشَبط ُب صحة كف صلی( بری ك يقصد )اً ام يتح
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لك اكلی ك ذاف الذم صلی فیو رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم بل موافقة كالصالة ُب البیت موافقة ا٤ب
 اف ٰبصل الغرض بغّبه.كاف  
مسعود ال تصفوا بْب االساطْب ك اٛبوا رىو انس ك قاؿ ابن كك اختلفوا ُب الصالة بْب السوارم ف’’

، ك اجازه ا٢بسن ك ابن سّبين ك سعید بن جبّب ك ابراىیم التیمي ك سويد بن علقمة، ك 1653الصفوؼ
راىة ك، ك اختلفوا ُب كجو ال1655‘‘اف كاسعناكره اذا  كك ا٭با ي 1654قاؿ مالك ال باس لضیق ا٤بسجد

 ١بن ا٤بٔومنْب ك ا اعلم.فقاؿ بعضهم النو يقطع الصفوؼ ك ركی بعضهم انو مصلی 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إلى الراحلة، والبعیر والشجر والرحل
ر، عن نافع، عن ابن حدثنا ٧بمد بن أيب بكر ا٤بقدمي، حدثنا معتمر، عن عبید ا بن عم - 507

، قلت: أفرأيت إذا ىبت « كاف يعرض راحلتو، فیصلي إلیها»عمر، عن النيب صلى ا علیو كسلم أنو 
ككاف ابن عمر « -أك قاؿ مؤخره  -كاف يأخذ ىذا الرحل فیعدلو، فیصلي إٔب آخرتو »الركاب؟ قاؿ: 

 رضي ا عنو يفعلو "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة الی الراحلة ك البعّب ك الشجر ك الرحل
انت ُب كبو ك رحلو علی النجابة ك ٛباـ ا٣بلق ك حسن النظر فاذا  كالراحلة الناقة اللٍب ٱبتارىا الرجل ٤بر ’’

اف اك انثی ك التاء فیها كرا  كوب النجیب ذ كالراحلة ا٤بر  1656مٝباعة االبل عرفت، ك قاؿ االزىر 
،ك البعّب يقاؿ ٤با دخل ُب ا٣بامسة ك الشجر معركؼ ك الرحل للبعّب اصغر من 1658‘‘ 1657للمبالغة

ور، ك ا٢بديث االٌب يدؿ  علی الصالة الی الراحلة ك الرحل كب علیو ك ىو الكالقتب ك ىو الذم ير 
اجیب عنو انو ا٢بق البعّب بالراحلة با٤بعنی ا١بامع بینهما، ك ٰبتمل اف فقط ال الی البعّب ك الشجر؟ 

وف اشار الی ما كرد ُب بعض طرقو فقد ركاه ابو خالد االٞبر  عن عبید ا بن عمر عن نافع بلفظ  كي

                                       
  3516، رقم ا٢بديث: 396: 2السنن الكربی للبیهقي   1653
 195: 1ا٤بدكنة   1654
 286: 4عمدة القارم   1655
االزىرم، ا٥بركم،الشافعي، اللغوم، االماـ ا٤بشهور ُب اللغة، كاف  ىو ٧بمد بن اٞبد، ابو منصور، :االزىرم  1656

 [334: 4]كفیات االعیاف  .فقیها كلكن غلبت علیو اللغة فاشتهر هبا
 6: 5هتذيب اللغة   1657
 164: 2عمدة القارم   1658
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ور ُب ك، ك اما الشجر فهو مذ 1659ذا ركاه ابو داكدكاف النيب صلی ا علیو ك سلم يصلی الی بعّب  ك
ینا انساف اال نائم اال رسوؿ  صلی ا في رضي ا تعالٰی عنو قاؿ لقد رايتنا يـو بدر ك ما حديث عل

باسناد حسن، ك ا٤بصنف  1660اف يصلي الی شجرة يدعو حتی اصبح  ركاه النسائيكعلیو ك سلم فانو  
اف ياخذ ك یصلي الیها ك ُب قولوفقاس ما بقي علی الرحل ك الراحلة مطابقتو ُب قولو يعرض راحلتو 

الـ كالظاىر انو  ’’ض( من التعريض ام ٯبعلها عرضا )افرايت( ام اخرب٘ب الرحل الی اخره، قولو )يعرِّ 
نافع ك ىو السائل ك ا٤بسئوؿ عنو ابن عمر، ك ُب ركاية اال٠باعیلي من طريق عبیدة بن ٞبید عن عبیدا 

فاف فاعل ياخذ ىو النيب صلی ا علیو  الـ عبید ا ك ا٤بسٔوؿ نافع فعلی ىذا ىو مرسلكبن عمر انو  
ت ك زالت عن موضعها يقاؿ ىب النائم كاب( ام ىاجت ك ٙبر كك سلم ك ٓب يدركو نافع )اذا ىبت الرِّ 

لو( من التعديل ام يقیمو تلقاء یعدٌ ف) 1662‘‘اب االبل اللٍب يسار علیهاك، ك الر 1661من نومو اذا قاـ
اف ابن عمر يفعلو( مقولة كب )ك  كاللٍب يستند الیو الرا  یجعلو سَبة )الی اخرتو( ك ىي ا٣بشبةفكجهو 

 ل من التعريض ك التعديل.كنافع ك الضمّب ل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة إلى السرير
یبة، قاؿ: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراىیم، عن األسود، عن حدثنا عثماف بن أيب ش - 508

لقد رأيتِب مضطجعة على السرير، فیجيء النيب صلى ا »عائشة، قالت: أعدلتمونا بالكلب كا٢بمار 
علیو كسلم، فیتوسط السرير، فیصلي، فأكره أف أسنحو، فأنسل من قبل رجلي السرير حٌب أنسل من 

 «٢باُب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
، كتاب الصالة، باب 94: 1، صحیح البخارم 692، رقم ا٢بديث: 184: 1سنن ايب داكد انظر:   1659

، كتاب الصالة، باب سَبة ا٤بصلي، 359: 1، صحیح مسلم 430ة ُب مواضع االبل، رقم ا٢بديث: الصال
، ابواب الصالة، باب ما جاء ُب الصالة إٔب الراحلة، رقم 183: 2، سنن الَبمذم 502رقم ا٢بديث: 

 352ا٢بديث: 
 حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 825، رقم ا٢بديث: 406: 1ربی للنسائي السنن الك  1660

 [580 :1فتح البارم البن حجر ] ركاه النسائي بإسناد حسنحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر:  
 

 135: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1661
 287: 4عمدة القارم   1662
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 باب الصالة الی السرير
اب السَبة فتامل، فالظاىر ىي النسخة االكلی بو ن لیس من اكباف ٯبعلو سَبة ك ُب نسخة علی السرير ل

ر منو انو صلی علی االرض متوجها الی كسطو ك ايضا یتوسط السرير، الظاىفك ايضا يدؿ علیها قولو 
ك ىذا ايضا ناظر الی انو  1663ره اف استقبلو ببد٘ب ُب الصالة ك ترٝبتوكحو( ام ا نِّ سى يرجحها، قولو )اف اي 

رىت اف تواجهو ُب الصالة فانسلت من قبل رجلي السرير، كصلی ا علیو ك سلم صلی علی االرض ف
لم ك( بصیغة ا٤بضارع ا٤بتسىلُّ نٍ لنسخة الثانیة ك قاال اف الی ٗبعنی علی، قولو )فىاى رما٘ب ك العیِب اكك رجح ال

 [.سًبړبالواحد ام فاخرج ٖبفیة اك برفق )من ٢باُب( ك ىو ما يلبسو  ا٤برء حالة النـو ك ترٝبتو ]
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: يرد المصلي من مر بین يديو
 «إف أىب إال أف تقاتلو فقاتلو»كرد ابن عمر: ُب التشهد كُب الكعبة، كقاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ا٤بصلي من مر بْب يديوباب لّبد 

وف الرد ُب كعبة( ىذا ٰبتمل اف يكبفتح الالـ ك ُب نسخة بدكف الالـ )ك رد ابن عمر ُب التشهد ك ُب ال
عة بدؿ ك ُب كوف ُب حالتْب، ك ُب ركاية ك ُب الر كعبة ُب حالة كاحدة، ك ٰبتمل اف يكالتشهد ك ُب ال

ره ُب كذ  1664‘‘واها ٧بل ا٤بزاٞبةكيغتفر فیها ا٤بركر لر لئال يتخیل انو كعبة بالذ كك ٚبصیص ال’’عبة كال
فیو ابو نعیم شیخ البخارم ُب  ’’عبة كر الكور بذ كالفتح، ك ٓب يرتض بو العیِب ك قد كصل االثر ا٤بذ 

عبة فال يدع احدا ٲبر بْب كیساف قاؿ رايت ابن عمر يصلي ُب الكتاب الصالة لو من طريق صاّب بن  ك
اف يقاتل علی صیغة ا٤بضارع ا٤بعلـو كه، قولو )اال اف يقاتلو قاتلو( فاف  قاؿ ام يرد 1665‘‘يديو يبادره

وف قاتلو علی صیغة ا٤باضي الغائب ا٤بعلـو ك الضمّب ا٤برفوع ُب يقاتل الی ا٤بار ك ا٤بنصوب الی كفی
وف قاتلو علی صیغة كاف تقاتلو علی صیغة ا٤بضارع ا٤بخاطب يكس يقاتل ك اف  كا٤بصلي ك ُب قاتلو بالع

مر ك نسخة ا٣بطاب موافقة لالثر الذم كصلو عبد الرزاؽ عن ابن عمر قاؿ ال تدع احدا ٲبر بْب اال
 .1666يديك ك انت تصلي فاف ابی اال اف تقاتلو فقاتلو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 ]چو ٨بامخ شم ده سره[  1663
  582: 1فتح البارم البن حجر   1664
 289: 4عمدة القارم   1665
 2325، رقم ا٢بديث: 20: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب    1666
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ثنا عبد الوارث، قاؿ: حدثنا يونس، عن ٞبید بن ىالؿ، عن أيب حدثنا أبو معمر، قاؿ: حد - 509
صاّب، أف أبا سعید، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم، ح كحدثنا آدـ بن أيب إياس، قاؿ: حدثنا 
سلیماف بن ا٤بغّبة، قاؿ: حدثنا ٞبید بن ىالؿ العدكم، قاؿ: حدثنا أبو صاّب السماف، قاؿ: رأيت أبا 

يـو ٝبعة يصلي إٔب شيء يسَبه من الناس، فأراد شاب من بِب أيب معیط أف ٯبتاز بْب سعید ا٣بدرم ُب 
يديو، فدفع أبو سعید ُب صدره، فنظر الشاب فلم ٯبد مساغا إال بْب يديو، فعاد لیجتاز، فدفعو أبو 
سعید أشد من األكٔب، فناؿ من أيب سعید، ٍب دخل على مركاف، فشكا إلیو ما لقي من أيب سعید، 

خل أبو سعید خلفو على مركاف، فقاؿ: ما لك كالبن أخیك يا أبا سعید؟ قاؿ: ٠بعت النيب صلى ا كد
إذا صلى أحدكم إٔب شيء يسَبه من الناس فأراد أحد أف ٯبتاز بْب يديو، فلیدفعو »علیو كسلم يقوؿ: 

 «فإف أىب فلیقاتلو فإ٭با ىو شیطاف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ذا االمرد )من االكلی( ام كط( ك ىو تصغّب االمعط ك ىو الذم ال شعر علیو ك  یٍ عى قولو )من بِب ايب مي 
من ا٤برة االكلی ك من الدفعة االكلی )فناؿ من ايب سعید( ام اصاب من عرضو ام شتم الشاب ابا 

، ك قیل ابن للولید 1667بن مركاف داكدىو  دخل الشاب علیو، قیل’’م سعید )ٍب دخل علی مركاف( ا
ن ال يالٙب قوؿ مركاف بعده مالك ك البن اخیك الف عقبة قتلو رسوؿ كبن عقبة، ك قیل الولید نفسو ك ل

، قولو 1668‘‘افراكافرا الف ا٤براد من االخوة ىي اخوة االسالـ ك ىو قتل  ك صلی ا علیو ك سلم  
، ك ُب 1670تبنا بالتسبیح اك باالشارةكك ُب   1669‘‘قاؿ القرطيب ام باالشارة ك لطیف ا٤بنع’’)فلیدفعو( 

ل كجو اال اف يقاتال ا٤بصلي ا٤بار )فلیقاتلو( ك)فاف ابی( ام امتنع ب 1671ركاية مسلم فلیدفع ُب ٫بره
لسالح ٤بخالفة مو اف يقاتلو بایما ىو اشد من ا٤برة االكلی، قاؿ القرطيب ك اٝبعوا علی انو ال يلزى فام ’’
لك لقاعدة االقباؿ علی الصالة ك االشتغاؿ هبا انتهی، كاطلق ٝباعة  من الشافعیة اف لو اف يقاتلو ذ

فقاؿ  1673ك اغرب الباجي 1672لك ُب القبس ك قاؿ ا٤براد با٤بقاتلة ا٤بدافعةذحقیقة ك استبعد ابن العريب 

                                       
تلقیح فهـو اىل االثر، عبد الرٞبن،  ، 2331، رقم ا٢بديث: 21: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب انظر:   1667

 ـ1997، شركة دار االرقم بن ايب االرقم، بّبكت، الطبعة االكلٰی، 470: 1ابن ا١بوزم، 
 582: 1فتح البارم البن حجر   1668
 291: 4عمدة القارم   1669
 217: 1بدائع الصنائع   1670
 505، رقم ا٢بديث: 362: 1صحیح مسلم   1671
 103: 3 كُب شرح موطا مال كا٤بسال  1672
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لم ُب الصالة ك ىو مبطل كنو يستلـز التك تعقب با 1674وف ا٤براد با٤بقاتلة اللعن ك التعنیفكٰبتمل اف ي
ن فعل الصحايب ٱبالفو ك ىو كوف اراد انو يلعنو داعیا ال ٨باطبنا لكن اف يكٖبالؼ الفعل الیسّب ك ٲب

ادری با٤براد، ك قد ركاه اال٠باعیلي بلفظ فاف ابی فلیجعل يده ُب صدره ك يدفعو كىو صريح ُب الدفع 
اف ا٤براد با٤بقاتلة دفع اشد من الدفع االكؿ ك ما تقدـ عن ابن عمر بالید، ك نقل البیهقي عن الشافعي 

ك غّبه  االتفاؽ علی  1676ك نقل ابن بطاؿ’’، 1675‘‘يقتضي اف ا٤بقاتلة ا٭با تشرع اذا تعینت ُب دفعو
لك اشد ُب الصالة من ذثّب ُب مدافعتو الف كانو لیدفعو ك ال العمل الكانو ال ٯبوز لو ا٤بشي من م

ه الف فیو اعادة للمركر، ك دٌ ذىب ا١بمهور الی انو اذا مر ك ٓب يدفعو فال ينبغي لو اف يري ، ك 1677‘‘ا٤بركر
ن ٞبلو علی ما اذا رده فامتنع ك ٛبادی كلك ك ٲبذعن ابن مسعود ك غّبه اف لو  1678ركی ابن ايب شیبة

فع بل صرح ال حیث يقصر ا٤بصلي ُب الرد، ك قاؿ النوكم ال اعلم حدا من الفقهاء قاؿ بوجوب ىذا الد
ك اتفقوا علی انو اف دفعو ٗبا ٯبوز ’’انتهی، ك قد صرح بوجوبو اىل الظاىر   1679اصحابنا بانو مندكب

لك الدفع فال قود علیو النو يندرء بالشبهة، كاختلفوا ُب الدية فقاؿ ابن شعباف علیو ذدفعو فهلك من 
، قولو )فا٭با ىو شیطاف( 1680‘‘لتْبره ابن اكاملة، ك قیل ىي علی عاقلتو، كقیل ىدر ذ كالدية ُب مالو  

ما ُب كفعل الشیطاف، ك ايضا اطلق الشیطاف علی ا٤بتمرد من االنس  كىذه مبالغة ُب التشبیو الف فعلو  
ك  1682لك ك ٰبركو الیوذك قیل معناه اف الشیطاف ٰبملو علی  1681 قولو تعالی ]شیاطْب االنس ك ا١بن[

                                                                                                              
ىو سلیماف بن خلف، ابو الولید، الباجي، االندلسي، ا٤بالكي، كاف من علماء االندلس ك  :الباجي  1673

كة مع ايب ذر ا٥بركم ثالثة اعواـ ك حج فیها اربع حفاظها، سكن شرؽ االندلس ك رحل الی ا٤بشرؽ فاقاـ ٗب
كمولده سنة ثالث ك  .حجج ٍب رحل الی بغداد فاقاـ هبا كدرس الفقو كقرء ا٢بديث كلقي هبا سادة العلماء

 [408: 2]كفیات االعیاف  .اربعمائة ك توُب سنة اربع ك سبعْب ك اربعمائة
 275: 1ا٤بنتقی شرح ا٤بوطا   1674
 583: 1بن حجر فتح البارم ال  1675
 136: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1676
 292: 4عمدة القارم   1677
 2908، رقم ا٢بديث: 252: 1مصنف ابن ايب شیبة   1678
 223: 4شرح النوكم علی مسلم   1679
 292: 4عمدة القارم   1680
 112: 6سورة االنعاـ   1681
 188: 1معآب السنن    1682
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ا ٲب ك ’’، 1683ر بْب يديو فاف ابی فلیقاتلو فاف معو القرينئويده حديث ابن عمر عند مسلم ال يدع احدن
 .1684‘‘ما ٱبطر الشیطاف بْب ا٤بصلي ك قلبوكقیل معناه ا٭با ىو فعل الشیطاف لشغل قلب ا٤بصلي  

 .وف شیطانناكال٠باء الف ا٤بار ادمي كلد من ادمیْب يستحیل اف يم للمعا٘ب ال لكك يستفاد منو اف ا٢ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إثم المار بین يدي المصلي
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب النضر مؤب عمر بن عبید ا، عن  - 510

: ماذا ٠بع من رسوؿ ا صلى ا علیو بسر بن سعید، أف زيد بن خالد، أرسلو إٔب أيب جهیم يسألو
لو يعلم ا٤بار »كسلم ُب ا٤بار بْب يدم ا٤بصلي؟ فقاؿ أبو جهیم: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

قاؿ أبو النضر: ال « بْب يدم ا٤بصلي ماذا علیو، لكاف أف يقف أربعْب خّبا لو من أف ٲبر بْب يديو
 أك سنةأدرم، أقاؿ أربعْب يوما، أك شهرا، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إٍب ا٤بار بْب يدم ا٤بصلي

ك ُب ركاية ابن ماجو قاؿ ’’قولو )ما ذا علیو( ام من االٍب ك ا٣بطیئة، قولو )اف يقف اربعْب خّب لو( 
ا اك ساعة یاف ك الفس اربعْب خريفا ك  1686، ك ُب ركاية البزار1685ادرم اربعْب سنة اك شهرنا اك صباحن

م مالو ُب اف كُب صحیح ابن حباف عن ايب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم لو يعلم احد 
، ك 1687ىااف الف يقـو مائة عاـ خّبا لو من ا٣بطوة اللٍب خطاكٲبر بْب يدم اخیو معَبضنا ُب الصالة  

ُب االكسط للطربا٘ب عن  عبد ا بن عمرك مرفوعنا اف الذم ٲبر بْب يدم ا٤بصلي عمدا يتمنی يـو 
، ك ُب ا٤بصنف عن عبد ا٢بمید عامل عمر بن عبد العزيز قاؿ رسوؿ  1688القیامة انو شجرة يابسة

                                       
 506، رقم ا٢بديث: 363: 1صحیح مسلم   1683
 291: 4القارم  عمدة  1684
 944، رقم ا٢بديث: 304: 1سنن ابن ماجو   1685
 239: 9مسند البزار   1686

 [61 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] ركاه البزار كرجالو رجاؿ الصحیححكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
 2365، رقم ا٢بديث: 130: 6صحیح ابن حباف   1687

. د صحیح، كابن خزٲبة، كابن حباف ُب صحیحیهماركاه ابن ماجو بإسناحكم ا٢بديث: قاؿ ا٤بنذرم:  
 [377 :1الَبغیب كالَبىیب للمنذرم ت عمارة ]

، رقم ا٢بديث: 57: 13، ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب 1928، رقم ا٢بديث: 262: 2ا٤بعجم االكسط انظر:   1688
140  
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فخذه ك ال ٲبر بْب  سركصلی ا علیو ك سلم لو يعلم ا٤بار بْب يدم ا٤بصلي ماذا علیو الحب اف ين
اف يقـو حوال خّب لو من مركره، ك قاؿ  ك، ك قاؿ ابن بطاؿ قاؿ عمر رضي ا تعالٰی عنو ل1689يديو

 من العیِب ٕبذؼ يسّب،   1691‘‘ 1690اف اف ٱبسف بو خّبا لو من اف ٲبر بْب يديوكعب االحبار لك
ذا ُب ركاية الثورم ك ابن ك قولو )قاؿ ابو النضر( مقوؿ مالك النو ثابت ُب ا٤بوطا من ٝبیع الطرؽ ك

مة ُب اسرار اربعْب مفوضة الی رام الشارع كك ا٢ب’’عیینة )قاؿ( فاعلو بسر ك ىو الظاىر اك رسوؿ ا، 
اطوار كل طور باربعْب  كماؿ  كلك الف الغالب ُب اطوار االنساف اف ا ذوف كعلیو السالـ، ك ٰبتمل  اف ي

عدؿ االنساف ُب اربعْب سنة ٍب االربعْب اصل ٝبیع االعداد ما كل طور منها باربعْب يوما  كالنطفة فاف  
ل الی عشرة كثّب ضوعف  كالف  اجزاءه ىي عشرة ك من العشرات ا٤بات ك منها االلوؼ فلما اريد الت

مة ُب ٚبصیص ا٤بائة ُب حديث ابن حباف انو قید با٤بائة بعد التقیید ك، ك ا٢ب1692رما٘بكامثالو قالو ال
ذا ُب كتعظیم االمر علی ا٤بار الف ا٤بقاـ مقاـ زجر ك ٚبويف ك تشديد    باالربعْب للزيادة ُب

قالو العیِب،  1694‘‘ك ا٤بائة كسط بالنسبة الی العشرات ك االلوؼ ك خّب االمور اكسطها 1693الطحاكم
ك االكلی عندم ُب امثاؿ ىذه االمور التوقف ك التفويض الی علم الشارع علیو السالـ، ك فیو اف ا٤بركر 

ب االٍب، ك فیو طلب العلم ك االرساؿ الجلو، ك فیو قبوؿ خرب كا٤بصلي مذمـو ك فاعلو مرت بْب يدم
 الواحد.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب استقبال الرجل صاحبو أو غیره في صالتو وىو يصلي
كإ٭با ىذا إذا اشتغل بو فأما إذا ٓب يشتغل فقد قاؿ زيد بن « الرجل كىو يصلي أف يستقبل»ككره عثماف: 

 «ما بالیت إف الرجل ال يقطع صالة الرجل»ثابت: 

                                                                                                              
٦بمع الزكائد ] ن ترٝبو.ركاه الطربا٘ب ُب الكبّب كاألكسط كفیو من ٓب أجد محكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  

 [61 :2كمنبع الفوائد 
 2911، رقم ا٢بديث: 253: 1مصنف ابن ايب شیبة   1689

 [364 :11سلسلة األحاديث الضعیفة كا٤بوضوعة كأثرىا السیئ ُب األمة حكم ا٢بديث: منكر ] 
 138: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1690
 293: 4عمدة القارم   1691
 163: 4الكواكب الدرارم   1692
 87، رقم ا٢بديث: 84: 1شرح مشكل االثار   1693
 294: 4عمدة القارم   1694
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب استقباؿ الرجل الرجل ك ىو يصلي

رما٘ب  علی كقالو العیِب ك اقتصر ال 1695تقبل الرجل( اما بصیغة ا٤بعلـو اك اجملهوؿقولو )اف يس
ف ا٤بصلي عن ا٣بشوع ك حضور كراىة  كالـ البخارم الف علة الك)ك ىذا اشتغل بو( من   1696اجملهوؿ

سر اف كالقلب ك اما اذا ٓب يشغلو فال باس بو ك استدؿ بقوؿ زيد بن ثابت االنصارم )اف الرجل( ب
 مستانفة علة لعدـ ا٤بباالة.الاها 

اف ابن عمر اذا ٓب ٯبد سبیال  الی سارية كرىوف استقبالو بوجهو، ك قاؿ نافع  كثر العلماء يكاعلم اف ا ’’
، 1697‘‘وف الرجل سَبة للمصليكا٤بسجد قاؿ ٕب كًؿ ظهرؾ، ك ىو قوؿ مالك، ك قاؿ ابن سّبين ال ي

اف جالسنا، كلی، ك قاؿ ا٢بسن ك قتادة يسَبه اذا  ك ذىب طائفة الی اف الرجل يسَب الی الرجل اذا ص’’
انوا ك، ك ركم عن ابن جبّب قاؿ اذا  1698‘‘ك عن ا٢بسن يسَبه ك ٓب يشَبط ا١بلوس ك ال تولیة الظهر

یوف ك االكزاعي ك الثورم الصالة خلف فو كركف ا فال باس بو، ك قاؿ ابن بطاؿ اجازه الكيذ 
لم  اال بعد ا١بمعة، ك عن كبن عمر ال يستقبل من يتاف اكرىو ابن مسعود ك  كك  ’’ 1699ا٤بتحدثْب

لك، ك ذیف ُب فمالك ال باس اف يصلي الرجل الی ظهر الرجل ك اما الی جنبو فال ك ركم عنو التخ
 .1700‘‘وف كاسعناكقاؿ ال تصلوا الی ا٤بتحلقْب الف بعضهم يستقبلو قاؿ ك  ارجو  اف ي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إ٠باعیل بن خلیل، حدثنا علي بن مسهر، عن األعمش، عن مسلم يعِب ابن صبیح،  - 511

عن مسركؽ، عن عائشة، أنو ذكر عندىا ما يقطع الصالة، فقالوا: يقطعها الكلب كا٢بمار كا٤برأة، 
لنيب صلى ا علیو كسلم يصلي، كإ٘ب لبینو كبْب القبلة، كأنا لقد رأيت ا»قالت: لقد جعلتمونا كالبا، 

كعن األعمش، عن « مضطجعة على السرير، فتكوف ٕب ا٢باجة، فأكره أف أستقبلو، فأنسل انسالال
 إبراىیم، عن األسود، عن عائشة ٫بوه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 295: 4عمدة القارم   1695
 164: 4الكواكب الدرارم   1696
 296: 4عمدة القارم   1697
 295: 4عمدة القارم   1698
 139: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1699
 295: 4عمدة القارم   1700



359 
 

 م قطع الصالة )ك انا كالب ُب حكالكالبا( مبالغة ُب التشبیو ام  كقولو )لقد جعلتمونا   
لك ٓب يضر ذثر من شغلو بالرجل ك مع كانت ُب قبلتو ا كاف شغل ا٤بصلي با٤براة اذا  كمضطجة( ٤با  

وف كاكلی اف ال ت لك صالة الرجل الی الرجلذكصالتو  صلی ا علیو ك سلم النو غّب مشتغل هبا ف
اف بْب يدم ا٤بصلي ك تنحی من كلم الواحد، ك فیو اف من  كانسالال( بصیغة ا٤بت لُّ سى نٍ ركىة، قولو )فاى كم

وف اٜبا، فتامل )ك عن االعمش عن ابراىیم( عطف علی االسناد الذم قبلو اراد التنبیو كبْب يديو ال ي
دين الی عائشة: احدٮبا عن مسلم عن علی اف علي بن مسهر ركی ىذا ا٢بديث عن االعمش باسنا

مسركؽ عن عائشة، ك االخر: عن ابراىیم عن االسود عن عائشة، قولو )٫بوه( يقتضي ا٤بشاركة ُب اصل 
 یما سبق.فلیهما، ك قد مر كا٤بعنی ا٤بقصود ك لفظ ا٤بثل يقتضي ا٤بشاركة ُب اللفظ ك ا٤بعنی  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة خلف النائم
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا ىشاـ، قاؿ: حدثِب أيب، عن عائشة، قالت:  - 512

كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي كأنا راقدة معَبضة على فراشو، فإذا أراد أف يوتر أيقظِب »
 «فأكترت

 طوع خلف المرأةباب الت
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب النضر مؤب عمر بن عبید ا، عن أيب  - 513

كنت أناـ بْب يدم »سلمة بن عبد الرٞبن، عن عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، أاها قالت: 
فقبضت رجلي، فإذا قاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كرجالم ُب قبلتو، فإذا سجد غمز٘ب، 

 ، قالت: كالبیوت يومئذ لیس فیها مصابیح« بسطتهما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
امهم متحدة اال ما خصصو كام ٘بوز ٢بديث الباب ك الرجاؿ ك النساء اح باب الصالة خلف النائم

ا جاز خلف النائمة جازت خلف النائم، اك نقوؿ اذا جازت خلف النائمة فباالكلی اف ٘بوز الشرع فاذ
اف اك انثی فال يرد عدـ كرا  كخلف النائم ٤با مر انفنا، اك ا٤براد من النائم الشخص النائم ك ىو اعم ذ 

ید فضارع تاف اذا دخلت علی ا٤بكتب الصرؼ اف  كاف النيب صلی ا علیو ك سلم( ك ُب  كا٤بطابقة )
 االستمرار.
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ك ال يعارضو حديث ابن ماجو عن ابن ’’ 1701ك يستفاد من ا٢بديث: اف الصالة خلف النائم جائزة
عباس رضي ا تعالٰی عنو قاؿ اف النيب صلی ا علیو ك سلم قاؿ ال تصلوا خلف النائم ك ال 

لها كاىیة، ك ك عبركم ىذا ا٢بديث من غّب كجو عن ٧بمد بن كقاؿ  1703الف ابا داكد 1702ا٤بتحدث
ك ال يعارضو  1704قاؿ ا٣بطايب ىذا ا٢بديث ال يصح عن النيب صلی ا علیو ك سلم لضعف سنده

ره العیِب، ك ُب كذ   1705‘‘حديث ابن عمر ك ايب ىريرة ٫بو حديث ابن عباس ايضا الاهما كاىیاف ايضا
 .لنـوا٢بديث ايقاظ النائم للطاعة،  ك فیو الوتر بعد ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من قال: ال يقطع الصالة شيء
حدثنا عمر بن حفص بن غیاث، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا األعمش، قاؿ: حدثنا  - 514

عائشة، ذكر  إبراىیم، عن األسود، عن عائشة، ح قاؿ: األعمش، كحدثِب مسلم، عن مسركؽ، عن
لقد رأيت »عندىا ما يقطع الصالة الكلب كا٢بمار كا٤برأة، فقالت: شبهتمونا با٢بمر كالكالب، كا 

النيب صلى ا علیو كسلم يصلي كإ٘ب على السرير بینو كبْب القبلة مضطجعة، فتبدك ٕب ا٢باجة، فأكره 
 «وأف أجلس، فأكذم النيب صلى ا علیو كسلم، فأنسل من عند رجلی

حدثنا إسحاؽ بن إبراىیم، قاؿ: أخربنا يعقوب بن إبراىیم بن سعد، قاؿ: حدثِب ابن أخي  - 515
ابن شهاب، أنو سأؿ عمو عن الصالة، يقطعها شيء فقاؿ ال يقطعها شيء، أخرب٘ب عركة بن الزبّب، أف 

لم يقـو فیصلي لقد كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كس»عائشة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، قالت: 
 «من اللیل، كإ٘ب ٤بعَبضة بینو كبْب القبلة على فراش أىلو

                                       
 140: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1701
ثنا ٧بمد بن إ٠باعیل قاؿ: حدثنا زيد بن ا٢بباب قاؿ: حدثِب أبو ا٤بقداـ، عن ٧بمد بن  حدنص الركاية:    1702

]انظر:  «اهى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم أف يصلى خلف ا٤بتحدث كالنائم»كعب، عن ابن عباس، قاؿ 
 [694، رقم ا٢بديث: 185: 1سنن ايب داكد  ، 959، رقم ا٢بديث: 308: 1سنن ابن ماجو 

كأخرجو ابن ماجة ُب إسناده: رجل ٦بهوؿ. كقاؿ ا٣بطايب: ىذا ا٢بديث ال ديث: قاؿ ا٤بنذرم: حكم ا٢ب 
، لضعف سنو. كبسط القوؿ فیو. كالطريق الٍب خرجو هبا ابن ماجة، -صلى اللمو علیو كسلم-يصح عن النيب 

 [208 :1لمنذرم ٨بتصر سنن أيب داكد ل] فیها أبو ا٤بقداـ ىشاـ بن زياد البصرم، كال ٰبتج ٕبديثو.
 1485، رقم ا٢بديث: 78: 2سنن ايب داكد   1703
 186: 1معآب السنن   1704
 297: 4عمدة القارم   1705
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من قاؿ: ال يقطع الصالة شيء

حث مستوفنی فال حاجة الی قولو )فانسل( ام امضي ٖبفیة ك رفق ك تافو ك تدريج ك قد مر ىذا الب
 .رراكالت
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إذا حمل جارية صغیرة على عنقو في الصالة
بن  حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن عامر بن عبد ا بن الزبّب، عن عمرك - 516

أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يصلي كىو حامل »سلیم الزرقي، عن أيب قتادة األنصارم، 
أمامة بنت زينب بنت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، كأليب العاص بن ربیعة بن عبد مشس فإذا سجد 

 «كضعها، كإذا قاـ ٞبلها
 باب إذا صلى إلى فراش فیو حائض

ارة، قاؿ: أخربنا ىشیم، عن الشیبا٘ب، عن عبد ا بن شداد بن ا٥باد، قاؿ: حدثنا عمرك بن زر  - 517
كاف فراشي حیاؿ مصلى النيب صلى ا علیو كسلم، فرٗبا »أخربتِب خالٍب میمونة بنت ا٢بارث، قالت: 

 «كقع ثوبو علي كأنا على فراشي
نا الشیبا٘ب سلیماف، حدثنا حدثنا أبو النعماف، قاؿ: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قاؿ: حدث - 518

كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي كأنا إٔب جنبو »عبد ا بن شداد، قاؿ: ٠بعت میمونة، تقوؿ: 
كزاد مسدد، عن خالد، قاؿ: حدثنا سلیماف الشیبا٘ب، كأنا « نائمة، فإذا سجد أصابِب ثوبو كأنا حائض

 حائض
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  باب إذا ٞبل جارية صغّبة على عنقو ُب الصالة
ثّب ُب الصالة مفسد ٥با دكف القلیل منو، ك كقولو )فاذا سجد كضعها ك اذا قاـ ٞبلها( اعلم اف العمل ال

لبیاف ا١بواز، اك الاهم يئدكف  ثّب ما يقع بعمل الیدين  ك ىذا العمل قلیل ال يفسدىا ك ا٭با فعلوكال
البنات ففعلو صلی ا علیو ك سلم شفقة علیهن، ك قاؿ ابو عمرك ك لعل ىذا نسخ بتحرٙب العمل ك 

اف قبل بدر عند كاالشتغاؿ بالصالة، ك رد ىذا باف قولو صلی ا علیو ك سلم اف ُب الصالة لشغال  
بنتها رضي ا تعالٰی عنهما الی ا٤بدينة بعد بدر،  قدـك عبد ا بن مسعود من ا٢ببشة ك قدـك زينب ك

ك ايضا ال يلـز النسخ ٗبجرد االحتماؿ، ك قاؿ بعضهم: ىذا جائز ُب النفل دكف الفرض ك رسوؿ  
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متنفل ك ىذا ايضا ال يصح ٤با ركی ابو داكد عن ايب قتادة قاؿ بینما ٫بن ننتظر رسوؿ  صلی ا علیو 

ر اك العصر ك قد دعاه بالؿ اذ خرج الینا ك امامة بنت ايب العاص بنت ابنتو ك سلم للصالة ُب الظه
ااها الذم ىي فیو كعلی عنقو فقاـ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ُب مصاله ك قمنا خلفو ك ىي ُب م

ع ك كع اخذىا فوضعها ٍب ر كربنا قاؿ حتی اذا اراد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اف ير كرب فكقاؿ ف
ااها فما زاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم كد حتی اذا فرغ من سجوده ٍب قاـ اخذىا فردىا ُب مسج

، فهذا ا٢بديث يدؿ علی 1706عة حتی فرغ من صالتو صلی ا علیو ك سلمكل ر كلك ُب  ذيصنع هبا 
نیع من وف ىذا الصكيشبو اف ي’’انو ُب الفرض ٝباعة، ك ىذا ا٢بديث يرد قوؿ ا٣بطايب ايضا حیث قاؿ 

رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ال عن قصدو ك تعمدو لو ُب الصالة فلعل الصبیة لطوؿ ما الفتو ك اعتادتو 
انت تتعلق بو حتی تالبسو ك ىو ُب الصالة فال يدفعها عن نفسو ك ال كمن مالبستو ُب غّب الصالة  

لها يدؿ علی اف ىذا الف حديث البخارم فاذا سجد كضعها ك اذا قاـ ٞب 1707‘‘يبعدىا الی اخره
الفعل منو صلی ا علیو ك سلم من قصد ك تعمد فاالكلی ما قلنا بانو عمل قلیل غّب متواؿ ال تفسد بو 

ونو ُب كالصالة الف االدمي طاىر ك ثیاب االطفاؿ ك اجسادىم طاىرة ك ما ُب ا١بوؼ فهو معفو عنو ل
 معدتو.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: ىل يغمز الرجل امرأتو عند السجود لكي يسجد؟
حدثنا عمرك بن علي، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا عبید ا، قاؿ: حدثنا القاسم، عن  - 519

ا صلى ا علیو لقد رأيتِب كرسوؿ »عائشة رضي ا عنها، قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب كا٢بمار 
 «كسلم يصلي كأنا مضطجعة بینو كبْب القبلة، فإذا أراد أف يسجد غمز رجلي، فقبضتهما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ي يسجدكعند السجود لز الرجل امراتو غمً باب ىل يى 

 ل للحنفیة باف مس ا٤براة غّب ناقض للطهارة.ك ُب حديث الباب دلی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 920، رقم ا٢بديث: 242: 1سنن ايب داكد   1706

ُب إسناده: ٧بمد بن إسحاؽ بن يسار، كقد أثُب علیو غّب كاحد، كتكلم فیو حكم ا٢بديث: قاؿ ا٤بنذرم:  
 [265 :1 داكد للمنذرم ٨بتصر سنن أيب] غّب كاحد.

 421: 1اعالـ ا٢بديث   1707
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 باب المرأة تطرح عن المصلي، شیئا من األذى
رائیل، حدثنا أٞبد بن إسحاؽ السورمارم، قاؿ: حدثنا عبید ا بن موسى، قاؿ: حدثنا إس - 520

عن أيب إسحاؽ، عن عمرك بن میموف، عن عبد ا، قاؿ: بینما رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قائم 
يصلي عند الكعبة كٝبع قريش ُب ٦بالسهم، إذ قاؿ قائل منهم: أال تنظركف إٔب ىذا ا٤برائي أيكم يقـو 

حٌب إذا سجد كضعو بْب   إٔب جزكر آؿ فالف، فیعمد إٔب فرثها كدمها كسالىا، فیجيء بو، ٍب ٲبهلو
كتفیو، فانبعث أشقاىم، فلما سجد رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كضعو بْب كتفیو؟ كثبت النيب صلى 
ا علیو كسلم ساجدا، فضحكوا حٌب ماؿ بعضهم إٔب بعض من الضحك، فانطلق منطلق إٔب فاطمة 

 علیو كسلم ساجدا حٌب ألقتو عنو، ، فأقبلت تسعى كثبت النيب صلى ا-كىي جويرية  -علیها السالـ 
اللهم علیك بقريش، »كأقبلت علیهم تسبهم، فلما قضى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم الصالة، قاؿ: 

اللهم علیك بعمرك بن ىشاـ، كعتبة بن ربیعة، »، ٍب ٠بى: « اللهم علیك بقريش، اللهم علیك بقريش
قاؿ عبد ا: « ف، كعقبة بن أيب معیط كعمارة بن الولیدكشیبة بن ربیعة، كالولید بن عتبة، كأمیة بن خل

فوا لقد رأيتهم صرعى يـو بدر، ٍب سحبوا إٔب القلیب، قلیب بدر، ٍب قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو 
 «كأتبع أصحاب القلیب لعنة»كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ا٤براة تطرح عن ا٤بصلي شیئا من االذی

ر ىذا الباب قبل باب الغسل بقولو  باب اذا القی علی ظهر ا٤بصلي قذرا اك جیفة ٓب تفسد صالتو، كذ 
فا٤بقصود ىهنا اف ا٤براة اذا تناكلت ما علی ا٤بصلي ال تفسد صالتو ك ىناؾ ا٤بقصود اذا القي علی ظهر 

رار )ك ٝبع قريش ُب ٦بالسهم( كك جیفة ٓب تفسد صالتو، كالعنواناف ٨بتلفاف فال يلـز التا٤بصلي قذرنا ا
من طريق االجلح عن ايب اسحاؽ )اذ قاؿ قائل منهم( ىو ابو  1708ىم السبعة ا٤بدعو علیهم بینو البزار

زكر الی جى ريا )الی ىذا ا٤برائي( يعنوف بو النيب صلی ا علیو ك سلم )كمن ركاية ز  1709جهل ٠باه مسلم

                                       
، رقم ا٢بديث: 232: 1، ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب 1853، رقم ا٢بديث:  240: 5مسند البزار انظر:   1708

762 
حديث ابن مسعود ُب الصحیح باختصار قصة أيب البخَبم. ركاه البزار، حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  

األجلح بن عبد ا الكندم، كىو ثقة عند ابن معْب، كغّبه، كضعفو النسائي، كالطربا٘ب ُب األكسط، كفیو 
 [18 :٦6بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] كغّبه.

 1794، رقم ا٢بديث: 1418: 3صحیح مسلم   1709
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ك قد ٫برت جزكر  1710اؿ فالف( بفتح ا١بیم ك ىو من االبل ما ٯبزر ام يقطع، ك ُب ركاية مسلم
وف ابا معیط ٤ببادرة عقبة بن ايب معیط الی احضار  كن يشبو اف يكباالمس ك ال اعلم با٤براد من فالف ل

ىا( بالفتح ك ىي الى سى رش )ك كیقصد ك الفرث السرجْب ُب الفیعمد الی فرثها( ام فما طلبوه منو )
لك من البهائم، ك اما من االدمیات فا٤بشیمة، ك قیل فیهن ايضا يقاؿ ذا١بلدة اللٍب فیها الولد يقاؿ ٥با 

  ٥1711با سلی ك ترٝبتو بالفارسیة
عیط تصغّب االمعط ك ىو الذم ال قولو )فانبعث اشقاىم( ام انتهض اشقی قريش ك ىو عقبة بن ايب مي 

مرد، ك عقبة ىو الذم قتلو رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم بیده ا٤بباركة يـو بدرو ذا االكشعر علیو  ك  
وف اشقاىم ك ٠باه شعبة  )ٍب قاؿ علیك بقريش( علیك اسم فعل ٗبعنی الـز باىالؾ قريش كیف ال يكف

 ر بعد ٚبصیص بعد التعمیم ك علی الثا٘بكافرين منهم اك من ٠بی منهم فعلی االكؿ تسمیة من ذ كاما ال
بیاف ٥بم )ٍب ٠بی( ام فصل من اٝبل )بعمر بن ىشاـ( ك ىو ابو جهل، قولو )ك الولید بن عتبة( بالتاء  

طو، ك ك ىي البئر اللٍب ٓب تي ’’وا( ام جركا )الی القلیب( بي حً ما ُب مسلم ك ىم صرعی ام قتلی )ٍب سي ك
یل قوؿ ابن مسعود ٧بموؿ )قلیب بدر( بدؿ منو، ق 1712‘‘ة القدٲبة اللٍب ال يعرؼ صاحبهاقیل العاديٌ 

كه تقطعت اكصالو قبل اف رجال ضخما فلما جرُّ كثر الف امیة بن خلف اك ايب بن خلف فانو  كعلی اال 
تاب ا١بهاد، ك عقبة ٓب يطرح فیها ك ا٭با قتل صربنا بعد كُب اكاخر   1713ره البخارمكاف يلقی ُب البئر ذ 

صة مع النجاشي اذ تعرض المراتو فامر النجاشي اف رحلوا عن بدر مرحلة، ك اما عمارة بن الولید فلو ق
ساحرنا فنفخ ُب احلیلو من سحره عقوبة لو فتوحش ك صار مع البهائم الی اف مات ُب خالفة عمر 

 رضي ا تعالٰی عنو، ك قصتو مشهورة.
ا٭با  فار فلم امر رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم بالقائهم ُب القلیب؟ قلنا:كْب الففاف قیل: ال ٯبب تد

 امرىم بالقائهم لئال يتاذی الناس برٰبهم ا٤بنتنة 
تبع اصحاب القلیب لعنة( اما من ٛباـ الدعاء اك قاؿ صلی ا علیو ك سلم بعد ما القوا ُب القلیب، )ك اي 

مطابقتو للَبٝبة ظاىرة، ك استدؿ بو بعضهم علی اف من حدث لو ُب الصالة ما ٲبنع انعقادىا ابتداء ال 
ل ٢بمو، ك علی اف ازالة النجاسة لیست بفرض ك  كك لو ٛبادی ك علی طهارة فرث ما ئو  تبطل صالتو

                                       
 1794، رقم ا٢بديث: 1418: 3صحیح مسلم   1710
 ]بچو داف[ ك ُب لغتنا ]پّبكاف[  1711
 352: 1فتح البارم البن حجر   1712
 3185، رقم ا٢بديث: 104: 4صحیح البخارم   1713
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اف مع الدـ ك الدـ ٪بس اتفاقنا، ك قیل الفرث ك الدـ ُب داخل كلها باطل، ك الفرث ٓب ينفرد بل  ك
یع حمل القاركرة ا٤برصعة، ك رد بااها ذبیحة ك ثنی فجمكالسلی ك جلدة السلی الظاىرة طاىرة فصارت  

لك قبل ٙبرٙب ذبائحهم ك رد باف  النسخ ال يثبت ٗبجرد االحتماؿ ك ذاجزائها ٪بس؟ ك اجیب: باف 
التاريخ ٦بهوؿ، ك ا١بواب ا٤برضي انو ٓب يعلم ما كضع علی ظهره فاستمر ُب سجوده استصحابنا باصل 

انو ُب الصالة بل  الطهارة ك لعلو اعادىا ك اف ٓب  ينقل  عنو، اك نقوؿ اف ٛباديو ُب سجوده من جهة
ك ا٭با نزلت  1714النو استغاثو تعالی، اك نقوؿ اف ىذه الواقعة قبل نزكؿ قولو تعالی ﴿ك ثیابك فطهر﴾

، ك ىذا ا١بواب 1715من تفسّب ابن ا٤بنذر ٨ما قاؿ ابن حجر ُب الفتح جكىذه االية بعد ىذه الواقعة  
 من ىذا فال تغفل. تاب الوضوء مستقصنی ك اطوؿكدفع للشغب، ك قد مر ىذا البحث ُب  

واها صرحت بشتمهم ك كك تستنبط منو قوة نفس فاطمة الزىراء من صغرىا لشرفها  ُب قومها ك نفسها ل
د من السب ك االعانة الف عقبة ُب كىم رٔكس قريش فلم يردكا علیها، ك يستنبط منو ايضا اف ا٤بباشرة ا 

 فرا.كىذه القصة اشقاىم مع اف ابا جهل اشد منهم  
*********** 

 
 

تاب يشمل االبواب ك الفصوؿ، ك ٤با فرغ من بیاف الطهارة بانواعها اللٍب ىي شرط كقد سبق اف ال
اف الشرط مقدما علی ا٤بشركط قدـ كالصالة اراد اف يبْب الصالة بانواعها اللٍب ىي ا٤بشركطة، ك ٤با  

تاب ك السنة كٲباف ك ثانیة ُب الاة ك الصـو ك غّبٮبا الاها تالیة االكالطهارة علی الصالة ك قدمها علی الز 
ثرة كقوعها ك لشدة االحتیاج الی تعلیمها ٖبالؼ غّبىا من العبادات، ك قد مر البحث ُب معنی كك ل

ا٤بواعید ٝبع ا٤بیعاد من كقت يقت كتاب الصالة فال نعیدىا، كا٤بواقیت ٝبع ا٤بیقات  كالصالة ُب اكؿ  
اف  ُب ا٢بج ك التوقیت اف ٯبعل للشئ كقت ٱبتص بو ك ككقتا اذا بْب حده ٍب اتسع فیو فاطلق علی ا٤ب

 ىو بیاف مقدار ا٤برة.
 
 
 

                                       
 4: 74سورة ا٤بدثر   1714
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 كتاب مواقیت الصالة
 باب مواقیت الصالة وفضلها "

 كقولو: }إف الصالة كانت على ا٤بؤمنْب كتابا موقوتا{ موقتا كقتو علیهم "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  الرٞبن الرحیمبسم ا

 تاب مواقیت الصالةك
تابنا موقوتا﴾كانت علی ا٤بٔومنْب  كباب مواقیت الصالة ك فضلها، ك قولو تعالی ﴿اف الصالة  

1716 
تاب ام كك قولو اما ٦بركر اك مرفوع ك ىو ُب ٧بل العلة، ك فسر موقوتا بقولو كقتو علیهم ام كقت ا ال

 اىد ُب تفسّب قولو موقوتا يعِب توب الذم ىي الصالة علیهم، ك قاؿ ٦بكا٤ب
 .1719ذا ُب العیِبك 1718، ك قیل ٧بدكدنا1717مفركضنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد ا بن مسلمة، قاؿ: قرأت على مالك، عن ابن شهاب أف عمر بن عبد العزيز  - 521
الة يوما فدخل علیو عركة بن الزبّب، فأخربه أف ا٤بغّبة بن شعبة أخر الصالة يوما كىو بالعراؽ، أخر الص

فدخل علیو أبو مسعود األنصارم، فقاؿ: ما ىذا يا مغّبة ألیس قد علمت أف جربيل صلى ا علیو 
 علیو كسلم نزؿ فصلى، فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، ٍب صلى، فصلى رسوؿ ا صلى ا

كسلم، ٍب صلى، فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، ٍب صلى، فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو 
، فقاؿ عمر لعركة: اعلم « هبذا أمرت»كسلم، ٍب صلى، فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، ٍب قاؿ: 

قاؿ عركة: كذلك كاف  ما ٙبدث، أكأف جربيل ىو أقاـ لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كقت الصالة؟
 ،بشّب بن أيب مسعود ٰبدث، عن أبیو

                                       
 103: 4سورة النساء   1716
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 97: 1تفسّب سفیاف الثورم، سفیاف بن سعبد، الثورم،   1717

 167: 9تفسّب الطربم  ،ـ 1983 .ق 1403
، 392: 1تفسّب النسفي )مدارؾ التنزيل ك حقائق التاكيل(، عبد ا بن اٞبد، ابو الربكات، النسفي، ر: انظ  1718

: 2التفسّب ا٤بظهرم، ٧بمد ثناء ا،  ،ـ 1998 .ق 1419دار الكلم الطیب، بّبكت، الطبعة االكلٰی 
 ق بدكف الطبعة1412، مكتبة الرشیدية، الباكستاف، 225

 3: 5عمدة القارم    1719
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أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يصلي العصر، »قاؿ عركة: كلقد حدثتِب عائشة:  - 522
 «كالشمس ُب حجرهتا قبل أف تظهر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بن ايب  1721وفة ك ىي بالعراؽ من قبل معاكيةكامّب بال 1720قولو )ك ىو بالعراؽ( إب ا٤بغّبة بن شعبة

ار علیو )ا لیس قد علمت( ك ىذه ىي الركاية، ك االصل فیو اف يقوؿ كیاف )ما ىذا( ام التاخّب انفس
لی جربيل علیو نها ايضا جائزة قالو بعض االدباء )فصلی فصلی( ام فصكالست قد علمت با٣بطاب ل

السالـ فصلی رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، ظاىره اف صالتو علیو السالـ بعد فراغ جربيل علیو 
ررا كقاؿ النوكم ك صلی فصلی م’’السالـ مع اف جربيل علیو السالـ اـ النيب صلی ا علیو ك سلم، 

ی ا علیو ك سلم حتی لما فعل جزء من اجزاء الصالة فعلو النيب صلكذا ٟبس مرات معناه  كى
انتهی، ك ىذا يفید اف الفاء علی معناىا االصلي ك ىو التعقیب، ك قیل الفاء  1722‘‘املت صالهتماكت

 ما ُب قوؿ امرئ القیس: كٗبعنی الواك  
 بسقط اللوی بْب الدخوؿ فحومل[         ری حبیب ك منزؿك]قفا نبك من ذ 

 1723نسجتها من جنوب ك مشاؿ[٤با           ]فتوضح فا٤بقراة ٓب يعف ر٠بها 
الف منزؿ ا٢ببیب بْب ىذه ا٤بواضع االربعة ك لیس ىهنا ترتیب ك ال تعقیب ك ال يتوىم اف الواك للجمع 

وف صالة النيب علیو السالـ متقدمة علی صالة جربيل علیو السالـ الف جربيل علیو كن اف تكیمفا٤بطلق 
زه موسی كما ُب قولو تعالی ﴿فو كو، ك قیل للسببیة  وف صالتو متقدمة علیكن اف تكالسالـ معلم فال ٲب

                                       
ىو ا٤بغّبة بن شعبة بن ايب عامر كيكنی ابا عبد ا ك اكؿ مشاىده ا٢بديبیة ككاله عمر بن  :ا٤بغّبة بن شعبة   1720

ا٣بطاب البصرة ٍب عزلو عنها ك كاله بعد ذلك الكوفة فقتل عمر ك ىو علی الكوفة فعزلو عثماف بن عفاف 
]الطبقات الكربی  .ّبة بن شعبة الكوفة فمات هبافلما كٕب معاكية كلی ا٤بغ .عنها ك كالىا سعد بن ايب كقاص

6 :97] 
ىو معاكية بن ايب سفیاف )صخر( بن حرب بن امیة كيكنی ابا عبد الرٞبن ك امو ىند بنت عتبة بن  :معاكية  1721

ربیعة؛ كاف من الكتبة ا٢بسبة الفصحة، اسلم قبل الفتح ك ىو ابن ٜبا٘ب عشرة ك عده عبد ا بن عباس من 
: 5]معرفة الصحابة اليب نعیم  .توُب سنة ستْب من ا٥بجرة كىو ابن ٜبانْب ك قیل ٜباف ك سبعْب سنةالفقهاء ك 
2496 ] 

 4: 5عمدة القارم   1722
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وف معناه فصلی جربيل علیو السالـ فصلی رسوؿ  صلی ا علیو ك كن اف يكك ٲب 1724فقضی علیو﴾
وف ٗبعناىا االصلي ك ىو التعقیب مع الوصل، قولو )هبذا امرت( ام باداء كسلم  ُب باقي عمره فت

لم ك االكلی اقوی يعِب اف الذم امرت كجملهوؿ ا٤بخاطب اك ا٤بتالصالة ُب ىذه االكقات، امرت بصیغة ا
بو البارحة من الصالة ٦بمال ىذا تفسّبه  الیـو مفصال الف امامتو للنيب صلی ا علیو ك سلم غداة لیلة 

لم الواحد، كوف بصیغة ا٤بتك، ك ٰبتمل اف ي1725ذا ُب العیِبكره ابن اسحاؽ ُب ا٤بغازم،  كاالسراء ذ 
لفنا بتعلیم النيب كلعريب نزؿ جربيل علیو السالـ علی النيب صلی ا علیو ك سلم مامورا مقاؿ ابن ا’’

، ك هبذا بطل استدالؿ من قاؿ بصحة اقتداء ا٤بفَبض 1726‘‘صلی ا علیو ك سلم ال باصل الصالة
 وف اقتداء ا٤بفَبض با٤بفَبض كلفا فیكاف مكبا٤بتنفل هبذا ا٢بديث الف جربيل  

اره اياه، قاؿ كبو( علی صیغة االمر ك ىو تنبیو من عمر بن عبد العزيز  لعركة علی ان ث)اعلم ما ٙبدٌ 
ن عنده خرب من امامة جربيل علیو السالـ اما النو ٓب يبلغو اك بلغو كار النو ٓب ٲبكالقرطيب ظاىره االن

ئشة رضي ا االكلی عندم اف حجة عركة علیو ا٭با ُب ما ركاه عن عاك ’’فنسیو، قاؿ ا٢بافظ العیِب  
ر لو ُب حديث جربيل علیو السالـ موطیا لو ك معلما لو باف االكقات ا٭با ثبت اصلها كتعالٰی عنها ك ذ 

، ك قاؿ بعضهم غرض عمر بن عبد العزيز 1727‘‘بايقاؼ جربيل علیو السالـ للنيب علیو السالـ علیها
ك ’’ُب الفیض البارم  ر عركة سنده، ككر سنده فذ كانك لست بصحايب حتی ٠بعت اك رايت بل اذ 

یا لو، ك لذا قاؿ ك اف فاكاف   كالوجو عندم اف االستبعاد علی تعلیمو فعال مع اف التعلیم القوٕب ايضا  
جربيل ىو اقاـ لرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يعِب حتی تعلم الصالة من فعلو فاجابو عركة ا٘ب ال 

)اكاف جربيل( ا٥بمزة لالستفهاـ كالواك مفتوحة  1728‘‘تابكما ُب الكره  كاركيو اال باالسناد فخذه مِب فذ 
سرة النو استفهاـ مستانف، ك اما الفتح فعلی تقدير ا ك علمت ا ك حدثت كسر اما الكك اف تفتح ك ت

ره مسندا ُب باب كقت العصر عن ابن كاف جربيل علیو السالـ )قاؿ عركة( مقوؿ ابن شهاب النو ذ 
و تعلیق من البخارم ال يصح )قبل اف تظهر( ام تعلو ك الظهور شهاب عن عركة عن عائشة فما قیل ان

ام ما قدركا اف يعلوا علیو الرتفاعو ك امالسو فالضمّب  1729طاعوا اف يظهركه(س ما ُب قولو )فماكالعلو  
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نت بالشمس عن الفئ الف الفئ عن الشمس ك ٓب يرجع الی الفئ النو كُب تظهر راجع الی الشمس ك   
ن الشمس كانت قصّبة فلم تكك يعلم منو تعجیل العصر، قاؿ الطحاكم اف ا١بدر  ر ُب ا٢بديث كٓب يذ 

ر  فیو البحث ُب باب ُب العصر انشاء ا كٚبرج منها اال قبل ا٤بغرب فلم يدؿ علی التعجیل ك سنذ 
 فانتظره.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قول اهلل تعالى: }منیبین إلیو واتقوه وأقیموا الصالة وال تكونوا من المشركین{
حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا عباد ىو ابن عباد، عن أيب ٝبرة، عن ابن عباس، قاؿ:  - 523

ة كلسنا قدـ كفد عبد القیس على رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فقالوا: إنا من ىذا ا٢بي من ربیع
نصل إلیك إال ُب الشهر ا٢براـ، فمرنا بشيء نأخذه عنك كندعو إلیو من كراءنا، فقاؿ: " آمركم بأربع 
كأاهاكم عن أربع اإلٲباف با، ٍب فسرىا ٥بم: شهادة أف ال إلو إال ا كأ٘ب رسوؿ ا، كإقاـ الصالة، 

 دباء كا٢بنتم كا٤بقّب كالنقّب "كإيتاء الزكاة، كأف تؤدكا إٕب ٟبس ما غنمتم، كأاهى عن: ال

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 1730ْب﴾كونوا من ا٤بشر كباب قولو تعالی: ﴿منیبْب الیو ك اتقوه ك اقیموا الصالة ك ال ت

ن حنیفا فطرة ا اللٍب فطر الناس ىذه ُب سورة الرـك ك قبلها قولو تعالی ﴿فاقم كجهك للدي
، ك قیل 1732االية، فقولو منیبْب الیو حاؿ من مقدر ام الزموا فطرة ا ام مطیعْب 1731علیها﴾

، ك 1736، ك قیل عهد ا ُب ا٤بیثاؽ1735، ك فطرة ا ىي االسالـ1734، ك قیل منقلبْب الیو1733تائبْب
                                       

 31: 30سورة الرـك   1730
 30: 30سورة الرـك   1731
النكت ك العیوف(، علي بن ٧بمد، ابو ا٢بسن، ا٤باكردم، ۰]تفسّب ا٤باكردم  .ىذا قوؿ عبد الرٞبن بن زيد  1732

 ، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، بدكف الطبع كالتاريخ[313: 4
تفسّب القراف العظیم )تفیسر ابن ايب حاًب(، عبد الرٞبن بن ر: انظ] .ىذا مركم عن قتادة رضي ا عنو  1733

، مكتبة نزار مصطفی الباز، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة الثالثة 3091: ٧9بمد، ابن ايب حاًب، الرازم،
 [100: 20تفسّب الطربم ،  ق 1419

(، نصر بن ٧بمد، ابو اللیث، السمرقند  1734  ، بدكف الطبع ك التاريخ12: 3م، تفسّب السمرقندم )ٕبر العلـو
، دار 16: 3تفسّب عبد الرزاؽ، عبد الرزاؽ بن ٮباـ، ابو بكر، الصنعا٘ب،  ، 539: 1تفسّب ٦باىد انظر:   1735

 ق1419الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 
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ّبدكف البالد قاؿ فالوفد قـو ٯبتمعوف ’’س( قیل ىي اللٍب تقتضیها الطبیعة السلیمة )قدـ كفد عبد القی
، ك قیل ا١بماعة ا٤بختارة من القـو لیتقدموىم الی لقی 1737‘‘بانناكالقاضي ىم القـو ياتوف ا٤بلك ر 

العظماء  ك ا٤بصّب الیهم ُب ا٤بهمات ك عبد القیس ابو قبیلة )انا ىذا ا٢بي( بالنصب علی االختصاص 
ار بن معد بن عدناف )اال ُب الشهر ا٢براـ( ا٤براد بو ا١بنس ك ىي اربعة )من ربیعة( خرب انا ك ربیعة ابن نز 

، ثالث متتالیات ٖبالؼ رجب )ك لسنا نصل الیك اال  : رجب، ك ذك القعدة، ك ذك ا٢بجة، ك اـر
فار كركا كجهو ُب باب اداء ا٣بمس من االٲباف ك بیننا ك بینك ىذا ا٢بي من  كُب الشهر ا٢براـ( ك ذ 

وف جواب امر الف ك ندعو الیو ك)ناخذه( بالرفع علی االستئناؼ ك لیس ٦بزكما باف يمضر، قولو 
م باربع( ام كذا ناخذه، قولو )من كرائنا( بفتح ا٤بیم مفعوؿ ندعو )امر كمعطوؼ علیو ك ىو مرفوع ف

 باربع خصاؿ )ٍب فسرىا ٥بم( ك الضمّب راجع الی االٲباف بتاكيل الشهادة اك بتاكيل ا٣بصلة. 
قاؿ ابن الصالح ك ’’ر ىنا؟ قلت: كر الصـو ُب باب اداءا٣بمس من االٲباف ك ٓب يذ كقلت: قد ذ فاف 

ر الصـو فیو فهو اغفاؿ من الراكم ك لیس من االختالؼ الصادر من رسوؿ  صلی ا كاما عدـ ذ 
ابس )الدباء( با٤بد ك القصر، كبالتشديد ٝبع دباءة ك دباة ك ىو الیقطْب الی 1739‘‘ 1738علیو ك سلم

[ )ك ا٤بقّب( ك م شْبګمن[ )ك ا٢بنتم( ك ىي ا١برارة ا٣بضر ا٤بائل الی ا٢بمرة ك ترٝبتو ]دك كچكترٝبتو ]
نرګٌ چً مَىځ [ )ك النقّب( ىو جذع ينقر كسطو ك ينبذ ك ترٝبتو ]تك تورىو ا٤بطلي بالقار كترٝبتو ]

ن ىذا كسارع فیها التغّب ل[ ك ا٭با اهاىم عن االنتباذ ُب ىذه الظركؼ النو يتئٌ توګهٌ شوی وً
تاب االشربة من طريق سآب عن جابر قاؿ اهی رسوؿ  صلی ا كم منسوخ ٕبديث سیجئ ُب  كا٢ب

 .1740علیو ك سلم عن الظركؼ فقالت االنصار انو ال بد لنا منها قاؿ فال اذنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب البیعة على إقام الصالة
حدثنا ٧بمد بن ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا قیس، عن جرير  - 524

بايعت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم على إقاـ الصالة، كإيتاء الزكاة، كالنصح لكل »بن عبد ا، قاؿ: 
 «مسلم

                                       
 7: 5عمدة القارم    1737
، دار الغرب االسالمي، 155: 1صیانة صحیح مسلم، عثماف بن عبد الرٞبن،تقي الدين، ابن الصالح،  1738

 ق 1408بّبكت، الطبعة الثانیة 
 7: 5عمدة القارم    1739
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب البیعة علی اقامة الصالة

ل كاحد منهما اعطىی ما عنده صاحبو ك اعطاه خالصة نفسو ك طاعتو كاف  كعاقدة  ك ىي ا٤بعاىدة ك ا٤ب
 ك دخیلة امره.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: الصالة كفارة
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن األعمش، قاؿ: حدثِب شقیق، قاؿ: ٠بعت حذيفة،  - 525

قاؿ: كنا جلوسا عند عمر رضي ا عنو، فقاؿ: أيكم ٰبفظ قوؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب 
فتنة الرجل ُب أىلو كمالو ككلده »اؿ: إنك علیو أك علیها ١برمء، قلت: الفتنة، قلت أنا كما قالو: ق

، قاؿ: لیس ىذا أريد، كلكن الفتنة الٍب ٛبوج  « كجاره، تكفرىا الصالة كالصـو كالصدقة، كاألمر كالنهي
كما ٲبوج البحر، قاؿ: لیس علیك منها بأس يا أمّب ا٤بؤمنْب، إف بینك كبینها بابا مغلقا، قاؿ: أيكسر 
أـ يفتح؟ قاؿ: يكسر، قاؿ: إذا ال يغلق أبدا، قلنا: أكاف عمر يعلم الباب؟ قاؿ: نعم، كما أف دكف 
الغد اللیلة، إ٘ب حدثتو ٕبديث لیس باألغالیط فهبنا أف نسأؿ حذيفة، فأمرنا مسركقا فسألو، فقاؿ: 

 الباب عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
فر ا٣بطیئة ك تسَبىا ك ٛبحوىا صیغة مبالغة من الصفات اللٍب غلبت علیها كام ت، فارةكباب الصالة  

ما كاياه )قلت انا(   1741فر بالفتح ٗبعنی تغطیة الشئ باالستهالؾ ]ام ٗبحوىاكاال٠بیة مشتق من ال
لمة ما ا٤بصدرية ام كنا للتعلیل الاها اقَبنت باؼ ىكوف الكٯبوز اف ي’’قالو ام احفظو، قاؿ العیِب 

، قولو فال يرد 1742‘‘وف لالستعالء يعِب احفظ علی ما علیوكالمو، ك ٯبوز اف يكاحفظ الجل حفظ  
اؼ لیست ٗبعنی ا٤بثل، قولو )علیو( ام علی قوؿ كانو حافظ لنفس، قولو ال ٤بثلو كجو عدـ الوركد اف ال

قاؿ علیها( ام علی مقالتو ك حذيفة الشاؾ اك من دكنو )١برئ  رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم )اك
ثّب السٔواؿ عن الفتنة ُب ايامو كنت  كعلیو( ك ا١براة ىي االقداـ علی الشئ، قاؿ ابن بطاؿ ام انك ل

قاؿ ابن بطاؿ فتنة ’’ره عآب بو )فتنة الرجل ُب اىلو( كصلی ا علیو ك سلم فانت الیـو جرئ علی ذ 

                                       
 ا عن او باالستهالؾ  )الضیاءالكوثرم(عرب الشارح رٞبو   1741
 9: 5عمدة القارم    1742
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، ك قاؿ 1743بّبةكاف ياٌب من اجلهم ما ال ٰبل لو من القوؿ  اك العمل ٩با ٓب يبلغ   الرجل ُب اىلو
 ذا ُب العیِب، ك 1744‘‘ا٤بهلب يريد ما يعرض لو معهن من شر اك حزف اك شبهها

 ُب مالو اف ياخذه من غّب ماخذه ك يصرفو ُب غّب مصرفو، اك التفريط ’’قولو )ك مالو كفتنتو( 
ثّب من ا٣بّب كقولو )ك كلده( فتنة الرجل ُب كلده فرط ٧ببتهم ك شغلو هبم عن   ٗبا يلزمو من حقوؽ ا٤باؿ،

وف من حالؿ اك حراـ )ك جاره( فتنة كَباث من اف يكتساب من اجلهم من غّب ا كاك التوغل ُب اال 
م كما قاؿ ا تعالی ]ك جعلنا بعضكاف متسعنا  كوف حالو مثل حالو اف  كالرجل جاره اف يتمنی اف ي

يعِب الصلوات  1746فرىا الصلوات( قاؿ تعالی ]اف ا٢بسنات يذىنب السیئات[ك)ت 1745نة[لبعض فت
ثر ا٤بفسرين، ك قاؿ ٦باىد ىي قوؿ العبد سبحاف ا ك ا٢بمد  ك ال الو اال ا ك كا٣بمس قاؿ بو ا 

ره ُب كما سیاٌب ذ كر  ك)ك االمر ك النهي( ام االمر با٤بعركؼ ك النهي عن ا٤بن 1748‘‘ 1747ربكا ا 
ر ك تٔومنوف كنتم خّب امة اخرجت للناس تامركف با٤بعركؼ ك تنهوف عن ا٤بنكاة قاؿ تعالی﴿كحديث الز 

ذا من حقوؽ االمواؿ اعالىا ك كر من افعاؿ االبداف  اعالىا ك ىي الصالة ك الصـو ك  كفذ  1749با﴾
وج البحر( كجو مكر )ٛبوج  كىي الصدقة ك من االقواؿ اعالىا ك ىي االمر با٤بعركؼ ك النهي عن ا٤بن

)لیس علیك منها باس( ك ىي الشدة )اف بینك  ك  1750الشبو شدهتا ك عظمها )قاؿ( ام قاؿ حذيفة
سر( ام قاؿ عمر ا كبینها لبابا مغلقا( حاصل ما قاؿ حذيفة اف تلك الفًب ال تظهر ُب حیاتك )قاؿ  ي

                                       
 154: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1743
 9: 5عمدة القارم    1744
 20: 25سورة الفرقاف   1745
 114: 11ورة ىود س  1746
 515: 15تفسّب الطربم   1747
 9: 5عمدة القارم    1748
 110: 3سورة اؿ عمراف   1749
ركی عنو عمر بن ا٣بطاب ك علي ا٤برتضی كابنو ابو  .، ابو عبد ا العبسيىو حذيفة بن الیماف :حذيفة  1750

عبیدة ك ابو كائل كغّبىم. ك ىاجر الی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم فخّبه بْب ا٥بجرة ك النصرة، فاختار 
 النصرة ك شهد مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم احدا ك قتل ابوه هبا. ك حذيفة صاحب سر رسوؿ ا

صلی ا علیو كسلم ُب ا٤بنافقْب، ٓب يعلمهم احد اال حذيفة، اعلمو هبم رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك 
احد من ا٤بنفقْب؟ قاؿ نعم كاحد، قاؿ من ىو؟ قاؿ ال اذكره، قاؿ حذيفة فعزلو،   سالو عمر: ا ُب عمإب

لصالة علیو صلی علیو عمر ك اف ٓب ككاف عمر اذا مات میت يساؿ عن حذيفة، فاف حضر ا كا٭با دؿ علیو
 [ 706: 1ٰبضر حذيفة الصالة علیو ٓب ٰبضر عمر.  ]اسد الغابة 
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غلق( ك ىو ظاىر بالرفع ك سر الباب )قاؿ اذا ال يكسر( ام قاؿ حذيفة يكسر الباب اـ يفتح )قاؿ يكي
وف ما بعدىا معتمدا علی ما كالنصب، اما الرفع فبانو خرب مبتدا ٧بذكؼ  ام الباب اذا ال يغلق فی

ما اف كوف ما بعدىا معتمدا علی ما قبلها قاؿ شقیق )قلنا(  كقبلها، ك اما النصب فبعدـ التقدير فال ي
٘ب حدثتو ٕبديث لیس باالغالیط( مقوؿ حذيفة ك ما اف اللیلة اقرب من الغد )اكاللیلة ام   الغد دكف

االغالیط ٝبع اغلوطة ك ىي ما يغالط هبا ام حدثت عمر ٕبديث لیس باالغالیط بل ىو من احاديث 
رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ال من اجتهادم )فهینا( مقوؿ شقیق فقاؿ ام قاؿ حذيفة )الباب 

 .مر ك ىو حصن حصْبف الفتنة حیاة ععمر( ام بْب زماف عمر ك زما
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا يزيد بن زريع، عن سلیماف التیمي، عن أيب عثماف النهدم، عن ابن  - 526
علیو كسلم، فأخربه فأنزؿ ا عز كجل: مسعود، أف رجال أصاب من امرأة قبلة، فأتى النيب صلى ا 

}أقم الصالة طرُب النهار كزلفا من اللیل، إف ا٢بسنات يذىنب السیئات{ فقاؿ الرجل: يا رسوؿ ا إٔب 
 «١بمیع أمٍب كلهم»ىذا؟ قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر قاؿ سى ك ُب ركاية الَبمذم بسنده ا٢بسن عن ايب الیى ’’بفتح الیاء،  1751و )اف رجال( ىو ابو الیسرقول

اتتِب امراة تبتاع ٛبرنا، فقلت اف ُب البیت ٛبرا اطیب منو فدخلت معی ُب البیت فاىويت الیها فقبلتها 
فاتیت عمر رضي ا  لك لو فقاؿ اسَب علی نفسك ك تبذرت كر رضي ا تعالٰی عنو فذ كفاتیت ابا ب

ا فلم اصرب حتی  اتیت رسوؿ ذرت لو كتعالٰی عنو فذ  لك فقاؿ اسَب علی نفسك ك تب ك ال ٚبرب احدن
حتی ٛبنی  ؟لك فقاؿ اخلفت غازيا ُب سبیل ا ُب اىلو ٗبثل ىذاذرت لو ك صلی ا علیو ك سلم فذ 

قاؿ فاطرؽ رسوؿ  صلی ا علیو ك  ن اسلم الی تلك الساعة حتی ظن انو من اىل الناركانو ٓب ي
اقم الصالة طرُب النهار ك زلفنا من اللیل اف ا٢بسنات يذىنب السیئات ك سلم طويال حتی اكحي الیو، ﴿

قاؿ فاتیتو فقرا علي رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فقاؿ اصحابو يا  1752رين﴾كری للذا كلك ذ ذ

                                       
ىو ابو الیسر، كعب بن عمرك ا٣بزرجي عقيب بدرم ك ىو الذم اسر العباس بن عبد ا٤بطلب يـو  :ابو الیسر  1751

ٟبسْب، ركی عنو موسی  بدر، ك كاف رجال قصّبا ك ىو اخر من مات با٤بدينة ٩بن شهد بدرا سنة ٟبس ك
]معرفة الصحابة  .بن طلحة ك ابنو عمار ك حنظلة بن قیس ك ربعي بن خراش ك سآب بن ايب ا١بعد ك غّبىم

 [ 2368: 5اليب نعیم 
 114: 11سورة ىود   1752
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ك ُب  1753ناس عامة ٍب قاؿ ىذا حديث  حسن غريبقاؿ بل لل ؟رسوؿ  ا٥بذا خاصة اـ للناس عامة
، قولو ﴿طرُب النهار﴾ نصب علی 1754‘‘رىا العیِب ك اصحها انو ابو الیسركتعْب الرجل اقواؿ ستة ذ 

الظرفیة ك طرفاه نصفاه ففي النصف االكؿ صالة الفجر ك ُب النصف الثا٘ب صالة الظهر ك العصر ﴿ك 
يعِب صالة اللیل ام اقم  1756ك قاؿ االخفش 1755العشاءزلفنا من اللیل﴾ قاؿ ا٢بسن ٮبا ا٤بغرب ك 

الصالة ُب ساعات من اللیل ﴿اف ا٢بسنات﴾ ام الصلوات، ك قیل سبحاف ا ك ا٢بمد  ك ال الو اال 
لك ذرب، ك قیل الباقیات الصا٢بات ﴿يذىنب السیئات﴾ ام الصغائر من الذنوب،  ك ٛبامها ﴿كا ا 

ور من االستقامة ك النهي عن كامة الصالة اك من القراف اك ٝبیع ا٤بذ ور من اقكرين﴾ ام ا٤بذ كری للذا كذ 
رين، ك ا٭با خصوا الاهم ىم ا٤بنتفعوف هبا، ك فیو اف كالطغیاف ك ترؾ ا٤بیل الی الظا٤بْب عظة  اك توبة للذا 

 باب التوبة مفتوح.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل الصالة لوقتها
حدثنا أبو الولید ىشاـ بن عبد ا٤بلك، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ الولید بن العیزار: أخرب٘ب قاؿ:  - 527

عبد ا، قاؿ: سألت  -ىذه الدار كأشار إٔب دار  -٠بعت أبا عمرك الشیبا٘ب، يقوؿ: حدثنا صاحب 
، قاؿ: ٍب أم؟ قاؿ: « الصالة على كقتها»عمل أحب إٔب ا؟ قاؿ: النيب صلى ا علیو كسلم: أم ال

 قاؿ: حدثِب هبن، كلو استزدتو لزاد٘ب« ا١بهاد ُب سبیل ا»قاؿ: ٍب أم؟ قاؿ: « ٍب بر الوالدين»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 الة لوقتهاباب فضل الص

ام ُب يـو القیامة، ك اما  1757ما ُب قولو ]ك نضع ا٤بوازين القسط لیـو القیامة[كالالـ اما ٗبعنی ُب  
ما ُب قوؿ عائشة رضي ا تعالٰی عنها قالت قدـ رسوؿ  صلی ا علیو ك كٗبعنی التاقیت ك التاريخ  

                                       
 3115، رقم ا٢بديث: 292: 5سنن الَبمذم   1753

 حكم ا٢بديث: حسن غريب ]ا٤برجع السابق[ 
 11: 5عمدة القارم    1754
 507: 15تفسّب الطربم   1755
، دار احیاء الَباث 193: 5تفسّب الثعليب )الكشف ك البیاف عن تفسّب القراف(، اٞبد بن ٧بمد، الثعليب،   1756

 ـ2002 .ق 1422العريب، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
 47: 21سورة االنبیاء   1757
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ولو )علی كقتها( علی ارادة ، ق1758ما ُب ركاية مسلمكْب من ذم ا٢بجة اك ٟبس  سلم الربع مضى 
ن علی ادائها ُب ام جزء من اجزائها ركاه اصحاب شعبة هبذا اللفظ ك كاالستعالء علی الوقت ك التم

خالفهم علي بن حفص فقاؿ الصالة ُب اكؿ كقتها ، قولو )قاؿ الولید بن العیزار( ُب قاؿ ضمّب راجع 
ما توىم )قاؿ ا١بهاد كخربه ك لیس الولید فاعل قاؿ  الی شعبة ك الولید بن العیزار مبتدا ك قولو اخرب٘ب 

ُب سبیل ا( ك ا٭با خصص ىذه االعماؿ الثالثة الاها افضل االعماؿ  بعد االٲباف فاافظ علی ىذه 
فاف قلت:  كرد اف اطعاـ ’’اترؾ ٤با سواىا ُب العیِب،  احفظ علی ما سواىا ك التارؾ ٥با ىو ال ٧بالة ىو

یق فلك فما كجو التو ذاؿ االسالـ، ك كرد اف احب االعماؿ  الی ا ادكمو، ك غّب الطعاـ جزء من اعم
سب ٕبل من سئل ٗبا يوافق غرضو اك ٗبا يلیق بو اك ك، قلت: اجاب النيب صلی ا علیو ك سلم ل؟فیها

اف ُب ابتداء االسالـ افضل االعماؿ اك ٕبسب ا٢باؿ فاف النصوص قد تعاضدت كالوقت فاف ا١بهاد  
وف الصدقة حینئذو افضل، كلی فضل الصالة علی الصدقة ك رٗبا يتجدد حاؿ يقتضي مواساة مضطر فتع

ك قیل اف افعل ُب افضل االعماؿ لیس علی بابو بل ا٤براد الفضل ا٤بطلق، كقیل التقدير من افضل 
انتهی، ك قیل احب االعماؿ نوع ٙبتو افراد يصدؽ  1759‘‘لمة من ك ىي مرادةكاالعماؿ فحذفت  

ل كاحد منها احب االعماؿ ، ك ىذا ا١بواب عجیب لقد صدر كوف  كلیها صدؽ النوع  علی افراده فیع
 عن الرجل اللبیب.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: الصلوات الخمس كفارة
، كالدراكردم، عن يزيد يعِب ابن عبد ا بن حدثنا إبراىیم بن ٞبزة، قاؿ: ح - 528 دثِب ابن أيب حاـز

ا٥باد، عن ٧بمد بن إبراىیم، عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن، عن أيب ىريرة، أنو ٠بع رسوؿ ا صلى ا 
علیو كسلم يقوؿ: " أرأيتم لو أف اهرا بباب أحدكم يغتسل فیو كل يـو ٟبسا، ما تقوؿ: ذلك يبقي من 

 «فذلك مثل الصلوات ا٣بمس، ٲبحو ا بو ا٣بطايا»وا: ال يبقي من درنو شیئا، قاؿ: درنو " قال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 فارةكباب الصلوات ا٣بمس  
حتْب ك ىو الوسخ )شیئا( مفعوؿ ال قولو )ارايتم( ام اخربك٘ب يبقی من االبقاء، قولو )من درنو(  بفت

لك االغتساؿ من كسخو شیئا )ٲبحو ا هبا ا٣بطايا( ام بالصلوات، ك ُب ركاية بو ذيبقي ام ال يبقي 

                                       
 1211، رقم ا٢بديث: 879: 2صحیح مسلم   1758
 14: 5عمدة القارم    1759
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ئوخذ من ا٢بديث اف ا٤براد الصغائر خاصة النو شبو ا٣بطايا  1760قاؿ ابن بطاؿ’’بدؿ هبا ام بادائها، 
، فاف قیل لفظ ا٣بطايا 1761‘‘رب منو من القركح ك ا١براحاتكبالدرف ك الدرف صغّب بالنسبة الی ما ىو ا 

بائر ك ىذا دلیل التخصیص عن ايب ىريرة قاؿ قاؿ كاعم فبم خصص؟ قلت: او مقید باجتناب ال
فرات كرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم الصلوات ا٣بمس ك ا١بمعة الی ا١بمعة ك رمضاف الی رمضاف م

 .1762كاه مسلمبائر ر كال٤با بینهن اذا اجتنبت 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب تضییع الصالة عن وقتها
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا مهدم، عن غیالف، عن أنس، قاؿ: " ما أعرؼ شیئا  - 529

 قیل: الصالة؟ قاؿ: ألیس ضیعتم ما ضیعتم فیها "٩با كاف على عهد النيب صلى ا علیو كسلم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب تضییع الصلوات عن كقتها

لو ام تاخّبىا الی اف ٱبرج كقتها ك ىذا اظهر النو تضییع حقیقة، ك قیل تاخّبىا عن كقتها ا٤بستحب،قو 
)الیس( ا٠بو ضمّب الشاف )صنعتم ما صنعتم( ك ُب ركاية ضیعتم )ما ضیعتم( قیل شكی انس رضي ا 

حْب كٕب ا٢بجاج  1764فذىب الی ا٣بلیفة الولید بن عبد ا٤بلك بن مركاف 1763تعالٰی عنو عن ا٢بجاج
 .ما سیاٌب ُب ا٢بديث االٌبكدمشق  لك اتیانو بذالعراؽ ف

 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 157: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1760
 16: 5عمدة القارم    1761
 233، رقم ا٢بديث: 209: 1صحیح مسلم   1762
بن مركاف علی العراؽ ك خراساف، فلما  كىو ا٢بجاج بن يوسف بن ا٢بكم الثقفي، عامل عبد ا٤بل :ا٢بجاج  1763

 [29: 2توُب عبد ا٤بلك ك تولی الولید ابقاه علی ما بیده.] كفیات االعیاف 
بن مركاف االموم، ا٣بلیفة، يكنی ابا العباس، بويع  كىو الولید بن عبد ا٤بل :بن مركاف كالولید بن عبد ا٤بل  1764

ككاف مع ظلمو كثّب التالكة للقراف، قیل كاف ٱبتم ُب  .لو يـو ا٣بمیس النصف من شواؿ سنة ست ك ٜبانْب
 [ 500: 1ثالث ك يقرا ُب رمضاف سبع عشرة ختمة. ]قالدة النحر 
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حدثنا عمرك بن زرارة، قاؿ: أخربنا عبد الواحد بن كاصل أبو عبیدة ا٢بداد، عن عثماف بن أيب  - 530
ركاد، أخي عبد العزيز بن أيب ركاد، قاؿ: ٠بعت الزىرم، يقوؿ: دخلت على أنس بن مالك بدمشق 

ال أعرؼ شیئا ٩با أدركت إال ىذه الصالة كىذه الصالة قد »لت: ما يبكیك؟ فقاؿ: كىو يبكي، فق
 كقاؿ بكر بن خلف: حدثنا ٧بمد بن بكر الربسا٘ب، أخربنا عثماف بن أيب ركاد ٫بوه« ضیعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كغیاث اللغات، ك قیل  1766ك القاموس 1765ذا ُب العیِبكسر الداؿ ك فتح ا٤بیم  كشق( بمى قولو )بدً 

ما ىو ا٤بشهور قیل ُب كجو تسمیتو بو النو نباه كسر ا٤بیم ك فتح الداؿ  كسرتْب ك اجاز بعضهم  كب
ي( حاؿ من انس، ك)ك ىو يب 1767دماشق بن قا٘ب بن مالك بن ارفخشد بن ساـ بن نوح علیو السالـ

ت( ام ُب عهده صلی ا علیو ك سلم )اال ىذه الصالة( بالنصب اما بالبدلیة اك كا ادر قولو )فم
سا٘ب( ابو كباالستثنائیة من شیئا )ك ىذه الصالة قد ضیعت( حاؿ من الصالة، قولو )ب ر بن خلف الربي

 وف الراء، كبشر ك خلف بفتحتْب ك الربسا٘ب بضم الباء ك س
حو يستعمل ُب متحد ا٤بعنی دكف اللفظ ك ا٤بثل ُب متحد اللفظ ك ا٤بعنی  قولو )٫بوه( قد مر مرارنا اف الن

وف ُب االكؿ ك ىي كبن زرارة عن عبد الواحد الی اخره، ك فیو زيادة ال ت كام ٫بو سوؽ عمر ’’لیهما ك
بن زرارة  ك صلی ا علیو ك سلم ك الباقي ٫بو حديث عمر انا علیو ُب عهد رسوؿ كال اعرؼ شیئا ٩با  

 .1768‘‘ ذا التعلیق كصلو اال٠باعیليك ى
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: المصلي يناجي ربو عز وجل
حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قاؿ: قاؿ النيب  - 531

« إف أحدكم إذا صلى يناجي ربو، فال يتفلن عن ٲبینو، كلكن ٙبت قدمو الیسرل»سلم: صلى ا علیو ك 
ال »كقاؿ شعبة: « ال يتفل قدامو أك بْب يديو، كلكن عن يساره أك ٙبت قدمیو»كقاؿ سعید: عن قتادة، 

                                       
 73: 7عمدة القارم    1765
، ا٤بكتبة العتیقیة 265: 1مشارؽ االنوار على صحاح االثار، القاضي عیاض بن موسی، ابو الفضل، انظر:   1766

: 1القاموس ایط، ٧بمد بن يعقوب، ابو طاىر، الفّبكز ابادم،  ،ك دار الَباث، بدكف الطبع ك التاريخ 
 ـ 2005 .ق 1426لبناف، الطبعة الثامنة  ،لتوزيع، بّبكت، مؤسسة الرسالة للطباعة ك النشر ك ا884

، مؤسسة ناصر 237: 1الركض ا٤بعطار ُب خرب االقطار، ٧بمد بن عبد ا، ابو عبد ا ، ا٢بمّبم،   1767
 ـ1980للثقافة، بّبكت، الطبعة الثانیة 

 18: 5عمدة القارم    1768



381 
 

 كقاؿ ٞبید: عن أنس عن النيب صلى ا« يبزؽ بْب يديو، كال عن ٲبینو كلكن عن يساره أك ٙبت قدمو
 «ال يبزؽ ُب القبلة، كال عن ٲبینو، كلكن عن يساره أك ٙبت قدمو»علیو كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ا٤بصلي يناجي ربو

قوال ك فعال ك قلبنا، قولو  من ا٤بناجاة ك ىي اادثة ك ا٤بخاطبة ام ٱباطب ربو فا٤بناسب لو االدب
)حدثنا مسلم بن ابراىیم( مر ىذا ا٢بديث ُب باب حك البزاؽ بالید من ا٤بسجد بازيد من ىذا ك قد 

ررنا  الوصیة مرارنا بانو ال يستطاع العلم براحة ا١بسم )ك قاؿ كمر البحث فیو مستوفنی فلیحفظ ك قد  
ور كام قاؿ شعبة باالسناد ا٤بذ ’’اك ٙبت قدمو(  رهن عن يساكشعبة ال يبزؽ بْب يديو ك ال عن ٲبینو ل

  1770‘‘یما تقدـ(ف)عن ادـ عنو  1769عن قتادة ك اكصلو البخارم ُب باب لیبصق عن يساره
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن إبراىیم، قاؿ: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك، حدثنا حفص بن عمر، قاؿ: حدثنا يزيد ب - 532
اعتدلوا ُب السجود، كال يبسط ذراعیو كالكلب، كإذا بزؽ فال »عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «يبزقن بْب يديو، كال عن ٲبینو، فإنو يناجي ربو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

فیو علی االرض ك يرفع مرفقیو   كقولو )اعتدلوا ُب السجود( من عدلتو ام قومتو فاستقاـ ك ىو اف يضع  
ْب ا١ببهة من االرض ك ابعد كعنها ك عن جنبیو ك يرفع البطن عن الفخذ ىذه ىیئة التواضع ك ابلغ ُب ٛب

 دؿ علی قدر االعتناء هبا ك االقباؿ علیها.سالی ك تكلبیة ىیئة الكسالی ك ا٥بیئة الكمن ىیئات ال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اإلبراد بالظهر في شدة الحر
حدثنا أيوب بن سلیماف بن بالؿ، قاؿ: حدثنا أبو بكر، عن سلیماف، قاؿ: صاّب بن   - 533

ا األعرج عبد الرٞبن، كغّبه، عن أيب ىريرة، كنافع مؤب عبد ا بن عمر، عن عبد ا بن كیساف، حدثن
إذا اشتد ا٢بر فأبردكا عن الصالة، فإف »عمر: أاهما حدثاه عن رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم أنو قاؿ: 

 «شدة ا٢بر من فیح جهنم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 413، رقم ا٢بديث: 90: 1صحیح البخارم   1769
 18: 5ارم عمدة الق   1770
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ام بصالة الظهر ُب شدة ا٢برارة، قولو )فابردكا بالصالة( ك ا٤بطابقة ، باب االبراد بالظهر ُب شدة ا٢بر
لك كقت الظهر، ك الالـ ُب الصالة للعهد ام ذوف ُب كقت اشتداد ا٢بر ك كمن حیث اف االبراد ي

ما صرح بو ُب ا٢بديث االخّب ٥بذا الباب بقولو ابردكا بالظهر كو  بصالة الظهر، اك عوض من ا٤بضاؼ الی
قولو )قاف  1771یح جهنم، ك ا٤براد بابراد الصالة ىو االدخاؿ ُب كقت الربد ك ترٝبتوففاف شدة ا٢بر من 

قولو )ك غّبه( بالرفع عطف علی االعرج، قولو )ك  1772یح جهنم( ك ىو فورااها ك ترٝبتوفشدة ا٢بر من 
طف علی االعرج ايضا، ك لعل غّب االعرج ابو سلمة بن عبد الرٞبن، قولو )ااهما حدثاه( نافع( ك ىو ع

یساف اك اف االعرج ك نافعا حدثاه ام صاّب بن  كام اف ابا ىريرة ك ابن عمر حدثا من حىدثى صاّب بن  
 لك.ذیساف عن شیخیهما بك

البراد ك ا٤براد بو فتور حر ا٥باجرة ال اعلم اف شدة ا٢بر تذىب با٣بشوع فلذا امر صلی ا علیو ك سلم با
: فاف قلت: 1773رما٘بكقاؿ ال’’التاخّب الی اخر برد النهار الف فیو خركج كقت الظهر باتفاؽ االئمة، 
فاف قلت: ما القرينة ’’، 1774‘‘ظاىر االمر للوجوب فلم قلت لالستحباب قلت لالٝباع علی عدمو

انت العلة فیو دفع ا٤بشقة كاالمر الوجوب؟ قلت: ٤با   الصارفة عن الوجوب مع اف االصولْب قالوا حقیقة
اف للوجوب يصرب علیو كلو فلو   عفلك للشفقة علیو فصار  من باب النذاف كعن ا٤بصلي لشدة ا٢بر ك  

اختلف الفقهاء ُب  1776ك ُب التوضیح’’ذا ُب العیِب، ك 1775‘‘ك يعود االمر علی موضوعو بالنقض
تاكؿ ا٢بديث علی ايقاعها ُب برد الوقت ك ىو اكلو، ك  : فمنهم من ٓب يره ك1777االبراد بالصالة

                                       
 پس د ٍخىئ پً وقت كٌ داخم كړئ مووځ د ماسپخَه  1771
 د جوش د جهنم نو ده  1772
 186: 4الكواكب الدرارم   1773
 20: 5عمدة القارم    1774
 21: 5عمدة القارم    1775
 149: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   1776
 على أربعة أقواؿ:  1777

ياـ الصیف كالتعجیل هبا بعد الزكاؿ ُب أياـ الشتاء. كىو القوؿ األكؿ: ا٤بستحب لصالة الظهر اإلبراد هبا ُب أ 
 مذىب ا٢بنفیة، كركاية عن ابن راىوية.

 القوؿ الثا٘ب: ا٤بستحب تأخّب الظهر مطلقنا صیفنا كشتاء للفرد كا١بماعة حٌب يكوف الفيء ذراعنا. 
ضلیة بكوف التأخّب ُب أف كىو قوؿ مالك فما ركاه ابن القاسم عنو، كمعظم فقهاء ا٤بالكیة، كقید بعضهم 

 مساجد ا١بماعات دكف الفرد حیث قالوا بأفضلیة التقدٙب للفذ.
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ا١بمهور من الصحابة ك التابعْب علی القوؿ بو، ٍب اختفوا فقیل انو عزٲبة، ك قیل كاجب تعويال علی 

ك صححو الشیخ ابو علي من الشافعیة،  1779، ك قیل رخصة ك نص علیو ُب البويطي1778صیغة االمر
لك اف من صلی ُب ذك بنوا علی  1780نو ٓب ٰبكو قوالكشذكذ لك اغرب النوكم فوصفو ُب الركضة بال

يسن لو االبراد؟ اف قلنا رخصة ٓب يسن لو اذ ال مشقة علیو ُب التعجیل  ن ا٤بسجد ىلكُب  بیتو اك مشی 
یح فمع ما اقَبف بو من العلة من اف شدة ا٢بر من  لوركد االثر بوك اف قلنا سنة ابرد ك ىو االقرب 

٥بداية يستحب االبراد بالظهر ُب اياـ الصیف، ك يستحب تقدٲبو ُب اياـ جهنم، ك قاؿ صاحب ا
، فاف قلت يعارض حديث االبراد حديث امامة جربيل علیو السالـ الف امامتو ُب العصر ُب 1781الشتاء

لك علی خركج كقت الظهر ك حديث االبراد علی ذل شئ مثلو فدؿ كیما اذا صار ظل  فالیـو االكؿ 
لك الوقت؟ قلت: االثار اذا تعارضت ال ذر الف امتداد ا٢بر ُب ديارىم ُب عدـ خركج كقت الظه

ن ثابتنا بیقْب ىو كقت العصر ال يثبت بالشك، فاف كينقضي الوقت الثابت بیقْب بالشك ك ما ٓب ي
من حديث ابن مسعود رضي ا  1783ك النسائي 1782قلت: ىل ُب االبراد ٙبديد؟ قلت: ركی ابو داكد

                                                                                                              
القوؿ الثالث: أف األفضل ُب صالة الظهر أف تعجل ُب أكؿ الوقت إال ُب حاالت معینة فتؤخر، كهبذا قاؿ  

 صاحب "السراج" من ا٢بنفیة، كالشافعیة، كا٢بنابلة، كبعض ا٤بالكیة.
ضل ُب صالة الظهر كغّبىا التعجیل هبا أكؿ الوقت مطلقنا. كىو قوؿ اللیث بن القوؿ الرابع: األف 

 ، حاشیة الدسوقي31: 1، ا٤بنتقى125: 1 بدائع الصنائع، 146: 1للسرخسي انظر: ا٤ببسوط]سعد.
، دار الفكر، بدكف الطبع كالتاريخ، 180: 1علي الشرح الكبّب، ٧بمد بن اٞبد، الدسوقي، ا٤بالكي، 

: 1البن قدامة  ا٤بغِب، 24: 3شرح ا٤بهذب  ،اجملموع 3: 5ُب ا٤بوطا من ا٤بعا٘ب ك االسانید  ٤با التمهید
281 ] 

 581: 2اكماؿ ا٤بعلم   1778
بتأخّبىا ُب ا٢بر توسعة، كرفقنا  -صلى ا علیو كسلم  -كنصو: أمر رسوؿ ا  ،من الشافعیة ،نقلو العمرا٘ب  1779

: 2ماـ الشافعي، ٰبیی بن ايب ا٣بّب، ابو ا٢بسْب،العمرا٘ب، الشافعي، البیاف ُب مذىب اال] بالذين يتناكبونو.
 [ـ2000 .ق 1421، دار ا٤بنهاج، جدة، الطبعة االكلٰی 40

، ا٤بكتب 184: 1ركضة الطالبْب، ٰبیی بن شرؼ، النوكم، ] بل حكاه كجها شاذ كصوب سنیة اإلبراد  1780
 [ـ1991 .ق 1412االسالمي، بّبكت، دمشق، عماف، الطبعة الثالثة 

 41: 1ا٥بداية ُب شرح بداية ا٤ببتدم   1781
 400، رقم ا٢بديث: 110: 1سنن ايب داكد   1782
 503، رقم ا٢بديث: 250: 1سنن النسائي   1783

 [ 267: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
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اـ ـصالة رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم الظهر ُب الصیف ثالثة اقدا اف قدركتعالی عنو    ًإٔبى ٟبىٍسىة أىٍقدى
 ك ُب الشتاء ٟبسة اقداـ الی سبعة اقداـ فهذا يدؿ علی التحديد.

لك الف العلة ذاعلم اف ىذا االمر ٨بتلف ُب االقالیم ك البلداف ك ال يستوم ُب ٝبیع ا٤بدف ك االمصار ك 
انت اعلی ك الی ٧باذاة الرٔكس كلما  كقصره ىو ارتفاع الشمس ُب السماء ك ا٫بطاطها فُب طوؿ الظل ك 
اف الظل اطوؿ، ك كانت اخفض  ك من ٧باذات الراس ابعد  كلما  كاف الظل اقصر ك  كُب ٦براىا اقرب  

انت  صالة رسوؿ  صلی ا كافو ك  كل مكلك ظل الشتاء تراىا ابدا اطوؿ من ظالؿ الصیف ُب  ذل
ركف اف الظل فیهما ُب اكؿ الصیف كو ك سلم ٗبكة ك ا٤بدينة ك ٮبا من االقلیم الثا٘ب ثالثة اقداـ ك يذ علی

وف صالتو اذا اشتد ا٢بر متاخرة عن الوقت كیف اذرثالثة اقداـ ك شئ ك يشبو اف تفُب شهر اذرا بالتخ
سائر االقالیم ك البلداف لك ٟبسة اقداـ، ك اما الظل ُب الشتاء دكف ذوف الظل عند كا٤بعهود قبلو فی

ره العیِب، ك قیل قوؿ ابن مسعود ٧بموؿ علی كىذا ما ذ  1784‘‘اللٍب ىي خارجة عن االقالیم الثا٘ب
ذا ُب فیض كاالحیاف ك التارات دكف الفصوؿ فتارة صلی علی ا٣بمسة ك تارة علی السبعة ك لو ُب فصل  

 .1785البارم
انوف الثا٘ب، ك شباط، ك اذر، ك كانوف االكؿ ك  كانوف ك اذر من الشهور الركمیة ك ىي  كاعلم: اف  

نیساف، ك ايار، ك حزيراف، ك ٛبز، ك اب، ك ايلوؿ، ك تشرين االكؿ، ك تشرين الثا٘ب، ك ىذه الشهور 
وف الشمس ُب برج ا١بدم ففي بعض لغتنا يقاؿ كانوف االكؿ زماف  كالركمیة ىي الشهور الشمسیة ف

 ذا  الی اخر الشهور.كك ى 1786لو
: اختلف ُب مقدار كقتو فقیل اف ئوخر الصالة عن اكؿ الوقت مقدار ما يظهر 1787التوضیحك ُب ’’

للحیطاف ظل ك ظاىر النص اف ا٤بعترب اف ينصرؼ منها  قبل آخر الوقت ك ئويده حديث ايب ذر حتی 
 الظهر الی اف يصّب الفئ ذراعنا ك سواء ُب ذلك الصیف ك التلوؿ، ك قاؿ مالك انو ئوخر ءراينا ُب

، ك ُب الَبمذم بسنده عن ايب ىريرة 1788‘‘الشتاء، ك قاؿ اشهب ُب مدكنتو ال ئوخر الی اخر كقتها
رضي ا تعالٰی عنو قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا اشتد ا٢بر  فابردكا عن الصالة فاف 

                                       
 21: 5عمدة القارم    1784
 144: 2فیض البارم علی صحیح البخارم   1785
[ ك كانوف الثا٘ب زماف كوف الشمس ُب الدلو ك يقاؿ لو ُب بعض لغتنا ]ماه[ ك څهًسپَىً ]پوه[ ك ُب اخرل ]  1786

 [توري څهًُب االخرل ]
 148: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   1787
 21: 5عمدة القارم    1788
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ك القاسم بن صفواف  شدة ا٢بر من فیح جهنم، ك ُب الباب عن ايب سعید ك ايب ذر ك ابن عمر ك ا٤بغّبة
عن ابیو ك ايب موسی ك ابن عباس ك انس ك ركم عن عمر عن النيب صلی ا علیو ك سلم ىذا ك ال 

ك قد اختار قـو ’’ ، 1789يصح ]ام ركاية عمر[ قاؿ ابو عیسی حديث ايب ىريرة حديث حسن صحیح
ك اسحاؽ، ك قاؿ  من اىل العلم تاخّب صالة الظهر ُب شدة ا٢بر ك ىو قوؿ ابن ا٤ببارؾ ك اٞبد

اف مسجدا ينتاب اىلو من البعد فاما ا٤بصلي كحده ك الذم كالشافعي ا٭با االبراد بصالة الظهر اذا  
ك معنی  1790يصلي ُب مسجد قومو فالذم احب لو اف ال ئوخر الصالة ُب شدة ا٢بر، قاؿ ابو عیسی

ما ذىب الیو الشافعي اف  من ذىب الی تاخّب الظهر ُب شدة ا٢بر ىو اكلی ك اشبو باالتباع، ك اما
٤بشقة علی الناس فاف ُب حديث ايب ذر ما يدؿ علی  خالؼ ما قاؿ انتاب من البعد ك الرخصة ٤بن يى 

نا مع النيب صلی ا علیو ك سلم ُب سفر فاذف بالؿ بصالة الظهر فقاؿ النيب كالشافعي قاؿ ابو ذر  
ن لالبراد ُب كمر علی ما ذىب الیو الشافعي ٓب ياف االكصلی ا علیو ك سلم يا بالؿ ابرد ٍب ابرد فلو  

، اقوؿ: انظر الی 1791‘‘انوا ال ٰبتاجوف اف ينتابوا من البعدكذلك الوقت معنی الجتماعهم ُب السفر ك  
قوؿ الَبمذم مع انو شافعي ا٤بذىب فانو ال يرتضي بقوؿ امامو فا٢بق ما قاؿ ابو حنیفة ك اٞبد، ك ا٢بق 

ره اف يصلي الظهر ُب كر اىل النقل عن مالك انو  كذ  1792كقاؿ ابن بزيزة’’ر، اف ئوخرىا حتی يربد ا٢ب
م الی اخر الوقت، ك كاف يقوؿ ىي صالة ا٣بوارج ك اىل ا٥بواء، ك اجاز ابن عبد ا٢بكاكؿ الوقت ك  

، بقي شئ ك 1793‘‘ل صالة اال الظهر ُب شدة ا٢بركحكی ابو الفرج عن مالك اكؿ الوقت افضل  ُب  
قولو علیو السالـ فاف شدة ا٢بر من فیح جهنم فانا ٪بد با٤بشاىدة اف ا٢برارة من ىو انو ما معنی 

انت ابعد  كلما  كانت حرارتو اشد ك  كما ُب الصیف  كانت الی رٔكسنا اقرب  كلما  كالشمس فاف الشمس  
ل الشركر، كل ا٣بّبات ك النار معدف  كوف حرارتو اضعف؟ اجیب باف ا١بنة معدف  كما ُب الشتاء تك

                                       
 157، رقم ا٢بديث: 295: 1سنن الَبمذم   1789

 حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 157قم ا٢بديث: ، ر 295: 1سنن الَبمذم   1790
 25: 5عمدة القارم    1791
ىو عبد العزيز بن ابراىیم، التیمِب، القرشي، ا٤بعركؼ بابن بزيزة من الصوفیة كالفقهاء ك علماء : ابن بزيزة  1792

التفسّب ك الكالـ ك ركاة ا٢بديث ك االدب ك من ائمة ا٤بالكیة ك كاف مشاركا ُب سائر العلـو ك من اىل 
ْب ُب ٧بـر ك توُب يـو االحد ُب ربیع االكؿ ك ىو ابن سبع ك اربعْب سنة ٗبقربة سیدم كلد يـو االثن .الدين
 [95: 1] تراجم ا٤بؤلفْب النونسیْب .٧برز

 21: 5عمدة القارم   1793
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انت ُب الشمس اك غّبىا ك ٥بذه ا٤بناسبة ترد الی معداها االصلي لیـو ك٢برارة من جهنم سواء  فاصل ا
وف للشئ الواحد اسباب  كالقیامة ك ىو جهنم ك ال ينافیو ما قیل اف كركدىا الاها تعبد النو ٯبوز اف ي

 ا قاؿ بو الفالسفة. كاشفات ال موجدات  كثّبة الف اسباب الشرع  ك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن بشار، قاؿ: حدثنا غندر، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ا٤بهاجر أيب ا٢بسن، ٠بع  - 535
أك « أبرد أبرد»زيد بن كىب، عن أيب ذر، قاؿ: أذف مؤذف النيب صلى ا علیو كسلم الظهر، فقاؿ: 

حٌب رأينا « شدة ا٢بر من فیح جهنم، فإذا اشتد ا٢بر فأبردكا عن الصالة»كقاؿ: « انتظر انتظر: »قاؿ
 ُبء التلوؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، قولو )فابردكا 1794‘‘ض الركاياتما جاء ُب بعكك ىو بالؿ  ’’)اذف مٔوذف النيب صلی ا علیو ك سلم( 

عن الصالة( قیل علی تضمْب معنی التاخّب ام اخركا عنها مربدين، ك قیل ٗبعنی الباء ٦بازنا الف ا٢بركؼ 
ما يقاؿ رمیت عن القوس ام بالقوس، ك قیل الباء زائدة ام ابرادكا كبعضها ياٌب ٗبعنی بعض اخر  

ثر )حتی راينا فئ التلوؿ( ك الفئ ما بعد الزكاؿ ك كالباء ا  الصالة، ك ُب ا٢بديث ا٤بتقدـ بالصالة ك ركاية
غّب شاخصة منبسطة  1795ومة من الرمل ك رابیة من الَباب ك ترٝبتوكالظل اعم ك التلوؿ ٝبع تل ك ىي  

درجة  ْٓثر كقت الظهر ك ىذا كقت قد بقي الی الغركب كعلی االرض ال يظهر ٥با ظل اال اذا ذىب ا 
  .م من ىذه االحاديث اف جهنم موجودة االفك ىي ثالث ساعات، ك يعل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا علي بن عبد ا ا٤بديِب، قاؿ: حدثنا سفیاف، قاؿ: حفظناه من الزىرم، عن سعید بن  - 536

إذا اشتد ا٢بر فأبردكا بالصالة، فإف شدة »ا علیو كسلم قاؿ:  ا٤بسیب، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى
 «ا٢بر من فیح جهنم

كاشتكت النار إٔب رهبا، فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذف ٥با بنفسْب، نفس ُب الشتاء  - 537"
 كنفس ُب الصیف، فهو أشد ما ٘بدكف من ا٢بر، كأشد ما ٘بدكف من الزمهرير "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)نفس ُب الشتاء( ٯبوز فیو االعرابات الثالثة فافهم، ُب حديث سعید عن ايب ىريرة )اشد ما ٘بدكف من 

ء ُب ما جاكا٢بر( اما ٦بركر علی انو بدؿ من نفس اك بیاف لو اك مرفوع اما علی انو خرب مبتدا ٧بذكؼ  

                                       
 22: 5عمدة القارم   1794
 ډٍرى د شګو  1795
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ما جاء ُب ركاية النسائي بلفظ فاشد ما ٘بدكف كركاية اال٠باعیلي بلفظ فهو اشد اك مبتدا خربه ٧بذكؼ  
یف ٘بتمع ا٢برارة ك الربكدة ُب نار كاحدة مع ااهما ضداف؟ الف ا٤براد كمن ا٢بر من حر جهنم، ال يقاؿ  

ا ال تقاس امور االخرة بامور من النار ىي جهنم ك ُب بعض زكاياىا نار ك ُب بعضها زمهرير، ك ايض
الدينا، ك ايضا الذم خلق بعض ا٤بلك من ثلج ك بعضو من نار قادر علی اف ٯبتمع الضدين ُب شئ 

ل كل ك تشرب ك نار ال تا كباس خلق ا النار علی اربعة فنار تا عقاؿ ابن ’’كاحد، قاؿ ك ُب التوضیح 
ٍب خلقت منها ا٤بالئكة ك الثانیة ُب ال ، فاالكلی1796سوكل ك عكك ال تشرب ك نار  تشرب ك ال تا 

ٍب رٔكيت ٤بوسی علیو السالـ لیلة ا٤بناجاة، ك الثالثة اللٍب ُب البحر، ك قیل الٍب خلقت ال ا٢بجارة، ك قیل
ل ٢بومهم ك عظامهم ك ال تشرب دموعهم ك ال كمنها الشمس ك الرابعة: نار الدنیا ك نار جهنم تا 

 .1797‘‘باؿدمأكىم بل يسیل ذلك الی طْب ا٣ب
ك الذم ُب الصحیح اف نار الدنیا خلقت من نار جهنم، ك قاؿ ابن عباس ضرب با٤باء سبعْب مرة ك ’’

رة لنار كلوال ذلك ما انتفع هبا ا٣بالئق ك ا٭با خلقها ا تعالی الاها من ٛباـ امور الدنیوية، ك فیها تذ 
  .ذا ُب العیِبك 1798‘‘االخرة ك ٚبويف من عذاهبا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عمر بن حفص بن غیاث، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا األعمش، حدثنا أبو صاّب،  - 538

أبردكا بالظهر، فإف شدة ا٢بر من فیح »عن أيب سعید، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 تابعو سفیاف، كٰبٓب، كأبو عوانة، عن األعمش «جهنم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )تابعو سفیاف ك ٰبیی ك ابو عوانة عن االعمش( ام تابع حفص بن غیاث ىٔوالء الثالثة ُب لفظ 

 .1800، ك الثا٘ب اال٠باعیلي1799 رم ُب باب صفة النارابردكا بالظهر، كصل االكؿ البخا

                                       
لطبعة االكلٰی  ، دار العاصمة، الرياض، ا1146: 4العظمة، عبد ا بن ٧بمد، ابو الشیخ االصبها٘ب،   1796

 ق1408
 155: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   1797
 24: 5عمدة القارم    1798
، رقم ا٢بديث: 122: 18مسند اٞبد  ، 3259، رقم ا٢بديث:120: 4صحیح البخارم انظر:   1799

11573 
 11497، رقم ا٢بديث: 70: 18مسند اٞبد   1800
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ك استنبط منو اف ا٤براد باالبراد ىو ابراد صالة الظهر، ك اختلف العلماء ُب ا١بمع بْب ىذه االحاديث 

نا ]ام كشٍ ونا الی النيب صلی ا علیو ك سلم حر رمضاء فلم يي كش 1801ورة ك بْب حديث خبابكا٤بذ 
فقاؿ بعضهم االبراد رخصة ك التقدٙب افضل، ك قاؿ ’’، 1802ه مسلموانا[ ركاكفلم يزؿ ك ٓب يسلب ش

تاب الناسخ ك ا٤بنسوخ كُب   1803ر االثـركبعضهم حديث خباب منسوخ باالبراد ك الی ىذا ماؿ ابو ب
نا نصلي با٥باجرة ك، ك قاؿ كجدنا ذلك ُب حديثْب احدٮبا حديث ا٤بغّبة  1804ك ابو جعفر الطحاكم

اف بعد التهجّب، ك حديث انس رضي ا كابردكا، فتبْب هبا اف االبراد   فقاؿ لنا صلی ا علیو ك سلم
اف ا٢بر ابردكا، ك ٞبل بعهضم حديث خباب علی ااهم طلبوا كركا ك اذا  كاف الربد بكتعالٰی عنو اذا  

ا علی قدر االبراد، ك قاؿ عمر ُب قوؿ خباب فلم يش وم، ك كنا يعِب ٓب ٰبوجنا الی الشكتاخّبا زائدن
اف ٗبكة ك حديث االبراد با٤بدينة فاف فیو من ركاية ايب كوانا، ك يقاؿ حديث خباب  كيزؿ ش قیل ٓب

من  1805‘‘ىريرة، ك قاؿ ا٣بالؿ ُب عللو عن اٞبد اخر االمرين من النيب صلی ا علیو ك سلم االبراد
 العیِب.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اإلبراد بالظهر في السفر
حدثنا آدـ بن أيب إياس، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا مهاجر أبو ا٢بسن مؤب لبِب تیم ا،  - 539

قاؿ: ٠بعت زيد بن كىب، عن أيب ذر الغفارم، قاؿ: كنا مع النيب صلى ا علیو كسلم ُب سفر، فأراد 
                                       

االكلْب، سادس االسالـ، يكنی ابا عبد ا  ىو خباب بن االرت، مهاجرم، بدرم، من السابقْب :خباب  1801
اكؿ  .توُب منصرؼ علي من صفْب الی الكوفة سنة سبع ك ثالثْب .ككاف من ا٤بعذبْب ُب ا حلیف بِب زىرة

من قرب بظهر الكوفة من اصحاب النيب صلی ا علیو كسلم ك ىو ابن ثالث ك سبعْب سنة ك كاف قینا ُب 
 .سلمة  ك مسركؽ بن االجدع ك قیس بن ايب حاـز ك ابنو عبد ا كغّبىم ركی عنو شقیق بن .ا١باىلیة

 [906: 2]معرفة الصحابة اليب نعیم 
 619، رقم ا٢بديث: 433: 1صحیح مسلم   1802
: ىو اٞبد بن ٧بمد الطائي ك يقاؿ الكليب، ابو بكر االثـر البغدادم، االسكاُب ا٢بافظ الفقیو،   1803 ابو بكر االثـر

حنبل، خراسا٘ب االصل. ركی عن اٞبد بن ا٢بجاج ك اٞبد بن جواس ا٢بنفي ك اٞبد بن صاحب اٞبد بن 
حنبل ك سلیماف بن حرب ك عبد ا بن مسلمة ك ايب نعیم الفضل بن دكْب، ك ايب بكر بن ايب شیبة ك 

: 1ركی عنو النسائي ك علي بن ايب طاىر القزكيِب ك اٞبد بن ٧بمد الز٪با٘ب كغّبىم. ]هتذيب الكماؿ 
477 ] 

 1126، رقم ا٢بديث: 187: 1شرح معا٘ب االثار   1804
 24: 5عمدة القارم    1805
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حٌب « أبرد»ٍب أراد أف يؤذف، فقاؿ لو: « أبرد»قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: ا٤بؤذف أف يؤذف للظهر، ف
إف شدة ا٢بر من فیح جهنم، فإذا اشتد ا٢بر فأبردكا »رأينا ُبء التلوؿ، فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «)تتفیأ( تتمیل» كقاؿ ابن عباس: « بالصالة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االبراد بالظهر ُب السفر
اشار الی اف االبراد بالظهر ال ٱبتص با٢بضر بل ىو جار ُب السفر ايضا، ك حديث ايب ذر ىذا يدؿ 
علی خالؼ ما قاؿ الشافعي اف الرخصة ٤بن ينثاب من البعد ك للمشقة علی الناس ك قد مر منا فیما 

رت ُب ا٤بقدمة اف من كال٘ب قد ذ  1806ر )ك قاؿ ابن عباس( ام ُب تفسّب قولو ﴿يتفیٔو ظاللو﴾كقبل فتذ 
ثّبا كلمة اللٍب ُب القراف تكلمة ُب القراف  يفسر تلك الكلمة غريبة تطابق  كدابو انو اذا كقف علی  

 للفائدة ك تنبیها علی ما كقع منو ُب القراف.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: وقت الظهر عند الزوال
 «كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي با٥باجرة»كقاؿ جابر: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 الزكاؿباب كقت الظهر عند 

بد السماء الی جهة ا٤بغرب ك میلها الیو، قولو )ك قاؿ جابر اْب( كام ابتداءه عند زكاؿ الشمس عن  ’’
، ك ىذا حديث فعلي ك حديث 1808‘‘ُب باب كقت ا٤بغرب 1807طرؼ من حديث جابر كصلو ا٤بٔولف

ك قاؿ ’’راد، الٮبا فهذا اقوی من ذلك، ك قیل حديث ا٥باجرة منسوخ ٕبديث االبكاالبراد فعلي ك قوٕب  
االبراد تاخّب الظهر ادنی تاخّب ٕبیث يقع الظل ك ال ٱبرج بذلك عن حد التهجّب فاف  1809البیضاكم

                                       
 48: 16سورة النحل   1806
 560، رقم ا٢بديث: 116: 1صحیح البخارم    1807
 26: 5عمدة القارم    1808
 ىو ناصر الدين، عبد ا بن عمر، القاضي، البیضاكم، نسبة الی قرية يقاؿ ٥با البیضاء علی :البیضاكم  1809

كلو التصانیف ا٤بفیدة ك من اجلها التفسّب  .مرحلة من شّباز، خرج منها جده فسكن شّباز مدينة ا٤بلك
]قالدة  .ك٨بتصر الكشاؼ كالطوالع كا٤بصباح كا٤بنهاج كلها ُب االصوؿ كالغاية القصوی ُب الفركع ك غّب ذلك

 [442: 5النحر 
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، ك تعقبو العیِب، ك قاؿ بادنی تاخّب ال ٰبصل 1810ا٥باجرة تطلق علی الوقت حتی يقرب العصر انتهی
  .1811‘‘االبراد ك ٓب يقل احد اف ا٥باجرة ٛبتد الی قرب العصر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب أنس بن مالك، أف رسوؿ  - 540

كر ا صلى ا علیو كسلم خرج حْب زاغت الشمس، فصلى الظهر، فقاـ على ا٤بنرب، فذكر الساعة، فذ 
من أحب أف يسأؿ عن شيء فلیسأؿ، فال تسألو٘ب عن شيء إال »أف فیها أمورا عظاما، ٍب قاؿ: 

، فقاـ عبد ا « سلو٘ب»فأكثر الناس ُب البكاء، كأكثر أف يقوؿ: « أخربتكم، ما دمت ُب مقامي ىذا
عمر على  فربؾ« سلو٘ب»ٍب أكثر أف يقوؿ: « أبوؾ حذافة»بن حذافة السهمي، فقاؿ: من أيب؟ قاؿ: 

عرضت علي ا١بنة كالنار »ركبتیو، فقاؿ: رضینا با ربا، كباإلسالـ دينا، كٗبحمد نبیا، فسكت، ٍب قاؿ: 
 «آنفا ُب عرض ىذا ا٢بائط، فلم أر كا٣بّب كالشر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م( ماض ُب موضع ا٤بستقبل النو  ك زاغت الشمس( ام مالت ك فیو ا٤بطابقة )اال اخربتقولو )خرج حْب

ك ا٭با خطب النيب صلی ا علیو ك سلم النو بلغو اف قوما من ا٤بنافقْب يسالوف منو ك ’’ا٤بتحقق، ك
اء( كثر الناس ُب البكم )فا كيعجزكنو عن بعض ما يسالونو فتغیظ فقاؿ ال تسالو٘ب عن شئ اال اخربت

اك ٤با يسمعوف من ا٤بوعظة، قولو )فقاـ عبد  1812‘‘خوفنا من نزكؿ العذاب لغضبو صلی ا علیو ك سلم
س ابیو فنسبو كا بن حذافة( ك ا٭با ساؿ النو اذا خاصم رجال يطعن ُب نسبو  الف امو سوداء علی ع

اظهر النو ال ينطق عن ا٥بوی  علیو السالـ الی ابیو حذافة اما بالوحي اك بالقیاس اك بالفراسة، ك االكؿ
اف يصنع اىل ا١باىلیة كوف قارفت بعض ما  كفقالت لو امو اما خشیت اف ت’’اف ىو اال كحي يوحی، 

)ُب  1813‘‘نتى فىاًضًحي عند رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم  فقاؿ ك ا لو ا٢بفِب بعبد للحقت بوكا 
ام ما ابصرت مثل ىذا ا٣بّب قط ك ىو ’’لشر( ا٣بّب ك اكرض ىذا ا٢بائط( بالضم الناحیة )فلم ار  عي 

                                       
، كزارة 244: 1، القاضي، ناصر الدين، البیضاكم، ٙبفة االبرار شرح مصابیح الشنة، عبد ا بن عمر  1810

 ـ، بدكف الطبعة2012 .ق  1433االكقاؼ ك الشؤكف االسالمیة بالكويت، 
 26: 5عمدة القارم    1811
 27: 5عمدة القارم    1812
 27: 5عمدة القارم   1813
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ا١بنة ك الشر ك ىو النار، اك مثل الطاعة ُب سبب دخوؿ ا١بنة ك مثل ا٤بعصیة ُب سبب دخوؿ 

  .1814‘‘النار
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا شعبة، حدثنا أبو ا٤بنهاؿ، عن أيب برزة، " كاف النيب صلى  حدثنا حفص بن عمر، قاؿ: - 541
ا علیو كسلم يصلي الصبح كأحدنا يعرؼ جلیسو، كيقرأ فیها ما بْب الستْب إٔب ا٤بائة، كيصلي الظهر 

كنسیت ما قاؿ ُب  -إذا زالت الشمس، كالعصر كأحدنا يذىب إٔب أقصى ا٤بدينة، رجع كالشمس حیة 
إب بتأخّب العشاء إٔب ثلث اللیل، ٍب قاؿ: إٔب شطر اللیل " كقاؿ معاذ: قاؿ شعبة: لقیتو كال يب -ا٤بغرب 

 «أك ثلث اللیل»مرة، فقاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تدخل اال علی متعدد، قولو )ك العصر( عطف  )ما بْب الستْب( ام ك فوقها الی ا٤بائة الف بْب القولو 
 علی الظهر )اقصی ا٤بدينة( اخرىا، 

وف بیاننا كیب ىذا اللفظ ك عندم اف يرجع يك( ك ُب نسخة يرجع قد اختلفت االراء ُب تر عقولو )رج
ما يدؿ علیو كلقولو يذىب، ك ا٤براد بالرجوع ىو الرجوع الی رحلو ُب اقصی ا٤بدينة ال الی ا٤بسجد  

ث ايب برزة االسلمي ُب باب كقت العصر ك يصلي العصر ٍب يرجع احدنا الی رحلو ُب اقصی حدي
اف حاالن بتقدير قد، ك قیل رجع ٗبعنی يرجع كلمة رجع  كانت النسخة  كا٤بدينة ك الشمس حیة ك اف  

شمس اقوؿ لعل  كجهو اف الرجوع الی اىلو متحقق فعرب عن ا٤بستقبل با٤باضي ك ا اعلم، قولو )ك ال
ناية عن بقاء حرىا ك بقاء لواها ك عدـ تغّب لواها )ك نسیت( فاعلو ابو ا٤بنهاؿ )ما قاؿ( كحیة( حیاهتا  

ن كام نصفو ك كقتو ٲبتد الی الصبح ل )الی شطر اللیل( 1815ام ابو برزة ُب الغرب )ك ال يبإب( ترٝبتو
ره النـو كاف يكركه )ك  كه مكقتو ا٤بستحب ثلث اللیل االكؿ ك ما بعده مباح الی نصف اللیل ك بعد

راىة كن ُب نسخة البخارم ا٤بطبوعة ُب ىند اما  كقبلها ك ا٢بديث بعدىا( ك ىذه نسخة العیِب ك ٓب ت
، ك اما   راىة ا٢بديث فالحتماؿ فوات صالة كالنـو قبلها النو ٙبتمل الفوات بسبب استغراؽ النـو

ايات الصا٢بْب ك ٧بادثة كمدارسة العلم ك حكن فیو ذلك ا٣بوؼ فحديث ا٣بّب  كالفجر، ك اما اذا ٓب ي
الضیف ك العركس للتانیس ك ٧بادثة الرجل اىلو ك اكالده للمالطفة ك ٧بادثة ا٤بسافرين ٢بفظ متاعهم ك 

اف فیو اصالح كل ما  كر ك  كانفسهم ك اادثة ُب اصالح ذات البْب ك االمر با٤بعركؼ ك النهي عن ا٤بن

                                       
 27: 5عمدة القارم   1814
 باؾ بو ئي نو لرلو  1815
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راىة )ٍب كا٤بباح الذم ال خّب فیو ك ال شر فظاىر ا٢بديث يدؿ علی ال ك خّب فهو جائز، ك اما ا٢بديث
لقیتو( ام ابا ا٤بنهاؿ )فقاؿ اك ثلث اللیل( ردد بْب شطر اللیل ك ثلثو، ك ُب قولو )ك احدنا يعرؼ 

ن قولو يقرا فیها ما بْب الستْب الی ا٤بائة يدؿ علی كجلیسو( دلیل ايب حنیفة النو يدؿ علی االسفار ل
، ك فیو اف كقت الظهر 1816لشركع ُب الغلس ك االمتداد الی االسفار ك ىو ٨بتار الطحاكماف ا

رنا انو منسوخ ٕبديث االبراد، ك ايضا حديث االبراد اقوی فال كا٤بستحب حْب زكاؿ الشمس ك قد ذ 
ك فیو اف الوقت ا٤بستحب للعصر اف يصلي ما دامت الشمس حیة، ك فیو ’’ن ا٤بعارضة بینهما ، كٛب

، ك ا٢بنفیة قالوا ال يدخل كقت 1817‘‘ل مالك ك الشافعي ك اٞبد الاهم يستحبوف تعجیل العصردلی
وف باقیا حْب كو ك ىذا منسوخ ٕبديث االبراد الف اشتداد ا٢بر يیل شئ مثلكالعصر حتی يصّب ظل  

 افكل شئ مثلیو فاذا تعارضت االثار يبقی ما  كل شئ مثلو ُب تلك البالد حتی يصّب ظل  كيصّب ظل  
اف ثابتنا فال يدخل كاف، ك كقت الظهر ثابت بیقْب فال يزكؿ بالشك، ك كقت  العصر ما  كعلی ما  

  .بالشك ىذا ما يفهم من العیِب ك حديث االبراد اقوی، فافهم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عِب ابن مقاتل، قاؿ: أخربنا عبد ا، قاؿ: أخربنا خالد بن عبد الرٞبن، حدثِب حدثنا ٧بمد ي - 542
كنا إذا صلینا خلف رسوؿ ا »غالب القطاف، عن بكر بن عبد ا ا٤بز٘ب، عن أنس بن مالك، قاؿ: 

 «صلى ا علیو كسلم بالظهائر، فسجدنا على ثیابنا اتقاء ا٢بر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

)بالظهائر( ٝبع ظهّبة ك ىي ا٥باجرة ك ىي نصف النهار عند اشتداد ا٢بر ك اراد هبا الظهر ك ىذا اما 
منسوخ، اك للجواز، ك فیو ا٤بطابقة ك قد مر البحث منا ُب باب السجود علی الثواب ُب شدة ا٢بر 

 يستطاع العلم براحة ا١بسم.ر فانو ال كفتذ 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب تأخیر الظهر إلى العصر
حدثنا أبو النعماف، قاؿ: حدثنا ٞباد ىو ابن زيد، عن عمرك بن دينار، عن جابر بن زيد، عن  - 543

صلى ا علیو كسلم صلى با٤بدينة سبعا كٜبانیا: الظهر كالعصر كا٤بغرب كالعشاء ابن عباس: " أف النيب 
 "، فقاؿ أيوب: لعلو ُب لیلة مطّبة، قاؿ: عسى

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 1097 ، رقم ا٢بديث:184: 1شرح معا٘ب االثار   1816
 29: 5عمدة القارم    1817
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 باب تاخّب الظهر الی العصر
بنا ام ىذا باب تاخّب صالة الظهر الی اكؿ كقت العصر ك لیس ا٤براد منو ٝبع العنواف يدؿ علی مذى

وف التنوين عوضنا من ا٤بضاؼ الیو كعات فتكما توٮبوا، قولو )سبعا( ام سبع ر كالصالتْب ُب كقت كاحد  
لقولو ٜبانیة، ثالثنا للمغرب ك اربعنا للعشاء )ٜبانیا( اربعنا للظهر ك اربعنا للعصر فقولو الظهر ك العصر بیاف 

وف منصوبنا علی كن اف يكك قولو ك ا٤بغرب ك العشاء بیاف لقولو سبعنا ففیو علی تشويش اللف  ك ٲب
ذلك ا٤بغرب ك العشاء )فقاؿ ايوب( ام ١بابر كاالختصاص اك بنزع  ا٣بافض ام للظهر ك العصر ك  

 وف ُب اللیلة ا٤بطّبة.ك)قاؿ عسی( ام قاؿ جابر عسی ذلك التاخّب ي
ف العلماء ُب تاكيل ىذا ا٢بديث فقاؿ بعضم: ىذا ٝبع ُب كقت كاحد بعد ا٤بطر ك ئويده ما ركاه اختل

بسنده عن ابن عباس قاؿ صلی رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم الظهر ك العصر ٝبیعا ك  1818ابو داكد
من  قاؿ مالك اری ذلك ُب مطرو ك علیو ٝباعة’’ا٤بغرب ك العشاء ٝبیعا ُب غّب خوؼ ك ال سفر 

السلف، ك ركی ذلك عن ابن عمر ك فعلو عركة بن الزبّب ك ابن ا٤بسیب ك عمر بن عبد العزيز ك ابو 
ك يرد    1819‘‘ر بن عبد الرٞبن ك ابو سلمة ك عامة فقهاء ا٤بدينة ك ىو قوؿ مالك ك الشافعي ك اٞبدكب

 صلی ا بسندٮبا عن ابن عباس قاؿ ٝبع رسوؿ  1821ك النسائي 1820ىذا التاكيل ما ركاه مسلم
علیو ك سلم بْب الظهر ك العصر ك ا٤بغرب ك العشاء با٤بدينة ُب غّب خوؼ ك ال مطرو، ك ُب حديث 

یال ٰبرج امتو ]ام ال يوقعهم ُب ا٢برج[، ك اكلو بعضهم كیع قاؿ قلت البن عباس ٓب فعل ذلك قاؿ  كك 
ىا ك ىذا ايضا مردكد شف ك باف اف اكؿ كقت العصر دخل فصالكاف ُب غیم فصلی الظهر ٍب انكانو  

ن ال  احتماؿ فیو ُب ا٤بغرب ك العشاء ك ٞبل اصحابنا كاف فیهما احتماؿ لكالف الظهر ك العصر ك اف  
ىذا ا١بمع با١بمع الفعلي ك الصورم ال با١بمع ُب كقت كاحد ك ىذا باف اخر االكلی فصالىا ُب اخر 

هذه صورة ا١بمع الصورم ك لنا علی ىذا كقتها، فلما فرغ عنها دخل اكؿ كقت الثانیة فصالىا فیو ف
احاديث منها ما ركاه مسلم بسنده عن ابن عباس قاؿ صلیت مع النيب صلی ا علیو ك سلم ٜبانیا 
ٝبیعا ك سبعنا ٝبیعا قلت يا  ابا الشعثاء اظنو اخر الظهر ك عجل العصر ك اخر ا٤بغرب ك عجل العشاء 

                                       
 1210، رقم ا٢بديث: 6: 2سنن ايب داكد انظر:   1818

 [ 369: 4حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
 31: 5عمدة القارم    1819
رقم  كتاب صالة ا٤بسافرين كقصرىا، باب ا١بمع بْب الصالتْب ُب ا٢بضر، ، 490: 1صحیح مسلم   1820

 705ا٢بديث: 
 602، رقم ا٢بديث: 290: 1سنن النسائي   1821
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ت مع النيب صلی ا یائي بسنده عن ابن عباس قاؿ صل، ك منها ما ركاه النس1822قاؿ ك انا اظن ذلك
 1823علیو ك سلم ٜبانیا ٝبیعا ك سبعنا ٝبیعا اخر الظهر ك عجل العصر ك اخر ا٤بغرب ك عجل العشاء

ك منها ما ركاه الشیخاف من حديث عبد ا بن مسعود قاؿ ما ’’انتهی، ك ىذا مصرح ُب ما ريمنا، 
لم صلی صالة  لغّب كقتها اال ٔبمع فانو ٝبع بْب ا٤بغرب ك العشاء رايت رسوؿ  صلی ا علیو ك س

ل حديث فیو  جواز ا١بمع كٔبمع ك صالة الصبح من الغد قبل كقتها، ك ىذا ا٢بديث يبطل العمل ب
 .1824‘‘اف ُب حضر اك سفرو اك غّبٮباكبْب الظهر ك العصر ك ا٤بغرب ك العشاء سواء  

اف اذا جد بو السّب ٝبع بْب ا٤بغرب ك العشاء بعد اف كمر  فاف قلت: ركی مسلم عن نافع اف ابن ع
يغیب الشفق ك يقوؿ اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا جد بو السّب ٝبع بْب ا٤بغرب ك 

اف النيب صلی ا علیو ك سلم اذا اراد اف ٯبمع بْب الصالتْب ك، ك ركم مثلو عن انس قاؿ  1825العشاء
ك ىذا صريح ُب ا١بمع الوقٍب؟  1826اكؿ كقت العصر ٍب ٯبمع بینهماُب السفر اخر الظهر حتی يدخل 

قلت: ا١بواب عن االكؿ اف الصحابة ك غّبىم من العلماء اختلفوا ُب الشفق فقاؿ بعضهم ىي ’’
ا٢بمرة، ك قاؿ بعضهم: ىو البیاض ك ىذا االختالؼ مشهور فیما بینهم فیحتمل انو ٝبع بینهما بعد 

وف العشاء كذلك تككقتها علی قوؿ من يقوؿ اف الشفق ىو البیاض ك   ُبوف ا٤بغرب كغیاب ا٢بمرة فت
ل كك ىذه صورة ا١بمع الصورم ك ىو صلی   1827‘‘ُب كقتها علی قوؿ من قاؿ اف الشفق ىي ا٢بمرة

ر مسلم حديثي ككاحدة منها ُب كقتها علی خالؼ القولْب ُب الشفق فبطل ما ادعی النوكم بعد ما ذ 
حیث يقوؿ ك فیو ابطاؿ تاكيل ا٢بنفیة ُب قو٥بم اف ا٤براد با١بمع تاخّب ا  ورينكابن عمر ك انس ا٤بذ 

ك ا١بواب عن الثا٘ب اف كقت العصر ٨بتلف ’’، 1828الكلی الی اخر كقتها ك تقدٙب الثانیة ُب اكؿ كقتها
ل شئ مثلو دخل كقت العصر، ك قاؿ االخركف اذا صار مثلیو دخل كفیو فقاؿ بعضهم اذا صار ظل  

                                       
 705، رقم ا٢بديث: 491: 1صحیح مسلم   1822
، صحیح البخارم، كتاب ا١بمعة، باب من ٓب يتطوع 589، رقم ا٢بديث: 286: 1سنن النسائي انظر:   1823

، كتاب صالة ا٤بسافرين كقصرىا، باب 491: 1، صحیح مسلم  1174بعد ا٤بكتوبة، رقم ا٢بديث: 
  705رقم ا٢بديث:  ا١بمع بْب الصالتْب ُب ا٢بضر،

 31: 5عمدة القارم    1824
 703، رقم ا٢بديث: 488: 1صحیح مسلم   1825
 704، رقم ا٢بديث: 489: 1صحیح مسلم   1826
 31: 5عمدة القارم    1827
 213: 5شرح النوكم علی مسلم   1828
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ل شئ مثلو ٍب صالىا فاذا فرغ منها صلی عقیبها العصر كاخر الظهر الی اف صار ظل   فیحتمل انو 
ذا قد كل شئ مثلو ك  كفقد صلی الظهر ُب كقتها علی قوؿ من يقوؿ اف اخر كقت الظهر بصّبكرة ظل  

ل شئ مثلو ك ىذا يصدؽ علیو كصلی العصر ُب كقتها علی قوؿ من يقوؿ اف اكؿ كقتها بصّبكرة ظل  
، ك ا٭با اكلنا ىذين التاكيلْب ٝبعنا بْب االدلة الف االعماؿ اكلی من 1829‘‘مع الصورم ال الوقٍبانو ا١ب

ن خوؼ االطناب ال يرخص كل حديث ُب مستقره ك قد بقي ا٣ببايا ُب الزكايا لكاالٮباؿ فوضعنا  
 .فاية لسالك منصف ال لغوم متعسفكرىا ك ُب ىذا  كلذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب وقت العصر
حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر، قاؿ: حدثنا أنس بن عیاض، عن ىشاـ، عن أبیو، أف عائشة، قالت:  - 544

كقاؿ أبو أسامة، « كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي العصر، كالشمس ٓب ٚبرج من حجرهتا»
 «من قعر حجرهتا»ـ: عن ىشا

أف رسوؿ ا صلى »حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا اللیث، عن ابن شهاب، عن عركة، عن عائشة:  - 545
 «ا علیو كسلم صلى العصر، كالشمس ُب حجرهتا ٓب يظهر الفيء من حجرهتا

اف النيب حدثنا أبو نعیم، قاؿ: أخربنا ابن عیینة، عن الزىرم، عن عركة، عن عائشة، قالت: ك - 546
، كقاؿ « يصلي صالة العصر كالشمس طالعة ُب حجرٌب ٓب يظهر الفيء بعد»صلى ا علیو كسلم 

 «كالشمس قبل أف تظهر»مالك، كٰبٓب بن سعید، كشعیب، كابن أيب حفصة: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

رج من حجرهتا( ك ُب الركاية االتیة ٓب يظهر الفئ ك معنی الظهور الصعود فا٣بركج ك الظهور ٗبعنی )ٓب ٚب
 1830قاؿ الطحاكم ال داللة فیو علی التعجیل’’ك هبذا ا٢بديث استدؿ الشافعي علی التعجیل، 

ی ن الشمس ٙبتجب عنها اال بقرب غركهبا فیدؿ علكانت قصّبة ا١بدار فلم تكالحتماؿ اف ا٢بجرة  
 ، ك ُب قو٥با من حجرهتا اما ٘بريد اك نوع التفات.1831‘‘التاخّب ال علی التعجیل

ل شئ مثلیو ك حینئذو خرج كقت الظهر، ك عند ايب كاعلم اف اكؿ كقت العصر عندنا اذا صار ظل  
ل شئ مثلو، ك لنا دالئل كيوسف ك ٧بمد ك مالك ك الشافعي ك اٞبد ك الثورم ك اسحاؽ اذا صار ظل  

ل شئ مثلو كلنا: منها حديث االبراد الف شدة ا٢بر تبقی ُب بالدىم ا٢بارة حْب صار ظل  علی ما ق
                                       

 32: 5عمدة القارم    1829
 1149، رقم ا٢بديث: 193: 1شرح معا٘ب االثار   1830
 33: 5عمدة القارم    1831
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لها منسوخة كل شئ مثلو  كفاالحاديث اللٍب يركيها ا١بماعة  علی اف كقت العصر حْب صار ظل  
ك منها ما ركاه ابو داكد ك ابن ماجو من حديث علي بن شیباف قاؿ قدمنا ’’ما مر، كٕبديث االبراد  

ك ىذا  1832اف ئوخر العصر ما دامت  الشمس بیضاء نقیةكرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ف علی
من حديث  جابر  1833ل شئ مثلیو، ك منها ما ركاه ابن ايب شیبةكيدؿ علی انو يصلیها حْب صار ظل  

ل شئ مثلیو مقدار ما يسّب كقاؿ صلی بنا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم العصر حْب صار ظل  
تابو ا٤بوطا عن يزيد بن زياد عن ك، ك منها ما ركاه مالك ُب اكؿ  1834‘‘الی ذم ا٢بلیفة العنق بكالرا 

الة عبد ا بن رافع مولی اـ سلمة زكج النيب صلی ا علیو ك سلم انو ساؿ ابا ىريرة  عن  كقت الص
، 1835ا٢بديث اف ظلك مثلیككاف ظلك مثلك ك العصر  اذا  كالظهر اذا   فقاؿ ابو ىريرة انا اخربؾ صل

 فهذه ادلة قوية علی رجحاف مذىب امامنا ُب ىذه ا٤بسئلة فاستقم، 
قولو )ُب قعر حجرهتا( ك قعر الشئ عمقو، ك اسنده اال٠باعیلي عن ابن ماجو ك غّبه، ك ُب ركاية ايب 

ذا ُب التعلیقات االتیة ٤بالك ك ٰبیی بن سعید ك  شعیب ك ابن كنعیم االتیة ٓب يظهر الفئ بعد ك  
ة ك الشمس قبل اف تظهر، ك طريق ا١بمع بْب ىذه الركايات اف ظهور الشمس خركجها من حفص

ا٢بجرة ا٤بباركة ك ظهور الفئ انبساطو ُب ا٢بجرة الشريفة ك ا٤برجع كاحد اما معلق مالك فقد كصلو 
، ك اما تعلیق ٰبیی بن سعید فقد كصلو الذىلي، ك  اما طريق شعیب 1836البخارم ُب باب ا٤بواقیت

                                       
، كتاب 305: 1، ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم 408، رقم ا٢بديث: 111: 1سنن ايب داكد انظر:   1832

  690الطهارة، باب ُب مواقیت الصالة، رقم ا٢بديث: 
كقاؿ الذىيب: صحیح  ىذا حديث صحیح، كٓب ٱبرجاه بعد احتجاجهما بركاتوحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  

 ]ا٤برجع السابق[
، ابواب الصالة، 281: 1، سنن الَبمذم3226، رقم ا٢بديث: 281: 1ابن ايب شیبة مصنف انظر:   1833

  150، رقم ا٢بديث:  باب ما جاء ُب مواقیت الصالة عن النيب صلى ا علیو كسلم
أصح شيء ُب ا٤بواقیت حديث جابر، عن النيب صلى ا علیو حكم ا٢بديث: قاؿ الَبمذم: قاؿ ٧بمد:  

 ق[. ]ا٤برجع السابكسلم
 33: 5عمدة القارم   1834
 12، رقم ا٢بديث: 11: 2 كموطا مال  1835
 522، رقم ا٢بديث: 110: 1صحیح البخارم   1836
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فهو موصوؿ عند ابراىیم  ةحفص ايب ُب مسند الشامیْب ك اما طريق ابن 1837موصوؿ عند الطربا٘ب فهو
  .1838ره العیِبكذا ذ كبن طهماف من طريق ابن عدم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نا عبد ا، قاؿ: أخربنا عوؼ، عن سیار بن سالمة، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن مقاتل، قاؿ: أخرب  - 547

دخلت أنا كأيب على أيب برزة األسلمي، فقاؿ لو أيب: كیف كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي 
كاف يصلي ا٥بجّب، الٍب تدعواها األكٔب، حْب تدحض الشمس، كيصلي العصر، ٍب »ا٤بكتوبة؟ فقاؿ: 

ككاف يستحب  -كنسیت ما قاؿ ُب ا٤بغرب  -قصى ا٤بدينة، كالشمس حیة يرجع أحدنا إٔب رحلو ُب أ
أف يؤخر العشاء، الٍب تدعواها العتمة، ككاف يكره النـو قبلها، كا٢بديث بعدىا، ككاف ينفتل من صالة 

 «الغداة حْب يعرؼ الرجل جلیسو، كيقرأ بالستْب إٔب ا٤بائة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ما مر، ك ا٭با ٠بیت هبا الاهم ك)يصلي ا٥بجّبة( ك ىي ا٥باجرة ك ىي اشتداد ا٢بر عند نصف النهار  
بد كيهجركف الطريق ُب ذلك الوقت )حْب تدحض( الدحض الزلق ك ا٤براد ىهنا زكاؿ الشمس عند  

ن حديث االبراد نىسىخىو )الی رحلو( رحل كتعجیل صالة الظهر لالسماء الی جهة ا٤بغرب ك ا٤براد منو 
نو ك ما يستصحبو من االثاث، قولو )ُب اقصی ا٤بدينة( صفة الرجل  )ك نسیت ما قاؿ( كالرجل مس

قاؿ  ؟اكؿ من ٠باىا العتمة من ك عن میموف بن مهراف قلت البن عمر’’قائل ذلك سیار 
اف قولو ك يقرا بالستْب يدؿ كك فیو دلیل للحنفیة ك اف  ، قولو )يعرؼ الرجل جلیسو( 1839‘‘الشیطاف

 1840قاؿ النوكم’’ر، كما اختاره الطحاكم، ك قد مر من قريب فتذ كعلی اف شركع صالتو ُب الغلس  
ل شئ مثلیو، ك كىذا ا٢بديث حجة علی ا٢بنفیة حیث قالوا ال يدخل كقت العصر حتی يصّب ظل  

لم اف ا٢بنفیة قالوا ذلك ك ا٭با ىو ركاية اسد بن عمرك عن ايب اجاب عنو البدر العیِب بقولو: قلت ال نس
ل شئ مثلو ك ىو قوؿ ايب يوسف كحنیفة كحده، ك ركی ا٢بسن عنو اف اكؿ كقت العصر اذا صار ظل  

، ك ركی ا٤بعلی عن ايب يوسف عن ايب حنیفة اذا صار الظل اقل 1841ك زفر ك ٧بمد ك اختاره الطحاكم

                                       
، مؤسسة 3094، رقم ا٢بديث: 197: 4مسند الشامیْب، سلیماف بن اٞبد، ابو القاسم، الطربا٘ب،   1837

 ـ1984 .ق  1405الرسالة، بّبكت، الطبعة االكلٰی، 
 34: 5عمدة القارم   1838
 63: 5عمدة القارم   1839
 123: 5شرح النوكم علی مسلم   1840
 906، رقم ا٢بديث: 148: 1شرح معا٘ب االثار   1841
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رخي، ك ُب ركاية كك ال يدخل كقت العصر حتی يصّب قامتْب ك صححو المن قامتْب ٱبرج كقت الظهر 
ل  شئ قامتو خرج كقت الظهر ك ال يدخل كقت العصر حتی يصّب قامتْب كا٢بسن ايضا اذا صار ظل  

ُب ا٤بغِب  1843، ك حكی ابن قدامة1842ك بینهما كقت مهمل ك ىو الذم يسمیو الناس بْب الصالتْب
ل ك، ك عن عطاء ك طأكس اذا صار ظل   1844صر اذا زالت الشمسعن ربیعة اف كقت الظهر ك الع

شئ مثلو دخل كقت الظهر ك ما بعده كقت ٥بما علی سبیل االشَباؾ حتی تغرب الشمس، ك قاؿ ابن 
ل شئ مثلو دخل  كقت العصر ك يبقی كقت الظهر كراىويو ك ا٤بز٘ب ك ابو ثور ك الطربا٘ب اذا صار ظل  

  .انتهی 1845‘‘تمحض الوقت للعصر ك بو قاؿ مالكعات ٍب يكقدر ما يصلي اربع ر 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاؽ بن عبد ا بن أيب طلحة، عن أنس بن  - 548

 «اإلنساف إٔب بِب عمرك بن عوؼ، فنجدىم يصلوف العصركنا نصلي العصر، ٍب ٱبرج »مالك، قاؿ: 
حدثنا ابن مقاتل، قاؿ: أخربنا عبد ا، قاؿ: أخربنا أبو بكر بن عثماف بن سهل بن حنیف،  - 549

قاؿ: ٠بعت أبا أمامة بن سهل، يقوؿ: صلینا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ٍب خرجنا حٌب دخلنا على 
العصر، كىذه »لعصر، فقلت: يا عم ما ىذه الصالة الٍب صلیت؟ قاؿ: أنس بن مالك فوجدناه يصلي ا

 «صالة رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم الٍب كنا نصلي معو
كاف »حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: حدثِب أنس بن مالك، قاؿ:  - 550

یة، فیذىب الذاىب إٔب العوإب، رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي العصر كالشمس مرتفعة ح
 كبعض العوإب من ا٤بدينة على أربعة أمیاؿ أك ٫بوه« فیأتیهم كالشمس مرتفعة

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 551
 «كنا نصلي العصر، ٍب يذىب الذاىب منا إٔب قباء، فیأتیهم كالشمس مرتفعة»

                                       
 17: 2البناية شرح ا٥بداية   1842
ىو عبد ا بن اٞبد، ابو ٧بمد، موفق الدين، شیخ االسالـ، العالمة اجملتهد، االماـ القدكة ، ابن قدامة:   1843

ي، صاحب ا٤بغِب. مولده ٔبماعیل من عمل نابلس سنة احدی ك اربعْب الشیخ، ا٤بقدسي،ا٢بنبلي، الدمشق
ك ٟبسمائة ُب شعباف. ك ىاجر مع اىل بیتو ك اقاربو ك لو عشر سنْب ك حفظ القرا ك لـز االشتغاؿ من 

 [153: 16صغره ك توُب سنة عشرين ك ست مائة. ]سّب اعالـ النبالء 
 272: 1ا٤بغِب البن قدامة   1844
 35: 5 عمدة القارم  1845
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )بِب عمرك بن عوؼ( ك ىم بقباء علی میلْب من ا٤بدينة ك ا٭با اخركىا عن اكؿ كقتها النو شغلتهم 

 االعماؿ ُب اراضیهم ك حركثهم، 
ٝبع عالیة ك ىي القری اللٍب حوؿ ا٤بدينة من جهة ٪بد ك من ’’راـ، قولو )الی العوإب( كقولو )يا عم( لال 

عد العوإب )ك بعض العوإب( ك ُب ركاية البخارم ُب االعتصاـ تعلیقا ك بي  1846‘‘جهة هتامة ىي السافلة
 .1847بالداؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 م من فاتتو العصرباب إث
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد ا بن عمر، أف رسوؿ ا  - 552

قاؿ أبو عبد ا: }يَبكم{ « الذم تفوتو صالة العصر، كأ٭با كتر أىلو كمالو»صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 «كترت الرجل إذا قتلت لو قتیال أك أخذت لو ماال»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إٍب من فاتتو العصر

قولو )الذم تفوتو صالة العصر( ك ا٤براد بالفوات تاخّبىا عن كقت ا١بواز بغّب عذر الف الوعید يَبتب 
، ك قیل اف يفوهتا الی اف تصفر 1848ختارك قیل ا٤براد بو فیمن ٓب يصلها ُب كقتها ا٤ب’’علی ذلك، 

، ك كرد مفسرنا ُب ركاية االكزاعي ُب ىذا ا٢بديث ك فواهتا اف تدخل الشمس صفرة، ك قیل 1849الشمس
ا1850فیمن فاتتو ناسیا ، ك قیل ىو فواهتا ٝباعة ٤با يفوتو من شهود مالئكة اللیل ك 1851، ك قیل عامدن

لو موجود ُب  كرارىا لبطل االختصاص الف  ذىاب الوقت  اف فواهتا بغیبوبة الشمس اك اصفكالنهار ك لو  
وف كونو جواب السائل ساؿ عن صالة العصر ك علی ىذا يك، قیل ٚبصیص العصر ل1852ل صالةك

                                       
 37: 5عمدة القارم   1846
 7329، رقم ا٢بديث: 104: 9صحیح البخارم   1847
 [38: 5ىذا قوؿ ابن كىب ] عمدة القارم   1848
 كقاؿ األصیلي كسحنوف: ىيوى أىف تفوتو بغركب الشمٍمس  1849
 [38: 5ىذا القوؿ ركاه سآب عن ابیو ] عمدة القارم   1850
 [38: 5ىذا قوؿ الدكاكدم ] عمدة القارم   1851
 [38: 5ىذا قوؿ ا٤بهلب ] عمدة القارم   1852
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 1853واها مشهودةكم من فاتو الصبح بطلوع الشمس ك العشاء بطلوع الفجر ك خصت لفضلها ك لكح
 ، 1854‘‘ما ىو مذىبناكسطی علی االصح  ك الاها ُب كقت اشتغاؿ الناس ك الاها ىي الصالة الو 

وعد يعد عدة علی صیغة كة  رى  تً َب ر يى تى ة ٗبعنی النقص من باب كى ا٭با كتر اىلو ك مالو( من الَبِّ كقولو )ف
ا٤باضي اجملهوؿ ك ما بعده منصوب علی انو مفعوؿ ثاف لو ك مفعولو االكؿ ىو ا٤بستَب فیو الراجع الی 

ثّبين، ك قیل مرفوع، ك اختلف فیو: فقیل انو كانا  كو ك مالو بعد اف  وف معناه نقص ىو اىلكا٤بوصوؿ فی
مرفوع النو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو، ك قیل النو بدؿ اشتماؿ اك بدؿ بعض من ا٤بستَب، ك قیل النو 
ٗبعنی سلب اىلو  ك مالو، ك قیل ُب كجو النصب انو منصوب بنزع ا٣بافض النو ُب اصلو كتر ُب اىلو 

حذره من ذىاب كص ىو اىلو ك مالو ك سلبهم فبقي بال اىل ك ماؿ فلیحذر من يفوهتا  الذم نقكفهو  
الذم يصاب باىلو ك مالو اصابة يطلب هبا كترا ك ىي ا١بناية اللٍب كاىلو ك مالو، ك قاؿ ابو عمر معناه  

م كتطلب ثارىا فیجتمع علیو غماف غم ا٤بصیبة ك غم مقاساة طلب الثار، قولو )ك لن يَبى 
اشارة الی انو متعد الی مفعولْب ك ىذا يرجح نصب اىلو ك مالو ك ُب قولو )كترت  1855م(كاعمال

 الرجل( اشارة الی انو يتعدی الی مفعوؿ كاحد ك ىذا يرجح رفعهما فتدبر.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
 [38: 5ىذا قوؿ ايب عمر ] عمدة القارم   1853
 38: 5عمدة القارم   1854
 35: 47سورة ٧بمد  1855
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من ترك العصر
حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن أيب كثّب، عن أيب قالبة،  - 553

عن أيب ا٤بلیح، قاؿ: كنا مع بريدة ُب غزكة ُب يـو ذم غیم، فقاؿ: بكركا بصالة العصر، فإف النيب صلى 
 «من ترؾ صالة العصر فقد حبط عملو»لم قاؿ: ا علیو كس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب  اٍب من ترؾ العصر

ا ك ُب معنی التفويت خالؼ   رار ، قولو )من كما مر انفا فال يلـز التكك ا٤براد من الَبؾ ىو الَبؾ عمدن
ا )فقد حبط عملو( اما ٧بموؿ علی الزجر ك التهديد ال  ترؾ  ما قاؿ ا٣بوارج كصالة العصر( ام عمدن

ك قیل ىو ٦بازا لتشبیو النو اشبو ٗبن حبط ’’فّبه اك ٧بموؿ علی استخفافها ك جحده لوجوهبا، كبت
ذلك ، ك قیل ا٤براد منو نقصاف العمل ُب 1857اد اف ٰببط عملوك، ك قیل معناه  1856فاركعملو ك ىم ال

، ك قیل ا٤براد االبطاؿ ُب 1858وف ا٤براد بالعمل الصالةكالوقت الذم ترفع فیو االعماؿ الی ا تعالی فی
كقت ينتفع بو غّبه ُب ذلك الوقت، ك ُب شرح الَبمذم اف ا٢ببط علی نوعْب اسقاط ك ىو احباط 

ا٢بسنات عند رجحااها فر لالٲباف ك ٝبیع ا٢بسنات ك حبط موازنة ك ىو احباط ا٤بعاصي لالنتفاع بكال
 .1859‘‘علیها الی النجاة فّبجع الیو جزاء حسناتو

 ك فیو دلیل الصحابنا علی اف ا٤بستحب تعجیل صالة العصر يـو غیم.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل صالة العصر
، قاؿ: حدثنا مركاف بن معاكية، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل، عن قیس، عن جرير بن حدثنا ا٢بمیدم - 554

إنكم »فقاؿ:  -يعِب البدر  -عبد ا، قاؿ: كنا عند النيب صلى ا علیو كسلم، فنظر إٔب القمر لیلة 
سَبكف ربكم، كما تركف ىذا القمر، ال تضاموف ُب رؤيتو، فإف استطعتم أف ال تغلبوا على صالة قبل 

ٍب قرأ: }كسبح ٕبمد ربك قبل طلوع الشمس كقبل الغركب{، قاؿ « لوع الشمس كقبل غركهبا فافعلواط
 «افعلوا ال تفوتنكم»إ٠باعیل: 

                                       
 236: 1حاشیة السیوطي علی النسائي   1856
 302: 6ذخّبة العقبی   1857
 45: 8كوثر ا٤بعا٘ب   1858
 40: 5عمدة القارم  ، 32: 2فتح البارم البن حجر انظر:   1859
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ور ُب االية ك كم ا٢بر ام ك الربد، الف ا٤بذ كیما ُب سرابیل تقكام ك الفجر  ، باب فضل صالة العصر

وف ٚبصیص صالة العصر ك، ك اقوؿ: ال يبعد اف ي1860لتا الصالتْب ىذا خالصة ما ُب العیِبكا٢بديث  
ما ىو االصح، فلعل البخارم ماؿ الی مذىبنا كوف افضلیتها الاها ىي الصالة الوسطی  كُب الَبٝبة ل

م بضم التاء ك بتخفیف ا٤بیم من الضیم ك ىو التعب ك بفتح التاء رك ’’فیو، قولو )تضاموف( ك ُب العیِب 
يركی علی كجهْب احدٮبا مفتوحة التاء مشددة ا٤بیم ك ’’، قاؿ ا٣بطايب 1861‘‘ك تشديد ا٤بیم من الضم

ما تفعلو الناس ُب طلب الشئ كم بعضا  كاصلو تتضاموف حذفت احدی التائْب ام ال يضاـ بعض
انو ال ينازعو ُب رٔكيتو احد، ك كل كاحد منهم  كزاٞبوف عنده يريد اف  ا٣بفي الذم ال يسهل دركو فت

وف ك قاؿ التیمي ال تضامٌ ’’، 1862‘‘م بعضا ُب رٔكيتوكاالخر ال تضاموف من الضیم ام ال يضیم بعض
م الی بعض فیقوؿ كم ال ٚبتلفوف الی بعض فیو حتی ٘بتمعوا للنظر ك ينضم بعضكبتشديد ا٤بیم مراده ان

ما تفعلو الناس عند النظر الی ا٥بالؿ اكؿ الشهر، ك كك يقوؿ االخر لیس ذلك  كاحد ىو ذاؾ 
ام  1863م بعضا باف يدفعو عنو اك يستاثر بو دكنو، ك قاؿ ابن االنبارمكبتخفیفهما معناه ال يضیم بعض

وف بضم التاء ا٤بثناة من ال تضامي  1865، ك قاؿ ابن ا١بوزم1864م ُب الرٔكية ضیم ك ىو الذؿكال يقع ل
م ضیم ك الضیم اصلو الظلم ك ىذا الضیم كثر الركاة ك ا٤بعنی ال  ينالكٚبفیف ا٤بیم ك علیو ا  فوؽ ك 

م دكف كيلحق الراءم من كجهْب: احدٮبا من مزاٞبة الناظرين لو ام ال يزدٞبوف ُب رٔكيتو فّباه بعض

                                       
 41: 5عمدة القارم    1860
 41: 5عمدة القارم    1861
 430: 1اعالـ ا٢بديث   1862
ىو ٧بمد بن القاسم بن ٧بمد، ابو بكر، ابن االنبارم، صاحب التصانیف ُب النحو ك االدب؛   :ابن االنبارم  1863

كتبا    كاف عالمة كقتو ُب االداب ك اكثر الناس حفظا ٥با، ككاف صدكقا ثقة دينا خّبا من اىل السنة، كصنف
كثّبة ُب علـو القراف ك غريب ا٢بديث ك ا٤بشكل ك الوقف ك االبتداء ك الرد علی من خالف مصحف 

 [ 341: 4]كفیات االعیاف  .العامة
 430: 1كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب   1864
البكرم،  ىو عبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد، ابو الفرج، ابن ا١بوزم، الفقیو ا٢بنبلي، البغدادم، :ابن ا١بوزم  1865

التیمي، القريشي، ا٤بلقب ٝباؿ الدين ا٢بافظ؛ كاف عالمة عصره ك اماـ كقتو ُب ا٢بديث ك صناعة الوعظ ك 
صنف كتبا كثّبة منها زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب كا٤بنتظم ُب التاريخ ك لو ا٤بوضوعات ُب اربعة اجزاء ك 

 [141: 3]كفیات االعیاف  .با١بملة فكتبو اكثر من اف تعد
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قدمْب ضاموه ك اف ا٤بتكم بعضنا، ك الثا٘ب من تاخره من مقاـ الناظر اقق فكالبعض ك ال يظلم بعض
 .1867‘‘ك ال ضرر ك ال مشقة 1866ل فال ضیمكرٔكية ا تعالی يستوم فیها ال

اقوؿ: الضیم جاء ٗبعنی الظلم ُب قوؿ البوصرم رٞبو ا تعالی : ]ما سامِب الدىر ضیما ك استجرت بو 
ك يعِب ال كاية: ال تضاموف اك ال تضاىوف يعِب علی الشر ك ُب  ال’’ ػ اال ك نلت جوارنا منو ٓب يضم[

م بعضا ُب رٔكيتو، ك  قیل: ال تشتبهونو ُب رٔكيتو بغّبه  من كم ك ترتابوف فیعارض بعضكيشتبو علی
: معناٮبا ال 1868كف بالراء ا٤بشددة ك التاء مفتوحة ك مضمومة، ك قاؿ الزجاجم تضارٌ ك ا٤برئیات، كر 

ف من الضرار ام ال م بعضا با٤بخالفة، ك عن االنبارم: ىو تتفاعلو كتتضاركف ام ال يضار بعض
كف بضم التاء ك ٚبفیف الراء ام ال يقع للمرء ُب رٔكيتو ضّب ضاري تتنازعوف ك ٚبتلفوف، ك ركم ايضا ال تي 

م شك )اف ال ككف براء ٨بففة يعِب ٘بادلوف  ام ال يدخلما با٤بخالفة ك ا٤بنازعة اك ا٣بفاء، ك ركم ٛباري 
یاء ا٤بانعة عن الصالة )فافعلوا( ام فافعلوا الصالة ُب غلبوا( بصیغة اجملهوؿ بالنـو اك بشئ من االشتي 

اف بطريق االقتباس كسبح ٕبمد ربك( اف  ك )، قولو 1870)ٍب قرا( ام ٍب قرا جرير 1869‘‘ىذين الوقتْب
ن ا٤بناسب بو قاؿ دكف قرا ك اال فقراءة القراف دكف الفاء، قولو )افعلوا( ىذه الصالة، قولو كفنعم الوجو ل

ذلك قرا ك يثبت منو رٔكية ا تعالی كالـ ا٠باعیل ك  كفوع الی الصالة ك ىو مدرج من  م( ا٤بر ك)ال تفوتن

                                       
 430: 1كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب   1866
 42: 5عمدة القارم    1867
ىو ابراىم بن ٧بمد بن السرم، ابو اسحاؽ، الزجاج، النحوم؛ كاف من اىل العلم باالدب ك الدين  :الزجاج  1868

ا٤بتْب، ك صنف كتابا ُب معا٘ب القراف ك لو كتاب االمإب، ك كتاب ما فسر من جامع ا٤بنطق، ك كتاب 
: 1]كفیات االعیاف  .كاؽ، ك كتاب العركض ك كتاب شرح ابیات سیبويو ك كتاب النوادر ك غّب ذلاالشتق

49] 
 42: 5عمدة القارم    1869
ىو جرير بن عبد ا البجلي من خّب ذم ٲبن، فاؽ الناس ُب ا١بماؿ ك القامة، طولو ستة اذرع ك  :جرير 1870

یو يوسف ىذه االمة ١بمالو، بارز مهراف يـو القادسیة طوؿ نعلو ذراع، ك كاف عمر رضي ا تعالٰی عنو يسم
فقتلو، كاف ٱبضب بالصفرة، سكن الكوفة الی خالفة علي، ٍب ٙبوؿ الی قرقیسیاء مفارقا ٤بن كاف يسب 
الصحابة من اىل الكوفة، اسلم ُب السنة الٍب توُب فیها النيب صلی ا علیو كسلم، بايع رسوؿ ا صلی ا 

]معرفة  .ی اف يناصح ا٤بسلم ك يفارؽ ا٤بشرؾ، توُب سنة ست ك ٟبسْب ك قیل اربع ك ٟبسْبعلیو ك سلم عل
   [591: 2الصحابة اليب نعیم 
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ما ىو مذىب اىل السنة ك ا١بماعة ك منعتها ا٤بعتزلة ك ا٣بوارج ك بعض ا٤بعتزلة، ك احتجوا كُب االخرة  
 علی ذلك بوجوه: 

  1871االكؿ قولو تعالی ﴿ال تدركو االبصار ك ىو يدرؾ االبصار﴾
 لمة لن للتابید، كك  1872قولو تعالی ﴿ لن ترا٘ب﴾كالثا٘ب: 

لمو ا اال كحیا اك من كراء حجاب اك يرسل كاف لبشرو اف يككالثالث: قولو تعالی﴿ك ما  
 الـ فنفی غّبه بالطريق االكلی،كالنو اذا نفت الرٔكية كقت ال1873رسوال﴾

تعالی ﴿ك اذ قلتم ٲبوسی لن نٔومن ما ُب قولو ككالرابع: اف من طلب الرٔكية فقد ذـ ا علیو ك استعظمو  
 ، 1874م الصاعقة ك انتم تنظركف﴾كلك حتی نری ا جهرة فاخذت

نت لرايناه االف مع بطالف التإب كلنا علی تلك ايات كاحاديث صحاح اما االيات ككا٣بامس: انو لو ام
م عن رهبم يومئذو ال ااهككمنها قولو تعالی ﴿1875فمنها قولو تعالی ﴿كجوه يومئذو ناضرة الی رهبا ناظرة﴾

ره ا٤بٔولف ُب ىذا ككىذا يدؿ علی اف ا٤بٔومنْب لیسوا ٗبحجوبْب ك من االحاديث ما ذ 1876جوبوف﴾
 الباب.

ك ا١بواب عن قولو ﴿ال تدركو االبصار﴾ اف ا٤براد من االدراؾ االحاطة ك ٫بن نقوؿ بو ايضا ك عن ’’
مع ااهم يتمنونو 1877تعالی ﴿ك لن يتمنوه ابدنا﴾قولو ﴿لن ترا٘ب﴾انا ال نسلم اف لن للتابید بدلیل قولو 

الـ يسمع بالسرعة ك لیس فیو داللة علی  كاف لبشرو﴾ االية، اف الوحي  كُب االخرة، ك عن قولو ﴿ك ما  
لم ٧بجوبنا عن نظر السامع اك غّب ٧بجوب عنو، ك عن قولو ﴿ك اذ قلتم ٲبوسی لن نٔومن كوف ا٤بتك

وف الجل طلبهم الرٔكية علی سبیل التعنت ك العناد بدلیل كاف االستعظاـ ٓب ال ٯبوز اف ي 1878لك﴾
ك ال نزاع ُب جواز ذلك، ك  1879االستعظاـ ُب نزكؿ ا٤بالئكة ُب قولو تعالی ﴿لوال انزؿ علینا ا٤بالئكة﴾

                                       
 103: 6ورة االنعاـ س   1871
 143: 7سورة االعراؼ    1872
 51: 42سورة الشوری    1873
 55: 2ورة البقرة س   1874
 23، 22: 75سورة القیامة    1875
 15: 83سورة ا٤بطففْب    1876
 95: 2سورة البقرة    1877
 55: 2سورة البقرة    1878
 21: 25سورة الفرقاف    1879
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نة العامة اعم من كالف ا٤بم 1880‘‘نت لرايناه[ اف عدـ الوقوع ال يستلـز عدـ ا١بوازكعن قولو ]لو ام
كجود العاـ ال يستلـز كجود ا٣باص ك الشرائط اللٍب ُب رٔكية االجساـ ال ٘بب اف ا٤بطلقة العامة  ك 

لها موجودة ُب رٔكية ا تعالی فقیاس رٔكية ا علی رٔكية االجساـ قیاس مع الفارؽ، ك قد كضح كوف  كت
 شارح عقائد النسفي ىذا ا٤ببحث فمن اراد االطالع بتفاصیلو فلّبجع الی شرحو.

ما سیاٌب ُب ا٢بديث االٌب بعد ىذا ا٢بديث ك كة شرؼ الصالتْب لتعاقب ا٤بالئكة فیهما  ك فیو زياد’’
ر عند الصباح يطیب، ك القیاـ فیو اشق ك كقت العصر كقت الفراغ من كما قیل الذ كىذا كقت لذة النـو  

 .1881‘‘الصناعات ك اٛباـ الوظائف فیلحقو التثاقل فاذا حافظ علیهما فعلی غّبٮبا احفظ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: حدثنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة: أف  - 555

، كٯبتمعوف ُب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " يتعاقبوف فیكم مالئكة باللیل كمالئكة بالنهار
صالة الفجر كصالة العصر، ٍب يعرج الذين باتوا فیكم، فیسأ٥بم كىو أعلم هبم: كیف تركتم عبادم؟ 

 فیقولوف: تركناىم كىم يصلوف، كأتیناىم كىم يصلوف "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
م مالئكة( قولو مالئكة اما بدؿ من الضمّب الراجع الی ا٤بالئكة ا٤بقدرة قبلو اك بیاف كبوف فیقولو )يتعاق

لو ك ىذا مذىب سیبويو ُب امثاؿ ىذا، ك عند االخفش اظهار ضمّبم ا١بمع  ك التثنیة ُب الفعل 
عن ايب الزناد ا٤بتقدـ جائز ك ئويد االكؿ ما ركاه البخارم ُب بدء ا٣بلق  من طريق شعیب بن ايب ٞبزة 

لو٘ب الرباغیث، ك قولو تعالی ﴿ك اسركا كاْب،  ك مثلو ا  1882مكعن االعرج اف ا٤بالئكة يتعاقبوف فی
ثر ىم كك معنی يتعاقبوف تاٌب طائفة عقیب طائفة ك ىذه ا٤بالئكة عند اال 1883النجوی الذين ظلموا﴾

تبهم اياىا علیهم، ك ٰبتمل ك ا٢بفظة، فسوا لو ٥بم ا٭با ىو سٔواؿ عما امرىم بو من حفظهم العما٥بم ك
االية، اك من 1884ونوا غّب ا٢بفظة فسوا لو ٥بم من جهة التوبیخ ٤بن قاؿ﴿ا ٘بعل فیها من يفسد﴾كاف ي

جهة استدعاء شهادهتم، قولو )ك ٯبتمعوف ُب صالة الفجر ك صالة العصر( فاف قیل االجتماع مغاير 
حالة فال منافات )ٍب يعرج الذين باتوا( العركج ل منهما ُب كللتعاقب فبینهما منافات؟ قیل ُب ا١بواب  

                                       
 43: 5عمدة القارم    1880
 44: 5عمدة القارم    1881
 3223، رقم ا٢بديث: 113: 4صحیح البخارم    1882
 3: 21سورة االنبیاء    1883
 30: 2ورة البقرة س   1884
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 1885م ا٢بر﴾كما قولو﴿سرابیل تقیكم النو يعلم منو  كتفی بو ك ٓب يقل الذين ظلوا فیكك ا ’’الصعود 
ام ك الربد، اك الف اللیل كقت االسَباحة ك مظنة ا٤بعصیة فلما ٓب يعصوا ك اشتغلوا  بالطاعة فالنهار 

مة ُب ذلك اف كرارنا، ك قیل ا٢بكره تكاف ذ كنهار يعلم من طرُب اللیل فم طرُب الكاكلی بذلك اك الف ح
مالئكة اللیل اذا صلوا الفجر عرجوا ُب ا٢باؿ ك مالئكة النهار اذا صلوا العصر لبثوا لضبط بقیة عمل 

، ك قیل مالئكة النهار ىم ا٢بفظة ال يربحوف عن بِب ادـ ك مالئكة اللیل يعرجوف ك يتعاقبوف  1886النهار
ركاه ابو نعیم يلتقي ا٢بارساف عند صالة الصبح فیسلم بعضهم علی بعض فتصعد مالئكة اللیل ك  ماك

وف العركج عند صالة الفجر خاصة ك اما النزكؿ ففي ك، ك ٰبتمل اف ي1887تثبت مالئكة النهار
عن ايب ىريرة قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا  1889ك ركی ابن خزٲبة’’ 1888‘‘الصالتْب معا، ك فیو التعاقب

علیو ك سلم ٘بتمع مالئكة اللیل ك مالئكة النهار ُب صالة الفجر ك صالة العصر فیجتمعوف ُب صالة 
الفجر فتصعد مالئكة اللیل ك تثبت مالئكة النهار ك ٯبتمعوف ُب صالة العصر فتصعد مالئكة النهار ك 

لتا ك ، ك فیو تصريح بسٔواؿ1890تم عبادم ا٢بديثكیف تر كتثبت مالئكة اللیل فیسا٥بم رهبم  
مة فیو استدعاء شهادهتم لبِب ادـ با٣بّب ك استعطافهم ٗبا يقتضي ك، قولو )فیسا٥بم( ا٢ب1891‘‘الطائفتْب

م، ك قي ىذا السٔواؿ علی كالعطف علیهم اك الظهار انو قد كجد ُب بِب ادـ من يسبح ك يقدس مثل
تم( ك السٔواؿ عن اخر كیف تر كتابة اعما٥بم ك قد مر من قريب )كما امركا بكسبیل التعبد للمالئكة  

                                       
 81: 16سورة النحل   1885
 589: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا    1886
 364: 6ذخّبة العقبی    1887
 45: 5عمدة القارم  ، 35: 2فتح البارم البن حجر انظر:   1888
ىو ٧بمد بن اسحاؽ بن خزٲبة، اماـ االئمة، ابو بكر النیسابورم، اجملتهد ا٤بطلق، البحر العجاج  :بن خزٲبةا 1889

ع مقداره فتقاصرت عنو ك ا٢برب الذم ال ٱباير ُب ا٢بجی ك ال يناظر ُب ا٢بجاج، ٝبع اشتات العلـو ك ارتف
طوالع النجـو ك اقاـ ٗبدينة نیسابور امامها حیث الضراغم ك فردىا الذم رفع العلم بْب االفراد علمو ك الوفود 

]طبقات الشافعیة الكربی، عبد  .تفد علی ربعو ال يتجنبو منهم اال االشقی ك الفتاكی ٙبمل عنو برا ك ٕبرا
، ىجر للطباعة ك النشر ك التوزيع، الطبعة الثانیة 109: 3سبكي، الوىاب بن تقي الدين، تاج الدين، ال

    ق[1413
 322، رقم ا٢بديث: 165: 1صحیح ابن خزٲبة    1890

إٙباؼ ] ىذا إسناد صحیح، كلو شاىد ُب الصحیحْب من حديث أيب ىريرة.حكم ا٢بديث: قاؿ البوصّبم:  
 [135 :2ا٣بّبة ا٤بهرة بزكائد ا٤بسانید العشرة 

 46: 5القارم  عمدة   1891
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ناىم( ٓب يراعوا الَبتیب الف السٔواؿ عنو ىو الَبؾ ال االتیاف الف كاالعماؿ الف االعتبار ٣بواتیمها )تر 
 االعتبار ٣بواتیمها.

 ر االتیاف؟ قلت: اظهارنا لفضیلتهم ك حرصنا علی ما كذلك فلم ذ كاف  كفاف قیل: فاذا  
 . 1892عالی ﴿كيستغفركف للذين امنوا﴾ما قاؿ تكما ىو كظیفتهم  كيوجب مغفرهتم  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب بن أيب كثّب، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة،  - 556
إذا أدرؾ أحدكم سجدة من صالة العصر، قبل أف تغرب »اؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: قاؿ: ق

 «الشمس، فلیتم صالتو، كإذا أدرؾ سجدة من صالة الصبح، قبل أف تطلع الشمس، فلیتم صالتو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 من العصر قبل الغركب باب من ادرؾ ركعة
عة يدؿ علیو الركاية االخری للبخارم من كام ر ’’م سجدة( كك ُب ركاية قبل ا٤بغرب، قولو )اذا ادرؾ احد 

ك السجدة ىي  1893ذا فسرىا مسلم ُب ركاية عن عائشة رضي ا تعالٰی عنهاكعةن من الصبح ك  كادرؾ ر 
 .1894‘‘عة لتحصل ا٤بطابقة للَبٝبةكالر 
عة خرج ٨برج كال بل قدر الر كعة فینبغي اف ال يعتد باقل منها؟ قلت:  كاف قیل: قید ُب ا٢بديث بادراؾ ر ف

الغالب ك ا٤براد هبا بعض الصالة حتی اف امامنا ابا حنیفة  ك ابا يوسف ك الشافعي ُب قوؿ اتفقوا علی 
 بّبة قبل الغركب مدرؾ للعصر.كاف مدرؾ الت

عة من صالة العصر ٍب غربت الشمس ك ٓب يسلم جازت صالتو، ك اما ُب كاعلم ااهم اتفقوا من صلی ر 
ذلك عند الشافعي ك اٞبد ك مالك، ك اما عند ايب حنیفة تبطل صالة الصبح بطلوع الشمس كالصبح ف

علیو، فلنا: االحاديث االخر حجة علیهم؟ ك ا١بواب: عن ىذا ا٢بديث بانو غّب معموؿ بو ُب حق 
رره ك كرر بتكف الوقت سبب ك ظرؼ للصالة اما االكؿ فالنو تضاؼ الیو ك تتصالة الفجر، ك بیانو ا

ل الوقت كوف  كىذه عالمة السببیة، ك اما الثا٘ب فالنو زائد علیها، ك ىذه عالمة الظرفیة ك ال يصح اف ي
ل سببنا لزمو تاخّب االداء عن الوقت كاف الكوف مقدما علی الشئ فلو  كسببنا ٥با الف سبب الشئ ي

وف بعض الوقت سببنا ٥با ك ىو ا١بزء االكؿ لتقدمو ك رجحانو ك عدـ ا٤بزاحم لو فاف اتصل كْب اف يفتع
                                       

 7: 40سورة غافر    1892
 608، رقم ا٢بديث:  424: 1صحیح مسلم    1893
 48: 5عمدة القارم    1894



409 
 
االداء بو فذاؾ السبب ك اال انتقلت السببیة منو الی ا١بزء الثا٘ب ٍب ك ٍب حتی الی اخر جزء من اجزاء 

امال غّب كحیحا  اف صكن فیو من التحرٲبة فتنظر الی ذلك ا١بزء ، فاف  كالوقت ك ىو الذم  يتم
ما ُب الفجر فاف طلعت علیو الشمس ُب خالؿ الصالة كراىة  كمنسوب الی الشیطاف باف ٓب يوصف بال

املة ال تصح بصفة النقصاف، ك اختلف علمأكنا الثالثة فیو: فقاؿ ابو كلما كجبت  كفسدت صالتو النو  
صل فتصّب نفال عندٮبا، ك حنیفة ك ابو يوسف ىذا الفساد فساد الوصف ك ىي الفرضیة ال فساد اال

اف منسوبنا كاف ذلك ا١بزء ناقصنا باف  كلیة عنده ك اف  كقاؿ ٧بمد الفساد فساد االصل فتبطل صالتو بال
العصر كقت االٞبرار فاذا غربت علیو الشمس ُب خالؿ االصالة ٓب تفسد صالتو  النو كالی الشیطاف  

ك قد تواترت االثار من النيب صلی ا ’’ب ما كجب الف نقصاف السبب ئوثر ُب نقصاف ا٤بسبكادی  
علیو ك سلم بالنهي عن الصالة عند طلوع الشمس ما ٓب تتواتر باباحتها  عند ذلك، فجمیع االحاديث 

 اللٍب فیها االباحة منسوخة باالحاديث اللٍب فیها التواتر بالنهي.
یو انو اجتمع ىهنا مبیح ك ٧بـر فاف قیل ىذا ٦برد احتماؿ ك ال يثبت النسخ بو؟ قلت: حقیقة النسخ ف

لیة ااهما اذا اجتمعا فالَبجیح للمحـر ك ا٤ببیح منسوخ الف االصل ُب االشیاء االباحة، ك ا٢برمة كك ال
ك ال شك اف ا٤بنسوخ مقدـ علی الناسخ ك ال  1895‘‘وف االباحة متقدمة علی ا٢برمةكعارضة ٥با فت

اكم عنو باف ا٢بديث كارد ُب اجملانْب اذا افاقوا ك س النو يلـز النسخ مرتْب، ك اجاب الطحكٯبوز الع
عة ااهم كض اذا طهرت ك قد بقي علیهم من كقت مقدار ر یم الصبیاف اذا بلغوا ك النصاری اذا اسلموا ك ا٢بي 

ك الذم سنح ٕب اف الناس ’’انتهی، ام يلزمهم القضاء دكف البناء، ك ُب فیض البارم  1896وفك٥با مدر 
عة كوف مفهومو علی طريقهم اف الر كعلی ا٤بواقیت ك ىو عندم ُب حق ا٤بسبوؽ فیور كٞبلوا ا٢بديث ا٤بذ 

ك اف ىذا ا٢بديث كرد ُب اربعة  1897‘‘االخری بعد ما طلعت الشمس اك غربت فتجرم فیو ا٣بالفیة
ل ااها ُب حق ا٤بسبوؽ، ك اختلفوا ُب ىذا فقط فادخلوه ُب مسالة الوقت ك كل ُب الكمواضع، ك اتفق ال

ر اشَباكهما كتة ٚبصیصها بالذ ك٧بموؿ علی نظائره فاالكؿ ا٢بديث العاـ ُب حقهما فقط ك نىو عندم 
ُب بعض االكصاؼ فلهما دخل ُب الركاية ك لذا ٝبعهما ا٢بديث ايضا فقاؿ من صلی الربدين دخل 

قولو﴿ك سبح ٕبمد ربك قبل طلوع الشمس ك قبل كا١بنة ك قد ٝبعهما القراف ُب غّب كاحد من االيات  

                                       
 49: 5عمدة القارم    1895
 399: 1شرح معا٘ب االثار    1896
 159: 2فیض البارم علی صحیح البخارم    1897
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ك اتفقوا ُب ا٢بديث العاـ انو ُب حق ا٤بسبوؽ قطعنا ٤با عند مسلم من طريق اخر من ادرؾ 1898الغركب﴾
ونو ُب حق ا٤بسبوؽ ك اسناد ىذين ك، ففیو تصريح ب1899عة من الصالة مع االماـ فقد ادرؾ الصالةكر 

وف من كین اف يدعی احد باٙباد ا٢بديثْب عممو الراكم تارة، ك خصصو اخری فكا٢بديثْب كاحد فام
وف القید الثابت ُب كاحد ثابتنا ُب االخر كذا كيكذا ك تارة  كباب اختالؼ الركاة اك اختالؼ الراكم تارة  

ل منهما ٧بموال علی ا٤بسبوؽ بالنص اال ا٘ب ٞبلتهما علی ااهما حديثاف، ٍب قلت ااهما ُب حق كوف  كفی
 ا٤بسبوؽ، 

ن الصالة عن سآب اف رسوؿ  صلی ا علیو ك عة مكخرجو النسائي ُب باب من ادرؾ ر اكالثا٘ب: ما 
ك ىذا صريح  1900عة من صالة من الصلوات فقد ادركها اال انو يقضي ما فاتوكسلم قاؿ من  ادرؾ ر 

عة من ا١بمعة اك غّبىا فقد ٛبت كُب انو ُب حق ا٤بسبوؽ، ك فیو عن سآب عن ابیو قاؿ من ادرؾ ر 
 ك ىو ايضا ُب حق ا٤بسبوؽ عندىم،  1901صالتو

ا   ور كیف يصنع ك قد كقع ُب ا٢بديث ا٤بذ ككالثالث: ما اخرجو ابو داكد ُب باب من ادرؾ االماـ ساجدن
قطعة منو عن ايب ىريرة مرفوعنا اذا جئتم الی الصالة ك ٫بن سجود فاسجدكا ك ال تعدكا شیئا ك من ادرؾ 

ك ٞبلو الناس علی ، ك اخرجو ابن حباف ُب صحیحو فعلم انو صحیح عنده 1902عة فقد ادرؾ الصالةكر 
 عة، ك ىو عندم علی ظاىره، كوع، ك  الصالة ٗبعنی الر كعة فیو  ٗبعنی الر كاف الر 

ا ٥با ك كا للصالة ُب نظر الشرع، ك من ادرؾ ما دكاها فانو ال يعد مدر كعة يعد مدر ككحاصلو:اف مدرؾ الر 
عة قبل اف يقیم كصالة ر الن اف ادرؾ فضل ا١بماعة، ك الرابع: ما عند العیِب عن الدار قطِب من ادرؾ م

فاذا جعلوا ىذه االربعة ُب حق ا٤بسبوؽ جعل حديث الباب ايضا فیو ٍب  1903االماـ صلبو فقد ادركها

                                       
 39: 50سورة ؽ    1898
 607، رقم ا٢بديث: 424: 1صحیح مسلم    1899
 558، رقم ا٢بديث: 275: 1سنن النسائي    1900

 [89 :3إركاء الغلیل ُب ٚبريج أحاديث منار السبیل ] صحیح مرسل.حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: السند  
 557، رقم ا٢بديث: 274: 1سنن النسائي    1901
 893، رقم ا٢بديث: 236: 1سنن ايب داكد    1902

اتو عن آخرىم غّب ٰبٓب بن أيب ىذا حديث صحیح قد احتج الشیخاف برك حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  
كقاؿ الذىيب: صحیح كٰبٓب ٓب يذكر ٔبرح.  سلیماف، كىو شیخ من أىل ا٤بدينة سكن مصر، كٓب يذكر ٔبرح

 [407 :1ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم ]
 1313، رقم ا٢بديث: 153: 2سنن الدار قطِب    1903



411 
 

ره النيب صلی ا علیو ك سلم مرارنا ُب اكقات ٨بتلفة فهي اذف احاديث ال كىو عندم مضموف كاحد ذ 
نو خالؼ الوجداف ٍب انو قد كدعوی االٙباد لن فیو كااها حديث كاحد، ك االختالؼ من الركاة ك اف ام

اف مهما ك ٓب  كا للجماعة ك  كعة مدر كظهر بعد السرب اف الشارع اقاـ لذلك بابنا مستقال ك عىد  مدرؾ الر 
يتعرض ُب موضع الی اجراء ىذا الباب ُب ا٤بواقیت فلم يظهر ٕب بعد اف ا٤بدرؾ ١بزء من الوقت مدرؾ 

یف يسوغ ٞبلو علی ا٤بواقیت اال ُب كظهر ىذا الباب اال ُب ادراؾ ا١بماعة  للوقت عندنا اـ ال فاذا ٓب ي
ر التاـ، ٍب ما يدلك علی انو ُب حق ا٤بسبوؽ دكف الوقت انو تعرض فیو الی كحق ا٤بسبوؽ فافهمو بالف

ونو ُب مسالة ا٤بواقیت من اجل قولو قبل اف تطلع كعة ك لو جاء ُب الوقت لتعرض الیو ك ا٭با توىم  كالر 
عة قبل اف تطلع الشمس مع انو يتعلق بالفعل علی معنی من ادرؾ الصبح قبل كالشمس ففهم منو اف الر 

راد زيادة ما فهم انتهی ٕبذؼ الباقي ك  من اكعة قبل اف تطلع  كاف تطلع الشمس ال اف تلك الر 
 .التفصیل فلّباجع الیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد العزيز بن عبد ا األكيسي، قاؿ: حدثِب إبراىیم بن سعد، عن ابن شهاب، عن  - 557

سآب بن عبد ا، عن أبیو، أنو أخربه أنو ٠بع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، يقوؿ: " إ٭با بقاؤكم فیما 
عصر إٔب غركب الشمس، أكٌب أىل التوراة التوراة، فعملوا حٌب سلف قبلكم من األمم كما بْب صالة ال

إذا انتصف النهار عجزكا، فأعطوا قّباطا قّباطا، ٍب أكٌب أىل اإل٪بیل اإل٪بیل، فعملوا إٔب صالة العصر، 
ٍب عجزكا، فأعطوا قّباطا قّباطا، ٍب أكتینا القرآف، فعملنا إٔب غركب الشمس، فأعطینا قّباطْب قّباطْب، 

ؿ: أىل الكتابْب: أم ربنا، أعطیت ىؤالء قّباطْب قّباطْب، كأعطیتنا قّباطا قّباطا، ك٫بن كنا أكثر فقا
عمال؟ قاؿ: قاؿ ا عز كجل: ىل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: ال، قاؿ: فهو فضلي أكتیو من 

 أشاء "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
يعِب اف ’’ما بْب صالة العصر الی غركب الشمس( كم  كم فیما سلف من االمم قبلكقولو )ا٭با بقاء 

م ُب اجل من خال كا٭با اجل 1904نسبة كقت العصر الی ٛباـ النهار، ك ُب ركاية الَبمذمكم الیهم  كنسبت

                                                                                                              
كلعل ىذا من  « , قبل أف يقیم اإلماـ صلبو, » يذكر أحد منهم ىذا اللفظ حكم ا٢بديث: قاؿ العقیلي: ٓب 

 [398 :4الضعفاء الكبّب للعقیلي . ]كالـ الزىرم فأدخلو ٰبٓب بن ٞبید ُب ا٢بديث كٓب يبینو
 

 2871، رقم ا٢بديث: 153: 5سنن الَبمذم    1904
 قاؿ الَبمذم: ىذا حديث حسن صحیح. ]ا٤برجع السابق[ 



412 
 

د منو تقاصر اعمار ىذه االمة، ك ، ا٤برا1905‘‘ما بْب صالة العصر الی مغرب الشمسكمن االمم  
ا ل ما بْب العصر ك كاف زماف ىذه االمة فیما سلف من االمم  كحاصلو اف الدنیا لو فرضت يوما كاحدن

رب ك كالغركب ك ٧بصلو انو ٓب يبق من الدنیا اال قلیل ك اف دكرة ىذه االمة الف سنة قالو الشیخ اال 
وف، ك قد ٛبت كره ا٤بشر كلها ك لو  كالدين علی االدياف  الشیخ اجملدد ك القاضي ثناء ا ففیها غلب 
 یل.كتلك الدكرة ك غلبوا علینا فحسبنا ا ك نعم الو 

ك ا٤بطابقة للَبٝبة قولو الی غركب الشمس النو دؿ علی اف كقت العصر الی غركب الشمس ك اف  ’’ 
ا٤بقدار بطريق االستیناس  عة من العصر قبل الغركب فقد ادرؾ كقتها فلیتم ما بقي ك ىذاكمن ادرؾ ر 

ىذا ا٢بديث مثاؿ ٤بنازؿ االمم عند ا تعالی  1906االقناعي ال بطريق االمر الربىا٘ب ك ٥بذا قاؿ ابن ا٤بنّب
)اكٌب اىل التوراة التوراة (  1908‘‘ 1907ك اف ىذه االمة اقصرىا عمرنا ك اقلها عمالن ك اعظمها ثوابنا

منصوبة بااها مفعوؿ ثاف الكٌب، قولو )فاعطوا قّباطنا قّباطنا( ك  التوراة االكلی ٦بركرة باالضافة ك الثانیة
ل كواهم ٓب يستوفوا عمل  كىذا ُب حق من مات منهم مسلما قبل التغیّب ك التبديل ك عرب بالعجز ل

النهار بل استوفوا ما قدر ٥بم ك عجزكا عن احراز االجر الثا٘ب دكف االكؿ ك من ادرؾ النيب صلی ا 
 ك امن بو فقد احرز االجرين، علیو ك سلم 

رر الرادة التقسیم علی ك، ك  1909‘‘ىو نصف دانق ك ا٤براد منو النصیب ك ا٢بصة’’ قولو )قّباطنا قّباطنا( 
ْب( بصیغة تابى كالتعدد )ٍب اكٌب اىل اال٪بیل اال٪بیل( ك ىذا مثل التوراة ٦بركر ك منصوب )فقاؿ اىل ال

  تاباف التوراة ك اال٪بیل،كالتثنیة ك ال
ثر ك: قوؿ الیهود ظاىر الف الوقت من الصبح الی الظهر ا 1910رما٘بكقاؿ ال’’ثر عمال( كقولو )ك ٫بن ا 

من كقت العصر الی الغركب ك قوؿ النصاری ال يصح اال علی مذىب ا٢بنفیة حیث يقولوف العصر ىو 

                                       
 51: 5عمدة القارم    1905
اٞبد بن ٧بمد، ابن ا٤بنّب، ناصر الدين، القاضي؛ كلد سنة عشرين ك ست مائة؛ ككاف عا٤با  ىو :ابن ا٤بنّب 1906

فاضال، ككاف ُب علومو لو الید الطولی ُب االدب ك فنونو، ك لو مصنفات مفیدة ك تفسّب نفیس ك لو تالیف 
بیع االكؿ سنة توُب ُب ر  .علی تراجم صحیح البخارم ك لو كتاب االقتفا عارض بو الشفا للقاضي عیاض

    [149: 1]فوات الوفیات  .ثالث ك ٜبانْب ك ست مائة با لثغر
، مكتبة ا٤بعال، الكويب، بدكف 92: 1ا٤بتوارم علی تراجم ابواب البخارم، اٞبد بن ٧بمد، ابن ا٤بنّب،    1907

 الطبع كالتاريخ
 50: 5عمدة القارم    1908
 51: 5عمدة القارم    1909
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٭با اسند ن اف يقاؿ اكانتهی، ك ٲب 1911‘‘ل شئ مثلیو ك ىذا من ٝبلة ادلتهم علی مذىبهمكمصّب ظل  
ثرة كن  كبل ٲب 1912ثر زماناكثر عمال ا كواهم ا كثرية الی الطائفتْب بطريق التغلیب، ك قیل ال يلـز من  كاال 

وف كوف بالزيادة ك قد يكم اذ الظلم قد يكم( ام نقصتكالعمل ُب قلیل من الزماف )ىل ظلمت
 بالنقصاف.

مع قلة عملها لقوة يقینها ك مراعاة  ك استنبط منو تفضیل ىذه االمة علی االمم السابقة ك توفر اجرىا
ما قالوا ﴿يا كك   1913 ما قالوا قبلها ]فاذىب انت ك ربك فقاتال انا ىهنا قاعدكف[كاصل دينها ال  

 تاب حتی رفع فوقهم الطور.كامتناعهم عن اخذ الكك   1914ما ٥بم ا٥بة﴾كموسی اجعل لنا ا٥بنا  
ل شئ كمن اف كقت العصر اذا صار ظل   تاب االسراركُب   1915ك فیو ما استنبطو ابو زيد الدبوسي’’

وف الی ا٤بغرب ثالث ساعات غّب شئ كاف قريبا من اكؿ الساعة العاشرة فیكذلك  كاف  كمثلیو النو اذا  
وف النصاری ايضا عملوا ثالث ساعات ك شیئا يسّبا ك ىذا من اكؿ الزكاؿ الی اكؿ الساعة ا كيسّب ك ت

ل شئ مثلو فقد بقي ربع كنتهی، اقوؿ: اذا صار ظل  ا 1916‘‘ل شئ مثلیوكلعاشرة ك ىو اذا صار ظل  
انت ا٤بدتاف متساكيتْب ام ا٤بدة اللٍب بعد الزكاؿ الی بلوغ ظل  كما يعلم من قواعد الرياضي فكالنهار  

ل شئ مثلو الی الغركب فال يصح قوؿ النصاری اال علی مذىب كل شئ مثلو ك اللٍب بعد بلوغ ظل  ك
  .ىبو الی قیاـ الساعةاالماـ ايب حنیفة ابقی ا مذ

 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
 202: 4رارم دالكواكب ال   1910
 52: 5عمدة القارم    1911
 40: 2فتح البارم البن حجر    1912
 24: 5سورة ا٤بائدة    1913
 138: 7سورة االعراؼ    1914
ىو عبد ا بن عمر، ابو زيد، الدبوسي، الفقیو ا٢بنفي؛ كاف من كبار اصحاب االماـ ايب  :ابو زيد الدبوسي 1915

علم ا٣بالؼ ك ابرزه الی الوجود، ك لو  حنیفة، رضي ا عنو، ٩بن يضرب بو ا٤بثل، ك ىو اكؿ من كضع 
ك كانت كفاتو ٗبدينة ٖباری سنة ثالث ك  .كتاب االسرار ك التقوٙب لالدلة ك غّبه من التصنیف ك التعالیق

    [ 48: 3اربع مائة، رٞبو ا تعالٰی. ]كفیات االعیاف 
 52: 5عمدة القارم    1916
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حدثنا أبو كريب، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بردة، عن أيب موسى، عن النيب  - 558
، كمثل رجل استأجر قوما، يعملوف لو عمال إٔب صلى ا علیو كسلم: " مثل ا٤بسلمْب كالیهود كالنصارل

اللیل، فعملوا إٔب نصف النهار فقالوا: ال حاجة لنا إٔب أجرؾ، فاستأجر آخرين، فقاؿ: أكملوا بقیة 
يومكم كلكم الذم شرطت، فعملوا حٌب إذا كاف حْب صالة العصر، قالوا: لك ما عملنا، فاستأجر 

 مس، كاستكملوا أجر الفريقْب"قوما، فعملوا بقیة يومهم حٌب غابت الش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سرىا ك ىو النظّب ك ٓب يضربوا مثال اال ك)مثل ا٤بسلمْب ك الیهود كالنصاری( بفتح ا٤بیم ٗبعنی ا٤بثل ب

 ب، كب با٤بر كلقوؿ فیو غرابة ك ىذا تشبیو ا٤بر 
 م الذم كر ا٤بلزـك ك ارادة الالـز اعِب ترؾ العمل )ك لكقولو )ال حاجة لنا( من قبیل ذ 

وا ما امرىم ا ك مثل ا٤بسلمْب الذين كىذا مثل الیهود ك النصاری تر ’’شرطت( ام ٥بٔوالء من االجر 
صود من ىذا ا٢بديث، قبلوا ىدی ا ك ما جاء بو رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، ك ُب العیِب ك ا٤بق

لو ٗبا يامرىم بو ك كضرب ا٤بثل للناس الذين شرع ٥بم دين موسی علیو الصالة ك السالـ لیعملوا الدىر  
ينهاىم الی اف بعث ا عیسی علیو الصالة ك السالـ فامرىم باتباعو فابوا ك تربءكا ٩با جاء بو ك عمل 

ىم علی اف يعملوا ٗبا ئومركف بو باقي الدىر فعملوا اخركف ٗبا جاء بو عیسی علیو الصالة ك السالـ فامر 
حتی بعث سیدنا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، فدعاىم الی العمل ٗبا جاء بو فابوا ك عصوا فجاء 

لو بعبادة ا كملوا الی قیاـ الساعة فلهم اجر من عمل الدىر  كا تعالی با٤بسلمْب فعملوا بو ك است
، ك مطابقة ىذا ا٢بديث للَبٝبة من حیث 1917‘‘الذم استوجر علیو اكؿ طبقةاٛباـ النهار كتعالی  

كىي اف كقت العمل ٩بتد الی غركب الشمس ك اقرب االعماؿ ’’ االشارة ال من حیث التصريح 
ك ا٭با قلنا ال من حیث التصريح النو قصد بو بیاف االعماؿ ال  1918‘‘ا٤بشهورة هبذا الوقت صالة العصر

 بیاف الوقت.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب وقت المغرب
 «ٯبمع ا٤بريض بْب ا٤بغرب كالعشاء»كقاؿ عطاء: 

                                       
 54: 5عمدة القارم    1917
 50: 5عمدة القارم    1918
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حدثنا ٧بمد بن مهراف، قاؿ: حدثنا الولید، قاؿ: حدثنا األكزاعي، قاؿ: حدثنا أبو النجاشي  - 559
كنا نصلي ا٤بغرب مع النيب صلى »يج، قاؿ: ٠بعت رافع بن خديج، يقوؿ: صهیب مؤب رافع بن خد

 «ا علیو كسلم، فینصرؼ أحدنا كإنو لیبصر مواقع نبلو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كقت ا٤بغرب
رب ك العشاء(  ك ٫بن ٫بملو علی ا١بمع الصورم ٤با مر منا ُب باب )ك قاؿ عطاء ٯبمع ا٤بريض بْب ا٤بغ

تاخّب الظهر الی العصر فلَبجع الیو، ك ا٤بطابقة مع الَبٝبة من حیث اف كقت ا٤بغرب ٲبتد الی العشاء، 
مطابقتو للَبٝبة من حیث االشارة ال من حیث التصريح فاف ا٤بفهـو منو ’’قولو )ك انو لیبصر مواقع نبلو( 

، اذ ركی ابن خزٲبة٦بر   1920مكك ا٢با  1919د ا٤ببادرة الی صالة ا٤بغرب خوفنا اف تتاخر الی اشتباؾ النجـو
ال تزاؿ امٍب علی الفطرة اك ٖبّب ما ٓب ئوخركا ا٤بغرب  1921من حديث العباس بن عبد ا٤بطلب ك ابو داكد

 .1922‘‘الی اف تشتبك النجـو
ا٤بغرب عند غركب الشمس ك بادر هبا ٕبیث  ك يستنبط من ا٢بديث انو صلی ا علیو ك سلم صلی’’ 

كاختلفوا ُب خركج كقت ا٤بغرب فقاؿ ’’، 1923‘‘اف الضوء باقیا ك ىو مذىب ا١بمهوركانو ٤با فرغ منها  
حوؿ كا٢بسن بن حیي ك االكزاعي ك مالك ك الشافعي ك اٞبد ك كالثورم ك ابن ايب لیلی ك طأكس ك م

خرج كقتها ك بو قاؿ ابو يوسف ك ٧بمد ك قاؿ عمر بن  اسحاؽ ك داكد اذا غاب الشفق ك ىو ا٢بمرة
ك االكزاعي ُب ركاية ك مالك ُب ركاية ك زفر بن ا٥بذيل ك ابو ثور ك  1924عبد العزيز ك عبد ا بن ا٤ببارؾ

ر الصديق ك عائشة ك ايب كا٤بربد ك الفراء ال ٱبرج حتی يغیب الشفق االبیض، ك ركم ذلك عن ايب ب

                                       
 340، رقم ا٢بديث: 175: 1صحیح ابن خزٲبة    1919
 686، رقم ا٢بديث: 304: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم    1920
 418، رقم ا٢بديث: 113: 1سنن ايب داكد    1921

 ىذا حديث صحیح على شرط مسلم، كٓب ٱبرجاه كلو شاىد صحیح اإلسنادحكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم:  
 [685، رقم ا٢بديث: 303 :1صحیحْب للحاكم ا٤بستدرؾ على الككافقو الذىيب. ]

 55: 5عمدة القارم    1922
 55: 5عمدة القارم    1923
بن كاضح، ابو عبد الرٞبن ا٤بركزم، كاف قد ٝبع بْب العلم ك  ؾىو عبد ا بن ا٤ببار  ؾ:عبد ا بن ا٤ببار    1924

ی ا٤بوطا عن مالك بن انس، ك  الزىد، تفقو علی مالك بن انس كسفیاف الثورم رضي ا تعالٰی عنهما، ك رك 
 [32: 3]كفیات االعیاف  .كاف كثّب االنقطاع ٧ببا للخلوة شديدة التورع ك كذلك كاف ابوه
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كالیو ذىب ابو حنیفة، ك قاؿ ابن  1926ك عبد ا بن الزبّب 1925عبكاك ايب بن  ىريرة ك معاذ بن جبل 
اف مالك ك الشافعي ك االكزاعي يقولوف ال كقتى ٥با اال كقتنا كاحدا اذا غابت الشمس، ك ركم كا٤بنذر ك  

 .1927‘‘عن طأكس انو قاؿ ال تفوت ا٤بغرب ك العشاء حتی الفجر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن بشار، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن جعفر، قاؿ: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراىیم،  - 560
كاف النيب »عن ٧بمد بن عمرك بن ا٢بسن بن علي، قاؿ: قدـ ا٢بجاج فسألنا جابر بن عبد ا، فقاؿ: 

ي الظهر با٥باجرة، كالعصر كالشمس نقیة، كا٤بغرب إذا كجبت، كالعشاء أحیانا صلى ا علیو كسلم يصل
النيب صلى ا علیو  -أك كاف  -كأحیانا، إذا رآىم اجتمعوا عجل، كإذا رآىم أبطؤكا أخر، كالصبح كانوا 

 «كسلم يصلیها بغلس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ام قدـ ا٤بدينة كالیا من قبل عبد ا٤بلك  1928‘‘ىو ابن يوسف الثقفي كإب العراؽ’’قولو )قدـ ا٢بجاج( 
سنة اربع ك سبعْب ك ذلك بعد قتل ابن الزبّب فامره عبد ا٤بلك با٢برمْب )با٥باجرة( قد مر  1929بن مركاف

                                       
ىو ايب بن كعب، سید ا٤بسلمْب علما ك قرانا ك فقها، يكنی ابا ا٤بنذر، شهد البدر ك العقبة،  :ايب بن كعب  1925

لیو ك ٠بی لو با٠بو، ك بشره النيب صلی ا علیو كسلم ك امر رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم بعرض القراف ع
قاؿ لو لیهنك العلم ابا ا٤بنذر، ك ىو احد الستة الذين انتهی الیهم القضاء من الصحابة، ك كاف اقرا 
الصحابة، ك كاف ربعة من الرجاؿ، ٓب يكن بالطويل ك ال بالقصّب، ابیض الراس ك اللحیة ككاف كفاتو ُب سنة 

 [ 214: 1]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ا٥بجرة ُب خالفة عثماف رضي ا تعالٰی عنوثالثْب من 
ىو عبد ا بن الزبّب بن العواـ كابوه حوارم رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، ك امو ا٠باء  :عبد ا بن الزبّب   1926

ك جده ابو بكر الصديق كىو بنت ايب بكر الصديق، ك خالتو عائشة زكجة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، 
اكؿ مولود كلد ُب االسالـ للمهاجرين با٤بدينة، فحنكو رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك ٠باه عبد ا فكرب 
بررة الصحابة ك ا٤بسلموف ٤بولده الستكثارا ك قتل سنة ثالث ك سبعْب ُب مكة فكرب فجرة اىل الشاـ ٤بقتلو 

 علیو كسلم ك ىو ابن ٜباف، قتلو ا٢بجاج بن يوسف ٗبكة ك صلبو ُب الستكبارا، بايع رسوؿ ا صلی ا
 [ 1647: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ٝبادی االخرة سنة ثالث ك سبعْب من ا٥بجرة

 56: 5عمدة القارم    1927
 56: 5عمدة القارم    1928
ة، امّب ا٤بؤمنْب؛ بويع بعهد بن مركاف بن ا٢بكم بن ايب العاض بن امی كىو عبد ا٤بل :بن مركاف كعبد ا٤بل  1929

من ابیو ُب خالفة عبد ا بن الزبّب ك بقي علی مصر ك الشاـ ك عبد ا بن الزبّب علی باقي البالد مدة سبع 
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وف التصرؼ كاؿ ٠بیت هبا الف ا٥بجرة الَبؾ ك ىم يَب ااها شدة ا٢بر ك ا٤براد منها نصف النهار بعد الزك 
اف اذا دخلت علی ا٤بضارع فا٤براد منو ا٤باضي كحینئذو لشدة ا٢بر الجل القیلولة ك غّبىا، فاف قیل: اف   

ثرة ك الدكاـ ك قد عارضو حديث االبراد، قلت: ال يعارضو الف ا٥باجرة ىو الوقت كاالستمرارم علی ال
االبراد مقید بشدة ا٢بر )ك العصر( بالنصب معطوؼ علی الظهر )ك الشمس نقیة(  بعد الزكاؿ مطلقنا ك

ام خالصة صافیة ٓب تدخلها صفرة ك تغیّب ك ىذه ٝبلة ا٠بیة كقعت حاال )ك العشاء( بالنصب ايضا 
 عطف علی الظهر، 

ك ما بعدٮبا بیاف  اف يصلي العشاء ُب احیاف بالتقدٙب كُب احیاف بالتاخّبكقولو )احیاننا ك احیاننا( ام  
٥بما فاالكؿ لالكؿ ك الثا٘ب للثا٘ب يعِب اذا رای ا١بماعة اجتمعوا عجل بالعشاء حذرنا عن التنفّب ك اذا 

 راىم تاخركا ابطئوا العشاء الحراز الفضیلة، 
 قولو )ك الصبح(ايضا بالنصب من قبیل االضمار علی شريطة التفسّب ، 

انوا ٧بذكؼ يدؿ علیو  خرب  ك، ك خرب  1930رما٘بكابر قالو الاف( بالشك من الراكم عن جكقولو )اك  
( كاف ام  ك ما يفعل ُب كاجتمعوا اك ٓب ٯبتمعوا ك ال يفعل فیها  ’’انوا يصلوف، قولو )يصلیها بغلسو

 .1931‘‘العشاء
ك يستنبط منو معرفة االكقات للصلوات ا٣بمس، ك يستفاد منو ا٤ببادرة الی الصالة ُب اكؿ كقتها اال ما 

ظهر ا٢بر ك االسفار بالصبح ك تاخّب العشاء عند تاخر ا١بماعة، ك فیو السٔواؿ عن اىل كاالبراد   كرد فیو
  .لی ا٤بسٔوؿ عنو اذا علم بالسٔواؿالعلم، ك فیو تعْب ا١بواب ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
كنا نصلي مع »٤بكي بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا يزيد بن أيب عبید، عن سلمة، قاؿ: حدثنا ا - 561

 «النيب صلى ا علیو كسلم ا٤بغرب إذا توارت با٢بجاب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

اف بْب البخارم ك  النيب علیو كثیات البخارم ك ىي ما  ي بن ابراىیم( ىذا من ثالكقولو )حدثنا ا٤ب
السالـ ثالثة رجاؿ ك رٗبا يتوىم من نسبة مكة الی شیخ البخارم انو شخص منسوب الی مكة ك لیس  

ما قالو العیِب )اذا توارت با٢بجاب( ام الشمس، ك قولو ا٤بغرب كذلك بل ىو علی صورة ا٤بنسوب  ك
                                                                                                              

]فوات الوفیات .سنْب، ٍب غلب عبد ا٤بلك علی العراؽ  ك بقیة البالد ك قتل ابن الزبّب ك استوسق االمر لو
2 :402 ] 

 205: 4م الكواكب الدرار    1930
 57: 5عمدة القارم    1931
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ك الظاىر اف عدـ  1932ُب قولو تعالی ﴿حتی توارت با٢بجاب﴾ ماكقرينة علی اف الضمّب للشمس  
اف النيب صلی ا علیو ك سلم كذا  كركاية ايب داكد ى’’ر الفاعل من تصرفات شیخ البخارم الف كذ 

 .1933يصلي ا٤بغرب ساعة تغرب الشمس اذا غاب حاجبها
ُب اخره من  ختالؼك قد مر اال 1934‘‘ك يستنبط منو اف اكؿ كقت صالة ا٤بغرب حْب تغرب الشمس

 .قبیل فال تغفل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا عمرك بن دينار، قاؿ: ٠بعت جابر بن زيد، عن  - 562
 «لم سبعا ٝبیعا كٜبانیا ٝبیعاصلى النيب صلى ا علیو كس»عبد ا بن عباس، قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )حدثنا ادـ قاؿ حدثنا شعبة( ك ىذا قد مر ُب باب تاخّب الظهر الی العصر مع سائر متعلقاتو ك 

عات ك ىي ا٤بغرب ك العشاء ك قولو كر، قولو )سبعنا( ام سبع ر راكالسند ك ا٤بًب متفاكتاف فلذا ٓب يلـز الت
 عات ك ىي الظهر ك العصر.ك)ٜبانیا( ام ٜبا٘ب ر 

 
***** 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء
ىو عبد ا بن عمرك، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، عن ا٢بسْب، قاؿ: حدثنا حدثنا أبو معمر  - 563

ال »عبد ا بن بريدة، قاؿ: حدثِب عبد ا بن مغفل ا٤بز٘ب، أف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 قاؿ األعراب: كتقوؿ: ىي العشاء« تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم ا٤بغرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ره اف يقاؿ للمغرب العشاءكباب من  

ذا با١بـز الف ا٢بديث غّب ناطق بالنهي مطلقنا بل كراىیة  كك ا٭با ٞبل علی رقبة الغّب ك ٓب يقل باب  
علی كجو ال يَبؾ التسمیة انو  رای جواز اطالقو بالعشاء كالنهي فیو عن غلبة االعراب علی ذلك ف

                                       
 32: 38سورة ص    1932
 417، رقم ا٢بديث: 113: 1سنن ايب داكد    1933

 [ 289: 2قاؿ االلبا٘ب: اسناده صحیح على شرط مسلم .]صحیح ايب داكد  
 58: 5عمدة القارم    1934
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ما ترؾ االعراب ك ا٤بشركع ىو ا٤بغرب النو يدؿ علی مدلولو، فهذا من قبیل هتذيب االلفاظ  كاالخری  
راىة لاللتباس بالصالة االخری فاذا قیدت باالكلی فال باس بو  كال من قبیل االمر ك النهي، قیل ىذه ال

 ما ُب ا٢بديث الصحیح العشاء االخرة، ك
ن كم فتاخركىا ك لكم فعلهم ىذا عن صالتكقاؿ  االزىرم معناه ال يغرن’’م االعراب( كيغلبن قولو )ال

اف كقتها ك العشاء من حْب غیوبة الشفق ك ىو اكؿ الظالـ، فلو قیل ُب ا٤بغرب عشاء كصلوىا اذا  
و متداكؿ ا٤بعنی ال تطلقوا ىذا االسم علی ما ى 1935بشٍبالدی الی اللبس بالعشاء االخرة، ك قاؿ التورً 

اف من اىل البادية ك اف ٓب ك، ك االعراب من  1936مكبینهم فیغلب مصطلحهم علی االسم الذم شرع ل
: 1937ن البادية قالو القرطيب، كقاؿ ابن االثّبكن عربیا ك العريب ينسب الی العرب ك اف ٓب يسكي

 ٢باجة ك العرب اسم  نوا البادية من العرب الذين ال يقیموف ُب االمصار ك ال يدخلواها االكاالعراب سا 
، قولو )قاؿ( 1939‘‘ ٥1938بذا ا١بیل من الناس ك ال كاحد لو من لفظو ك النسبة الیهما اعرايب ك عريب

ام راكم ا٢بديث، ك قاؿ بعضهم: ٰبتاج الی نقل خاص  1941ام قاؿ عبد ا ا٤بز٘ب 1940رما٘بكقاؿ ال

                                       
مصنف ا٤بیسر ُب شرح  ىو فضل ا بن ا٢بسن، ابو عبد ا، شهاب الدين، التوربشٍب، ا٢بنفي، :التوربشٍب 1935

كاف من اساطْب ا٢بنفیة ككاف عا٤با حافظا يدعی نعماف   .ا٤بصابیح، ا٤بتوفی سنة احدی ك ستْب ك ست مائة
ركی عن كالده ك ٧بمود بن اسعد العجلي ك الشیخ رضي الدين ك ركی تصانیف البغوم عن نور  .الزماف

و العالء الیزيدم ك غّبه ك اخذ التصوؼ عن الشیخ الشريعة ا٢بافظ كا٤بصابیح عن اثّب الدين ٧بمد ك عنو اب
    [ 12: 3]سلم الوصوؿ الی طبقات الفحوؿ  .السهركردم

، مكتبة نزار مصطفی الباز، 190: 1ا٤بیسر ُب شرح مصابیح السنة، فضل ا بن حسْب، التوربشٍب،    1936
 ـ2008 .ق  1429الطبعة الثانیة 

٧بمد بن عبد الكرٙب، الشیبا٘ب، ابو السعادات، ا٤بعركؼ بابن االثّب بن ٧بمد بن  ؾىو ا٤ببار : ابن االثّب 1937
ككاف اشهر العلماء ذكرا ك اكرب النبالء قدرا ك احد االفاضل ا٤بشار الیهم، اخذ   .ا١بزرم، ا٤بلقب ٦بد الدين

ع النحو عن شیخو سعید بن ا٤ببارؾ ك لو ا٤بصنفات ك الرسائل منها جامع االصوؿ ُب احاديث الرسوؿ ٝب
فیو بْب الصحاح الستة ك كتاب النهاية ُب غريب ا٢بديث ك لو كتاب ا٤بصطفی ك ا٤بختار ُب االدعیة ك 

    [141: 4]كفیات االعیاف  .االذكار ك غّب ذلك من التصانیف
 202: 3النهاية ُب غريب ا٢بديث ك االثر    1938
 59: 5عمدة القارم    1939
 207: 4الكواكب الدرارم    1940
ىو عبد ا بن مغفل ا٤بز٘ب يكنی ابا سعید ك قیل ابو زياد، امو العیلة بنت معاكية، من مزينة،  :ز٘بعبد ا ا٤ب 1941

سكن البصرة ككاف من البكائْب، بايع ٙبت الشجرة با٢بديبیة، فیو نزلت: }كىالى عىلىى المًذينى ًإذىا مىا أىتػىٍوؾى 
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بلفظ فاف االعراب تسمیها، ك االصل  لذلك ك اال فظاىر ايراد اال٠باعیلي انو من تتمة ا٢بديث فانو اكرد
رما٘ب كقلت: ٓب ٯبـز ال’’الما كاحدا حتی يقـو دلیل  علی ادراجو، ك قاؿ العیِب كوف  كُب مثل ىذا اف ي

المْب بلفظ قاؿ، ك الظاىر انو كالـ فانو فصل بْب الكبذلك ك ا٭با قاؿ عبد ا ا٤بز٘ب بناء علی ظاىر ال
للفظة مطوية ُب ركاية اال٠باعیلي، اعلم: اف ىذا ا٤بًب ٨بتلف فیو فركاية الراكم علی انو ٰبتمل اف ىذه ا

ما ركاه البخارم، ك ركاية ايب مسعود الرازم عن عبد ك 1944ك ابن خزٲبة 1943ك ايب نعیم 1942اٞبد
عبد العزيز علي بن ذا ركاه ك، ك  1945م فاف االعراب تسمیها عتمةكم علی اسم صالتكغلبنيالصمد ال 

ك رجح اال٠باعیلي ركاية ايب مسعود الرازم موافقة حديث ابن عمر الذم ركاه  ،1946البغوم ك الطربا٘ب
تاب ا العشاء ك ىم يعتموف كم فااها ُب  كم االعراب علی اسم صالتكبلفظ ال يغلبن 1947مسلم

 .1951‘‘ذلكك 1950ك البیهقي ٫1949بوه ك اليب يعلی 1948ٔبدب االبل ك البن ماجة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعا
لو »كقاؿ: « أثقل الصالة على ا٤بنافقْب العشاء كالفجر»قاؿ أبو ىريرة: عن النيب صلى ا علیو كسلم: 

كاالختیار: أف يقوؿ العشاء، لقولو تعأب: }كمن بعد  قاؿ أبو عبد ا: "« يعلموف ما ُب العتمة كالفجر
كنا نتناكب النيب صلى ا علیو كسلم عند صالة العشاء »صالة العشاء{" كيذكر عن أيب موسى، قاؿ: 

                                                                                                              
ة ُب اخر كالية معاكية سنة ستْب ك قیل احدی ك ستْب، [ االية، توُب بالبصر 92: 9التوبةسورة لًتىٍحًملىهيٍم{ ]

   [ 1780: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .صلی علیو عائذ بن عمرك ا٤بز٘ب كقیل صلی علیو ابو برزة
 20553، رقم ا٢بديث: 172: 34مسند اٞبد    1942
، رقم ا٢بديث: 238: 2ا٤بسند ا٤بستخرج علی صحیح مسلم، اٞبد بن عبد ا، ابو نعیم االصبها٘ب،   1943

ق  1417، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 1430، رقم ا٢بديث: 239: 2 ،1427
 ـ1996 .

 341، رقم ا٢بديث: 176: 1صحیح ابن خزٲبة   1944
 1737، رقم ا٢بديث: 547: 1السنن الكربی للبیهقي   1945
 7391، رقم ا٢بديث: 243: 7ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب    1946
 644، رقم ا٢بديث: 445: 1صحیح مسلم   1947
 704، رقم ا٢بديث: 230: 1سنن ابن ماجة   1948
  5623، رقم ا٢بديث: 471: 9مسند ايب يعلی ا٤بوصلي   1949
 1738، رقم ا٢بديث: 547: 1السنن الكربی للبیهقي   1950
 59: 5عمدة القارم    1951
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كقاؿ بعضهم، عن « أعتم النيب صلى ا علیو كسلم بالعشاء»كقاؿ ابن عباس، كعائشة: « فأعتم هبا
كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي »كقاؿ جابر: «  علیو كسلم بالعتمةأعتم النيب صلى ا»عائشة: 
أخر النيب صلى »كقاؿ أنس: « كاف النيب صلى ا علیو كسلم يؤخر العشاء»كقاؿ أبو برزة: « العشاء

صلى النيب »كقاؿ ابن عمر، كأبو أيوب، كابن عباس رضي ا عنهم: « ا علیو كسلم العشاء اآلخرة
 « علیو كسلم ا٤بغرب كالعشاءصلى ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)ك من راه كاسعنا( ام جائزنا ك ا٭با احاؿ الی غّبه اشارة  1952ام ُب االثار،  ر العشاء ك العتمةكباب ذ 

اف كاسعنا اك الی انو غّب مرضي  لو للدالئل ا٤بوجودة عنده ك ىذا من كو ذاىب لالی انو لو ذىب الی
ىي  1953ديدنو ُب مواضع متعددة فاعرفو، ك العتمة من فوؽ كقت الصالة العشاء االخّبة، ك قاؿ ا٣بلیل

ل )قاؿ ابو ىريرة عن النيب صلی ا علیو ك سلم اثق 1954بعد غیبوبة الشفق ك العتمة االبطاء ك التاخّب
ك  1955الصالة علی ا٤بنافقْب العشاء ك الفجر( ك  ىذا اسنده البخارم ُب فضل العشاء ُب ٝباعة
ك  1956ا٤بطابقة فیو ظاىرة )ك قاؿ لو يعلموف ما ُب العتمة ك الفجر( ك ىذا اسنده ُب باب الشهادات

ك  1958ركفا٤براد  من ايراد ىذه االحاديث جواز تسمیة العشاء بالعتمة، ك ركم عن ايب ب 1957االذاف

                                       
 لكوثرم(ال ُب ذكر االثار الواردة َب الَبٝبة ا٤بذكورة . )الضیاءا  1952
ىو ا٣بلیل بن اٞبد، ابو عبد الرٞبن، الفراىیدم؛ كاف اماما ُب علم النحو، ك ىو الذم استنبط علم  :ا٣بلیل 1953

العركض ك اخرجو الی الوجود ك حصر اقسامو ُب ٟبس دكائر يستخرج منها ٟبسة عشر ٕبرا، ٍب زاد فیو 
يرزؽ علما ٓب يسبقو احد الیو ك ال يؤخذ اال  ك قیل اف ا٣بلیل دعا ٗبكة اف .االخفش ٕبرا اخر ك ٠باه ا٣ببب

عنو، فرجع من حجة ففتح علیو بعلم العركض ك لو معرفة بااليقاع ك النغم، ك تلك ا٤بعرفة احدثت لو علم 
    [ 244: 2]كفیات االعیاف  .العركض، فااها متقارباف ُب ا٤باخذ

 82: 2كتاب العْب    1954
 657 ، رقم ا٢بديث:132: 1صحیح البخارم    1955
 2689، رقم ا٢بديث: 182: 3صحیح البخارم    1956
 615، رقم ا٢بديث: 126: 1صحیح البخارم   1957
حدثنا حسْب بن علي، عن زائدة، عن عبد ا بن ٧بمد بن عقیل، عن جابر، قاؿ: قاؿ رسوؿ نص الركاية:   1958

مصنف ابن ] ة قبل أف أناـقاؿ: من أكؿ اللیل بعد العتم« مٌب توتر؟»ا صلى ا علیو كسلم أليب بكر: 
 [8084، رقم ا٢بديث: 198: 2ايب شیبة 
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ره ابن ايب شیبة )ك قاؿ ابو عبد ا( ام البخارم نفسو )ك االختیار اف كجواز ذلك ذ  1959ابن عباس
م العشاء كم االعراب علی اسم صالتك٤با ركم انو صلی ا علیو ك سلم قاؿ ال يغلبن’’ يقوؿ العشاء( 

ك االختیار ال  1962 اء[قاؿ ا تعالی ]من بعد صالة العش 1961‘‘ 1960تاب ا تعالی العشاءكفااها ُب  
ر عن ايب موسی اْب( كم من شیئْب جائزين ك احدٮبا اكلی من االخر ٤بوافقة القراف )ك يذ كيناُب ا١بواز ف

م النيب صلی ا تى عٍ كصلو ا٤بٔولف ُب الباب الثا٘ب بعد ىذا الباب ُب باب فضل العشاء  مطوال، قولو )اى 
قولو )بالعشاء( بدؿ اشتماؿ من العتمة )عن عائشة  ام اخر صالة العتمة ك ابطاىا،’’علیو ك سلم( 

)اعتم النيب  1964‘‘ 1963رضي ا تعالٰی عنها( كصلو ا٤بٔولف ُب باب خركج النساء الی ا٤بساجد باللیل
صلی ا علیو ك سلم بالعتمة( ام دخل كقت العتمة )ك قاؿ جابر( كصلو ا٤بٔولف ُب باب كقت 

اء الذم يلي ىذا الباب )ك قاؿ ابو برزة( كصلو ا٤بٔولف ُب ا٤بغرب، ك ايضا كصلو ُب باب كقت العش
باب كقت العصر الذم مضی قبل ىذا الباب بستة ابواب )ك قاؿ انس( كصلو ا٤بٔولف ُب باب كقت 

 .صالة العشاء الی نصف اللیل ك ىو بعد ىذا الباب باربعة ابواب
كصل ’’ یو كسلم ا٤بغرب ك العشاء( )ك قاؿ ابن عمر ك ابو ايوب ك ا بن عباس صلی النيب صلی  عل

ا٤بٔولف حديث عبد ا بن عمر ُب ا٢بج، قاؿ صلی النيب صلی ا علیو ك سلم ا٤بغرب ك العشاء 
ك حديث ايب ايوب كصلو ايضا بلفظ ٝبع النيب صلی ا علیو ك سلم ُب حجة الوداع بْب  1965با٤بزدلفة

ذا كك   1967ُب باب تاخّب الظهر الی العصرك اما حديث ابن عباس فقد كصلو  1966ا٤بغرب ك العشاء
  .1970‘‘ 1969ك ابن ماجو 1968ركاه ابو داكد

                                       
إذا كاف سفرؾ يوما إٔب العتمة فال »حدثنا جرير، عن منصور، عن ٦باىد، عن ابن عباس، قاؿ: نص الركاية:   1959

 [8085، رقم ا٢بديث: 198: 2مصنف ابن ايب شیبة ] «تقصر الصالة، فإف جاكزت ذلك فاقصر
 644، رقم ا٢بديث: 445: 1صحیح مسلم   1960
 60: 5عمدة القارم    1961
 58: 24سورة النور   1962
 864، رقم ا٢بديث: 172: 1صحیح البخارم   1963
 60: 5عمدة القارم    1964
 1673، رقم ا٢بديث: 164: 2صحیح البخارم    1965
 1674، رقم ا٢بديث: 164: 2صحیح البخارم   1966
 1107، رقم ا٢بديث: 46: 2یح البخارم صح ، 543، رقم ا٢بديث: 114: 1صحیح البخارم انظر:   1967
 1208، رقم ا٢بديث: 5: 2سنن ايب داكد   1968
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ؿ: سآب، أخرب٘ب عبد حدثنا عبداف، قاؿ: أخربنا عبد ا، قاؿ: أخربنا يونس، عن الزىرم، قا - 564

ا، قاؿ: صلى لنا رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم لیلة صالة العشاء، كىي الٍب يدعو الناس العتمة، ٍب 
أرأيتم لیلتكم ىذه، فإف رأس مائة سنة منها، ال يبقى ٩بن ىو على ظهر »انصرؼ فأقبل علینا، فقاؿ: 

 «األرض أحد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )عبداف( لقب عبد ا بن عثماف ا٤بركزم، قولو )عبد ا( ام عبد ا بن ا٤ببارؾ، قولو )صلی بنا ك 
ك ىي ٝبلة فال بد ُب ركاية صلی لنا( ك معنی لنا ام اماـ لنا )ال يبقی( ام فیو اك عنده النو خرب اف 

فیها من الضمّب الی ا٠بها اراد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك عظهم باف اعمارىم قصّبة لیست  
 اعمار من تقدـ فعلیهم االجتهاد ُب العبادة، ك ا٤براد من االرض ىي العامة اك ا٤بدينة فقط، ك

م بو علی موت خضر علیو قولو )٩بن ىو علی كجو االرض( احَبازا عن ا٤بالئكة، ك احتج البخار 
 السالـ، ك قد مر ىذا ا٢بديث ُب باب السمر بالعلم ك قد استقصینا ٜبة فال نعیده.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا

حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراىیم، عن ٧بمد بن عمرك ىو ابن  - 565
كاف »ا٢بسن بن علي، قاؿ: سألنا جابر بن عبد ا عن صالة النيب صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: 
، كإذا يصلي الظهر با٥باجرة، كالعصر كالشمس حیة، كا٤بغرب إذا كجبت، كالعشاء إذا كثر الناس عجل

 «قلوا أخر، كالصبح بغلس
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كقت العشاء اذا اجتمع الناس اك تاخركا
ثلث اللیل مستحب عندنا ك ثرىت  الناس عجل ك اذا قلوا اخر( نص برعايتهم  ك التاخّب الی كقولو )اذا  

ىذا ُب باب كقت الظهر عند ركه ك قد مر منا كالی نصف اللیل مباح اال ُب لیإب الصیف ك بعده  م
  .الزكاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
 [ 368: 4حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
 1069، رقم ا٢بديث: 340: 1سنن ابن ماجو   1969
 61: 5عمدة القارم    1970
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 باب فضل العشاء
حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن عركة، أف عائشة  - 566

أخربتو، قالت: أعتم رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم لیلة بالعشاء، كذلك قبل أف يفشو اإلسالـ، فلم 
ل ما ينتظرىا أحد من أى»ٱبرج حٌب قاؿ عمر: ناـ النساء كالصبیاف، فخرج، فقاؿ ألىل ا٤بسجد: 

 «األرض غّبكم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )ناـ النساء ك الصبیاف( ام ا٢باضركف ُب ا٤بسجد )ك ذلك قبل اف يفشو االسالـ( ام ُب غّب 
ة، قولو )ما ينتظرىا( ك ذلك ال ٱبلوا اما النو ال يصلي ُب غّب اف فشوه ُب غّبىا بعد فتح مككا٤بدينة ك  

وف نعت احد اك بدال منو، ك اما كم( بالرفع باف يكا٤بدينة ك اما النو لیست ىذه الصالة ُب اديااهم )غّب 
الـ كما قاؿ ابن  ا٢باجب: ك ٯبوز فیو النصب ك ٱبتار البدؿ فیما بعد اال ُب  كبالنصب علی االستثناء  

اعراب ا٤بستثنی باال علی التفصیل ك ك، ٍب قاؿ ك اعراب غّب فیو  1971ر ا٤بستثنی منوكوجب ك ذ غّب م
 .1972ونو صفة فهو علی االصل ُب غّب الاها ُب االصل صفة ٞبلت علی اال ُب االستثناءكاما  

اه ابو ر ما يستنبط منو: فیو اف قولو اعتم لیلة يدؿ علی اف  غالب احوالو تقدٙب العشاء ك ئويده ما رك كذ 
بلفظ قاؿ انا اعلم بوقت ىذه الصالة صالة  1975بركاية نعماف بن بشّب 1974ك الدارمي 1973داكد

اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلیها لسقوط  القمر الثالثة، ك فیو الداللة علی كالعشاء االخرة  

                                       
، القاىرة، الطبعة ، مكتبة االداب25: 1الكافیة ُب علم النحو، ٝباؿ الدين بن عثماف، ابن ا٢باجب،   1971

 ـ2010االكلٰی 
 26: 1الكافیة   1972
 419، رقم ا٢بديث: 114: 1سنن ايب داكد   1973

 [ 260: 1حكم ا٢بديث: قاؿ النوكم: ركاه ابوداكد كالَبمذم باسناد صحیح. ]خالصة االحكاـ  
رقم ا٢بديث: ، 774: 2سنن الدارمي )مسند الدارمي(، عبد ا بن عبد الرٞبن، السمرقندم، الدارمي،   1974

 ـ2000 .ق 1412، دار ا٤بغِب للنشر ك التوزيع، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی، 1247
، 308: 1حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: اسناده صحیح ككافقو الذىيب. ]ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم  

 [ 698رقم ا٢بديث: 
االنصارم، كاف اكؿ مولود لالنصار بعد ا٥بجرة، امو عمرة  ىو النعماف بن بشّب بن سعد :النعماف بن بشّب   1975

بنت ركاحة لو ك البويو صحبة، توُب النيب صلی ا علیو كسلم ك لو ٜباف سنْب ك سبعة اشهر، كاف امّب 
 [ 2658: 5الكوفة ُب عهد معاكية، قتل ٕبمص سنة ستْب. ]معرفة الصحابة اليب نعیم 
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ك فیو لطف النيب اف ُب بیتو، كفضیلة صالة العشاء، ك فیو جواز االعالـ لالماـ با٣بركج للصالة اذا  
 .صلی ا علیو ك سلم ك تواضعو لعمر حیث ناداه ك ٓب يعنفو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
دة، عن أيب موسى، قاؿ:  حدثنا ٧بمد بن العالء، قاؿ: أخربنا أبو أسامة، عن بريد، عن أيب بر  - 567

كنت أنا كأصحايب الذين قدموا معي ُب السفینة نزكال ُب بقیع بطحاف، كالنيب صلى ا علیو كسلم 
با٤بدينة، فكاف يتناكب النيب صلى ا علیو كسلم عند صالة العشاء كل لیلة نفر منهم، فوافقنا النيب 

بعض أمره، فأعتم بالصالة حٌب اهبار اللیل، ٍب صلى ا علیو كسلم أنا كأصحايب، كلو بعض الشغل ُب 
على رسلكم، أبشركا، »خرج النيب صلى ا علیو كسلم فصلى هبم، فلما قضى صالتو، قاؿ ٤بن حضره: 

ما صلى ىذه »أك قاؿ: « إف من نعمة ا علیكم، أنو لیس أحد من الناس يصلي ىذه الساعة غّبكم
 قاؿ، قاؿ أبو موسى فرجعنا، ففرحنا ٗبا ٠بعنا من رسوؿ ا ال يدرم أم الكلمتْب« الساعة أحد غّبكم

 صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ك قصتهم ااهم خرجوا من نت انا ك اصحايب الذين قدموا معي ُب ا لسفینة( ك)عن ايب موسی قاؿ   
نوا فیها كالیمن ٤بالقات النيب صلی ا علیو ك سلم فنازعتهم الريح حتی القتهم الريح ُب ا٢ببشة فس

نت كسبع سنْب ٍب قدموا مع جعفر رضي ا تعالٰی عنو ُب بقیع بطحاف، ك قولو )نزكال( ٝبع نازؿ خرب  
اف ا٤بتسع الذم فیو االشجار اك اصو٥با ك ىذه ك٤بك اضافة البقیع الی بطحاف للتمیز الف البقیع ىو ا

ثّبة ُب العرب فعند التمیز يضاؼ فیقاؿ بقیع بطحاف ك بقیع الغرقد ك غّبٮبا )ك بطحاف( كنة  كاالم
يركيو ادثوف  1977: بضم الباء1976رقوؿوف الطاء ىو موضع با٤بدينة، ك قاؿ ابن قي كبضم الباء ك س’’

                                       
بن ابراىیم، ا٢بمزم، ابو اسحاؽ، ا٤بعركؼ بابن قرقوؿ صاحب كتاب  ىو ابراىیم بن يوسف :ابن قرقوؿ 1976

كاف من االفاضل ك صحب   .مطالع االنوار الذم كضعو علی مثاؿ كتاب مشارؽ االنوار للقاضي عیاض
ٝباعة من علماء االندلس، ك كانت كالدتو با٤برية من بالد االندلس، ُب صفر سنة ٟبس ك ٟبس مائة، ك  

فاس يـو ا١بمعة اكؿ كقت العصر سنة تسع ك ستْب ك ٟبس مائة ككاف قد صلی ا١بمعة  كانت كفاتو ٗبدينة
ُب ا١بامع، فلما حضرتو الوفاة تال سورة االخالص، ك جعل يكررىا بسرعة، ٍب تشهد ثالث مرات ك سقط 

   [ 63: 1]كفیات االعیاف  .علی كجهو ساجدا فوقع میتا، رٞبو ا تعالیٰ 
 ضیاءالكوثرم( ال باء بطحاف . )ال  1977
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سر الطاء ك لذلك قیده ابو ا٤بعإب ُب تارٱبو ك كحاف بفتح الباء ك  طً اٝبعوف، ك حكی اىل اللغة فیو بى 
 ، 1980ال ٯبوز غّبه 1979سر ثانیو علی كزف فعالفكبفتح اكلو ك   1978مُّ رً كابو حاًب، ك قاؿ البى 

وف كلم ام بسكنا النيب صلی ا علیو ك سلم( بصیغة ا٤بتقولو )نفر( ك ىم من ثالثة الی عشرة )فوافقٍ 
قولو ’’، 1981‘‘اف ُب ٘بهیز جیشكشغل( ركی ُب معجم الطربا٘ب من كجو صحیح  القاؼ )ك لو بعض ال

، ك قیل اذا ذىبت عامتو اهبار  علینا 1982ره سیبويوكثرت ظلمتو ذ ك( ام انتصف، ك قیل  اللیلي  )اهبارٌ 
سر الراء كم(  ك، قولو )علی رسل1984مت ظلمتوكم اهبار اللیل اذا ترا ك، ك ُب ا1983اللیل اذا طاؿ

م، قولو )اف من نعمة ا( من ٗبعنی بعض اسم  كلفتح جائز ايضا ام علی ىینتافصح فیو، ك ا
س، قولو )ٗبا ٠بعنا( ك ىو اختصاصهم هبذه العبادة اللٍب ك)انو لیس( بفتح اف خربىا اك بالع 1985‘‘اف

اف مشغوالن بتجهز كوف كجو فرجهم انو صلی ا علیو ك سلم  ك، ك ٰبتمل اف ي1986ىي النعمة العظمی
 یش مع انو خرج الیهم ك صلی ٥بم ففرحوا بذلك ك ازدادكا فرحنا ببشارتو بتلك العبادة.امر ا١ب

ما سیاٌب ُب الباب كراىة ا٢بديث بعدىا  كك اما  ’’الـ بعد العشاء، كر ما استنبط منو: فیو اباحة الكذ 
فیو اك عن ر كاالٌب فهو ا٢بديث الذم ئودم الی السهر ك ٱباؼ منو غلبة النـو عن قیاـ اللیل ك الذ 

ك ’’، 1987‘‘سل  فیفوت عنو ُب النهار حقوؽ الدين ك مصاّب الدنیاكصالة الصبح ك السهر سبب ال
فیو فضیلة تاخّب العشاء اذا علم اف بالقـو قوة علی انتظارىا لیحصل ٥بم اجر االنتظار الف الذم ينتظر 

                                       
حدث عن ايب بكر  .، العالمة ا٤بتفنن، نزيل قرطبة ىو عبد ا بن عبد العزيز، ابو عبید البىكرم :البىكرم 1978

]سّب اعالـ  .ا٤بصحفي كايب مركاف بن حیاف ك اجاز لو ابو عمر بن عبد الرب ككاف راسا ُب اللغة ك اياـ الناس
 [35: 19النبالء 

 258: 1اء البالد ك ا٤بواضع معجم ما استعجم من ا٠ب  1979
 585: 1مطالع االنوار   1980
 65: 5عمدة القارم    1981
 76: 4الكتاب لسیبويو   1982
، دار العلم للماليْب، 599: 2الصحاح تاج اللغة ك صحاح العربیة، ا٠باعیل بن ٞباد، الفارايب، ا١بوىرم،   1983

 ـ 1987 .ق  1407بّبكت، الطبعة الرابعة 
 311: 4عظم اكم ك ایط اال  1984
 65: 5عمدة القارم    1985
 210: 4الكواكب الدرارم   1986
 66: 5عمدة القارم    1987
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التخفیف فاف فیهم الضعیف ك الذم يصلي ك قالوا ال يصلح ىذا ُب زماننا فاف امتو ماموركف بكالصالة  
، ك قاؿ ابن قدامة تاخّبىا للمنفرد 1988السقیم ك ذا ا٢باجة، ك قاؿ مالك تعجیلها افضل للتخفیف

انوا راغبْب كسالی يستحب التعجیل ك اف  كاف القـو  ك، ك قاؿ اصحابنا اف  ١1989بماعة يرضوف بذلك
 .1990‘‘اب التبشّبيستحب التاخّب، ك فیو اف التا٘ب ُب االمور مطلوب، ك فیو استحب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ما يكره من النوم قبل العشاء

حدثنا ٧بمد بن سالـ، قاؿ: أخربنا عبد الوىاب الثقفي، قاؿ: حدثنا خالد ا٢بذاء، عن أيب  - 568
 «أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يكره النـو قبل العشاء كا٢بديث بعدىا»ؿ، عن أيب برزة، ا٤بنها

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ره النـو قبل العشاء، قیل ىذا ُب كاف يك، قولو  ام قبل صالة العشاء، ره من النـو قبل العشاءكباب ما ي

ك ’’ اف عنده من يوقظو، كن نومو مستغرقنا اك  كمن ٓب يكره  كحق من اذا ناـ تفوتو الصالة ك اال فال ي
راىة علی ما بعد دخولو، قاؿ ابن بطاؿ كٞبل الطحاكم الرخصة علی ما قبل دخوؿ كقت العشاء ك ال

ل من يوقظو، ك كك عن ايب موسی ك عبیدة يناـ ك يو  1991لعشاءاف ابن عمر يسب الذم ناـ قبل اك
اف اصحاب عبد ا يفعلوف كانوا يناموف نومة قبل الصالة ك  كم ااهم  كعن عركة ك ابن سّبين ك ا٢ب

ن العمل كفعلم اف النهي لیس للتحرٙب لفعل الصحابة بل ٤با قدمنا من خوؼ الفوات ل 1992‘‘ذلك
ولو )ك ا٢بديث بعدىا( ك قد مر كجهو ُب تفسّب ا٢بديث الذم يلي بظاىر ا٢بديث احوط من اٮبالو، ق

 ىذا الباب.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب النوم قبل العشاء لمن غلب
ؿ: حدثِب أبو بكر، عن سلیماف ىو ابن بالؿ، حدثنا أيوب بن سلیماف ىو ابن بالؿ، قا - 569

قاؿ: حدثنا صاّب بن كیساف، أخرب٘ب ابن شهاب، عن عركة، أف عائشة، قالت: أعتم رسوؿ ا صلى 
ما ينتظرىا أحد »ا علیو كسلم بالعشاء حٌب ناداه عمر: الصالة ناـ النساء كالصبیاف، فخرج، فقاؿ: 

                                       
 ـ 2008، دار الغرب االسالمي، الطبعة االكلٰی، 845: 1شرح التلقْب، ٧بمد بن علي، ا٤بالكي، ا٤بازرم،   1988
 285: 1ا٤بغِب البن قدامة   1989
 65: 5عمدة القارم    1990
 194: 2شرح البخارم البن بطاؿ   1991
 66: 5عمدة القارم    1992



428 
 

ى يومئذ إال با٤بدينة، ككانوا يصلوف فیما بْب أف يغیب الشفق ، قاؿ: كال يصل« من أىل األرض غّبكم
 إٔب ثلث اللیل األكؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ب علی االغراء، ك ا٤بطابقة انو ام جائز ك ال باس بو )الصالة( منصو ، باب النـو قبل العشاء ٤بن غلب

انوا يصلوف( ام قاؿ الراكم قولو كر علی من ناـ الف نومهم للغلبة )قاؿ ك  كصلی ا علیو ك سلم ٓب ين
)فیما اف يغیب الشفق( اعلم: اف الشفق ُب اللغة رقة الشئ ك رقة القلب ٍب اتفق العلماء علی انو اسم 

اختلفوا بعد ذلك فذىب عامة ’’ 1993كهبا، ك قاؿ الرازماالثر الباقي من الشمس ُب االفق بعد غر 
ك من اىل اللغة قوؿ اللیث  1995ك مقاتل 1994ليبكالعلماء الی انو ىو ا٢بمرة ك ىو قوؿ ابن عباس ك ال

ك ىو قوؿ عامة العلماء اال ما يركی عن ايب حنیفة رٞبو  1996شاؼكك الفراء ك الزجاج، قاؿ صاحب ال
 انو رجع عنو، ك احتجوا علیو بوجوه:  1997كا انو البیاض، كركی اسد بن عمر 

                                       
ىو ٧بمد بن عمر بن ا٢بسْب، ابو عبد ا، التیمي، البكرم، الطربستا٘ب االصل الرازم ا٤بولد، ا٤بلقب  :الرازم 1993

فخر الدين، ا٤بعركؼ بابن ا٣بطیب، الفقیو الشافعي، فاؽ اىل زمانو ُب علم الكالـ ك ا٤بعقوالت ك علم 
ُب فنوف عديدة منها تفسّب القراف الكرٙب ٝبع فیو كل غريب ك غريبة ك ىو كبّب االكائل، لو التصانیف ا٤بفیدة 

جدا لكنو ٓب يكملو ك شرح سورة الفاٙبة ُب ٦بلد ككاف لو ُب الوعظ الید البیضاء ككاف يلحقو الوجد ُب حاؿ 
   [249: 4]كفیات االعیاف  .الوعظ ك يكثر البكاء

ابو النضر، الكوُب، صاحب التفسّب ك علم النسب؛ كاف اماما ُب  ىو ٧بمد بن السائب الكليب، :الكليب   1994
 [309: 4]كفیات االعیاف  .توُب ٧بمد الكليب سنة ست ك اربعْب ك مائة بالكوفة، رٞبو ا .ىذين العلمْب

ىو مقاتل بن سلیماف، ابو ا٢بسن، االزدم بالوالء ا٣براسا٘ب ا٤بركزم، اصلو من بلخ ك انتقل الی  :مقاتل 1995
اخذ  .صرة ك دخل بغداد ك حدث هبا، ككاف مشهورا بتفسّب كتاب ا العزيز، ك لو التفسّب ا٤بشهورالب

ا٢بديث عن ٧بمد بن مسلم الزىرم ك الضحاؾ بن مزاحم ك ايب اسحاؽ السبیعي ك عطاء بن ايب رباح ك 
 .قیة بن الولید كغّبىم٦باىد بن جرب ك غّبىم ك ركی عنو علي بن ا١بعد ك عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعا٘ب ك ب

    [ 255: 5]كفیات االعیاف 
، 727: 4تفسّب الز٨بشرم )الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل(، ٧بمود بن عمرك، جار ا، الز٨بشرم،   1996

 ق 1407دار الكتاب العريب، بّبكت، الطبعة الثالثة 
ماـ ايب حنیفة، ا٤بتوفی سنة ٜباف ك ىو اسد بن عمرك، ابو ا٤بنذر البجلي الكوُب، صاحب اال :اسد بن عمرك  1997

كٕب القضاء ببغداد بعد ايب يوسف ك حج مع ىاركف  .ٜبانْب ك مائة، ٠بع عنو ك غّبه ك ركی عنو االماـ اٞبد
 [ 296: 1]سلم الوصوؿ الی طبقات الفحوؿ  .الرشید
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اف اٞبر قاؿ فدؿ ذلك علی كانو الشفق ك  كاحدىا قاؿ الفراء ٠بعت بعض العرب علیو ثوب مصبوغ  
 ، 1998اف الشفق ىو ا٢بمرة

وف ا٤بعترب ىو ا٢بمرة ال البیاض الف البیاض ككثانیها: انو جعل الشفق كقتا للعشاء االخّبة فوجب اف ي
انت بقیة ضوء الشمس ٍب اذا بعدت الشمس عن االفق ذىبت كؿ لبثو ك ا٢بمرة ٤با  ٲبتد  كقتو ك يطو 

 ا٢بمرة، 
انت من الرقة ك ال شك اف الضوء ياخذ ُب الرقة ك الضعف عند غیبة ككثالثها: اف اشتقاؽ الشفق ٤با  

 انتهی.  1999‘‘وف ا٢بمرة شفقناكالشفق فت
ثة اثواب من ا٢برير االعلی ابیض ك االكسط اقوؿ: يشهد ٥بم قوؿ ايب نواس يصف فتاة قد لبست ثال

 اسود كاالسفل اٞبر فقاؿ ُب الثوب االٞبر:
  ٕب يلقب با٢ببیب[ عدك   ]تبدی ُب قمیص الالذ يسعی 

 2000لقد اقبلت ُب زم  عجیب[       یف ىذا ك]فقلت  
 اـ انت صبغتو بدـ القلوب[   ستك ىذا ك]اٞبرة كجنتیك  

 قريب اللوف من شفق الغركب[    ]فقاؿ الشمس اىدت ٕب قمیصا 
 .2001قريب من قريب من قريب[   ]فثويب ك ا٤بداـ ك لوف خدم 

فهذا ايضا تدؿ علی اف الشفق ىو ا٢بمرة، ك قاؿ صاحب الوقاية الركايات كىو ا٢بمرة عندٮبا ك بو 
 انتهی، ك قاؿ صاحب الدر ا٤بختار 2002يفتی، ك ُب الشرح ك عند ايب حنیفة الشفق ىو البیاض

اف ىو كما ُب شركح اجملمع ك غّبىا فكىو ا٢بمرة عندٮبا ك بو قالت الثالثة ك الیو رجع االماـ   الشفق’’
ا٤بذىب، ك قاؿ ابن عابدين الشامي ك صرح ُب اجملمع باف علیها الفتوی، ك رده اقق ُب الفتح بانو ال 

اف رجوعو ٓب يثبت ٤با  يساعده ركاية ك ال دراية اْب، ك قاؿ تلمیذه العالمة قاسم ُب تصحیح القدكرم

                                       
لَبٝبة، مصر، الطبعة االكلٰی، ، دار ا٤بصرية للتالیف ك ا251: 3معا٘ب القراف للفراء، ٰبیي بن زياد، الفراء،   1998

 بدكف التاريخ
 101: 31تفسّب الرازم   1999
دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف،  501: 9الدر الفريد ك بیت القصید، ٧بمد بن ايدمر ا٤بستعصمي،  2000

 ـ 2015 .ق  1436الطبعة االكلٰی 
: ٤1بتنيب، يوسف البديعي الدمشقي، الصبح ا٤بنيب عن حیثیة ا ، 501: 9الدر الفريد ك بیت القصید انظر:   2001

 ق 1308، ا٤بطبعة العامرة الشرقیة، الطبعة االكلٰی 119
 ق 1310، دار الفكر، الطبعة الثانیة، 51: 1الفتاكی ا٥بندية، ١بنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي،   2002
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اية بالقولْب ك دعوی عمل عامة الصحابة ٖبالفو خالؼ كافة من االئمة الثالثة الی الیـو من حكنقلو ال
ا٤بنقوؿ، قاؿ ُب االختیار الشفق البیاض ك ىو مذىب الصديق ك معاذ بن جبل ك عائشة رضي ا 

ك ٓب يرك  2005ن عمر بن عبد العزيزك ع  2004الرزاؽ عن ايب ىريرة ، قلت: ك ركاه عبد2003تعالی عنهم
الشفق االٞبر اال عن ابن عمر كٛبامو فیو ك اذا تعارضت االخبار ك االثار فال ٱبرج كقت  2006البیهقي

ك غّبىا، قاؿ العالمة قاسم فثبت اف قوؿ االماـ ىو االصح، ك  2007ما ُب ا٥بدايةكا٤بغرب بالشك  
ال يعدؿ عن قوؿ االماـ اال لضركرة من ضعف دلیل  مشی علیو ُب البحر مٔويدا لو ٗبا قدمناه عنو من انو

ن تعامل الناس الیـو ُب عامة البالد علی قو٥بما، ك قد ايده ُب النهر تبعنا كا٤بزارعة لكاك تعامل ٖبالفو  
للنقاية ك الوقاية ك الدرر ك االصطالح ك درر البحار ك االمداد ك ا٤بواىب ك شرحو الربىاف ك غّبىم باف 

انتهی، ك ُب عمدة القارم: ك ٥بذا  2008‘‘ك ُب السراج قو٥بما اكسع، كقولو احوطعلیو الفتوی، 
ركا اف االكلی اف يصلي الظهر قبل ا٤بثل ك العصر بعد ا٤بثلْب ك كاالختالؼ فیو ك ُب كقت الظهر ذ 

 ا٤بغرب قبل ذىاب ا٢بمرة ك العشاء بعد ذىاب البیاض انتهی.
وف الناظر فیو علی بصّبة ك ىي اف منطقة  كل علم ا٥بیئة لیاعلم انو ال بد ُب ىذا ا٤بقاـ من بعض مسائ

ل درجة كل قسم منها جزء ك درجة، ك يقسم  كل فلك تقسم بثالث مائة ك ستْب قسما، ك يقاؿ لك
ذا الی الركابع ك ا٣بوامس ك كل ثانیة بستْب ثالثة، ك ىكل دقیقة بستْب ثانیة، ك كبستْب دقیقة ك  

ل درجة كاحدة فقد مضت اربع دقائق من الساعات كلشمس ٕبركة الالسوادس الی غّبىا فاذا سارت ا
النجومیة ك اذا سارت ٟبسة عشر درجة فقد مضت ساعة كاحدة، كقد علم بالتجربة اف ا٫بطاط 

درجة من دائرة ارتفاع  ٨ُاذب ك اخر الشفق ام البیاض ٜبانیة عشر كالشمس ُب اكؿ الصبح ال
غرب الی غیبة البیاض ساعة ك اثنتا عشرة دقیقة الف الساعة زىا فمن اكؿ كقت ا٤بكالشمس ا٤بارة ٗبر 

الواحدة ٗبقابلة ٟبسة عشر درجة ك اثنتا عشرة دقیقة ٗبقابلة ثالث درجات ك الی غیبة  ا٢بمرة ساعة 
كاحدة ك التفاكت بْب غیبة ا٢بمرة ك غیبة البیاض اثنتا عشرة دقیقة ٗبقابلة ثالث درجات ك لذا قاؿ ابن 

                                       
ق  1356بعة ا٢بليب، القاىرة، ، مط39: 1االختیار لتعلیل ا٤بختار، عبد ا بن ٧بمود، ا٢بنفي، ا٤بوصلي،   2003

 ـ بدكف الطبعة1937 .
 2040، رقم ا٢بديث: 537: 1مصنف عبد الرزاؽ   2004
 2110 رقم ا٢بديث: ،556: 1مصنف عبد الرزاؽ   2005
 1741، رقم ا٢بديث: 548: 1السنن الكربی للبیهقي   2006
 40: 1ا٥بداية    2007
 361: 1الدر ا٤بختار ك حاشیة ابن عابدين   2008
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جرى دي  ي اف التفاكت  بْب الشفقْب بثالثعابدين الشام
اذب ك كذلك بْب الصبح الكانتهی، ك  2009

 الصادؽ اثنتا عشرة دقیقة، 
ما مر، قولو )االكؿ( با١بر ككا٢باصل: اف ا٤بفتی بو كا٤بعموؿ مذىب الصاحبْب ك اتاط مذىب االماـ  

ر كقاؿ ابن شهاب ك ذ ’’لصادؽ، صفة الثالث ك ىذا كقتو ا٤بختار ك اال فوقتو ا١بائز الی طلوع الصبح ا
م اف تنذركا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، كاف لكٕب اف رسوؿ   صلی ا علیو ك سلم قاؿ ك ما  

 2010بفتح اكلو ام تلحوا، ك قیل بالضم ام ٚبرجوا ك ذلك حْب صاح عمر رضي ا تعالٰی عنو
‘‘2011.  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا ٧بمود يعِب ابن غیالف، قاؿ: أخربنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أخرب٘ب ابن جريج، قاؿ: أخرب٘ب  - 570

نافع، قاؿ: حدثنا عبد ا بن عمر: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم شغل عنها لیلة، فأخرىا حٌب 
ُب ا٤بسجد، ٍب استیقظنا، ٍب رقدنا، ٍب استیقظنا، ٍب خرج علینا النيب صلى ا علیو كسلم، ٍب قاؿ:  رقدنا

ال يبإب أقدمها أـ أخرىا، إذا كاف »ككاف ابن عمر: « لیس أحد من أىل األرض ينتظر الصالة غّبكم»
 عطاء:، قاؿ ابن جريج: قلت ل«ال ٱبشى أف يغلبو النـو عن كقتها، ككاف يرقد قبلها

كقاؿ: ٠بعت ابن عباس، يقوؿ: أعتم رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم لیلة بالعشاء، حٌب رقد  - 571
قاؿ عطاء: قاؿ ابن عباس  -الناس كاستیقظوا، كرقدكا كاستیقظوا، فقاـ عمر بن ا٣بطاب فقاؿ: الصالة 

اء، كاضعا يده على رأسو، : فخرج نيب ا صلى ا علیو كسلم، كأ٘ب أنظر إلیو اآلف، يقطر رأسو م-
فاستثبت عطاء كیف كضع النيب صلى ا « لوال أف أشق على أمٍب، ألمرهتم أف يصلوىا ىكذا»فقاؿ: 

علیو كسلم على رأسو يده، كما أنبأه ابن عباس فبدد ٕب عطاء بْب أصابعو شیئا من تبديد، ٍب كضع 
أس، حٌب مست إهبامو طرؼ األذف، ٩با أطراؼ أصابعو على قرف الرأس، ٍب ضمها ٲبرىا كذلك على الر 

لوال أف أشق على أمٍب »يلي الوجو على الصدغ، كناحیة اللحیة، ال يقصر كال يبطش إال كذلك، كقاؿ: 
 «ألمرهتم أف يصلوا ىكذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 359: 1ختار ك حاشیة ابن عابدين الدر ا٤ب  2009
 638، رقم ا٢بديث: 441: 1صحیح مسلم   2010
 63: 5عمدة القارم    2011
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اف يرقد قبلها، كذا ُب قولو رقد الناس ك  ك)حتی رقدنا( فیو ا٤بطابقة ك   ك ُب حديث عبد ا بن عمر
فالبخارم ٞبل رقودىم خصوصنا رقود ابن عمر علی ا٤بغلوبیة اذ ىو الالئق ٕبا٥بم خصوصنا ٕباؿ  ابن 

 عمر، 
ید ُب السٔواؿ، قولو )عطاء( مفعوؿ كقولو )فاستثبت( مقوؿ ابن جريج ام طلبت التثبیت ك ىو التا 

، 2013رما٘بك، ك بعضهم جـز باالكؿ ك ا٤بَبدد ال2012ثبت اما عطاء بن ايب رباح اك عطاء بن يساراست
ما اخربه ابن عباس، قولو )فبدد( ام فرؽ )علی كما انباه( ام  كلیهما تلمیذا ابن عباس )كك كجهو اف  

 2014ؿ عیاضقا’’قرف الراس( ك ىو جانبو )ٍب ضمها( ام االصابع بالضاد ا٤بعجمة، ك ُب ركاية ك صبها 
، قولو )ال يقصر( بالصاد ا٤بهملة  من 2015‘‘ىو الصواب النو يصف عصر ا٤باء من الشعّب بالید

 التقصّب ام ال يبطئ، ك ُب ركاية ال يعصر بالعْب ا٤بهملة )ك ال يبطش( ام ال يستعجل، 
ف لوال النتفاء اكقولو )لوال اف اشق علی امٍب( ام لوال ٨بافة اف اكقع امٍب ُب ا٤بشقة  )المرهتم( ك ٤با  

 ذا( ام ُب ىذا الوقت.كالثا٘ب لوجود االكؿ انتفی االمر لوجود ا٤بشقة، قولو )ى
، ك فیو تذ  ّب االماـ كاالعالـ بالصالة، ك فیو كك فیو اباحة النـو قبل العشاء ٤بن غلب علیو النـو

فال نعیده ، ك  استحباب حضور النساء ك الصبیاف صالة ا١بماعة ك قد مر منا البحث ُب حضور النساء
ر احد ااهم كنا ال ينقض النـو كضوءه ك ىو ٧بمل ا٢بديث النو ٓب يذ كاف مقعده متمكفیو اف القاعد اذا  

، ك لفظ استیقظ ال يستعمل ُب النـو ا٤بستغرؽ بل يستعمل ُب السنة ك الغفلة،  توضئوا من ذلك النـو
 .2016حدثثّبه ككىذا ا٢بديث يرد مذىب ا٤بز٘ب حیث يقوؿ قلیل النـو ك  

ع ك كالرا كثّبا: فمذىب امامنا ايب حنیفة انو اذا ناـ علی ىیئة من ىیات ا٤بصلْب  كك اختلفوا ختالفنا  
اف ُب الصالة اك خارجها، ك اف ناـ مضطجعنا اك كالساجد ك القائم ك القاعد ال ينتقض كضوءه سواء  

ك مذىب البعض انو ’’ يب، مستلقیا علی قفاه انتقض كضوءه ك الیو ذىب داكد ك الشافعي ُب قوؿ  غر 

                                       
ىو عطاء بن يسار مولی میمونة زكجة النيب صلی ا علیو كسلم؛ كاف يقیم با٤بدينة مدة ك  :عطاء بن يسار  2012

 ك اىل مصر يكنونو بیسار ككاف باشاـ مدة ك حديثو عند اىل ا٤بصرين معا فكاف اىل الشاـ يكنونو بعبد ا
 .مولده سنة تسع عشرة ك مات باالسكندرية سنة ثالث ك مائة ككاف صاحب قصص ك عبادة ك فضل

 [ 114: 1]مشاىّب علماء االنصار 
 213: 4الكواكب الدرارم   2013
 606: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2014
 68: 5عمدة القارم    2015
 ـ بدكف الطبعة 1990.ق  1410، دار ا٤بعرفة، بّبكت، 96: 8ٰبیی ا٤بز٘ب، ٨بتصر ا٤بز٘ب، ا٠باعیل بن   2016
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اف ك ىذا مركم عن ايب موسی االشعرم ك سعید بن ا٤بسیب ك ايب كال ينقض الوضوء علی ام حالة  
ل حاؿو ك ىو مذىب ا٢بسن ك، ك مذىب البعض انو ينقض ب2018ك شعبة  ٦2017بلز كٞبید االعرج

يب للشافعي، ك قاؿ البصرم ك ا٤بز٘ب ك ايب عبید القاسم بن سالـ ك اسحاؽ بن راىويو ك ىو قوؿ غر 
 ابن ا٤بنذر ك بو اقوؿ، قاؿ ك 

ل حاؿ ك اف قلیلو ال كثّبه ينقض بكقد ركم معناه عن ابن عباس ك ايب ىريرة، ك مذىب البعض اف  
ل حاؿ ك الیو ذىب الزىرم ك ربیعة ك االكزاعي ك مالك ك اٞبد ُب ركاية، ك مذىب البعض كينقض ب

جد ك ركم ىذا عن اٞبد ايضا، ك مذىب البعض: انو ال ينقض ع ك الساكنـو الرا كانو ال ينقضو اال  
ل حاؿ ك ينقض خارج الصالة ك ىو قوؿ ضعیف للشافعي، ك مذىب البعض: انو كالنـو ُب الصالة ب
اف ُب الصالة كثر ك سواء  كنا مقعدتو من االرض ٓب ينتقض ك اال انتقض سواء قل اك  كاذا ناـ جالسنا ٩ب

 .2019‘‘عياك خارجها ك ىو مذىب الشاف
 
 
 
 
 
 
 

 

                                       
ىو ٞبید بن قیس االعرج، االسدم، ابو صفواف ا٤بكي؛ قرء القراف علی ٦باىد ثالث مرات ك :ٞبید االعرج    2017

  .حدث عنو ك عن عمر بن عبد العزيز ك سلیماف بن عتیق ك الزىرم ك عكرمة ك عطاء بن ايب رباح كغّبىم
 [ 444: 3]العقد الثمْب  .ركی عنو ٝباعة منهم مالك كالسفیاناف

ىو شعبة بن ا٢بجاج، ابو بسطاـ؛ ٠بع طلحة بن مصرؼ ك ابا اسحاؽ السبیعي ك يونس بن عبید ك  :شعبة  2018
قتادة ك خلقا غّبىم من طبقتهم كركی عنو سفیاف بن عیینة ك شريك بن عبد ا ك سفیاف الثورم ك ٧بمد 

توُب شعبة بالبصرة سنة ستْب ك مائة ك ىو ابن ٟبس  .ك االعمش ك ايوب السختیا٘ب ك غّبىم بن اسحاؽ
 [ 469: 2]كفیات االعیاف   .ك سبعْب سنة، رٞبو ا

 69: 5عمدة القارم    2019
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 الفصل الثالث من الباب الرابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



435 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب وقت العشاء إلى نصف اللیل

 «ستحب تأخّبىاكاف النيب صلى ا علیو كسلم ي»كقاؿ أبو برزة: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب كقت العشاء الی نصف اللیل
ما مر  يستحب تاخّبىا، ك ُب كيعِب  اف كقتو ا٤بختار ك اال  فوقتو ا١بائز الی طلوع الصبح الصادؽ  

ر فیو الی نصف اللیل؟ قلت: ٤با كردت احاديث ُب كفاف قلت ىذا ال يطابق الَبٝبة النو ٓب يذ ’’: العیِب
اف النصف غاية التاخّب فدؿ علی الَبٝبة داللة ال كىذا الباب بعضها مقید بالثلث ك بعضها بالنصف  

 .2020‘‘تصرٰبا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد الرحیم ااريب، قاؿ: حدثنا زائدة، عن ٞبید الطويل، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 572
قد صلى الناس »أخر النيب صلى ا علیو كسلم صالة العشاء إٔب نصف اللیل، ٍب صلى، ٍب قاؿ: 

، كزاد ابن أيب مرٙب، أخربنا ٰبٓب بن أيوب، حدثِب ٞبید، ٠بع « رٛبوىاكناموا، أما إنكم ُب صالة ما انتظ
 «كأ٘ب أنظر إٔب كبیص خاٛبو لیلتئذ»أنس بن مالك، قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سر كا٤بیم، قولو )كبیص خاٛبو( الوبیص الربيق كاللمعاف، كا٣باًب فیو اربع لغات  م( بتخفیف كقولو )اما ان

 التاء، كفتحها، كخاتاـ، كخیتاـ )لیلتئذ( تنوينو عوض عن ا٤بضاؼ الیو تقديره لیلة اذ اخر الصالة.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل صالة الفجر
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن إ٠باعیل، حدثنا قیس، قاؿ ٕب جرير بن عبد ا: كنا  - 573

أما إنكم سَبكف ربكم كما تركف »عند النيب صلى ا علیو كسلم إذ نظر إٔب القمر لیلة البدر، فقاؿ: 
ُب رؤيتو فإف استطعتم أف ال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس  -أك ال تضاىوف  -ىذا، ال تضاموف 

 «كسبح ٕبمد ربك قبل طلوع الشمس كقبل غركهبا»ٍب قاؿ: « كقبل غركهبا، فافعلوا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 الفجر ك ا٢بديث باب صالة

                                       
 69: 5عمدة القارم   2020
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ك ُب فتح البارم ك ا٢بديث بعد العشاء ام باب ُب بیاف فضل صالة الفجر ك ُب بیاف ا٢بديث الوارد 

ر فیها فضائل االعماؿ الف كلمة دكف سائر االبواب اللٍب تذ ك، كا٭با خص ىذا الباب هبذه ال2021فیو
 الذم احیانا بعد ما اماتنا ك  ما كرد ُب الصحیح: ا٢بمدكصالة الفجر بعد النـو كالنـو اخو ا٤بوت  

ر ا علی اداء صالة الفجر علی حیاتو ك اعادة كذلك ينبغي اف يشكاف  كفاذا  ’’ ، 2022الیو النشور
ركحو الیو، ك يعلم اف القامتها فضال عظیما لوركد االحاديث فیو فنبو علی ذلك بقولو كا٢بديث، كخص 

من العیِب، كاالكجو ىهنا: اف يقاؿ ا٤براد من  ىذا ىو الذم ٣بصتو 2023‘‘ىذا الباب هبذه الزيادة
ره ىهنا النو عقد الَبٝبة لفضل صالة الفجر ك ال كا٢بديث بعد العشاء ك اف ٓب يناسب ذ ’’ا٢بديث 

 ‘‘ره ا٪بازناكورنا ُب ا٢بديث ا٤بَبجم لو ذ كاف مذ كمناسبة بینو ك بْب ا٢بديث بعد العشاء اال انو ٤با  
 .2025فیض البارم 2024رهكذ 

ره ك: اراد البخارم بیاف اف فضل صالة الفجر معلـو من حديث مشهور ك لو عند البعض ذ كقد يقاؿ
٤بزيد االىتماـ بشانو، قولو )اك ال تضاىوف( قد مر ىذا ا٢بديث مع ما لو ُب فضل صالة العصر فال 

[ مځپرم نو يكاك تاسو بو شبهو  م ك ال ترتابوف فیو كترٝبتو ]كتغفل، ك ا٤بضاىاة ا٤بشاهبة ام ال يشتبو علی
 ما قاؿ ٧بمد البويصرم: كوف اما من الضم اك من الضیم ٗبعنی الظلم  كال تضامٌ 

 اال ك نلت جوارا منو ٓب يضم[   ]ما سامِب الدبر ضیما ك استجرت بو 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ىدبة بن خالد، قاؿ: حدثنا ٮباـ، حدثِب أبو ٝبرة، عن أيب بكر بن أيب موسى، عن  - 574
 «من صلى الربدين دخل ا١بنة»أبیو، أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 215: 4الكواكب الدرارم   2021
 2711، رقم ا٢بديث: 2083: 4صحیح مسلم   2022
 70: 5عمدة القارم    2023
ال ذكره مدقق اققْب موالنا كاستاذ ادثْب ٧بمد انورشاه الكشمّبم ُب دركسو للبخارم ا٤بسمي بفیض   2024

البارم الذم سعى َب طبعو تالمیذه السیما ٧بمديوسف البنورم كموالنا بدرعآب كغّبٮبا نورا مراقدىم 
 كرضي عنهم كارضاىم  )الضیاءالكوثرم(

 174: 2فیض البارم   2025
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دين دخل ا١بنة( اما ماخوذ من الربكدة مقابلة ا٢بارة اك ٗبعنی الطرؼ، ك ا٤براد منهما قولو )من صلی الربى 
الفجر ك العصر الاهما ئودياف ُب كقت الربد اك التسمیة علی طريق التغلیب ك الاهما ئودياف ُب طرُب 

 النهار.
ىذا ’’یف يدخل ا١بنة باداء صالة الربدين؟ اجیب: كمنْب حق ففاف قیل: اف العذاب لبعض عصاة ا٤بؤ 

ر الف كخرج ٨برج الغالب الف الغالب اف من صالٮبا كراعاٮبا انتهی عما ينافیهما من فحشاء ك من
، ك اجاب عنو موالنا شیخ 2026‘‘وف اخر امره دخوؿ ا١بنةكر، اكيكالصالة تنهی عن الفحشاء كا٤بن

ل من صلی الربدين كف ىذه  قضیة مهملة ُب قوة ا١بزئیة فال يلـز منو اف  ا٢بديث عبد العلي الدىلوم ا
ید ٔبعل ما سیقع  كدخل ا١بنة ابتداء بل بعضهم يدخلوف ابتداء بدكف تعذيبهم ك اكرد بصیغة ا٤باضي للتا 

  2027ما ُب قولو تعالی ﴿كنادی اصحاب ا١بنة﴾كالواقع  ك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

كقاؿ ابن رجاء، حدثنا ٮباـ، عن أيب ٝبرة، أف أبا بكر بن عبد ا بن قیس أخربه هبذا، حدثنا إسحاؽ، 
یو حدثنا حباف، حدثنا ٮباـ، حدثنا أبو ٝبرة، عن أيب بكر بن عبد ا، عن أبیو، عن النيب صلى ا عل

 كسلم مثلو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر بن ايب موسی االشعرم ك عبد ا اسم ايب موسی كصلو كر بن عبد ا بن قیس( اف ابا بك)اف ابا ب
 ، 2028الطربا٘ب ُب معجمو

ا( ام هبذا ا٢بديث ك ىو مرسل النو ٓب يقل عن ابیو اال اف يقاؿ ا٤براد با٤بشار الیو قولو )اخربه هبذ
 الٮبا.كا٢بديث ك بقیة االسناد  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب وقت الفجر

بن عاصم، قاؿ: حدثنا ٮباـ، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أف زيد بن ثابت، حدثنا عمرك  - 575
حدثو: " أاهم تسحركا مع النيب صلى ا علیو كسلم، ٍب قاموا إٔب الصالة، قلت: كم بینهما؟ قاؿ: قدر 

 ٟبسْب أك ستْب "، يعِب آية

                                       
 71: 5عمدة القارم    2026
 44: 7سورة االعراؼ   2027
 42: 20ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   2028
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أنس بن مالك: أف  حدثنا حسن بن صباح، ٠بع ركح بن عبادة، حدثنا سعید، عن قتادة، عن - 576
تسحرا فلما فرغا من سحورٮبا، قاـ نيب ا صلى ا علیو »نيب ا صلى ا علیو كسلم كزيد بن ثابت: 

، قلنا ألنس: كم كاف بْب فراغهما من سحورٮبا كدخو٥بما ُب الصالة؟ قاؿ: « كسلم إٔب الصالة، فصلى
 «قدر ما يقرأ الرجل ٟبسْب آية»

، أنو ٠بع سهل بن سعد، حدثنا إ٠باعیل  - 577 بن أيب أكيس، عن أخیو، عن سلیماف، عن أيب حاـز
كنت أتسحر ُب أىلي، ٍب يكوف سرعة يب، أف أدرؾ صالة الفجر مع رسوؿ ا صلى ا علیو »يقوؿ: 
 «كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام كقت صالة الفجر )قاؿ قدر ٟبسْب اك ستْب( استدؿ البخارم هبذا ا٢بديث اف ، باب كقت الفجر

اكؿ كقت الفجر ىو طلوع الصبح الاهم ٤با قدموا الی الصالة بعد اف تسحركا ٗبقدار قراءة ٟبسْب اية 
ا٤بطابقة بْب ا٢بديث ك الَبٝبة  علم منو انو اكؿ كقت الفجر ك ىو اكؿ ما يطلع الصبح ك بو ٙبصل

اف بینهما( قائلو انس، قولو قاؿ ام قاؿ زيد )قدر ٟبسْب( مرفوع علی االبتداء ك خربه كم  ك)قلت  
 مقدر ام بینهما.

  .اخّب السجود الی قريب طلوع الفجرك يستفاد منو استحباب ت
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: أخربنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، قاؿ: أخرب٘ب عركة بن  - 578
كن نساء ا٤بؤمنات يشهدف مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم صالة »الزبّب، أف عائشة أخربتو، قالت: 

 «ينقلنب إٔب بیوهتن حْب يقضْب الصالة، ال يعرفهن أحد من الغلسالفجر متلفعات ٗبركطهن، ٍب 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لبصريوف فیقدركف وفیوف ك ئوك٥با اكن نساء ا٤بٔومنات( فیو اضافة ا٤بوصوؼ الی الصفة ك جوزىا الكقولو )
 موصوفنا ام نساء االنفس ا٤بٔومنات اك نساء ا١بماعة ا٤بٔومنات، 

الذم مضی حیث قاؿ:  2029لمة من ابتدائیة اك تعلیلیة ك ال ينافیو حديث ايب برزةكقولو )من الغلس(  
الف حديثو ُب جلیسو كىو قريب منو ٖبالؼ ىذا  2030اف ينصرؼ حْب يعرؼ الرجل جلیسوكانو  

 ُب النساء ك ىن بعیدة منهم.ا٢بديث النو 

                                       
ىو نضلة بن عبید، ابو برزة االسلمي من بِب سالماف بن اسلم، اسلم قدٲبا ك شهد فتح مكة، كىو  :ابو برزة  2029

 علیو كسلم بقتلو، ك الذم قتل عبد العزی بن خطل ٙبت استار الكعبة يـو الفتح ٤با امر رسوؿ ا صلی ا
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ن االختالؼ بیننا ك بینهم ُب االستحباب كاعلم اف كقت جواز صالة الفجر متفق علیو  بیننا ك بینهم ل
فذىب الشافعي ك مالك ك اٞبد ُب ركاية الی اف ا٤بستحب فیها التغلیس، ك قاؿ اٞبد ُب ركاية العربة 

ل ىٔوالء ُب التغلیس ما ركم عن النيب صلی ا علیو ك ٕباؿ ا٤بصلْب فاف اسفركا فاالسفار افضل، ك دلی
، ك ذىب اصحابنا الی اف ا٤بستحب فیها االسفار ام 2031ك عمر ااهم يصلوف بغلس بكر سلم ك ايب

شف عن االشیاء، ك حد االسفار عندنا اف يفرغ عنها ك كشاؼ الظلمة ٠بي بو النو يكظهور النور ك ان
يعیدىا مع الطهارة لو نقض بَبتیل اربعْب اية الی ستْب قبل طلوع  قد بقي علیو من الوقت ما لو فسدت

، ك قاؿ  ُب البحر ك ىو ظاىر ’’ 2032الشمس، ك قیل االسفار مستحب جدا الف الفساد موىـو
، ك لنا ما ركی 2033‘‘ن ال ئوخرىا ٕبیث يقع الشك ُب طلوع الشمسكنز لكتاب ام الكاطالؽ ال

علیو ك سلم كحسنو قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم الَبمذم باسناده عن النيب صلی ا 
ك ’’ثّب ا١بماعة، ك، كالف الفجر كقت نـو ك غفلة ففي االسفار ت2034اسفركا بالفجر فانو اعظم لالجر

تاب االذاف ُب باب من انتظر االقامة اف عائشة رضي ا تعالی كُب   2035ايضا لنا ما ركی البخارم
ع كت ا٤بٔوذف باالكلی من صالة الفجر قاـ فر كی ا علیو ك سلم اذا ساف رسوؿ  صلكعنها قالت  

عتْب خفیفتْب قبل صالة الفجر بعد اف يتبْب الفجر ٍب اضطجع علی شقو االٲبن حتی ياتیو ا٤بٔوذف كر 
تاب ك، الف االضطجاع بعد االستبانة يدؿ علی االسفار، كا يضا ركی البخارم ُب  2036‘‘ لالقامة

ل كاحد منهما، بركاية ابن مسعود قاؿ ُب اخرىا قاؿ عبد ا ٮبا كن اذف ك اقاـ لا٤بناسك ُب باب م
غ الفجر قاؿ رايت صالتاف ٙبوالف عن كقتهما صالة ا٤بغرب بعد ما ياٌب الناس ا٤بزدلفة ك الفجر حْب يبزي 

                                                                                                              
غزا مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم غزكات مهنا خیرب كسكن البصرة ك لو هبا دار ك عقب، توُب بعد ايب 

 [ 2682: 5]معرفة الصحابة اليب نعیم  .بكرة
 547، رقم ا٢بديث: 114: 1صحیح البخارم   2030
 ،671، رقم ا٢بديث: 221: 1اجو سنن ابن م ، 873، رقم ا٢بديث: 173: 1صحیح البخارم انظر:   2031

 1056، رقم ا٢بديث: 177: 1شرح معا٘ب االثار 
 ال صاحب البحر الرائق شرح كنز الدقائق .  2032
 260: 1البحر الرائق شرح كنز الدقائق   2033
 154، رقم ا٢بديث: 289: 1سنن الَبمذم   2034

 حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 626ا٢بديث:  ، رقم128: 1صحیح البخارم   2035
 140: 5عمدة القارم    2036
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الصالة ك معلـو انو ما صالىا اال ك قد طلع الفجر فعلم منو: اف  2037النيب صلی  علیو كسلم يفعلو
ُب ذلك الوقت غّب مستحبة ك الوقت ا٤بستحب ىو االسفار، كيدؿ علیو صراحة ما ركی الطحاكم قاؿ 

انت لیلة ا٤بزدلفة ك طلع ك٠بعت عبد الرٞبن  بن يزيد يقوؿ حج عبد ا فامر٘ب علقمة اف الزمو فلما  
ا قط قاؿ اف رسوؿ  صلی الفجر قاؿ اقم فقلت يا ابا عبد الرٞبن اف ىذه الساعة ما رايتك تصلي فیه

، قاؿ كاف ال يصلي ىذه يعِب ىذه الصالة اال ىذه الساعة ُب ىذا ا٤بكا علیو ك سلم   اف من ىذا الیـو
عبد ا ٮبا صالتاف ٙبوالف عن كقتهما صالة ا٤بغرب بعد ما ياٌب الناس من ا٤بزدلفة كصالة الغداة حْب 

، كايضا ما ركی الطحاكم: عن 2038سلم يفعل ذلك يبزغ الفجر رايت رسوؿ  صلی ا علیو ك
، ك 2039ابراىیم قاؿ ما اجتمع اصحاب ٧بمد صلی  علیو كسلم علی شئ ما اجتمعوا علی التنوير

ـر ا كجهو يصلي بنا الفجر ك كاف علي بن ايب طالب  كما ركی الطحاكم عن يزيد االكدم قاؿ   اايض
ايضا ما ركم عن علي بن ربیعة قاؿ ٠بعت علیا   ، ك2040وف قد طلعتك٫بن نَبای الشمس ٨بافة اف ت

 .2042اف ينور الفجرك، ك مثلو عن عمر بن ا٣بطاب انو  2041يقوؿ يا قنرب اسفر اسفر
م ا٤بعارضة بْب السنتْب ا٤بصّب الی القیاس، ك اقواؿ الصحابة ك ىهنا ٮبا يقتضیاف االسفار اما كك ح

رنا كما اقواؿ الصحابة ك عملهم فقد عرفت ٩با ذ ثّب ا١بماعة ُب االسفار، ك اكالقیاس فلما عرفت من ت
من صالة علي، بقي شئ ك ىو اف االسفار مستحب اما ابتداء ك انتهاء  ك اما انتهاء فقط، فذىب 

الی اف ا٤بستحب االسفار انتهاء ك التغلیس ابتداء باف يشرع ُب الصالة ُب كقت الغلس  2043الطحاكم
، كقیل: ىذا 2044ا مذىب ايب حنیفة ك ايب يوسف ك ٧بمدٍب يسفر هبا باالطالة، ك قاؿ الطحاكم ىذ

مذىب ٧بمد فقط، ك مذىب الشیخْب االسفار بداية ك اهاية ك عمل شیخنا موالنا عبد العلي الدىلوم 
ور ُب باب كقت الظهر عند كك ئويده ما ذىب الیو الطحاكم ٕبديث ايب برزة ا٤بذ  علی ىذا االخّب،

علیو ك سلم يصلي الصبح ك احدنا يعرؼ جلیسو ك يقرا فیها ما بْب اف النيب صلی ا كالزكاؿ بلفظ  

                                       
 1675، رقم ا٢بديث: 164: 2صحیح البخارم   2037
 1061، رقم ا٢بديث: 177: 1شرح معا٘ب االثار   2038
 1097، رقم ا٢بديث: 184: 1شرح معا٘ب االثار   2039
 1073، رقم ا٢بديث: 179: 1شرح معا٘ب االثار   2040
 1074، رقم ا٢بديث: 180: 1شرح معا٘ب االثار   2041
 1076، رقم ا٢بديث: 180: 1شرح معا٘ب االثار   2042
 1095، رقم ا٢بديث: 183: 1شرح معا٘ب االثار   2043
 1097، رقم ا٢بديث: 184: 1شرح معا٘ب االثار   2044
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وف اال باف يغلس ابتداء ك يسفر كالف قراءة ستْب الی ا٤بائة ك معرفة جلیسو ال ي 2045الستْب الی ا٤بائة
انتهاء، ك مذىب الشافعي ك اضرابو: باف يشرع ُب الصالة ك يفرغ عنها ُب الغلس ك ىم يقولوف معنی 

 تضح الفجر فال يبقی ريب ُب طلوعو.االسفار اف ي
یف تصح الصالة فعند التیقن كم ُب ىذا ا٤بعنی من البعد الف الوقت ما ٓب يصر متیقنا بو  كاقوؿ: ك  

وف عنده عظم االجر، ىذا من اجوبة ا٢بنفیة، ك ٥بم كبطلوع الفجر تصح الصالة فیو فقط ال اف ي
اف كالتغلیس ُب كقت فلعذر ا٣بركج الی السفر اك  فاف ثبت ’’اجوبة اخری منها: ما ُب البدائع بلفظ 

، ك الدلیل 2046‘‘ن ٰبضرف ا١بماعات ٍب ٤با امرف بالقرار ُب البیوت انتسخ ذلككذلك ُب ابتداء حْب  
عن ابراىیم النخعي ما اجتمع  2048ك الطحاكم 2047ايب شیبة ابن رنا من حديثكعلی النسخ ما ذ 

وا علی التنوير ا تری ااهم خالفوا رسوؿ  صلی ا اصحاب رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ما اجتمع
ال، ك منها: اف ا٤براد بالتغلیس ا٭با ىو ظلمة داخل ا٤بسجد فا٤براد اف النساء ال يعرفن من كعلیو ك سلم  

ن باف ئوذف بعد طلوع الفجر ٍب ئودم السنة مع انو يضطجع ُب غالب كظلمة داخل ا٤بسجد اذ ال ٲب
سنة ٍب ثقرء الستْب اية الی ا٤بائة ك تبقی الظلمة ُب الفضاء حتی ال تعرفن فال بد من اكقاتو بعد اداء ال

ٞبل التغلیس علی ظلمة داخل ا٤بسجد، ك منها: اف ذلك الزماف زماف شدة العمل يصلوف ُب اللیل 
فیهم  ثر ا٤بسلموف ك علم افكحاضركف ُب ا٤بسجد فال ٱبتل امر ا١بماعة بالتغلیس ٍب اذا فشا االسالـ ك  

سالی ال ينتبهوف عن النـو اال عند كثّب ا١بماعة خصوصنا ُب زماننا الاهم  كضعفا عملوا باالسفار لت
طلوع الشمس، ك ُب مبسوط السرخسي: ُب باب التیمم انو يستحب التغلیس ُب الفجر ك التعجیل ُب 

اسلوف ال ياتوف كاننا متالظهر اذا اجتمع الناس، فعلم منو اف رعاية القـو ُب ذلك اكلی ك القـو ُب زم
الصالة اال ُب اخر الوقت كقد فات منهم الوقت قد ذىب الذين تتجافی جنوهبم عن ا٤بضاجع يدعوف 

  َباثا كَبث بنا ا كحفالة الشعّب(ال يكرهبم خوفنا ك طمعنا )ك بقینا ُب حفالة  
 انیس كٓب يسمر ٗبكة سامر ػ   ن بْب ا٢بجوف الی الصفا كاف ٓب يك

 .2049 صرؼ كاللیإب كا٣بطوب الزكاجر[   اىلها فابادنا  ناكبلی ٫بن  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 541، رقم ا٢بديث: 114: 1صحیح البخارم   2045
 125: 1بدائع الصنائع   2046
 3256، رقم ا٢بديث: 284: 1مصنف ابن ايب شیبة   2047
 1097، رقم ا٢بديث: 184: 1٘ب االثار شرح معا  2048
 56: 1ٝبهرة اشعار العرب   2049
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 باب من أدرك من الفجر ركعة
بن يسار، كعن بسر بن حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء  - 579

من أدرؾ من »سعید، كعن األعرج ٰبدثونو، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
الصبح ركعة قبل أف تطلع الشمس، فقد أدرؾ الصبح، كمن أدرؾ ركعة من العصر قبل أف تغرب 

 «الشمس، فقد أدرؾ العصر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 عة من الفجركباب من ادرؾ ر 
 عة من العصر فلیطالع ٜبو.كالـ فیو ُب باب من ادرؾ ر كك قد اشبعنا ال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من أدرك من الصالة ركعة

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أيب سلمة بن عبد  - 580
من أدرؾ ركعة من الصالة، فقد أدرؾ »الرٞبن، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «الصالة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 عة من الصالةكباب من ادرؾ ر 
عة من الفجر ك ىذا اعم من الفجر ك كىذا تعمیم بعد التخصیص الف الباب السابق مقید بادراؾ ر 

 غّبه.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الصالة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس
حدثنا حفص بن عمر، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن قتادة، عن أيب العالیة، عن ابن عباس، قاؿ:  - 581

اهى عن الصالة بعد  أف النيب صلى ا علیو كسلم»شهد عندم رجاؿ مرضیوف كأرضاىم عندم عمر، 
 «الصبح حٌب تشرؽ الشمس، كبعد العصر حٌب تغرب

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن شعبة، عن قتادة، ٠بعت أبا العالیة، عن ابن عباس،  - 582
 قاؿ: حدثِب ناس هبذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام الی اف ترفع الشمس، قولو )شهد ٕب( ام بْب ٕب ك ، باب الصالة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس

اعلمِب فا٤براد من الشهادة الزمها ك ىو االعالـ، قولو )مرضیوف( ام عدكؿ ال شك ُب صدقهم ك 
ولو )حتی تشرؽ( اما من باب دينهم )ك ارضاىم( من قبیل قو٥بم فالف اشغل من ذات النحیْب، ق
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كعلی الثا٘ب  2050االفعاؿ اك من ٦برد الثالثي من حد نصر ينصر فعلی االكؿ ٗبعنی ارتفعت ك اضاءت
، ك قاؿ 2053سر الراء ٗبعنی دنت للغركبكك ب 2052، ك قیل ٮبا ٗبعنی اضاءت2051ٗبعنی طلعت

 .2054عیاض ا٤براد ارتفاعها ك اشراقها ك اضاءهتا  ال ٦برد طلوع قرصها
 ره النفل بعد ىاتْب الصالتْب حتی تطلع الشمس ك تغرب كم اف مذىب ايب حنیفة انو ياعل’’ 

 2055ك ىذا مذىب ٝباعة من الصحابة ك بو قاؿ ا٢بسن البصرم ك سعید بن ا٤بسیب ك العالء بن زياد
، ك قاؿ ابن بطاؿ تواترت االحاديث عن النيب صلی ا علیو ك سلم انو اهی 2056ید بن عبد الرٞبنك ٞبي 
عتْب بعد العصر كاف عمر رضي ا تعالٰی عنو يضرب علی الر كالصالة بعد الصبح ك بعد العصر، ك   عن

ره ذلك علي بن ايب طالب ك عبد ا بن مسعود ك ابو ك، ك  2057ّبكٗبحضر من الصحابة من غّب ن
ك ابو  2060عب بن مرةكك   2059ك زيد بن  ثابت ك سلمة بن عمرك 2058جندب بن ىريرة ك ٠برة

                                       
 56: 4الكتاب لسیبويو   2050
 251: 8هتذيب اللغة   2051
 162: 6اكم ك ایط االعظم   2052
، دار احیاء الَباث العريب، بّبكت، الطبعة االكلی، 374: 2ا٤بخصص، علي بن ا٠باعیل، ابو ا٢بسن،   2053

 ـ  1996 .ق  1417
 203: 3ماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم اك  2054
ىو العالء بن زياد، ابو نصر من افاضل اىل البصرة ك عبادىم يصرب علی السهر الطويل ك  :العالء بن زياد  2055

 [146: 1]مشاىّب علماء االنصار  .التهجد الكثّب مات ُب اخر كالية ا٢بجاج سنة اربع ك تسعْب
يركم عن ايب ىريرة ك ايب  .ٞبن ا٢بمّبم، شیخ بصرم، ثقة عآبىو ٞبید بن عبد الر  :ٞبید بن عبد الرٞبن  2056

حدث عنو قتادة بن دعامة ك ٧بمد  .بكر الثقفي، ك ابن عمر كسعید ابن ىشاـ ك اكالد سعد بن ايب كقاص
ك ركی ىشاـ عن ابن  .ك كاف ابن سّبين يقوؿ ىو افقو اىل البصرة .بن سّبين ك عبد ا بن بريدة ك ٝباعة

: 5]سّب اعالـ النبالء  .كاف ٞبید بن عبد الرٞبن اعلم اىل ا٤بصرين يعِب الكوفة ك البصرة  سّبين، قاؿ
170] 

 210: 2شرح البخارم البن بطاؿ   2057
ىو ٠برة بن جندب بن ىالؿ الفزارم، قدمت بو امو ا٤بدينة بعد موت ابیو فتزجها رجل من  :٠برة بن جندب  2058

ما ٕبضرة النيب صلی ا علیو كسلم فصرعو فاجازه ُب البعث ك االنصار ك كاف ُب حجره الی اف صارع غال
غزا مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم غّب غزكة، نزؿ بعد ذلك البصرة، ٍب انتقل الی الكوفة، فاشَبی دار ُب 
بِب اسد ك هبا عقبو، يكنی ابا سعید ك قیل ابو عبد الرٞبن، كاف عظیم االمانة ٰبب االسالـ ك اىلو، ٓب 
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ك عبد ا بن عمر  ك عبد ا بن  2063ك عائشة ك الصنإبي 2062رك بن عنبسةك عم 2061امامة
 .2065‘‘ك غّبىم من الصحابة ك التابعْب ٩با ال احصیهم 2064عمرك

ن كعتاف ٓب يكعن عائشة رضي ا تعالٰی عنها قالت ر  2067ك مسلم 2066فاف قلت: ركی البخارم 
عتاف بعد كف قبل صالة الصبح ك ر عتاكك  عالنیة ر  2068رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يدعهما سرا

                                                                                                              
كن يتهم علی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ُب ا٢بديث ك بقي الی اياـ زياد ك قیل توُب سنة ست ك ي

 [ 1415: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ستْب قبل معاكية بن ايب سفیاف رضي ا عنهما بسنة
 كىو سلمة بن االكوع ك قد تقدـ ذكره  2059
ركی عنو سآب بن ايب ا١بعد ك ابو صاّب  .ردف من الشاـىو كعب بن مرة البهزم سكن اال :كعب بن مرة  2060

 .كتوُب كعب بن مرة بااشاـ سنة تسع ك ٟبسْب ،ا٣بوال٘ب ك ابو االشعث الصنعا٘ب ك شرحبیل بن السمط
 [ 462: 4]اسد الغابة 

سنة ست ك  ىو صيدىمُّ بن عىٍجالف، يكنی ابا امامة الباىلي توُب بالشاـ، اخر الصحابة هبا موتاابو امامة:   2061
 [ 1526: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ٜبانْب ك لو احدی ك تسعوف سنة، كاف يصفر ٢بیتو، سكن ٞبص

ىو ابو ٪بیح عمرك بن عبسة، قدـ مكة علی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم فلقیو بعكاظ  :عمرك بن عبسة  2062
الـ، ٍب رجع الی ارضو ك قومو بِب سلیم كراه مستخفیا من قريش ُب اكؿ الدعوة، ك كىو يقوؿ انا رابع االس

مقیما حتی مضی بدر ك احد ك ا٣بندؽ، ٍب قدـ ا٤بدينة فنز٥با، ك كاف قبل اف يسلم يعتزؿ عبادة الصناـ ك 
 [ 1982: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .يراىا باطلة ك ضاللة

فة، ىاجر الی رسوؿ ا صلی ا ىو عبد الرٞبن بن عسیلة الصنإبي من اىل الیمن، سكن الكو  :الصنإبي  2063
علیو كسلم، فقدـ ا٤بدينة بعد كفاة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ٖبمسة اياـ، ركاه كعبد ا بن كىب، عن 
عمرك بن ا٢بارث، حدثِب يزيد بن ايب حبیب، عن ايب ا٣بّب، قاؿ: قلت للصنإبي: ىاجرت؟ قاؿ خرجنا من 

ا راكب، فقلنا ما كراءؾ؟ قاؿ: قبض النيب صلی ا علیو كسلم منذ الیمن، فقدمنا ا١بحفة ضحی فمر بن
 [ 1869: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ٟبس، قلت: ما فاتك رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم اال ٖبمس

ىو عبد ا بن عمرك بن العاص؛ استاذف رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ُب الكتابة عنو  :عبد ا بن عمرك  2064
ُب حاؿ الغضب ك الرضا، فاذف لو، حفظ عن النيب صلی ا علیو كسلم الف مثل ك كاف قرا الكتب، كاف 

 .يصـو النهار ك يقـو اللیل، توُب لیالی ا٢برة سنة ثالث ك ستْب ك قیل ٟبس ك ستْب ك قیل ٜباف ك ستْب
 [ 1721: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم 

 77: 5عمدة القارم    2065
 592، رقم ا٢بديث: 122: 1ارم صحیح البخ  2066
 835، رقم ا٢بديث: 572: 1صحیح مسلم   2067
 عمدة القارم    2068
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ال اذ االصل انو اذا كجد ا٤ببیح ك ا٤بنهي عنو عمل كالعصر، فهذا ا٢بديث يعارض حديث الباب؟ قلت:  
رما٘ب ك ا١بواب الصحیح: انو اهیو قوؿ ك صالتو فعل ك القوؿ ك الفعل اذا كبا٤بنهي عنو، ك قاؿ ال

اف كىذا لیس علی اطالقو فاف احدٮبا اذا  ’’اؿ ، ك رده العیِب ك ق2069تعارض يقدـ القوؿ ك يعمل بو
اف كحاظرنا ]با٢باء ا٤بهملة ك الظاء ا٤بعجمة ٗبعنی ا٤بانع[ ك االخر مبیحا يقدـ ا٢باظر علی ا٤ببیح سواء  

اف النيب صلی ا علیو ك سلم ك 2071ك قاؿ ا٣بطايب’’ ، اقوؿ: ا٢باظر ا٤بانع،2070‘‘قوال اك فعال
فعل ذلك تنبیها  ابن عقیل ال كجو لو اال ىذا الوجو، ك قاؿ الطربم ٨بصوصنا هبذا دكف ا٣بلق، ك قاؿ

ك الذم يدؿ علی ا٣بصوصیة اف  2072راىة ال التحرٙب، ك قاؿ الطحاكمكاف علی كجو الكالمتو اف اهیو  
قضیهما اذا فاتتا بعد العصر، نرضي ا تعالٰی عنها ىي اللٍب ركت صالتو اياٮبا قیل ٥با اف 2073اـ سلمة
اف النيب صلی ا علیو ك سلم ال يصلي كره العیِب، كركم عن علي بن ايب طالب  ك، ذ 2074‘‘قالت ال
، ك ايضا يدؿ علی انو من خصائصو ما 2075عتْب اال الفجر ك العصركتوبة اال صلی بعدىا ر كصالة م

                                       
 227: 4الكواكب الدرارم   2069
 86: 5عمدة القارم    2070
 277: 1معآب السنن   2071
، مسند النساء، حديث 376: 44، مسند اٞبد 1837، رقم ا٢بديث: 306: 1شرح معا٘ب االثار انظر:   2072

، مسند اـ 457: 12، مسند ايب يعلى 26678يب صلى ا علیو كسلم، رقم ا٢بديث: اـ سلمة زكج الن
 7028سلمة زكج النيب صلى ا علیو كسلم، رقم ا٢بديث: 

٦بمع الزكائد كمنبع ] ركاه أٞبد كأبو يعلى بنحوه كرجا٥بما رجاؿ الصحیح.حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
 [265 :8الفوائد 

ة ىند بنت ايب امیة، كانت ٙبت ايب سلمة بن عبد االسد، فولدت لو سلمة ك عمر ك ىي اـ سلم :اـ سلمة  2073
زينب، فتوُب عنها با٤بدينة بعد كقعة احد، فخلف علیها رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، ك كانت من 

سلم ا٤بهاجرات، عمرت بعد رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم دىرا، ك ىي اخر ازكاج النيب صلی ا علیو ك 
موتا، توفیت ُب اياـ يزيد بن معاكية سنة ثنتْب ك ستْب، ك صلی علیها سعید بن زيد ك قیل ابو ىريرة، ك 

 [  3218: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .قربت بالبقیع
 78: 5عمدة القارم    2074
 1012، رقم ا٢بديث: 294: 2مسند اٞبد   2075

ا٤بختارة = ا٤بستخرج من األحاديث ا٤بختارة ٩با ٓب  ألحاديثحكم ا٢بديث: قاؿ ا٤بقدسي: إسناده صحیح ] 
 [149 :2ٱبرجو البخارم كمسلم ُب صحیحیهما 
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ريب اف ابن عباس ك ا٤بسور بن ٨برمة ك عبد الرٞبن بن ازىر ارسلوه الی عائشة كعن  ’’ركی الشیخاف 
عتْب بعد العصر قاؿ فدخلت علی عائشة كا تعالی عنها فقالوا اقرا علیها السالـ ك سلها عن الر رضي 

فبلغتها ما ارسلو٘ب فقالت سل اـ سلمة فخرجت الیهم فردك٘ب الی اـ سلمة فقالت اـ سلمة ٠بعت النيب 
رية فقلت قوٕب لو صلی ا علیو ك سلم ينهی عنها ٍب رايتو يصلیهما ٍب دخل علي فارسلت الیو ا١با

عتْب ك اراؾ تصلیهما قاؿ يا ابنة ايب امیة سالت كتقوؿ اـ سلمة يا رسوؿ  ٠بعتك تنهی عن ىاتْب الر 
عتْب اللتْب بعد الظهر فهما كعتْب بعد العصر ك انو اتا٘ب ناس من عبد  القیس شغلو٘ب عن الر كعن الر 
ما ركت عائشة كاذا عمل عمالن اداـ علیو   اف رسوؿ  صلی  علیو كسلمكانتهی، ك قد   2076‘‘ىاتاف
ن رسوؿ  صلی  علیو كسلم يدعهما فلما صالٮبا مع اهیو غّبه عنهما علم انو من كٓب ي

ذلك لصالٮبا جهرة ك كخصوصیاتو، ك ٩با يدؿ علی ااهما ٨بصوصتاف بو انو صالٮبا ُب بیتو ك لوال  
ذين الوقتْب دكف النافلة عند مالك، ك  قاؿ الشافعي تٔودی الفريضة ُب ى : كقاؿ ابن العريب’’عیاننا، 

تٔودی فیهما الفريضة ك النافلة اللٍب ٥با سبب، ك مذىب اخر ال تصلیاف فیهما ٕباؿ ال فريضة ك ال 
نافلة، ك قیل ٘بوز ٗبكة دكف غّبىا، ك زعم الشافعي تصلی ُب ىذه االكقات لقولو علیو السالـ من نسي 

 ، ك ا١بواب عنو: انو ٨بصوص ٕبديث عقبة.2077رىاكصالة فلیصلهما اذا ذ 
اف ا٤بٔوذف اذا اذف قاـ ناس من اصحاب رسوؿ  يبتدركف السوارم حتی كفاف قلت: ركی انس انو  

؟ قلت: ىذا ٧بموؿ علی 2078عتْب قبل ا٤بغربكذلك يصلوف ر كٱبرج النيب صلی ا علیو ك سلم ك ىم  
ر بن العريب اختلفت كعلیو ك سلم بذلك، قاؿ ابو ب اكؿ االمر قبل النهي اك علی عدـ علمو صلی ا

ك قاؿ سعید بن ا٤بسیب ما ’’2079‘‘الصحابة فیهما ك ٓب يفعلهما بعدىم ك احد، ك قاؿ النخعي بدعة
 2082اف عبد الرٞبن بن عوؼ 2081ر ابن حـزك، ك ذ 2080رايت فقیها  يصلیهما اال سعد بن ايب كقاص

                                       
 834، رقم ا٢بديث: 571: 1صحیح مسلم  ، 1233، رقم ا٢بديث: 69: 2صحیح البخارم انظر:   2076
، دار 616: 8)مطبوع ملحقا باالـ للشافعي(، ٧بمد بن ادريس،ابو عبد ا، الشافعي،  اختالؼ ا٢بديث  2077

 ـ بدكف الطبعة 1990 .ق  1410ا٤بعرفة، بّبكت، 
 625، رقم ا٢بديث: 127: 1صحیح البخارم   2078
 78: 5عمدة القارم   2079
سعد بن ايب كقاص: ىو  سعد بن ايب كقاص ك اسم ايب كقاص مالك بن اىیب، القرشي، الزىرم، يكنی ابا   2080

بنت ايب سفیاف بن امیة. اسلم بعد ستة ك قیل بعد اسحاؽ ك امو ٞببة بنت سفیاف بن امیة ك قیل ٞبنة 
اربعة ك كاف عمره ٤با اسلم سبع عشرة سنة. ركی عنو انو قاؿ: اسلمت قبل اف تفرض الصالة، ك ىو احد 
الذين شهد ٥بم رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم با١بنة، ك احد العشرة سادات الصحابة، ك احد الستة 
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ك ٟبسة اخركف من اصحاب  2084ك جابر عب ك انس بن مالككذا ايب بن  ك، ك  2083اف يصلیهماك
، ك 2085‘‘الشجرة، ك ابن ايب لیلی، ك سئل عنها ا٢بسن فقاؿ حسنتاف ٤بن اراد هبما كجو ا تعالی

                                                                                                              
ر بن ا٣بطاب رضي ا عنو، اف رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم توُب ك اصحاب الشوری، الذين اخرب عم

ىو عنهم راض. شهد بدرا ك احدا ك ا٣بندؽ، ك ا٤بشاىد كلها مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك ابلی 
يـو احد بالء عظیما، ك ىو اكؿ من اراؽ دما ُب سبیل ا، ك اكؿ من رمی بسهم ُب سبیل ا. ]اسد 

  [ 452: 2 الغابة
ىو علي بن اٞبد بن سعید، ابو ٧بمد، ابن حـز الظاىرم؛ مولده بقرطبة من بالد االندلس سنة  :ابن حـز  2081

ككاف حافظا عا٤با بعلـو ا٢بديث ك فقهو مستنبطا لالحكاـ من الكتاب ك السنة  .اربع ك ٜبانْب ك ثلث مائة
ك ٝبع من الكتب ُب علـو ا٢بديث ك ا٤بصنفات ك  ككاف متفننا ُب علم ٝبة، عامال بعلمو، زاىدا ُب الدنیا

 [325: 3]كفیات االعیاف  .ا٤بسندات شیئا كثّبا
ىو عبد الرٞبن بن عوؼ القرشي الزىرم، يكنی ابا ٧بمد، كاف ا٠بو ُب ا١باىلیة عبد  :عبد الرٞبن بن عوؼ  2082

امو الشفا بنت عوؼ، كلد عمرك ك قیل عبد الكعبة فسماه رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم عبد الرٞبن ك 
بعد الفیل بعشر سنْب ك اسلم قبل اف يدخل الرسوؿ صلی ا علیو كسلم دار االرقم ك كاف احد الثمانیة 
الذين سبقوا الی االسالـ ك احد ا٣بمسة الذين اسلموا علی يد ايب بكر الصديق ك كاف من ا٤بهاجرين 

ك  .وؿ ا صلی ا علیو كسلم بینو ك بْب سعد بن الربیعاالكلْب، ىاجر الی ا٢ببشة ك الی ا٤بدينة ك اخی رس
ككاف احد العشرة ا٤بشهود ٥بم با١بنة،  .شهد بدرا ك احدا ك ا٤بشاىد كلها مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم

ك احد الستة اصحاب الشوری، الذين جعل عمر بن ا٣بطاب ا٣بالفة فیهم، ك اخرب اف رسوؿ ا صلی ا 
م توُب ك ىو عنهم راض، ك صلی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم خلفو ُب سفرة، ك جرح يـو احد علیو كسل

ك كاف كثّب  .احدی ك عشرين جراحة ك جرح ُب رجلو، فكاف يعرض منها، ك سقطت ثنیتاه فكاف اىتم
 [  475: 3]اسد الغابة  .االنفاؽ ُب سبیل ا عز ك جل، اعتق ُب يـو كاحد ثالثْب عبدا

 23: 2الي باالثار   2083
ىو جابر بن عبد ا، شهد ىو ك ابوه العقبة ك خااله الرباء بن معركر ك اخوه ك ذكر انو كاف منیح  :جابر  2084

اصحابو ُب يـو بدر، ك ٲبنح ٥بم ا٤باء، غزا مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم تسع عشره غزكة، ك كاف 
، رحل الی مصر ك دخل الشاـ، ك جاكر ٗبكة اشهرا ُب ٱبضب بالصفرة، ك كانت لو ٝبة ك ٰبفي شاربو

اخوالو بِب سهم، توُب با٤بدينة ك ىو ابن اربع ك تسعْب سنة، سنةسبع ك سبعْب ك قیل ٜباف ك سبعْب ك قیل 
تسع ك سبعْب ك كاف قد ذىب بصره، ك صلی علیو اباف بن عثماف ك ىو كإب ا٤بدينة، اخر من مات با٤بدينة 

 [  529: 2]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ل العقبةمن الصحابة من اى
 246: 7عمدة القارم    2085
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قولو )هبذا(  ،دير فلیطالعو اف اردت مزيد ٙبقیقا١بواب ما قلنا سابقنا، ك قد بسط ابن ا٥بماـ ُب فتح الق
 .ام هبذ ا٢بديث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن سعید، عن ىشاـ، قاؿ: أخرب٘ب أيب، قاؿ: أخرب٘ب ابن  - 583

 «هباال ٙبركا بصالتكم طلوع الشمس كال غرك »عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
إذا طلع حاجب الشمس فأخركا »كقاؿ: حدثِب ابن عمر، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 تابعو عبدة« الصالة حٌب ترتفع، كإذا غاب حاجب الشمس فأخركا الصالة حٌب تغیب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )ال تتحركا( اهي مستقل عن اداء الصالة ُب ىذين الوقتْب ك لیس بتفسّب للحديث السابق، ك 
ر ما نسیو فلیس كجعلو بعضهم تفسّبا ٤با سبق باف معنی ال تتحركا ال تقصدكا فمن انتبو من نومو اك ذ 

 ة اال ٤بن قصد.ره الصالكٗبتحر ك ا٭با ا٤بتحرم القاصد الیها فقاؿ ال ت
نو كجد حديثا فَبجم بو  اك  كبقي شئ ك ىو اف البخارم لیس غرضو التفصیل بْب التحرم ك عدمو ل

ر كتماف بذ كال ا٤بعنیْب ك لیس لو جـز باحدٮبا فخرج عن عهدة الكاف غرضو اف ىذا اللفظ يصلح لك
تابع ٰبیی بن سعید القطاف  ثر مواضع االختالؼ، قولو )تابعو عبدة( امكما ىو دابو ُب ا كىذا اللفظ  

  .2086عبدة بن سلیماف علی ركايتو ٥بذا ا٢بديث، كصلو ا٤بٔولف ُب باب بدء ا٣بلق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

عن عبید ا، عن خبیب بن عبد الرٞبن، عن حدثنا عبید بن إ٠باعیل، عن أيب أسامة،  - 584
حفص بن عاصم، عن أيب ىريرة: " أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم اهى عن بیعتْب، كعن لبستْب 
كعن صالتْب: اهى عن الصالة بعد الفجر حٌب تطلع الشمس، كبعد العصر حٌب تغرب الشمس، كعن 

 بفرجو إٔب السماء، كعن ا٤بنابذة، كا٤بالمسة "اشتماؿ الصماء، كعن االحتباء ُب ثوب كاحد، يفضي 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ف سرة للحالة ك ا٥بیئة، ك اللفظاف ٧بتمالكعلة بالعلة بالفتح للمرة ك الفً بستْب( الفى )عن بیعتْب ك عن لً 
٥بما ك البیعتاف ٮبا اللماس ك النباذ، ك قد مر ُب باب ما يسَب من العورة فال تغفل )ك عن اشتماؿ 

رنا تفسّبٮبا ُب باب ما يسَب من العورة ايضا مع اختالؼ الفقهاء كالصماء ك عن االحتباء( ك قد ذ 
 ر.كفتذ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 3227، رقم ا٢بديث: 122: 4صحیح البخارم   2086
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 باب: ال تتحرى الصالة قبل غروب الشمس
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أف رسوؿ ا صلى  - 585

 «ال يتحرل أحدكم، فیصلي عند طلوع الشمس كال عند غركهبا»ا علیو كسلم قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ال تتحری الصالة قبل غركب الشمس
ك ُب بعض النسخ ال تتحركا، قولو )فیصلي( ٯبوز فیو ثالثة اكجو: ا١بـز علی العطف علی تتحری ام ال  

علی القطع ام ال يتحری فهو يصلي، ك النصب علی جواب النهي ام ال يتحر ك ال يصل، ك الرفع 
من قبیل قولنا ما تاتینا وف كلیهما اك الصالة فقط فیكيتحری مصلیا، ك فیو نفي التحرم ك الصالة  

  .فتحدثنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن سعد، عن صاّب، عن ابن شهاب،  - 586
قاؿ: أخرب٘ب عطاء بن يزيد ا١بندعي، أنو ٠بع أبا سعید ا٣بدرم، يقوؿ: ٠بعت رسوؿ ا صلى ا علیو 

 «عد العصر حٌب تغیب الشمسال صالة بعد الصبح حٌب ترتفع الشمس، كال صالة ب»كسلم يقوؿ: 
حدثنا ٧بمد بن أباف، قاؿ: حدثنا غندر، قاؿ: حدثنا شعبة، عن أيب التیاح، قاؿ: ٠بعت  - 587

إنكم لتصلوف صالة لقد صحبنا رسوؿ ا صلى ا علیو »ٞبراف بن أباف، ٰبدث عن معاكية، قاؿ: 
 عد العصر، يعِب: الركعتْب ب« كسلم فما رأيناه يصلیها، كلقد اهى عنهما

حدثنا ٧بمد بن سالـ، قاؿ: حدثنا عبدة، عن عبید ا، عن خبیب، عن حفص بن عاصم،  - 588
عن أيب ىريرة، قاؿ: " اهى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم عن صالتْب: بعد الفجر حٌب تطلع الشمس، 

 كبعد العصر حٌب تغرب الشمس "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 قولو )ال صالة بعد الصبح( ك قاؿ اصحابنا ٯبوز فیهما الفائتة ك صالة ا١بنازة ك سجدة التالكة.
اعلم اف ُب حديث البخارم النهي عن الصالة بعد الصبح حتی ترتفع الشمس ك بعد العصر حتی 

ركىة، ثالثها االستواء ٤با ركی مسلم عن كد اصحابنا الصالة ُب االكقات الثالثة متغیب الشمس، ك عن
اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ينهانا اف نصلي كيقوؿ ثالث ساعات   2087عقبة بن عامر ا١بهِب

                                       
ىو عقبة بن عامر ا١بهِب؛ سكن مصر، كٕب ا١بیش ٤بعاكية بعد موت عتبة بن ايب  :عقبة بن عامر ا١بهِب  2087

]معرفة  .كاف ٱبضب بالسواد ك كاف شاعراسفیاف، توُب ٗبصر اخر خالفة معاكية سنة ٜباف ك ٟبسْب،  
 [ 2150: 4الصحابة اليب نعیم 
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فیهن اك اف نقرب فیهن موتانا حْب تطلع الشمس بازغة حتی ترتفع ك حْب يقـو قائم الظهّبة حتی ٛبیل 

، ك معناه حْب ال يبقی للقائم ُب الظهّبة ظل ك ىو 2088مس ك حْب تضیف الغركب حتی تغربالش
تابو ك بعد صحتو ال كعلی شرط البخارم فلم يورده ُب   حاؿ استواء الشمس ك لعل ىذا ا٢بديث لیس

 .تابوكيضرنا عدـ ايراده ُب   
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من لم يكره الصالة إال بعد العصر والفجر
 ركاه عمر، كابن عمر، كأبو سعید، كأبو ىريرة

حدثنا أبو النعماف، حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قاؿ: " أصلي   - 589
دا يصلي بلیل كال اهار ما شاء، غّب أف ال ٙبركا طلوع الشمس كما رأيت أصحايب يصلوف: ال أاهى أح

 كال غركهبا "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر ك، ك احاديثهم قد ذ راىة الصالة اال ُب ىذين الوقتْب عمر اْبكبن عمر( ام ركی عدـ  اك  )ركاه عمر
 ُب البابْب السابقْب علی ىذا الباب.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوىا

النيب صلى ا علیو كسلم بعد العصر ركعتْب، كقاؿ:  قاؿ أبو عبد ا: كقاؿ كريب، عن أـ سلمة، صلى
 «شغلِب ناس من عبد القیس عن الركعتْب بعد الظهر»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 صلی بعد العصرباب ما يي 

ا( ك ُب بعض النسخ ك ٫بوىا من ٫بو سجدة التالكة ك صالة ا١بنازة ال النوافل بصیغة اجملهوؿ )ك غّبى
ل الف النهي الوارد فیو عاـ االكؿ: ما كالذاتیة ك النوافل اللٍب ٥با سبب الف حديث عقبة بن عامر ٲبنع ال

فیض ذىب الیو البدر العیِب، ك الثا٘ب ما ذىب الیو ابن حجر العسقال٘ب ك ابن ا٤بنّب، ك قاؿ ُب 
الـ  للَبدد كر عند ا٤بصنف اضاؼ ُب ترٝبتو ٫بوىا، ك اٝبل ُب الصعتاف بعد العك٤با ثبت الر  2089البارم

عنده لینظر فیو العلماء فهذا ىو غرض ا٤بصنف عندم، اما انو اراد بو ما اختاره ابن حجر ك ما ذىب 
طرفْب ك ا٭با اهبم احالة الناظرين الیو ا٢بافظ العیِب فلعلو ٗبعزؿ عن نظره النو ٓب يرد فیو ا١بـز باحد ال

                                       
 568: 1صحیح مسلم   2088
 226: 3فیض البارم   2089
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، ك 2091ك ُب كفد عبد القیس مسندا 2090ريب عن اـ سلمة اْب( ك ىذا كصلو ا٤بٔولف ُب السهوك)قاؿ  
راىیة، ك عندنا ىو ٦باب كاستدؿ الشافعي هبذا ا٢بديث ُب جواز صالة ٥با سبب بعد العصر بال   

 .بالتخصیص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا عبد الواحد بن أٲبن، قاؿ: حدثِب أيب أنو، ٠بع عائشة، قالت:  - 590
كالذم ذىب بو، ما تركهما حٌب لقي ا، كما لقي ا تعأب حٌب ثقل عن الصالة، ككاف يصلي كثّبا 

ككاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلیهما، كال » -تعِب الركعتْب بعد العصر  -صالتو قاعدا  من
 «يصلیهما ُب ا٤بسجد، ٨بافة أف يثقل على أمتو، ككاف ٰبب ما ٱبفف عنهم

  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قولو )ذىب بو( ام برسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك ىذه من عادات النساء يسمْب ازكاجهن 

ل( من التفعیل، ك يركی من ٦برد الثالثي من حد نصر ينصر )ما ٱبفف  عنهم( من ثقٌ نايات )اف يي كبال
تحر غركب الشمس، ك قد ا٤بضارع ا٤بعلـو من التفعیل ك ىذا دلیل من اجاز التنفل بعد العصر اذا ٓب ي

ك ركی الَبمذم عن ابن عباس قاؿ ا٭با صلی النيب صلی ا علیو ك سلم ’’قلنا ُب جوابو ما قلنا، 
عتْب بعد الظهر فصالٮبا بعد العصر ٍب ٓب يعد، قاؿ كعتْب بعد العصر النو اتاه ماؿ فشغلو عن الر كالر 

، ك حديث ابن عباس 2092عتْبكصر ر الَبمذم حديث حسن، ك قد ركی غّب كاحد انو صلی بعد الع
  .2093‘‘اصح مع ما ثبت من النهي ك التخصیص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ائشة: ابن حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا ىشاـ، قاؿ: أخرب٘ب أيب، قالت ع - 591
 «ما ترؾ النيب صلى ا علیو كسلم السجدتْب بعد العصر عندم قط»أخٍب 
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا عبد الواحد، قاؿ: حدثنا الشیبا٘ب، قاؿ: حدثنا عبد  - 592

الرٞبن بن األسود، عن أبیو، عن عائشة، قالت: " ركعتاف ٓب يكن رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 
 ما سرا كال عالنیة: ركعتاف قبل صالة الصبح، كركعتاف بعد العصر "يدعه

                                       
 1233، رقم ا٢بديث:69: 2صحیح البخارم   2090
 4370، رقم ا٢بديث:169: 5صحیح البخارم   2091
 184، رقم ا٢بديث:345: 1سنن الَبمذم   2092

 حكم ا٢بديث: حسن ]ا٤برجع السابق[ 
 85: 5عمدة القارم    2093
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حدثنا ٧بمد بن عرعرة، قاؿ: حدثنا شعبة، عن أيب إسحاؽ، قاؿ: رأيت األسود، كمسركقا،  - 593
ما كاف النيب صلى ا علیو كسلم يأتیِب ُب يـو بعد العصر، إال صلى »شهدا على عائشة قالت: 

 «ركعتْب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

قولو )السجدتْب(  2094قولو تعالی ﴿يوسف اعرض عن ىذا﴾كقولو )ابن اخٍب( حرؼ  النداء ٧بذكؼ  
ر ا١بزء ك ارادة كذ عتاف( ام صالتاف، ىذا ايضا من قبیل كل، قولو )ر كك ىذا من اطالؽ ا١بزء علی ال

عتاف بعد العصر ك اجملاز ك االضمار متساكياف، اك ا٤براد منو كذا ر كل اك من قبیل االضمار ام ك  كال
 ا١بنس.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 يوم غیمباب التبكیر بالصالة في 

حدثنا معاذ بن فضالة، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب ىو ابن أيب كثّب، عن أيب قالبة، أف أبا  - 594
ا٤بلیح حدثو، قاؿ: كنا مع بريدة ُب يـو ذم غیم، فقاؿ: بكركا بالصالة، فإف النيب صلى ا علیو كسلم 

 «من ترؾ صالة العصر حبط عملو»قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ّبكباب التب
ركا بالصالة( ام اسرعوا ك عجلوا بالصالة ك ا٢بديث قد مضی ُب كك ىو ا٤ببادرة ك االسراع، قولو )ب

 باب اٍب من ترؾ صالة العصر.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب األذان بعد ذىاب الوقت
حدثنا عمراف بن میسرة، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن فضیل، قاؿ: حدثنا حصْب، عن عبد ا بن  - 595

: لو عرست بنا يا  أيب قتادة، عن أبیو، قاؿ: سرنا مع النيب صلى ا علیو كسلم لیلة، فقاؿ: بعض القـو
قاؿ بالؿ: أنا أكقظكم، فاضطجعوا، كأسند بالؿ ظهره « أخاؼ أف تناموا عن الصالة»رسوؿ ا، قاؿ: 

إٔب راحلتو، فغلبتو عیناه فناـ، فاستیقظ النيب صلى ا علیو كسلم، كقد طلع حاجب الشمس، فقاؿ: 
إف ا قبض أركاحكم حْب شاء، »ثلها قط، قاؿ: قاؿ: ما ألقیت علي نومة م« يا بالؿ، أين ما قلت؟»

فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس كابیاضت، « كردىا علیكم حْب شاء، يا بالؿ، قم فأذف بالناس بالصالة
 قاـ فصلى

                                       
 29: 12سورة يوسف   2094
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
نا مع النيب صلی ا رٍ ام ىو سنة يدؿ علیو حديث الباب، قولو )سً ، باب االذاف بعد ذىاب الوقت

الـ ىناؾ، قولو كعلیو ك سلم( ك قد مر ا٢بديث ُب باب الصعید الطیب كضوء ا٤بسلم ك قد استوفینا ال
ن الوفاء )فاضطجعوا( اما ماض اك امر )حاجب الشمس( ام طرفها ك ناحیتها )اين ما قلت( ام اي

دره كر ك ئونث ك ىو جوىر لطیف نورا٘ب يكٝبع ركح يذ ’’م( كم )اف ا قبض اركاحكبقوؿ انا اكقظ
لیات حاصل ُب البدف متصرؼ فیو غِب عن كالغذاء ك االشیاء الردية الدنیة مدرؾ للجزئیات ك ال

ة الی البدف ك ىو من االغتذاء برئ عن التحلل ك النماء ك ٥بذا يبقی بعد فناء البدف ك لیست لو حاج
وت من شانو اف ال يضره خلل ك يتلذذ ٗبا يالئمو ك يتآب ٗبا ينافیو، ك الدلیل علی ذلك قولو كعآب ا٤بل

ك قولو صلی ا  2095تعالی ﴿ك ال ٙبسنب الذين قتلوا ُب سبیل ا امواتا بل احیاء عند رهبم يرزقوف﴾
ؽ نعشو ك يقوؿ يا اىلي ك يا كلدم ال تلعنب علیو ك سلم اذا كضع ا٤بیت علی نعشو رفرؼ ركحو فو 

لو فالغنی لغّبم ك التبعة علي فاحذركا مثل لو ك من غّب حً ما لعبت يب ٝبعت ا٤باؿ من حً كم الدنیا  كب
 ك العیِب ُب شرحو من غّب سند. 2097بّبهكركاه الرازم ُب   2096‘‘ما حل يب

ا٤براد بقبض  الركح قطع التعلق عن  وف میتا ك ىم نائموف ال میتوف؟ قلت:كفاف قیل: اذا قبض ركحو ي
ظاىر البدف فقط ك ا٤بوت قطع عن ظاىره ك باطنو مثل قولو تعالی ]ا يتوفی االنفس حْب موهتا ك 

 ( ك فیو ا٤بطابقة.فاذفقولو )قم  2098 اللٍب ٓب ٛبت ُب منامها[
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من صلى بالناس جماعة بعد ذىاب الوقت
حدثنا معاذ بن فضالة، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب، عن أيب سلمة، عن جابر بن عبد ا،  - 596

أف عمر بن ا٣بطاب، جاء يـو ا٣بندؽ، بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قاؿ: يا رسوؿ 
كا ما »ما كدت أصلي العصر، حٌب كادت الشمس تغرب، قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: ا 

فقمنا إٔب بطحاف، فتوضأ للصالة كتوضأنا ٥با، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ٍب صلى « صلیتها
 بعدىا ا٤بغرب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 169: 3سورة اؿ عمراف   2095
 88: 5عمدة القارم    2096
 395: 21تفسّب الرازم   2097
 42: 39سورة الزمر   2098



454 
 

واهم ٦بتمعْب )يـو ا٣بندؽ( ك  كام صلی الفائتة حاؿ  ، باب من صلی بالناس ٝباعة بعد ذىاب الوقت
فار قريش( ك فیو كاف ُب السنة الرابعة من ا٥بجرة ك يسمی غزكة االحزاب )فجعل( ام عمر )يسب  ك

فیو جواز ا٢بلف بدكف االستحالؼ، ك فیو جواز قوؿ ما  ْب، قولو )ك ا ما صلیتها(كجواز سب ا٤بشر 
سر الطاء ك قد مر كوف الطاء ك قیل بفتح الباء ك  كصلیت )الی بطحاف( يركيو ادثوف بضم الباء ك س

)فصلی العصر بعد ما غربت الشمس ٍب صلی بعدىا ا٤بغرب( ك فیو اف الظاىر صالٮبا ٔبماعة 
اف ضیقا لبدا كاف كقت ا٤بغرب ٲبتد الی غیبوبة الشفق النو لو  فتستحب ا١بماعة ُب الفائتة، ك فیو 

با٤بغرب لئال تفوتو  الوقتیة، ك قاؿ الشافعي ُب قولو ا١بديد: اف كقت ا٤بغرب مضیق ك ىذا ا٢بديث يرده، 
ك فیو كجوب الَبتیب بْب الوقتیة ك الفائتة ك ىو مذىبنا ك مذىب النخعي ك الزىرم ك ربیعة ك ٰبیی 

اللیث ك مالك ك اٞبد ك اسحاؽ ك عبد ا بن عمر، ك قاؿ طأكس الَبتیب لیس بواجب  االنصارم ك
ك بو قاؿ الشافعي ك ابو ثور ك ابن القاسم ك سحنوف ك اىل الظاىر، ك قلنا يسقط بضیق الوقت ك 

ك ُب شرح اجملمع ك الصحیح ا٤بعتمد علیو من مذىب ’’النسیاف ك ٯبعل الفوائت ستا خالفا ٤بالك، 
ك ’’، 2099‘‘ك سقوط الَبتیب بالنسیاف ك عند زفر من ترؾ صالة شهر بعد ا٤بَبككة ال ٘بوز ا٢باضرةمال

رىا اال ك ىو كلنا ما ركم عن ابن عمر قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سم من نسي صالة فلم يذ 
ره كذ  2100االماـمع االماـ فلیتم صالتو فاذا فرغ من صالتو فلیعد اللٍب نسي ٍب لیعد اللٍب صالىا مع 

                                       
 91: 5عمدة القارم    2099
سعید بن عبد الرٞبن ا١بمحي،  حدثنا إ٠باعیل بن إبراىیم أبو إبراىیم الَبٝبا٘ب قاؿ: حدثنانص الركاية:    2100

من نسي صالة »عن عبید ا بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
فلم يذكرىا إال كىو مع اإلماـ، فإذا فرغ من صالتو فلیعد الصالة الٍب نسي، ٍب لیعد الصالة الٍب صالىا مع 

، 110، رقم ا٢بديث: 111: 1، ا٤بعجم )معجم ايب يعلی(، اٞبد بن علي، ابو يعلی، ا٤بوصلي] «اإلماـ
 [ق1407ادارة العلـو االثرية، فیصل اباد، الطبعة االكلٰی 

رفعو سعید بن عبد الرٞبن ا١بمحي عن عبید ا، عن نافع، عن ابن عمر، حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٣براط:  
 [271 :1األحكاـ الوسطى ] كىو كىم، كالصحیح من قوؿ ابن عمر.



455 
 

عن ابن  2103ذا ركاه مالككالصحیح  انو من قوؿ ابن عمر   2102، ك قاؿ الدارقطِب2101ُب ا٥بداية
 .2104‘‘عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ال تلك الصالةباب من نسي صالة فلیصل إذا ذكر، وال يعید إ

 «من ترؾ صالة كاحدة عشرين سنة، ٓب يعد إال تلك الصالة الواحدة»كقاؿ إبراىیم: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ركباب من نسي صالة فلیصل اذا ذ 
فیة ك ال االعضاد ٤بذىب الشافعیة بل غرضو رفع ا٢برج عن الناسي، ك ٰبتمل لیس غرضو الرد علی ا٢بن

رىا ك لو ُب االكقات كوف ردا علی ا٢بنفیة، ك بیانو اف الشافعیة تقوؿ من نسي صالة فلیصل اذا ذ كاف ي
 ركىة ٢بديث النهيكركىة، ك استدلوا باطالؽ ا٢بديث االٌب ك ٫بن ال نقوؿ با١بواز ُب االكقات ا٤بكا٤ب

، ك قیل اف اذا ىذه شرطیة ال ظرفیة فال تفیدىم فیما فهموا، قولو )كال  فال ٯبرم ا٢بديث علی العمـو
يعید اال تلك الصالة( لعل  غرضو الرد علی من قاؿ باعادة الصالة ا٤بقضیة مرتْب، ك لعلو استدؿ ٗبا 

تفريط ُب النـو ا٭با قاؿ النيب صلی ا علیو ك سلم انو ال  2105ركی ابو داكد من حديث ايب قتادة
، ك ُب 2106رىا ك من الغد للوقتكم عن صالة فلیصلها حْب يذ كالتفريط ُب الیقظة فاذا سها احد 
ك ىذاف  2107م صالة الغداة من غد صا٢بنا فلیقض معها مثلهاكا٢بديث االخر لو فمن ادرؾ من

م احدا من الفقهاء قاؿ ال اعل’’انفور، قاؿ ا٣بطايب: كا٢بديثاف قطعتاف من ا٢بديثْب الطويلْب ُب طبع  

                                       
 73: 1ا٥بداية   2101
 1559، رقم ا٢بديث: 295: 2ن الدار قطِب سن  2102
 584، رقم ا٢بديث: 235: 2 كموطا مال  2103
 92: 5عمدة القارم    2104
ىو ابو قتادة االنصارم، ا٢بارث بن ربعي، من خّب فرساف رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، كاف  :ابو قتادة  2105

ركی عنو جابر ك انس ك ابو سعید  .ٱبضب بالصفرة كتوُب با٤بدينة سنة اربع ك ٟبسْب ك لو سبعوف سنة
 [ 749: 2]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ا٣بدرم، رضي ا عنهم

، كتاب ا٤بساجد كمواضع 472: 1، صحیح مسلم 437، رقم ا٢بديث: 119: 1سنن ايب داكد انظر:   2106
 681، رقم ا٢بديث: باب قضاء الصالة الفائتة، كاستحباب تعجیل قضائهاالصالة، 

 438، رقم ا٢بديث: 120: 1داكد  سنن ايب  2107
 [ 344: 2حكم ا٢بديث: شاذ ]صحیح ايب داكد  
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، ك قاؿ 2108‘‘وف االمر هبا استحبابنا لیحرز فضیلة الوقت ُب القضاءكهبذا كجوبنا ك يشبو اف ي
ٰبتمل اف ا٤بعنی ك لیصل الوقتیة من الغد للوقت ك ا٤بقصود اافظة علی مراعاة الوقت ’’ 2109السندم

ك حكی ’’، 2110‘‘وقت عادة لوفیما بعد ك اف ال يتخذ االخراج عن الوقت اك االداء ُب اخر ال
الَبمذم عن البخارم اف ىذا غلط من راكيو ك ئويد  ذلك ما ركی النسائي من حديث عمراف بن 
حصْب ايضا ااهم قالوا يا رسوؿ  صلی ا اال نقضیها لوقتها من الغد فقاؿ: صلی ا علیو ك سلم 

معناه ال تقضوا ما بعده استفهاـ  ، ك قولو: ال2112‘‘ 2111مكم عن الربوا ك ياخذ منكم ربكال، ينها 
  .فیو اك نغمة االستفهاـ تدؿ علیهاار الف ا٥بمزة مقدرة كان

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٮباـ، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن حدثنا أبو نعیم، كموسى بن إ٠باعیل، قاال: حدثنا  - 597

النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: " من نسي صالة فلیصل إذا ذكرىا، ال كفارة ٥با إال ذلك }كأقم 

                                       
 452: 1اعالـ ا٢بديث   2108
ىو نور الدين، ابو ا٢بسن، ٧بمد بن عبد ا٥بادم السندم، عآب با٢بديث ك التفسهر ك الفقو ك  :السندم  2109

ٝبلة من الشیوخ، ٍب ىاجر الی  العربیة، كلد ُب السند ك اخذ عن علمائها ك رحل الی تسَب ك اخذ هبا عن
: 2]معجم ا٤بفسرين  .من اثاره حاشیة علی تفسّب البیضاكم .ا٢بجاز ك توطن ا٤بدينة ا٤بنورة الی اف توُب

567 ] 
، دار ا١بیل بّبكت، بدكف 237: 1حاشیة السندم علی سنن ابن ماجو، ٧بمد بن عبد ا٥بادم، السندم،   2110

 طبع كتاريخ
علي بن شیبة حدثنا , قاؿ: ثنا ركح بن عبادة , قاؿ: ثنا ىشاـ , عن ا٢بسن , عن  كذلك أفنص الركاية:   2111

عمراف بن حصْب , قاؿ: " سرنا مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب غزكة , أك قاؿ: , ُب سرية , فلما  
 كاف آخر السحر عرسنا , فما استیقظنا حٌب أيقظنا حر الشمس , فجعل الرجل منا يثب فزعا دىشا.
فاستیقظ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فأمرنا فارٙبلنا من مسّبنا حٌب ارتفعت الشمس , ٍب نزلنا فقضى 
القـو حوائجهم , ٍب أمر بالال فأذف , فصلینا ركعتْب فأقاـ فصلى الغداة. فقلنا: يا نيب ا أال نقضیها لوقتها 

: 1شرح معا٘ب االثار ] ؟« عن الربا , كيقبلو منكم أينهاكم ا»من الغد؟ فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 
 [2330، رقم ا٢بديث: 400

تكلموا ُب ٠باع ا٢بسن عن عمراف، كٓب يصححو أبو حاًب، كال ٰبٓب بن حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٣براط:  
 [269 :1األحكاـ الوسطى ] معْب.
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، قاؿ أبو عبد « كأقم الصالة للذكرل»الصالة لذكرم{"، قاؿ موسى: قاؿ ٮباـ: ٠بعتو يقوؿ: بعد: 
 نا أنس، عن النيب صلى ا علیو كسلم ٫بوها: كقاؿ حباف: حدثنا ٮباـ، حدثنا قتادة، حدث

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر ك كذلك، اجیب انو اذا ذ كقیل فعلی ىذا يلـز  القضاء ُب ا٢باؿ ك لیس  ’’رىا( كقولو )فلیصل اذا ذ 

ر ك جواب اخر اف اذا شرطیة كر مدة ك صلی ُب اثناء تلك ا٤بدة يصدؽ انو صلی اذا ذ كلتذ داـ ذلك ا
وف ا١بزاء مرتبا علی الشرط ُب كر ال بدكنو اك انو ال يلـز اف يكال ظرفیة يعِب يلـز علیو القضاء بشرط الذ 

كعلی ’’لعیِب رم، قاؿ ا٢بافظ اكری( ك القراءة ا٤بشهورة لذً ك)للذ  2113‘‘ا٢باؿ بل يَبتب ُب ا١بملة
، ك 2115رؾ با٤بدح ك الثناءك، ك قیل الذ 2114ر٘ب فیهاكالقرائتْب، اختلفوا ُب ا٤براد هبذا فقیل ا٤بعنی لتذ 

تب ك امرت كرهتا ُب الكری ال٘ب ذ ك، ك قیل لذ 2116ری ك ىي مواقیت الصالةكقیل الكقات الذ 
ری، ك قیل كلذ  راك، ك قیل ش2118ر غّبمكرم خاصة ال ترائي هبا ك ال تشبیها بذ ك، ك قیل لذ 2117هبا

انو اراد كر العبد فكرتِب فاف الصالة عبادة ا فمتی ذ كرت الصالة فقد ذ كری امرم، ك قیل اذا ذ كام ذ 
ن الواجب اف يصار كثّبة من التاكيل لك: ىذه االية ٙبتمل كجوىنا  2119ر الصالة، ك قاؿ التورپشٍبكلذ 

ر ا تعالی اك يقدر ا٤بضاؼ  كرىا فقد ذ كرىا النو اذا ذ كالی كجو يوافق ا٢بديث فا٤بعنی اقم الصالة لذ 
الی ىذا انتهی   2120‘‘ر صالٌب اك كضع ضیمر ا موضع ضمّب الصالة لشرفها ك خصوصیتهاكام لذ 

                                       
 93: 5عمدة القارم   2113
 284: 18تفسّب الطربم   2114
 20: 22تفسّب الرازم  ، 177: 11لقرطيب تفسّب ا  2115
: 13اللباب ُب علـو الكتاب، عمر بن علي،سراج الدين ا٢بنبلي، الدمشقي،  ، 20: 22تفسّب الرازم   2116

 ـ1998 .ق 1419، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 196
 20: 22الرازم  تفسّب ، 196: 13اللباب ُب علـو الكتاب انظر:   2117
، دار اهضة مصر للطباعة ك 92: 9التفسّب الوسیط، ٧بمد سید طنطاكم،  ، 20: 22تفسّب الرازم انظر:   2118

 ـ 1998النشر، القاىرة، الطبعة االكلٰی 
، مكتبة نزار مصطفی الباز، 185: 1ا٤بیسر ُب شرح مصابیح السنة، فضل ا بن حسْب، التوربشٍب،   2119

 ـ2008 .ق 1429الطبعة الثانیة 
 93: 5عمدة القارم  ، 72: 2فتح البارم البن حجر انظر:   2120
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، 2121الـ العیِب، ك فیو االمر بقضاء الناسي من غّب اٍب  ٤با ُب ا٢بديث رفع عن امٍب ا٣بطا ك النسیافك
فیو: فا١بمهور علی كجوب القضاء ايضا، ك ركم عن ٟبسة من اما العامد فاختلفوا ’’ك قس علیو النائم 

ايب  الصحابة ك ٝباعة من التابعْب عدـ كجوهبا اما الصحابة فعمر بن ا٣بطاب ك ابنو عبد ا ك سعد بن
رضي ا تعالٰی عنهم، ك اما التابعوف فمحمد بن  سّبين ك بديل  2122كقاص  ك ابن مسعود ك سلماف

ك القاسم بن ٧بمد ك عمر بن عبد العزيز ك سآب بن ايب  2124بد اك مطرؼ بن ع 2123بن میسرة
ك ابو عبد الرٞبن االشعرم قالوا اف انتفاء الشرط يستلـز انتفاء ا٤بشركط فمن ٓب ينس ال  2125ا١بعد

                                       
 ، 19051، رقم ا٢بديث: 172: 4مصنف ابن ايب شیبة  ، 390: 2الكامل ُب ضعفاء الرجاؿ انظر:   2121

، رقم 216: 2، ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم 1498، رقم ا٢بديث: 44: 5موارد الظماف 
  2801ا٢بديث: 

يث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح على شرط الشیخْب كٓب ٱبرجاه ككافقو الذىيب. ]ا٤برجع حكم ا٢بد 
 السابق[

ىو ابو عبد ا سلماف الفارسي؛ انتسب الی االسالـ فقاؿ سلماف بن االسالـ، سابق اىل فارس  :سلماف  2122
اب ا٤بلك، ك كاف ٦بوسیا ك اصبهاف الی االسالـ، ك قیل كاف ا٠بو قبل االسالـ مابة بن بودخشاف من كلد 

قاطن النار، اسلم مقدـ رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ا٤بدينة، ك منعو الرؽ عن بدر ك احد ٍب اعتق عن  
كتابة ك شهد ا٣بندؽ فما بعد من ا٤بشاىد، اختلف ا٤بهاجركف ك االنصار يـو ا٣بندؽ ُب حفره ك ىو الذم 

ك قالت االنصار ىو منا فقاؿ رسوؿ ا صلی ا علیو  د٥بم علی ىذه ا٤بكیدة فقاؿ ا٤بهاجركف: ىو منا
]معرفة الصحابة  .كسلم: ال بل سلماف منا اىل البیت، ك عاش مائتْب ك ٟبسْب سنة كتوُب ُب خالفة عثماف

 [ 1327: 3اليب نعیم 
العقیلي ىو بديل بن میسرة العقیلي البصرم، ركی عن انس بن مالك ك عبد ا بن شقیق  :بديل بن میسرة  2123

ك شهر بن حوشب ك ايب ا١بوزاء اكس بن عبد ا الربعي ك عطاء بن ايب رباح ك ايب عطیة ك ايب العالیة ك 
]هتذيب  .كركی عنو ا٠باعیل بن ايب خالد ك ابراىیم بن طهماف ك اباف بن يزيد العطار كغّبىم .غّبىم

 [ 33: 4الكماؿ ُب ا٠باء الرجاؿ 
بن عبد ا بن الشخّب العامرم، ابو عبد ا من اىل العبادة ك الزىد ك  ىو مطرؼ :مطرؼ بن عبد ا  2124

: 1]مشاىّب علماء االمصار  .التقشف ٩بن لـز الورع ا٣بفي، مات بعد الطاعوف ا١بارؼ سنة سبع ك ستْب
144 ]  

٠بع سآب انس  .ىو سآب بن ايب ا١بعد ك اسم ايب ا١بعد رافع االشجعي موالىم الكوُب: سآب بن ايب ا١بعد   2125
ك توُب سنة  .كركی عنو قتادة كاالعمش ك غّبٮبا .بن مالك ك النعماف بن بشّب ك جابر بن عبد ا ك غّبىم

]قالدة النحر ُب كفیات اعیاف الدىر  .مائة ك قیل سنة تسع اك ٜباف ك تسعْب ُب كالية سلیماف بن عبد ا٤بلك
1 :512 ] 
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اف السائل ناسیا فساؿ عن كر، ك اجیب عنو: باف قید النسیاف خرج ٨برج الغالب اك  كيصل اذا ذ 
و اذا كجب علی الناسي فعلی العامد اكلی ك ىو من باب التنبیو باالدنی علی الصالة ا٤بنسیة، اك ان

ما قاؿ تعالی ﴿فنسوا كال   اف عن ذىوؿ اككاالعلی، ك قیل ُب ا١بواب النسیاف يطلق علی الَبؾ سواء  
ر ا٤بلزـك ك ارادة كمن قبیل ذ  2127‘‘وا امرىم فَبكهم ا ُب العذابكام تر  2126ا فانساىم انفسهم﴾

ـ الف الَبؾ الـز النسیاف، ك فیو انو ال يصلي احد عن احد ك ال ٘برب  ا٤باؿ )قاؿ ٮباـ ٠بعتو( ام الالز 
اف قتادة من ك٠بعت قتادة يقوؿ بالقراءة ا٤بشهورة غّب االكلی اللٍب ركاىا اكال )قاؿ حدثنا انس( ك ٤با  

ن انس فاراد اف يقويو بلفظ ا٤بدلسْب اشار ا٤بٔولف هبذا التعلیق الی ٠باعو عن انس ركم اكال بلفظ ع
 حدثنا انس.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قضاء الصالة، األولى فاألولى

و ابن أيب كثّب، عن حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب القطاف، أخربنا ىشاـ، قاؿ: حدثنا ٰبٓب ى - 598
أيب سلمة، عن جابر بن عبد ا، قاؿ: " جعل عمر يـو ا٣بندؽ يسب كفارىم، كقاؿ: ما كدت أصلي 

 العصر حٌب غربت، قاؿ: فنزلنا بطحاف، فصلى بعد ما غربت الشمس، ٍب صلى ا٤بغرب "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 كلیكلی فاالي باب قضاء الصلوات االي 
 حديث الباب قد مر ُب باب من صلی بالناس ٝباعة من قريب.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 السمر بعد العشاء باب ما يكره من

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، قاؿ: حدثنا عوؼ، قاؿ: حدثنا أبو ا٤بنهاؿ، قاؿ: انطلقت  - 599
مع أيب إٔب أيب برزة األسلمي، فقاؿ لو أيب: حدثنا كیف كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي 

حْب تدحض الشمس، كيصلي  -كىي الٍب تدعواها األكٔب  -ا٤بكتوبة؟ قاؿ: " كاف يصلي ا٥بجّب 
قاؿ:  -كنسیت ما قاؿ ُب ا٤بغرب  -العصر، ٍب يرجع أحدنا إٔب أىلو ُب أقصى ا٤بدينة كالشمس حیة 

ككاف يستحب أف يؤخر العشاء، قاؿ: ككاف يكره النـو قبلها، كا٢بديث بعدىا، ككاف ينفتل من صالة 
 " الغداة، حْب يعرؼ أحدنا جلیسو، كيقرأ من الستْب إٔب ا٤بائة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
  19: 59سورة ا٢بشر    2126
 93: 5م عمدة القار   2127
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 ر بعد العشاءمى ره من السم كباب ما ي
وف ا٤بیم ك ىو ُب اللغة لوف ضوء القمر الاهم يتحدثوف فیو، ك ا٤براد بو كبفتح ا٤بیم ك قاؿ بعضهم: بس

ل كُب   ـركه ىو ا٢بديث ا٤بباح ك ا٢براـ غّب ٨بتص ٗبا بعد العشاء بل ىو حراكاللیل ك ا٤با٢بديث ب
ك ا١بمع السمار  2128كقت، قولو )السامر من السمر( اشار بو الی تفسّب قولو تعالی ﴿سامرنا هتجركف﴾

مع( النو بضم السْب ك تشديد ا٤بیم )ك السامر ىهنا( ام ُب قولو تعالی ﴿سامرنا هتجركف﴾)ُب موضع ا١ب
 .خطاب للجمع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب السمر في الفقو والخیر بعد العشاء

انتظرنا حدثنا عبد ا بن الصباح، قاؿ: حدثنا أبو علي ا٢بنفي، حدثنا قرة بن خالد، قاؿ:  - 600
ا٢بسن كراث علینا حٌب قربنا من كقت قیامو، فجاء فقاؿ: دعانا جّباننا ىؤالء، ٍب قاؿ: قاؿ أنس بن 
مالك: انتظرنا النيب صلى ا علیو كسلم ذات لیلة، حٌب كاف شطر اللیل يبلغو، فجاء فصلى لنا، ٍب 

قاؿ  -صالة ما انتظرًب الصالة أال إف الناس قد صلوا ٍب رقدكا، كإنكم ٓب تزالوا ُب »خطبنا، فقاؿ: 
قاؿ قرة: ىو من حديث أنس، عن النيب صلى ا « كإف القـو ال يزالوف ٖبّب ما انتظركا ا٣بّب -ا٢بسن 

 علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ر ُب الفقوباب السم
ك ا٭با قیده بو لئال يتوىم دخولو ُب السمر ا٤بنهي عنو ك قد مر البحث فیو، قولو )ك ا٣بّب بعد العشاء( 

ره ك اشارة كره علی التخصیص تنويها بذ كتعمیم بعد التخصیص الف السمر ُب الفقو داخل ُب ا٣بّب فذ 
علینا( ام ك قد راث الاها ٝبلة حالیة راث تظرنا ا٢بسن( ام البصرم، قولو )ك الی رفعة قدره، قولو )ان

بنا( بضم الراء ك ُب ماضیة ك ال بد فیها من قد ظاىرة اك مقدرة ام ابطا ك تاخر علینا، قولو )حتی قري 
نسخة قريبا من )كقت قیامو( ام قیاـ ا٢بسن من ا٤بسجد الجل النـو اك من النـو الجل التهجد ام 

ؿ دعانا( اعتذار منو ُب الريث ك االبطاء )ٍب قاؿ( ام ا٢بسن قرب  الزماف ك ريثو الی ذلك الوقت )فقا
اف الناقصة ك يبلغو خربىا اك منصوب كاف التامة اك ىو اسم  كاللیل( مرفوع بانو فاعل   اف شطري ك)حتی  

دة اك مستانفة ك معناه الوصوؿ اك ا٤بشارفة )ىو كاف ك ا٠بها ضمّب للوقت ك يبلغو اما مٔو كعلی انو خرب  
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س( ام مقوؿ ا٢بسن ك ىو قولو ك اف القـو اْب فاف ا٢بسن ٓب يرفعو الی النيب صلی ا من حديث ان
  .الـ االكؿكسلم ٖبالؼ العلیو  ك 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: حدثِب سآب بن عبد ا بن عمر،  حدثنا أبو الیماف، قاؿ: - 601

كأبو بكر ابن أيب حثمة، أف عبد ا بن عمر، قاؿ: صلى النيب صلى ا علیو كسلم صالة العشاء ُب 
أرأيتكم لیلتكم ىذه، فإف رأس مائة، ال »آخر حیاتو، فلما سلم، قاـ النيب صلى ا علیو كسلم، فقاؿ: 

فوىل الناس ُب مقالة رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، إٔب « ىو الیـو على ظهر األرض أحد يبقى ٩بن
ال يبقى ٩بن ىو »ما يتحدثوف من ىذه األحاديث، عن مائة سنة، كإ٭با قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 يريد بذلك أاها ٚبـر ذلك القرف« الیـو على ظهر األرض
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ىل( من م، ك ا١بواب ٧بذكؼ ام فاحفظوىا ك احفظوا تارٱبها )فوى كم( ام اعلمو٘ب لیلتكرايتقولو )ا
هبا هبذه  كىل يهل ام غلط الناس  ك من  كًىل يوىل ٗبعنی فزع، قولو )الی ما يتحدثوف( ام يتاكلوف

لها باطلة، ك غرض النيب صلی ا علیو ك سلم ا٬براـ كانت مشهورة بینهم ك تاكيالهتم  كالتاكيالت اللٍب  
ذلك القرف الذم ىو فیو باف تفنی اىالیو ك ال يبقی منهم احد مائة سنة فهذا تنبیو منو صلی ا علیو ك 

ك ’’ر العشاء ك العتمة فلیطالع ٜبة، كاب ذ سلم بقصر اعمار امتو ك قد مر البحث ُب ىذا ا٢بديث ُب ب
اف ابن سّبين ك القاسم ك اصحابو كفیو اف السمر ا٤بنهي عنو بعد العشاء ا٭با ىو فیما ال ينبغي ك  

ره السمر بعد العشاء اال ٤بصل اك مسافر اك ٤بدرس كيتحدثوف بعد العشاء ُب ا٣بّب، ك قاؿ ٦باىد ي
  2129‘‘علم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب السمر مع الضیف واألىل

حدثنا أبو النعماف، قاؿ: حدثنا معتمر بن سلیماف، قاؿ: حدثنا أيب، حدثنا أبو عثماف، عن  - 602
راء كأف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: عبد الرٞبن بن أيب بكر، أف أصحاب الصفة، كانوا أناسا فق

كأف أبا بكر جاء بثالثة، « من كاف عنده طعاـ اثنْب فلیذىب بثالث، كإف أربع فخامس أك سادس»
 -فال أدرم قاؿ: كامرأٌب كخادـ  -فانطلق النيب صلى ا علیو كسلم بعشرة، قاؿ: فهو أنا كأيب كأمي 

شى عند النيب صلى ا علیو كسلم، ٍب لبث حیث صلیت بیننا كبْب بیت أيب بكر، كإف أبا بكر تع
العشاء، ٍب رجع، فلبث حٌب تعشى النيب صلى ا علیو كسلم، فجاء بعد ما مضى من اللیل ما شاء 
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قاؿ: أكما عشیتیهم؟ قالت: أبوا  -أك قالت: ضیفك  -ا، قالت لو امرأتو: كما حبسك عن أضیافك 
فذىبت أنا فاختبأت، فقاؿ يا غنثر فجدع كسب، كقاؿ: كلوا ال  حٌب ٘بيء، قد عرضوا فأبوا، قاؿ:

قاؿ:  -ىنیئا، فقاؿ: كا ال أطعمو أبدا، كاٙب ا، ما كنا نأخذ من لقمة إال ربا من أسفلها أكثر منها 
كصارت أكثر ٩با كانت قبل ذلك، فنظر إلیها أبو بكر فإذا ىي كما ىي أك أكثر  -يعِب حٌب شبعوا 

المرأتو: يا أخت بِب فراس ما ىذا؟ قالت: ال كقرة عیِب، ٥بي اآلف أكثر منها قبل ذلك منها، فقاؿ 
ٍب أكل منها  -يعِب ٲبینو  -بثالث مرات، فأكل منها أبو بكر، كقاؿ: إ٭با كاف ذلك من الشیطاف 

لقمة، ٍب ٞبلها إٔب النيب صلى ا علیو كسلم فأصبحت عنده، ككاف بیننا كبْب قـو عقد، فمضى 
ألجل، ففرقنا اثنا عشر رجال، مع كل رجل منهم أناس، ا أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها ا

 أٝبعوف، أك كما قاؿ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

انوا  ياككف الی مسجد النيب صلی ا علیو كفقراء غرباء   ىم زىاد من الصحابة’’)اف اصحاب الصفة( 
انوا كك   2130علیو يبیتوف فیو لاف مقتطع من ا٤بسجد مظلكانت ٥بم ُب اخره صفة ك ىي مكك سلم ك  
انوا سبعْب ك ُب كقت غّب ذلك فیزيدكف ٗبن يقدـ علیهم ك ينقصوف ٗبن كثركف، ك ُب كقت  كيقلوف ك ي

ك عد منهم ابو نعیم ُب ا٢بلیة مائة، قولو )فلیذىب بثالث( ىذا ىو  2131‘‘ٲبوت اك يسافر اك يتزكج
في كفلیذىب بثالثة ك طعاـ االثنْب ال ي 2132في للثالثة، ك ُب ركاية مسلمكالظاىر الف طعاـ االثنْب ي

للخمسة ك ال ٲبسك رمق كاحد منهم فلیس علی الظاىر ففیو تقدير ام فلیذىب ٗبن يتم ثالثة اك بتماـ 
، قولو )ك اف اربع 2134ام ُب ٛبامها 2133 قولو تعالی ﴿ك قدر فیها اقواهتا ُب اربعة اياـ﴾ما ُبكثالثة  

اف عنده طعاـ اربع فلیذىب ٖبامس اك كٔبر اربع ك خامس ك سادس، ام ك اف  ’’فخامس اك سادس( 
بسادس، ك ٯبوز فیو الرفع اما اربع فلقیاـ ا٤بضاؼ الیو ام اربع مقاـ ا٤بضاؼ ك ىو الطعاـ  ك اما 

امس فبتقدير ا٤ببتدا، ك قولو اك بسادس ام فلیذىب بسادس مع ا٣بامس  الف السادس يدؿ علی خ
، ك ُب التوضیح  2135‘‘اف عنده طعاـ ٟبس فلیذىب بسادسكاف تقديره من  كا٣بامس داللة عقلیة اك  
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ر جاء بثالثة( ام من اصحاب الصفة ك ا٭با قاؿ ك)ك اف ابا ب 2136لمة اك للتنويع، ك قیل لالباحةك
لم ك كنا جاء ك فیما بعد ك انطلق النيب صلی ا علیو ك سلم الف اجملئ ىو ا٤بشي القريب من ا٤بتىه

)فهو انا ك ايب ك امي( ضمّب ىو للشاف ك ما بعده  2137االنطالؽ ىو البعید منو )قاؿ( ام عبد الرٞبن
ُب الدار اك ُب اىلو مفسرة لو، ك قولو انا مبتدا مع ما عطف علیو ك خربه ٧بذكؼ يدؿ علیو السیاؽ ٫بو 

وف عنده طعامهم ك اـ عبد الرٞبن ىي اـ ركماف ك كك ا٤بقصود منو بیاف اف ُب منزلو ىٔوالء فال بد اف ي
الـ ايب عثماف النهدم الراكم )ىل قاؿ( عبد الرٞبن ك، ك قیل كعلة، قولو )ك ال ادرم(  2138ا٠بها زينب

ر ام كر( ك ُب ركاية ك بْب ايب بكتنا ك بیت ايب بر )امراٌب ك خادـ( معطوفاف علی انا )بْب بیكبن ايب ب
ل العشاء كر )تعشی( ام ا كر ام ٚبدـ تارة لنا ك تارة اليب بكمشَبؾ خدمتها بْب بیتنا ك بیت ايب ب

سر العْب علی صیغة كالعشاء( ب تً یى لِّ ل قبل الزكاؿ يسمی غداء ك ما بعده عشاء )صي كبفتح العْب ك اال 
ر ك ُب ركاية ٍب كل ك الصالة )ٍب رجع( ام ابو بكك ىذا ىو الفرؽ بْب اال  اجملهوؿ ك ىي صالة العشاء

عس نحتی  2139ع ام ادی النافلة، قولو حتی تعشی النيب صلی ا علیو ك سلم، ك ُب ركاية مسلمكر 
 ا صلی ا علیو ك سلم ك ىو النـو ا٣بفیف، رسوؿ 

٠بها زينب من بِب فراس )ضیفك( الضیف اسم ر )فقالت لو امراتو( اـ ركماف اكقولو )فجاء( ام ابو ب
اف كالزكر، قولو )قد عرضوا( اما بصیغة ا٤بعلـو اك اجملهوؿ فعلی االكؿ  كثّب  كجنس يطلق علی القلیل ك ال
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ىو عبد الرٞبن بن ايب بكر الصديق ككاف ا٠بو ُب ا١باىلیة عبد العزی فسماه رسوؿ ا صلی  :عبد الرٞبن  2137

ا علیو كسلم عبد الرٞبن، امو اـ ركماف بنت عبد دٮباف، ك ىو اخو عائشة البیها ك امها، كاف اسن كلد 
میال من مكة ٗبوضع يقاؿ لو ا٢ببش، فنقلتو  ايب بكر، سكن ا٤بدينو، توُب ٗبكة ُب نومة نامها علی اثِب عشر

]معرفة  .عائشة الی مكة ُب امرة معاكية سنة ثالث ك ٟبسْب ك قیل ٟبس ك ٟبسْب ك قیل ست ك ٟبسْب
 [ 1815: 4الصحابة اليب نعیم 

يب ىي اـ ركماف بنت عامر الكنانیة امراة ايب بكر الصديق، ك ىي اـ عائشة ك عبد الرٞبن كلدم ا :اـ ركماف  2138
توفیت ُب حیاة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم سنة ست من ا٥بجرة ك قیل سنة اربع ك قیل  .بكر الصديق

كرم عن النيب صلی ا علیو كسلم  .سنة ٟبس، فنزؿ رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ُب قربىا ك استغفر ٥با
ك كانت قبل ايب بكر ٙبت عبد  .ركماف انو قاؿ: من سره اف ينظر الی امراة من ا٢بور العْب فلینظر الی اـ

ا بن ا٢بارث، فولدت لو الطفیل ك توُب عنها فخلف علیها ابو بكر فولدت لو عائشة ك عبد الرٞبن، فهما 
 [ 320: 7]اسد الغابة  .اخواف الطفیل المو

 2057، رقم ا٢بديث: 1627: 3صحیح مسلم   2139
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ا٤بعنی عرض اىل البیت الطعاـ علیهم فابوا ك علی الثا٘ب عرضوا ام عرض الطعاـ علی االضیاؼ فهو 

( ام اختفیت خوفا من ايب )فقاؿ يا غنثر(  من باب القلب ٫بو عرضت ا٢بوض علی الناقة )فاختباتي
، ك قیل الذباب 2142، ك قیل ا١باىل2141مخ، ك قیل الثقیل الو 2140د٘ب معناه يا لئیم ك يا’’

ع ك ىو قطع االنف ك االذف ك الشفة ك ٫بوىا ك ىو باالنف ام دعا با١بدى ’’)فجدع(  2143‘‘األزرؽ
وف ىذا ا٣بطاب لالضیاؼ كم( ٰبتمل اف يكىنیئا ل لوا الك)ك قاؿ   2144‘‘اخص، ك قیل معناه السب

ر اف ابنو فرطو ُب حق االضیاؼ احفظ ك غضب علیو ك ٤با تبْب لو انو من كالنو ٤با توىم ابو ب
وف كاالضیاؼ هبم يقولو ك دعا علیهم، ك قیل خرب ال دعاء ام ٓب تتهنوا بو ُب كقتو، ك ٰبتمل اف ي

لمة ك٤بصادر اللٍب كجب حذؼ عاملو ٠باعنا تقديره ال ىناؾ ا ك  الىلة ال الضیافو ك ىنیئا من ا خطابا
ال للنفي )ك اٙب ا( ٝبع ٲبْب حذفت نونو للتخفیف ك ىو مبتدا ٧بذكؼ تقديره قسمي ك الظاىر انو 

ما ىي( ام االطعمة علی كا( ام زاد )ك صارت( ك الضمّب لالطعمة )فاذا ىي  بى  رى اٌل قوؿ عبد الرٞبن )اً 
ل )يا اخت بِب فراس( ام احداىم الاها من بِب فراس )ما ىذا( استفهامیة )قالت كنقص باال حا٥با ٓب ت

یده، ك قیل نافیة ا٠بها ٧بذكؼ ام ال شئ غّب ما اقوؿ كال زائد جئ هبا قبل القسم لتا ’’ال ك قرة عیِب( 
باردة  حالفر اقر ا عینو ام ابرد دمعو الف دمعة  2146ك الواك للقسم قاؿ االصمعي 2145ك ىو قرة عیِب

ر االصمعي من اف دمعة الفرح باردة  ك دمعة ا٢بزف كما ذ كك دمعة ا٢بزف حارة، ك قاؿ ابو العباس لیس  
قاؿ ك قرة  2147ل دمع حار قالوا ك معنی قو٥بم ىو قرة عیِب ا٭با يريدكف ىو رضا نفسيكحارة قاؿ بل  

لوف منو كر علیو فیا كمع اىل العسالعْب ناقة تٔوخذ من ا٤بغنم قبل اف يقسم فیطبخ ٢بمها ك يصنع فیجت
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بن قريب، ابو سعید االصمعي ككاف صاحب لغة ك ٫بو ك اماما ُب االخبار ك  كىو عبد ا٤بل :االصمعي  2146

عبید  النوادر ك ا٤بلح ك الغرائب، ٠بع مسعر بن كداـ ك ا٢بمادين ك شعبة بن ا٢بجاج كغّبىم، كركی عنو ابو
 [ 171: 3]كفیات االعیاف  .القاسم بن سالـ ك ابو الفضل الرياشي ك ابو حاًب السجستا٘ب ك غّبىم

 303: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   2147
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معناه  كتاب الفاخر قاؿ ابو عمر كا٭با دعت لو بالفرح ك الغنیمة ك ُب  كاف من ىذا فكقبل القسمة فاف  
، ك قیل يعرب هبا عن ا٤بسرة ك رٔكية ما ٰببو 2148‘‘اناـ ا عینك ا٤بعنی صادؼ سركرا اذىب سهرة فناـ

، ك 2150‘‘نها النيب صلی ا علیو ك سلم فاقسمت بوك قاؿ الداكدم ارادت بقرة عی’’، 2149اإلنساف
وف فیو تعظیم غّب ا بل ىو كفیو جواز القسم بغّب اسم ا، كا١بواب عنو انو لیس حلفا شرعیا حتی ي

الـ ك ىو جائز ك مثل ىذا صدر من النيب صلی ا علیو ك سلم ٫بو ك افلح كید الكحلف لغوم فیو تا 
ات لسانو صلی ا علیو ك سلم فال يناسب بشانو صلی  علیو كسلم الف ك ابیو كما قیل انو من فلت

اف ذلك( ام ٲبینو ك كلمات الشرؾ شنیع جدا فاحفظو )كسبقیة اللساف منو صلی ا علیو ك سلم الی  
 ىو قولو ال اطعمو )ٍب ٞبلها( ام االطعمة 

ل رجل كام جاءكا الی ا٤بدينة فجعل  قولو )عقد( ام عقد مصا٢بة، قولو  )ففرقنا( بالقاؼ من التفريق 
فنا بالعْب ام جعلنا عرفاء نقباء علی قومهم، ك ُب بعض فعرٌ  2151مع اثِب عشر فرقة، ك ُب ركاية مسلم

ما قاؿ( شك من ايب عثماف ك ضمّب قاؿ كالركايات فقرينا من القری ٗبعنی الضیافة ك ا٤باؿ كاحدا )ك  
 ذب احتیاطنا منو.كسو من عهدة الر ك هبذا ٚبلص نفكالی عبد الرٞبن بن ايب ب

اة، ك فیو فضیلة االيثار ك ا٤بواساة، ك فیو تقسیم كر ما يستنبط منو: فیو اف ُب ا٤باؿ حقوقنا سوی الز كذ 
اف ُب داره من ٱبدـ الضیف، ك فیو لزـك كل عند الرئیس اذا  كثركا، ك فیو استحباب اال كاالضیاؼ اذا  

اياتو صلی ا علیو ك سلم قد تظهر علی يد امتو فهي معجزة خدمة الضیف علی اىل البیت، ك فیو اف 
ما ىو مذىب اىل السنة، ك فیو جواز االختفاء من  الوالد كرامة  كرامة المتو، ك فیو اثبات الكللنيب ك  

اذا خیف منو علی تقصّب منو، ك فیو ترؾ ا١بماعة لعذر، ك فیو جواز ادخار الطعاـ لغدو، ك فیو اف 
اف اذف لو كل الضیف ُب غیبة صاحبو اذا  ك ركايتو ٯبب اف ينبو بو، ك فیو  اباحة ا الراكم اذا شك ُب

 ار الصديق ُب كالن

                                       
 100: 5عمدة القارم    2148
شرح السیوطي علی مسلم  ، 599: 6فتح البارم البن حجر  ، 19: 14شرح النوكم علی مسلم انظر:   2149

 303: 6ضیح لشرح ا١بامع الصحیح التو  ، 106: 5
: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  ، 20: 14شرح النوكم علی مسلم  ، 100: 5عمدة القارم انظر:    2150

304 
 2057، رقم ا٢بديث: 1627: 3صحیح مسلم   2151
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 كتاب األذان
 باب بدء األذان

كقولو عز كجل: )كإذا ناديتم إٔب الصالة اٚبذكىا ىزؤا كلعبا ذلك بأاهم قـو ال يعقلوف( ، كقولو }إذا 
 نودم للصالة من يـو ا١بمعة{

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 بسم ا الرٞبن الرحیم

 تابي االذافك
مصدر من التاذين   2153ما قاؿ تعالی ﴿ك اذاف من ا ك رسولو﴾ك 2152اعلم اف  االذاف لغة: االعالـ

الـ مصدراف قیاسیاف، ك شرعنا: اعالـ ٨بصوص كالما، فاالذاف ك الكلیما ك  كت لمكلم يكما ُب  ك
 ك ىو مع قلة الفاظو مشتمل علی مسائل العقیدة فافهم. 2154بالفاظو ٨بصوصة ُب اكقات ٨بصوصة

 باب بدء االذاف
تاب )ك قوؿ ا عز ك جل( اما با١بر عطف كك ىذا مثل بدء الوحي ك قد مر البحث فیو ُب اكؿ ال

لی بدء االذاف، ك اما بالرفع علی انو مبتدا ك قولو: اذا نايتم الی اخره خربه، ك اما خربه مقدر مقدما ع
اف علی صورة كتقديره ك فیو قوؿ ا، ك قد قلنا اف غرض ا٤بٔولف من ايراد االية تعلیل للَبٝبة سواء  

تاب ال با٤بناـ كذاف بنص الالتعلیل اك علی صورة العطف ففي االية االكلی اشارة اف ثبوت بدء اال
ر النسفي ُب تفسّبه اراد هبذا النداء ككحده، االية االكلی ُب سورة ا٤بائدة ك الثانیة ُب سورة ا١بمعة ذ 

اختلفوا ُب ىذا فمنهم من قاؿ اف االذاف  ’’، ك ُب العیِب 2155االذاف عند قعود االماـ  علی ا٤بنرب للخطبة
﴿ك اذف ُب الناس   2157اذاف ابراىیم علیو السالـ ُب ا٢بج ، ك قیل انو اخذ من2156اف كحیا ال مناماك

                                       
 416: 1تفسّب غريب ما ُب الصحیحْب   2152
 3: 9سورة التوبة   2153
 240: 1شرح ا٥بداية  العناية ، 102: 5عمدة القارم انظر:   2154
 482: 3تفسّب النسفي ، 308: 9تفسّب الثعليب  ، 380: 23تفسّب الطربم انظر:   2155
 78: 2فتح البارم البن حجر  ،117: 1قوت ا٤بغتذم انظر:   2156
 79: 2فتح البارم البن حجر  ،1094: 1شرح ابن ماجو ٤بغلطائي انظر:   2157
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قاؿ فاذفى رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم، ك قیل  2158ل ضامرو ياتْب﴾كبا٢بج ياتوؾ رجاال ك علی  
ثركف علی انو برٔكيا عبد ا بن كك اال  2159نزؿ جربيل علیو السالـ علی النيب صلی ا علیو ك سلم

  .2162‘‘شاء ا تعالیعلی ما ٯبئ ان 2161ك غّبه 2160زيد
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عمراف بن میسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا خالد ا٢بذاء، عن أيب قالبة، عن أنس بن  - 603
فأمر بالؿ أف يشفع األذاف، كأف يوتر »فذكركا الیهود كالنصارل  مالك، قاؿ: ذكركا النار كالناقوس،

 «اإلقامة
حدثنا ٧بمود بن غیالف، قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أخربنا ابن جريج، قاؿ: أخرب٘ب نافع،  - 604

أف ابن عمر، كاف يقوؿ: كاف ا٤بسلموف حْب قدموا ا٤بدينة ٯبتمعوف فیتحینوف الصالة لیس ينادل ٥با، 
، كقاؿ بعضهم: بل بوقا مثل اٚبذكا ناقوسا مثل ناقوس النصارلموا يوما ُب ذلك، فقاؿ بعضهم: فتكل

يا »قرف الیهود، فقاؿ عمر: أكال تبعثوف رجال ينادم بالصالة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 «بالؿ قم فناد بالصالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ركا الیهود ك كقولو )كالناقوس( ك ىو ا٣بشبة الطويلة اللٍب يضربو النصاری الكقات الصلوات )فذ 

ك عبد الوارث اختصر ىذا ا٢بديث، ك ُب ركاية ركح بن عطاء عن خالد ’’النصاری( قاؿ ا٢بافظ العیِب 
ظو فقالوا: لو اٚبذنا ناقوسنا فقاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ذاؾ للنصاری، عن ايب الشیخ ك لف

اف ُب كانو  كفقالوا لو اٚبذنا بوقنا فقاؿ ذاؾ للیهود، فقالوا لو رفعنا نارن فقاؿ ذاؾ للمجوس، فعلی ىذا  
فهذا لف نشر  ركا الیهود ك النصاری ك اجملوسكركا النار ك الناقوس ك البوؽ فذ كركاية عبد الوارث، كذ 

                                       
 27: 22سورة ا٢بج   2158
 78: 2ر فتح البارم البن حج  2159
ىو عبد ا بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربو، ابو ٧بمد بدرم عقيب، لو ك البیو صحبة، ركی  :عبد ا بن زيد  2160

؛  عنو ابنو ٧بمد بن عبد ا ك سعید بن ا٤بسیب، ك عبد الرٞبن بن ايب لیلی ك ابو بكر بن عمرك بن حـز
 .ْب، ك صلی علیو عثماف بن عفاف رضی ا عنوتوُب با٤بدينة سنة اثنتْب ك ثالثْب ك ىو ابن اربع ك ست

 [ 1653: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم 
 367: 1االستذكار  ، 230: 2شرح البخارم البن بطاؿ  ،151: 1معآب السنن انظر:   2161
 102: 5عمدة القارم   2162
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الـ العیِب ك، الی ىذا انتهی ا 2163‘‘غّب مرتب الف الناقوس للنصاری ك البوؽ للیهود ك النار للمجوس
انوا كاف بامر النيب صلی ا علیو ك سلم بالال الاهم  كمر بالؿ( ك فیو ا٤بطابقة للَبٝبة الف بدء االذاف  )فاي 

الصالة الصالة يدؿ علیو حديث انس ركاه ابو قبل ذلك يصلوف ُب اكقات الصالة با٤بناداة ُب الطرؽ 
انت الصالة اذا حضرت علی عهد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم سعی رجل كالشیخ ابن حباف قاؿ  

ُب الطريق فینادم الصالة الصالة فاشتد ذلك علی الناس فقالوا لو اٚبذنا ناقوسنا فقاؿ رسوؿ  صلی 
رتو انفنا، ك ا٭با اتی بصیغة اجملهوؿ ك، ك ىو الذم ذ 2164ا٢بديثا علیو ك سلم ذاؾ للنصاری الی اخر 

نو ابصر فعل بالؿ ُب االذاف ك االقامة فاحتاط ُب االسناد الیو صلی ا كالف انسنا ٓب يشاىد امر النيب ل
 .مر ال يلیق من غّبة صاحب الشرعن ىذا االكعلیو ك سلم ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: األذان مثنى مثنى

حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، عن ٠باؾ بن عطیة، عن أيوب، عن أيب  - 605
 «أمر بالؿ أف يشفع األذاف، كأف يوتر اإلقامة، إال اإلقامة»قالبة، عن أنس، قاؿ: 

حدثنا ٧بمد ىو ابن سالـ، قاؿ: أخربنا عبد الوىاب الثقفي، قاؿ: أخربنا خالد ا٢بذاء، عن  - 606
ذكركا أف يعلموا كقت الصالة بشيء »قاؿ: « ٤با كثر الناس»أيب قالبة، عن أنس بن مالك، قاؿ: 

 «قامةيعرفونو، فذكركا أف يوركا نارا، أك يضربوا ناقوسا فأمر بالؿ أف يشفع األذاف، كأف يوتر اإل
 باب: اإلقامة واحدة، إال قولو قد قامت الصالة

حدثنا علي بن عبد ا، حدثنا إ٠باعیل بن إبراىیم، حدثنا خالد، عن أيب قالبة، عن أنس بن  - 607
إال »قاؿ إ٠باعیل: فذكرت أليوب، فقاؿ: « أمر بالؿ أف يشفع األذاف، كأف يوتر اإلقامة»مالك، قاؿ: 

 «اإلقامة
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

لمات االقامة فرادی، كلمات االذاف مثناة ك بكظاىره اف ياٌب ب’’قولو )اف يشفع االذاف ك يوتر االقامة( 
لمة باثبات الَبجیع  كتسع عشرة  لمات االذاف كك ىذا مذىب الشافعي ك اٞبد، فمذىب الشافعي اف  

                                       
 80: 2فتح البارم البن حجر  ، 102: 5عمدة القارم انظر:   2163
، رقم ا٢بديث: 121: 6ا٤بعجم االكسط  ، 369، رقم ا٢بديث: 191: 1 صحیح ابن خزٲبةانظر:   2164

5984  
ىو ضعیف كقد كثقو ابن عدم]٦بمع الزكائد كمنبع ُب اسناد ىذا ا٢بديث رىكح بن عطاء ك حكم ا٢بديث:  

 [ 198: 4الفوائد 
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لمة االقامة ك كرير  كك ىو اف ٚبفض صوتك بالشهادتْب مرة  ك ترفع اخری، ك االقامة احدی عشرة بت
ك عندنا  2165‘‘بّب ُب اكلو ك جعلو مثنی ك جعل االقامة عشرةكاثبات الَبجیع، ك اسقط مالك تربیع الت

 2168ك ابو داكد 2167ك الَبمذم 2166ما ركاه اٞبدكلمة  كلمة ك االقامة سبع عشرة  كاالذاف ٟبس عشرة  
اف النيب صلی ا علیو ك سلم  2172عن ايب ٧بذكرة 2171ك ابن ماجو 2170ك الدارمي 2169ك النسائي

لمة فیعلم منو اف االقامة ايضا مثنی مثنی، ك ركی كلمة ك االقامةى سبع عشرة  كعلمو االذاف تسع عشرة  
اف ثوباف ئوذف مثنی مثنی ك يقیم مثنی كك   2173 االقامةٌِب ثػى اف يػي كوع  كالطحاكم اف سلمة بن اال 

فیعلم من  2175، ك ركی ٦باىد ُب االقامة مرة كاحدة شئ احدثو االمراء ك اف االصل التثنیة2174مثنی
لمات االقامة ايضا مثناة، ك ا١بواب عن ا٢بديث: اف حديث بالؿ حْب بدء كىذه االحاديث اف  

فعلم اف حديث بالؿ منسوخ ٕبديث ايب ٧بذكرة  االذاف ك حديث  ايب ٧بذكرة عاـ حنْب ك بینهما مدة
ك الدلیل علی نسخو قوؿ علي رضي ا تعالٰی عنو انو مر ٗبؤذف اكتر االقامة فقاؿ لو اشفعها ال اـ 

ك ا١بواب عن حديث ايب ٧بذكرة ’’رتو انفنا، كوع ك ثوباف الذم ذ كذا فعل سلمة بن اال ك، ك  2176لك
رره فظن ابو ٧بذكرة انو ترجیع ك انو ُب اصل كجل التعلیم فاف الكُب الَبجیع اف حديث ايب ٧بذكرة  

رسوؿ  صلی ا علیو ك  يم االذاف ك ركی الطربا٘ب ُب معجمو االكسط عن ايب ٧بذكرة انو قاؿ القىی على 
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ضرة رسوؿ  صلی ا علیو ك ٕبر فیو ترجیعا ك اذاف بالؿ كٓب يذ  2177سلم االذاف حرفنا حرفنا الی اخره
ك ايضا اذاف ا٤بلك  النازؿ بال ترجیع ك ما يدؿ علی  2178‘‘ر بال ترجیعكعده ُب خالفة ايب بسلم ك ب

، حدثنا ٧بمد بن 2180ك النسائي 2179اف علی طريق التعلیم ما ركاه ابن ماجوكاف حديث ايب ٧بذكرة  
يب ٧بذكرة ابن جريج اخرب٘ب عبد العزيز بن عبد ا٤بلك بن ا نبانابشار ك ٧بمد بن ٰبیی قاال ثنا ابو عاصم ا

اف يتیما ُب حجر ايب ٧بذكرة بن معّب ا٠بو اكس، ك قیل ٠بر حْب جهزه الی كّبيز ك  عن عبد ا بن ٧بيى 
الشاـ فقلت اليب ٧بذكرة ام عم ا٘ب خارج الی الشاـ ك ا٘ب اسالك عن تاذينك فاخرب٘ب اف ابا ٧بذكرة 

 علیو ك سلم بالصالة عند رسوؿ نا ببعض الطريق فاذف مٔوذف رسوؿ  صلی اكقاؿ خرجت ُب نفر ف
یو اهزء فسمع رسوؿ  كبوف فصرخنا ٫بكذف ك ٫بن عنو متن صلی ا علیو ك سلم فسمعنا صوت ا٤بؤ 

م الذم ٠بعت صوتو فاشارى إب القـو  كصلی ا علیو ك سلم فارسل الینا قوما فاقعدكنا بْب يديو فقاؿ اي
من رسوؿ   یٌ ره الى كاؿ ٕب قم فاذف فقمت ك ال شئ ا لهم ك حبسِب ك قكلهم ك صدقوا فارسل  ك

 صلی ا علیو ك سلم ك ال ٩با يامر٘ب بو فقمت بْب يدم رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم فالقىی عليٌ 
رب اشهد كرب ا ا كرب ا ا كرب ا ا كرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم التاذين ىو بنفسو فقاؿ قل: ا ا 

ا رسوؿ  فقاؿ ٕب  اف ال الو اال ا رسوؿ  اشهد اف ٧بمدن ا اشهد اف ال الو اال ا اشهد اف ٧بمدن
ا  ا رسوؿ  اشهد اف ٧بمدن ارفع صوتك اشهد اف ال الو اال ا اشهد اف ال الو اال ا اشهد اف ٧بمدن

رب ال كرب ا ا كرسوؿ  حي علی الصالة حي  علی الصالة حي علی الفالح حي علی الفالح ا ا 
ة فیها شئ من فضة ٍب كضع يده علی ناصیة ايب رٌ الو اال ا، ٍب دعا٘ب حْب قضیت التاذين فاعطا٘ب صي 

بده ٍب بلغت يد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم سرة كثديیو ٍب علی   ٍب علیىا علی كجهو رم ٧بذكرة ٍب امى 
رؾ ا لك ك بارؾ علیك فقلت يا رسوؿ  صلی ايب ٧بذكرة ٍب قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم با

اف لرسوؿ  صلی ا علیو كل شئ  كا علیو ك سلم امرتِب بالتاذين ٗبكة قاؿ نعم قد امرتك فذىب  
لو ٧ببة للرسوؿ صلی ا علیو ك سلم فقدمت علي عتاب بن اسید كراىیة، ك عاد ذلك  كك سلم من  
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ٗبكة فاذنت معو بالصالة عن امر رسوؿ  صلی ا علیو ك  عامل رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم
 ّبيز انتهی.سلم قاؿ ك اخرب٘ب بذلك من ادرؾ ابا ٧بذكرة علی ما اخرب٘ب عبد ا بن ٧بي 

ك ىذا يدؿ علی انو ترجیعو للتعلیم الف التوحید غّب راسخ ُب قلبو فخفض بالشهادتْب فقاؿ لو رسوؿ 
لمات االذاف ٟبس كع من صوتك فلما سقط الَبجیع من البْب بقیت   صلی ا علیو ك سلم ارف

لمات ُب كلمتْب بنفسْب ك معنی االيتار فیو ايراد الكعشرة، ك قیل معنی الشفع ُب حديث بالؿ ايراد ال
ما سیاٌب ُب ركاية ايوب كرب  اربع مرات ُب نفس ك يرد علیو ركاية اال االقامة  كنفس مثل اف يقوؿ ا ا 

ذلك، ك اجیب عنو: اف قولو اال االقامة لیس كوف قد قامت الصالة ُب نفسْب ك لیس  كنو اف تفیلـز م
لماهتا ام ال فرؽ بینهما ُب كالـ ك ىواالٙباد بْب  كاستثناء من االيتار بل ىو مستثننی من مفهـو ال

جا من ايوب ك وف مدر كلمات اال االقامة فااها زائدة ُب االقامة ك لیست ُب االذاف، ك ٰبتمل اف يكال
، قاؿ الشیخ ابن ا٥بماـ ادعی 2181ا اعلم، ك ركی الطحاكم عن بالؿ التثنیة ُب االقامة ايضا

، ك قاؿ ُب فیض البارم ك ٓب اجده 2182الطحاكم التواتر ُب تثنیة االقامة عن بالؿ رضي ا تعالٰی عنو
  .2183ُب معا٘ب االثار ك لعلو ُب تصنیف اخر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب فضل التأذين

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة: أف  - 608
یطاف، كلو ضراط، حٌب ال يسمع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " إذا نودم للصالة أدبر الش

التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حٌب إذا ثوب بالصالة أدبر، حٌب إذا قضى التثويب أقبل، حٌب ٱبطر 
 بْب ا٤برء كنفسو، يقوؿ: اذكر كذا، اذكر كذا، ٤با ٓب يكن يذكر حٌب يظل الرجل ال يدرم كم صلى "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
راط( ٝبلة ا٠بیة كقعت حاال من الشیطاف، ك الضراط ريح ٱبرج من الدبر مع الصوت ك قولو )لو ضي 

، 2184ن ٞبلو علی ظاىره النو جسم منفذ يصح منو خركج الريحكالقاضي عیاض ٲب [ قاؿيزټترٝبتو ]
ٛبثیل ٢باؿ الشیطاف عند ىركبو من ٠باع االذاف ٕباؿ من خىوفىو امر عظیم ك ’’یِب: ك قاؿ ا٢بافظ الع

اعَباه خطب جسیم حق ٓب يزؿ ٰبصل لو الضراط من شدة ما ىو فیها الف الواقع ُب شدة عظیمة من 
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خوؼ ك غّبه تسَبخي مفاصلو ك ال يقدر علی اف ٲبلك نفسو  فینتفخ منو ٣بركج البوؿ ك الغائط، ك ٤با  
اف الشیطاف لعنو ا يعَبيو شدة عظیمة ك داىیة جسیمة عند النداء الی الصالة فیهرب حتی ال ك

ماؿ كيسمع التاذين شبو حالو ٕباؿ ذلك الرجل ك اثبت لو علی كجو االدعاء الضراط الذم ينشا من  
تو. فییكعرؼ  ن ٓب تكوف لو ريح النو ركح ك لكن ٯبوز اف يكا٣بوؼ الشديد، ك ُب ا٢بقیقة ٜبو ضراط ك ل

یف يهرب من االذاف ك ال يهرب من قراءة القراف ك ىي افضل من االذاف؟ قلت: ا٭با يهرب كفاف قلت:  
من االذاف حتی ال يشهد ٗبا ٠بعو اذا استشهد يـو القیامة النو جاء ُب ا٢بديث ال يسمع مدی صوت 

ا شئ اك ىو داخل ُب ا٤بٔوذف جن ك ال انس ك ال شئ اال يشهد لو يـو القیامة ك الشیطاف ايض
2185‘‘ا١بن

 ۔
( اما صیغة معلـو اك ٦بهوؿ علی االكؿ فاعلها ضمّب ا٤بٔوذف، ك علی الثا٘ب النداء قولو )فاذا قضي النداءى 

ك معنی التثويب ’’وب( ك ىو االقامة نائب الفاعل ك القضاء ٤بعافو ك ىهنا الفراغ اك االنتهاء )حتی اذا ثي 
بوقوعو، ك اصلو اف يلوح الرجل لصاحبو بثوبو فیدير عند امر يرىقو  ُب االصل اعالـ بالشئ ك االنذار

ك ا٭با ٠بیت االقامة تثويبا النو  2186‘‘ل اعالـ ٯبهر بو صوتكثراستعمالو ُب  كمن خوؼ اك عدك ٍب  
  2188، ك قیل انو عاد الی ما يشبو االذاف2187ذا اذا عاد الیوكعود الی النداء من ثاب الی  

سر ك ٠بعناه كسرىا، قاؿ عیاض ضبطناه من ا٤بتقْب بالكبضم الطاء ك  ’’سو( ر بْب ا٤برء ك نف)حتی ٱبطً 
، ك معناه يوسوس من قو٥بم خطر الفحل بذنبو اذا 2189سر ك الوجوكثر الركاة بالضم قاؿ ك الكمن ا 

شغلو عما ىو بینو ك بْب قلبو فیي  ركو يضرب بو فخذيو، ك اما الضم فمن ا٤بركر ام يدنو منو فیمحٌر 
 2191یل فیحوؿ بْب ا٤برء ك بْب ما يريد من نفسو من اقبالو علی صالتو ك اخالصو، ك ق2190‘‘فیو

، ك ركم يضل ك يضل من الضالؿ ك االضالؿ 2192الرجل( ام يصّب، ك قیل يبقی ك يدـك لم )حتی يظى 
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م عدد كم صلی ك  كك علی الثا٘ب ضالؿ الشیطاف الرجل عن درايتو انو   2193فعلی االكؿ ٗبعنی ا٢بّبة
 .2194عاتوكر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب رفع الصوت بالنداء
 «أذف أذانا ٠بحا كإال فاعتزلنا»كقاؿ عمر بن عبد العزيز: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام ىذا باب ُب بیاف ثواب رفع مٔوذف الصوت باالذاف )اذف اذانا ٠بحنا( ام ، باب رفع الصوت بالنداء

اف مغمضا كالمو ك  كن فصیحا ُب  كوف ىذا الرجل ٓب يكك ٰبتمل اف ي’’سهالن بال نغمات ك تطريب، 
شیبة ك كصلو عن ايب ا٢بسن اف مٔوذنا  ن ايبٔويد االكؿ ما ركاه ابك ي 2195‘‘فامره بالسماحة ُب االذاف

ا ك اال فاعتزً ب ُب اذانو فقاؿ لو عمر بن عبد العزيز اذف اذاننا ٠بٍ اذف فطرٌ  ام اترؾ منصب  2196نالٍ حن
  .االذاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن عبد الرٞبن بن عبد ا بن عبد الرٞبن بن  - 609

أيب صعصعة األنصارم ٍب ا٤باز٘ب، عن أبیو، أنو أخربه أف أبا سعید ا٣بدرم، قاؿ لو: إ٘ب أراؾ ٙبب الغنم 
ال يسمع مدل »بالصالة فارفع صوتك بالنداء، فإنو:  كالبادية، فإذا كنت ُب غنمك، أك باديتك، فأذنت

، قاؿ أبو سعید: ٠بعتو من رسوؿ ا « صوت ا٤بؤذف، جن كال إنس كال شيء، إال شهد لو يـو القیامة
 صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
لمة اك اما للشك اك ك)قاؿ لو( ام لعبد ا بن عبد الرٞبن )ك البادية( ام الجل الغنم )اك باديتك(  

ما يشهد لو االكلوف يشهد لو اخر ما ينتهي الیو صوتو كا٤بٔوذف( ام غاية صوتو ام   ی صوتً دى للتنويع )مى 
ٗبن يصح منو الشهادة ٩بن يسمع   ، قیل ىذا ٨بصوص2197ىذا تعمیم بعد التخصیص’’)ك ال شئ( 

                                       
 134: 1ا٤بنتقی شرح ا٤بوطا   2193
 200: 2طرح التثريب ُب شرح التقريب   2194
 114: 5عمدة القارم   2195
 2375، رقم ا٢بديث: 207: 1مصنف ابن ايب شیبة   2196
 54: 2نیل االكطار   2197
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، ك قیل عاـ حتی يعم ا١بمادات 2198ل ما يسمع من ا٢بیوانات دكف ا١بماداتكا٤بالئكة، ك قیل  ك
 ، قولو )٠بعتو( ام قولو ك ىو فانو ال يسمع الی اخره.2199‘‘ايضا

ُب  ثر من يشهد لو، ك فیو العزلة من الناس خصوصناكك ُب ا٢بديث استحباب رفع الصوت باالذاف لی 
اياـ الفًب، ك فیو اٚباذ الغنم ك ا٤بقاـ بالبادية، ك فیو اف اذاف  ا٤بفرد مندكب، ك فیو اف بعض ا٣بلق 

 يشهد لبعض، ك فیو اف ا١بن تسمع اصوات بِب ادـ.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب ما يحقن باألذان من الدماء
حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل بن جعفر، عن ٞبید، عن أنس بن مالك: أف النيب  - 610

صلى ا علیو كسلم كاف إذا غزا بنا قوما، ٓب يكن يغزك بنا حٌب يصبح كينظر، فإف ٠بع أذانا كف 
خرجنا إٔب خیرب، فانتهینا إلیهم لیال، فلما أصبح كٓب عنهم، كإف ٓب يسمع أذانا أغار علیهم، قاؿ: ف

يسمع أذانا ركب، كركبت خلف أيب طلحة، كإف قدمي لتمس قدـ النيب صلى ا علیو كسلم، قاؿ: 
فخرجوا إلینا ٗبكاتلهم كمساحیهم، فلما رأكا النيب صلى ا علیو كسلم، قالوا: ٧بمد كا، ٧بمد 

ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " ا أكرب، ا أكرب، خربت خیرب، إنا  كا٣بمیس، قاؿ: فلما رآىم رسوؿ
 إذا نزلنا بساحة قـو }فساء صباح ا٤بنذرين{

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ءماقن باالذاف من الدِّ باب ما ٰبي 

ام ما ٲبنع بسبب االذاف من الدماء ك ا٢بقن لغة ا٢ببس ك منو ا٢باقن النو ٰببس بولو اك ’’
 ،ْبك، قیل ىو جلد للمسا 2201تل ك ىو القفة ام الزنبیلكلهم( ٝبع مً اتً ك، قولو )ٗبى 2200‘‘غائطو

ا٤بساحي ٝبع [ ك ۍركك ټالقوصرة ك ترٝبتو ][ ك قیل ىو مډكګٯبمعوف فیو الصدقات ك ترٝبتو ]
ودالو[ ك قد مر البحث ُب ك، قیل ترٝبتو ]بیل[ ك قیل ]2202ة ك ىي اجملرفة اال ااها من ا٢بديدمسحا

 .ر من الفخذ فلیطالع ٜبوكب ما يذ ىذا ا٢بديث ُب با

                                       
 133: 1طا ا٤بنتقی شرح ا٤بو   2198
فتح البارم البن حجر  ، 92: 4شرح النوكم علی مسلم  ، 257: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم انظر:   2199

 68: 1تنوير ا٢بوالك شرح موطا مالك  ، 88: 2
 115: 5عمدة القارم   2200
 116: 5عمدة القارم  ، 335: 1مشارؽ االنوار على صحاح االثار انظر:   2201
 349: 2ث ك االثر النهاية ُب غريب ا٢بدي  2202
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
  قول إذا سمع المناديباب ما ي

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد اللیثي، عن  - 611
إذا ٠بعتم النداء، فقولوا مثل ما يقوؿ »أيب سعید ا٣بدرم: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «ا٤بؤذف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مفعوؿ مطلق ٦بازنا باعتبار موصوؼ ٧بذكؼ تقديره: فقولوا قوال  مثل ما ’’قولو )مثل ما يقوؿ ا٤بٔوذف( 
يقوؿ ا٤بٔوذف، ك ما مصدرية ام مثل قوؿ ا٤بٔوذف ك االمر لالستحباب ال للوجوب ك ىو اختیار الطحاكم 

ك بو قاؿ مالك ك الشافعي ك اٞبد ك ٝبهور الفقهاء ك عندنا  للوجوب ك بو قاؿ ابن  2203ك النوكم
ك رده  2204‘‘ل عمل حتی القراءة ك السالـككىب من اصحاب مالك ك الظاىرية النو كجب علیو ترؾ  

وف كيعلی اف االمر من غّب قرينة للوجوب ك عن ا٢بلوائي لو اجاب باللساف ك ٓب ٲبش الی ا٤بسجد ال 
وف اٜبا ك ال ٘بب االجابة علی من ال ٘بب علیو الصالة ك كاف ُب ا٤بسجد ك ٓب ٯبب ال يك٦بیبا ك لو  

 .ال ٯبب ايضا علی من ىو ُب الصالة
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ا معاذ بن فضالة، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب، عن ٧بمد بن إبراىیم بن ا٢بارث، قاؿ: حدثن - 612

 حدثِب عیسى بن طلحة، أنو ٠بع معاكية يوما، فقاؿ مثلو، إٔب قولو: كأشهد أف ٧بمدا رسوؿ ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ا رسوؿ ا( قولو الی ٗبعنی مع   :الی قولو ،)فقاؿ مثلو  ما ُب قولو تعالی ﴿ك ال كك اشهد اف ٧بمدن
 لمة الی ٗبعنی الغاية ك الغاية داخلة ٙبت ا٤بغیا.كم، اك  كم﴾ ام مع اموالكلوا اموا٥بم الی اموالكتا 

وؿ ا٤بٔوذف اال ُب ا٢بیعلتْب ك ىذا ٨بتصر، ك حديثو ُب ك يستفاد من ا٢بديث: اف يقوؿ السامع مثل ما يق
ىذا الباب مضطرب ركم عنو مثل ما تقوؿ طائفة ك ىو اف يقوؿ مثل ما يقوؿ ا٤بٔوذف من اكؿ االذاف 

                                       
  88: 4شرح النوكم علی مسلم   2203
 117: 5عمدة القارم   2204
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، ك ركم عنو مثل ما تقوؿ طائفة اخری ك ىو اف يقوؿ مثل ما يقوؿ 2205الی اخره، ركاه الطحاكم
علی الصالة حي علی الفالح فانو يقوؿ فیهما ال حوؿ ك ال قوة اال ل شئ اال ُب قولو حي كا٤بٔوذف ُب  

بّب حدثنا معاذ بن ا٤بثنی قاؿ حدثنا مسدد قاؿ ك، ك ىذه ركاية الطربا٘ب ُب ال2206با ٍب يتم االذاف
رب كرب ا ا كحدثنا ٰبیی عن ٧بمد بن عمرك عن ابیو عن جده قاؿ اذف ا٤بٔوذف عند معاكية فقاؿ ا ا 

رب فقاؿ اشهد اف ال الو اال ا قاؿ اشهد اف ال الو اال ا فقاؿ اشهد اف كرب ا ا كية ا ا قاؿ معاك 
٧بمدا رسوؿ  قاؿ اشهد اف ٧بمدا رسوؿ  فقاؿ حي علی الصالة قاؿ ال حوؿ ك ال قوة اال با 

رب ا كرب قاؿ معاكية ا ا كرب ا ا كفقاؿ حي علی الفالح قاؿ ال حوؿ ك ال قوة اال با، فقاؿ ا ا 
ذا ٠بعت رسوؿ  صلی ا علیو ك كرب فقاؿ: ال إلو إال ا، فقاؿ: ال إلو إال ا ٍب قاؿ ىكا 

 .2207سلم
ك مذىبنا ُب ذلك اف يقوؿ مثل ما يقوؿ ا٤بٔوذف غّب ا٢بیعلتْب ك بو قاؿ الثورم ك ابو يوسف ك ٧بمد ك 

ؿ ُب ا٢بیعلتْب ال حوؿ ك ال قوة اال با، ك احتجوا ٗبا ركاه اٞبد ُب االصح ك مالك ُب ركاية ك يقو 
رب كرب ا ا كمسلم عن عمر بن ا٣بطاب قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا قاؿ ا٤بٔوذف ا ا 

د رب ٍب قاؿ اشهد اف ال الو اال ا فقاؿ اشهد اف ال الو اال ا ٍب قاؿ اشهكرب ا ا كم ا ا كفقاؿ احد 
اف ٧بمدا رسوؿ  فقاؿ اشهد اف ٧بمدا رسوؿ  ٍب قاؿ حي علی الصالة فقاؿ ال حوؿ ك ال قوة اال 

رب ا كرب فقاؿ ا ا كرب ا ا كبا ٍب قاؿ حي علی الفالح فقاؿ ال حوؿ ك ال قوة اال با ٍب قاؿ ا ا 
 .2208دخل ا١بنةرب ٍب قاؿ ال الو اال ا فقاؿ ال الو اال ا من قلبو كا 

                                       
، كتاب الصالة، باب 288: 1، صحیح مسلم881، رقم ا٢بديث: 143: 1شرح معا٘ب االثار انظر:   2205

، رقم ا٢بديث: القوؿ مثل قوؿ ا٤بؤذف ٤بن ٠بعو، ٍب يصلي على النيب صلى ا علیو كسلم ٍب يسأؿ لو الوسیلة
384 

، كتاب الصالة، باب 1:289، صحیح مسلم 884، رقم ا٢بديث: 144: 1شرح معا٘ب االثار انظر:   2206
، رقم القوؿ مثل قوؿ ا٤بؤذف ٤بن ٠بعو، ٍب يصلي على النيب صلى ا علیو كسلم ٍب يسأؿ لو الوسیلة

 385ا٢بديث:
، كتاب ا١بمعة، 8: 2خارم ، صحیح الب731، رقم ا٢بديث: 322: 19ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب انظر:   2207

 914، رقم ا٢بديث:  باب: ٯبیب اإلماـ على ا٤بنرب إذا ٠بع النداء
القوؿ مثل قوؿ ا٤بؤذف ٤بن ٠بعو، ٍب يصلي على النيب صلى كتاب الصالة، باب ،  289: 1صحیح مسلم   2208

 385رقم ا٢بديث: ، ا علیو كسلم ٍب يسأؿ لو الوسیلة
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لبو الف االصل ُب من قلبو ام خالصنا من ق .2211ك الطحاكم 2210ك النسائي 2209ك ركاه ابو داكد
 .القوؿ االخالص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٫بوه  -دثنا كىب بن جرير، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب حدثنا إسحاؽ بن راىويو، قاؿ: ح - 613

ال حوؿ كال قوة إال »قاؿ ٰبٓب: كحدثِب بعض إخواننا، أنو قاؿ: ٤با قاؿ: حي على الصالة، قاؿ:  -
 ، كقاؿ: ىكذا ٠بعنا نبیكم صلى ا علیو كسلم يقوؿ« با

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك فیو نظر، الف الظاىر ’’ك رده بعضهم بقولو  2212رما٘ب ا٤براد بو االكزاعيكقولو )بعض اخواننا( قاؿ ال

انتهی، ك قاؿ العیِب  2213‘‘اف قائل ذلك ٰبیی حدثو بو عن معاكية ك اين عصر االكزاعي كعصر معاكية
عض اخواننا ىو علقمة ك اف ٓب يدرؾ فا٤براد غالبنا احد ابِب علقمة ك ٮبا عبد ا ك ا٤براد من قولو ب’’

)٤با قاؿ حي علی  2214‘‘عمرك ك قولو: قاؿ ٰبیی لیس بتعلیق بل ىو داخل ٙبت اسناد اسحاؽ
تفاء باحدٮبا عن االخری لظهوره )ال حوؿ ك ال قوة اال با( كر حي علی الفالح ا كالصالة( ك ٓب يذ 

تب النحو ك ا٢بوؿ ا٢بركة ام ال حركة ك ال استطاعة اال ٗبشیئة ا كیو ٟبس اكجو تعلم من  ك ف’’
، ك قیل 2216، ك قاؿ البعض االخر: ال حوؿ ُب دفع الشر ك ال قوة ُب ٙبصیل خّب اال با2215تعالی

قوة اال  ، ك قیل ال حیل كال 2217ال حوؿ عن معصیة ا ال بعصمة ا ك ال قوة علی طاعتو اال ٗبعونتو
ك البسملة كا٢بمدلة ك  2220ك ا٢بوقلة ك مثلها ا٢بیعلة 2219، ك يقاؿ ٥بذه ا١بملة ا٢بوقلة2218با

 .2223‘‘ 2222ك السبحلة 2221ا٥بیللة
                                       

 ٢527بديث: ، رقم ا145: 1سنن ايب داكد   2209
 9785، رقم ا٢بديث: 22: 9السنن الكربی للنسائي   2210
 884، رقم ا٢بديث: 144: 1شرح معا٘ب االثار   2211

 [ 286: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]خالصة االحكاـ  
 590، رقم ا٢بديث: 12: 5الكواكب الدرارم   2212
 93: 2فتح البارم البن حجر   2213
 120: 5عمدة القارم   2214
 [514: 2الغريبْب ُب القراف ك ا٢بديث  ، 121: 5عمدة القارم نظر: اىذا قوؿ ثعلب ]  2215
 454: 1فیض القدير   2216
 [ 121: 5]عمدة القارم  رضي ا عنوحكي ىذا عن ابن مسعود   2217
 [1682: 4الصحاح  ، 121: 5عمدة القارم انظر: حكي ىذا عن ا١بوىرم ]  2218
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الدعاء عند النداء

حدثنا علي بن عیاش، قاؿ: حدثنا شعیب بن أيب ٞبزة، عن ٧بمد بن ا٤بنكدر، عن جابر بن  - 614
عبد ا: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " من قاؿ حْب يسمع النداء: اللهم رب ىذه الدعوة 

تو، حلت لو التامة، كالصالة القائمة آت ٧بمدا الوسیلة كالفضیلة، كابعثو مقاما ٧بمودا الذم كعد
 شفاعٍب يـو القیامة "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام عند ٛباـ االذاف )حْب يسمع النداء( ام حْب يفرغ من النداء، اك ا٤براد منو ، باب الدعاء عند النداء

 ماؿ الف كقت االستماع كقت اجابتو ك كقت الدعاء بعد الفراغ كلی الٛبامو صرفا ا
ك قیل بالفتح الدعاء الی الولیمة ك  2224سركىذه الدعوة التامة( بفتح الداؿ، ك قیل بالفتح ك ال )رب

، ك ا٤براد ىهنا الفاظ الدعاء اللٍب يدعی هبا الشخص الی 2225سر ُب النسب ك بالضم ُب ا٢بربكبال
، ك قیل ما ال 2226من التامة ما ال يدخلها تغیّب ك ال تبديل بل ىي باقیة الی يـو القیامة الصالة ك ا٤براد

، ك قیل من اكلو 2228، ك قیل ااها ٧بمیة عن النسخ2227الـ الناسكيدخلها نقص ك ال عیب ٖبالؼ  
، ك قیل كصفت بالتماـ الف فیها اًب القوؿ ك 2229الی قولو ٧بمد رسوؿ  صلی ا ىو الدعوة التامة

                                                                                                              
الزىر ُب معا٘ب كلمات الناس  ، 121: 5عمدة القارم : انظر] ك ابو جعفر اٞبد بن عبید ىذا قوؿ االزىرم  2219

1 :10] 
 60: 1كتاب العْب   2220
 [ 11: 1ىذا قوؿ ايب عكرمة الضيب ]الزاىر ُب معا٘ب كلمات الناس   2221
 10: 1الزاىر ُب معا٘ب كلمات الناس  ، 242: 5هتذيب اللغة انظر:   2222
 489: 2شرح ايب داكد للعیِب  ، 87: 4شرح النوكم علی مسلم  ، 121: 5عمدة القارم انظر:   2223
 327: 2اكم كایط االعظم   2224
 122: 5عمدة القارم   2225
 95: 2فتح البارم البن حجر   2226
 492: 2شرح ايب داكد للعیِب  ، 51: 3كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب انظر:    2227
ق السنن(،  ا٢بسْب بن علي، شرح ا٤بشكاة للطیيب )الكاشف عن حقائ ، 561: 2مرقاة ا٤بفاتیح انظر:   2228

 ـ 1997 .ق  1417، مكتبة نزار مصطفی الباز، مكة ا٤بكرمة، الرياض، الطبعة االكلٰی 913: 3الطیيب، 
: 2حاشیة السیوطي علی سنن النسائي  ، 122: 5عمدة القارم  ،95: 2فتح البارم البن حجر انظر:   2229

27 
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)كالصالة القائمة( ام الدائمة اللٍب ال تغّبىا ملة ك ال تنسخها شريعة بل ىي  2230و ال الو اال اى
ما كقائمة ما دامت السماكات ك االرض )ك الوسیلة( ك ىي اللٍب تتقرب هبا الی الغّب ك ا٤بنزلة الی ا٤بلك  

غي الحد اال لعبد من عباد ا ك ارجو الوسیلة فااها منزلة ُب ا١بنة ال تنب ُب حديث مسلم ٍب سلوا ا ٕبى 
فااها منزؿ ُب ا١بنة ك ا٤بنزؿ ك ا٤بنزلة ك ا٤بنهل ك  2232، ك ركی الطحاكم2231وف انا ىو ا٢بديثكاف ا 

ثر كك اال ’’وف مفعوال ثانیا لو كالدار ٗبعنی )مقاما ٧بمودنا( نصب مقاما لتضمن البعث معنی االعطاء فی
، ك قیل معناه الذم 2235رسيك، ك قیل علی ال2234العرش ، ك قیل اجالسو علی2233علی انو الشفاعة

، ك 2236راماتكل ما ٯبلب ا٢بمد من انواع الكل من راه ك عرفو ك ىو مطلق ُب  كمده القائم فیو ك  ٰب
عطی ك شرؼ فیو علی ٝبیع ا٣بالئق تساؿ فتي عن ابن عباس مقاما ٰبمدؾ فیو االكلوف ك االخركف ك تي 

، ك عن ايب ىريرة عن النيب صلی ا علیو ك سلم ىو ا٤بقاـ 2237كشفع لیس احد اال ٙبت لوائع فتي شفى تى 
اما فائدة الدعاء مع انو موعود فاالشارة الی الثبات ك الدكاـ اك الی جواز  2238الذم اشفع فیو المٍب

)الذم كعدتو( اما بدؿ من قبلو اك  2239‘‘دعاء الشخص لغّبه ك االستعانة بدعائو سیما من الصحالْب
مبتدا ٧بذكؼ ك ىو اك منصوب علی انو مفعوؿ لفعل مقدر ٫بو اعِب ك ا٤براد من مرفوع علی انو خرب 

                                       
 [95: 2ىذا قوؿ ابن التْب ]فتح البارم البن حجر   2230
 384، رقم ا٢بديث: 288: 1صحیح مسلم   2231
 423: 6، مسند البزار 878، رقم ا٢بديث: 143: 1شرح معا٘ب االثار   2232
ىذا قوؿ ابن مسعود ك حذيفة بن الیماف ك عبد ا بن عمر ك سلماف الفارسي ك جابر بن عبد ا كغّبىم   2233

، دار الكتب العريب، بّبكت، الطبعة 47: ١3بوزم، زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب، عبد الرٞبن بن علي، ابن ا]
 ق[ 1422االكلٰی 

مشكل  ، 47: 3زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب انظر: ىذا مركم عن عبد ا بن عباس ك ٦باىد ك ايب كائل ]  2234
، عآب الكتب، بّبكت، الطبعة الثانیة 339: 1ا٢بديث ك بیانو، ٧بمد بن حسن بن فورؾ، االصبها٘ب، 

 [ـ 1985
 95: 2فتح البارم البن حجر   2235
 427: 11فتح البارم البن حجر  ، 493: 2شرح ايب داكد للعیِب انظر:   2236
 493: 2شرح ايب داكد للعیِب  ، 561: 2مرقاة ا٤بفاتیح  ، 913: 3شرح ا٤بشكاة للطیيب انظر:   2237
 ٢9684بديث: ، رقم ا427: 15مسند اٞبد  ، 3137، رقم ا٢بديث: 303: 5سنن الَبمذم انظر:   2238

 [ 3137، رقم ا٢بديث:303: 5حكم ا٢بديث: حسن ]سنن الَبمذم  
 123: 5عمدة القارم   2239
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المو كك عسی ك لعل علی التیقن ُب    2240الوعد ما قالو تعالی ]عسی اف يبعثك ربك مقاما ٧بمودنا[
 تعالی )حلت لو شفاعٍب( ام استحقت.

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب االستهام في األذان
 «أف أقواما اختلفوا ُب األذاف فأقرع بینهم سعد»كيذكر: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
   االذافباب االستهاـ ُب

)ك  2241تبوف ا٠باءىم اذا اختلفوا ُب شئ فمن خرج سهمو غلبكك ىي القرعة فیو ٠بي بو الاهم ي
ام ُب منصب التاذين ال ُب نفس االذاف )فاقرع بینهم( تطیبا ’’ر اف قوما اختلفوا ُب االذاف( كيذ 

بن ا٣بطاب عند فتح  لقلوهبم، قولو )سعد( ىو ابن ايب كقاص احد العشرة ا٤ببشرة ك ىذا ُب خالفة عمر
  2242‘‘اف سعد يومئذو امّبا علی الناس كصلو سیف بن عمرك ُب الفتوحكالقادسیة سنة ٟبس عشرة ك  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
خربنا مالك، عن ٠بي مؤب أيب بكر، عن أيب صاّب، عن أيب حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أ - 615

لو يعلم الناس ما ُب النداء كالصف األكؿ، ٍب ٓب ٯبدكا »ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
إال أف يستهموا علیو الستهموا، كلو يعلموف ما ُب التهجّب الستبقوا إلیو، كلو يعلموف ما ُب العتمة 

 «ٮبا كلو حبواكالصبح، ألتو 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ائنة ُب النداء ك ا٭با اطلق مبالغة ك انو ال يدخل ٙبت ك)لو يعلم الناس ما ُب النداء( ام من الفضیلة ال
ة ال ٯبدكا ك حذؼ النوف بدكف ا١باـز ُب موضع الرفع جائز للتخفیف الوصف )ٍب ال ٯبدكف( ك ُب ركاي

ام لو علموا ما ُب النداء  ك الصف االكؿ من الفضیلة ك جزيل جزائهما ٍب ٓب ٯبدكا طريقا الی 
ٙبصیلهما لضیق الوقت اك ال ئوذف  للمسجد اال كاحد اك الاهم حاكلوا االستباؽ الی االذاف ك الصف 

ل كاحد ك اال كم االستیهاـ )علیو( الضمّب راجع الی النداء ك الصف االكؿ بتاكيل  االكؿ لوجب علیه
ّب الی الصلوات ىو التهیٔو ك االستعداد ٥با ك ال يلـز كاف احدٮبا ضائعنا )ما ُب التهجّب( ك ىو التبكل

                                       
 79: 17سورة االسراء   2240
 462: 1اعالـ ا٢بديث   2241
 124: 5عمدة القارم   2242
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وف عاما خص كمنو اقامتها ُب اكؿ اكقاهتا ٢بديث االبراد ُب الظهر ك االسفار ُب الفجر، ك ٰبتمل اف ي
عنو البعض ٕبديث االبراد ك االسفار الستبقوا الیو ام الی التهجّب باف يسبقوا غّبىم ُب ا٢بضور الی 

ك ىي صالة العشاء يعِب لو يعلموف ما ُب صالة العشاء من الفضیلة ال توٮبا ك ’’الصالة )ما ُب العتمة( 
بتیو كك ر اربع، ك قیل اذا مشی علی يديو انوا حابْب من حبی الصيب اذا مشی علی اكلو حبونا ام ك لو  

قیل ىذا  تعريض با٤بنافقْب الاهم ال ٰبضركف صالة ىذين  سي[ړپړ]خيعِب  2244‘‘ 2243اك استو
لها حتی علی الصالة الوسطی الف الغرض التعريض كالوقتْب ك ال يلـز منو فضیلتهما علی الصلوات  

 ة من تنقیص اكؿ النـو ك اخره.وف ٥بما فضیلة ُب انفسهما من ا٤بشقكهبم، ك ٰبتمل اف ي
ك ُب ا٢بديث جواز تسمیة العشاء بالعتمة ك النهي عنو تنزيهي ال ٙبرٲبي ك ىو خالؼ االكلی ك الف 

اف العتمة لتبادر اذىااهم الی ا٤بغرب لفات كالعرب تستعمل العشاء ُب ا٤بغرب فلو قاؿ لفظ العشاء م
ا، ك فیو فضیلة االذاف النو قاؿ تعالی ﴿ك من الغرض، ك فیو احتماؿ اخف ا٤بفسدتْب لدفع اعظمهم

ك فیو فضیلة الصف االكؿ الف فیو استماع القراف اذا جهر االماـ ك  2245احسن قوال ٩بن دعا الی ا﴾
بّب االماـ ك االستخالؼ عند حدث االماـ، ك يضبط صفة كبّب عقیب تكالتامْب عند اٛباـ الفاٙبة ك الت

لی امامو  اذا اخطا ك النو يعد من نسلیط الشیطاف  علیو، ركی مسلم الصالة فیعلمها الناس ك يفتح ع
و ، ك ركی اب2246خّب صفوؼ الرجاؿ اك٥با ك شرىا اخرىا ك خّب صفوؼ النساء اخرىا ك شرىا اك٥با

عن عائشة رضي ا تعالٰی عنها ال يزاؿ قـو يتاخركف عن الصف االكؿ حتی ئوخرىم ا الی  داكد
، ك عن جابر بن ٠برة من حديث 2248تو يصلوف علی الصف االكؿك ك مالئ، ك ركم اف ا2247النار

                                       
 286: 1ٝبهرة اللغة  ، 26: 4اكم ك ایط االعظم انظر:   2243
 125: 5عمدة القارم   2244
 33: 41سورة فصلت   2245
 326: 1صحیح مسلم   2246
باب تسوية ،كتاب الصالة، 325: 1، صحیح مسلم 679، رقم ا٢بديث: 181: 1سنن ايب داكد انظر:   2247

الصفوؼ، كإقامتها، كفضل األكؿ فاألكؿ منها، كاالزدحاـ على الصف األكؿ، كا٤بسابقة إلیها، كتقدٙب أكٕب 
 438، رقم ا٢بديث: الفضل، كتقريبهم من اإلماـ

 [ 711: ٢2بديث: قاؿ النوكم: ركاه أبوداكد بإسناد على شرط مسلم. ]خالصة االحكاـ حكم ا 
، 18364، رقم ا٢بديث: 315: 30، مسند اٞبد 997، رقم ا٢بديث: 318: 1سنن ابن ماجو انظر:   2248

 189: 8مسند البزار 
 [ 91: 2ع الفوائد حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: ركاه أٞبد كالبزار كرجالو ثقات. ]٦بمع الزكائد كمنب 
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ا٤بالئكة عند رهبا يتموف الصف االكؿ، ك قاؿ القرطيب: اختلف ُب  ما تصفٌ كوف  فٌ صي اال تى  2249مسلم
ر ك الصحیح انو الذم يلي االماـ، ك ركم عن ابن عباس كالصف االكؿ ىل ىو الذم يلي االماـ اك ا٤بب

، ك فیو فضیلة 2250رؾ الصف االكؿ ٨بافة اف ئوذم مسلما اضعف ا لو االجرحديث مرفوع من ت
 ّب الی الصالة، ك فیو حث عظیم علی حضور صالة العشاء ك الفجر.كالتب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 م في األذانباب الكال

 «ال بأس أف يضحك كىو يؤذف أك يقیم»كتكلم سلیماف بن صرد ُب أذانو كقاؿ ا٢بسن: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن ايراه االثرين ك حديث ابن كز كعدمو لم ا١بواكام ُب اثنائو ك ٓب يبْب ح، الـ ُب االذافكباب ال
بضم الصاد ك فتح الراء ك ’’د( رى لم سلیماف بن صي كعباس يدؿ علی انو مائل الی ا١بواز )ك ت

صحايب ا٠بو ُب ا١باىلیة يسار فسماه النيب صلی ا علیو ك سلم سلیماف، ك كصل ىذا  2251سلیماف
 2252‘‘ی البخارم عنو ُب تارٱبو باسناد صحیحتاب الصالة  ك رك كالتعلیق شیخ البخارم ابو نعیم ُب  

ك ك ىو ئوذف اك يقیم( ك اعَبض علیو باف ىذا ا٤بعلق ضحى )ك قاؿ ا٢بسن( ام البصرم )الباس اف يى 
الـ النو صوت يسمع نفس الضاحك كالـ ُب االذاف ك الضحك لیس بكغّب مطابق للَبٝبة الاها ُب ال

، حدثنا ابن علیة قاؿ سالت يونس عن 2253یبة ُب مصنفوك ال يسمع غّبه ك لو علق ما ركاه ابن ايب ش

                                       
 430، رقم ا٢بديث: 322: 1صحیح مسلم   2249
حدثنا أٞبد بن القاسم، قاؿ: نا الولید بن الفضل العنزم، قاؿ: نا نوح بن أيب مرٙب، عن زيد الركاية: نص   2250

من ترؾ الصف »العمي، عن سعید بن جبّب، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
، رقم 171: 1ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب ] «أف يؤذم أحدا، أضعف ا لو أجر الصف األكؿ األكؿ ٨بافة
 [537ا٢بديث: 

حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: ركاه الطربا٘ب ُب االكسط، كفیو نوح بن أيب مرٙب كىو ضعیف. ]٦بمع الزكائد  
 [ 2530، رقم ا٢بديث: 95: 2كمنبع الفوائد 

ا٣بزاعي، ابو ا٤بطرؼ، شهد مع علي ا٤بشاىد ك نزؿ راس العْب، كقتل  ىو سلیماف بن صرد :سلیماف  2251
بناحیتها يـو عْب الورد، خرج مع ا٤بسیب بن ٪ببة يطلب بدـ ا٢بسْب بن علي، فسار الی عبید ا بن زياد، 
ك ذلك مستهل ربیع االخر، من سنة ٟبس ك ستْب فلقوا مقدمتو فقتل سلیماف بن صرد ُب اخر شهر ربیع 

 [ 1334: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .االخر
 126: 5عمدة القارم   2252
 192: 1مصنف ابن ايب شیبة   2253
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ن يری بذلك  باسنا كعن ا٢بسن انو ٓب يعالف الـ ُب االذاف ك االقامة فقاؿ حدثِب عبید ا بن كال
الـ كلضحك جاز الالـ فاذا جاز اكاف اكلی ك اكفق با٤بطابقة، ك ا١بواب اف الضحك افحش من الكل

 .بالطريق االكلی
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٞباد، عن أيوب، كعبد ا٢بمید، صاحب الزيادم، كعاصم  - 616
حي على  األحوؿ، عن عبد ا بن ا٢بارث، قاؿ: خطبنا ابن عباس ُب يـو ردغ، فلما بلغ ا٤بؤذف

فعل ىذا من ىو »، فنظر القـو بعضهم إٔب بعض، فقاؿ: « الصالة ُب الرحاؿ»الصالة، فأمره أف ينادم 
 «خّب منو كإاها عزمة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف ك، ك قیل بالزاء م2255، ك قیل بفتحها ايضا2254وف الداؿكبفتح الراء ك س’’غ( ٍد قولو )ُب يـو رى 

ك  2258، ك قیل ىو الطْب الرقیق2257دقیل ىو ا٤باء القلیل ُب الثما 2256نة ك اما مفتوحةكالداؿ اما سا 
 2260ك ىو باالضافة، ك ُب ركاية ُب يـو ذم ردغ، ك ُب ركاية ُب يـو مطّب 2259ثّبكىو طْب ك كحل  

ن عباس ا٤بٔوذف عطف علی مقدر ام ا اذا بلغ ا٤بٔوذف الی حي علی الصالة )فامره( ام امر اب 2261‘‘
(  نظر ان ار علی كفامره ابن عباس اف ينادم الصالة ُب الرحاؿ ك ىذا ٧بل ا٤بطابقة للَبٝبة )فنظر القـو

ؿ تغّب كضع االذاف )فقاؿ( فاعلو ابن عباس )فعل ىذا( ام ما امري ا٤بٔوذف من اف يقوؿ الصالة ُب الرحا
من ىو  2263ك ايب داكد 2262)من ىو خّب منو( ام من ابن عباس ك ئويده ما ُب ركاية ا٢بجيب ك مسلم

 خّب مِب ك ىو النيب صلی ا علیو ك سلم، 

                                       
 [127: 5ىذه ركاية الكشمهیِب ك ايب الوقت ]عمدة القارم   2254
 [127: 5ىذه ركاية ابن السكن ك القابسي ]عمدة القارم   2255
 [127 :5]عمدة القارم ىذه ركاية االصیلي ك السمرقندم ك السفاقسي   2256
 443: 5اكم ك ایط االعظم   2257
 443: 5اكم ك ایط االعظم   2258
، دار ا٤بد٘ب للطباعة ك 751: 1اجملموع ا٤بغیث ُب غرييب القراف ك ا٢بديث، ٧بمد بن عمر، ابو موسی،   2259

 ـ 1986 .ق 1406النشر ك التوزيع، جدة، ا٤بملكة العربیة السعودية، الطبعة االكلٰی 
 [127: 5ركاية ابن علیة ] عمدة القارم ىذا ُب   2260
 127: 5عمدة القارم   2261
 699، رقم ا٢بديث:485: 1صحیح مسلم   2262
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ام ا١بمعة كاجبة ك يدؿ علی اف الضمّب راجع الی ا١بمعة قوؿ عبد ا خطبنا النو ’’ة( مى زٍ قولو )ااها عى 
ئويده ما صرح بو ُب ركاية ايب داكد قاؿ اف ا١بمعة عزمة، ك فیو جواز  انوا ُب ا١بمعة ككيدؿ علی ااهم  

الـ ُب االذاف ك ىو مذىب اٞبد ك ابن ا٤بنذر، ك ركم عن عركة ك عطاء ك ا٢بسن ك قتادة ا١بواز كال
راىیة ك عن الثورم ا٤بنع ك عن ايب حنیفة ك صاحبیو كمطلقنا، ك عن النخعي ك ابن سّبين ك االكزاعي ال

اف فیما يتعلق كره اال اف  كالـ الشافعي ك مالك ك عن اسحاؽ بن راىويو يكاالكلی ك علیو يدؿ  خالؼ 
ره العیِب، ك فیو فرضیة ا١بمعة، ك ركم عن مالك ااها سنة، ك فیو ٚبفیف كبالصالة ك اختاره ابن ا٤بنذر ذ 

 .2264‘‘ا١بماعة ُب ا٤بطر ك ٫بوه من االعذار امر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب أذان األعمى إذا كان لو من يخبره
حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سآب بن عبد ا، عن أبیو، أف  - 617

، « بلیل، فكلوا كاشربوا حٌب ينادم ابن أـ مكتـوإف بالال يؤذف »رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 ٍب قاؿ: ككاف رجال أعمى، ال ينادم حٌب يقاؿ لو: أصبحت أصبحت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 اف لو من ٱبربهكباب اذاف االعمی اذا  

راىة ك لعلها عند عدـ من كام بدخوؿ الوقت فانو حینئذو جائز، ك ُب ایط ك الذخّبة ك البدائع ال’’
، ك ُب قولو )اف 2265‘‘ٱبربه بدخوؿ الوقت النو مبِب علی مشاىدة دخوؿ الوقت ك ىو غّب قادر علیها
بو جـز الشیخ ا٤بوفق ُب  بالال ئوذف بلیل( من ا١بناس ما ال ٱبفی )ٍب قاؿ( قیل قائلو عبد ا بن عمر ك

ذا ُب ركاية  اال٠باعیلي ك كك   اف رجال اعمیكقاؿ ابن شهاب ك   2267، ك ُب ركاية الطحاكم2266ا٤بغِب
وف ابن  شهاب قالو باف قالو شیخو ك ىو سآب اك شیخ شیخو ك ىو كال منافاة بینهما اذ جاز اف ي

 2268اف رجال ضرير البصركٓب ك  عبد ا بن عمر، ك الدلیل علیو ما ُب ركاية البیهقي قاؿ سا

                                                                                                              
، 668، رقم ا٢بديث: 134: 1، صحیح البخارم 1066، رقم ا٢بديث: 280: 1سنن ايب داكد انظر:   2263

 901، رقم ا٢بديث: 6: 2
 128: 5عمدة القارم   2264
 128: 5عمدة القارم   2265
 301: 1البن قدامة  ا٤بغِب  2266
 845، رقم ا٢بديث: 137: 1شرح معا٘ب االثار   2267
 1785، رقم ا٢بديث: 559: 1السنن الكربی للبیهقي   2268
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اؿ ك ك)اصبحت( ام قاربت الصبح ك ا٭با عد لنا من ا٢بقیقة الی اجملاز النو يرد علیو علی ظاىره االش
ىو انو اذا جعل اذانو غاية ال ئوذف حتی يطلع الفجر  ايضا ما ُب ىذه الركاية اف بالال ئوذف بلیل يشعر 

ن ئوذف حتی يقوؿ الناس حْب ينظركف الی ككاية البیهقي ك ٓب يتـو ٖبالفو، ك ايضا ما ُب ر كاف ابن اـ م
اف يراعي كل ك الظاىر انو  كوف عالمة لتحرٙب اال كبزكغ الفجر اذف الف ا٤براد من بزكغ الفجر ابتدائو فی

 لو الوقت.
ن ك ُب الفجر فم’’لها غّب الفجر، كل الوقت ُب الصلوات  باعلم ااهم اتفقوا علی انو ال ٯبوز االذاف ق

٦بوزين ك ما نعْب اما اجملوزكف فهم االكزاعي ك عبد ا بن ا٤ببارؾ ك مالك ك الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ 
ك داكد بن جرير الطربم ك ابو يوسف، ك دلیلهم ىذا ا٢بديث، ك ا٢بديث الذم ُب الصیاـ عن النيب 

.كادم ابن اـ ملوا ك اشربوا حتی ينكصلی ا علیو ك سلم انو قاؿ اف بالال ئوذف بلیل ف  تـو
نیسة بنت خبیب قالت قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ك يرد علیو ما ركی ابن خزٲبة من حديث اي 

انت ا٤براة منا لیبقی كلوا ك ال تشربوا ك اف  كلوا ك اشربوا ك اذا اذف بالؿ فال تا كتـو فكاذا اذف ابن اـ م
٫بوه، ك  2270، ركم النسائي2269سحورم علیها شئ من سحورىا فتقوؿ لبالؿ امهل حتی افرغ من

اف لرسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ثالثة مٔوذنْب بالؿ ك ابو كركی الدارمي من حديث عائشة قالت  
تـو فقاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اذا اذف عمرك فانو ضرير البصر فال ك٧بذكرة ك عمرك  بن اـ م

س حديث الباب كالحاديث تدؿ علی اف االمر بعفهذه ا 2271م ك اذا اذف بالؿ فال يطعم احدكيغرن
تـو قبلو، ك كجو التطبیق بینهما ك بْب حديث كاف اذاف بالؿ بعد طلوع الفجر ك اذاف اـ مكاعِب   

وف النيب صلی ا علیو ك سلم قد جعل االذاف باللیل نوبا بْب بالؿ ك عمرك ابن كالباب انو ٯبوز اف ي
اف النوبة ُب ك علیو ك سلم اف بالال ئوذف بلیل ُب الوقت الذم  اف  مقالة النيب صلی اكتـو ك  كم

انت النوبة ُب كتـو ئوذف بلیل  كانت مقالتو صلی ا علیو ك سلم اف ابن اـ مكاالذاف باللیل لبالؿ ك  
، فغرض النيب صلی ا علیو ك سلم اف االذاف االكؿ بلیل ال ٲبنع كاالذاف باللیل نوبة ابن اـ م تـو

 من طعاـ ك ال شراب ك الثا٘ب ٲبنعو منهما. مكاحد 

                                       
 404، رقم ا٢بديث: 210: 1صحیح ابن خزٲبة   2269
  27440، رقم ا٢بديث: 428: 45، مسند اٞبد 640، رقم ا٢بديث: 10: 2سنن النسائي   2270

ركاه النسائي باختصار كركاه أٞبد كرجالو رجاؿ الصحیح. ]٦بمع الزكائد كمنبع  حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: 
 [ 4862، رقم ا٢بديث: 153: 3الفوائد 

 408، رقم ا٢بديث: 212: 1صحیح ابن خزٲبة   2271
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ما ُب كك اما ا٤بانعوف: فابو حنیفة ك الثورم ك ٧بمد ك زفر بن ا٥بذيل قالوا اف الفجر قبل الوقت ال ٯبوز  
سائر الصلوات الف االذاف لالعالـ بدخوؿ الوقت ك قبل دخوؿ الوقت ٘بهیل، ك ا١بواب عن حديث 

ما سیاٌب ُب كاف لینتبو النائم ك يتسحر الصائم ك لّبجع القائم  كجر  الباب اف اذاف بالؿ لیس اذاف الف
ا منكالبخارم من حديث ابن مسعود عن النيب صلی ا علیو ك سلم قاؿ ال ٲبنعن احد  م كم اك احدن

، ك اخرجو 2272م ا٢بديثكم ك لینتبو نائمكاذاف بالؿ من سحوره فاف ئوذف بلیل لّبجع قائم
 .2275‘‘ 2274ك الطحاكم ايضا 2273مسلم

فاف قیل: ىذا لیس ٨بتصا بشهر رمضاف بل ىو العمل ُب ٝبیع السنة؟ قلنا: ما ادعینا التخصیص ك 
ن اصحاب النيب صلی ا علیو ك سلم يصوموف ُب غّب رمضاف ايضا فیحتاجوف الی االنتباه الجل كل

ذف قبل طلوع ن اذ انو لصالة الفجر، ك ركی الطحاكم عن عبد ا بن عمر اف بالال اكالسحور فلم ي
الفجر فامره النيب صلی ا علیو ك سلم اف يرجع فینادم اال اف العبد ناـ فرجع فنادی اال اف العبد 

ور فثبت بذلك اف كفعبد ا ركی ىذا ا٢بديث ك حديث الباب ا٤بذ  2277ذا ركاه ابو داكدك، ك  2276ناـ
  .نداءه قبل طلوع الفجر لیس للصالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب األذان بعد الفجر

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد ا بن عمر، قاؿ: أخربتِب  - 618
للصبح، كبدا الصبح، صلى ركعتْب أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف إذا اعتكف ا٤بؤذف »حفصة، 

 «خفیفتْب قبل أف تقاـ الصالة
كاف النيب صلى »حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب، عن أيب سلمة، عن عائشة،  - 619

 «ا علیو كسلم يصلي ركعتْب خفیفتْب بْب النداء كاإلقامة من صالة الصبح

                                       
 621، رقم ا٢بديث: 127: 1صحیح البخارم   2272
 1093، رقم ا٢بديث: 768: 2صحیح مسلم   2273
، 621، رقم ا٢بديث: 127: 1، صحیح البخارم863، رقم ا٢بديث: 139 :1شرح معا٘ب االثار انظر:   2274

  7247، رقم ا٢بديث: 87: 9
 130: 5عمدة القارم   2275
 864، رقم ا٢بديث: 139: 1شرح معا٘ب االثار   2276
 532، رقم ا٢بديث: 146: 1سنن ايب داكد   2277

 [ 30: 3كد حكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب: اسناده صحیح على شرط مسلم. ]صحیح ايب دا 
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، عن عبد ا بن دينار، عن عبد ا بن عمر: أف حدثنا عبد ا بن يوسف، أخربنا مالك - 620
 «إف بالال ينادم بلیل، فكلوا كاشربوا حٌب ينادم ابن أـ مكتـو»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ف ا٤بٔوذف للصبح( ام انتصب قائما لالذاف، قولو )ك بدا الصبح( من البدك ناقص كاكم.ك)اذا اعت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب األذان قبل الفجر

دثنا زىّب، قاؿ: حدثنا سلیماف التیمي، عن أيب عثماف حدثنا أٞبد بن يونس، قاؿ: ح - 621
أك أحدا  -ال ٲبنعن أحدكم »النهدم، عن عبد ا بن مسعود، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

لّبجع قائمكم، كلینبو نائمكم، كلیس  -أك ينادم بلیل  -أذاف بالؿ من سحوره، فإنو يؤذف  -منكم 
كقاؿ بأصابعو كرفعها إٔب فوؽ كطأطأ إٔب أسفل حٌب يقوؿ ىكذا كقاؿ « -أك الصبح  -أف يقوؿ الفجر 

 «بسبابتیو إحداٮبا فوؽ األخرل، ٍب مدىا عن ٲبینو كمشالو»زىّب: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 جرباب االذاف قبل الف
حوره( بالفتح ما يتسحر بو ما قالو صاحب التلويح )من سى كم( لعل الشك من زىّب  كقولو )اك احدا من
م النو  كم( ك ىو الـز ك متعد فعلی االكؿ برفع قائمكالوضوء ك الوضوء )لّبجع قائمكك بالضم التسحر  

تهجد الی راحتو لیقـو الی م مفعولو ام يرد القائم ك ىو ا٤بكمن الرجوع ك علی الثا٘ب من الرجع ك قائم
وف لو حاجة الی الصیاـ فیتسحر )ك لیس اف يقوؿ( ام لیس الفجر اك كصالة الصبح نشیطا اك ي

اذب ك كذا ك قاؿ( ام اشار باصبعیو )الی فوؽ( اشار بو الی الصبح الكالصبح اف يقوؿ الشخص )ى
اصبعیو الی اسفل ك ىذه  ىو ا٣بیط ا٤بستطیل من فوؽ الی ٙبت، قولو )ك طاطا الی اسفل( ام خص

ذا )ٍب مدٮبا عن ٲبینو ك عن كیفیة الصبح الصادؽ )ك قاؿ زىّب بسبابتیو احداٮبا فوؽ( ىكاشارة الی  
 ،قاؿ ابو الفتح القشّبم الذين قالوا ٔبواز االذاف للصبح قبل دخوؿ الوقت’’ذا، ك ُب العیِب كمشالو(  ى

ره التقدٙب كاذب، ك يكت السحر بْب الفجر الصادؽ ك الوف ُب كقكر الشافعیة انو يكاختلفوا ُب كقتو فذ 
، ك قیل: عند 2278علی ذلك الوقت، ك عند البعض ئوذف عند انقضاء صالة العتمة من نصف اللیل

ثلث اللیل، ك قیل عند سدسو االخّب، ك قاؿ ابو يوسف ك اٞبد ك مالك ُب قوؿ ا١بواز من نصف 
يؤذف ٥با ُب الشتاء لسبع يبقى من  الثالث  السحر كالقوؿ الثا٘ب: عند طلوع الفجر ُب ، ك2279اللیل

                                       
 339: 5فتح البارم البن رجب   2278
 298: 1ا٤بغِب البن قدامة  ، 208: 2طرح التثريب ُب شرح التقريب انظر:   2279
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ك الرابع من ثلث اللیل اخر الوقت ا٤بختار، ك ا٣بامس ٝبیع  2280اللیل، ك ُب الصیف لنصف سبع يبقی
اية ايب علي لو ك انو ٓب  ينقل االماـ صح كاه اماـ ا٢برمْب ك قاؿ لوال حكاللیل كقت الذاف الصبح ح
ف ٰبسن الدعاء لصالة الصبح ُب كقت الدعاء للمغرب ك االسراؼ ُب  یكعنده ٤با استخرجت نقلو ك  

االيضاح اذب ك ُب ىذا زيادة ك، ك ُب ا٢بديث بیاف الصبح الصادؽ ك ال2281‘‘ل شئ مطركحك
  .یدا للتعلیمكباالشارة تا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إسحاؽ، قاؿ: أخربنا أبو أسامة، قاؿ: عبید ا، حدثنا عن القاسم بن ٧بمد، عن  - 622

عائشة، كعن نافع، عن ابن عمر، أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، قاؿ: ح كحدثِب يوسف بن 
عمر، عن القاسم بن ٧بمد،  عیسى ا٤بركزم، قاؿ: حدثنا الفضل بن موسى، قاؿ: حدثنا عبید ا بن

إف بالال يؤذف بلیل، فكلوا كاشربوا حٌب يؤذف ابن »عن عائشة، عن النيب صلى ا علیو كسلم أنو قاؿ: 
 «أـ مكتـو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ثر النسخ اشارة الی كالـ فیو مفصال فال نعیده، ك قولو )ح( ُب ا كاسحاؽ( ك قد مر ال قولو )حدثنا

ر مًب ا٢بديث اك اشارة الی ا٢بائل اك الی ا٢بديث ك قد مر كالتحويل من اسناد الی اسناد اخر قبل ذ 
 منا تفصیلو.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: كم بین األذان واإلقامة، ومن ينتظر اإلقامة

حدثنا إسحاؽ الواسطي، قاؿ: حدثنا خالد، عن ا١بريرم، عن ابن بريدة، عن عبد ا بن  - 624
 «اءبْب كل أذانْب صالة، ثالثا ٤بن ش»مغفل ا٤بز٘ب: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 م بْب االذاف ك االقامةكباب  

ل اذانْب( ىذا من كم ساعة بْب االذاف ك االقامة، قولو )بْب  كر فیو  كلفظ الباب منوف ام ىذا باب يذ 
ل كوف االسم لكك ٰبتمل اف ي’’رما٘ب: كاالبوين، ك  قاؿ الكْب االذاف ك االقامة  باب التغلیب ام ب

كاحد منهما حقیقة الف االذاف ُب اللغة االعالـ ك االذاف اعالـ ٕبضور الوقت ك االقامة اعالـ بفعل 

                                       
 208: 2طرح التثريب ُب شرح التقريب   2280
 135: 5عمدة القارم   2281
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العیِب قلت االذاف اعالـ الغائبْب ك االقامة اعالـ ا٢باضرين، قاؿ ا٢بافظ ’’، ك ُب العیِب 2282‘‘الصالة
 ل اذانْب يعِب بْب االذاف ك االقامة.كفیو جواز الصالة بْب  

ركه الف ا٤بقصود باالذاف اعالـ الناس بدخوؿ الوقت لیتاىبوا للصالة كك ا٢باصل: اف الوصل بینهما م 
بالطهارة فیحضركا ا٤بسجد القامة الصالة ك بالوصل ينتفي ىذا ا٤بقصود، ٍب اختلف اصحابنا ُب حد 

عة ٫بو من عشر اياتو ك كل ر كعتْب يقرا ُب  كُب جامعو: اف ا٤بٔوذف يقعد مقدار ر  يٌ تاشً رٍ مي التُّ  ركالفصل فذ 
لو ُب الصلوات كبّبىا ك ىذا  كينتظر ا٤بٔوذف للناس ك يقیم للضعیف ا٤بستعجل ك ال ينتظر رئیس الة ك  

تة كالفصل ك ىو ستفي بادنی كركه فیكلها اال ُب صالة ا٤بغرب عند ايب حنیفة الف تاخّبىا مك
 ت قائما بساعة ٍب يقیم.كيس

ن فیو من قراءة ثالث ايات قصار اك اية طويلة، كتة عنده؟ قلت: قدر ما يتمكفاف قلت: ما مقدار الس
ك ركم عن ايب حنیفة مقدار ما ٱبطو ثالث خطوات، ك قاؿ ابو يوسف ك ٧بمد يفصل بینهما ٔبلسة 

ره النوكم فانو قاؿ يستحب اف يفصل بْب كب الشافعي ما ذ خفیفة مقدار ا١بلسة بْب ا٣بطبتْب، ك مذى
وت اك ٫بوٮبا، ك ىذا ال خالؼ فیو عندنا، ك نقل كاذاف ا٤بغرب ك اقامتها فصال يسّبا بقعدة اك س

، ك فیو نظر، ك قاؿ اٞبد: 2283عتْب اعتبارنا بسائر الصلواتكصاحب ا٥بداية عن الشافعي انو يفصل بر 
ور؟ قلت: ركی ك ا٤بغرب اعتبارنا بسائر الصلوات، ك احتج با٢بديث ا٤بذ عتْب ُبكيفصل بینهما بصالة ر 

حدثنا عبد ا بن بريدة عن  ،ُب سننیهما عن حباف بن عبد ا العدكم 2285ٍب البیهقي 2284الدارقطِب
ر ابن كعتْب اال ا٤بغرب؟ فاف قلت: ذ كل اذانْب ر كابیو قاؿ قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اف عند  

ذابناكاف حباف ىذا  كىذا ا٢بديث ُب ا٤بوضوعات ك نقل عن الفالس انو قاؿ   ا١بوزم
، قلت: 2286

ُب مسنده فقاؿ ال نعلم من ركاه من ابن بريدة اال حباف بن عبد ا ك ىو رجل  2287ا٢بديث ركاه البزار

                                       
 22: 5الكواكب الدرارم   2282
 44: 1ا٥بداية   2283
 1040، رقم ا٢بديث: 497: 1سنن الدار قطِب   2284
 667: 2السنن الكربی للبیهقي   2285

 . ]ا٤برجع السابق[حیاف بن عبید ا ىذا قد أخطأ ُب اإلسنادحكم ا٢بديث: قاؿ البیهقي:  
، ا٤بكتبة السلفیة با٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة االكلی 92: 2ا٤بوضوعات، عبد الرٞبن بن علي، ابن ا١بوزم،   2286

 ـ1966 .ق  1386
لواحد بن غیاث قاؿ:نا حیاف بن عبید ا، عن عبد ا بن بريدة، عن أبیو، رضي حدثنا عبد االركاية: نص    2287

 [303: 10مسند البزار ] ا عنو، أف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: بْب أذانْب صالة إال ا٤بغرب.
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ك ركی ابو داكد عن طأكس قاؿ سئل ابن عمر  عن ’’، 2288‘‘مشهور من اىل البصرة ال باس بو
ا علی عهد رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلیهماعتْبكالر  ، ك 2289 قبل ا٤بغرب فقاؿ ما رايت احدن

ر بن العريب: اختلف الصحابة فیو ك ٓب يفعلو احد بعد الصحابة رضي ا تعالٰی عنهم، ك كقاؿ ابو ب
 2290‘‘واهاانوا ال يصلكقاؿ النخعي ااها بدعة، ك ركم عن ا٣بلفاء االربعة ك ٝباعة من الصحابة ااهم  

 .لو من العیِبكىذا  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن بشار، قاؿ: حدثنا غندر، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: ٠بعت عمرك بن عامر  - 625
كاف ا٤بؤذف إذا أذف قاـ ناس من أصحاب النيب صلى ا علیو »األنصارم، عن أنس بن مالك، قاؿ: 

صلى ا علیو كسلم كىم كذلك، يصلوف الركعتْب قبل ا٤بغرب،  يبتدركف السوارم، حٌب ٱبرج النيبكسلم 
، قاؿ عثماف بن جبلة، كأبو داكد: عن شعبة، ٓب يكن بینهما إال « كٓب يكن بْب األذاف كاإلقامة شيء

 قلیل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن بینهما زماف ك صالة ك ىذا مبالغة كن بْب االذاف ك االقامة شئ( ام قاؿ انس ك ٓب يكقولو )ك ٓب ي
 ن بینهما اال قلیل.كُب القلة يدؿ علیها قولو فیما بعد ك ٓب ي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من انتظر اإلقامة

حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب عركة بن الزبّب، أف عائشة،  - 626
 علیو كسلم إذا سكت ا٤بؤذف باألكٔب من صالة الفجر قاـ، فركع كاف رسوؿ ا صلى ا»قالت: 

                                                                                                              
 بن بريدة ىذا ا٢بديث ال نعلم أحدا يركيو إال بريدة، كال نعلم ركاه عن عبد االبزار: حكم ا٢بديث: قاؿ  

 ]ا٤برجع السابق[ إال حیاف بن عبید ا كحیاف رجل من أىل البصرة مشهور لیس بو بأس.
 138: 5عمدة القارم   2288
أيب شعیب، عن طاكس، قاؿ:  حدثنا ابن بشار، حدثنا ٧بمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عننص الركاية:   2289

أحدا على عهد رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم  ما رأيت»سئل ابن عمر، عن الركعتْب قبل ا٤بغرب، فقاؿ: 
 [1284، رقم ا٢بديث: 26: 2سنن ايب داكد ] «يصلیهما، كرخص ُب الركعتْب بعد العصر

 «كىم شعبة ُب ا٠بو -يعِب  -ىو شعیب »قاؿ أبو داكد: ٠بعت ٰبٓب بن معْب يقوؿ: حكم ا٢بديث:  
 ]ا٤برجع السابق[

 139: 5عمدة القارم   2290
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ركعتْب خفیفتْب قبل صالة الفجر، بعد أف يستبْب الفجر، ٍب اضطجع على شقو األٲبن، حٌب يأتیو 

 «ا٤بؤذف لإلقامة
حدثنا عبد ا بن يزيد، قاؿ: حدثنا كهمس بن ا٢بسن، عن عبد ا بن بريدة، عن عبد ا  - 627
، ٍب قاؿ « بْب كل أذانْب صالة، بْب كل أذانْب صالة»غفل، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: بن م

 «٤بن شاء»ُب الثالثة: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من انتظر االقامة
اضطجع( ك فیو حجة اليب حنیفة ُب االسفار ك قد مر ُب باب كقت الفجر، ك فیو ا٤بطابقة  قولو )ٍب

ام با٤بناداة االكلی، ك ’’للَبٝبة النو صلی ا علیو ك سلم انتظر لالقامة )باالكلی من صالة الفجر( 
من جهة الیسار ك  ك كجو االٲبن اف ال يستغرؽ ُب النـو الف القلب’’ثانیهما االقامة )علی شقو االٲبن( 

، ك افضل الوجوه 2291‘‘اف ُب دعة ك اسَباحة فیستغرؽكيعلق حینئذو غّب مستقر ك اذا ناـ علی الیسار   
  2292‘‘ل شئ حتی تنعلو ك ترجلوكانو ٰبب التیامن ُب  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من قال: لیؤذن في السفر مؤذن واحد

حدثنا معلى بن أسد، قاؿ: حدثنا كىیب، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك بن ا٢بويرث،  - 628
أتیت النيب صلى ا علیو كسلم ُب نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين لیلة، ككاف رحیما رفیقا، فلما 

ارجعوا فكونوا فیهم، كعلموىم، كصلوا، فإذا حضرت الصالة فلیؤذف لكم » رأل شوقنا إٔب أىالینا، قاؿ:
 «أحدكم، كلیؤمكم أكربكم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
بذلك النو اذا حزبو امر اجتمعوا ٍب نفركا الی ىو عدة رجاؿ من ثالثة الی عشرة ك النفّب ٠بي  (ُب نفر)

نانة، قولو )ارجعوا( مشَبؾ بْب الرجوع ك كر بن عبد مناؼ بن  كعدكىم )من قومي( ىم بنو لیث بن ب
الرجع ك ا٤براد ىذا ا٤بعنی االكؿ، قولو )اذا حضرت الصالة( ك ُب فیض البارم ك ا٤بتبادر عنو عندم اف 

 انتهی. 2293الی بلدىم، ك ٞبلو البخارم ُب السفرامره ذلك ا٭با ىو عند بلوغهم 

                                       
 603، رقم ا٢بديث: 24: 5لدرارم الكواكب ا  2291
 140: 5عمدة القارم   2292
 233: 2فیض البارم   2293
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ك يستفاد من ا٢بديث: استحباب االذاف للمسافر، ك قاؿ عطاء ك ٦باىد بالوجوب الی ظاىر االمر اال 
اف عطاء قاؿ اذا ٓب ئوذف ك ٓب يقم اعاد الصالة، ك قاؿ ٦باىد اذا نسي االقامة اعادى، قیل االٝباع 

ُب ا٤بختصر عن مالك ك ال اذاف علی مسافر، ك ا٭با االذاف علی صارؼ عن الوجوب، ك فیو نظر، ك 
من ٯبمع علیو لتاذينو، ك قالت طائفة ىو ٨بّب انشاء اذف ك اقاـ، ك ركم ذلك عن علي رضي ا تعالٰی 

حوؿ ك كعنو ك ىو قوؿ  عركة ك الثورم ك النخعي، ك قالت طائفة ٘بزيو االقامة، ركی ذلك عن م
وف كاف ئوذف ك يقیم لیكل صالة اال الصبح فانو  كف ابن عمر يقیم ُب السفر لاكا٢بسن ك القاسم ك  

رب الف منصب االمامة افضل كاف ا١بهر ُب حقو افضل ك خص االمامة باال كعلی ىیئة ا١بماعة ك ٥بذا  
 من منصب االذاف، ك فیو ا٢بض علی االذاف ُب ا٢بضر ك السفر.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
باب األذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، واإلقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصالة في 

 الرحال، في اللیلة الباردة أو المطیرة
أيب ا٢بسن، عن زيد بن كىب، عن  حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ا٤بهاجر - 629

، ٍب « أبرد»أيب ذر، قاؿ: كنا مع النيب صلى ا علیو كسلم ُب سفر، فأراد ا٤بؤذف أف يؤذف، فقاؿ لو: 
حٌب ساكل الظل التلوؿ فقاؿ النيب « أبرد»، ٍب أراد أف يؤذف، فقاؿ لو: « أبرد»أراد أف يؤذف، فقاؿ لو: 

 «من فیح جهنمإف شدة ا٢بر »صلى ا علیو كسلم: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 انوا ٝباعةكباب االذاف للمسافرين اذا  
ف لیس قیدا احَبازيا عن منع اذاف ا٤بنفرد بل ىو ٤بقتضی االحاديث )ك االقامة( با١بر عطف علی االذا

ع ك ىي ا٤بزدلفة ٠بیت ٔبمع ذلك االذاف ك االقامة بعرفة ك ٝبىٍ كام ك  ’’ع( ذلك بعرفة ك ٝبىٍ ك)ك  
اف كالجتماع الناس فیها لیلة العید ك عرفة يطلق علی الزماف ك ىو الیـو التاسع من ذم ا٢بجة ك علی ا٤ب

علی انو مفعوؿ بو  )الصالة ُب الرحاؿ( بالنصب 2294‘‘ا٤بعركؼ الذم يقف الناس ُب ذلك الیـو فیو
الدكا مقدرنا ك ٫بوىا ك بالرفع علی انو مبتدا ك خربه ٧بذكؼ ام تصلي ُب الرحاؿ ك رحل الرجل منزلو 

لوؿ( ام صار مثلو، ك ل التُّ )ا٤بطّبة( ٗبعنی ا٤باطرة، ك فیو اسناد ا٤بطر الیها ٦باز عقلي )حتی ساكی الظِّ 
لظل مثلو ك قد مر البحث فیو فیما تقدـ مفصال وف اكفیو دلیل للحنفیة باف كقت الظهر باؽ حْب  

  .فاحفظو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 144: 5عمدة القارم   2294
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حدثنا ٧بمد بن يوسف، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن خالد ا٢بذاء، عن أيب قالبة، عن مالك بن  - 630
يرث، قاؿ: أتى رجالف النيب صلى ا علیو كسلم يريداف السفر، فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: ا٢بو 

 «إذا أنتما خرجتما، فأذنا، ٍب أقیما، ٍب لیؤمكما أكربكما»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

م ا١بمع فال يرد عدـ مطابقتو للَبٝبة ك ا٤براد بو احدٮبا الف الواحد قد ك)فاذنا ٍب اقیما( ك للتثنیة ح
ذا كفي للجماعة ك  كل كاحد ك يقیم اذ اذاف الواحد يكٱباطب بصیغة التثنیة اذ لیس ا٤براد اف ئوذف  

ما من جهة السن اك الفصل ك ما اكرب كما ا كاقامتو، ك يستفاد منو االذاف ك االقامة صراحة ٍب لیٔوم
  .العلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا ٧بمد بن ا٤بثُب، قاؿ: حدثنا عبد الوىاب، قاؿ: حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، قاؿ:  - 631

ا إٔب النيب صلى ا علیو كسلم ك٫بن شببة متقاربوف، فأقمنا عنده عشرين يوما كلیلة، حدثنا مالك، أتین
 -أك قد اشتقنا  -ككاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم رحیما رفیقا، فلما ظن أنا قد اشتهینا أىلنا 

كذكر  -كىم ارجعوا إٔب أىلیكم، فأقیموا فیهم كعلموىم كمر »سألنا عمن تركنا بعدنا، فأخربناه، قاؿ: 
كصلوا كما رأيتمو٘ب أصلي، فإذا حضرت الصالة فلیؤذف لكم أحدكم،  -أشیاء أحفظها أك ال أحفظها 

 «كلیؤمكم أكربكم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

نا( بفتح الالـ )اك قد اشتقنا( شك من الراكم ك ُب ركاية بواك ، قولو )سالى قولو )متقاربوف( ام ُب السن
  .العطف )اك ال  احفظها( شك من الراكم ك قیل اك للتنويع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
، قاؿ: أخربنا ٰبٓب، عن عبید ا بن عمر، قاؿ: حدثِب نافع، قاؿ: أذف ابن حدثنا مسدد - 632

عمر ُب لیلة باردة بضجناف، ٍب قاؿ: صلوا ُب رحالكم، فأخربنا أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف 
 سفرُب اللیلة الباردة، أك ا٤بطّبة ُب ال« أال صلوا ُب الرحاؿ»يأمر مؤذنا يؤذف، ٍب يقوؿ على إثره: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
اف يامر اك للتنويع، ك ُب صحیح ايب ك( جبل علی بريد من مكة ُب اللیلة الباردة ظرؼ  نافى جٍ ضى )بً 

 لیلة باردة اك ذات مطر اك ذات ريح. 2295عوانة

                                       
، كتاب صالة 484: 1، صحیح مسلم1303، رقم ا٢بديث: 361: 1مستخرج ايب عوانة انظر:   2295

 697ا٤بسافرين كقصرىا، باب الصالة ُب الرحاؿ ُب ا٤بطر، رقم ا٢بديث:
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  .اد منو اف ىذه الثالثة اعذار ُب التاخّب عن ا١بماعةك يستف
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إسحاؽ بن منصور، قاؿ: أخربنا جعفر بن عوف، قاؿ: حدثنا أبو العمیس، عن عوف  - 633
رأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم باألبطح، فجاءه بالؿ فآذنو »جحیفة، عن أبیو، قاؿ:  بن أيب

بالصالة ٍب خرج بالؿ بالعنزة حٌب ركزىا بْب يدم رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم باألبطح، كأقاـ 
 «الصالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
)باالبطح( ك ىو موضع معركؼ خارج مكة، ك فیو ا٤بطابقة الاهم مسافركف ك قد اذف بالؿ ك اقاـ 

 الصالة، ك قد مر البحث فیو مستوفی ُب باب سَبة االماـ سَبة ٤بن خلفو.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: ىل يتتبع المؤذن فاه ىا ىنا وىا ىنا، وىل يلتفت في األذان
كقاؿ « ال ٯبعل إصبعیو ُب أذنیو»ككاف ابن عمر: « أنو جعل إصبعیو ُب أذنیو»كيذكر عن بالؿ: 

كاف »كقالت عائشة: « حق كسنة الوضوء»كقاؿ عطاء: « ال بأس أف يؤذف على غّب كضوء»إبراىیم: 
 «النيب صلى ا علیو كسلم يذكر ا على كل أحیانو

أنو رأل »حدثنا ٧بمد بن يوسف، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن عوف بن أيب جحیفة، عن أبیو،  - 634
 «بالال يؤذف فجعلت أتتبع فاه ىا ىنا كىهنا باألذاف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ا٤بٔوذف فاه عي بم تى باب ىل يتى 

ما ُب ركاية ايب داكد فلما بلغ كيعِب ٲبینا ك مشاالن  ’’اما من التفعل اك من االفعاؿ، قولو )ىهنا ك ىهنا( 
عند النسائي ينحرؼ ٲبینا ك  ، ك2296ی عنقو ٲبینا ك مشاالوى حي علی الصالة حي علی الفالح لى 

فاه ىهنا ك ىهنا يقوؿ ٲبینا ك مشاال  عي بم تى تػى عن ايب جحیفة فجعلت اى  2298، ك ُب ركاية مسلم2297مشاال
)ك ىل يلتفت ُب االذاف( ام نعم يلتفت ٲبینقا ك مشاال باف  2299‘‘حي علی الصالة حي علی الفالح

                                       
 520، رقم ا٢بديث: 143 :1سنن ايب داكد   2296

 [ 373: 3حكم ا٢بديث: صحیح ]البدر ا٤بنّب  
 643، رقم ا٢بديث: 12: 2سنن النسائي   2297
 503، رقم ا٢بديث: 359: 1صحیح مسلم   2298
 147: 5عمدة القارم   2299
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ر عن بالؿ( ىذا التعلیق كااهما )ك يذ كن ميلوم عنقو ك ال ٰبوؿ صدره عن القبلة ك ال يزيل قدمیو ع
ره ا٤بٔولف بصیغة التمريض اشارة الی انو غّب مرضي كك كصاله ك ذ  2301ك الطربا٘ب 2300ره ابن ماجوكذ 

اف ابن عمر ال ٯبعل اصبعیو ُب اذنیو( ك اكرد ىذا بصورة التصحیح تنبیها علی اف میلو كعنده، قولو )ك  
ك بو قاؿ ’’)ك قاؿ ابراىیم ال باس باف ئوذف علی غّب كضوء(  الی رام ابن عمر رضي ا تعالٰی عنو

: ك ينبغي اف 2302ابراىیم ك ٞباد ك عن ا٢بسن ال باس اف ئوذف غّب طاىر ك يقیم ك طاىر، ك ُب ا٥بداية
ر شريف فیستحب فیو الطهارة فاف اذف علی غّب كضوء  كئوذف ك يقیم علی طهر الف االذاف ك االقامة ذ 

اٞبد ك الشافعي ك عامة اىل العلم ك قاؿ مالك الطهارة شرط ُب االقامة دكف االذاف، ك جاز، ك بو قاؿ 
ره االقامة بغّب كضوء ٤با فیو كقاؿ عطاء ك االكزاعي ك بعض الشافعیة تشَبط فیهما، ك قاؿ اصحابنا ت

اذاف ره عندنا كره ك يكرخي ال تكمن الفصل بْب االقامة ك الصالة باالشتغاؿ بالوضوء، ك قاؿ ال
رار االذاف مشركع كاالشبو با٢بق اف يعاد اذاف ا١بنب ك ال تعاد االقامة الف ت 2303ا١بنب، ك ُب ا٥بداية

)قاؿ عطاء( ك ىو ابن ايب رباح )الوضوء حق ك سنة( ام ثابت ك سنة للشرع كصلو  2304‘‘ُب ا١بملة
ذف اال متوضئا ىو من عبد الرزاؽ عن ابن جريج قاؿ قاؿ ٕب عطاء حق ك سنة مسنونة اف ال ئوذف ا٤بؤ 

)ك قالت عائشة رضي  2306ك امر ٦باىد مٔوذنو اف ال ئوذف حتی يتوضا 2305الصالة ىو فاٙبة الصالة
لها اال الطواؼ بالبیت، كصلو كا تعالی عنها( انو استوفینا ُب باب تقضي ا٢بائض ا٤بناسك  

ما قاؿ بو كا٢باقو بالصالة   ا٭با اكرده ىهنا تائیدا لقوؿ ابراىیم النخعي باف االذاف ال يصح 2307مسلم
ل حْب حْب الطهارة ك كار ك ىي جائزة ُب  كر من االذ كعطاء، ك قاؿ الوضوء حق ك سنة بل ىو ذ 

                                       
 711، رقم ا٢بديث: 236: 1سنن ابن ماجو   2300
باب ما جاء ُب إدخاؿ ، ابواب الصالة، 375: 1، سنن الَبمذم 101: 22ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب انظر:   2301

 197، رقم ا٢بديث: اإلصبع ُب األذف عند األذاف
 حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
 44: 1ا٥بداية   2302
 44: 1ا٥بداية   2303
 148: 5عمدة القارم   2304
 1799، رقم ا٢بديث: 465: 1مصنف عبد الرزاؽ   2305
 2197ديث: ، رقم ا٢ب192: 1مصنف ابن ايب شیبة   2306
 373، رقم ا٢بديث: 282: 1صحیح مسلم   2307
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ر ا تعالی علی  كاف النيب صلی ا علیو ك سلم يذ كحْب ا٢بديث لقوؿ عائشة رضي ا تعالی عنها  
 ل احیانو.ك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قول الرجل: فاتتنا الصالة

 كقوؿ النيب صلى ا علیو كسلم أصح "« فاتتنا الصالة، كلكن لیقل ٓب ندرؾ»ككره ابن سّبين أف يقوؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب قوؿ الرجل فاتتنا الصالة
ركه، ك استدؿ بقوؿ النيب صلی ا علیو بطولو )كقوؿ النيب صلی كره اـ ال ك رايو انو غّب مكام ىل ي

فاٛبوا، ك االصح  مكا علیو ك سلم اصح( ك ىو قولو صلی ا علیو ك سلم ُب ا٢بديث التإب ك ما فات
  .ٗبعنی الصحیح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب، عن عبد ا بن أيب قتادة، عن أبیو، قاؿ: بینما  - 635

قالوا: « ما شأنكم؟»نيب صلى ا علیو كسلم إذ ٠بع جلبة رجاؿ، فلما صلى قاؿ: ٫بن نصلي مع ال
فال تفعلوا إذا أتیتم الصالة فعلیكم بالسكینة، فما أدركتم فصلوا كما »استعجلنا إٔب الصالة؟ قاؿ: 

 «فاتكم فأٛبوا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تزاد االلف فقط فیقاؿ بینا ك ٮبا ظرفا زماف ٗبعنی  اصلو بْب فزيدت ا٤بیم ك االلف ك تارة’’قولو )بینما( 
م( با٥بمزة ك كالـ ك االستعجاؿ )ما شانكة الرجاؿ( ام اصواهتم بسبب ا٢بركة ك البى لى ا٤بفاجاة )جى 

ینة( ك ُب ركاية بدكف الباء ك ٯبوز فیها كم بالسكم ا١بلبة )ك علیكع منم حیث كقكالتخفیف ام ما حال
تم فصلوا( كم خربه ا٤بقدـ علیو )فما ادر كالنصب حینئذو ام الزمها ك الرفع علی ااها مبتدا مٔوخر ك علی

ك ُب ىذه الركاية اختالؼ  ’’م فاٛبوا( ك)ك ما فات 2308‘‘تم مع االماـ فصلوه معوكام القدر الذم ادر 
م فاقضوا، ك ُب ركاية كك ما فات 2310م، ك ُب ركاية اٞبدكفاقضوا ما سبق 2309 ففي ركاية ايب داكدثّبك

                                       
 150: 5عمدة القارم   2308
 573، رقم ا٢بديث: 156: 1سنن ايب داكد   2309

 [ 114: 3. ]صحیح ايب داكد إسناده صحیح على شرط الشیخْبحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
 7250، رقم ا٢بديث: 192ً: 12مسند اٞبد   2310
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علی قولو فاٛبوا،  2312ثر ركايات مسلمكم فاقضوا ك ا كك اال٠باعیلي: ك ما فات 2311ايب نعیم االصبها٘ب
الی الصالة  م مقبالكاف احد ك، ك ُب الی عن ايب ىريرة انو قاؿ اذا  2313ك ُب ركاية لو فاقض ما سبقك

، ك ُب مسند ايب قرة عن ايب 2314فلیمش علی رسلو فانو ُب صالة فما ادرؾ فلیصل ك ما فاتتو فلیقض
 .2315‘‘ر سفیاف عن ايب سلمة بلفظ ك لیقض ما سبقوكسلمة بلفظ فاقضوا، ك ذ 

اعلم ااهم اختلفوا: ُب اكؿ صالة ا٤بسبوؽ فقاؿ الشافعي ك اسحاؽ ك االكزاعي ك ىو مركم عن علي بن 
حوؿ، ك ُب ركاية عن مالك ك اٞبد اف اكؿ صالتو ما صلی مع االماـ كا٤بسیب ك ا٢بسن ك عطاء ك م

م فاٛبوا الف لفظ االٛباـ كاقع علی باؽ من شئ تقدـ سائره، ك كك استدلوا بقولو علیو السالـ ك ما فات
القواؿ فیقضیها، ك ركی قاؿ مالك ىو اكؿ  صالتو بالنسبة الی االفعاؿ فیبنی علیها اخرىا بالنسبة الی ا

ي ا٤بذىب ما ادرؾ فهو اكؿ صالتو اال انو يقضي كابن بطاؿ عنو ك ىو شارح البخارم عآب جلیل مال
، ك ركی البیهقي من حديث قتادة اف علي بن ايب 2316مثل الذم فاتو من القراءة باـ القراف ك سورة

ك قاؿ ا٤بز٘ب ك ’’، 2317القراف ت مع االماـ فهو اكؿ صالتك ك اقض ما سبقك منكطالب قاؿ ما ادر 
ـى للقضاء  اسحاؽ ك اىل الظاىر انو اكؿ صالتو اال انو يقرا فیها با٢بمد  ك سورة مع االماـ ك اذا قا
قضی با٢بمد  كحدىا النو اخر صالتو، ك قاؿ ابو حنیفة ك اٞبد ُب ركاية ك سفیاف ك ٦باىد ك ابن 

ك  2319‘‘ 2318الفعاؿ ك االقواؿ، ك بو قاؿ ابن ا١بوزموف قاضیا ُب اكسّبين انو اخر صالتو ك انو ي

                                       
 1333، رقم ا٢بديث: 198: 2ح مسلم ا٤بسند ا٤بستخرج علی صحی  2311

: ال أعلم ىذه اللفظة ركاىا عن الزىرم -ُب خارج "الصحیح"-نقل البیهقي عن مسلم قولو حكم ا٢بديث:  
: 2]السنن الكربل للبیهقي  غّب ابن عیینة: "كاقضوا ما فاتكم"، قاؿ مسلم: أخطأ ابن عیینة ُب ىذه اللفظة.
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: ركم ذلك عن ابن مسعود ك ابن عمر ك ابراىیم النخعي ك الشعيب ك ايب 2320قاؿ ابن بطاؿ
ك ابن ا٤باجشوف ك اختاره ابن  2323عن مالك ك ىو قوؿ اشهب 2322، ك ركاه ابن القاسم2321قالبة

رنا ىذه الركاية انفنا، ك كما ذ كقضوا  م فاكحبیب، ك استدلوا بقولو صلی ا علیو ك سلم ك ما فات
ا١بواب: عن استدالؿ الشافعي ك من تبعو اف  صالة ا٤بامـو مرتبطة بصالة االماـ فحمل قولو فاٛبوا علی 
اف من قضی ما فاتو فقد اًب الف الصالة تنقص ٗبا فات ك قضأكه اٛباـ ٤با نقص، ك اجیب: عن ركاية ك 

ما ُب قولو تعالی كالفعل ال القضاء ا٤بصطلح علیو عند الفقهاء  اقض ما سبقك اف ا٤براد من القضاء 
﴿ك اٲبا  2325قولو تعالی ﴿فقضاىن سبع ٠باكات﴾كك   2324﴿فاذا قضیتم الصالة فانتشركا ُب االرض﴾

ك قضیت حق فالف ك  2328م﴾ك﴿فاذا قضیتم مناسك 2327﴿فقضی علیو﴾ 2326االجلْب قضیت﴾

                                       
 262: 2شرح البخارم البن بطاؿ   2320
ك جـر بطن من ا٢باؼ  .ىو عبد ا بن زيد، ابو قالبة ا١بىرمٌي، البصرم، االماـ، شیخ االسالـ :ابو قالبة  2321

حدث عن ثابت بن الضحاؾ ُب الكتب كلها ك عن انس كذلك ك  .قدـ الشاـ ك انقطع بدارىيٌا .بن قضاعة
ة بن جندب ك عبد ا بن عباس ك عنبسة بن سعید بن العاص ك مالك بن ا٢بويرث كذلك ك عن ٠بر 

 [ 468: 4]سّب اعالـ النبالء  .غّبىم
ىو عبد الرٞبن بن القاسم، ابو عبد ا، الفقیو ا٤بالكي؛ ٝبع بْب الزىد ك العلم ك تفقو باالماـ  :بن القاسما  2322

ع بو اصحاب مالك بعد موت مالك، مالك رضي ا عنو ك نظرائو، ك صحب مالكا عشسرين سنة، ك انتف
ك كانت كالدتو ُب سنة  .ك ىو صاحب ا٤بدكنة ُب مذىبهم، ك ىو من اجل كتبهم ك عنو اخذىا سحنوف

لیلة ا١بمعة لسبع لیاؿ مضْب من صفر ٗبصر، ك دفن  .اثنتْب ك ثالثْب ك مائة ك توُب احدی ك تسعْب ك مائة
 [ 129: 3]كفیات االعیاف  .قیو ا٤بالكيخارج باب القرافة الصغری قبالة قرب اشهب الف

ىو اشهب بن عبد العزيز، ابو عمرك، القیسي ٍب ا١بعدم، الفقیو ا٤بالكي ا٤بصرم؛ تفقو علی االماـ  :اشهب  2323
قاؿ االماـ الشافعي، رضي ا عنو: ما رايت افقو من  .مالك، رضي ا عنو، ٍب علی ا٤بدنیْب ك ا٤بصريْب

كانت ا٤بنافسة بینو ك بْب ابن القاسم، ك انتهت الرياسة الیو ٗبصر بعد ابن اشهب لو ال طیش فیو، ك  
ك كانت كالدتو ٗبصر سنة ٟبسْب ك مائة كتوُب سنة اربع ك مائتْب بعد الشافعي بشهر ك دفن  .القاسم

 [ 238: 1]كفیات االعیاف  .بالقرافة الصغری
 103: 4ورة النساء س  2324
 12: 41سورة فصلت   2325
 28: 28صص سورة الق  2326
 15: 28سورة القصص   2327
 200: 2سورة البقرة   2328
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ینة ك الوقار، ك فیو كث ُب االتیاف الی الصالة بالسمعنی ا١بمیع الفعل  ك الفراغ عنو، ك ُب ا٢بديث ا٢ب
  .جواز قوؿ الرجل فاتتنا الصالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ال يسعى إلى الصالة، ولیأت بالسكینة والوقار

 قالو أبو قتادة عن النيب صلى ا علیو كسلم« تم، فصلوا كما فاتكم فأٛبواما أدرك»كقاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 الباب الذم قبل ىذا الباب م فاٛبوا( قاؿ ابو قتادة تعلیق كصلو البخارم ُبكتم فصلوا ك ما فاتك)ما ادر 
ینة ك الوقار، ك قد مر ىذا البحث ُب الباب السابق علی ىذا الباب كم السكفامشوا الی الصالة ك علی

 .ینة ك الوقاركالة ك لیاهتا بالسُب حديث ايب قتادة ك ُب نسخة باب ال يسعی الی الص
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا ابن أيب ذئب، قاؿ: حدثنا الزىرم، عن سعید بن ا٤بسیب، عن أيب  - 636
ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم، كعن الزىرم، عن أيب سلمة، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى ا 

٠بعتم اإلقامة، فامشوا إٔب الصالة كعلیكم بالسكینة كالوقار، كال تسرعوا، فما إذا »علیو كسلم قاؿ: 
 «أدركتم فصلوا، كما فاتكم فأٛبوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
قامة تنبیها علی اف ُب االقامة خوؼ بعض الصالة فاذا اهی عن قولو )اذا ٠بعتم االقامة( ك قید باال

االسراع فیها فقبلها منهی عنو باالكلی ك النو ٰبتمل اف ينهر نفسو فیخل ُب الَبتیل ك قبلها قد ال تقاـ 
 یدا لالكؿ، ك قیلكر  االخّب تا كفیسَبيح، قولو )ك الوقار( قیل ٮبا ٗبعنی فذ 

غض البصر كخفض الصوت ك عدـ كالحَباز عن العبث ك الوقار ُب ا٥بیئة  ات ك اكینة التا٘ب ُب ا٢بر كالس
علی االسراع،  2329 ر ا[كید ك لیس معنی قولو تعالی ]فاسعوا الی ذ كعوا( زيادة تا رً سٍ االلتفات )ك ال تي 

بل ا٤براد من السعي ىناؾ الذىاب فال منافاة بینهما، ك فیو اف من ادرؾ جزء من الصالة مع االماـ فقد 
 ثّب.كتم فصلوا ٓب يفصل بْب القلیل ك الكدرؾ فضیلة ا١بماعة لقولو علیو السالـ ما ادر ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 9: 62سورة ا١بمعة   2329



503 
 

 باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة
مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ، قاؿ: كتب إٕب ٰبٓب بن أيب كثّب، عن عبد ا بن  حدثنا - 637

إذا أقیمت الصالة، فال تقوموا حٌب »صلى ا علیو كسلم:  أيب قتادة، عن أبیو، قاؿ: قاؿ رسوؿ ا
 «ترك٘ب

 باب: ال يسعى إلى الصالة مستعجال، ولیقم بالسكینة والوقار
م، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب، عن عبد ا بن أيب قتادة، عن أبیو، قاؿ: قاؿ حدثنا أبو نعی - 638

 «إذا أقیمت الصالة، فال تقوموا حٌب ترك٘ب كعلیكم بالسكینة»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب متی يقـو الناس اذا راكا االماـ عند االقامة
ك ال بد فیو من التقدير ام ال  2330٘ب خرجت صرح بو ابن حبافك ( ام حتی تبصر رك٘بقولو )حتی ت

 تقوموا حتی ترك٘ب خرجت فاذا رايتمو٘ب خرجت فقوموا.
قیاـ حْب شركع ا٤بٔوذف ُب االقامة، ك  ك اختلفوا ُب حاؿ القیاـ: فاستحب مالك ك ٝبهور العلماء ال’’
رب االماـ، ك مذىب الشافعي ك طائفة انو يستحب كاف انس يقـو اذا قاؿ ا٤بٔوذف قد قامت الصالة ك  ك

اف ال يقـو حتی يفرغ ا٤بٔوذف من االقامة ك بو قاؿ ابو يوسف، ك قاؿ اٞبد: اذا قاؿ ا٤بٔوذف قد قامت 
رب حتی يفرغ ا٤بٔوذف من كالعلماء الی اف االماـ ال يالصالة يقـو بو، قاؿ زفر ك ذىب عامة 

، ك قاؿ ابو حنیفة ك ٧بمد يقوموف ُب الصف اذا قاؿ حي علی الصالة فاذا قاؿ قد قامت 2331‘‘االقامة
ن االماـ ُب كرب االماـ النو امّب الشركع، ك قد اخرب بقیامها فیجب تصديقو ك اذا ٓب يكالصالة  

م ال يقوموف حتی يركه لئال يطوؿ علیهم القیاـ ك النو قد يعرض لو ا٤بسجد، فذىب ا١بمهور الی ااه
عن ايب ىريرة اقیمت  2332عارض  فیتاخر بسببو ك ال منافاة بْب حديث الباب ك بْب ما ركی مسلم

اف يراقب كلنا الصفوؼ قبل اف ٱبرج الینا رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم الف بالال  الصالة فقمنا فعدٌ 
ا علیو ك سلم ٕبیث ال يراه غّبه اك اال القلیل فعند اكؿ خركجو يقیم ك ال يقـو خركج النيب صلی 

انت تقاـ لرسوؿ  كمقامو حتی يعدؿ الصفوؼ، ك ُب ركاية اخری ٤بسلم عن ايب ىريرة اف الصالة  

                                       
، كتاب ا٤بساجد 422: 1، صحیح مسلم2223، رقم ا٢بديث: 601: 5صحیح ابن حباف انظر:   2330

 604باب مٍب يقـو الناس للصالة، رقم ا٢بديث: كمواضع الصالة، 
 153: 5عمدة القارم   2331
 605م ا٢بديث: ، رق422: 1صحیح مسلم   2332
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و  فلعل ،2333هم قبل اف يقـو النيب صلی ا علیو ك سلم مقاموصلی ا علیو ك سلم فیاخذ الناس مصافٌ 
اف مرة اك مرتْب اك ٫بوٮبا  لبیاف ا١بواز اك لعذر ك لعل قولو صلی ا علیو ك سلم ال تقوموا حتی ك

اف بعد ذلك ك ا اعلم بالصواب )تابعو علي بن ا٤ببارؾ( ام تابع شیباف علي بن ا٤ببارؾ عن كترك٘ب  
 ینة.كم السكبغّب باء ام علی 2334تاب ا١بمعةكثّب، ك قد كصلو ا٤بٔولف ُب  كٰبیی بن ايب  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: ىل يخرج من المسجد لعلة؟

حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن سعد، عن صاّب بن كیساف، عن ابن  - 639
سلمة، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم خرج كقد أقیمت الصالة،  شهاب، عن أيب

فمكثنا « على مكانكم»كعدلت الصفوؼ، حٌب إذا قاـ ُب مصاله، انتظرنا أف يكرب، انصرؼ، قاؿ: 
 على ىیئتنا، حٌب خرج إلینا ينطف رأسو ماء، كقد اغتسل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب ىل ٱبرج من ا٤بسجد لعلة 
اف كاف حاقنا اك  كوف ٧بدثا اك جنبنا اك  كام لضركرة  ك ذلك باف ي’’قولو )ىل ٱبرج من ا٤بسجد لعلةو( 

عن  2335اما ما ركی مسلماماما ٤بسجد اخر، اك حصل بو رعاؼ اك ٫بوىا ام ٯبوز ٢بديث الباب، ك 
ايب ىريرة انو رای رجال ٱبرج من ا٤بسجد بعد اف اذف ا٤بٔوذف بالعصر فقاؿ اما ىذا فقد عصی ابا 

 2337فمحموؿ علی من خرج بغّب ضركرة ٤با ركی الطربا٘ب ُب االكسط 2336ذا ركاه االربعةكالقاسم، ك  
جدم ٍب ٱبرج منو اال  ٢باجة ٍب ال عن ايب ىريرة عن النيب صلی ا علیو ك سلم ال يسمع النداء ُب مس

                                       
 605، رقم ا٢بديث: 423: 1صحیح مسلم   2333
 909، رقم ا٢بديث: 2:8صحیح البخارم   2334
 655، رقم ا٢بديث: 453: 1صحیح مسلم   2335
 ، 204، رقم ا٢بديث: 397: 1سنن الَبمذم  ، 536، رقم ا٢بديث: 147: 1سنن ايب داكد انظر:   2336

 733، رقم ا٢بديث: 242: 1ماجو سنن ابن  ، 684، رقم ا٢بديث: 29: 2سنن النسائي 
 [ 204، رقم ا٢بديث: 397: 1حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]سنن الَبمذم  
 3842، رقم ا٢بديث: 149: 4ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب   2337

، رقم 5: 2قاؿ ا٥بیثمي: ركاه الطربا٘ب ُب األكسط كرجالو رجاؿ الصحیح. ]٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  
 [ 1923ا٢بديث: 
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)انتظرنا( ٝبلة حالیة عاملة ُب الظرؼ )انصرؼ( ام الی ا٢بجرة، جواب اذا  2338‘‘يرجع الیو اال منافق
ما ُب كسر الطاء ك ضمها ام يقطر راسو ماء  كف راسو ماء( بم )ينطً كانكم( ام الزموا مكانك)علی م

 ا٢بديث االٌب بعد ىذا.
سیاف علی االنبیاء علیهم الصالة ك السالـ ُب امر العبادة للتشريع، ك طهارة ا٤باء ك يستنبط منو جواز الن

ا٤بستعمل، ك انتظار ا١بماعة المامهم ما داـ سعة من الوقت، ك جواز الفصل بْب االقامة ك الصالة الف 
اخّب ا١بنب الـ بْب االقامة ك الصالة ك جواز تكقولو فصلی ظاىر ُب اف االقامة ٓب تعد، ك فیو جواز ال

 الغسل عن كقت ا٢بدث، ك فیو انو ال ٯبب علی من احتلم ُب ا٤بسجد فاراد ا٣بركج منو اف يتیمم.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا قال اإلمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
حدثنا إسحاؽ، قاؿ: حدثنا ٧بمد بن يوسف، قاؿ: حدثنا األكزاعي، عن الزىرم، عن أيب  - 640

سلمة بن عبد الرٞبن، عن أيب ىريرة، قاؿ: أقیمت الصالة، فسول الناس صفوفهم، فخرج رسوؿ ا 
فرجع فاغتسل، ٍب خرج كرأسو « على مكانكم»صلى ا علیو كسلم، فتقدـ، كىو جنب، ٍب قاؿ: 

 طر ماء، فصلى هبميق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 م حتی نرجع انتظركهكانكباب اذا قاؿ االماـ م
 قولو انتظركه جواب اذا.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قول الرجل للنبي صلى اهلل علیو وسلم: ما صلینا

حدثنا أبو نعیم، قاؿ: حدثنا شیباف، عن ٰبٓب، قاؿ: ٠بعت أبا سلمة، يقوؿ: أخربنا جابر بن  - 641
ا٣بندؽ، فقاؿ: يا رسوؿ ا كا: ما   عبد ا: أف النيب صلى ا علیو كسلم جاءه عمر بن ا٣بطاب يـو

كدت أف أصلي، حٌب كادت الشمس تغرب، كذلك بعد ما أفطر الصائم، فقاؿ النيب صلى ا علیو 
يعِب  -فنزؿ النيب صلى ا علیو كسلم إٔب بطحاف كأنا معو، فتوضأ ٍب صلى « كا ما صلیتها»كسلم: 
 ا٤بغرببعد ما غربت الشمس، ٍب صلى بعدىا  -العصر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب قوؿ الرجل ما صلینا

                                       
 154: 5مدة القارم ع  2338
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راىة النخعي لیس كره اف يقوؿ الرجل ٓب نصل ك  كفیو رد لقوؿ ابراىیم النخعي ي 2339قاؿ ابن بطاؿ
راىة، كما فهو ينفي ما اثبتو الشارع فذاؾ كجو الكالصالة النو ُب الصالة حمطلقنا بل ُب حق من انتظر 

 ك قد مر ا٢بديث مع ما يناسب من البحث ُب باب قضاء الصلوات االكلی فاالكلی فیو.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب اإلمام تعرض لو الحاجة بعد اإلقامة
حدثنا أبو معمر عبد ا بن عمرك، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، قاؿ: حدثنا عبد العزيز بن  - 642

أقیمت الصالة كالنيب صلى ا علیو كسلم يناجي رجال ُب جانب »صهیب، عن أنس بن مالك، قاؿ: 
 «ا٤بسجد، فما قاـ إٔب الصالة حٌب ناـ القـو

 باب الكالم إذا أقیمت الصالة
حدثنا عیاش بن الولید، قاؿ: حدثنا عبد األعلى، قاؿ: حدثنا ٞبید، قاؿ: سألت ثابتا البنا٘ب  - 643

أقیمت الصالة فعرض »فحدثِب عن أنس بن مالك، قاؿ:  -عن الرجل يتكلم بعد ما تقاـ الصالة  -
 «الصالةللنيب صلى ا علیو كسلم رجل، فحبسو بعد ما أقیمت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ض لو ا٢باجة بعد االقامةعرً باب االماـ تى 

ة ىل ٯبوز لو التشاغل ُب ا٢باجة ك جوابو نعم، ٢بديث الباب ك ا٭با قید بعد االقامة الف قبل االقام’’
 .2340‘‘ا١بواز بالطريق االكلی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 أبواب صالة الجماعة واإلمامة

 باب وجوب صالة الجماعة
 «إف منعتو أمو عن العشاء ُب ا١بماعة شفقة ٓب يطعها»كقاؿ ا٢بسن: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب كجوب صالة ا١بماعة

ما قالو كدة الوجوب  كیف التوفیق؟ قلنا: معنی ا٤بٔو كده فكتب الفقو ااها سنة مٔو كر ُب  كفاف قیل قد ذ  
ىذا يدؿ ’’جوب الوتر بالسنة )ك قاؿ ا٢بسن( ام البصرم )اف منعتو امو( و كالزاىدم فوجوهبا بالسنة  

علی  اف ا١بماعة عنده فرض الف اطاعة االبوين فرض ُب غّب ا٤بعصیة ثبتت فرضیتها بالنص القطعي 

                                       
 267: 2شرح البخارم البن بطاؿ   2339
 157: 5عمدة القارم   2340
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مع انو قاؿ ا٢بسن ٓب يطعها ك قید العشاء الاها اثقل علی  2341 قاؿ عز ا٠بو ]ك بالوالدين احساننا[
م ُب سائر الصلوات كاحد ك ا٭با عْب االـ مع اف كر العشاء يغِب عنو ك ا٢بكلفجر، ك ذ اكافقْب  نا٤ب
ر صاحب التلويح كك ٓب يذ ’’، ك قاؿ البدر العیِب 2342‘‘ثرة شفقتها علی االكالدكذلك لكم االب  كح

ثرة تتبع صاحب التلويح ٤بثل ىذا ك اتساع اطالعو ُب ىذا كك ال صاحب التوضیح كصل ىذا االثر مع  
تاب الصیاـ للحسْب بن ا٢بسن ا٤بركزم كر بعضهم انو كجد معناه بل اًب منو ك اصرح ُب  كلباب،ك ذ ا

باسناد صحیح عن ا٢بسن ُب رجل يصـو تطوعنا فتامره امو اف يفطر قاؿ فلیفطر ك ال قضاء ك لو اجر 
  2343‘‘الصـو ك اجر الرب، قیل فتنهاه اف يصلي العشاء ٔبماعة قاؿ لیس ذاؾ ٥با ىذه فريضة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة: أف  - 644

ده لقد ٮبمت أف آمر ٕبطب، فیحطب، ٍب آمر كالذم نفسي بی»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
بالصالة، فیؤذف ٥با، ٍب آمر رجال فیـؤ الناس، ٍب أخالف إٔب رجاؿ، فأحرؽ علیهم بیوهتم، كالذم نفسي 

 «بیده لو يعلم أحدىم، أنو ٯبد عرقا ٠بینا، أك مرماتْب حسنتْب، لشهد العشاء
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ،ام فیجمع ثر ام اف امر ٕبطب فیحطبى كحطب( بصیغة اجملهوؿ، ك ُب ركاية لیحطب ك االكلی ا )فیي 
)ٍب امر بالصالة( الالـ فیها اما للجنس فهي عاـ اك للعهد ففي ركاية العشاء ك ُب ركاية الفجر ك ُب 

ؽ( بالتشديد للمبالغة، ك ُب اخری بصیغة االفعاؿ، قولو ة ك الواقعة متعددة فال منافات )فاحرٌ ركاية ا١بمع
وف الراء، قاؿ االزىرم ُب كقا( بفتح العْب ك سرٍ ف ٥با( بصیغة اجملهوؿ من التفعیل، قولو )عى )فیٔوذم 

سر ك تطبخ ك كیبة فتىي العظاـ اللٍب ئوخذ منها ىرب اللحم ك يبقی  علیها ٢بـو رقیقة ط’’التهذيب 
ل ما علی العظاـ من ٢بم رقیق ك تشمس العظاـ ك ٢بمها من اطیب كتٔوخذ اىالتها من طفاحتها ك ئو 

ليب اف كك زعم ال’’، 2344‘‘اللحـو عندىم يقاؿ عرقت اللحم اذا اخذت اللحم منو اهشنا باسنانك

                                       
 23: 17سورة االسراء  ، 151: 6سورة االنعاـ  ، 36: 4ورة النساء س ، 83: 2سورة البقرة انظر:   2341
 159: 5عمدة القارم   2342
 159: 5عمدة القارم   2343
 150: 1هتذيب اللغة   2344
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، ك 2345ىي الفدرة من اللحم ثر ٩با بقي علیو ك بقي علیو شئ يسّب، ك قیلكالعرؽ العظم الذم اخذ ا 
2346‘‘سر ك ىو اقیسكراؽ بالقیل ىو العظم ك ٝبعو عً 

  ۔
سر كقولو )اك مرماتْب( ك نقل ا٤بستملي عن الفربرم عن ٧بمد بن سلیماف عن البخارم قاؿ ا٤برمات ب

ا٤بیم مثل منساة ك میضاة ما بْب ظلفي الشاة من اللحم، ك قاؿ ابو سعید ا٤برماتاف ُب ا٢بديث سهماف 
رمي هبما الرجل فیحرز سبقو يقوؿ يسابق الی احراز الدنیا ك سبقها ك يدع سبق االخرة ام لو علم انو ي

اف خسیسا حقّبا ٢بضر العشاء لقصور ٮبتو علی الدنیا ك كلو حضر الصالة لوجد نفعنا دنیويا ك اف  
 اعراضو عن مثوبات العقبی ك نعیمها.

بو قاؿ ابن خزٲبة ك ابن ا٤بنذر ك عطاء ك االكزاعي ك ك يستنبط من ا٢بديث اف ا١بماعة فرض عْب ك 
اف قیاـ كفاية لكانت فرض  كابو ثور ك ىو الصحیح عند اٞبد، ك قیل ىو قوؿ الشافعي ايضا ك قالوا لو  

انت كافیا ك ٤با احتیج الی احراؽ بیوت من ٓب ٰبضرىا ك لو  كالنيب صلی ا علیو ك سلم ك اصحابو هبا  
ٰبرؽ علیو بیتو، ك قاؿ داكد بن علي ك ركاية عن اٞبد ااها شرط لصحة الصالة ال سنة فتارؾ السنة ال 

دة ك كتصح بدكاها، ك ُب ركاية عن اٞبد ااها كاجبة ك لیست بشرط ك لنا فیو قوالف: االكؿ ااها سنة مٔو 
یم تار الشامي ك ابن ٪بالثا٘ب ااها كاجبة، ك ماؿ صاحب الدر ا٤بختار ك ابن عابدين صاحب رد ا

دة ٗبعنی كاحد فال منافات بْب القولْب، كصاحب ٕبر الرائق ك  الزاىدم الی اف الواجب ك السنة ا٤بٔو 
ن اف كك ُب البدائع اذا فاتتو ا١بماعة ال ٯبب علیو الطلب ُب مسجدو اخر بال خالؼ بْب اصحابنا ل’’

عن القدكرم ، ك 2347اتی مسجدا يرجو ادراؾ ا١بماعة فیو فحسن ك اف صلی ُب مسجد حیو فحسن
ٯبمع باىلو، ك ُب التحفة ا٭با ٘بب علی من قدر علیها من غّب حرج ك تسقط بالعذر فال ٘بب علی 

ذا اذا كجدا كا٤بريض ك ال علی االعمی ك الزمن ك ٫بوىم ىذا اذا ٓب ٯبد االعمی ك الزمن من ٰبملو ك  
ر يوجب التعذير ك ياٍب ، ك عن شرؼ االئمة ك غّبه تركها بغّب عذ2348عند ايب حنیفة ك عندٮبا ٯبب

رار اللغة ال يعذر ُب ترؾ كوت عن تاركها، ك عن بعضهم ال تقبل شهادتو ك اف اشتغل بتكا١بّباف بالس
رار الفقو اك مطالعتو يعذر فاف تركها اىل ناحیة قوتلوا بالسالح، ك ُب القنیة يشتغل كا١بماعة ك بت

                                       
 191: 1اكم ك ایط االعظم   2345
 161: 5عمدة القارم   2346
 156: 1بدائع الصنائع   2347
 227: 1ٙبفة الفقهاء   2348
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ك االصح اف اقامتها  2349‘‘عذر ك ال تقبل شهادتورار الفقو لیال ك اهارا، ك ال ٰبضر ا١بماعة ال يكبت
فاية، ك ُب كرخي ك الشافعي ااها فرض  كما مر، كاختار الطحاكم ك الكاقامتها ُب ا٤بسجد  كُب البیت  

دة، ك استدؿ من قاؿ ااها فرض عْب ٕبديث الباب، ك ٗبار ركی كعن مالك ااها سنة مٔو  2350ا١بواىر
قائد يقود٘ب الی ا٤بسجد قاؿ ىل تسمع النداء قاؿ نعم قاؿ مسلم اف اعمی قاؿ يا رسوؿ  لیس ٕب 

ثّبة ك اف ا٤بدينة  اقلت يا رسوؿ   2352تـوك، ك ُب ا٤بستدرؾ اليب عبد ا عن ابن اـ م2351فاجب
، ك ٗبا ركاه ابن 2353تسمع حي علی الصالة حي علی الفالح قاؿ نعم، فحیهالاا٥بواـ ك السباع قاؿ 

ضي ا تعالٰی عنهما ااهما ٠بعا النيب صلی ا علیو ك سلم يقوؿ ماجة عن ابن عباس ك ابن عمر ر 
، ك ٗبا ركی ابن حباف 2354علی اعواده لینتهْب اقواـ عن كدعهم ا١بماعات اك لیختمن ا علی قلوهبم

ُب صحیحو عن ابن عباس عن النيب صلی ا علیو ك سلم من يسمع النداء فلم ٯبب فال صالة لو اال 
ترؾ ا١بماعة اك  نذر ا٤برض ك ا٣بوؼ، ك ٗبا ركی ابن ماجو ايضا  لینتهْب رجاؿ عك الع 2355من عذرو 

، ك ٗبا ركاه ابو سعید بن يونس ُب تارٱبو عن ابن عمر رضي ا تعالٰی عنهما النا 2356الحرقن بیوهتم

                                       
 162: 5عمدة القارم   2349
، دار الغرب 135: 1عقد ا١بواىر الثمینة ُب مذىب عآب ا٤بدينة، عبد ا بن ٪بم، ابن شاس، ا٤بالكي،  2350

 ـ2003 .ق  1423االسالمي، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
 653، رقم ا٢بديث: 452: 1مسلم صحیح   2351
ىو ابن اـ مكتـو عبد ا بن زائدة، ٨بتلف ُب ا٠بو فقیل عمرك ك قیل عبد ا؛ ك اـ مكتـو  :ابن اـ مكتـو  2352

ا٠بها عاتكة بنت عبد ا، تزكجها قیس بن زائدة فولدت لو االعمی ك ىو ابن مكتـو االعمی، ككاف اكؿ 
، كاف النيب صلی ا علیو كسلم استخلفو علی ا٤بدينة ك شهد القادسیة من قدـ ا٤بدينة بعد مصعب بن عمّب

]معرفة الصحابة اليب نعیم  .ك معو اللواء، كاف ير٘بز بالنيب صلی ا علیو كسلم ُب حجتو حْب طاؼ بالبیت
3 :1659 ] 

  901: ، رقم ا٢بديث374: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم   2353
 ككافقو الذىيب ]ا٤برجع السابق[ ىذا حديث صحیح االسناد قاؿ ا٢باكمحكم ا٢بديث:  
 794، رقم ا٢بديث: 260: 1سنن ابن ماجو   2354
، 372: 1، ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم 2064، رقم ا٢بديث: 415: 5صحیح ابن حباف انظر:   2355

  893رقم ا٢بديث:
 ا٤برجع السابق[حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: صحیح على شرط الشیخْب ككافقو الذىيب ] 
 795، رقم ا٢بديث: 260: 1سنن ابن ماجو   2356
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ُب نی البادية ك ترؾ ا٤بساجد، ك ٗبا ركاه الطربا٘ب كعلی امٍب ُب غّب ا٣بمر اخوؼ علیهم من ا٣بمر س
رؽ اك مرماتْب  الجابوه االكسط بسند جید عن انس رضي ا تعالٰی عنو لو اف رجال دعا الناس الی عى 

ك ىم يدعوف الی ىذه الصالة ُب ٝباعة فال ياتواها لقد ٮبمت اف امر رجال يصلي بالناس ُب ٝباعة 
و عن ايب الدرداء مرفوعنا ما ، ك ٗبا ركاه ابو داكد ُب سنن2357فاضطـر علیهم نارنا فانو ال يتخلف اال منافق

ك ال تقاـ فیهم الصالة اال  قد استحوذ علیهم الشیطاف فعلیك با١بماعة فا٭با دٍ من ثالثة ُب قرية ك ال بى 
ل االثار قاؿ صلی ا علیو ك سلم لوال ك، ك ٗبا ركی الطحاكم ُب شرح مش2358ل الذئب القاصیةكيا 

یِب من ٠بع كك ٗبا ركاه ابو نعیم الد ’’، 2359علی ما فیهاقت بیوتنا شئ المرت رجال يصلي بالناس ٍب ٢برٌ 
ُب سننو مرفوعنا ٱبرج الرجل ُب  جيك، ك ٗبا ركاه ال2360النداء فلم ٯبب من غّب عذر فال صالة لو

غنیمتو فال يشهد الصالة اال طبع علی قلبو، ك عن ايب زرارة االنصارم قاؿ قاؿ صلی ا علیو ك سلم: 
ا٤بثنی ُب مسنده بسند فیو  بن ره ابو يعلی اٞبد بن عليكب من  ا٤بنافقْب ذ تكمن ٠بع النداء فلم ٯبب  

تاب فیما كورة ُب ىذا الكفاية استدؿ باالحاديث ا٤بذ ك، ك من قاؿ ااها سنة اك فرض  2361‘‘ضعف
تقدـ ك باالحاديث اللٍب ستاٌب ُب باب فضل ا١بماعة بعد ىذا الباب باف صالة ا١بماعة تفضل علی 

ك عشرين درجة ك باف صالة ا١بماعة تفضل صالة الفذ ٖبمس ك عشرين درجة باف  صالة الفرد بسبع
وف بغّب ا١بماعة غّب كافضل صیغة اسم التفضیل تقتضي كجود نفس الفضل ُب ا٤بفضل علیو فال ت

عب رضي ا تعالٰی عنو: صالة كم ك صححو عن ايب بن  كك ٗبا ركاه ا٢با ’’جائزة بل فیو نفس الفضل، 

                                                                                                              
مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن . ]ىذا إسناد ضعیف لتدلیس الزبرقاف بن عمركحكم ا٢بديث: قاؿ البوصّبم:  

 [101 :1ماجو 
 2763، رقم ا٢بديث: 149: 3ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب   2357

 [43 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] األكسط كرجالو موثقوف. ركاه الطربا٘ب ُبحكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
، رقم 2:524، ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم 547، رقم ا٢بديث: 150: 1سنن ايب داكد انظر:   2358

  3796ا٢بديث: 
 حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح االسناد كٓب ٱبرجاه ككافقو الذىيب. ]ا٤برجع السابق[ 
 5880، رقم ا٢بديث: 113: 15شكل االثار شرح م  2359
، ا٤بستدرؾ على 1555، رقم ا٢بديث: 293: 2، سنن الدار قطِب 141: 8مسند البزار انظر:   2360

  893، رقم ا٢بديث: 372: 1الصحیحْب للحاكم 
 حكم ا٢بديث: صحیح على شرط الشیخْب ]ا٤برجع السابق[ 
 163: 5عمدة القارم   2361
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ثر فهو كرجل ازكی من صالتو كحده ك صالتو مع رجلْب ازكی من صالتو مع رجل ك ما  الرجل مع ال
احب الی ا عز ك جل. ك بقولو صلی ا علیو ك سلم للًذين صلیا ُب رحا٥بما من غّب ٝباعة اذا 

انت ا١بماعة فرضنا المرٮبا ك، فلو  2362ما نافلةكما ٍب اتیتما ا٤بسجد فصلیا فااها لكصلیتما ُب رحال
 .2364‘‘باف مثل ىذا جری جن الديلي 2363ر ُب ا٤بوطاكاالعادة، ك ذ ب

ما قالو عیاض باف النيب صلی ا علیو ك سلم ىم ك ٓب ’’ك اجابوا عن حديث الباب باجوبة منها: 
ونو ك، ك منها: ما قالو ابن بزيزة عن بعضهم انو استنبط من نفس ا٢بديث عدـ الوجوب ل2365يفعل

انت ا١بماعة فرض عْب ما ىم بَبكها اذا توجو ٍب كبالتوجو الی ا٤بتخلفْب فلو  صلی ا علیو ك سلم عـز 
نظر فیو باف الواجب ٯبوز تركو ٤با ىو اكجب منو، ك منها ما قیل اف تركو صلی ا علیو ك سلم ٙبريقهم 

، ك ، ك منها:  ما قاؿ الباجي اف ا٣برب كرد  مورد الزجر ك حقیقتو غّب مرادة2366يدؿ علی عدـ الفرضیة
، ك قیل: اف ا٤بنع كقع بعد نسخ 2367ا٭با ا٤براد ا٤ببالغة الف االٝباع منعقد علی منع عقوبة ا٤بسلمْب بذلك

، ك منها: ما 2369‘‘اف قبل ذلك جائزا فحمل التهديد علی حقیقتو  غّب ٩بتنعكك   2368التعذيب بالنار

                                       
  219رقم ا٢بديث: ، 424: 1سنن الَبمذم   2362

 حكم ا٢بديث: حسن صحیح ]ا٤برجع السابق[ 
مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بِب الديل، يقاؿ لو بسر بن ٧بجن، عن أبیو ٧بجن؛ أنو  نص الركاية:   2363

كاف ُب ٦بلس مع رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فأذف بالصالة. فقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 
ما منعك أف تصلي مع »ع، ك٧بجن ُب ٦بلسو. فقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: فصلى. ٍب رج

فقاؿ لو رسوؿ ا  فقاؿ: بلى. يا رسوؿ ا، كلكِب قد صلیت ُب أىلي.« الناس؟ ألست برجل مسلم؟
، رقم 181: 2 كموطا مال]« .إذا جئت فصل مع الناس، كإف كنت قد صلیت»صلى ا علیو كسلم: 

 [435ث: ا٢بدي
ٙبفة اتاج إٔب . ]ركاه مالك ُب موطئو كابن حباف ُب صحیحو كا٢باكم كقاؿ حديث صحیححكم ا٢بديث:  

 [442 :1أدلة ا٤بنهاج 
 163: 5عمدة القارم   2364
 622: 2اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2365
 378: 3فتح ا٤بنعم شرح صحیح مسلم   2366
 465: 1شرح الزرقا٘ب علی ا٤بوطا   2367
 126: 2لبارم البن حجر فتح ا  2368
 164: 5عمدة القارم   2369
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عن ا١بماعة ٓب  انت فرضا لقاؿ حْب توعد باالحراؽ من ٚبلفكباف ا١بماعة لو   2370قاؿ ابن بطاؿ
 ٘بزه صالتو النو كقت البیاف.

وف بالداللة فلما قاؿ صلی كوف بالتنصیص ك قد يك: باف البیاف قد  ي2371ك نظر فیو ابن دقیق العید
اؼ ُب البیاف، ك رده البدر الدين كا علیو ك سلم لقد ٮبمت اْب، دؿ علی كجوب ا٢بضور ك ىو  

الدالالت الثالث ا٤بطابقة ك التضمن ك االلتزاـ، ك منها: ما قلت لیست فیو داللة من ’’العیِب بقولو: 
وا الصالة ك، ك منها: ما قیل اف ا٤براد بالتهديد قـو تر 2372انت فرض عْب ٤با تركهمكقالو النوكم بااها لو  
 .2373راسنا ال ٦برد ا١بماعة
 ُب ا١بمیع أم ال يشهدكف الصالة، ك ُب ركاية ال يشهدكف العشاء ُب 2374ك رد ٗبا ركاه مسلم

، ك منها: ما قیل: 2376، ك ُب ركاية لینتهْب رجاؿ عن تركهم ا١بماعات اك الحرقن بیوهتم2375ا١بماعة
انت ُب اكؿ االسالـ الجل سد باب التخلف عن الصالة علی ا٤بنافقْب قالو كاف فرضیة ا١بماعة  

رد  ، ك منها: ما قیل اف ا٤براد بالصالة ا١بمعة ال باقي الصلوات ك حسنو القرطيب، ك2377عیاض
تاب ا٢بافظ العیِب ابدى ا فیضانو كىذا ما استفدتو من   2378‘‘باالحاديث الوردة ا٤بصرحة بالعشاء

 علینا.

                                       
 270: 2صحیح البخارم البن بطاؿ شرح   2370
 195: 1احكاـ االحكاـ   2371
 153: 5شرح النوكم علی مسلم   2372
 126: 2فتح البارم البن حجر   2373
 651، رقم ا٢بديث: 451: 1صحیح مسلم   2374
 7916، رقم ا٢بديث: 294: 13مسند اٞبد   2375

، رقم ا٢بديث: 42 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] ركاه أٞبد، كرجالو موثقوف.ؿ ا٥بیثمي: حكم ا٢بديث: قا 
2163] 

 795، رقم ا٢بديث: 260: 1سنن ابن ماجو   2376
مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن . ]ىذا إسناد ضعیف لتدلیس الزبرقاف بن عمركحكم ا٢بديث: قاؿ البوصّبم:  

 [101 :1ماجو 
 625: 2وائد مسلم اكماؿ ا٤بعلم بف  2377
 164: 5عمدة القارم   2378
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انت ُب اكؿ كك فیو جواز ا٢بلف من غّب استحالؼ، ك فیو جواز العقوبة با٤باؿ، ك اجاب ا١بمهور بااها  
انت فیو مصلحة، ك فیو تقدٙب كاالسالـ ٍب نسخت، ك فیو جواز امامة ا٤بفضوؿ مع كجود الفاضل اذا  

 الوعید علی العقوبة الف ا٤بفسدة اذا رفعت باالىوف فال حاجة الی االعلی.
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 الفصل الثا٘ب من الباب ا٣بامس
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب فضل صالة الجماعة 

إٔب مسجد قد صلي »كجاء أنس بن مالك: « إذا فاتتو ا١بماعة ذىب إٔب مسجد آخر»ككاف األسود: 
 «فیو، فأذف كأقاـ كصلى ٝباعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب فضل ا١بماعة

ك ال منافاة بْب الوجوب ك الفضیلة الف الواجب ال ٱبلو عن الفضیلة، قولو )ك جاء انس رضي ا 
ك ابو  2379كصلو ابن ايب شیبة’’تعالٰی عنو الی مسجد قد صلي فیو فاذف ك اقاـ ك صلی ٝباعة( 

سجد بِب رفاعة فجاء انس ُب ٫بو عشرين من ايضا، ك قاؿ م 2381ايضا، ك اخرجو البیهقي 2380يعلي
فتیانو انتهىی، ك اختلفوا ُب ا١بماعة الثانیة فاجازه ابن مسعود ك عطاء ك ا٢بسن ُب ركاية ك اٞبد ك 

 ،2382‘‘اسحاؽ ك اشهب عمالن بظاىر قولو علیو الصالة ك السالـ صالة ا١بماعة تفضل صالة الفذ اْب
حنیفة ك الشافعي ك سآب ك القاسم ك  ، ركل ذلك عن ايبكقالت طائفة: ال ٘بمع َب مسجد مرتْب’’
لمة ك كره ذلك خشیة افَباؽ الكقالبة ك مالك ك اللیث ك ابن ا٤ببارؾ ك الثورم ك االكزاعي، قیل ا٭با   ايب

اف خرج لیصلح بْب كالف النيب صلی ا علیو ك سلم   2383‘‘اف اىل البدع يتطرقوف الی ٨بالفة ا١بماعة
سجد ك قد صلی اىل ا٤بسجد فرجع الی منزلو فجمع ك صلی ك لو جاز ذلك ٤با اختار قـو فعاد الی ا٤ب

ذا تقلیل ا١بماعة معنی فااهم ال ٯبتمعوف كالصالة ُب بیتو علی ا١بماعة ُب ا٤بسجد ك الف ُب االطالؽ ى
ك ال ما ُب مسجد لیس لو اماـ كاف ا٤بسجد مسجد طريق جازت اٝباعنا  كاذا علموا ااها ال تفوهتم ك لو  

ما ُب كل فريق باذاف ك اقامة عالحدة  كمٔوذف ك يصلي الناس فیو فوجنا فوجنا فاف االفضل فیو اف يصلي  
امإب قاضیخاف ك ٫بوه فیو سواء لالختصاص لو بفريق دكف فريق، ك ُب الظهّبية ك لو دخل ٝباعة 

ايب يوسف انو اذا ٓب  ك ركم عن’’ا٤بسجد بعد ما صلی فیو اىلو يصلوف كحداننا ك ىو ظاىر الركاية، 

                                       
 2298، رقم ا٢بديث: 200: 1مصنف ابن ايب شیبة   2379
 4355، رقم ا٢بديث: 315: 7مسند ايب يعلی   2380
 5015، رقم ا٢بديث: 99: 3السنن الكربی للبیهقي   2381
 165: 5عمدة القارم    2382
 278: 2شرح البخارم البن بطاؿ   2383
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ره ك ىو الصحیح ك بالعدكؿ عن اراب ٚبتلف ا٥بیئة  كره ك اال تكن ا١بماعة علي ا٥بیئة االكلی ال تكت
  .ابن عابدين الشامي ك بو ناخذ من البدر العیِب ك 2384‘‘ذا ُب البزازية، ك ُب التتارخانیة عن الولوا١بیةك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، عن عبد ا بن عمر: أف رسوؿ ا  - 645

 «صالة ا١بماعة تفضل صالة الفذ بسبع كعشرين درجة»صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
بن يوسف، أخربنا اللیث، حدثِب ابن ا٥باد، عن عبد ا بن خباب، عن أيب حدثنا عبد ا  - 646

صالة ا١بماعة تفضل صالة الفذ ٖبمس »سعید ا٣بدرم، أنو ٠بع النيب صلى ا علیو كسلم يقوؿ: 
 «كعشرين درجة

حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا عبد الواحد، قاؿ: حدثنا األعمش، قاؿ: ٠بعت أبا  - 647
، يقوؿ: ٠بعت أبا ىريرة، يقوؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: " صالة الرجل ُب ا١بماعة صاّب

تضعف على صالتو ُب بیتو، كُب سوقو، ٟبسا كعشرين ضعفا، كذلك أنو: إذا توضأ، فأحسن الوضوء، 
هبا  ٍب خرج إٔب ا٤بسجد، ال ٱبرجو إال الصالة، ٓب ٱبط خطوة، إال رفعت لو هبا درجة، كحط عنو

خطیئة، فإذا صلى، ٓب تزؿ ا٤بالئكة تصلي علیو، ما داـ ُب مصاله: اللهم صل علیو، اللهم ارٞبو، كال 
 يزاؿ أحدكم ُب صالة ما انتظر الصالة "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ىذا ٟبسة ك  صالة ا١بماعة تفضل علی صالة الفرد بسبع ك عشرين درجة( ك ُب ا٢بديث بعدقولو )

ن من اىل الراحة كالـ فیو ُب باب الصالة ُب مسجد السوؽ فاف ٓب تكعشرين ضعفنا، ك قد استوفینا ال
 تف بو ك ال يستطاع العلم براحة ا١بسم.كفلت

رنا عن داكد بن علي ك كما ذ كلصحة الصالة   ك يستفاد من ىذا ا٢بديث  اف ا١بماعة لیست شرطنا
ركاية عن اٞبد الف قولو علیو السالـ تزيد علی صالتو كحده يدؿ علی صحة  صالتو منفردنا بغّب ٝباعة 

 الف التفضیل يدؿ علی كجود نفس الفعل ُب ا٤بفضل علیو فما ال يصح من الصالة ال فضل فیو.
 باب فضل صالة الفجر ُب ا١بماعة

ر الَبٝبة اللٍب قبلها ٚبصیص بعد التعمیم لزيادة فضیلة صالة الفجر النو ٯبتمع كَبٝبة بعد ذ ر ىذه الكذ 
فلذا حث الشارع علیو السالـ علی اافظة علیهما ’’مالئكة اللیل ك النهار ُب صالة الفجر ك العصر 

                                       
 395: 1ن عابدين الدر ا٤بختار ك حاشیة اب  2384
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الدرجتاف الزائدتاف  وف اجتماع ا٤بالئكة فیهما ٮباكوف من حضرٮبا ترفع ا٤بالئكة عملو ك تشفع لو فیكلی
  .2385‘‘علی ا٣بمسة ك العشرين جزء ُب سائر الصلوات اللٍب ال  ٘بتمع  فیها ا٤بالئكة

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل صالة الفجر في جماعة
الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب سعید بن ا٤بسیب، كأبو  حدثنا أبو - 648

تفضل صالة »سلمة بن عبد الرٞبن، أف أبا ىريرة، قاؿ: ٠بعت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يقوؿ: 
ا١بمیع صالة أحدكم كحده، ٖبمس كعشرين جزءا، ك٘بتمع مالئكة اللیل كمالئكة النهار ُب صالة 

 يقوؿ أبو ىريرة: فاقرءكا إف شئتم: }إف قرآف الفجر كاف مشهودا{ٍب « الفجر
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ُب اخری  )ٖبمسة ك عشرين جزء( ك 2386‘‘االضافة فیو ٗبعنی ُب ال ٗبعنی الالـ’’قولو )صالة ا١بمیع( 
 ما ُب قوؿ الشاعر: كٟبس ك عشرين ٦بركر بنزع ا٣بافض  

 2387ف االصابع[كلیب باال ك]اشارت  
 لیب )ٍب يقوؿ ابو ىريرة فاقرءكا اف شئتم( ام استشهادنا، كام الی  

ر الالـز ك ارادة ا٤بلزـك الف الصالة مستلزمة للقراف، كقولو )اف قراف الفجر( ام صالة الفجر من قبیل ذ 
  .ضورنا فیو ام ٰبضر فیو ا٤بالئكةمشهودنا( ام ٧بك قولو )

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 «تفضلها بسبع كعشرين درجة»قاؿ شعیب: كحدثِب نافع عن عبد ا بن عمر، قاؿ:  - 649

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ور ٰبتمل دخولو ٙبت االسناد االكؿ فتقديره حدثنا ابو الیماف قاؿ كقولو )قاؿ شعیب( ام الراكم ا٤بذ 

  .وف تعلیقا من ا٤بٔولفكٰبتمل اف يشعیب، ك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 168: 5عمدة القارم   2385
 168: 5عمدة القارم   2386
، اجملمع الثقاُب، ابو ظيب، االمارات، 828: 3شرح نقائض جرير ك الفرزدؽ،  معمر بن ا٤بثنی، ابو عبیدة،   2387

 ـ1998الطبعة الثانیة 
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حدثنا عمر بن حفص، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا األعمش، قاؿ: ٠بعت سا٤با، قاؿ:  - 650
ما  كا»٠بعت أـ الدرداء، تقوؿ: دخل علي أبو الدرداء كىو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقاؿ: 

 «أعرؼ من أمة ٧بمد صلى ا علیو كسلم شیئا إال أاهم يصلوف ٝبیعا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 واهم ٦بتمعْب.كقولو )يصلوف ٝبیعا( ام حاؿ  
ثر من كار اذا ٓب يستطع ا كفاية االنك شئ من امر الدين ك جواز  ك يستفاد منو جواز الغضب اذا تغّب’’

  .2388‘‘ذلك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ن أيب بردة، عن أيب حدثنا ٧بمد بن العالء، قاؿ: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد ا، ع - 651
أعظم الناس أجرا ُب الصالة أبعدىم، فأبعدىم ٩بشى »موسى، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 «كالذم ينتظر الصالة حٌب يصلیها مع اإلماـ أعظم أجرا من الذم يصلي، ٍب يناـ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

وف كوف مع ٝباعة ٍب ناـ ك ٓب ينتظر الصالة اخری ك من اف يكاعم من اف ي’’قولو )من الذم يصلي( 
 ورين.ك، ك ٓب يرغب ُب ا١بماعة فهذا ٧بتمل لالحتمالْب ا٤بذ 2389‘‘كحده

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب فضل التهجیر إلى الظهر

حدثنا قتیبة، عن مالك، عن ٠بي، مؤب أيب بكر بن عبد الرٞبن، عن أيب صاّب السماف، عن  - 652
بینما رجل ٲبشي بطريق كجد غصن شوؾ على »أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «فأخره، فشكر ا لو فغفر لو الطريق
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ّب الی الظهركباب فضل التب
الة، ل شئ ك عامة النسخ علی ىذا ك ُب بعضها باب التهجّب الی الصكّب ك ا٤ببادرة الی  كك ىو التب

قولو )بینما رجل( اصلو بْب فاشبعت الفتحة ك زيدت ا٤بیم، ك قد يقاؿ بدكاها ك ٮبا ظرفا زماف ٗبعنی 
ر ا لو( كرناه غّب مرة )فاخذه( ام فاخره عن الطريق، قولو )فشكا٤بفاجاة ك يضافاف الی ٝبلة ك قد ذ 

 .رت لوكرتو ك شكام تقبل ا منو ك اثنی علیو يقاؿ ش’’

                                       
 169: 5عمدة القارم    2388
 170: 5عمدة القارم    2389
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٍب قاؿ: " الشهداء ٟبسة: ا٤بطعوف، كا٤ببطوف، كالغريق، كصاحب ا٥بدـ، كالشهید ُب سبیل ا  - 653

" 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

، ك قیل 2390)الشهداء( ٝبع شهید ك ٠بي بو الف ا٤بالئكة يشهدكف موتو، فالفعیل ٗبعنی ا٤بفعوؿ 
، ك 2392، ك قیل النو حي عند ا يشهد حضرة القدس2391ايضا ٗبعنی ا٤بفعوؿ مشهود لو با١بنة فهو

، ك قیل ىو ٩بن يشهد مع النيب صلی ا علیو ك سلم 2393راماتكن القیل النو شهد ما اعد ا لو م
)ٟبس( بدكف  2395‘‘وف الفعیل ٗبعنی الفاعلكفعلی ىذه ا٤بعا٘ب االخّبة ي 2394ذبْبكعلی االمم ا٤ب

 ور.كالتاء كُب اخری هبا ك الوجهاف جائزاف الف ا٤بمیز غّب مذ 
كة ك بو اثر ا١براحة اك قتلو مسلم ظلما ك ٓب وف اك كجد ُب ا٤بعر كفاف قیل: الشهید عندنا من قتلو ا٤بشر 

ٯبب  بقتلو دية، ك عند مالك ك الشافعي ك اٞبد رٞبهم ا ىو الذم قتلو العدك غازيا ُب ا٤بعركة ك 
ذلك اذ كفن اٝباعنا ك ال يغسل فینبغي اف ال يغسل ىٔوالء الشهداء مع اف االمر لیس  كمو اف يكح

فار خرج كشهداء ثالثة شهید الدنیا ك االخرة ك ىو من قتل ُب قتاؿ الال’’االربعة االكؿ يغسلوف؟ قلنا: 
ا لت لمة ا ىي العلیا، ك شهید الدنیا دكف االخرة ك ىو من قتل مدبرا اك غل ُب الغنیمة اك كوف  ك٦باىدن

اـ الدنیا ك ىٔوالء كلمة ا، ك شهید االخرة فقط، ال ٯبرم علیو احكقاتل لغرض دنیوم ال العالء  
، ك ٞبل الشهید علی ىٔوالء بطريق عمـو اجملاز عندنا الف اطالؽ الشهداء علی 2396‘‘سم االخّبالق

االربعة االكؿ بطريق اجملاز ك علی ا٣بامس بطريق ا٢بقیقة، ك عند الشافعي ا١بمع بْب ا٢بقیقة ك اجملاز 
دث من فساد ك ىو الذم مات ُب الطاعوف ك ا٤براد منو الوباء ك ىو مرض عاـ ٰب’’جائز )ا٤بطعوف( 

، ك قیل ىو الذم بو 2397ا٥بواء فتفسد االمزجة ك االبداف )ك ا٤ببطوف( ك ىو صاحب االسهاؿ

                                       
 60: 6شرح ايب داكد للعیِب   2390
 190: 15، شرح النوكم علی مسلم 312: 1الزاىر ُب معا٘ب كلمات الناس   2391
 443: 1اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2392
 237: 5مرعاة ا٤بفاتیح   2393
 443: 1اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2394
 171: 5عمدة القارم    2395
 172: 5عمدة القارم    2396
 207: 19عا٘ب ك االسانید ، التمهید ٤با ُب ا٤بوطا من ا٤ب 69: 3االستذكار   2397
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)ك  2401‘‘ 2400، ك قیل من مات بداء بطنو مطلقنا2399ي بطنوكك قیل ىو الذم يشت 2398االستسقاء
 واها )ك الشهیدكالغريق( ام ُب ا٤باء )ك صاحب ا٥بدـ(ام من مات ٙبت ا٥بدـ ك ىو يفتح الداؿ ك س

  .لمة ا ام ا٤بقتوؿ ُب ا١بهادكُب سبیل ا( ام العالء  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 علیولو يعلم الناس ما ُب النداء كالصف األكؿ، ٍب ٓب ٯبدكا إال أف يستهموا الستهموا »كقاؿ: 
 «كلو يعلموف ما ُب التهجّب الستبقوا إلیو كلو يعلموف ما ُب العتمة كالصبح ألتوٮبا كلو حبوا - 654

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ُب باب االستهاـ ُب االذاف، ك فیو فضیلة اماطة االذی اللٍب الـ فیو ك)اال اف يستهموا( ك قد استوفینا ال

ىي ادنی شعب االٲباف فام فضیلة من فعل فوؽ ذلك، ك فیو فضیلة الشهداء ك فیو فضیلة السبق الی 
الصف االكؿ، ك فیو فضیلة التهجّب الی الصالة فاما فضیلة االبراد فعند اشتداد ا٢بر، فالتهجّب عزٲبة ك 

 ال منافاة بینهما، ك فیو فضیلة العشاء ك الصبح. االبراد رخصة ك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب احتساب اآلثار
، عن أنس حدثنا ٧بمد بن عبد ا بن حوشب، قاؿ: حدثنا عبد الوىاب، قاؿ: حدثنا ٞبید - 655

كقاؿ ٦باىد: ُب « يا بِب سلمة أال ٙبتسبوف آثاركم»بن مالك، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 
 «خطاىم»قولو: }كنكتب ما قدموا كآثارىم{، قاؿ: 

كقاؿ ابن أيب مرٙب: أخربنا ٰبٓب بن أيوب، حدثِب ٞبید، حدثِب أنس: أف بِب سلمة أرادكا أف  - 656
فینزلوا قريبا من النيب صلى ا علیو كسلم، قاؿ: فكره رسوؿ ا صلى ا علیو يتحولوا عن مناز٥بم 

خطاىم آثارىم، أف ٲبشى ُب األرض »قاؿ ٦باىد: « أال ٙبتسبوف آثاركم»كسلم أف يعركا ا٤بدينة، فقاؿ: 
 «بأرجلهم

 باب فضل العشاء في الجماعة
األعمش، قاؿ: حدثِب أبو صاّب، عن حدثنا عمر بن حفص، قاؿ: حدثنا أيب، قاؿ: حدثنا  - 657

لیس صالة أثقل على ا٤بنافقْب من الفجر كالعشاء، »أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

                                       
 182: 1، تنوير ا٢بوالك 136: 1النهاية ُب غريب ا٢بديث ك االثر   2398
 344: 6اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2399
 42: 5، الكواكب الدرارم  434: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   2400
 171: 5عمدة القارم    2401
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كلو يعلموف ما فیهما ألتوٮبا كلو حبوا، لقد ٮبمت أف آمر ا٤بؤذف، فیقیم، ٍب آمر رجال يـؤ الناس، ٍب 

 «ج إٔب الصالة بعدآخذ شعال من نار، فأحرؽ على من ال ٱبر 
 باب: اثنان فما فوقهما جماعة

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا يزيد بن زريع، قاؿ: حدثنا خالد ا٢بذاء، عن أيب قالبة، عن مالك  - 658
إذا حضرت الصالة، فأذنا كأقیما، ٍب لیؤمكما »بن ا٢بويرث، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «أكربكما
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب احتساب االثار

م الی ا٤بسجد ك ا٭با خاطبهم كم عند مشیكم( ام ال تعدكف خطا كام عد ا٣بطوات )ال ٙبتسبوف اثار 
ما ُب كيب صلی ا علیو ك سلم  النيب صلی ا علیو ك سلم حْب ارادكا التنقل الی قرب مسجد الن

حوؿ ا٤بسجد فاراد بنو سلمة اف ينتقلوا الی قرب ا٤بسجد فبلغ  قاعي البً  تً لى حديث مسلم عن جابر خى 
م تريدكف اف تنقلوا الی قرب ا٤بسجد قالوا نعم يا كذلك النيب صلی ا علیو ك سلم فقاؿ ٥بم انو بلغِب ان

ك ُب ’’، 2403مكتب اثار كم تكديار  2402مكاثاري  تبٍ كم تي كمة  ديارى رسوؿ  قد اردنا ذلك فقاؿ يا بِب سل
بعیدة مناز٥بم من  انت االنصاري كمن حديث ابن عباس رضي ا تعالٰی عنو   2404حديث ابن ماجو

، ك ركم 2408‘‘قاؿ فثبتوا 2407[2406اثارىمك  2405تب ما قدمواكا٤بسجد فارادكا اف يتقربوا فنزلت ]ك ن
  .ا١باـز ك الناصب ك جوزه النحاة  فم باسقاط النوف بدك كاال ٙبتسبوا اثار 

                                       
 اركم كخطاكم الكثّبة إٔب ا٤بسجدمعناه الزموا دياركم فإنكم إذا لزمتموىا كتبت آث  2402
 665، رقم ا٢بديث: 462: 1صحیح مسلم   2403
 785، رقم ا٢بديث: 258: 1سنن ابن ماجو   2404

ىذا إسناد ضعیف موقوؼ فیو ٠باؾ كىو ابن ُب اسناده ٠باؾ عن عكرمة؛ قاؿ البوصّبم: حكم ا٢بديث:  
كقاؿ يعقوب بن شیبة ركايتو عن حرب كإف كثقو ابن معْب كأبو حاًب فقد قاؿ أٞبد مضطرب ا٢بديث 

 [101 :1مصباح الزجاجة ُب زكائد ابن ماجو . ]عكرمة مضطربة كركايتو عن غّبه صا٢بة
 ام من االعماؿ  2405
 أم خطاىم إٔب ا٤بساجد أك مطلقا  2406
 12: 36سورة يس   2407
 173: 5عمدة القارم    2408
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ام با٤بوضع  2409ما ُب قولو تعالی ﴿فنبذناه بالعراء﴾كوىا فضاء خالیة  كقولو )اف يعركا ا٤بدينة( ام يَب 
 ا٣بإب.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجدباب 
حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ  - 659

ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: " ا٤بالئكة تصلي على أحدكم ما داـ ُب مصاله، ما ٓب ٰبدث: اللهم 
ُب صالة ما دامت الصالة ٙببسو، ال ٲبنعو أف ينقلب إٔب أىلو إال  اغفر لو، اللهم ارٞبو، ال يزاؿ أحدكم

 الصالة "
حدثنا ٧بمد بن بشار بندار، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن عبید ا، قاؿ: حدثِب خبیب بن عبد  - 660

الرٞبن، عن حفص بن عاصم، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: " سبعة يظلهم ا ُب 
ـ ال ظل إال ظلو: اإلماـ العادؿ، كشاب نشأ ُب عبادة ربو، كرجل قلبو معلق ُب ا٤بساجد، ظلو، يو 

كرجالف ٙبابا ُب ا اجتمعا علیو كتفرقا علیو، كرجل طلبتو امرأة ذات منصب كٝباؿ، فقاؿ: إ٘ب أخاؼ 
 عیناه " ا، كرجل تصدؽ، أخفى حٌب ال تعلم مشالو ما تنفق ٲبینو، كرجل ذكر ا خالیا ففاضت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من جلس ُب ا٤بسجد ينتظر الصالة ك فضل ا٤بساجد

عالی منزه اضافة الظل الی ا اضافة تشريف اذ الظل ا٢بقیقي ىو ت’’قولو )سبعة يظلهم ا ُب ظلو( 
نف من ك، ك قیل ا٤براد منو ال2410عنو النو من خواص االجساـ ، ك قیل ٕبذؼ ا٤بضاؼ إب ظل عرشو

يقاؿ فالف  2411اره ُب ذلك ا٤بوقف الذم تدنو الشمس منهم ك يشتد علیهم ا٢بر ك ياخذىم العرؽكا٤ب
وضعو، ك قیل ل شئ ُب مكك ىو الواضع  ’’)االماـ العادؿ(  2412‘‘نفو ك ٞبايتوكُب ظل فالف ام ُب  

اف ُب العقائد اك ُب االعماؿ اك ُب االخالؽ، ك قیل ا١بامع كا٤بتوسط بْب طرُب االفراط ك التفريط سواء  
مة ك الشجاعة ك العفة اللٍب ىي اكساط القوی الثالث كماالت االنساف الثالث ك ىي ا٢بكبْب امهات  

                                       
 145: 37سورة الصافات   2409
، فتح البارم  51: 6، فتح البارم البن رجب  281: ٤2بعا٘ب كاالسنید التمهید ٤با ُب ا٤بوطا من اانظر:   2410

 144: 2البن حجر 
 295: 16الالمع الصبیح   2411
 287: 23عمدة القارم    2412
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، ك قیل ىو ا٤براعي 2413اـ ا تعالیكحاعِب القوة العقلیة ك الغضبیة ك الشهوانیة، ك قیل ا٤بطیع ال
اـ ك قدمو كل من الیو نظر ُب شئ من امور ا٤بسلمْب من الوالة ك ا٢بكك ىو عاـ ُب   ٢2414بقوؽ الرعیة

رب ُب عبادة ا ك ىذا ىو الثا٘ب )قلبو معلق ُب ك)ك شاب نشا( ام   2415‘‘ثرة مصا٢بو ك عمـو نفعوكل
ـو بعضها مقاـ بعض ك ا٤بعلق بصیغة ا٤بفعوؿ من التفعیل ا٤بساجد( ُب ٗبعنی الباء الف حركؼ ا١بر يق

، ك ُب ركاية ا٤بستملي 2416ام شديد  ا٢بيب ٥با ك ا٤بالزمة للجماعة فیو، ك ُب ركاية اٞبد معلق با٤بساجد
ناية عن انتظاره اكقات الصالة فال يصلي صالة ك ٱبرج منو اال ك ىو منتظر كقت كمتعلق بزيادة التاء  

لي فیو فهو يستلـز صالتو با١بماعة ك ىذا ىو الثالث من السبعة )كرجالف ٙبابا صالة اخری حتی يص
ام علی ا٢بب ُب ا ’’لمة ُب للسببیة )اجتمعا علی ذلك( كُب ا( ام الجل ا ال لغرض دنیوم ك  

 يعِب ااهما داما علی ابة ك ٓب يقطعاىا بعارض دنیوم سواء اجتمعا حقیقة اك ال حتی تفرؽ ا٤بوت
ك ىذا ىو الرابع منهم )ك رجل طلبتو امراة ذات منصب ك ٝباؿ( ك الظاىر ااها دعتو  2417‘‘بینهما

للفاحشة، ك ٰبتمل ااها طلبتو للتزكيج فخاؼ اف يشتغل عن العبادة باالفتتاف هبا اك خاؼ اف ال يقـو 
الصاد ا٢بسب ك سر كسب ٗبا يلیق هبا، ك االظهر ىو االكؿ ك ا٤بنصب بكٕبقها لشغلو بالعبادةعن الت

ثرة الرغبة فیها كر لكك خصت بالذ  2418ذا النصابكالنسب الشريف، قاؿ ا١بوىرم: ا٤بنصب االصل ك  
ك عسر حصو٥با ك ىي طالبة لذلك ك قد اغنتو عن مراكدتو )فقاؿ ا٘ب اخاؼ ا( اما باللساف زجرنا ٥با 

ل تصدؽ اخفی( قد اخفی عن الفاحشة اك بالقلب زجرا لو ك ىذا الرجل ىو ا٣بامس منهم   )ك رج
الصدقة ك ىي صیغة ماض كقعت حاال بتقدير قد اذ ال بد ُب ا٤باضي ا٤بثبت اذا كقع حاال من قد 

ك ُب  2420ك مثلو ُب ا٤بوطا 2419اة عن تصدؽ بصدقة فاخفاىاكظاىرة اك مقدرة،  ك ُب ركاية من الز 
ال يرجونو ىذا ىو الرجل  ركاية اٞبد فاخفی )حتی ال تعلم( بالرفع ك النصب من ٫بو مرض فالف حتی

                                       
 504: 3الالمع الصبیح   2413
 46: 5الكواكب الدرارم   2414
 178: 5عمدة القارم    2415
، دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف،  819، رقم ا٢بديث: 124: 1الزىد، اٞبد بن ٧بمد بن حنبل،   2416

 ـ 1999 .ق  1420الطبعة االكلٰی 
 179: 5عمدة القارم   2417
 225: 1الصحاح   2418
 1423، رقم ا٢بديث: 111: 2صحیح البخارم   2419
 3505، رقم ا٢بديث: 1389: 5موطا مالك   2420
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وف كوف ابعد من الرياء، ك ٰبتمل اف يكر ا )خالیا( ام خالیا من الناس لیكالسادس منهم ك رجل ذ 
ر بالضم ]ام بضم الذاؿ[ كاف ُب ا٤بال االعلی ك الذي كمعناه خالیا من االلتفات الی غّب ا تعالی ك لو  

ك ’’اضت عیناه( من باب جری النهر ك ساؿى ا٤بیزاب سر الذاؿ[ باللساف )ففكسر ]ام بكبالقلب ك بال
شف لو اكصاؼ ا١بماؿ ك ئويد االكؿ ما ركاه ا١بوزقي ففاضت عیناه كذلك اما من خشیة ا حْب يت

 ك ىذا ىو السابع من السبعة، ك قاؿ قائلهم:   2421‘‘من خشیة ا
 فلیس الياـ الصفاء رجوع[    اء ك]فخل سبیل العْب بعدؾ للب

  2422 ا٢بافظ الشّبازم: ك قاؿ
وف بْب العبد ك بْب ا تعالی اك بینو ك بْب ا٣بلق، كك كجو ا٢بصر ُب ىذه السبعة  الف الطاعة اما اف ت

وف باللساف اك بالقلب اك ٔبمیع البدف، االكؿ ىو السابع ك الثا٘ب ىو الثالث ك كك االكؿ اما اف ي
وف من كخاصا ك االكؿ ىو العدؿ ك الثا٘ب اما اف ي وف عاما اككالثالث ىو الثا٘ب، ك الثا٘ب اما اف ي

جهة النفس اك من جهة البدف اك من جهة ا٤باؿ ك االكؿ ىو الرابع، ك الثا٘ب ىو ا٣بامس، ك الثالث ىو 
السادس.ك يستفاد من ا٢بديث: فضیلة االماـ العادؿ، ك فیو فضیلة الشاب الذم نشا ُب عبادة ا 

ن الذنوب ك اشتغل بعبادة ربو ك طوؿ عمره، ك فیو فضیلة من يالـز تعالی، ك فیو فضیلة من سلم م
ا٤بساجد للصلوات مع ا١بماعات، ك فیو  فضیلة التحاب ُب ا، ك فیو من ٱباؼ ا تعالی، ك فیو 
فضیلة ٨بفي الصدقة قالوا ىذا ُب صدقة التطوع فالسر فیها افضل النو اقرب الی االخالص ك ابعد من 

م كذا حكالواجبة فاالعالف فیها افضل لیقتدی بو ُب ذلك، ك يظهر دعائم االسالـ ك ىالرياء، ك اما 
، ك فیو فضیلة ذ   .ر ا ُب ا٤بخلوقات مع فیضاف الدموعكالصـو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا قتیبة، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل بن جعفر، عن ٞبید، قاؿ: سئل أنس بن مالك ىل اٚبذ  - 661

رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم خاٛبا؟ فقاؿ: نعم أخر لیلة صالة العشاء إٔب شطر اللیل، ٍب أقبل علینا 
فكأ٘ب أنظر  قاؿ:« صلى الناس كرقدكا كٓب تزالوا ُب صالة منذ انتظرٛبوىا»بوجهو بعد ما صلى، فقاؿ: 

 إٔب كبیص خاٛبو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 179: 5عمدة القارم   2421
 چو بردل زمْب باشى توانائى غنیمت داف   2422

 دكلت ناتوانیها بسى زير زمْب دارد .كو      
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قولو )سئل انس ىل اٚبذ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم خاٛبا( قد مضی ىذا ا٢بديث ُب باب كقت 

 استوفینا شرحو ٜبو.العشاء الی نصف اللیل، ك قد 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
حدثنا علي بن عبد ا، قاؿ: حدثنا يزيد بن ىاركف، قاؿ: أخربنا ٧بمد بن مطرؼ، عن زيد  - 662

من غدا إٔب ا٤بسجد »بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 «كراح، أعد ا لو نزلو من ا١بنة كلما غدا أك راح

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب فضل من ٱبرج الی ا٤بسجد ك من راح

يقاؿ الغدك ىو السّب ُب اكؿ النهار الی زكاؿ الشمس ك الركح من الزكاؿ الی اخر النهار ك قد ’’
لما ك، قولو )نزال( ك ىي ما يهئ من االشیاء للقادـ  2423‘‘يستعمالف ُب ا٣بركج ك الرجوع مطلقنا توسعنا

 ل غدكة ك ركحة.كغدا اك راح ام ب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا أقیمت الصالة فال صالة إال المكتوبة
حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثنا إبراىیم بن سعد، عن أبیو، عن حفص بن عاصم،  - 663

الك ابن ٕبینة، قاؿ: مر النيب صلى ا علیو كسلم برجل قاؿ: ح كحدثِب عبد الرٞبن عن عبد ا بن م
يعِب ابن بشر، قاؿ: حدثنا هبز بن أسد، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: أخرب٘ب سعد بن إبراىیم، قاؿ: ٠بعت 

یو حفص بن عاصم، قاؿ: ٠بعت رجال من األزد يقاؿ لو: مالك ابن ٕبینة: أف رسوؿ ا صلى ا عل
كسلم رأل رجال كقد أقیمت الصالة يصلي ركعتْب، فلما انصرؼ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم الث 

تابعو غندر، كمعاذ، « الصبح أربعا، الصبح أربعا»بو الناس، كقاؿ لو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
كقاؿ ٞباد:  عن شعبة ُب مالك، كقاؿ ابن إسحاؽ: عن سعد، عن حفص، عن عبد ا ابن ٕبینة،

 أخربنا سعد، عن حفص، عن مالك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 توبةكباب اذا اقیمت الصالة فال صالة اال ا٤ب
ما ركاه كرای رجال( ك ىو عبد ا الراكم  قولو )من االزد( ك يقاؿ لو االسد ايضا ك ىم ازدشنوءة، قولو )

ك غّبىم عن  2428مكك ا٢با  2427ك البزار 2426ك ابن حباف 2425، فاف قلت: ركی ابن خزٲبة2424اٞبد

                                       
 181: 5عمدة القارم    2423
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نت اصلي ك اخذ ا٤بٔوذف ُب االقامة فجذبِب النيب صلی ا علیو كابن عباس رضي ا تعالٰی عنهما قاؿ  
الرجل ىو ابن عباس رضي ا تعالٰی عنو؟ قلت  وفكك سلم  ك قاؿ اتصلي الصبح اربعنا فیحتمل اف ي

ٮبا قضیتاف )الث بو الناس( ام احاط الناس بالنيب صلی ا علیو ك سلم ك التفوا حولو، ك اصل اللوث 
ار ك التوبیخ ك الصبح كالطي يقاؿ الث عمامتو ام ادارىا، قولو الصبح اربعنا( ٮبزة ٩بدكدة استفهاـ لالن

م اتصل الصبح ك اما مرفوع بانو مبتدا ك اربعنا بتقدير تصلیو اربعنا خربه، ك اما منصوب بفعل مقدر ا
ل من البعض اك كل اك الكل من الكنصب اربعنا علی ا٢باؿ اك علی البدلیة من ضمّب تصلیو اما ال

عتْب كاالشتماؿ، ك معنی ا٢بديث انو اذا اقیم للصالة ا٤بفركضة فال يصلي غّبىا من الصالة فاذا صلی ر 
انو صلی الصبح اربعنا، ك قاؿ الطحاكم سبب كنافلة بعد االقامة ٍب صلی الفريضة با١بماعة صار  ال
اره صلی ا علیو ك سلم عدـ الفصل بْب الفرض ك النفل لئال يلتبسا فلو صلی ُب زاكية ا٤بسجد ال كان
 ره.كي

ك قاؿ ا١بمهور بل يتمها اعلم اف عمل الظاىرية بظاىر ا٢بديث تقوؿ يقطع الصالة اذا اقیمت الصالة، 
ك  ك اختلفوا فیمن دخل ا٤بسجد لصالة الصبح’’ 2429م﴾كك ال يقطعها، قاؿ تعالی﴿ك ال تبطلوا اعمال

عٍب الفجر اـ ال، فقاؿ ابو حنیفة ك اصحابو ال باس اف يصلیهما خارج كاقیمت الصالة ىل يصلي ر 
كزاعي اال انو اجازى اف يصلیهما ُب عة االخّبة مع االماـ ك بو قاؿ االكا٤بسجد اذا تیقن بادراؾ الر 

عهما ك اال صالٮبا ُب ا٤بسجد، ك كعة دخل مع االماـ ك ٓب ير كا٤بسجد، ك قاؿ الثورم: اف خشي فوت ر 
عة ك كعٍب الفجر اف خشي اف تفوتو ر كُب ا٥بداية ك من انتهی الی االماـ ُب صالة الفجر ك ىو ٓب يصل ر 

نو ا١بمع بْب كعند باب ا٤بسجد ٍب يدخل ا٤بسجد النو امعٍب الفجر كعة االخری يصلي ر كيدرؾ الر 

                                                                                                              
، رقم 486: 3، ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم 22927، رقم ا٢بديث: 13: 38مسند اٞبد   2424

   5818ا٢بديث: 
  
 1124، رقم ا٢بديث: 169: 2صحیح ابن خزٲبة   2425
 2469، رقم ا٢بديث: 221: 6صحیح ابن حباف   2426
 ك ىذا ا٢بديث مركم عن عبد ا بن عمرك رضي ا عنو 351: 6مسند البزار   2427
 1154، رقم ا٢بديث: 451: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم   2428

 حكم ا٢بديث: صحیح على شرط مسلم ]ا٤برجع السابق[ 
 33: 47سورة ٧بمد   2429
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، ركی ابو داكد: ك عن ايب ىريرة عن النيب 2431‘‘د السننك، ك خصت سنة الفجر الاها ا 2430الفضیلتْب
 2434ك مسلم 2433، ك ُب ركاية البخارم2432م ا٣بیلكعوٮبا ك اف طردتدى صلی ا علیو ك سلم قاؿ ال تى 

ن النيب صلی ا علیو ك سلم علی شئ من النوافل اشد كٓب ي عن عائشة رضي ا تعالٰی عنها قالت
ا منو علی ر  عتا الفجر خّب من كعٍب الفجر، ك عنها: قالت قاؿ رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم  ر كتعاىدن

ن كاف عند باب ا٤بسجد موضع لذلك ك اف ٓب يكىذا اذا  ’’، 2435الدنیا ك ما فیها، ركاه مسلم
راىة اف كرية من سواريو خلف الصفوؼ، ك قاؿ فخر االسالـ ك اشدىا  يصلیهما ُب ا٤بسجد خلف سا

يصلي ٨بالطنا للصف ٨بالفنا للجماعة ك الذم يلي ذلك خلف الصف من غّب حائلو بینو ك بْب الصف، 
اف االماـ كخّبة: السنة ُب سنة الفجر اف ياٌب هبما ُب بیتو فاف ٓب يفعل فعند باب ا٤بسجد اذا  ذك ُب ال

اف كاف االماـ ُب ا٤بسجد الداخل ك ُب الداخل اذا  كنو ففي ا٤بسجد ا٣بارج اذا  كاف ٓب ٲبيصلي فیو ف
، ك قاؿ 2437‘‘لو الف ذلك ٗبنزلة مسجدو كاحدكره ذلك  ك، ك ُب ایط: ك قیل ي2436االماـ ُب ا٣بارج

ادرؾ  ما ُب فتح القدير اف منكبعضهم من رجا ادراؾ التشهد ال يَبؾ السنة النو يدرؾ فضیلة ا١بماعة  
ذا لو كما نص علیو ٧بمد كفاقنا لصاحبیو ك  كعة من الظهر مثال قد ادرؾ فضل ا١بماعة ك احرز ثواهبا  كر 

 انتهی. 2438ا لفضیلتها علی قو٥بمكوف مدر كادرؾ التشهد ي
فهذا يدؿ علی اف التشهد مع االماـ مدرؾ لفضیلة ا١بماعة ك اعتمده صاحب تنوير االبصار ك ’’

نز ك حاشیة الدرر لنوح افندم ك كحر ك اقره ُب شرح ا٤بنیة ك شرح نظم الالشرنبالٕب ك صاحب الب
ك ُب القنیة ’’، 2439‘‘شرحها للشیخ ا٠باعیل ك جـز بو القهستا٘ب ك صاحب الدر ا٤بختار مًب الشامي

                                       
 71: 1ا٥بداية   2430
 184: 5عمدة القارم    2431
 1258 ، رقم ا٢بديث:20: 2سنن ايب داكد   2432

 [ 64: 2حكم ا٢بديث: قاؿ ابن ا٣براط: لیس اسناد حديث أيب داكد بالقوم. ]االحكاـ الوسطى  
 1169، رقم ا٢بديث: 57: 2صحیح البخارم   2433
 724، رقم ا٢بديث: 501: 1صحیح مسلم   2434
 725، رقم ا٢بديث: 501: 1صحیح مسلم   2435
 57: 2الدر ا٤بختار ك حاشیة ابن عابدين   2436
 184: 5لقارم عمدة ا   2437
 479: 1فتح القدير للكماؿ ابن ا٥بماـ   2438
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وع كلو خاؼ انو لو صلی سنة الفجر بوجهها تفوتو ا١بماعة ك لو اقتصر فیها بالفاٙبة ك تسبیحة ُب الر 
يدركها فلو اف يقتصر علیها الف ترؾ السنة جائز الدراؾ ا١بماعة فسنة السنة اكلی، ك عن  ك السجود

عتاف يصلي السنة ك يَبؾ الثناء ك التعوذ ك سنة القراءة ك كالقاضي الزر٪برم: لو خاؼ انو تفوتو الر 
الفجر ك فاتو ذا ُب سنة الظهر، ك فیها ايضا صلی سنة كوف ٝبعنا بینهما، ك  كيقتصر علی اية كاحدة لی

عٍب الفجر ُب كع ر كرىت طائفة اف ير كره الشامي ك  كذا ذ ك 2440‘‘الفجر ال يعید السنة اذا قضی الفجر
ا٤بسجد ك االماـ ُب ا٤بسجد ٧بتجْب هبذا ا٢بديث، ك ركم ذلك عن ابن عمر ك ايب ىريرة ك سعید بن 

ك استدلوا ’’ك ايب ثور،  جبّب ك عركة ك ابن سّبين ك ابراىیم ك عطاء ك الشافعي ك اٞبد ك اسحاؽ
قاؿ جاء رجل ك النيب  2442من حديث  عبد ا بن سرجس 2441ٕبديث الباب ، ك ٗبا ركاه مسلم

عتْب ٍب دخل مع النيب صلی ا علیو ك سلم ُب الصالة كصلی ا علیو ك سلم يصلي الصبح فصلی ر 
ره ابن كصلیت معنا، ك ٗبا ذ فلما انصرؼ قاؿ لو يا فالف ايتهما صالتك اللٍب صلیتها كحدؾ ك اللٍب 

نت اصلي ا٢بديث، ك قد كُب صحیحو من حديث ابن عباس رضي ا تعالی عنهما قاؿ   2443خزٲبة
ره ابن خزٲبة ايضا عن انس قاؿ خرج النيب صلی ا علیو ك سلم حْب كرناه عن قريب، ك ٗبا ذ كذ 

تصلیا ُب ا٤بسجد اذا اقیمت  صالتاف معنا فنهىی اف فقاؿ اقیمت الصالة فرای ناسنا يصلوف بالعجلة
، 2445‘‘، ك رای ابن جبّب رجال يصلي حْب اقیمت الصالة فقاؿ لیست ىذه ساعة صالة2444الصالة

                                       
 57: 2الدر ا٤بختار ك حاشیة ابن عابدين   2440
 712، رقم ا٢بديث: 494: 1صحیح مسلم   2441
٢بما، ك استغفر  عبد ا بن سرجس: ىو عبد ا بن سرجس ا٤بز٘ب، اكل مع النيب صلی ا علیو كسلم خبزا  2442

 [ 257: 3]اسد الغابة  .ركی عنو قتادة كعاصم االحوؿ .لو، عداده ُب البصريْب
 1124، رقم ا٢بديث: 169: 2صحیح ابن خزٲبة   2443

، رقم ا٢بديث: 451: 1حكم ا٢بديث: صحیح على شرط مسلم ]ا٤بستدرؾ على الصحیحْب للحاكم  
1154 ] 

 1126: ، رقم ا٢بديث170: 2صحیح ابن خزٲبة    2444
يركيو حكم ا٢بديث: ُب اسناده ٧بمد بن عمار يعِب االنصارم، عن شريك بن عبد ا. قاؿ الدارقطِب:  

كخالفهم مالك كالثورم  ٧بمد بن عمار ا٤بؤذف، كإبراىیم بن طهماف، عن شريك بن أيب ٭بر، عن أنس.
علل الدارقطِب = العلل ]سال.كإ٠باعیل بن جعفر كالدراكردم رككه عن شريك بن أيب ٭بر، عن أيب سلمة مر 
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رنا ا١بواب من جانب ا٢بنفیة فال تغفل، قولو )تابعو كثّبة ك قد ذ كك االحاديث ك االثار من ىذا النوع  
ة )ُب مالك( ام ُب الركاية عن مالك بن ام تابع هبزنا غندر ك معاذ عن شعب’’غندر ك معاذ عن شعبة( 

 .2446‘‘ٕبینة، ك ُب ركاية عن مالك ك ىذا اكضح من االكؿ
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: حد المريض أن يشهد الجماعة
بن غیاث، قاؿ: حدثِب أيب، قاؿ: حدثنا األعمش، عن إبراىیم، عن حدثنا عمر بن حفص  - 664

األسود، قاؿ: كنا عند عائشة رضي ا عنها، فذكرنا ا٤بواظبة على الصالة كالتعظیم ٥با، قالت: ٤با مرض 
مركا أبا بكر »رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم مرضو الذم مات فیو، فحضرت الصالة، فأذف فقاؿ: 

فقیل لو: إف أبا بكر رجل أسیف إذا قاـ ُب مقامك ٓب يستطع أف يصلي بالناس، كأعاد  «فلیصل بالناس
، فخرج أبو بكر « إنكن صواحب يوسف مركا أبا بكر فلیصل بالناس»فأعادكا لو، فأعاد الثالثة، فقاؿ: 

فصلى فوجد النيب صلى ا علیو كسلم من نفسو خفة، فخرج يهادل بْب رجلْب، كأ٘ب أنظر رجلیو 
ٚبطاف من الوجع، فأراد أبو بكر أف يتأخر، فأكمأ إلیو النيب صلى ا علیو كسلم أف مكانك، ٍب أٌب بو 
حٌب جلس إٔب جنبو، قیل لألعمش: ككاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي كأبوبكر يصلي بصالتو، 

عمش بعضو، كزاد كالناس يصلوف بصالة أيب بكر، فقاؿ: برأسو نعم ركاه أبو داكد، عن شعبة، عن األ
 أبو معاكية جلس عن يسار أيب بكر، فكاف أبو بكر يصلي قائما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
يشهد ا١بماعة حتی ام ىذا باب ُب بیاف ما ٰبد للمريض اف ’’، باب حد ا ٤بريض اف يشهد ا١بماعة

، ك ُب ركاية ابن قرقوؿ ك القابس با١بیم ام باب 2447‘‘اذا جاكز ذلك ا٢بد ٓب يستحب لو شهودىا
، قولو )فاذف( علی صیغة اجملهوؿ  من ماضي التفعیل، قولو )فلیصل 2448اجتهاد ا٤بريض لشهود ا١بماعة

س )فقیل لو( ك القائلة ىي اـ بالناس( الفاء للعطف علی ا٤بقدر تقديره فقولوا لو قوٕب فلیصل  بالنا
)رجل  2449ما سیاٌب ُب باب اىل العلم ك الفضل احق باالمامةكا٤بٔومنْب عائشة رضي ا تعالٰی عنها  

اء ك ال يستطیع لشدة ا٢بزف ك غلبة كاسیف( ك ىو شديد ا٢بزف، ك ا٤براد ىهنا رقیق القلب سريع الب

                                       
 186: 5عمدة القارم    2446
 186: 5عمدة القارم    2447
 101: 2مطالع االنوار علی صحاح االثار   2448
 678، رقم ا٢بديث: 136: 1صحیح البخارم   2449
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ما ُب كاما االًسف فهو الغضباف ا٤بتلهف  ك  2450ما ُب قولو تعالی ﴿يا اسفا علی يوسف﴾كاء  كالب
)ك اعاد( ام اعاد رسوؿ  صلی ا علیو ك  2451الی قومو غضباف اسفنا﴾ موسی قولو تعالی ﴿فرجع

ر اسیفا )فقاؿ كوف ايب بكر بالصالة )فاعادكا( ام فاعاد ا٢باضركف مقالتهم لو ُب  كسلم مقالتو ُب ايب ب
ظهار خالؼ ما ُب الضمائر الف عائشة ارادت صرؼ ن صواحب يوسف( ام مثل صواحبو ُب اكان

راـ النساء بالضیافة ك كاالمامة عن ابیها لئال يتشاءـ الناس بو، ك ىذا مثل فعل زلیخا حیث اظهرت ا 
ك ’’ارادت اف يعرفن ٝباؿ يوسف علیو السالـ فال يلمنها ُب عشق يوسف علیو السالـ بل يعذراها فیو، 

بالغتا ُب  2452ن الیو ك ذلك الف عائشة ك حفصةكثرة اال٢باح فیما ٲبكُب التظاىر علی ما يركف من  
ما يقاؿ فالف ٲبیل الی النساء ك كونو اسیفا ال يستطیع ذلك، قیل ا٤براد هبا امراة العزيز  كا٤بعاكدة الیو ُب  

)بالناس( ك  2453‘‘ما اف ا٤براد زلیخا كحدىاكاف ماؿ الی كاحدة فعلی ىذا ا٣بطاب لعائشة كحدىا ف
 .اية للناسُب رك 

ا كهادىی بْب رجلْب( بصیغة اجملهوؿ من مضارع ا٤بفاعلة ك ىو ما اذا  قولو )يي  اف ٲبشي بینهما معتمدن
علیهما من ضعف متمائالن الیهما ُب مشیو من شدة الضعف ك الرجالف العباس ك علي بن ايب طالب  

ام ٓب يقدر علی رفعهما من ما سیاٌب ٙبقیقو ُب ا٢بديث الثا٘ب ٥بذا الباب، قولو  )ٱبطاف االرض( ك
انك( اف ىهنا ٗبعنی ام الاها كقعت بعد معنی كاالرض )من الوجع( بفتح ا١بیم ك ىو ا٤برض )اف م

انك الف حذؼ حرؼ ا١بر مع اف ك اف قیاس )فقیل كانك ام فاكما الیو باف الـز مكالقوؿ ام الـز م
نو ُب ركاية ايب معاكية كعمش ٓب يسنده للالعمش( ك ُب ركاية بدكف الفاء ك الظاىر انو منقطع الف اال

 ر ذلك متصال با٢بديث.كذا ُب ركاية موسی بن ايب عائشة ذ كعنو، ك  
ر علی سائر الصحابة، كفیو فضیلة عمر بن كك ُب ا٢بديث فضیلة ا١بماعة، ك فیو فضیلة ايب ب’’ 

ة النيب صلی ا علیو ك ا٣بطاب، ك فیو جواز الثناء ُب ا٤بواجهة ٤بن امن علیو االعجاب، ك فیو مالطف

                                       
 84: 12سورة يوسف   2450
 86: 20سورة طو   2451
ة: ىي حفصة بنت عمر بن ا٣بطاب زكجة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، كانت من ا٤بهاجرات،  حفص  2452

كانت قبل النيب صلی ا علیو كسلم ٙبت خنیس بن حذافة السهمي، ك شهد خنیس بدرا ك توُب با٤بدينة، 
تاه جربيل، فقاؿ: ك خلف علیها رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، طلقها رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، فا

]معرفة الصحابة اليب  .اف ا يامرؾ اف تراجع حفصة فااها صوامة قوامة، توفیت ُب كالية مركاف علی ا٤بدينة
 [ 3213: 6نعیم 

 471: 6، التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  189: 5عمدة القارم  انظر:  2453
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بّب للصغّب، ك فیو ا٤بشاكرة ُب االمر العاـ، ك فیو كسلم الزكاجو ك خصوصنا لعائشة، ك فیو مراجعة ال
ثر كاء ُب الصالة ال يبطلها ك اف  كر التاخر عن الصف، ك فیو اف البكبّب حیث ارادى ابو بكاالدب مع ال

اء ك ٓب يعدؿ ك ٓب  ينهو، كثرة البكر ُب رقة القلب ك  كبالفى النيب صلی ا علیو ك سلم علم حاؿ ايب 
اف ا٤بريض كید امر ا١بماعة ك االخذ فیها باالشد ك اف  كك فیو اف االٲباء يقـو مقاـ النطق، ك فیو تا 

ر، ك، ك فیو جواز صالة القائمْب بالقاعد، ك فیو تقدٙب االقرء االفقو  ك ىو ابو ب2454‘‘يرخص ُب تركها
باحد ُب كصف مشهور بْب الناس،  كفیو انو ٯبوز للمستخلف اف يستخلف ُب ك فیو تشبیو احد 

ما ُب كن كاجبنا علیو  كالصالة ك ال يتوقف علی اذف خاص لو، كفیو عدلو ُب القسم ٥بن ك اف ٓب ي
  .الركاية االتیة فاذف لو

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إبراىیم بن موسى، قاؿ: أخربنا ىشاـ بن يوسف، عن معمر، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب  - 665
٤با ثقل النيب صلى ا علیو كسلم، كاشتد كجعو استأذف »عبید ا بن عبد ا، قاؿ: قالت عائشة: 

« بْب رجلْب ٚبط رجاله األرض، ككاف بْب العباس كرجل آخر أزكاجو أف ٲبرض ُب بیٍب، فأذف لو، فخرج
قاؿ عبید ا: فذكرت ذلك البن عباس ما قالت عائشة، فقاؿ ٕب: كىل تدرم من الرجل الذم ٓب تسم 

 عائشة؟ قلت: ال، قاؿ: ىو علي بن أيب طالب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

تو ٙبقّبا ك عداكة ك حاشاىا كرما٘ب: فاف قلت ٓب ٓب تسم عائشة؟ قلت ما تر كقاؿ ال’’)ٓب تسم عائشة( 
ك  2456، قاؿ النوكم ثبت ايضا انو صلی ا علیو ك سلم جاء بْب رجلْب احدٮبا اسامة2455من ذلك

ا بیده ك 2457ايضا اف الفضل بن عباس رٲبة فوجهو اف يقاؿ اف الثالثة يتناكبوف ُب االخذ كالاف اخذن

                                       
 190: 5عمدة القارم    2454
 52: 5الكواكب الدارارم   2455
ىو اسامة بن زيد بن حارثة، من موإب رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم من الطرفْب، كاف ابوه زيد ٩بن اسامة:   2456

انعم ا علیو باالسالـ، ك انعم علیو الرسوؿ بالعتق، ك امو اـ اٲبن حاضنو النيب صلی ا علیو كسلم، اٌمره 
ا٘ب عشرة سنة، توُب با١برؼ ك قیل رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم علی جیس مؤتة، ك ىو يومئذ ابن ٜب

 [224: 1]معرفة الصحابة اليب نعیم  .بوادم القری بعد قتل عثماف رضي ا عنو، ك ٞبل الی ا٤بدينة
الفضل بن العباس: ىو الفضل بن العباس اكؿ كلد العباس ك بكره، كاف يكنی العباس ابا الفضل، امو لبابة    2457

ل؛ شهد الفضل مع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم الفتح ك حنینا، ك بنت ا٢بارث ك كانت تكنی باـ الفض
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رموا العباس بیده ك استمرارىا لو مالو من كاف العباس يالـز االخذ بالید االخری ك ا كرٲبة ك  كبیده ال
ن احدىم مالزما كرتو عائشة صرٰبا ك اهبمت الرجل االخر اذ ٓب يكالسن ك العمومة ك غّبىا فلذلك ذ 

، ك ُب العیِب قلت: ك ُب ركاية اال٠باعیلي من 2458معظمو ٖبالؼ العباس انتهیُب ٝبیع الطريق ك ال 
ن عائشة ال تطیب نفسا لو ٖبّب، ك ُب ركاية ابن اسحاؽ ُب ا٤بغازم عن كركاية عبد الرزاؽ عن معمر ك ل

، ك فیو رد علی النوكم ك قد مضی ا٢بديث ُب  2459‘‘ره ٖبّبكنها ال تقدر علی اف تذ كالزىرم ك ل
 وء ُب باب الوضوء ك الغسل ُب ا٤بخضب.تاب الوضك

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلو

ن عمر، أذف بالصالة ُب لیلة حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن نافع، أف اب - 666
ذات برد كريح، ٍب قاؿ: أال صلوا ُب الرحاؿ، ٍب قاؿ: إف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كاف يأمر ا٤بؤذف 

 «أال صلوا ُب الرحاؿ»إذا كانت لیلة ذات برد كمطر، يقوؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب الرخصة ُب ا٤بطر
ام عند نزكلو اك عند حدكث علة من العلل مثل الريح الشديد ك ا٣بوؼ ُب الطريق من البشر ك السبع 

وف كك ٫بو ذلك )اف يصلي( اف مصدرية ك قد مر غّب مرة اف حذؼ حرؼ ا١بر مع اف ك اف قیاسي فی
نو، ك فیو الرخصة لَبؾ ا١بماعة ُب ريح كرحل الرجل منزلو ك ماكاه ك داره ك مس التقدير الصالة ُب رحلو

  .لمات االذافكو نودم بو بعد ٛباـ  ك برد ك قد مر ىذا ا٢بديث ُب باب االذاف للمسافر ك لعل
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا إ٠باعیل، قاؿ: حدثِب مالك، عن ابن شهاب، عن ٧بمود بن الربیع األنصارم، أف  - 667
عتباف بن مالك، كاف يـؤ قومو كىو أعمى، كأنو قاؿ لرسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: يا رسوؿ ا، إاها 

ُب بیٍب مكانا أٚبذه مصلى، فجاءه  تكوف الظلمة كالسیل، كأنا رجل ضرير البصر، فصل يا رسوؿ ا

                                                                                                              
ثبت معو حْب ااهـز الناس عنو يـو حنْب، ك شهد معو حجة الوداع، ك كاف رديفو يـو النحر كراءه، فسمي 
الردؼ، ككٕب غسل رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، ك دفنو، ٍب خرج الی الشاـ فقتل هبا ٦باىدا ُب ناحیة 

 [ 2278: 4]معرفة الصحابة اليب نعیم  .دف سنة ٜباف عشرة من ا٥بجرة ُب خالفة عمر بن ا٣بطاباالر 
  138: 4شرح النوكم علی مسلم   2458
 192: 5عمدة القارم    2459
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فأشار إٔب مكاف من البیت، فصلى فیو « أين ٙبب أف أصلي؟»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فقاؿ: 
 رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
رما٘ب: الظلمة كقولو )عتباف بن مالك( قد مر ىذا ا٢بديث ُب باب ا٤بساجد ُب البیوت مطوال، ك قاؿ ال

ل كذا ضرارة البصر بل  كفي فیها فاجابى بانو ال دخل ٥با ك  ك٥با دخل ُب الرخصة اـ السیل كحده ي
لتعدد اعذاره لیعلم انو شديد  ن عتباف ٝبع بْب الثالثة بیاناكاؼو ُب ترؾ ا١بماعة لككاحد منها عذر  

ك ىذا ىو الوجو ُب اجازة النيب صلی ا علیو ك  2460ثرة ا٤بوانعكا٢برص علی ا١بماعة لیَبكها اال عند  
، ك قیل النو ٓب يسمع التاذين ٖبالؼ ابن اـ مكسلم اياه ُب ترؾ ا١بماعة دكف ابن اـ  م ، ك قیل كتـو تـو

 فلم ٯبزه ٖبالؼ عتباف النو احب اف يعمل بالرخصة فاجازه. تـو احب اف يعمل بالعزٲبةكالف ابن اـ م
ك فیو جواز  امامة االعمی، ك فیو ترؾ ا١بماعة لعذر الف الَبٝبة انعقدت لو، ك فیو التماس دخوؿ 

ا، ك فیو جواز التربؾ باما كاال  ن كابر منزؿ االصاغر، ك فیو اٚباذ موضع معْب من البیت مسجدن
 الصلحاء.

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: ىل يصلي اإلمام بمن حضر؟ وىل يخطب يوم الجمعة في المطر؟

حدثنا عبد ا بن عبد الوىاب، قاؿ: حدثنا ٞباد بن زيد، قاؿ: حدثنا عبد ا٢بمید، صاحب  - 668
اؿ: ٠بعت عبد ا بن ا٢بارث، قاؿ: خطبنا ابن عباس ُب يـو ذم ردغ، فأمر ا٤بؤذف ٤با بلغ الزيادم، ق

، فنظر بعضهم إٔب بعض، فكأاهم أنكركا، فقاؿ:  « الصالة ُب الرحاؿ»حي على الصالة، قاؿ: قل: 
عزمة،  إاها -يعِب النيب صلى ا علیو كسلم  -، « إف ىذا فعلو من ىو خّب مِب»كأنكم أنكرًب ىذا، 

كإ٘ب كرىت أف أحرجكم " كعن ٞباد، عن عاصم، عن عبد ا بن ا٢بارث، عن ابن عباس، ٫بوه، غّب 
 «كرىت أف أؤٜبكم فتجیئوف تدكسوف الطْب إٔب ركبكم»أنو قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ام من الذين ٥بم الرخصة للتخلف عن ا١بماعة يعِب يصلي ك ال ، باب ىل يصلي االماـ ٗبن حضر

وركف يـو ا١بمعة ُب ا٤بطر يعِب ٱبطب ك ال كره ذلك )ك ىل ٱبطب( اذا حضر اصحاب االعذار ا٤بذ كي
اف يـو ا١بمعة، ك كلك  يَبؾ ك يصلي هبم ا١بمعة، قولو )خطبنا ابن عباس( ك فیو ا٤بطابقة للَبٝبة الف ذ

لفهم هبا للخركج ك كره ابن عباس اف يكايضا ُب قولو ك ااها عزمة ام ا١بمعة متحتمة كاجبة ك مع ىذا  
الـ ُب االذاف فال تغفل، قولو  )ذم ردغ( ام كحل، قولو )الصالةى( بالنصب كقد مر ا٢بديث ُب باب ال
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اف )ا عزمة ام ك اف ا١بمعة كاجبة، قولو ام الزموىا ك بالرفع ام الصالة رخصة ُب الرحاؿ ك ااه
م( با٢باء ا٤بهملة من االحراج ك يركی با٣باء ا٤بعجمة من االخراج، قولو )ك عن ٞباد( عطف كجر اح

ور ام يتحد معو ُب ا٤بعنی ك يباينو ُب كعلی قولو حدثنا ٞباد ك لیس ٗبعلق )٫بوه( ام ٫بو ا٢بديث ا٤بذ 
م ركيت بصیغة االفعاؿ ك كٜبك رىت اف اي ككو بقولو غّب انو قاؿ  انت فیو زيادة استدر كااللفاظ ك ٤با  

وف من االيثاـ اك من التاثیم )فتجیئوف( ك ُب ركاية فتجیئو ٕبذؼ نوف ا١بمع بغّب الناصب ك كالتفعیل فی
  .م ك الدكس الوطيكبكما يفعلو بعض العرب )تدكسوف الطْب( ام تطئوف الطْب الی ر كا١باـز  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا ىشاـ، عن ٰبٓب، عن أيب سلمة، قاؿ: سألت أبا سعید  - 669

الصالة،  ا٣بدرم، فقاؿ: جاءت سحابة، فمطرت حٌب ساؿ السقف، ككاف من جريد النخل، فأقیمت
 «فرأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يسجد ُب ا٤باء كالطْب، حٌب رأيت أثر الطْب ُب جبهتو»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر لیلة القدر قاؿ نعم ك سرد ك علیو ك سلم يذ ام ىل ٠بعت رسوؿ  صلی ا’’)سالت ابا اسعید( 

ر ال ك ارادة كاؼ )حتی ساؿى السقف( من قبیل ذ كالـ ُب باب االعتكا٢بديث بتمامو ك سیاٌب ٛباـ ال
اف( ام السقف )من جريد النخل( ٗبعنی اجملرد ك ىو القضیب الذم ٯبرد عنو ا٣بوص ام كا٢باؿ )ك  

  2461‘‘يقشر
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا أنس بن سّبين، قاؿ: ٠بعت أنس بن مالك،  - 670

لى ا فصنع للنيب ص»يقوؿ: قاؿ رجل من األنصار: إ٘ب ال أستطیع الصالة معك، ككاف رجال ضخما، 
، فقاؿ « علیو كسلم طعاما، فدعاه إٔب منزلو، فبسط لو حصّبا، كنضح طرؼ ا٢بصّب فصلى علیو ركعتْب

رجل من آؿ ا١باركد ألنس بن مالك: أكاف النيب صلى ا علیو كسلم يصلي الضحى؟ قاؿ: ما رأيتو 
 صالىا إال يومئذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ل شئ )حصّبا( ك ترٝبتو ك)معك( ام ُب ا١بماعة ُب ا٤بسجد )ضخما( ام ٠بینا ك الضخم الغلیظ من  

انت كانت النجاسة متوٮبة ُب طرفو فالنضح ٗبعنی الرش ك اف  ك)ك نضح طرؼ ا٢بصّب( فاف   (يریډاف)
 وف لتلینو للصالة علیو.كلغسل، ك ٰبتمل اف يمتحققة فالرش ٗبعنی ا
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ك فیو استحباب اٚباذ الطعاـ  الىل الفضل لیستفید من علمهم، ك فیو استحباب اجابة الدعوة، ك قیل 

اف ا٤باؿ حالال، ك فیو جواز الصالة علی ا٢بصّب ك فیو كن ٜبة ٥بوا ك مانع ك  كن اذا ٓب يكبالوجوب ل
بنت  2462ك ركی ابو داكد من حديث اـ ىانئ’’ا انس اال يومئذو، استحباب صالة الضحی ك اف ٓب يرى

ل كعات يسلم ُب  كبحة الضحی ٜباف ر ايب طالب اف رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم صلی يـو الفتح سي 
اف رسوؿ  ك، ك ركم عن عائشة رضي ا تعالی عنها اف عبد ا بن شقیق سا٥با ىل  2463عتْبكر 

ك  2464ن مغیبو  ا٢بديث ركاه البخارممالضحی؟ قالت ال،  اال اف ٯبئ  صلی ا علیو ك سلم يصلي 
٨بتصرنا ك مطوال ك ا١بمع بْب حديثي عائشة ُب نفي صالتو  2467ك الَبمذم 2466ك النسائي 2465مسلم

صلی ا علیو ك سلم الضحی ك اثباهتا ىو اف النيب صلی ا علیو ك سلم يصلیها ُب بعض االكقات 
ا خشیة اف تفرض، ك تاكيل قو٥با ال اال اف ٯبئ عن مغیبو ما رايتو يصلیها اال لفضلها ك يَبكها ُب بعضه

ما قالت ُب الركاية االخری  ما رايت رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلي سبحة كاف ٯبئ من مغیبو  
وف عند عائشة رضي ا تعالٰی عنها ُب كقت كاف يكالضحی،  ك سببو انو صلی ا علیو ك سلم ما  

نو ُب ا٤بسجد اك كوف حاضرنا ك لكوف ُب ذلك مسافرنا ك قد يكحی اال ُب نادر من االكقات، ك قد يالض
ما ُب ركاية كاف عند نسائو فااها ٥با يـو من التسعة فیصح قو٥با ما رايتو يصلیها  كُب موضع اخر، ك اذا  

                                       
د ا بن عباس كعلي ك اـ ىانئ: ىي فاختة بنت ايب طالب اخت علي، تكنی اـ ىانئ، ركی عنها عب  2462

 [3419: 6]معرفة الصحابة اليب نعیم  .عكرمة ك عطاء ك عركة ك ٦باىد كغّبىم
 1290، رقم ا٢بديث: 28: 2سنن ايب داكد    2463

 [51: 2حكم ا٢بديث: ضعیف ]ضعیف ايب داكد  
رسوؿ ا ما رأيت »عن عائشة رضي ا عنها، قالت:  ؛ٓب اجده ُب البخارم ك حديث البخارم ىكذا   2464

، كتاب ا١بمعة، 58: 2. ]صحیح البخارم ، كإ٘ب ألسبحها« صلى ا علیو كسلم سبح سبحة الضحى
 [1177، رقم ا٢بديث: باب من ٓب يصل الضحى كرآه كاسعا

 717رقم ا٢بديث:  496،497: 1صحیح مسلم    2465
 ، كتاب ا١بمعة،45: 2، صحیح البخارم 2185، 2184، رقم ا٢بديث: 152: 4سنن النسائي  انظر:  2466

 1103، رقم ا٢بديث: باب من تطوع ُب السفر، ُب غّب دبر الصلوات كقبلها
كاف النيب صلى ا علیو »عن أيب سعید ا٣بدرم، قاؿ:  ؛كحديث الَبمذم ىكذا ،ٓب اجده ُب الَبمذم   2467

واب ،اب342: 2]سنن الَبمذم  «يدع، كيدعها حٌب نقوؿ ال يصلي كسلم يصلي الضحى حٌب نقوؿ ال
 [ 477الوتر،باب ما جاء ُب صالة الضحى، رقم ا٢بديث: 

 ]ا٤برجع السابق[ حديث حسن غريبحكم ا٢بديث:  
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صلیها ك يداـك علیها ك ا٤بعنی ال ما رايتو ي 2469ما ُب ركاية ايب داكدكذا يصح قو٥با ال  كك   2468مسلم
اف نفیا للمداكمة ال الصل الصالة، ك ركم عن ابن عمر ااها بدعة ام ُب ا٤بسجد ك التظاىر علیها  كف
انوا يفعلواها، اك ا٤بواظبة علیها بدعة الف النيب صلی ا علیو ك سلم ٓب يواظب علیها خشیة اف كما  ك

ل تقدير كیو ك سلم الضحی ك االمر هبا، ك علی  تفرض، ك قیل ٓب يبلغ ابن عمر فعل النيب صلی ا عل
، ك فیو جواز ترؾ ا١بماعة الجل السنن ك زعم ابن حباف انو تتبع 2470‘‘ٝبهور العلماء يستحبواها

االعذار ا٤بانعة من اتیاف ا١بماعة من السنن فوجدىا عشرا ا٤برض ا٤بانع من االتیاف الیها ك حضور الطعاـ 
الحواؿ ك السمن ا٤بفرط ك كجود ا٤برء حاجتو ُب نفسو ك خوؼ عند ا٤بغرب ك النسیاف ُب بعض ا

االنساف نفسو ك مالو ُب طريقو الی ا٤بسجد ك الربد الشديد ك ا٤بطر ا٤بٔوذم ك كجود الظلمة اللٍب ٱباؼ 
 راث.كل الثـو ك البصل ك الكا٤برء علی نفسو ا٤بشي فیها ك ا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: إذا حضر الطعام وأقیمت الصالة

من فقو ا٤برء إقبالو على حاجتو حٌب يقبل على »كقاؿ أبو الدرداء: « يبدأ بالعشاء»ككاف ابن عمر: 
 «صالتو كقلبو فارغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب اذا حضر الطعاـ ك اقیمت الصالة

ره النو يعلم من احاديث الباب اك النو غّب ٦بزـك بو كك ا١بواب انو يقدـ الطعاـ علی الصالة ك ٓب يذ 
ابن عمر يبدء بالعشاء( ك  افكم من االحاديث )ك  كیف يستخرج ا٢بكلالختالؼ اك لالمتحاف باف  

ىذا االثر يدؿ علی جواب اذا، ك فیو ا٤بطابقة بْب الَبٝبة ك بینو )ك قاؿ ابو الدرداء من فقو الرجل( ك 

                                       
 718، رقم ا٢بديث: 497: 1صحیح مسلم    2468
، ابواب الوتر، باب ما جاء 338: 2، سنن الَبمذم 1292، رقم ا٢بديث: 28: 2سنن ايب داكد انظر:    2469

 474ُب صالة الضحى، رقم ا٢بديث: 
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، ك اخرجو ٧بمد بن نصر 2471تاب الزىدكىذا ايضا يدؿ علی جواب اذا كصلو عبد ا بن ا٤ببارؾ ُب  
  .2473تاب تعظیم قدر الصالةكُب   2472ا٤بركزم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب، عن ىشاـ، قاؿ: حدثِب أيب قاؿ: ٠بعت عائشة عن النيب  - 671

 «بالعشاءإذا كضع العشاء كأقیمت الصالة، فابدءكا »صلى ا علیو كسلم أنو قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

الغداء يطلق علی طعاـ ما قبل الزكاؿ، ك كشاء( بالفتح ك ىو طعاـ ما بعد الزكاؿ  قولو )اذا كضع العى 
ق الصائم ُب صالة ا٤بغرب حیث قاؿ حدثنا ٧بمد بن ل االثار انو ُب حكيعلم من الطحاكم ُب مش

علي بن داكد ثنا اٞبد بن عبد ا٤بلك بن كاقد ا٢برا٘ب ثنا موسی بن اعْب ثنا عمرك بن ا٢بارث عن ابن 
شهاب انو ٠بع انس بن مالك ٰبدث عن رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم قاؿ اذا اقیمت الصالة ك 

ك ُب حديث الباب االٌب  2474مكة ا٤بغرب ك ال تعجلوا عن عشاء م صائم فلیبدا بالعشاء قبل صالكاحد 
وف قید كلوف العشاء ُب كقت ا٤بغرب غالبنا فال يكايضا مقید با٤بغرب، اقوؿ: لعل قید ا٤بغرب الاهم يا 

وف للحصر نظرنا  الی العلة ك ىو التشويش فرب جائع غّب صائم ك كر ا٤بغرب ك الصائم ال يكاحَبازيا فذ 
ما قاؿ بو كل، قولو )فابدءكا بالعشاء( بالفتح  ظاىره الوجوب  كغرب اشوؽ الی اال ُب غّب كقت ا٤ب

الظاىرية ك قالوا ال ٘بوز صالة من حضر طعامو بْب يديو ك ٠بع االقامة، ك ا١بمهور علی اف االمر 
ُب مالو، ك كل بكل حاجتو من اال كك فیو دلیل المامنا رٞبو ا ك علی انو يا ’’للندب ك علی الصحة، 

اف ُب الوقت كل ك  كانت نفسو شديدة التوقاف الی اال كشرح السنة االبتداء بالطعاـ ا٭با ىو فیما اذا  
                                       

، دار 1142، رقم ا٢بديث: 401: 1الزىد ك الرقائق البن ا٤ببارؾ، عبد ا بن ا٤ببارؾ، ابو عبد الرٞبن،    2471
 الكتب العلمیة، بّبكت، بدكف الطبع ك التاريخ

كاف راسا ُب   .٧بمد بن نصر ا٤بركزم: ىو ٧بمد بن نصر ا٤بركزم ابو عبد ا االماـ، احد االئمة االعالـ  2472
توُب  .ركی عن ىشاـ بن عمار ك شیباف بن فركخ ك اسحاؽ بن راىويو ك غّبىم  .الفقو ك ا٢بديث ك العبادة

 [ 649: 2حر ن]قالدة ال .سنة اربع ك تسعْب ك مائتْب
، مكتبة الدار، 134، رقم ا٢بديث: 185: 1تعظیم قدر الصالة، ٧بمد بن نصر، ابو عبد ا، ا٤بركزم،    2473

 ق1406دينة ا٤بنورة، الطبعة االكلٰی ا٤ب
، رقم 200: 5، ا٤بعجم االكط للطربا٘ب 1992، رقم ا٢بديث: 240: 5شرح مشكل االثار انظر:    2474

  5075ا٢بديث: 
: 2حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي: ركاه الطربا٘ب ُب االكسط كرجالو رجاؿ الصحیح ]٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد  

 [ 2191، رقم ا٢بديث: 47
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تف شاة فدعي الی الصالة كمن   زٌ اف ٰبتػى كسعة ك اال فیبدا بالصالة الف النيب صلی ا علیو ك سلم  
تف شاة باف ك٢بز من  ، ك قاؿ اٞبد بن حنبل ئوكؿ ىذا ا٢بديث اعِب حديث ا2475فالقاىا ك قاـ يصلي

ل النو قد اخذ منو ما ٲبنعو من شغل كل ٍب اقیمت الصالة انو يقـو ك ال يتمادی ُب اال كمن شرع ُب اال 
ن بدا بو الف ال يشغل بالو بو، ك قاؿ ابن بطاؿ: ك كل قبل الصالة من ٓب يكالباؿ ك ا٭با الذم امر باال 

انتهی، قیل ال رد علیو النو يقوؿ  2476حاجتو يرد ىذا التاكيل حديث ابن عمر ك ال يعجل حتی يقضي
لو علیو كتف ال سیما قلة ا كل الكما ُب ا٢بديث اذ لیس من شرطو انو يستوُب ا كانو قد قضی حاجتو  

ن لقائل اف يقوؿ لیست الصالة اللٍب دعی الیها ُب حديث عمرك كتفي ٕبزة كاحدة ك لكالسالـ ك انو ي
، ك ُب 2477‘‘ا٤بغرب ك اذا ثبت ذلك زاؿ مائوكؿ بوتف الشاة ااها كبن امیة ك ىو حديث من  

ر ابن ا٤بنذر انو قاؿ بظاىرىا عمر بن كفذ  2478ك اختلف العلماء ُب تاكيل ىذه االحاديث’’التوضیح: 
ماؿ كا٣بطاب ك ابنو عبد ا ك ىو قوؿ الثورم ك اٞبد ك اسحاؽ، ك اصلو شغل القلب ك ذىاب  

ذلك ترؾ كن  كاف نفسو شديدة التوقاف الیو فاف ٓب يكا  ، ك قاؿ الشافعي يبدا بالطعاـ اذ2479ا٣بشوع
ر ابن حبیب مثل معناه، ك قاؿ ابن ا٤بنذر عن مالك يبدا ك، ك ذ 2480العشاء ك اتیاف الصالة احب إب

نا عند انس فاذف با٤بغرب كقاؿ ٞبید   2482، ك ُب الدار قطِب2481وف طعاما خفیفاكبالصالة اال اف ي
ك قاؿ بعض اصحاب الشافعي ال يصلي ٕباؿ ’’، 2483‘‘ٔكه خفیفااف عشاكفقاؿ انس ابدءكا بالعشاء ك  

ل ك اف خرج الوقت، ك الصواب خالفو، ك قاؿ  ابن ا١بوزم: ك قد ظن قـو اف ىذا من باب كبل يا 
ذلك ك ا٭با ىو صیانة ٢بق ا٢بق لیدخل العباد ُب كتقدٙب حظ العبد علی حق ا٢بق عز ك جل، ك لیس  

                                       
 357: 3شرح السنة للبغوم    2475
 294: 2شرح البخارم البن بطاؿ    2476
 197: 5عمدة القارم    2477
 جعل العلماء حضور الطعاـ أك توقاف النفس كمدافعة األخبثْب سببنا لَبؾ ا١بماعة.   2478
 141، 140: 4االكسط ُب السنن ك االٝباع ك االختالؼ    2479
 .ق 1410، دار ا٤بعرفة، بّبكت،182: 1ابو عبد ا، الشافعي، االـ لشافعي، ٧بمد بن ادريس، انظر:   2480

 141: 4، االكسط ُب السنن ك االٝباع ك االختالؼ  ـ،  بدكف الطبع1990
 141: 4االكسط ُب السنن ك االٝباع ك االختالؼ    2481
ابن ا١بوزم ، دار 2394، حديث:46: 12العلل الواردة ُب االحاديث النوكية، علي بن عمر، الدارقطِب،    2482

 ق 1427الدماـ، الطبعة االكٔب 
 485: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح    2483
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من حديث جابر قاؿ قاؿ رسوؿ   2485قلت: ركی ابو داكد . فاف2484العبادة بقلوب غّب مشغولة
صلی ا علیو ك سلم ال تٔوخر الصالة لطعاـ ك ال لغّبه؟ قلت: ىذا حديث ضعیف فبالضعیف ال 
يعَبض علی الصحیح، ك لئن سلمنا صحتو فلو معنی غّب معنی االخر ٗبعنی اذا كجبت ال تٔوخر ك اذا  

  .من العیِبلو كىذا   2486‘‘ٝبتع معناٮبا ك ٓب يتهاترااف الوقت باقیا  يبدا بالعشاء فاك
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٰبٓب بن بكّب، قاؿ: حدثنا اللیث، عن عقیل، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أف  - 672
إذا قدـ العشاء، فابدءكا بو قبل أف تصلوا صالة ا٤بغرب، كال » صلى ا علیو كسلم قاؿ: رسوؿ ا

 «تعجلوا عن عشائكم
حدثنا عبید بن إ٠باعیل، عن أيب أسامة، عن عبید ا، عن نافع، عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ  - 673

ابدءكا بالعشاء كال يعجل إذا كضع عشاء أحدكم كأقیمت الصالة، ف»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
يوضع لو الطعاـ، كتقاـ الصالة، فال يأتیها حٌب يفرغ، كإنو لیسمع »ككاف ابن عمر: « حٌب يفرغ منو

 «قراءة اإلماـ
كقاؿ زىّب، ككىب بن عثماف، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قاؿ: قاؿ النيب  - 674

عاـ، فال يعجل حٌب يقضي حاجتو منو، كإف أقیمت إذا كاف أحدكم على الط»صلى ا علیو كسلم: 
 «ككىب مديِب»، ركاه إبراىیم بن ا٤بنذر، عن كىب بن عثماف « الصالة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 521: 2كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب    2484
 3758، رقم ا٢بديث: 345: 3سنن ايب داكد    2485

إسناده ضعیف بسبب ٧بمد بن میموف ا٤بفلج ا٤بذكور ُب إسناده، فإف ابن ا٤بلقن: قاؿ حكم ا٢بديث:  
. قاؿ: منكر ا٢بديث. كقاؿ أبو زرعة الرازم: كوُب )لْب( كقاؿ ابن حباف: منكر ا٢بديث جدا البخارم

 [ 432: 4]البدر ا٤بنّب 
 197: 5عمدة القارم    2486
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يِب( م منو )ك كىب مدً كتعجلوا حتی تفرغوا منو ك تقضوا حاجت م( ام الكقولو )ك ال تعجلوا عن عشائ
الٮبا نسبة الی مدينة رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم كك يركی مد٘ب بفتحها ك  ’’ 2487سر الداؿ،كب

  .2488‘‘ما يقاؿ ُب النسبة الی ربیعة ربعي ك الی جذٲبة جذميكغّب اف القیاس فتح الداؿ  
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا دعي اإلمام إلى الصالة وبیده ما يأكل
حدثنا عبد العزيز بن عبد ا، قاؿ: حدثنا إبراىیم، عن صاّب، عن ابن شهاب، قاؿ: أخرب٘ب  - 675

أيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يأكل ذراعا ٰبتز منها، ر »جعفر بن عمرك بن أمیة، أف أباه، قاؿ: 
 «فدعي إٔب الصالة، فقاـ، فطرح السكْب، فصلى كٓب يتوضأ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ٢بديث ُب باب من ٓب يتوضا من ٢بم الشاة ٔبیمع ما يتعلق هبا.قولو )فصلی ك ٓب يتوضا( قد مر ىذا ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: من كان في حاجة أىلو فأقیمت الصالة فخرج

حدثنا ا٢بكم، عن إبراىیم، عن األسود، قاؿ: سألت حدثنا آدـ، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ:  - 676
تعِب  -كاف يكوف ُب مهنة أىلو »عائشة ما كاف النيب صلى ا علیو كسلم يصنع ُب بیتو؟ قالت: 

 «فإذا حضرت الصالة خرج إٔب الصالة -خدمة أىلو 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اف ُب حاجة اىلو فاقیمت الصالة فخرجكباب من  
وف كسرىا ك سكلمة ما استفهامیة )ُب مهنة( بفتح ا٤بیم ك  كاف النيب صلی ا علیو ك سلم(  كقولو )ما  

 ا٥باء ك فسرىا ادـ  بقولو تعِب ُب خدمة اىلو.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: من صلى بالناس وىو ال يريد إال أن يعلمهم صالة النبي صلى اهلل علیو وسلم وسنتو
حدثنا موسى بن إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا كىیب، قاؿ: حدثنا أيوب، عن أيب قالبة، قاؿ: جاءنا  - 677

فقاؿ: إ٘ب ألصلي بكم كما أريد الصالة، أصلي كیف رأيت  -ُب مسجدنا ىذا  -٢بويرث مالك بن ا

                                       
يقوؿ العبد الضعیف الضیاءالكوثرم تلمیذالشارح )نورا مرقده( االصل ُب النسبة إب مدينة الرسوؿ صلي    2487

٘ب بفتح الداؿ كُب النسبة إب مدينة الرسوؿ اف يقاؿ مديِب بكسرالداؿ كزيادة الیاء ا علیو كسلم اف يقاؿ مد
 كُب النسبة إب ا٤بدائن مدائِب كماصرح بو علماء الصرؼ ُب ٕبث ا٤بنسوب فتفكر . )الضیاءالكوثرم(

 199: 5عمدة القارم    2488
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النيب صلى ا علیو كسلم يصلي، فقلت أليب قالبة: كیف كاف يصلي؟ قاؿ: مثل شیخنا ىذا، قاؿ: 

 «ٯبلس إذا رفع رأسو من السجود، قبل أف ينهض ُب الركعة األكٔب»ككاف شیخا، 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من صلی بالناس ك ىو ال يريد اال اف يعلمهم اْب
ید )ك ما كم( الالـ مفتوحة ك ىي الـ التا ك)ُب مسجدنا ىذا( الظاىر انو مسجد البصرة )ا٘ب الصلي ل

ام لیس مرادم اداء فرض الصالة النو صالىا اك لیس ذلك الوقت كقت  اريد الصالة( ٝبلة حالیة
یف رايت رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلي( ام اصلي ىذه الصالة علی كفرض، قولو )اصلي  

یف مفعوؿ كیف رايت فكم  كیفیة اللٍب رايت رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلي علیها ام اريكال
شف استو ٍب قطعوا كاف اماـ ا٢بي ك تنكك ىو عمرك بن سلمة الذم  ’’یخنا( م، قولو )مثل شكثاف الري

عة االكلی( صفة لقولو ك، قولو )ُب الر 2489‘‘لو قمیصا ففرح بو، ك سیاٌب ُب باب اللبث بْب السجدتْب
عة االكلی ك لیس ٗبتعلق بقولو قبل اف ينهض الف النهوض منها كائن ُب الر كمن السجود ام السجود ال

وف ُب ٗبعنی من ٦بازنا الف بعض ا٢بركؼ يقـو مقاـ البعض االخر ك الشاىد كاللهم اال اف ت ال فیها 
 علی ىذا قوؿ امرٔك القیس: 

 2490اف احدث عهده      ثالثْب شهرا ُب ثالثة احواؿ[كعمن من  ن]ك ىل ي
 ام من ثالثة احواؿ.

ُب ال ٱبتل الوزف النو من البحر فاف قیل: ىذا من ضركرة الشعر؟ قلت: ال ضركرة النو لو اقیم من مقاـ 
عة االكلی خرب كوف الر كفی ال ٱبتل الوزف هبا، ك ٰبتمل اف يكالطويل  فعولن مفاعیلن اربع مرات، ك من  

ك ُب التلويح: ’’اف فیها، كم  كعة االكلی ك ىذا ا٢بكاف ُب الر كمبتدء ٧بذكؼ تقديره ىذا ا١بلوس  
عة االكلی  ك الثالثة كلسة االسَباحة عقیب الفراغ من الر اختلف العلماء ُب ىذه ا٤بسئلة اللٍب تسمی ج

فقاؿ هبا الشافعي ُب قوؿ: ك زعم ابن االثّب ااها مستحبة، ك قاؿ ُب االـ يقـو من السجدة الثانیة ك ٓب 
بّبا اك ضعیفا جلس ك كاف  ك، فقاؿ بعض اصحابو اف ذلك علی اختالؼ حالْب اف  2491يامر با١بلوس

ض اصحابو ُب ا٤بسئلة قوالف: احدٮبا ال ٯبلس ك بو قاؿ ابو حنیفة ك مالك ك اال ٓب  ٯبلس، ك قاؿ بع
الثورم ك اٞبد ك اسحاؽ ك ركم ذلك عن ابن مسعود ك ابن عمر ك ابن عباس ك عمر ك علي ك ايب 

                                       
 201: 5عمدة القارم    2489
 518: 1ادب الكاتب البن قتیبة    2490
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ؿ، ك قیل انو فصل اٌل : ك عن اٞبد انو ٯبلس ك ىو اختیار ا٣بى 2492الزناد ك النخعي ، ك قاؿ ابن قدامة
ثر االحاديث، ك قاؿ النعماف  بن ايب عیاش كك غّبه، ك قاؿ اٞبد ترؾ ا١بلوس علیو ا بْب الضعیف 

ك  2494، قاؿ الَبمذم2493ت غّب كاحد من اصحاب رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم ال ٯبلسكادر 
ىذا ا٢بديث ُب  2496، ك ركی البخارم2495‘‘علیو العمل عند اىل العلم، ك قاؿ ابو الزناد تلك السنة

بن سلمة شیخنا ىذا  كلسجدتْب بطولو حتی اذا كصل الی قولو فصلی صالة عمر ث بْب اكباب ا٤ب
اف يقعد ُب الثالثة اك الرابعة فقوؿ ايوب كاف يفعل شیئا ٓب ارىم يفعلونو  كفبعده ىذا اللفظ، قاؿ ايوب  
عن حديث  2497ك اجاب صاحب ا٥بداية’’رىا ايوب، كن مَبككة ٤با انكدلیل ااها مَبككة ك لو ٓب ت

قولو: ك ما ركاه الشافعي ك ىو حديث مالك بن ا٢بويرث ٧بموؿ علی فعلو صلی ا علیو ك الباب ب
رب ك اسن، ك رده العیِب بقولو: قلت فیو تامل الف ااهاء ما عمر علیو الصالة ك السالـ كسلم بعد ما  

اك  اف لعذرو مرضكثالث ك ستوف سنة ك ُب ىذا القدر ال يعجز الرجل عن النهوض اللهم اال اذا  
بقولو ك النظر يوجب انو لیس بْب  2499ك اجاب عنو الطحاكم’’انتهی،  2498‘‘جراحة ك ٫بوٮبا

ل خفض ك رفع ك انتقاؿ كبّب فیها ك التحمید عند  كالسجود ك القیاـ جلوس الف من شاف الصالة الت
ا مكبّبة  كرب عند قیامو من ذلك ا١بلوس تكاف بینهما جلوس الحتاج اف يكمن ا٢باؿ الی حاؿ، فلو  

، ك ُب 2500‘‘عة اللٍب بعد ا١بلوسكرب عند قیامو من ا١بلوس ُب صالتو اذا اراد القیاـ الی الر كي
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ذا قوؿ من قاؿ اف مالك بن كعید ك  بك ٞبل مالك ىذا ا٢بديث علی حالة الضعف  2501التوضیح
فعل رجل من اىل البادية اقاـ عند رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم عشرين لیلة ك لعلو راه  2502ا٢بويرث

جلسة االسَباحة ك ذلك فیو.  ذلك ُب صالة كاحدة لعذر فظن انو من سنة الصالة ابعد ك ابعد ال يقاؿ
ما نفاىا الطحاكم بل ىي ثابتة ُب حديث ا٤بسئ ُب كال   2503ثابتة ُب حديث ايب ٞبید الساعدم

یف ك كنة ك  واها سكقلت ما نفاه الطحاكم اال   ’’انتهی، ك رده العیِب بقولو:  2504صالتو ُب البخارم
اف ينهض ُب الصالة كمن حديث ايب ىريرة اف النيب صلی ا علیو ك سلم   2505قد ركی الَبمذم

ا علی صدكر قدمیو، ك قاؿ الَبمذم ىذا ا٢بديث علیو العمل  .2506‘‘معتمدن
وف منسوخة فلو ٓب يثبت النسخ باالحتماؿ فال اقل من ااها كك ا٢باصل: اف جلسة االسَباحة لعلها اف ت

ث بْب السجدتْب من قوؿ ايوب  كما يعلم من حديث البخارم ُب باب ا٤بكالعمل عند الصحابة   مَبككة
، ك من حديث الَبمذم من حديث ايب ىريرة رضي ا تعالٰی عنو 2507اف يفعل شیئا ٓب ارىم يفعلونوك

ك غّبٮبا من الدالئل  2508اف ينهض ُب الصالة علی صدكر قدمیوكاف النيب صلی ا علیو ك سلم  
ا اْب، ك يستنبط منو اف التعلیم بالفعل اكضح فا غتنم، ك سیاٌب بعض ٕبث فیها ُب باب من استوی قاعدن

 من التعلیم بالقوؿ.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 امةباب: أىل العلم والفضل أحق باإلم
حدثنا إسحاؽ بن نصر، قاؿ: حدثنا حسْب، عن زائدة، عن عبد ا٤بلك بن عمّب، قاؿ:  - 678

مركا أبا »حدثِب أبو بردة، عن أيب موسى، قاؿ: مرض النيب صلى ا علیو كسلم، فاشتد مرضو، فقاؿ: 
س، قاؿ: قالت عائشة: إنو رجل رقیق، إذا قاـ مقامك ٓب يستطع أف يصلي بالنا« بكر فلیصل بالناس

« مرم أبا بكر فلیصل بالناس، فإنكن صواحب يوسف»فعادت، فقاؿ: « مركا أبا بكر فلیصل بالناس»
 فأتاه الرسوؿ، فصلى بالناس ُب حیاة النيب صلى ا علیو كسلم

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة أـ  - 679
مركا أبا بكر »عنها، أاها قالت: إف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ ُب مرضو:  ا٤بؤمنْب رضي ا

قالت عائشة: قلت إف أبا بكر إذا قاـ ُب مقامك ٓب يسمع الناس من البكاء، فمر عمر « يصلي بالناس
فلیصل للناس، فقالت عائشة: فقلت ٢بفصة: قوٕب لو: إف أبا بكر إذا قاـ ُب مقامك ٓب يسمع الناس 

مو إنكن »من البكاء، فمر عمر فلیصل للناس، ففعلت حفصة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 
فقالت حفصة لعائشة: ما كنت ألصیب منك « ألنًب صواحب يوسف، مركا أبا بكر فلیصل للناس

 خّبا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ام من غّبىم ٩بن ىو لیس  من اىل العلم ك الفضل ام العآب احق من ، باب اىل العلم احق باالمامة
 ر اْب(.كا١باىل ك الفاضل من غّبه )مركا ابا ب
ر، ك فیو اف صالتو بالناس حیاتو صلی ا علیو ك سلم ك ىي كك يستفاد من ا٢بديث فضل ايب ب

ربی، ك فیو داللة علی اف االحق باالمامة ىو االعلم، ك اختلفوا كمة الصغری دالة علی االمامة الاالما
ُب اف االفقو اكلی باالمامة اك االقرء الی االكؿ ذىب امامنا ابو حنیفة ك مالك ك ا١بمهور، ك الی الثا٘ب 

ك مسلم لیٔوـ القـو اقراىم  ذىب ابو يوسف ك اٞبد ك اسحاؽ، ك استدؿ الفريق الثا٘ب ٗبا ركاه البخارم
امو حتی اف ابن كا٭با قدـ االقرء ُب ا٢بديث الاهم يتلقونو باح’’تاب ا، ك اجاب عنو الفريق االكؿ كل

اف االقرا فیهم ىو االعلم بالسنة ك كعمر رضي ا تعالی عنو حفظ سورة البقرة ُب اثنٍب عشر سنة ف
زؿ السورة علی  رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم اال ك انت تنكاـ، ك عن ابن عمر انو قاؿ ما  كاالح

امها كنعلم امرىا ك اهیها ك زجرىا ك حال٥با ك حرامها ك الرجل الیـو يقرء السورة ك ال يعرؼ من اح
 .2509‘‘شیئا
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انوا ُب القراءة سواء فاعلمهم ك اقرءىم اعلمهم كفاف قلت: فعلی ىذا ما معنی قولو علیو السالـ فاف  
ك الوقت ال ٧بالة علی ما قلتم؟ قلت: ا٭با قلنا ىو االعم االغلب ُب ذلك الزماف فجاز بالسنة ُب ذل

اف اقرء كعب رضي ا تعالٰی عنو  كما اف ايب بن  كتصور مساكاة االثنْب ُب القراءة مع التفاكت ُب الفقو  
ظ القراف ك اف ا فقو ك اعلم ك عمر اعلم ك افقو من عثماف مع اف عمر يعسر علیو حفكك ابن مسعود  

ر ك عثماف ك علي ك زيد ك كك ُب النهاية استقل ٕبفظ القراف ستة ابو ب’’اف حافظنا للقراف، كعثماف  
، 2510‘‘المو صلی ا علیو ك سلم علی االعم االغلبكايب ك ابن مسعود رضي ا تعالی عنهم فجری  

ورع ىو االجتناب عن الشبهات ك ك قاؿ اصحابنا فاف تساككا ُب العلم ك القراءة فاكالىم  اكرعهم، ال’’
التقوی ىو االجتناب عن ارمات، فاف تساككا ُب العلم ك القراءة ك الورع فاسنهم اكلی باالمامة لقولو 

ن فیو فسق كما سننا، ك قاؿ ُب ایط: االسن اكلی من الورع اذا ٓب يكرب كما ا كعلیو السالـ ك لیٔوم
قاؿ اصحابنا فاف تساككا ُب السن فاحسنهم خلقا ك  2511ـظاىر، ك ا٤براد بالسن سن مضی ُب االسال

زاد بعضهم  فاف تساككا فاحسنهم كجهنا، ك ُب ٨بتصر ا١بواىر يرجح بالفضائل الشرعیة ك ا٣بلقیة ك 
الشرؼ ُب النسب ك السن ك يلتحق بذلك حسن اللباس ك ا٤بستاجر اكلی من كماؿ الصورة  كانیة ك  كا٤ب

 ك ا اعلم. 2512‘‘ككا ُب ىذه ا٣بصاؿ يقرع ك ا٣بیار الی القـوا٤بالك، ك ُب ا٣بالصة فاف تسا
ن كن صواحب يوسف( ام ىذا ا١بنس ٥بذا ٝبعت اك الف اقل ا١بمع اثناف عند طائفة ام انكقولو )ان

صواحب يوسف ام مثل صواحبو فهذه استعارة عالقتها التشبیو ام مثلها ُب اظهار خالؼ ما ُب 
االمامة عن ابیها لئال يتشاءـ الناس بو، ك ىذا مثل فعل زلیخا حیث الضمائر الف عائشة ارادت صرؼ 

راـ النساء بالضیافة ك ارادت اف يعرفن ٝباؿ يوسف علیو السالـ فال يلمنها ُب عشق يوسف كاظهرت ا 
ن الیو  ك ذلك الف عائشة ك كثرة اال٢باح فیما ٲبكبل يعذراها فیو، ك ُب التظاىر علی ما يركف من  

ونو اسیفا ال يستطیع ذلك، ك ىذا ا٢بديث مر ُب باب حد ا٤بريض كُب ا٤بعاكدة الیو ُب  حفصة بالغتا 
  .فال تغفل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 -، قاؿ: أخرب٘ب أنس بن مالك األنصارم حدثنا أبو الیماف، قاؿ: أخربنا شعیب، عن الزىرم - 680

أف أبا بكر كاف يصلي ٥بم ُب كجع النيب صلى  -ككاف تبع النيب صلى ا علیو كسلم كخدمو كصحبو 
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ا علیو كسلم الذم توُب فیو، حٌب إذا كاف يـو االثنْب كىم صفوؼ ُب الصالة، فكشف النيب صلى 

قائم كأف كجهو كرقة مصحف، ٍب تبسم يضحك، فهممنا أف ا علیو كسلم سَب ا٢بجرة ينظر إلینا كىو 
نفتًب من الفرح برؤية النيب صلى ا علیو كسلم، فنكص أبو بكر على عقبیو لیصل الصف، كظن أف 

فأشار إلینا النيب صلى ا علیو كسلم أف أٛبوا صالتكم »النيب صلى ا علیو كسلم خارج إٔب الصالة 
 «وكأرخى السَب فتوُب من يوم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ر ا٤بتبوع للعمـو ُب االخالؽ ك العقائد ك االقواؿ ك االفعاؿ )ك ك)تبع النيب صلی  علیو كسلم( ك ٓب يذ 

اف كجهو كرقة مصحف( كجو التشبیو ا١بماؿ كسنْب )ره لبیاف زيادة شرفو ك خدمو عشر كخدمو( ذ 
البارع ك حسن الوجو ك صفاء البشرة )يضحك( ٝبلة حالیة ك سبب ضحكو فرحو ٗبا رای من 

لمتهم ك اقامتهم شريعتو ك ٥بذا استنار كجهو )لیصل الصف( من كاجتماعهم علی الصالة ك اتفاؽ  
  .توُب من يومو( ك ُب ركاية ك توُب بالواكم )فكم( ام باف اٛبوا صالتكالوصوؿ )اف اٛبوا صالت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أبو معمر، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، قاؿ: حدثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 681

، فأقیمت الصالة، فذىب أبو بكر يتقدـ، فقاؿ نيب ا « نيب صلى ا علیو كسلم ثالثآب ٱبرج ال»
با٢بجاب فرفعو، فلما كضح كجو النيب صلى ا علیو كسلم، ما نظرنا منظرا كاف »صلى ا علیو كسلم: 

كسلم بیده  أعجب إلینا من كجو النيب صلى ا علیو كسلم حْب كضح لنا، فأكمأ النيب صلى ا علیو
 «إٔب أيب بكر أف يتقدـ، كأرخى النيب صلى ا علیو كسلم ا٢بجاب، فلم يقدر علیو حٌب مات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
المهم )فلما كافو ٗبعنی فعل ك ىو شائع ُب  لمة قاؿ لو معك)فقاؿ با٢بجاب( ام اخذ با٢بجاب ك  

ر( ك فیو ا٤بطابقة الف االشارة الیو بالتقدـ ككضح( ام ظهر )فاكما النيب صلی ا علیو ك سلم الی ايب ب
ونو اعلمهم ك افضلهم، قولو )فلم يقدر علیو( علی صیغة كامر لو بالصالة للقـو علی سبیل ا٣بالفة ل

  .سر الداؿك علیو ك سلم ك يركی فلم نقدر بفتح النوف ك  اجملهوؿ ام علی النيب صلی ا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٰبٓب بن سلیماف، قاؿ: حدثنا ابن كىب، قاؿ: حدثِب يونس، عن ابن شهاب، عن  - 682
بن عبد ا، أنو أخربه، عن أبیو، قاؿ: ٤با اشتد برسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كجعو قیل لو ُب ٞبزة 

قالت عائشة: إف أبا بكر رجل رقیق، إذا قرأ غلبو البكاء، « مركا أبا بكر فلیصل بالناس»الصالة، فقاؿ: 
الزبیدم، كابن أخي تابعو « مركه فیصلي، إنكن صواحب يوسف»فعاكدتو، قاؿ: « مركه فیصلي»قاؿ: 
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الزىرم، كإسحاؽ بن ٰبٓب الكليب، عن الزىرم، كقاؿ عقیل، كمعمر، عن الزىرم، عن ٞبزة، عن النيب 

 صلى ا علیو كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ة( ام ُب شاف الصالة ك تعیْب االماـ )فعاكدتو( ام عاكدت عائشة النيب صلی ا )قیل لو ُب الصال
علیو ك سلم، ك ُب ركاية فعاكدنو بصیغة ا١بمع ام عائشة ك من معها من النساء )تابعو الزبیدم( ام 

ُب تابع يونس بن يزيد الزبیدم، ك الزبیدم ٧بمد بن الولید ا٢بمصي، ك كصل ا لطربا٘ب ىذه ا٤بتابعة 
)ك ابن اخي الزىرم( ام تابع يونس ايضا ابن اخي الزىرم ك ىو  2513مسند الشامیْب موصوال مرفوعنا

اف كلده سفیها ك٧بمد بن عبد ا بن مسلم قتلو غلمانو بامر كلده ُب خالفة ايب جعفر، قاؿ الواقدم ك  
ام تابع يونس ايضا ’’( ليبكشاطرنا قتلو للمّباث فوثب غلمانو بعد سنتْب فقتلوه )كاسحاؽ بن ٰبیی ال

ر بن شاذاف البغدادم )عن الزىرم( يتعلق بالثالثة كليب ا٢بمصي، ك كصلها ابو بكاسحاؽ بن ٰبیی ال
املة من ااها رفعت الی النيب صلی ا علیو ك كرما٘ب الفرؽ بْب ا٤بتابعتْب اف الثانیة  كورين، ك قاؿ الكا٤بذ 

زىرم ، ك ٰبتمل اف يفرؽ بینهما باف االكلی ىي سلم ك االكلی ناقصة حیث صارت موقوفة علی ال
، ك قاؿ العیِب الثانیة مرسلة ال غّب )ك 2514ا٤بتابعة فقط ك الثانیة مقاكلة ال متابعة، ك فیها ارساؿ ايضا

قاؿ عقیل ك معمر عن الزىرم عن ٞبزة عن النيب صلی ا علیو ك سلم( يعِب خالف عقیل ك معمر 
يث ك قد كصل الذىلي ركاية عقیل ُب الزىريات ك اما معمر فاختلف يونسى ك من تابعو فارسال ا٢بد

ذلك اخرجو ابن سعید ك ابو يعلی من طريقو، ك ركاه عبد كعلیو فركاه عبد ا بن ا٤ببارؾ عنو مرسال  
 2516ذلك اخرجو مسلمكن قاؿ عن عائشة بدؿ قولو عن ابیو  كعن معمر موصوال ل 2515الرزاؽ

‘‘2517. 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 1787، رقم ا٢بديث: 49: 3مسند الشامیْب للطربا٘ب    2513
 64: 5الكواكب الدرارم    2514
، 1766، رقم ا٢بديث: 1019: 3د اسحاؽ بن راىويو، اسحاؽ بن ابراىیم، ابن راىويو، مسن انظر:  2515

، رقم ا٢بديث: 88: 43ـ ، مسند اٞبد  1991 .ق  1412مكتبة االٲباف، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة االكلٰی 
، رقم 422: 1، مستخرج ايب عوانو  9228، رقم ا٢بديث: 304: 8، السنن الكربی للنسائي 25917

 ٢1638بديث: ا
 418، رقم ا٢بديث: 313: 1صحیح مسلم    2516
 206: 5عمدة القارم    2517
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 باب من قام إلى جنب اإلمام لعلة
حدثنا زكرياء بن ٰبٓب، قاؿ: حدثنا ابن ٭بّب، قاؿ: أخربنا ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن  - 683

، فكاف يصلي « أبا بكر أف يصلي بالناس ُب مرضوأمر رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم »عائشة، قالت: 
هبم، قاؿ عركة: فوجد رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب نفسو خفة، فخرج، فإذا أبو بكر يـؤ الناس، 

، فجلس رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم حذاء « أف كما أنت»فلما رآه أبو بكر استأخر، فأشار إلیو: 
ر يصلي بصالة رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كالناس يصلوف بصالة أيب بكر إٔب جنبو، فكاف أبو بك

 أيب بكر "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من قاـ الی جنب االماـ لعلة
ـو فلو قاـ ا٤بامـو الی جنب االماـ لسبب يقتضي ذلك ىل يعِب اف االصل اف يتقدـ االماـ علی ا٤بام

لي ٥با افراد متعددة مثل ضیق ا٤بوضع ك ٝباعة كٯبوز اـ ال ك ا١بواب ٯبوز ٢بديث الباب ك كجود العلة  
ا فانو يقف من ا١بانب االٲبن من االماـ  كالعراة فاف امامهم يقف معهم ك   ما فعل كوف ا٤بامـو كاحدن

اف مفسرة الاها  (ما اٍنتى كٍف  اى )ما ُب حديث الباب، قولو كو ك سلم بابن عباس ك  النيب صلی ا علی
ن كاؼ للتشبیو ك ما موصولة ك انت مبتدا ك خربه ٧بذكؼ تقديره  كبعد االشارة ك ىي ٗبعنی القوؿ ك ال

ر كايب ب اؼ زائدة ام التـز الذم انت علیو من االمامة اما تاخركما انت علیو ُب ا٤باضي اك الكمشاهبنا  
ذا ُب امامة كاف ينبغي الحد اف ئوـ نبیا اال اف امره ك  كقیل النو حصر عن الصالة، ك قیل النو ما  

ا٤بهدم لعیسی علی نبینا ك علیو السالـ، االصح اف االماـ ىو عیسی علیو السالـ، اك لو سلم انو 
علیو ك سلم بالغّب فقد ثبت ُب ا٤بهدم ففي صالة كاحدة النو اقیمت لو، ك اما اقتداء النيب صلی ا 

ُب  2519ك مسلم 2518ما ركاه ابو داكدكثالثة مواضع: االكؿ حْب قفل من غزكة تبوؾ اـ فیو عبد الرٞبن  
باب ا٤بسح علی ا٣بفْب، ك الثا٘ب: حْب ذىابو صلی ا علیو ك سلم الی قباء للصلح، ك الثالث: ُب 

راـ فلذا سلك مسلك كه لیس للوجوب بل ىو لال ر ٍب فهم اف امر كاف االماـ فیها ابا بكمرض موتو ك  
 ما ىو رام قـو ك ا اعلم.كاالدب اك حصر ُب الصالة  

                                       
 149، رقم ا٢بديث: 37: 1سنن ايب داكد    2518

 [ 254: 1حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
 باب تقدٙب ا١بماعة من يصلي هبم إذا تأخر اإلماـ كٓب ٱبافوا مفسدة بالتقدٙب ، 317: 1صحیح مسلم    2519
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اف اماما كر رضي ا تعالٰی عنو( يعِب اف النيب صلی ا علیو ك سلم  ك)ك الناس يصلوف بصالة ايب ب
ما قاؿ الشعيب ك ابن كال   بّبكر يبلغ عنو التكاف صوتو ضعیفا فابو بكاف مريضا  كنو ٤با  كلهم لكللقـو  

ر رضي ا تعالٰی كر اقتدی بالنيب صلی ا علیو ك سلم ك الصف االكؿ اقتدی بايب بكجرير باف ابا ب
وع ك كذا، ك منعو ا١بمهور فلو رفع االماـ راسو من الر كعنو ك الصف الثا٘ب اقتدی بالصف االكؿ ك ى

عة كا لتلك الر كن مدر كوع فاقتدی بو رجل ٓب يكالر  ا٤بقتدكف ك بقي ُب اخر الصف رجل ٓب يرفع راسو من
ل كاف مبلغا عنو ك الكر  كما قلنا باف ابا بكن معنی ا٢بديث  كا لكاف مدر كعند ا١بمهور ك عندٮبا  

 ياٛبوف بالنيب صلی ا علیو ك سلم.
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب من دخل لیؤم الناس، فجاء اإلمام األول، فتأخر األول أو لم يتأخر، جازت صالتو
 عائشة، عن النيب صلى ا علیو كسلم عن فیو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من دخل لیٔوـ الناس فجاء االماـ االكؿ

اف اماما للناس اكؿ )فتاخر االكؿ( ام تاخر النائب الذم شرع ُب الصالة اكال كام االماـ الراتب الذم  
ور، ركم عن  عائشة رضي ا كل منهما اكؿ باعتبار قولو فیو )عن عائشة( ام ُب القوؿ ا٤بذ كللقـو ك  

  .ور الذم ركتو عن عركةكالی ا٢بديث ا٤بذ تعالٰی عنها اشارة 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب حاـز بن دينار، عن سهل بن سعد  - 684
 صلى ا علیو كسلم ذىب إٔب بِب عمرك بن عوؼ لیصلح بینهم، فحانت الساعدم: أف رسوؿ ا

الصالة، فجاء ا٤بؤذف إٔب أيب بكر، فقاؿ: أتصلي للناس فأقیم؟ قاؿ: نعم فصلى أبو بكر، فجاء رسوؿ 
ا صلى ا علیو كسلم كالناس ُب الصالة، فتخلص حٌب كقف ُب الصف، فصفق الناس ككاف أبو بكر 

 صالتو، فلما أكثر الناس التصفیق التفت، فرأل رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فأشار إلیو ال يلتفت ُب
، فرفع أبو بكر رضي ا عنو يديو، فحمد ا « أف امكث مكانك»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

ُب الصف، على ما أمره بو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم من ذلك، ٍب استأخر أبو بكر حٌب استول 
يا أبا بكر ما منعك أف تثبت إذ »كتقدـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فصلى، فلما انصرؼ قاؿ: 

فقاؿ أبو بكر: ما كاف البن أيب قحافة أف يصلي بْب يدم رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، « أمرتك
ابو شيء ُب صالتو، فلیسبح ما ٕب رأيتكم أكثرًب التصفیق، من ر »فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 «فإنو إذا سبح التفت إلیو، كإ٭با التصفیق للنساء
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ك ىو بالؿ ’’( )فجاء ا٤بٔوذف 2520اـك)فحانت الصالة( ام جاء كقت صالة العصر صرح بو ُب االح
اف قتاؿ كك عبارتو   2521صرح بو ُب ركاية ايب داكد بسند صحیح باف الصالة صالة العصر ك ا٤بٔوذف بالؿ

بْب بِب عمرك بن عوؼ فبلغ ذلك النيب صلی ا علیو ك سلم فاتاىم لیصلح بینهم بعد الظهر فقاؿ 
ر فلیصل بالناس فلما حضرت  كب لبالؿ رضي ا تعالٰی عنو اف حضرت صالة  العصر ك ٓب اتك فمر ابا

تاب الصلح كانتهی ك ياٌب ُب البخارم ُب   2522‘‘ر فتقدـكلصالة العصر اذف بالؿ ٍب اقاـ ٍب امر ابا ب
)فقاؿ( ام لبالؿ الذم ىو ا٤بٔوذف، قولو )ا تصلي للناس( ك ُب ركاية  2523ايضا  فاذف بالؿ بالصالة

)فاقیم( بالرفع  2524ر فتقدـكما قاؿ ابو داكد ٍب امر ابا ببالناس االستفهاـ للتقرير فال ٨بالفة بینو ك بْب 
علی انو خرب مبتدا ٧بذكؼ ام فانا اقیم ك بالنصب علی اف اف مقدر بعد الفاء ُب جواب االستفهاـ 

ما ُب ركاية عبد العزيز: ك تقدـ ابو كام دخل ُب الصالة  ’’ر( كوف ىذا جوابا لو، قولو )فصلی ابو بكفی
ذا ُب ركاية ا٤بسعودم عن ايب كى 2526ر الصالةكفاستفتح ابو ب 2525ة الطربا٘برب، ك ُب ركايكر فكب

ما ركاه مسلم عن عبد كمن شق الصفوؼ حتی كصل الی الصف االكؿ  ’’قولو )فتخلص(  2527‘‘حاـز
)فصفق  2528ـالعزيز فجاء النيب صلی ا علیو ك سلم فخرؽ الصفوؼ حتی قاـ عند الصف ا٤بقدٌ 

یح، ك قیل با٢باء الضرب بظاىر احداٮبا علی صفحة  االخری ك ىو الناس( من التصفیق ك ىو التصف
اف ك)ك   2529‘‘االنذار ك التنبیو ك بالقاؼ ضرب احد الصفحتْب  علی االخری ك ىو اللهو ك اللعب

ما ركتو عائشة عن النيب كر ال يلتفت ُب الصالة( النو اختالس ٱبتلسو الشیطاف من صالة الرجل  كابو ب

                                       
 7190، رقم ا٢بديث: 74: 9یح البخارم صح   2520
 941، رقم ا٢بديث: 248: 1سنن ايب داكد    2521

 [ 100: 4حكم ا٢بديث: اسناده صحیح على شرط الشیخْب ]صحیح ايب داكد  
 209: 5عمدة القارم    2522
  2690، رقم ا٢بديث: 182: 3صحیح البخارم    2523
 941، رقم ا٢بديث: 248: 1سنن ايب داكد    2524

 [ 100: 4ديث: اسناده صحیح على شرط الشیخْب ]صحیح ايب داكد حكم ا٢ب 
 5976، رقم ا٢بديث: 193: 6ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب    2525
 ركاية الطربا٘ب ىكذا: كاستفتح أبو بكر الصالة   2526
 209: 5عمدة القارم    2527
 421، رقم ا٢بديث: 317: 1صحیح مسلم    2528
 209: 5عمدة القارم    2529
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ظاىره انو ٞبد ا صرٰبا ’’ر يديو فحمدى ا( ك ُب العیِب ك، قولو )فرفع ابو بصلی ا علیو ك سلم
را  ك رجع القهقری ك كر راسو الی السماء شكعن سفیاف فرفع ابو ب 2530ن ُب ركاية ا٢بمیدمكل

لم ك لیس ُب ركاية ا٢بمیدم ما ٲبنع كر ك ا٢بمد بیده ك ٓب يتكانو اشار الی الش 2531ادعی ابن ا١بوزم
من ركاية عبد العزيز بن ا٤باجشوف عن ايب حاـز يا ابا  2532وف بلفظو ك يقوی ذلك ما ركاه اٞبدكياف 

ر ٓب رفعت يديك ك ما  منعك اف تثبت حْب اشرت الیك قاؿ رفعت يدم ال٘ب ٞبدت ا علی ما كب
افة( فلما تنحی تقدـ النيب صلی ا علیو ك سلم )البن ايب قح 2533رايت منك، ك ُب ركاية ا٤بسعودم

ا٠بو عثماف بن عامر القرشي اسلم عاـ الفتح ك عاش الی خالفة عمر رضي ا تعالٰی عنو ك مات سنة 
ر ٙبقّبا لنفسو ك استصغارنا ٤برتبتو عند رسوؿ  صلی ا علیو كاربع عشرة، ك ٓب يقل مإب اك ما اليب ب

ما كالتسبیح قوؿ سيبحاف ا   )من نابو( ام اصابو )فلیسبح( ام فلیقل سبحاف ا الف 2534‘‘ك سلم
اف التهلیل قوؿ ال الو اال ا، ك ُب ركاية من رابو )التيفت الیو( علی صیغة اجملهوؿ )ك ا٭با التصفیق 

م امر فلیسبح كك ُب ركاية عبد العزيز ك ا٭با التصفیح للنساء، ك ُب ركاية ٞباد بن زيد اذا ناب’’للنساء( 
 .2535‘‘الرجاؿ ك التصفح النساء

ر علی سائر الصحابة،  ك فیو جواز كیو انو اذا غاب االماـ الراتب يستخلف غّبه، ك فیو فضل ايب بك ف
صالة بامامْب الف االماـ اذا ا١بئتو الضركرة فاستخلف غّبه فهي صالة بامامْب، ك فیو جواز التسبیح ك 

از االلتفات ٢باجة ٤با ركم ك فیو جو ’’ن جوابنا لعاطس، كار اذا ٓب يكالتحمید ُب الصالة الاهما من االذ 
سهل بن ا٣بنظلیة فجعل رسوؿ  صلی ا علیو ك سلم يصلي ك ىو يلتفت الی الشعب، ك قاؿ ابو 

ره ٤با ركم عن ايب ذر كانت ال ٢باجة فانو يكك اما اذا   2536اف ارسل فارسنا الی الشعب ٰبرسكداكد  
لی مقبالن علی العبد ك ىو ُب صالتو ما ٓب قاؿ قاؿ رسوؿ   صلی ا علیو ك سلم ال يزاؿ ا تعا

                                       
، دار السقا، 956، رقم ا٢بديث: 169: 2م، عبد ا بن الزبّب، ابو بكر، ا٢بمیدم، مسند ا٢بمید   2530

 ـ 1996دمشق، سوريا، الطبعة االكلٰی 
 269: 2كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب    2531
 22864، رقم ا٢بديث: 508: 37مسند اٞبد    2532
 5976، رقم ا٢بديث: 193: 6ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب    2533
 210: 5ارم عمدة الق   2534
 210: 5عمدة القارم    2535
 916، رقم ا٢بديث: 241: 1سنن ايب داكد    2536
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، ك فیو جواز استخالؼ االماـ اذا اصابو ما يوجب ذلك ك ىو 2537يلتفت اذا التفت انصرؼ عنو
مذىب ايب حنیفة  ك مالك ك اٞبد ك احد قوٕب الشافعي ك ىو قوؿ عمر ك علي ك ا٢بسن ك علقمة ك 

وز، ك بو قاؿ اىل الظاىر، ك فیو جواز امامة عطاء ك النخعي ك الثورم ك ُب احد قوٕب الشافعي ال ٯب
ا٤بفضوؿ للفاضل، ك فیو سٔواؿ الرئیس عن ٨بالفة امره قبل الزجر عن ذلك، ك فیو اف العمل القلیل ال 

، ك فیو التسبیح للرجاؿ ك التصفیق للنساء، 2538‘‘يفسد الصالة، ك فیو اف رفع الیدين ال يفسد الصالة
 الدين. ر ا علی الوجاىة ُبكك فیو ش

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
، شرح 1195، رقم ا٢بديث: 8: 3، سنن النسائي  909، رقم ا٢بديث: 239: 1سنن ايب داكد انظر:   2537

، رقم ا٢بديث: 418: 1، الزىد ك الرقائق البن ا٤ببارؾ  1428، رقم ا٢بديث: 61: 4مشكل االثار 
، سنن الدارمي 21508، رقم ا٢بديث: 400: 35، مسند اٞبد 252: 3شرح السنة للبغوم ، 1186

، صحیح ابن  1119، رقم ا٢بديث: 37: 2، السنن الكربی للنسائي 1463، رقم ا٢بديث: 892: 2
 862، رقم ا٢بديث: 361: 1، ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم 481، رقم ا٢بديث: 243: 1خزٲبة 

، رقم ا٢بديث: 460: 1، مسند الدارمي 3531، رقم ا٢بديث: 400: 2للبیهقي ، السنن الكربی 
1446 

حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح االسناد كٓب ٱبرجاه ككافقو الذىيب. ]ا٤بستدرؾ على  
 [ 862، رقم ا٢بديث: 361: 1الصحیحْب للحاكم 

 211: 5عمدة القارم    2538
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إذا استووا في القراءة فلیؤمهم أكبرىم
ثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن أيب قالبة، عن مالك بن حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حد - 685

ا٢بويرث، قاؿ: قدمنا على النيب صلى ا علیو كسلم ك٫بن شببة، فلبثنا عنده ٫بوا من عشرين لیلة، ككاف 
لو رجعتم إٔب بالدكم، فعلمتموىم مركىم، فلیصلوا صالة كذا »النيب صلى ا علیو كسلم رحیما فقاؿ: 

 «ة كذا ُب حْب كذا، كإذا حضرت الصالة، فلیؤذف لكم أحدكم كلیؤمكم أكربكمُب حْب كذا، كصال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ىمرب كا مهم یؤ ة فلءالقر ا ُب استوك ا  اذاب اب
اهم لقصة الا منتعلم  نكل’’حة اة صر ءالقر ا ءاستو ا ُببقة ا٤بطا ركيذ  ف ٓباث( ك ير ٢بو ا بنلك ما عن)
 ُب استوك اة ك یلل ينزموه عشر ك سلم ك ال یوعل ا یصلرسوؿ   اك صحبو  امع اجرك اك ى امع اسلمو ا
ربوف ادب شببة متقالا ُب يةارك  ُب)ك ٫بن شببة( ك  2539‘‘لسنا ية بقءالقر ا ُبفهم مستوكف  عنوخذ الا

قولو رجعتموىم ك  علی، قولو )فعلمتموىم( عطف 2541ایقرق مایرح يةارك  ُب( ك مای)رح 2540لسنا ُب
 قاؿنعلمهم ف اذماف قاؿ منب اجو  ُبنفة امركىم ٝبلة مست وفكيف اتمل ٰبب لو قولو مركىم، ك اجو 

 مكمیؤ ل)ك قولو ،مكل اّب ف خاكل ما اذو مقدر ئینب لو حاجو  وفكيك  اذكك   اذكت  اعالطامركىم ب
 بقة.ا٤بطا فیو (مكرب كا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 144: 5عمدة القارم    2539
، سنن 674، رقم ا٢بديث: 465: 1،صحیح مسلم 6008، رقم ا٢بديث: 9: 8صحیح البخارم انظر:   2540

، مسند اٞبد 1611، رقم ا٢بديث:235: 2،سنن الكربی للنسائي  635، رقم ا٢بديث: 9: 2النسائي 
، 84: 1االدب ا٤بفرد، ٧بمد بن ا٠باعیل، ابو عبد ا، البخارم، ،15598، رقم ا٢بديث: 364: 24

ـ،صحیح ابن  1989 .ق  1409، دار البشائر االسالمیة، بّبكت، الطبعة الثالثة 213يث: رقم ا٢بد
، ك ا٠باعیل بن ابراىیم ىو ابن مقسم األسدم موالىم ا٤بعركؼ 1658، رقم ا٢بديث: 541: 4حباف 

 بابن علیة
قة ، قاؿ ا٢بافظ بن حجر: ىو لألكثر بقافْب من الر  674، رقم ا٢بديث: 465: 1صحیح مسلم   2541

 [ 438: 10كللقابسي كاألصیلي كالكشمیهِب بفاء ٍب قاؼ من الرفق ]فتح البارم البن حجر 
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 باب إذا زار اإلمام قوما فأمهم
حدثنا معاذ بن أسد، أخربنا عبد ا، أخربنا معمر، عن الزىرم، قاؿ: أخرب٘ب ٧بمود بن  - 686

ؿ: ٠بعت عتباف بن مالك األنصارم، قاؿ: استأذف النيب صلى ا علیو كسلم، فأذنت لو الربیع، قا
فأشرت لو إٔب ا٤بكاف الذم أحب، فقاـ كصففنا خلفو، ٍب « أين ٙبب أف أصلي من بیتك؟»فقاؿ: 

 سلم كسلمنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 يثحد منلم يعنو ب الا١بو اهبم ا، ك ـ الالقـو  اـ ماالاذف اتيسىل  ما ، مهماف مار قو از  اذاب اب
 علی اك صفن يةارك  ُبك  يضا٤با من ّبلغام مع لك٤بتاة یغص علیخلفو(  اذف )ك صففناسيتنو اب البا

دخل  اذاب اب ُب يث٢بدا اىذ ركك سلم خلفو ك قد ذ  یوعل ا یصلرسوؿ   اصفن ماب ئالغاة یغص
 تغفل. تو فالات مع متعلقیو لبا ُبجد ا٤بساب اب ُب مابعده  ملذاب البا ُبك  ءاش یثح يليص ایتب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 إنما جعل اإلمام لیؤتم بوباب: 

إذا »كصلى النيب صلى ا علیو كسلم ُب مرضو الذم توُب فیو بالناس كىو جالس كقاؿ ابن مسعود: 
كقاؿ ا٢بسن: " فیمن يركع مع اإلماـ « رفع قبل اإلماـ يعود، فیمكث بقدر ما رفع، ٍب يتبع اإلماـ

، ٍب يقضي الركعة األكٔب بسجودىا، ركعتْب كال يقدر على السجود، يسجد للركعة اآلخرة سجدتْب
 كفیمن نسي سجدة حٌب قاـ: يسجد "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ٓب  اذا ايضاعلو يفف ا متد٤بقا علیف ـ فعالماالافعل  اذا مابو  یتدیقل ما، ًب بویؤ ـ لماالاجعل  ا٭باب اب
 قعلیلتا ا( ىذفیوت ما ملذامرضو  ُبك سلم  یوعل ا یصل لنيبا ی)ك صل یصلتخصا یلجد دليو 
٣بصوص فلم تبق ا یلـ قد ٢بقو دلماالامـو ا٤بابعة اف متالف ؤ ٤باك غرض  2542قبل من عائشةسنده  ا

ـ، ماالاع  بى تيى قولو  ٍب  ُبلَبٝبة اقتو مع باـ( مطماالارفع قبل  اذامسعود  بنا قاؿلصرؼ )ك العمـو ا علی
رجل رفع  اٲبامسعود بلفظ  بناعمر قوؿ  عنؽ الرز اعبد  ی، ك رك 2543یحة بسند صحیبش يبا بناكصلو 

 عكر  اذابو ثور اك  يفعالشا قاؿك  2544ه،يااسو بقدر رفعو اع ر یضك سجود فلاع و كلر ا ُبـ ماالاسو قبل ار 
بو ك كقف  يا مقتدربكع فو كلر ا ُبـ ماالادرؾ او ك لو ئز ٯبك  ءاسا افیهـ ماالادركو اف اك سجد قبلو فا

                                       
 683، رقم ا٢بديث: 137: 1صحیح البخارم   2542
 4620، رقم ا٢بديث: 402: 1مصنف ابن ايب شیبة   2543
 3758، رقم ا٢بديث: 374: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب   2544
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نو امو مااك رفع قبل اخفض  منف الك ما قاؿك ’’، الزفر رٞبو  افن و خالئز ٯب سو الاـ ر ماالارفع   یحت
٫بوه  م، ك رك يلنخعا٢بسن ك اؽ ك اسحاٞبد ك ا قاؿك بو  لكذ منفع ير مو ٓب مااـ اد ماعل یففجع ير 

 قاؿىر )ك الظاىل اة لو، ك ىو قوؿ صال مو فالمااك سجد قبل ا عكر  من او  عبد بنا قاؿك عمر  عن
قولو بسجوده، ك  یلاـ ماالامع  عكير  منیفقولو  من اٮباحدا: ْبلتئمس اكرد ىهنا ملبصر ا ما٢بسن( ا
١بمعة اـ يو  عكير لرجل ا ُبصور ك لفظو من بن یدسع یكلالاكصل  اخرىا یلا ينس منیفقولو  من: یةنالثا
ـو يقٍب  یكلالاة عكللر  ْبهتم سجد سجدتصال من افرغو  اذا قاؿلسجود ا علیدر يق س فالالناٞبو ایز ف
 مك٢باف اكف  اك  فیوس الناـ ازدحغلب الالاعم الا علی١بمعة ا ركذ  ْبة ك سجدتعكر  يلیصف
 ٘بالثاع و كلر اؿ اتصال یةنالثا دكف یكلالاة عكلر ا قاؿ ا٭باة ك ّب خالا يةارك  ُبخرة( ك الاة عك)للر  2545‘‘مااع

تو فلم كؿ صالا منسجدة  يرجل نس ُبك لفظو  2546ةیبش يبا بنا اكصله’’: یةنالثالة ئ٤بسابو، ك 
جد يسـ لسالاقبل  اىر كذ  اذات فاث سجدجد ثاليس قاؿتو صال منة عكخر ر اف اك یحت اىر كيذ 

ه للَبٝبة ارك  مابقتو اجو مط، ك ك 2547‘‘ةلصالانف اتيسة لصالا ءانقضابعد  اىر كف ذ احدة ك اسجدة ك 
وز ٯبحد اظهر  علیـ لو سجد الزحا ُبلفة ك ا٤بخابعض  فیوف كجد اـ ك ماالابعة امت فیوف ا یثح من
  .2549حداظهر  علیجد يس لك الماد عن، ك 2548بو ثوراك  يفعالشا قاؿك بو  ادنعن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا أٞبد بن يونس، قاؿ: حدثنا زائدة، عن موسى بن أيب عائشة، عن عبید ا بن عبد ا  - 687

بن عتبة، قاؿ: دخلت على عائشة فقلت: أال ٙبدثیِب عن مرض رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم؟ 
قلنا: ال، ىم ينتظركنك، قاؿ: « أصلى الناس؟»سلم فقاؿ: قالت: بلى، ثقل النيب صلى ا علیو ك 

قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذىب لینوء فأغمي علیو، ٍب أفاؽ، فقاؿ صلى « . ضعوا ٕب ماء ُب ا٤بخضب»
ضعوا ٕب ماء ُب »قلنا: ال، ىم ينتظركنك يا رسوؿ ا، قاؿ: « أصلى الناس؟»ا علیو كسلم: 

قلنا: « أصلى الناس؟» ذىب لینوء فأغمي علیو، ٍب أفاؽ، فقاؿ: قالت: فقعد فاغتسل، ٍب« ا٤بخضب

                                       
 214: 5عمدة القارم    2545
 4398، رقم ا٢بديث: 383: 1ن ايب شیبة مصنف اب  2546
 214: 5عمدة القارم    2547
: 3]شرح البخارم البن بطاؿ  .ىذا قوؿ عمر بن ا٣بطاب كبو قاؿ الثورم ك الشعيب ك اٞبد ك اسحاؽ ايضا  2548

64] 
، 214: 5عمدة القارم ، 560: 2، فتح البارم البن حجر  312: 2شرح البخارم البن بطاؿ انظر:   2549

 516: 6شرح ا١بامع الصحیح التوضیح ل
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، فقعد، فاغتسل، ٍب ذىب لینوء « ضعوا ٕب ماء ُب ا٤بخضب»ال، ىم ينتظركنك يا رسوؿ ا، فقاؿ: 
فقلنا: ال، ىم ينتظركنك يا رسوؿ ا، كالناس عكوؼ ُب « أصلى الناس؟»فأغمي علیو، ٍب أفاؽ فقاؿ: 

النيب علیو السالـ لصالة العشاء اآلخرة، فأرسل النيب صلى ا علیو كسلم إٔب أيب ا٤بسجد، ينتظركف 
بكر بأف يصلي بالناس، فأتاه الرسوؿ فقاؿ: إف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يأمرؾ أف تصلي بالناس، 

أبو : يا عمر صل بالناس، فقاؿ لو عمر: أنت أحق بذلك، فصلى -ككاف رجال رقیقا  -فقاؿ أبو بكر 
بكر تلك األياـ، ٍب إف النيب صلى ا علیو كسلم كجد من نفسو خفة، فخرج بْب رجلْب أحدٮبا العباس 
لصالة الظهر كأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذىب لیتأخر، فأكمأ إلیو النيب صلى ا علیو 

، قاؿ: فجعل أبو بكر يصلي كسلم بأف ال يتأخر، قاؿ: أجلسا٘ب إٔب جنبو، فأجلساه إٔب جنب أيب بكر
كىو يأًب بصالة النيب صلى ا علیو كسلم، كالناس بصالة أيب بكر، كالنيب صلى ا علیو كسلم قاعد، 
قاؿ عبید ا: فدخلت على عبد ا بن عباس فقلت لو: أال أعرض علیك ما حدثتِب عائشة عن مرض 

ديثها، فما أنكر منو شیئا غّب أنو قاؿ: أ٠بت النيب صلى ا علیو كسلم، قاؿ: ىات، فعرضت علیو ح
 لك الرجل الذم كاف مع العباس قلت: ال، قاؿ: ىو علي بن أيب طالب رضي ا عنو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
٤بخضب ا ُب ءلوضو الغسل ك اب اب ُب يث٢بدا ا( قد مر ىذیِبٙبدث الا فقلت عائشة علیدخلت  قاؿ)

ظة یقلاىل ا من نك٤بوضع فاتلك  ُبـ الكلا اینفستو اك قد  اٮبّب عة ك غما١باهد يشف ا یضحا٤بر ا ُبك 
مع يس ماك سلم(  یوعل ا یصلرسوؿ  ة بصال ًبىٌ ياٍ )ك ىو  2550ب( ترٝبتوضى خٍ ٤بً الغفلة )اىل ا من ال
 ك سلم. یوعل ا یه صلّب بكتس النا

 يةارك  ُبلك ماك  يفعالشاسف ك يو  يباة ك یفحن يبام ك ىو مذىب ئاعد للقالقامة مااصحة  فیوك ’’
 اجلوسن  افصلو  السن اج یصل اذاخر الاك  اقعودن  افصلو  اعدن اق یصل اذا احدٮباف الذاف ايث٢بدا، ك يعاكز الا

 ملذاف واليق٢بسن ا بنك ٧بمد  عنو٤بشهور ا ُبلك امؼ خال فیور، ك و ك٤بذ ا عائشة يثف ٕبداسوخمن
  2551‘‘ك سلم یوعل ا یتو صلیاخصوص منف اكك سلم   یوعل ا یصل عنونقل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
سف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة أـ حدثنا عبد ا بن يو  - 688

ا٤بؤمنْب، أاها قالت: صلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب بیتو كىو شاؾ، فصلى جالسا كصلى كراءه 

                                       
 ، خانككىډولتغاره،   2550
 216: 5عمدة القارم    2551
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إ٭با جعل اإلماـ لیؤًب بو، فإذا ركع، فاركعوا كإذا »قـو قیاما، فأشار إلیهم أف اجلسوا، فلما انصرؼ قاؿ: 
 «، فارفعوا، كإذا صلى جالسا فصلوا جلوسارفع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 2552ّبثالا بنا قاؿجو، امز  عن وكيشنو ال يةاكلشا من یِبلعا قاؿ، ك یو كلشا من’’ؾ( ا)ك ىو ش

 ا یقدمو صل تكنفانو ( الالسن اج ی)فصل 2553‘‘٤برضا :يةاكلشاة ك اكلشاك  یو كلشاك  وكلشا
 اك سلم فرسن  یوعل ا یصلرسوؿ   بكر  قاؿ عنورضي ا تعالٰی بر اج عن مك سلم، رك  یوعل
 امنفق قاؿ السن ابح جيسمشربة  ُبه اه نعوده فوجدناینتاقدمو ف تكنفاجذع ٬بلة ف علیة فصرعو ين٤بداب

 مافل افقعدن اینلار اشاخلفو ف امنفق السن اوبة جتك٤با ینعوده فصل یخر اه مرة اینتاٍب  انع تكخلفو فس
 ماك اتفعلو  ك ال مایاق افصلو  مائاق یصل اذاف اجلوسن  افصلو  السن اـ جماالا یصل اذا قاؿة لصالا یقض
 بنا قاؿك ’’، يیلعا٠بالاك  2555كدابو داك  2554فاحب بناه ارك  اهئمارس بعظالفاىل اعل يف
ـ یاك ىم ق اعدن اهبم ق ینو صلانس ا عن یدٞب يثحد ُب ماف ا علی یل٣برب دلا اىذ ُب: ك 2556فابح
 ة اليضمر فر اف اكف ا١بلوس فجلسو امرىم باة يضلفر احضرت  ماة سبحة فللصالانت اك ا٭بانو ا

 عنورضي ا تعالٰی نس ا عن ملَبمذا یرك  الفرض ٤با ُبوز ٯب ال مالتطوع ا ُبوز ٯبك  2557‘‘ةیلفض
لتطوع ا فيبد ف ف الاكف  انو ىلكة فاة فلصالا ُبت التفالاؾ ك يااك سلم  ا یصلرسوؿ   قاؿ قاؿ
 اسجدك اف ُبك  او عكر اف ُب ءالفا( او عكر اف عكر  اذا، قولو )ف2558حسن يثحد قاؿة، ك يضلفر ا ُب ال

 مـو الا٤باف ا یعنٗب و المنغو اقبل فر  فیوـ ماالاشركع  یبع عقو كلر ا ُبرع يشمـو ا٤باف ا یعنٗب یبللتعق

                                       
 497: 2النهاية ُب غريب ا٢بديث ك االثر   2552
 217: 5عمدة القارم    2553
صحیح  ،2114، رقم ا٢بديث: 478: 5، 2112، رقم ا٢بديث: 476: 5صحیح ابن حباف انظر:   2554

: 3صحیح ابن خزٲبة   ،413، رقم ا٢بديث:ـو باإلماـباب ائتماـ ا٤بأم، كتاب الصالة، 309: 1مسلم 
 5073، رقم ا٢بديث: 113: 3، السنن الكربی للبیهقي 1615، رقم ا٢بديث: 53

 602، رقم ا٢بديث: 164: 1سنن ايب داكد   2555
 [ 157: 3حكم ا٢بديث: صحیح ]صحیح ايب داكد  
 477: 5صحیح ابن حباف   2556
 216: 5عمدة القارم    2557
 589، رقم ا٢بديث: 484: 2ذم سنن الَبم  2558

 حكم ا٢بديث: حسن غريب ]ا٤برجع السابق[ 
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تد بفعلو ك يع ـ ك المالال ابعن امـو متا٤با يصّب ال لكذ علی عنورغ يفـ ك ماالامو يت یحت نكلر ا ُبرع يش
لو ك  استمعو اف فالقر ا ئقر  اذا﴿ یلاقولو تع ءاف ءالفا الو، ك مثل ىذ ابعن امت  وفكي اینب ملذا یعن٤با علی

 يبا عنمسلم  يةارك  ُب، ك اعنهغ ا لفر ابعد  ة الءالقر ا ُبلشركع ا یبت عقانصالاف ال 2559﴾انصتو ا
 اتسجدك  ك ال عكير  یحت او عكتر  كد: ك الاد يبا يةارك  ُبك  2560اك رب ك فربك اذاـ ماالا ادرك اتب ة الير ىر 
حقو يلك ٓب  عنهماك فرغ  مافیهـ ماالاسبق  اذانو ه الانر كذ  ملذا یعنٗب لكلا، ك 2561جديس یحت

، فا٤باة فسدت صال خر ك  علة لال احدٮبا وفكيف اب یةتاقة ذعال ٕبالتا٤بقدـ ك ا ْبف با: ف قلتامـو
لعلة مستلـز لوجود اف كجود لشرط الا من ءا١بز ا یبتعق رنة الامق ماهینب وفكیف یةناعلة ث معلوٕب اٮبالك
 يقاؿف اس بیالقا منكؿ الا لكلشاخر بالا٤بعلوؿ اتلـز كجود يس ْب٤بعلولاك كجود   سكلعاك با٤بعلوؿ ا

حد اكجد  مالكتج  ينخر الا٤بعلوؿ اكجد  عنوكجدت  مالكك   عنوكجدت  ْب٤بعلولاحد اكجد  مالك
 الشرط، قلت: ىذا من ءا١بز ا یبتعق علی ال ماهینرنة با٤بقا علیخر فهذه تدؿ الا٤بعلوؿ اكجد  ْب٤بعلولا

لو  من علی یفٱب ال ماك ءا١بز ا علیلشرط ا ٙبولوف بتقديقاهم لشرع الاىل اد عنتد بو  يع ال منـ الك
  .لفقواب تك ُبرسة ا٩ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أف رسوؿ  - 689

و كسلم ركب فرسا، فصرع عنو فجحش شقو األٲبن، فصلى صالة من الصلوات كىو ا صلى ا علی
قاعد، فصلینا كراءه قعودا، فلما انصرؼ قاؿ: " إ٭با جعل اإلماـ لیؤًب بو، فإذا صلى قائما، فصلوا قیاما، 

كإذا صلى  فإذا ركع، فاركعوا كإذا رفع، فارفعوا، كإذا قاؿ: ٠بع ا ٤بن ٞبده، فقولوا: ربنا كلك ا٢بمد،
قائما، فصلوا قیاما، كإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أٝبعوف " قاؿ أبو عبد ا: قاؿ ا٢بمیدم: قولو: 

هبو ُب مرضو القدٙب، ٍب صلى بعد ذلك النيب صلى ا علیو كسلم « إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا»
اآلخر، من فعل النيب صلى ا علیو جالسا، كالناس خلفو قیاما، ٓب يأمرىم بالقعود، كإ٭با يؤخذ باآلخر ف

 كسلم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 204: 7سورة االعراؼ   2559
 415، رقم ا٢بديث: 310: 1صحیح مسلم   2560
 603، رقم ا٢بديث: 164: 1سنن ايب داكد   2561

 [ 179: 2حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢بافظ ابن حجر: ىي زيادة حسنة ]فتح البارم البن حجر  
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ز ا٦ب ا٠بع ’’ یِبلعا قاؿ 2562ّبضم ءاى حة، الاسَب الاة ك تكللس ءا٥باٞبده(  ن٤ب ا٠بع  قاؿ اذا)ف
ت اثباب’’٢بمد( اك لك  ابن، قولو )ر 2563‘‘زاجملاز ا٦ب ار ىذالقبوؿ فصا عنز ابة ٦باجالابة ك اجالا عن

٢برؼ ادة ياف ز ال احذفه منفضل ا انس ك ىذاة ك ير ىر  يبا يةارك  ُب اذكك   عائشةت ياارك  یعٝب ُبك الو ا
ؾ ك لك اعنطا ابنك ر استجب ا ابنر  مامقدر  علیذو معطوفة ئینف حو كت ااهال یعن٤بادة ياز  علیتدؿ 

صل الاؼ خال يرلتقداف فضل الاك الو اترؾ  یل، ك ق2564ءالثناك  ءالدعا علیف مشتملة و ك٢بمد فتا
: 2567ملنوك ا قاؿ، ك 2566كجواكؿ الا: ك یدلعا یقدق بنا قاؿ، ك 2565ـات ّبـ غالك علیطفة اف عو كفت

 ّبلضم یدكا عوف( تٝبا، قولو )2568‘‘یحترج ّبف بغاز ئاف جالوجهاك  اك ك حذفهالو ات اثباب يةالرك اثبتت 
 لو. ایدكا ت وفكيك ا اجلوس من الاح وفكیف ْبٝبعا يةالرك ابعض  ُب، ك اصلو 
ك  یوعل ا ینو صلا فیوـ، ك ماالامـو ا٤بابعة اكجوب مت فیوعد، ك القام بئالقا ءاقتداز اجو  يث٢بدا ُبك 

مع ٯب فال یدلتحماة یفظمـو ك ماك جعل لل یعلتسماة یفـ كظمامـو فجعل لالا٤باـ ك ماالا ْبسلم قسم ب
سف ك يو بو ا قاؿ، ك يةارك  ُبٞبد الك ك ماة ك یفحن يبامذىب  الشركة ك ىذا ُبالقسمة تناف ال ماهینب

 الا ٌبيا ًب الؤ ٤بام ك یهحجة عل يث٢بدا، ك 2569ماـ هبماالا ٌبيا يةارك  ُبٞبد اك  يفعالشا٧بمد ك 
ره مشس اختاك  ْبحبالصاك ىو مذىب  2570ماهینمع بٯبلك ماك  يفعالشا قاؿ، ك ادنعن یدلتحماب
بعض  ُبلثبوتو  ايضاز ئا١بمع جا مدعنىم ك ّب ك غ فيلنسالفضل ك ا بنك ٧بمد  ٘با٢بلو امة ئالا
 یثللا احدثن قاؿ ّبكب بن ییٰب السجود: حدثنا منـ اق اذا ّببكلتاب اب ُب مر البخا ُب ماكت  ياالرك ا

ف اك قاؿة ير ىر  ابانو ٠بع ارث ا٢با بن نلرٞبا عبد بن ركبو با خرب٘با قاؿب اشه بنا عن یلعق عن
 اوؿ ٠بع يقٍب  عكير  ْب حربكيـو ٍب يق ْب حربكية لصالا یلاـ اق اذاك سلم  یوعل ا یصلرسوؿ  
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 224: 1احكاـ االحكاـ   2566
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 218: 5، عمدة القارم  110: 3رح ايب داكد للعیِب ش  2570



561 
 

 ُب ماكك   2571يث٢بدا ربكي٢بمد ٍب الك  ابنم ر ئاوؿ ك ىو قيقة ٍب عكلر ا منلبىو فع صي ير  ْبٞبده ح ن٤ب
٠بع  فیووؿ یقفع و كلر ا منرفعو  الاة لصالا ُبخفض ك رفع  لك ُب ّببكلتات اثباب اب ُبمسلم  يثحد
ب اشه بنا خرب٘با قاؿ يججر  بنا اؽ نالرز اعبد  احدثن قاؿفع ار  بن٧بمد  اٞبده، ك لفظو حدثن ن٤ب ا
 یلاـ اق اذاك سلم  یوعل ا یصلرسوؿ  ف اكوؿ  يقة ير ىر  ابانو ٠بع ا نلرٞباعبد  بن ركب يبا عن

ع ٍب و كلر ا منلبىو  فع صي ير  ْبٞبده ح ن٤ب اوؿ ٠بع يقٍب  عكير  ْب حربكيـو ٍب يق ْب حربكية اللصا
، بل ماهین١بمع باز اجو  علیف اليد اٮبايث، فحد2572يث٢بدا ربكي٢بمد ٍب اك لك  ابنم ر ئاوؿ ك ىو قيق
رسوؿ  ف القـو )ا یعلف ٓب تستثقل ا او٥بيقف از اة جلصالا ُب عنوقولة  ن٤با یةدعالا یعف ٝباقوؿ: ا

ف احب بنامسة نقلو ا٣بالسنة ا ُبقعة الو اْب( ىذه ا فصرع عنو فجحش افرسن  بكك سلم ر  یوعل ا یصل
ف ا٤بشربة توىم ا ُب مافیهك سلم  یوعل ا یجلس صل اك ٤ب ءيالالاسعة قصة التا ُبسعة ك التا ُب ال

 ال یاكا ف شاكقعة  الو اىذه  ُبنو ال ایدبع ابونن  امهینف بال لكذكمر  الا لیسسعة ك التا ُبقعة الو اىذه 
قشر جلد يتف اش( ك ىو حً ، قولو )فجي منهازؿ ينف اك ءيالالاقصة  ُبك  افیه يليص٤بشربة ك ا منزؿ ين
 .ينعداق ماؿ اعد حا( ٝبع قالعضو )قعودا

 ابو عبد ا’’ (مید٢بما قاؿ ابو عبد ا قاؿ) اقهخالا علیلتدرب اك  یل٣باب و كب ر استحبا فیوك 
 بن ا یدعب بن ییسع بن ّبلزبا بن ا٠بو عبد اك  يفعالشا یذو ك ىو تلمیخش مید٢بمالف ك ؤ ٤باىو 

ة ك یفحن  يبامذىب  ا، ك ىذمید٢بماو قال ما یلا مر البخا یلف ماـ الكلا اىذ منهم يف 2573‘‘ّبلزبا
 الاعد القاخلف  يليص ـ الیالقا علی ادرن اف قاك مننو السلف باك ٝبهور  ملثور اثور ك  يباك  يفعالشا
 .مائاق

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: متى يسجد من خلف اإلمام؟

 «فإذا سجد فاسجدكا»قاؿ أنس: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ـماالاخلف  منجد يس یب متاب

                                       
 789، رقم ا٢بديث: 157: 1صحیح البخارم   2571
 392، رقم ا٢بديث: 293: 1صحیح مسلم   2572
 219: 5عمدة القارم    2573
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شرع  اذا ما( اسجدك اسجد ف اذاك سلم ف یوعل ا یصل لنيبا عننس ا قاؿجد )ك يسعل اف منمة لك
مـو ك قد ا٤باة طل صاليبنو ال اسجدك افرغ ف اذانو ا یعنٗب لسجدة الا ُبنتم ا اشرعو السجدة فا ُبـ ماالا

  .تغفل فال یلبتفص انفن امر 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا ٰبٓب بن سعید، عن سفیاف، قاؿ: حدثِب أبو إسحاؽ، قاؿ:  - 690
، قاؿ: " كاف رسوؿ ا صلى ا -كىو غّب كذكب  -عبد ا بن يزيد، قاؿ: حدثِب الرباء حدثِب 

علیو كسلم إذا قاؿ: ٠بع ا ٤بن ٞبده، ٓب ٰبن أحد منا ظهره، حٌب يقع النيب صلى ا علیو كسلم 
 ساجدا، ٍب نقع سجودا بعده " حدثنا أبو نعیم، عن سفیاف، عن أيب إسحاؽ، ٫بوه هبذا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 يتْبابرك  ممسلم رك  ُب، ك 2574حنوت منك  یتحن من٤بهملة ا ءا٢باف و كك س ءیالابفتح ’’( نً ٰبىٍ )ٓب 

ك سلم  یوعل ا یصل لنيباع يق ی)حت 2577‘‘وس ظهرهيق ه الاعنك م 2576ینٰب ال 2575نوٰب ال
  .لرفعا الاوز ٯب نقع( ال) ُبلنصب ك الرفع ك اع يق ُبوز ٯب( اجدن اس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إثم من رفع رأسو قبل اإلمام

اؿ، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ٧بمد بن زياد، ٠بعت أبا ىريرة، عن النيب حدثنا حجاج بن منه - 691
إذا رفع رأسو قبل اإلماـ، أف  -أك: ال ٱبشى أحدكم  -صلى ا علیو كسلم قاؿ: " أما ٱبشى أحدكم 

 ٯبعل ا رأسو رأس ٞبار، أك ٯبعل ا صورتو صورة ٞبار "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ـ استفها اد ىهنا٤بر اك  فیةالنا يى ماـ ك استفه٥بمزة لالا( یشٱب ك الا) قاؿك ا( مكحد ا یشٱب مااقولو )
ر ما٢بانو عمل عمل لعمل الاجنس  من ءا١بز اف ر( الاعل صورتو صورة ٞبٯب قاؿك ار )اكناك   یختوب
ع ك و كلر ا عنلرفع ا ُبمطلق  يث٢بدا الرفع، ك ىذا ُبـ ماالا علیمـو فتقدـ ماك اـ ماانو الم يع نو الال
٧بمد  عنه ارك  ماتوٮبو بعضهم ك ىو  ماكلسجود  ا عنلرفع ا ُبكد اد يبا يثصو حدٱب لسجود ك الا

ـ ماالاسو ك ارفع ر  اذا مكحد ا یشٱب ك الا یشٱب مااك سلم  یوعل ا یصلرسوؿ   قاؿ قاؿد ياز  بن

                                       
 2321: 6الصحاح للجوىرم    2574
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 ابل ىذ احدٮباص ٱب یفكحدة فاٍب ك الامطلق ك علة  مر البخا يثف حد، ال2578يث٢بداجد اس
سو افع ر ير  من منيؤ  ما اة مرفوعن ير ىر  يبا عن 2579كسطالا ُب ٘بالطرب ا يةارك  ُب ا٤ب ايضا٤بوضع ا ُب مك٢با

فضو قبل ٱبـ ك ماالاسو قبل ار فع ير  ملذا قاؿة ير ىر  يبا عن رقطِبالدا یعو، ك رك يضـ ك ماالاقبل 
 .2580فایطش یدو بیتصان ا٭باـ فماالا

ر ك ىو قلة ما٢با یعند بو ما٤بر ا ا٭باك  2581وعنمة ٩بالاىذه  ُب٤بسخ ا یل: فقیدلوعا اىذ ُب اختلفو ا’’
 یلاتع ا يرض عائشة عن 2582ملَبمذا یرك  اف ٤بمالز اخر ا ُبقع اىو ك  یلد، ك  قاعنلارة ثكة ك  ّب لبصا

مة خسف ك مسخ ك قذؼ الاخر ىذه ا ُب وفكيك سلم  یوعل ا یصلرسوؿ   قاؿ تقال اعنه
خرة، الا ُبك ا یالدنا ُب مااك ىو  ايضا ْبحص بنف اة ك عمر ير بو ىر اك  يه علا، ك رك 2583‘‘يث٢بدا

د عن يرر ك خنز اصورة ٞب یلابة فتحولت صورهتم الصحابوف يسة یعلشا منعة اف ٝبا يكك قد ح’’
ه يديؤ ك  2584‘‘بلكلاك ا ير٣بنز اك ار ما٢باسم اب ماطبهاك خ يولداعق ك  من علی یجر  لكذكموهتم،  

 امشهور هب یخش عن يث٢بداخذ دمشق ال یلانو ذىب رجل ا ْبدثابعض  عنة اك٤بشا یةشاح ُب  ما
حرصو  ایزمتو لو ك ر لت مالاط ماكجهو فل يرك ٓب  اباو حجینو ك بینعل بٯبف اكو  نكٝبلة ل یوعل افقر 
 مر يب ا٤ب ٘باـ فماالاف تسبق ا بِب ياحذر الو  قاؿرو فاكجهو كجو ٞب ایلسَب فر اف لو شك يث٢بدا یعل

                                       
 623، رقم ا٢بديث: 169: 1سنن ايب داكد   2578

"صحاحهم "؛  إسناده صحیح على شرط الشیخْب. كقد أخرجاه كأبو عوانة ُبحكم ا٢بديث: قاؿ االلبا٘ب:  
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، رقم 16: 8علل الدار قطِب )العلل الواردة ُب االحاديث النبوية(، علي بن عمر، ابو ا٢بسن، الدار قطِب،   2580
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دة ك اعالاعمر ب بنامر ا، ك ینتها 2585یتر  ماك ير كجهاـ فصماالاستبعدت كقوعو فسبقت ا يث٢بدا
 ة.لصالاسنة  اخطاو نكدة لاعالاعدـ  علی١بمهور ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إمامة العبد والمولى

ككلد البغي كاألعرايب، كالغالـ الذم ٓب ٰبتلم " « يؤمها عبدىا ذكواف من ا٤بصحف»ككانت عائشة: 
 «يؤمهم أقرؤىم لكتاب ا»لقوؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ی٤بولالعبد ك امة مااب اب

صح يفك ٓب  ءالتاىو بفتح  اد ىنا٤بر الفتح، ك ا٤بعتىق با ْبر ك بسكلا٤بعًتق با ْبك ىو لفظ مشَبؾ ب
، 2586‘‘٤بصحفا منة ءالقر از اجو  علیؿ يدىره اظ’’٤بصحف( ا مندلتو )اده اير لوح بو ال نكز لا١بو اب

سف يو  يباد عن، ك ّبثكنو عمل  ة الیفحن يباد عنة مفسدة لصالا ُب٤بصحف ا منة ءالقر ا’’ یِبلعا ُبك 
لة، ا٢باىذه  ُبب اتكلاىل التشبو  با من فیو اه ٤بر كيو نكدة ك لا٤بصحف عبا ُبلنظر اف وز الٯبك ٧بمد 

ب اجاك  2587‘‘لنفل فقطا ُبتفسد  ال يةارك  ُبٞبد الك ك ماد عنٞبد ك اك  يفعالشا ؿقاك بو 
 ادنعنلعبد امة ماا، ك یلللاب امهيؤ ر ٍب النها٤بصحف با منفظ ٰبنو ا یعنكؿ ٗبؤ م يث٢بداف ابعضهم: ب

متو امامسعود  بناة ك يفبو ذر ك حذا قاؿ، ك ی٤بولالو ٖبدمة اشتغ١بهل الا یولب علالغاذ اكىة ر كم
 قاؿحب، اه ّب زة ك غئامتو جمااف ا ٤2589ببسوطا ُب، ك یحد صحاسناب 2588ةیبش يبا بناه ارك  ازة ٤بئاج
( بفتح يلبغا)ك كلد  2590اهب یقلا٢بر اف یلصب جلمننو و المن یكلا٢بر اف اشك  قلت: ك ال یِبلعا
 ال نكزة لئامتو جماا فا ابنمذى یةنالز ا ي٤بشددة ك ىا ءیالار سك٤بعجمة ك  ا ْبلغار سك٤بوحدة ك  ا ءالبا

كزر  من یوعل لیس عائشةت قالك ’’ة خلفو، لصالازت اف تقدـ جاتخف بو فيسنو ىة الار ك عنٚبلو 

                                       
 879: 3مرقاة ا٤بفاتیح شرح مشكاة ا٤بصابیح   2585
 225: 5عمدة القارم    2586
 225: 5عمدة القارم    2587
 6104، رقم ا٢بديث: 30: 2شیبة مصنف ابن ايب   2588

 [ 526: 6]التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  حكم ا٢بديث: اسناده صحیح 
 41: 1ا٤ببسوط للسرخسي   2589
 526: 6، التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح 225: 5انظر: عمدة القارم   2590
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عبد  بنؽ ك ٧بمد اسحاٞبد ك اك  يعاكز الاك  ملثور اذىب  یولاك  2591ةیبش يبا بناه ر كذ  ئش يوبو ا
: 2593یحلتوضاحب اص قاؿك  ،اتبن اف ر اك اذالك ماىد ك اك ٦ب يزلعز اعبد  بنعمر  اىهر كك   2592مك٢با

 ال مننصب اف اه ر كا ك  2595الشافعي قاؿك  2594ملعبدر امد ك اح يبا یخللش افن خال ادنعنه ر كت ال
ز اجاو ك یقٙبق امنلعرب  ك قد مر ا من يةدالباف اك( ك ىم سيباعر الا، قولو )ك 2596‘‘ماماابوه ارؼ يع
٤بغرب ك اة صال ُبـ مااب یقتدا یاباعر ا فا يكم، ك قد حیه١بهل علاىة  لغلبة ار كلامتو مع مااة یفبو حنا

 العصاخذ انصرؼ ك ا يباعر الا٠بع  ما، فليةالا 2597﴾اقن اك نف ارن فكشد  اب اعر الا﴿ یلاـ قولو تعماالا اقر 
 اب منيؤ  منب اعر الا منك ﴿ یلاـ قولو تعماالا اٍب قر  یانابو ث یقتداـ ٍب ماالاف تك علیك ضرب بو 

غلبة  علیؿ يد ا، ك ىذ2599العصاة قد نفعك لصالا ُبك ىو  قاؿ، فيةالا 2598﴾خرالاـ یو لاك 
 من 2601رقطِبالدا یك رك ’’، 2600جرابر ك ف لكخلف   اـ صلو لسالا یوز فلقولو علا١بو ا مااجهلهم، ك 

ـ ٓب غال ك ال يعجم ك ال يباعر ا یكلالالصف اقدـ يت ال اس مرفوعن اعب بنا عنىد ا٦ب يثحد

                                       
 6096، رقم ا٢بديث: 30: 2مصنف ابن ايب شیبة   2591
عبد ا بن عبد ا٢بكم الشافعي ا٤بصرم الفقیو، ٠بع من اشهب كابن  ٧بمد بن عبد ا٢بكم: ىو ٧بمد بن  2592

ككانت  .كىب من اصحاب االماـ مالك، فلما قدـ االماـ الشافعي، رضي ا عنو، مصر صحبو ك تفقو بو
 كالدتو سنة اثنتْب ك ٜبانْب ك مائة، ك توُب يـو االربعاء سنة ٜباف ك ستْب ك مائتْب كقبّبه الی جانب االماـ

 [ 193: 4]كفیات االعیاف  .الشافعي
 528: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   2593
 290: 4اجملموع شرح ا٤بهذب   2594
 193: 1االـ للشافعي   2595
 226: 5عمدة القارم    2596
 97: 9سورة التوبة   2597
 99: 9سورة التوبة   2598
، 302: 1طحطاكم، ا٢بنفي، حاشیة الطحطاكم علی مراقي الفالح شرح نور االيضاح، اٞبد بن ٧بمد، ال  2599

 ـ 1997 .ق  1418دار الكتب العلمیة، بّبكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
، رقم ا٢بديث: 29: 4، السنن الكربی للبیهقي  1768، رقم ا٢بديث: 404: 2انظر: سنن الدارقطِب   2600

6832 
 حكم ا٢بديث: منقطع ]ا٤برجع السابق[ 
 1089، رقم ا٢بديث: 25: 2سنن الدارقطِب   2601

 [714: 2حكاـ عیف ]خالصة األسناده ضا٢بديث: إحكم  
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وبة تك٤باح يص ال ادنعنك  ايضا يفعالشا( ك ىو مذىب  تلمٰبٓب  ملذاـ لغالا، قولو )ك 2602‘‘تلمٰب
ف، ك ١بمعة قوالا ُب يفعاف ك للشايتاة رك یفحن يبا عنلنفل ا ُبؽ، ك اسحاٞبد ك ا قاؿخلفو ك بو 

ك اسبع  بنامهم ك ىو يؤ  قاؿ، ك ایصلو قم اقطعو  ملذاسلمة  بنعمرك  يثٕبد اىّب ستدؿ بصحة غا
 یصل لنيباف ا عنوب ا١بو ا ُبقوؿ: ا، يث٢بدا اعف ىذيضف اكد  ٞباف ا 2603يبا٣بطا عن، ك ْبف سناٜب

 اتدؿ هبذيس یفكتلم فا ّبمة غمااوز ٯب نو الاـ لغالالغ يببو ك ٓب  ا٤باع نكيك سلم ٓب  یوعل ا
ب ٘ب یـ حتلغالاـ يؤ  مسعود ال بنا عن، ك 2604تلمٰب یـ حتلغالاـ يؤ  س الاعب بنا عنك ’’، يث٢بدا

، ك الا ها٢بدكد رك ا یوعل ٢بسن ا عنف، ك ارمض ُبتلم ٰبف اـ قبل لغالاـ يؤ ف اس اب ال یمىابر ا عنشـر
 ما یعمة ٝبمااز ا( علة ١بو اب اتكىم لكٔ قر امهم يؤ ك سلم  یوعل ا یصل لنيباه )لقوؿ يقیدمثلو ك ٓب 

 ْبرؽ بيفق ٓب مطل يث٢بداف ا عِبيتلم، ٰبٓب  ملذاـ لغالاك   يباعر الاك  يلبغالعبد ك كلد ا من ركذ 
زت افقد ج ءقر ا ءالؤ ف ىاك اذاىم فكٔ قر اـ ماالا وفكيف ا يث٢بدا ُبشرط  نكىم لّب ك غ  ينر و ك٤بذ ا
ف القر اقدمو  نكلقدمتو ك  ما قاؿف یوعل لكذ ابو افع ماقدـ غال یسق بنشعث الاف ا ممتهم، رك ماا
بلفظ  2607لسنناب اصحاك  2606ه مسلمامسعود رك  يبا يثحد من ءجز  قعلیلتا اك ىذ  2605‘‘یملعظا

عة حق ما١باف ضركرة ال ّببغ ماعلة( ّب عة بغما١با منلعبد اع نٲب )كال یلاتع اب اتكىم لكٔ قر القـو اـ يؤ 
  .ی٤بولاحق  علیمقدـ  اك حق  ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 226: 5عمدة القارم    2602
 169: 1معآب السنن   2603
، السنن 3847، رقم ا٢بديث: 398: 2،  1872، رقم ا٢بديث: 487: 1مصنف عبد الرزاؽ انظر:   2604

ْب، ابو بكر، ، معرفة السنن ك االثار، اٞبد بن ا٢بس 5858، رقم ا٢بديث: 319: 3الكربی للبیهقي 
، جامعة الدراسات االسالمیة، كراتشي، باكستاف، الطبعة االكلٰی 6567، رقم ا٢بديث: 389: 4البیهقي، 
 ـ 1991 .ق  1412

 [ 185: 2حكم ا٢بديث: اسناده ضعیف ]فتح البارم البن حجر  
 226: 5عمدة القارم    2605
 673، رقم ا٢بديث: 465: 1صحیح مسلم   2606
، سنن 235، رقم ا٢بديث: 458: 1، سنن الَبمذم  582، رقم ا٢بديث: 159: 1كد انظر: سنن ايب دا  2607

 980، رقم ا٢بديث: 313: 1، سنن ابن ماجو 780، رقم ا٢بديث: 77: 2النسائي 
 [ 235، رقم ا٢بديث: 458: 1حكم ا٢بديث: حسن ]سنن الَبمذم  
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حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر، قاؿ: حدثنا أنس بن عیاض، عن عبید ا، عن نافع، عن عبد ا  - 692
قبل مقدـ رسوؿ ا صلى ا علیو  -موضع بقباء  -٤با قدـ ا٤بهاجركف األكلوف العصبة »بن عمر، قاؿ: 

 «كسلم كاف يؤمهم سآب مؤب أيب حذيفة، ككاف أكثرىم قرآنا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ك سلم، ك  یوعل ا یصل لنيباة قبل قدـك ين٤بدا یلامكة  من اك ءاج ينلذاىم ’’كلوف( الاجركف ا٤بها)ك 

لعيصبة( ا)ك  2610‘‘ 2609فالرضو اة یعب اك حضر  ينلذاىم  یل، ك ق2608ْبلقبلتا یلا اصلو  ينلذاىم  یلق
 عر: الشا قاؿ، فیةلظر ا علیصوب من ءاسم موضع بقبا ْبلعابضم  یلد، ك قالصاف و كك س ْبلعابضم  

 2611[ياداع یالجك ري ا ایبكري  یخشا        یالما منصبة بعي  ویتي بن]
ىو  ما٧بذكؼ  انو خرب مبتدا علیك مرفوع العصبة ا مننو بدؿ ا علیصوب من’’( ا)موضعن 
متو، ماانو ٘بوز امع  ینو مولبقة للَبٝبة الا٤بطا فیوة( ك يفحذ يبا یٓب مولامهم سيؤ ، قولو )2612‘‘موضع

 یٓب مولا٤بتقدـ رتبة ك سا اخر لفظن ا٤بتآب اس یلا ّبمهم ضميؤ  ُبف ك اكسم  انو لرفع الآب( باقولو )س
 لكذ عن ااهو  ماعتقتو فلا ماه بعد انبنو تة اليفحذ يبا یمول ي٠ب ا٭باك  2613عتقتوار فانصالا منة امر ا
كُب شرفهم، انو و كهم لو مع  ٲبعلة لتقد’’( انن ارىم قر ثكا ف  اك)ك   2614ةيفحذ اباـز ه ك ىو اللو موال یلق

  2616‘‘فیو٤ببحث اف تق اليعف امتو ٥بم قبل ماانت اكك   2615ركاية الطربا٘ب: ألنو كاف أكثرىم قرآنا 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 [227 :19ىذا قوؿ ايب موسی االشعرم ك سعید بن ا٤بسیب ]عمدة القارم   2608
 [227: 19ىذا قوؿ الشعيب ك ابن سّبين ]عمدة القارم   2609
 227: 19عمدة القارم   2610
، دار الكتیب العلمیة، الطبعة االكلٰی 374: 12ا٤بعجم ا٤بفصل ُب شواىد العربیة، امیل بديع يعقوب،   2611

 ـ 1996 .ق  1417
 227: 5عمدة القارم    2612
 [75: 5الكواكب الدرارم قاؿ الكرما٘ب: اعتقتو زكجة ايب حذيفة ]  2613
 227: 5عمدة القارم ، 186: 2فتح البارم البن حجر   2614
 6372، رقم ا٢بديث: 59: 7ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب   2615

ركاه الطربا٘ب ُب كقاؿ:  ىو ُب الصحیح خال قولو: ألنو كاف أكثرىم قرآنا.حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
ذىيب: ٦بهوؿ، قلت: شعیب ىذا ذكره ابن حباف ُب الثقات، الكبّب كفیو: شعیب بن أيب األشعث قاؿ ال

 [64 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] كقاؿ: يعترب ٕبديثو إذا ٓب يكن ُب إسناده ضعیف كال بقیة بن الولید.
 227: 5عمدة القارم    2616
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حدثنا ٧بمد بن بشار، حدثنا ٰبٓب، حدثنا شعبة، قاؿ: حدثِب أبو التیاح، عن أنس بن مالك،  - 693
 «ا٠بعوا كأطیعوا كإف استعمل حبشي كأف رأسو زبیبة»عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
مة ئالا: یلف قاة خلفو، فلصالامر باعة فقد الطامر با اذانو بقة للَبٝبة الا٤بطا فیو( او یعطاك  ا٠بعو ا قاؿ)

و مند ا٤بر اعظم بل الاـ ماالاو مند ا٤بر ا لیس : قلت:یالاك  ي٢ببشا وفكي یفكف ٌبیاس ماك 2617يشقر  من
ك لو جعل  یاحبش وفكيف اح يص ة الیف٣بلاف ا عِبي ءا٣بلفاعتو اطا ُبلغة اك مباة یف٣بلاستعملو ا من

و مند ا٤بر اك الق، ا٣با یةمعص ُبعة ٤بخلوؽ اط نو الا٤بعركؼ فا ُب او یعطاك  ا٠بعو اف مكتیفخل ي٢ببشا
ف ا الا ارك اف جاك  ْبطلسالا علی٣بركج ا عن يلنها فیولشوكة، ك اد بلبالا علیغلب يت ملذا یيبلتغلا

 .مكا ٢باد اشر فس من ربكف تاد اكفتنة ت یجهت فیوف ال احن ابو  ار فك اترك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ا لم يتم اإلمام وأتم من خلفوباب إذ
حدثنا الفضل بن سهل، قاؿ: حدثنا ا٢بسن بن موسى األشیب، قاؿ: حدثنا عبد الرٞبن بن  - 694

عبد ا بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو 
 «فلكم كعلیهميصلوف لكم، فإف أصابوا فلكم، كإف أخطئوا »كسلم قاؿ: 

                                       
، 968ا٢بديث: ، رقم 240: 2مسند ايب داكد الطیالسي، سلیماف بن داكد، ابو داكد، الطیالسي، انظر:   2617

ـ، كتاب الفًب،  1999 .ق  1419دار ىجر، مصر، الطبعة االكلٰی  2247، رقم ا٢بديث: 595: 3
، مكتبة التوحید، القاىرة، الطبعة 287، رقم ا٢بديث: 121: 1نعیم بن ٞباد، ابو عبد ا، ا٤بركزم، 

ا٢بديث: ، رقم 249: 20، 12307، رقم ا٢بديث: 318: 19ق، مسند اٞبد  1412االكلٰی 
، السنن 6181، رقم ا٢بديث: 321: 12، مسند البزار 19777، رقم ا٢بديث: 21: 33، 12899

، رقم ا٢بديث: 145: 1، معجم ايب يعلی ا٤بوصلي 5909، رقم ا٢بديث: 405: 5الكربی للنسائي 
،  6610، رقم ا٢بديث: 357: 6، 3521، رقم ا٢بديث: 26: 4، ا٤بعجم االكسط للطربا٘ب  158
، 4033،  4032، رقم ا٢بديث: 94: 7، 3644، رقم ا٢بديث: 321: 6ايب يعلی ا٤بوصلي مسند 

،  16540، رقم ا٢بديث: 247: 8،  5298، رقم ا٢بديث: 172: 3السنن الكربی للبیهقي 
، رقم 403: 6،  32388، رقم ا٢بديث: 402: 6، مصنف ابن ايب شیبة  16542، 16541
 37155ث: ، رقم ا٢بدي452: 7، 32397ا٢بديث: 

ركاه الطربا٘ب ُب األكسط كالكبّب، كفیو عبد ا بن فركخ، كثقو ابن حباف كقاؿ: حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
 [195 :٦5بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] رجاؿ الكبّب ثقات. رٗبا خالف كفیو كالـ، كبقیة
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 خلفو منًب اـ ك ماالام يتٓب  اذاب اب
صحة ك  م٤بقتداة ة صالمنـ متضماالاة ف صالر اليضنو ا ابن: مذىْبمذىب اف ىهنب الا١بو ا ُبهبم ا

ر يض نو الالك ماٞبد ك اك  يفعالشا، ك مذىب م٤بقتداة ـ تفسد صالماالاة فسدت صال اذا، فادافس
 ه الير مذىبهم تقد علیر ك يضب ا١بو ا يرتقد ابنمذى علیف م٤بقتداة تفسد صال تو الفسدت صال اذاف

ف لوقت الا ما( ابو اصاف ا)ف مكجلال ما( مكمة )لئالا مالوف( يص) ٘بالثا يديؤ ب البا يثر، ك حديض
 امة ك فضلهماالاع ا ٝبا ُبكد ابو داه ارك  ما یوعل یللدلا،  ايدشد اّب خاة تلصالاخركف يؤ  انو اك یةما بِب

ب اصاس فالناـ ا منوؿ يقك سلم  یوعل ا یصلرسوؿ  وؿ ٠بعت يقمر اع بنعقبة  عنبسنده 
د ا٤بر اف اىرة الة ظؿ دالدي ا، فهذ2618میهعل ك ال یوفعل شیئا لكذ مننتقص ا منلوقت فلو ك ٥بم ك ا

 اذالك ماٞبد ك اك  يفعالشا قاؿ ماك لوقت الا ُب ءاخطالابة، ك اصالا يى ءاخطالابة ك اصالا من
 مكف قولو: فلاولوف يق يث٢بدا اهبذ ْبهتم خلفو مستدلح صاليصنو اف اك جنبن ا اـ بقـو ٧بدثماالا یصل

ًب ؤ ٤با ادنعنك ’’د، الفسالصحة ك ا ُب فقة الا٤بو ا ٦برد ُبـ ماالادىم تبع عنًب ؤ ٤با وفكیـ فام عیهك عل
 مناـ ضماالاسعد  بنسهل  عنه ارك  ما ُب 2619مكا ٢باصرح بو  ايضاد الفسالصحة ك ا ُبـ ماتبع لال

 ُبر و ك٤بذ اف ح، اليص فال يث٢بدا٥بم بستدالا ماا، 2620‘‘اداتو صحة ك فسصال منض ُبهتم صال عِبي
لق يط یفكة فلصالاسم ا اعنه١بنب قد سلب ادث ك ا ايهديؤ  للٍباؿ افعالاك  مكلوف ليص يث٢بدا

ف و كلوقت ك ٫بو  ا ُب ءاخطالابة ك اصالامثل  ءاخطالابة ك اصالا مند ا٤بر اف اف فعلم یاليص مااها ایهعل
ك  اسقن اـ فماالاف اكد ك لو  انفر الا منفضل اعة ما١باف البحر ا ُب ماكم  یه٥بم ك عل یلقب منسق الفا

 اذاك  فیور العمـو جاة فلصالاسم ا یولق عليط اهتاكقا عن اخرىيؤ  ملذاسق ك الفاة فصال ویعل ما یوعل
ـ لسالا یولقولو عل افیهلعمـو ا اىذ مر ٯب ١بنب الادث ك اة الصك ایهة عللصالاسم اؽ طالاح يصٓب 
ك ٥بم للنفع  مكفل ُبـ لالاف اعلم اة، ت بصاللیسك ىذه  اصلو  اذاجبة اعتهم ك اطاف ا عِبي اصلو  ما ال

                                       
 580، رقم ا٢بديث: 158: 1سنن ايب داكد   2618

 [ 724: 2]خالصة االحكاـ  اكد، كابن ماجة، كالبیهقي بأسانید حسنة أك صحیحةركاه أبو دقاؿ النوكم:  
 785، رقم ا٢بديث: 337: 1ا٤بستدرؾ علی الصحیحْب للحاكم   2619

حكم ا٢بديث: قاؿ ا٢باكم: ىذا حديث صحیح على شرط مسلم، كٓب ٱبرجاه هبذا اللفظ ككافقو الذىيب.  
 ]ا٤برجع السابق[

 229: 5عمدة القارم    2620
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ك  اهباثو  مكلوقت فلا اك اخطاف اك  اهباك ٥بم ثو   مكلوقت فلا ابو اصاف اف مام للضرر یهعل ُب علیك 
 .اهبام عقیهعل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 لمبتدعباب إمامة المفتون وا

 «صل كعلیو بدعتو»كقاؿ ا٢بسن: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ٤ببتدعا٤بفتوف ك امة مااب اب
ر سك٢بق با عنل ٤بضً اتن الفالو ك ماذىب عقلو ك  ملذالرجل فهو مفتوف ك ىو افًب  من٤بفتوف اك 

عمل  ئش لك: اللغة ُب يلبدعة ك ىا بكتير  ملذا٤ببتدع: ىو اد، ك الضا٤بضل بفتح ا٤بفتوف اد، ك الضا
 ّبغ من اموجدٮب ما’’ 2621﴾رضالات ك اك مالسا يعبد﴿ یلاقولو تع ُب ماكبق  اؿ سامث ّبغ علی

 يك سلم ك ى یوعل ا یصلرسوؿ  عهد  ُبصل الو  نكيٓب  ماث احدالشرع: ا ُبؿ، ك اسبق مث
 وفكي ك ال اوف حسنن منؤ ٤باه ار  ما يك بدعة حسنة ك ى اىانر كذ  ما يلة ك ىبدعة ضال ْبقسم علی

ىذه  ُببطة الظا، ك 2622‘‘لةلضالالبدعة ا يى اد ىنا٤بر اع، ك ا ٝبالاك اثر الاك السنة اب ك اتكلل الفن ا٨ب
وج السبب ا ُبكه مصلحة نظر ار  مایف كف مصلحةير  الا شیئادثوف ٰب س الالناف ا: يقاؿف اعلم ا اك 
ف  ا لكذكثو ك  احداوز یجف امن يطتفر  ّبغ منك سلم  یوعل ا یصل لنيباحدث بعد ا امر اف اكف  ا یولا

ك  یوعل ا یصل لنيباتركو  نكك سلم  ل یوعل ا یصلرسوؿ  عهد  علی مائالفعلو ق ی٤بقتضاف اك
ك  امن ّبلتقص یولاج ا تٰبك اثو احدا یلاج ا تٰب ال ماك سلم ك  یوعل ا یؿ بعد موتو صلارض ز اسلم لع

رض ك امع ك سلم بال یوعل ا یصلرسوؿ  عهد  علی الفعلو موجود ي٤بقتضالسبب اف اكك  ا يطتفر 
ك  عنو اصن اخ یااه لكذلة نعلم بل ىو بدعة ضال ئش ُب٢بسن ا من لیسنو اعلو فيففعلو ك ٓب  مننع ما
 من ربكا ٜبو اس ك افع للنامنك  ّببكٍب  ا فیو: ا٤بفسدة، قلنا من فیو مالم يع٤بصلحة ك ٓب ا فیوه ايناف ر ا

ؿ اك زك  ي٤بقتضاـ یاتركو مع ق اك سلم ك ٤ب یوعل ا یلرسوؿ صلاز بو الف ا٧بضن  اّب ف خاكنفعو ك لو  
ؿ اس مثیاق لكك  عمـو  لك علیصة مقدمة اك سلم فَبكو سنة خ یوعل ا یصل لنيباتركو   اذانع ك ا٤با

 ية ك ىئی٥باهبذه  يحك الَب اة ؿ ٗبوتو صالانع ز ا٤با ي٤بقتضاـ یاك سلم مع ق یوعل ا یصل لنيباتركو  ما
 یعهده صل علیلوف يص انو اكف قد  ارمض ٕبیال ُبج ا سر الاحد مع اـ ك ماا علی٤بسجد ا ُبعهم ماجتا

 من نعِبٲبنو ٓب ا اجتمعو ا ابعة ٤بالر اك الثة الثاة یلللا ُب٥بم  قاؿك قد  یداعة ك فر اك سلم ٝب یوعل ا
                                       

 101: 6، سورة االنعاـ 117: 2سورة البقرة انظر:   2621
 230: 5عمدة القارم    2622
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وبة تك٤با الاو یتب ُب ء٤بر اة فضل صالاف ا مكتیو ب ُب افصلو  مكیف تفرض علاىة ار ك الا مكیلا٣بركج ا
خوؼ  نو لوالام ك ئاق ي٤بقتضاف ا لكذض فعلم بافَب الا یة٣بركج ٖبشاك سلم عدـ  یوعل ا یفعلل صل

سرج احد، ك اك  ئر اق علیٝبعهم  عنورضي ا تعالٰی عهد عمر  ُبف اك ام ك ٤بیهلاض ٣برج افَب الا
 لكذب یميس اللغة ُب يةبدعة لغو  يقبل  فسم منملونو يع او ونكيٓب  ة عمالئی٥بارت ىذه ا٤بسجد فصا

 عنورضي ا تعالٰی عمر  یةلتسماىذه  ُب مار ثكا س النا علیىو حجة  ماك یوحجة عل  نكيك ٓب 
 من ابتدافعل  لكتعم   اللغة ُبلبدعة اف ا لكذك  یةشرع ال يةلغو  یةك ىذه  تسم اتلك بدعة مع حسنه

 بق.اؿ سامث ّبغ
ك سلم قد  یوعل ا یصلرسوؿ  ف نص اك اذاف يشرع یلدل یوؿ عليدٓب  ما: فیةلشرعالبدعة ا مااك 

ب اتكعد موتو كب الامل بو يعك ٓب  امطلقن  یوك دؿ علابو بعد موتو اٯباك اب فعل استحبا علیدؿ 
 اللغة ُببدعة  يف ٠باعمل بو بعد موتو صح  اذاف عنورضي ا تعالٰی  ركبو باخرجو ا ملذالصدقة ا

 يف ٠باة ك يعلشر ا ُببدعة  لیسلسنة اب  ك اتكلا یودؿ عل ملذالعمل ا لكذبو، ٍب  انو عمل مبدال
 یصل لنيباف قوؿ اة، ك قد علم عيلشر ا ُبلبدعة الفظ  منعم ا اللغة ُبلبدعة اللفظ، فلفظ ا ُببدعة 

لرسل فهو ات بو ءاج يند لكـ بل  سالالا ينف داف امل مبتديعف اد ير بدعة ٓب  لكك سلم   یوعل ا
س الناف اكك سلم ك   یوعل ا یىو صل ارعهيشٓب  للٍباؿ ماعالا من ابتدعو ا ماد ار ا ا٭باك  اعمل مبتد

ىو ٥بم  يليصض افَب الاخوؼ  و ك لوالمنرىم سنة يق عهده ك علی٤بسجد ا ُبت اعاٝب يحك الَب الوف يص
ٝبع  اذكك سلم، ك ى یوعل ا ی٣بوؼ ٗبوتو صلا لكذؿ اك سلم فز  یوعل ا یصل قاؿ ماك ایعٝب
 ما ا یغّبفزؿ ينؿ ايز  ف الاك يلوحاف ك سلم ال یوعل ا یف عهده صلاكٝبعو   مننع ا٤باف اف فالقر ا

ة يعلشر استقرت ا ماكقت، فل لك ّبك لتعذر تغا ّبحد لتغامصحف ك  ُبع فلو ٝب يريد ما مكٰبك  ءايش
لعمل ا لكذسنة ك  یس ٗبقتضالناف ك نقصو فعمل القر ادة ياز  منس النا مناك سلم  یوعل ا یٗبوتو صل

 الفعلو موجودن  ي٤بقتضاف اك ماؿ اة ك مثّب ثك لكذؿ امثابدعة، ك  اللغة ُب یميسف اكف  اسنتو ك  من
 نكينو بدعة فلو ٓب ٤بسلموف الاه ر كنا ءامر الاحدثو بعض ا ا٤ب یدينلعا ُبف اذالارعو يشك ٓب نع ما بال
 ُبخل یدف یلاتع ادة اعب یلا  ءاعز ك جل ك دع ا ركذ  اىذ یللق یةىار ك علی یالنو بدعة دلو ك
ك ا 2624﴾ا یلا ادع ن٩ب حسن قوالا منك ﴿  2623﴾اّب ثك ا اك ر كذ اك ﴿ یلاولو تعقكت  مالعمو ا

 علیؿ ستدالالا من یقو ا یدينلعا ُبف اذالاحسن  علیؿ ستدالالاف ا١بمعة فا ُبف اذالا علیس ايق

                                       
 10: 62، سورة ا١بمعة 45: 8سورة االنفاؿ انظر:   2623
 33: 41ورة فصلت س  2624
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 مافیهف اذالاف ترؾ اكمة  اقا ف ك الاذا بال یدينلعا ی١بمعة ك صلا ُبف اذالامر با مالبدع فلار ثكا حسن 
 ما لكف  ا٢بج فاك الشهر اـ ایك صات اعكلر اد اعداة ك لصالاد اعدا ُبدة يالز اك لكذ ُبدة يالز اسنة ف

 یوعل ا یصلرسوؿ  عهد  علی ابتن اف ثاكدلة قد  الا منتدؿ بو يسك ا٤بصلحة ا من ادث ٥بذادلو يب
 یولاجة ا٢باحدثو ا ماؿ ا، ك مث ماس یاق عمـو ك ال ارضهايع علو فَبكو سنة اليفٓب  اك سلم ك مع ىذ

نو بدعة ٤بسلموف الاه ر كنا ءامر الافعلو بعض  انو ٤باف یدينلعا ُب٣بطبة ا ٙبس تقدالنا من يطلبدع بتفر ا من
 ا یصلرسوؿ  عهد  علی انو اك٣بطبة ك  اع ا فضوف قبل ٠بين ارك اس قد صالناف احدثو با منعتذر اك 
ك  یوعل ا یصل لنيباف اك فيطلو سبب تفر  فیقاؿرىم ثكا ك ا امعو يس یفضوف حتين ك سلم ال یوعل

ستك يامة ر ماانت قصدت اهم ك يتاهم ك ىدیغنفعهم ك تبل اصد هبيقف اكخطبة  طبهم ٱبف اكسلم  
 يلعجماب اك ترٝبته لعريباف اللسا ّببغ یدينلعا ُب١بمعة ك اـ يو ٣بطبة ا لكذ منك ك من یةعص٤بافهذه 

ك  ی٤بقتضاث ٕبدكث احدالا لكذ ُبعتذر اعلم، ك  منرة اثا لقركف بالا ّبك بعد خ لكذ احدثو ا
 عن ينصر القاجم اعالارة ثكك   لعريباف اللسا ْبطباد معرفة للمخعنجة ك ىو عدـ ك ىو ا٢باضركرة 

بة مع توفر الصحاف ك القر انزؿ  بو ا ملذا لعريباف اللساتعلم  ُب امن ّبلتقصا اك ىذ لعريباؾ ادر ا
طبة ٣باهم منثر يؤ جم ك ٓب اعالارت ثكد ك  لبالافتحت  ْبىم ك حّب ك٣بلق ك تذ ا معلیت علیم یهعادك 
غ ك عدـ بالا یمك ىو تعم ی٤بقتضافمع كجود  ْبطبا٤بخاـ افهال يلعجماب اترٝبته ك ال لعريبا ّببغ

مة ماا مكف حیاب ُبب اب اىذ ماب اتكلا ّبتفس یلافلَبجع  ماهم فهو بدعة منثر يؤ نع ٓب ا٤باكجود 
ب البار اثا نكل اىة ك عدمهار كلا ُب اختلفو ااهم ب الا١بو اهبم اك  ـ الاىل ٘بوز  ااها٤ببتدع با٤بفتوف ك ا

  .ىةار ك ّبغ منز ا١بو ا علیدلت 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ید بن قاؿ أبو عبد ا: كقاؿ لنا ٧بمد بن يوسف، حدثنا األكزاعي، حدثنا الزىرم، عن ٞب - 695
كىو  -عبد الرٞبن، عن عبید ا بن عدم بن خیار، أنو دخل على عثماف بن عفاف رضي ا عنو، 

الصالة »فقاؿ: إنك إماـ عامة، كنزؿ بك ما نرل، كيصلي لنا إماـ فتنة، كنتحرج؟ فقاؿ:  -٧بصور 
كقاؿ « مأحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس، فأحسن معهم، كإذا أساءكا فاجتنب إساءهت

 «ال نرل أف يصلى خلف ا٤بخنث إال من ضركرة ال بد منها»الزبیدم، قاؿ: الزىرم: 
حدثنا ٧بمد بن أباف، حدثنا غندر، عن شعبة، عن أيب التیاح، أنو ٠بع أنس بن مالك، قاؿ  - 696

 «ا٠بع كأطع كلو ٢ببشي كأف رأسو زبیبة»النيب صلى ا علیو كسلم أليب ذر: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



573 
 

رضي ف ماعث ْبمنؤ ٤با ّبماف ا، ك كجو حصره یةلامور  ٝبلة حالا منوع نر ٩بالدا ُب ما)ك ىو ٧بصور( 
ك ٞبل  لكذ ُبدقهم يصف فلم امعث لكذ او كلعمل فشاسنوف ٰب ربو ك ىم الاقاتعمل يس عنوا تعالٰی 

ف مامر عثاتعملو فيسف او منلب يط 2625ركب يبا بنه ٧بمد ءاو فجئاقرباسدكف ك ٰباهم ا علیمرىم ا
ة ا٤بثنا ءالتاقتلوه باب فتكقبلوه فاق ركب يبا بن٧بمد  مكء اج اذا ابن اتكب لو  تكيف اتبو اكف ك ىو  امرك 

لفًب اجت اب ك ىتك ما فیوبو فوجد اتك ركب يبا بنمد ك فتح ٧ب یةنالتحتا٤بوحدة ا ءالباف اكم یةنالفوقا
 القتل ك ظنو ا یلالغ يبمر الاف ا انو يظرسونو ك ٓب یحدىم لكالا 2627لطلحةاك  2626ّبلزباك  يرسل علاف

                                       
٧بمد بن ايب بكر الصديق: كلد ُب حیاة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم عند خركجو ٢بجة الوداع، امو ا٠باء   2625

كاله علي رضي ا  .ُب ا١بماعة الذين حصركا عثماف، ك ال يصح نسبة قتل عثماف الیو بنت عمیس، ك كاف
عنو مصر ُب سنة سبع ك ثالثْب، ك بعث معاكية عسكرا ك امر علهیم معاكية بن حديج الكندم، فالتقی ىو 

فظو٘ب ُب ك ٧بمد بن ايب بكر ٗبصر، فااهـز عسكر ٧بمد، كاختفی ىو ُب بیت امراة، فدلت علیو، فقاؿ اح
بیت ايب بكر، فقاؿ لو معاكية بن حديج: قتلت ٜبانْب من قومي ُب دـ عثماف، ك اتركك ك انت صاحبو؟ 

ك نقل شعبة  .ام صاحب قتلو؛ اشارة الی ما يقاؿ: اف ٧بمدا من ٝبلة قتلة عثماف، ك ا اعلم ٕبقیقة االمر
 [ 316: 1ُب كفیات اعیاف الدىر  ]قالدة النحر .عن عمرك بن دينار: اف الذم قتل ٧بمدا ىو عمرك

الزبّب بن العواـ: ىو الزبّب بن العواـ بن خويلد القرشي االسدم، يكنی ابا عبد ا، امو صفیة بنت عبد   2626
ا٤بطلب عمة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم، فهو ابن عمة رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك ابن اخي 

الزبّب بن العواـ  ك ىو ابن ٟبس عشرة سنة ك قیل اثنٍب عشرة سنة كقیل اسلم  .خدٯبة بنت خويلد زكج النيب
ست عشرة سنة ك قیل اسلم ك ىو ابن ٜبا٘ب سنْب، ككاف اسالمو بعد ايب بكر رضي ا عنو، بیسّب، كاف 

نو ك ىاجر الی ا٢ببشة ك الی ا٤بدينة، ك اخی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم بی .رابعا اك خامسا ُب االسالـ
ك بْب عبد ا بن مسعود، ٤با اخی بْب ا٤بهاجرين ٗبكة، فلما قدـ ا٤بدينة ك اخی رسوؿ ا صلی ا علیو 

 [ 307: 2]اسد الغابة  .كسلم بْب ا٤بهاجرين كاالنصار اخی بینو ك بْب سلمة بن سالمة بن كقش
ك ىو من السابقْب االكلْب الی طلحة بن عبید ا: ىو طلحة بن عبید ا، ابو ٧بمد القرشي التیمي   2627

االسالـ، دعاه ابو بكر الصديق رضي ا عنو الی االسالـ، فلما اسلم ىو ك ابو بكر، اخذٮبا نوفل ابن 
خويلد فشدٮبا ُب حبل كاحد، ك ٓب ٲبنعهما بنو تیم، ك كاف نوفل اشد قريش، فلذلك كاف ابو بكر ك 

شهود ٥بم با١بنة، ك احد اصحاب الشوری، ك ٓب يشهد بدرا ك ىو احد العشرة ا٤ب  .طلحة، يسمیاف القرينْب
النو كاف بالشاـ، فقدـ بعد رجوع رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم من بدر، فكلم رسوؿ ا صلی ا علیو 

ارسلو رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم ك معو  .كسلم ُب سهمو، فقاؿ لك سهمك، قاؿ اجرم؟ قاؿ ك اجرؾ
كشهد احدا كما بعدىا من ا٤بشاىد،  .طريق الشاـ يتجسساف االخبار، ٍب رجعا الی ا٤بدينةسعید بن زيد الی 

ك بايع بیعة الرضواف، ك ابلي يـو احد بالء عظیما، ككقی رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم بنفسو، ك اتقی عنو 
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٢برسة فقتلوه ك اخربة  ّبغ منر ا١بدافوؽ  اة صعدك البغاف ا یهتم حتاجاجح حینف شیئاو منلبوف يطاهم ا
ر ك ا٢بصا من مالنوف اـ امق ءالتاب ملنوف ك رك ا( بینر  ما)ك نزؿ بك  يخر التو ا ُبرة و كقصتو مشهورة مذ 

 علیجلب  ملذا 2628يسدعي  بن نلرٞباك ىو عبد ’’فتنة(  ـماا الن يليصك )ك یرج علا٣بو اخركج 
 2631بشر بننة انك یك قد صل 2630م١بوز ا بنا قاؿ، ك 2629ىل مصرا عنورضي ا تعالٰی ف ماعث
س الناب يلیصفرج ٱبف ماف عثاكة  ين٤بدا علی اىجمو  ا٤ب ءالؤ ف ىاك، ك  ايضاس النارج با٣بو اس ك كٔ حد ر ا

 بنمة مااابو هبم  یذو فصلئميو ة لصالاتطع يسرب ك ٓب ن٤با علیكقع  یفحصبوه حت مايو ، ٍب خرج  اشهرن 
 علی یارة فبقابشر ت بننة انكرة ك  ات يسعد بن نلرٞباهبم عبد  یعوه فصلمنف 2632یفحن بنسهل 

 ٍب.الا ُبلوقوع  اؼ ا٬ب ما یقلضاصلو ا)ك نتحرج(  2634‘‘ 2633ـاياعشرة  لكذ
 یطا ُبك ’’عة، ما١با یلتعط من یكلاو نككىة لر كف ماكف  اسق ك الفاة خلف لصالاف او مند اتفيسك 

 ُب، ك ي٤بتقاخلف  یصل منب اؿ ثو اينعة ك الما١باب الثو ا٧برز  وفكيك مبتدع اسق اخلف ف یلو صل
ة لصالاف يريا سف اليو بو اة ك یفبو حناف اكك   2636‘‘لبدعةاحب ابص ءاقتدالاه ر كي ٤2635ببسوطا

                                                                                                              
علی ظهره حتی  النبل بیده حتی شلت اصبعو، ك ضرب علی راسو، كٞبل رسوؿ ا صلی ا علیو كسلم

 [84: 3]اسد الغابة  .صعد الصخرة
عبد الرٞبن بن عيديس: ىو عبد الرٞبن بن عديس البلوم: كاف ٩بن بايع ٙبت الشجرة، قتل زمن معاكية ٔببل   2628

]معرفة  .سكن مصر كركی عنو ابو ثور الفهمي كتبیع ا٥بجرم .ا٣بلیل، قیل: انو كاف فیمن سار الی عثماف
 [ 1852: 4الصحابة اليب نعیم 

: 6، التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح 389: 2، االستذكار 323: 2شرح البخام البن بطاؿ انظر:   2629
540 

 167: 1كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب   2630
كنانة بن بشر: ىو كنانة بن بشر التجیيب؛ شهد مصر، ك قتل بفلسطْب سنة ست ك ثالثْب، ككاف ٩بن قتل   2631

، دار 486: 5ز الصحابة، اٞبد بن علي، ابو الفضل، ابن حجر، العسقال٘ب، ]االصابة ُب ٛبیی .عثماف
 ق [ 1415الكتب العلمیة، بّبكت، الطبعة االكلٰی 

ابو امامة بن سهل: ىو ابو امامة بن سهل بن حنیف انصارم اكسي، ك ا٠بو اسعد، ٠باه رسوؿ ا صلی   2632
توُب ابو امامة بن   .ه بكنیتو، ك دعا لو ك برؾ علیوا علیو كسلم باسم جده المو اسعد بن زرارة، ك كنا

 [ 16: 6]اسد الغابة  .سهل سنة مائة ك ىو ابن نیف ك تسعْب سنة
 541: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   2633
 231: 5عمدة القارم    2634
 [40: 1ىذا قوؿ ايب يوسف ]ا٤ببسوط للسرخسي   2635
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شهر ك ىو ا افصح ك فتحهالنوف ار سك’’٤بخنث( اجملهوؿ )ك اة یغ( بصيليصف ا٤ببتدع ، قولو )اخلف 
 ّبغ اف ك تصنع ك ىذلكت ّبغ منخلقو لو  لكذف ا احدٮباف: اك ىو نوع ءالنساخيليقيوي خيليقي  ملذا

، ك ث ر ك سكلا ْبفرؽ ب یل، ك ق2637مذمـو او ك ىذمنف ك تصنع لكت من لكذ وفكيف ا امیهنامذمـو
ك  2639ك ترٝبتو 2638دبره ُب یتيؤ  منلفتح اك ب ءالنساو بك تشبُّ  ر ك تثنٌ سُّ كت فیو منر سكلالفتح فبا
ك  2641بدعة ك جرحة مااهال ماه خلفهر كت یل، ك ق2640كؿالادكف  ٘بالثاة خلف لصالاه ر كت یلق
 شوكة فال اذ وفكيف اب’’ضركرة(  من الا، قولو )2642‘‘لفضلاىل ار یاختاك  ؿماكمة موضع  ماالا

  .2643‘‘عة بسببوما١باتعطل 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ینباب: يقوم عن يمین اإلمام، بحذائو سواء إذا كانا اثن
حدثنا سلیماف بن حرب، قاؿ: حدثنا شعبة، عن ا٢بكم، قاؿ: ٠بعت سعید بن جبّب، عن  - 697

ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: بت ُب بیت خالٍب میمونة " فصلى رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 
و، العشاء، ٍب جاء، فصلى أربع ركعات، ٍب ناـ، ٍب قاـ، فجئت، فقمت عن يساره فجعلِب عن ٲبین

ٍب خرج إٔب  -أك قاؿ: خطیطو  -فصلى ٟبس ركعات، ٍب صلى ركعتْب، ٍب ناـ حٌب ٠بعت غطیطو 
 الصالة "

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 بناك سلم ب یوعل ا یصلرسوؿ  فعلو  ماك ابنمذى اك ىذ يامستو  ماؿ ا٢با علی( نصب ءاقولو )سو 

 .عنهمارضي ا تعالٰی س اعب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
 232: 5عمدة القارم    2636
 78 :5الكواكب الدرام   2637
 190: 2فتح البارم البن حجر   2638
 اجړا  2639
قاؿ أبو عبد ا٤بلك أراد الزىرم الذم يؤتى ُب دبره كأما من يتكسر ُب كالمو كمشیو فال بأس بالصالة خلفو   2640

 [ 232: 5عمدة القارم ]
 [ 232: 5ىذا قوؿ الداكدم ]عمدة القارم   2641
 232: 5عمدة القارم    2642
 233: 5عمدة القارم    2643
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 التهماباب: إذا قام الرجل عن يسار اإلمام، فحولو اإلمام إلى يمینو، لم تفسد ص
حدثنا أٞبد، قاؿ: حدثنا ابن كىب، قاؿ: حدثنا عمرك، عن عبد ربو بن سعید، عن ٨برمة بن  - 698

سلیماف، عن كريب، مؤب ابن عباس، عن ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: ٭بت عند میمونة كالنيب 
خذ٘ب، فجعلِب فتوضأ، ٍب قاـ يصلي، فقمت على يساره، فأ»صلى ا علیو كسلم عندىا تلك اللیلة 

عن ٲبینو، فصلى ثالث عشرة ركعة، ٍب ناـ حٌب نفخ، ككاف إذا ناـ نفخ، ٍب أتاه ا٤بؤذف، فخرج، فصلى 
 قاؿ عمرك: فحدثت بو بكّبا، فقاؿ: حدثِب كريب بذلك« كٓب يتوضأ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ـماالار ايس عنلرجل اـ اق اذاب اب

 ة.لصالاح صالا فیوف ك ال یلنو عمل قل( الماهتقولو )ٓب تفسد صال
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 يؤم، ثم جاء قوم فأمهم باب إذا لم ينو اإلمام أن
حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل بن إبراىیم، عن أيوب، عن عبد ا بن سعید بن جبّب،  - 699

فقاـ النيب صلى ا علیو كسلم يصلي من اللیل، »عن أبیو، عن ابن عباس، قاؿ: بت عند خالٍب 
 «فقمت أصلي معو، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامِب عن ٲبینو

 باب إذا طول اإلمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى
أف معاذ بن »حدثنا مسلم بن إبراىیم، قاؿ: حدثنا شعبة، عن عمرك، عن جابر بن عبد ا:  - 700

 «جبل، كاف يصلي مع النيب صلى ا علیو كسلم، ٍب يرجع، فیـؤ قومو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 مهماقـو ف ءاـ ٍب جيؤ ف اـ ماالا مو ينٓب  اذاب اب
ب، ك البا يثؿ حديدبو ك اىو د ماكب  ا١بو اترؾ  افیه الة ٨بتلفئ٤بسانت اك اك ٤ب ك الاوز ٯبىل 
 يليصجبل  بنذ اف معاكقولو )لرجل، انصرؼ اف فیوو ك یبه عقر كيذ  يثنو قطعة حدابقتو للَبٝبة بامط
 ءاقتداصحة  علی يث٢بدا اهبذ يفعالشاستدؿ ا’’ـ قومو( یؤ فجع ير ك سلم ٍب  یوعل ا یصل لنيبامع 

تو نت صالاكلقـو فاـ يؤ لفرض ٍب اك سلم  یوعل ا یصل لنيبامع  یصل اذاف مع٤بتنفل الا٤بفَبض با
بوجوه:  يث٢بدا عن فیة٢بناب اجا٤بتنفل، ك اض ب٤بفَب ا ءاقتداع نك ٫بن ٭ب 2644‘‘اهتم فرضك صال نفال

سبق علمو  يتضيق لكذك سلم ك  یوعل ا یصل لنيبا منر اكنالاب ترؾ اب منج بو ا حتجالاف اكؿ الا
 اذن افلعل مع طِبامر با یةلناف ا ٘بالثاعلم، ك  الو هب وفكي ف الاتمل ٰب، ك اك سلم هب یوعل ا یصل

                                       
 239: 5عمدة القارم    2644
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ة ٍب لصالاؿ افعاو ك منة ءالقر التعلم سنة  ك سلم نفال یوعل ا یصل لنيباع م یصل عنورضي ا تعالٰی 
ك سلم، ك  یوعل ا یو صلمنمة قومو ماامور بمانو لظن بو الاىو  لكذلفرض ك اهبم  يلیصفقومو  ٌبيا
، ك 2645مایهس علايق ؿ ضركرة الاف حو كفت ءالقر اتوجد  ال ْبـ حسالالاكؿ ا ُبف اكنو  الث: الثا
 انو اكاهم  ال یلللاة ر ك مع قومو صالالنهاة ك سلم صال یوعل ا یصل لنيبامع  یصل اذاف معا’’ع: بالر ا
ك قد نسخت  ْبوبة مرتتك٤با يتصل ْبح ااهامس: ا٣با، ك 2646‘‘رالنهاة ضركف صالٰب ىل خدمة الا

ك  یوعل ا یصل لنيبامع  يليصف اك اذاف معادس: السا، ك 2647ْبـ مرتیو لا ُبة لصالا اتصلو  بقولو ال
دة ا٤بستقبل بل ىذه عا علیف اكدخوؿ   منتعلم  ماكدة مستمرة  ا٤بغرب ك ىذه لو عاة صال ماسلم 

ب ا١بو ا اتوىم، ك ىذ ماك حدة الاة ك دة لصالاعالا لیسف ءالعشاـ قومو یؤ فجع ير بة ٍب الصحار ثكا 
قومو  یلاذ ٍب رجع امعو مع یصلة فیلت لاذ ءالعشاك سلم  یوعل ا یصل لنيباخر ابع، ٍب تالر ا یلاقرب ا
 یوعل ا یصل لنيباعلم بو  مادتو فلانت عاك ماك  یةئرجل ك ىذه كقعة جز  یلبقرة فتنحامهم بسورة اف

هبذه  يفعالشاؿ ستدالاح يص یفكة فءالقر ا يللفرض ك تطو ادة اعاف: شیئالزجر اك سلم زجره ، ك علة 
 بنا يث: حداقلن ما علی یللدلاك ’’ اىر كناك سلم ك  یولع ا یصل لنيبازجره  للٍبا یةئ١بز اقعة الو ا

ت اذ ءالعشاك سلم  یوعل ا یصل لنيباخر ابر اج عنعمرك  عنف یافس عنو یحصح ُب 2648فاحب
 یلقـو تنحا منرجل  لكذ ایر  مالبقرة فلافتتح بسورة اف امنیؤ ٍب رجع فتقدـ ل ذامعو مع یة فصلیلل

 .2649‘‘يث٢بدار امره بسورة قصاف فیوكحده  یفصل
و مند ا٤بر اف اب: ا١بو ا ُب یل؟ ق2650ةلصالاهبم تلك  يلیصفصور من يةارك  ُب الف ٤با٨ب اف قلت: ىذاف
ك سلم  یوعل ا یصل لنيباة ة صاللكا ش علیبقومو  يليصذ اف معاك ما يللتطو ا ُب اصفته ُب یولتشبا

  .2651مر البا فیض منهم يف ّبخالاب ا١بو ا ا، ك ىذيللتطو ا ُب
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                       
 [237: 5]عمدة القارم  ىذا قوؿ ا٤بهلب   2645
 237: 5عمدة القارم    2646
 13270، رقم ا٢بديث: 333: 12ا٤بعجم الكبّب للطربا٘ب    2647
، رقم ا٢بديث: 339: 1، صحیح مسلم  2400، رقم ا٢بديث: 159: 6صحیح ابن حباف انظر:   2648

 599، رقم ا٢بديث: 163: 1، سنن ايب داكد  465
 236: 5عمدة القارم    2649
 465، رقم ا٢بديث: 340: 1صحیح مسلم   2650
 290: 2فیض البارم   2651
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حدثِب ٧بمد بن بشار، قاؿ: حدثنا غندر، قاؿ: حدثنا شعبة، عن عمرك، قاؿ: ٠بعت جابر  - 701
ٍب يرجع، فیـؤ قومو، فصلى  بن عبد ا، قاؿ: كاف معاذ بن جبل يصلي مع النيب صلى ا علیو كسلم،

العشاء، فقرأ بالبقرة، فانصرؼ الرجل، فكأف معاذا تناكؿ منو، فبلغ النيب صلى ا علیو كسلم فقاؿ: 
كأمره بسورتْب من أكسط ا٤بفصل،  -« فاتنا، فاتنا، فاتنا»أك قاؿ:  -ثالث مرار « فتاف، فتاف، فتاف»

 قاؿ عمرك: ال أحفظهما
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بو ا یرك  ماك 2652بعكبن   يبا بنىو حـز  یلق’’ك للعهد، اللجنس  فیوـ لالالرجل( انصرؼ اقولو )ف
ة بقومو صال يليصجبل ك ىو  بنذ اب ٗبععك يبا بنمر حـز  قاؿر البز امسنده ك  ُب يلسیالطاكد اد
 ُبٞبد ا یرك  ا٤ب  2654ـا٠بو حر ا یلك ق ،2653يث٢بداضح اة ك مع حـز نيلفتتح بسورة طو العتمة فا

ىو  یل، ق2655يث٢بدا٬بلة  يقيسف ا يريدـ ك ىو اـ قومو فدخل حر يؤ ذ اف معاك قاؿنس ا عنمسنده 
و يعیبك  ومن يصیب ماه اعنر ك مو ك٤بذ الرجل ا من ماو( منؿ اينذ اف معاك)ف 2656‘‘فاملح بنـ احر 
ك  یوعل ا یصلرسوؿ   ْبتال الرجل ك ا قاؿل معو فيصنو ٓب ا ایر  افق ٤بامننو اذ امع قاؿ ما’’

ف( اف فتاف فتا)فت 2657‘‘بواصحالرجل الرجل ك بلغو اة یبغ ُب لكذ قاؿذ اف معاكخربنو ك  سلم فال
 يدك تر ا اتناف فو كت يرنصبو بتقدلشك ك ا( باتناف اتناف اتناف قاؿك انت )ا ما٧بذكؼ  اخرب مبتد یدكا للت

                                       
ركی حديثو طالب بن حبیب، عن  .حـز بن ايب كعب: ىو حـز بن ايب كعب االنصارم السلمي، ا٤بد٘ب  2652

ركی لو  .٢بديثا ....عبد الرٞبن بن جابر بن عبد ا عنو: انو اتی معاذا ك ىو يصلي بقومو صالة العشاء
 [590: 5]هتذيب الكماؿ ُب ا٠باء الرجاؿ  .ابو داكد ىذا ا٢بديث الواحد

، رقم 411: 10، شرح مشكل االثار 791، رقم ا٢بديث: 210: 1نن ايب داكد انظر: س  2653
: 2فتح البارم البن حجر  ، 5274، رقم ا٢بديث: 166: 3، السنن الكربی للبیهقي 4217ا٢بديث:

193 
 [ 332: 1منقطع ]االحكاـ الوسطى  حكم ا٢بديث: 

ىو حراـ بن ملحاف بن خالد االنصارم النجارم، خاؿ انس بن مالك، شهد بدرا ك احدا  حراـ بن ملحاف:  2654
ركی ٜبامة بن عبد ا بن انس، اف حراـ بن ملحاف، ك ىو خاؿ انس، ٤با طعن يـو  .ك قتل يـو بئر معونة

 [712: 1]اسد الغابة  .و ك راسو، ك قاؿ: فزت كرب الكعبةبئر معونة اخذ من دمو، فنضحو علی كجه
 12247، رقم ا٢بديث: 272: 19،  11982، رقم ا٢بديث: 43: 19مسند اٞبد   2655

 [ 324: 10حكم ا٢بديث: صحیح ] أنیس السارم )ٚبريج أحاديث فتح البارم  
 238: 5عمدة القارم    2656
 238: 5عمدة القارم    2657
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 افتنو  ينلذاف ا﴿ یلاقولو تع ُب ماك٤بعذب  اتن ىو الفا مند ا٤بر ا،  ك اتناف فو كت ك الا اتناف فو كف تا
 ٤بفصل(اكسط ا منة، قولو )ءالقر ا يلمعذب بتطو  ايضاعذبوىم ك ىو  ما 2658﴾تامنؤ ٤باك  ْبمنؤ ٤با

لربكج، ات اذ ءمالسا یلات ا٢بجر اسورة  منلو او ك ط یلضحا یلارت و ك منك ىو ’’ یِبلعا ُبك  2659
 مرك  2662يبا٣بطا قاؿ، ك 2661ؽ منؿ الطو اكؿ ا یل، ك ق2660فالقر اخر ا یلا یلضحاك   منره اك قص

لفصوؿ، ك ارة ثك٤بفصل لا يك ٠ب یةثا١با مننو ا 2663ضیاع يضالقا ی٤برفوع، ك حكا يث٢بدا ُب اىذ
 الاو لشعبة ك يثؿ ٙبداح ُب لكذ( ك ماحفظها و )ال، قولیِبلعاـ الك ینتها 2664‘‘فیوسوخ ن٤بالقلة  یلق
، 2665اك ٫بوى علیالاسم ربك اك سبح  اىالشمس ك ضحاك  اقر اك عمر  عنف یاح بن یمسل يةارك  فيف

 انر كذ  ماك اعنه ابو اجا، ك اقلن ماكل  ٤بتنفا٤بفَبض با ءاقتداصحة  علی يث٢بدا اهبذ يفعالشاستدؿ اك 
 منىم ّب ك غ 2669رقطِبالداك  2668مك الطحاك  2667يفعالشاك  2666ؽالرز اه عبد ارك  ما انعلید ير  نكل

                                       
 10: 85سورة الربكج   2658
كىو عند ا٤بالكیة من )عبس( إٔب )الضحى( كعند الشافعیة كا٢بنابلة من )عم( إٔب )الضحى( كعند ا٢بنفیة   2659

، مكتبة 146: 2من )الربكج( إٔب )ٓب يكن( ]منار القارم شرح ٨بتصر صحیح البخارم، ٞبزه ٧بمد قاسم، 
 لطبعة [ـ بدكف ا 1990 .ق 1410دار البیاف، دمشق، ا١بمهورية العربیة السورية، 

قاؿ مشس الدين الربماكم: ا٤بفصل السيبيع األخّب من القرآف؛ لكثرة الفصوؿ الواقعة فیو بالتسمیة، فقیل: من   2660
ا٢بجرات، كقیل: من )القتاؿ(، كقیل: من )الفتح(، كقیل: من )ؽ(، كقیل غّب ذلك، فطوالو إٔب سورة )عم(، 

ساطو من )الصف( إٔب )االنشقاؽ(، كالقصار إٔب كأكساطو إٔب )الضحى(، كقیل: طوالو إٔب )الصف(، كأك 
 [39: 4األخّب. ]الالمع الصبیح 

 81: 5الكواكب الدرارم   2661
 506: 1اعالـ ا٢بديث:   2662
 198: 3اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم   2663
 238: 5عمدة القارم    2664
 6106، رقم ا٢بديث: 26: 8صحیح البخارم   2665
 2265م ا٢بديث: ، رق8: 2مصنف عبد الرزاؽ الصنعا٘ب   2666
 57: 1مسند الشافعي   2667
كقاؿ الطحاكم: أف ابن عیینة قد ركل ىذا ا٢بديث , عن عمرك بن دينار , كما ركاه ابن جريج , كجاء بو   2668

ىي لو تطوع , »تاما , كساقو أحسن من سیاؽ ابن جريج , غّب أنو ٓب يقل فیو , ىذا الذم قالو ابن جريج 
ذلك من قوؿ ابن جريج , كٯبوز أف يكوف من قوؿ عمرك بن دينار , كٯبوز  فیجوز أف يكوف« . ك٥بم فريضة

أف يكوف من قوؿ جابر. فمن أم ىؤالء الثالثة كاف القوؿ , فلیس فیو دلیل على حقیقة فعل معاذ أنو  
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ة ك ىو يضلو تطوع ك ٥بم فر  يد ىاب ز البا يثحد ُببر اج عنر ايند بنعمرك  عن يججر  بنا يقطر 
 عنوب اجا٤بتنفل، ك ا٤بفَبض با ءاقتداصحة   علیؿ يد افهذ یحلصحاؿ الو رجاك رج یحصح يثحد

ٞبد ضعف ىذه اـ ماالاف ا ارٞبو  یةیمت بنات اكلرب ابو ازعم ف افیه امو لكدة قد تياف ىذه ز اب’’ یِبلعا
 ُبمة اقد بنا قاؿحد، ك اولو يق ال ماالك يزيدة نییع بناف ف ٧بفوظة الو كت ف الا یخشا قاؿدة ك يالز ا
: ىذه 2670م١بوز ا بنا قاؿف، ك یافس قاؿ ما واليقف ك شعبة فلم اذاز  بنصور من يث٢بدا ی: ك رك ٤بغِبا
ر ك مع النهاة ك سلم صال یوعل ا یصل لنيبامع  يليصف اك اذاف معا ايضاك ’’ 2671‘‘صحال ت دةيالز ا

حد اكقت ك  ُب ال ْبكقت ُبذ اؿ معافلة ٕباة ك لو نيض٥بم فر  يقولو فه ُب مك الر اخرب اف یلللاة قومو صال
ـ امالا 2672فاحب بنا یحصح ُب ا، ك نستدؿ ٗبانعمل هب فال اهیفیتكنعلم   ال يةاكح يك لقوؿ ىا

لفرض ا من یدنالنفل اف لنفل الا ُب امضمون لیسلفرض اك  اداصحة ك فس منهايض یعنٗب مناض
 یوعل ا یصل لنيبامر اب نكٓب ت ااهال افیهحجة  ال 2673مك الطحا قاؿلفرض، ك النفل ا منضيت یفكف

 .یِبلعا منو لك اك ىذ 2674‘‘هير تقر  ك سلم ك ال
 اىذ ييل ملذاب البا يثحد ُب ماكك   ْبموما٤باؿ ا٢ب يةاة رعلصالا یففٚب يث٢بدا مند اتفيسك 

، 2675‘‘ةلصالا یففٚب ُبعذر  یالدنامور ا منجة ا٢باف ا فیوك ’’ ْبموما٤باؿ اح يةاو رعمنلم يعب البا
 لبقرة.القوؿ باز اعة ك جو ما١باب فیو يليص ملذا٤بسجد ا ُبفرد ن٤باة ز صالاجو  فیوك 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

                                                                                                              
كذلك , أـ ال , ألاهم ٓب ٰبكوا ذلك عن معاذ , إ٭با قالوا قوال , على أنو عندىم كذلك , كقد ٯبوز أف 

 [ 2360، رقم ا٢بديث: 409: 1ُب ا٢بقیقة ٖبالؼ ذلك. ]شرح معا٘ب االثار  يكوف
 1075، رقم ا٢بديث: 13: 2سنن الدارقطِب   2669

 [ 698: 2حكم ا٢بديث: صحیح ]خالصة األحكاـ  
 1292، رقم ا٢بديث: 37: 3كشف ا٤بشكل من حديث الصحیحْب   2670
 237: 5عمدة القارم    2671
  1672: ، رقم ا٢بديث560: 4، 1671م ا٢بديث: ، رق559: 4صحیح ابن حباف   2672

 :٦2بمع الزكائد كمنبع الفوائد ] ركاه أٞبد كالطربا٘ب ُب الكبّب، كرجالو موثقوف.حكم ا٢بديث: قاؿ ا٥بیثمي:  
2] 

 2360، رقم ا٢بديث: 409: 1شرح معا٘ب االثار   2673
 239: 5عمدة القارم    2674
 240: 5عمدة القارم    2675
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 باب تخفیف اإلمام في القیام، وإتمام الركوع والسجود
حدثنا أٞبد بن يونس، قاؿ: حدثنا زىّب، قاؿ: حدثنا إ٠باعیل، قاؿ: ٠بعت قیسا، قاؿ:  - 702

ا إ٘ب ألتأخر عن صالة الغداة من أجل فالف ٩با أخرب٘ب أبو مسعود، أف رجال، قاؿ: كا يا رسوؿ 
إف »يطیل بنا، فما رأيت رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب موعظة أشد غضبا منو يومئذ، ٍب قاؿ: 

 «منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فلیتجوز، فإف فیهم الضعیف كالكبّب كذا ا٢باجة
 باب: إذا صلى لنفسو فلیطول ما شاء

نا عبد ا بن يوسف، قاؿ: أخربنا مالك، عن أيب الزناد، عن األعرج، عن أيب ىريرة، أف حدث - 703
إذا صلى أحدكم للناس، فلیخفف، فإف منهم الضعیف كالسقیم »رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «كالكبّب، كإذا صلى أحدكم لنفسو فلیطوؿ ما شاء
 باب من شكا إمامو إذا طول

 «طولت بنا يا بِب»كقاؿ أبو أسید: 
704 -  ، حدثنا ٧بمد بن يوسف، حدثنا سفیاف، عن إ٠باعیل بن أيب خالد، عن قیس بن أيب حاـز

عن أيب مسعود، قاؿ: قاؿ رجل: يا رسوؿ ا إ٘ب ألتأخر عن الصالة ُب الفجر ٩با يطیل بنا فالف فیها، 
شد غضبا منو يومئذ، ٍب قاؿ: فغضب رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، ما رأيتو غضب ُب موضع كاف أ

 «يا أيها الناس، إف منكم منفرين، فمن أـ الناس فلیتجوز، فإف خلفو الضعیف كالكبّب كذا ا٢باجة»
حدثنا آدـ بن أيب إياس، قاؿ: حدثنا شعبة، قاؿ: حدثنا ٧بارب بن دثار، قاؿ: ٠بعت جابر  - 705

اللیل، فوافق معاذا يصلي، فَبؾ ناضحو بن عبد ا األنصارم، قاؿ: أقبل رجل بناضحْب كقد جنح 
فانطلق الرجل كبلغو أف معاذا ناؿ منو، فأتى النيب  -أك النساء  -كأقبل إٔب معاذ، فقرأ بسورة البقرة 

أك  -« يا معاذ، أفتاف أنت»صلى ا علیو كسلم، فشكا إلیو معاذا، فقاؿ النيب صلى ا علیو كسلم: 
یت بسبح اسم ربك، كالشمس كضحاىا، كاللیل إذا يغشى، فإنو فلوال صل»ثالث مرار:  -« أفاتن»

أحسب ىذا ُب ا٢بديث، قاؿ أبو عبد ا: كتابعو سعید بن « يصلي كراءؾ الكبّب كالضعیف كذك ا٢باجة
مسركؽ، كمسعر، كالشیبا٘ب، قاؿ عمرك، كعبید ا بن مقسم، كأبو الزبّب: عن جابر، قرأ معاذ ُب 

 األعمش، عن ٧بارب العشاء بالبقرة، كتابعو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ـیالقا ُبـ ماالا یففب ٚباب
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 2677بعك بن يبا یل، ك ق2676جبل بنذ اىو مع یلف( قجل فالا منىو ) منم يس( ٓب ف رجالاقولو )
 ُبلغضب اب اب ُبلعلم اب اتك ُب يث٢بدا یدة ك قد مضئاز  مامة لك( یصل ما مكياعلم )فا اك 

 ُبلسنة اف ا فیو( ك علیالاسم ربك اقبل بظلمة، قولو )بسبح ا ما( یلللا٤بوعظة، قولو )ك قد جنح ا
خر )ك ا یلا يليصنو اقولو ف یلارة اشا( اعلو شعبة )ىذاحسب( فا٤بفصل، قولو )اط اكساة ءاقر  ءالعشا
بعو اظو )ك تالفا یعٝب ُب ال يث٢بداصل ا ُب ءالؤ بعة ىابع شعبة ك متات ماْب( امسركؽ  بن یدبعو سعات
 بع شعبة.ات ماعمش( الا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 مالهاباب اإليجاز في الصالة وإك

حدثنا أبو معمر، قاؿ: حدثنا عبد الوارث، قاؿ: حدثنا عبد العزيز، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 706
 «كاف النيب صلى ا علیو كسلم يوجز الصالة كيكملها»

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ا٥بماكا ة ك لصالاز اٯبا ُبب اب
 .اقصهين ال ما( الهمكي)ك  انبهيط ال ماة( لصالاجز يو ) ااهاكر اؿ ماكا  ما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من أخف الصالة عند بكاء الصبي

حدثنا إبراىیم بن موسى، قاؿ: أخربنا الولید بن مسلم، قاؿ: حدثنا األكزاعي، عن ٰبٓب بن أيب   - 707
إ٘ب ألقـو ُب »كثّب، عن عبد ا بن أيب قتادة، عن أبیو أيب قتادة، عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

تابعو بشر « أشق على أمو الصالة أريد أف أطوؿ فیها، فأ٠بع بكاء الصيب، فأ٘بوز ُب صالٌب كراىیة أف
 بن بكر، كابن ا٤ببارؾ، كبقیة، عن األكزاعي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 لصيبا ءاكد بعنة لصالاخف ا منب اب

 اذاـ ماالاف ا علی يفعالشاستدؿ امتو ا علیك سلم  یوعل ا یؿ شفقتو صلماك علیلة دال فیوك ’’
وز ٯب فال یالدنامور ا ُبف انسالاجة ا٢ب افیه٢بذؼ از اج انو ٤بتظره الين يئا١باحس باف اعكا ف ر اك
،  2679ییلل يبا بن نلرٞبا٢بسن ك عبد اك  لشعيبا قاؿك بو  2678‘‘حقا ابل ىذ ادة ابعب افیهدة يالز ا

                                       
 204: 24م الكواكب الدرار   2676
    342: 1، فتح البارم البن حجر 1798، رقم ا٢بديث: 334: 3انظر: مسند ايب يعلی ا٤بوصلي   2677
 246: 5عمدة القارم    2678
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ز، ئاج ّبك ىو غ ا ّبدة لغاعب افیهف ز الئاج ّبدة فغيالز ا ماا، 2680فانقصلادة ك يالز ا ْبفرؽ ب یلك ق
ؽ اسحاٞبد ك ا قاؿ، ك 2681زئافج الاز ك ئاج ّبعرفو فغ اذا یل، ك قا ّبدة لغالعباف ترؾ النقصا ُبك 
ك  يعاكز الالك ك ماة ك یفبو حنا قاؿ، ك 2682فال الاتظر ك ينبو اصحا علیق يشف ٓب ابو ثور اك 

 عن ییلل يبا بناة ك یفحن ابالت اسف سيو بو ا قاؿ’’ .2683بواصحضرر ال فیوتظركف ين : اليفعالشا
ر اس مقداب ال یل، ك ق2684‘‘لشرؾا عِبي مایعظ امرن ا یوعل یخشاة یفبو حنا قاؿه، ك اىر كف لكذ
 منؼ اـ خماالاف اكف  اك  2686للغِب ال ّبلفقا يئاوز للجٯب یل، ك ق2685ْبتیحلتسباك اة یحلتسبا
صة فهو اخ يئا١بابو  يدر اف اكه ك ر كٗب لیسلتقرب  فابو  يدر اف ا یللدفع شره، ك ق زاج يئا١با
 بنبشر  يثحد مر البخاسند ا ركب بنمسلم بشر  بن یدلولابع ات ما( ركب بنبعو بشر ا)ت 2687كهر كم
 ما’’ ركب بنبشر  علیرؾ( عطف ا٤ببا بنالع ٜبو )ك ایطفل 2688جدا٤بسا یلا ءالنساب خركج اب ُب ركب
( یة)ك بق 2690‘‘نصر بن يدسو  عن 2689يئالنسا اىارؾ رك ا٤ببا بن اعبد  ايضامسلم  بن یدلولاع بات

  .يعالكلا یدلولا یةمسلم بق بن یدلولابع ات مارؾ ا٤ببا بنا علیعطف 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا خالد بن ٨بلد، قاؿ: حدثنا سلیماف بن بالؿ، قاؿ: حدثنا شريك بن عبد ا، قاؿ:  - 708
ما صلیت كراء إماـ قط أخف صالة، كال أًب من النيب صلى ا علیو »٠بعت أنس بن مالك، يقوؿ: 

 «كسلم كإف كاف لیسمع بكاء الصيب، فیخفف ٨بافة أف تفًب أمو

                                                                                                              
 336: 2شرح صحیح البخارم البن بطاؿ   2679
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 336: 2، شرح صحیح البخارم البن بطاؿ 574: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح  انظر:  2682
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 246: 5عمدة القارم    2684
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عبد ا، قاؿ: حدثنا يزيد بن زريع، قاؿ: حدثنا سعید، قاؿ: حدثنا قتادة، أف  حدثنا علي بن - 709
إ٘ب ألدخل ُب الصالة كأنا أريد إطالتها، »أنس بن مالك، حدثو أف النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 

 «فأ٠بع بكاء الصيب، فأ٘بوز ُب صالٌب ٩با أعلم من شدة كجد أمو من بكائو
ر، قاؿ: حدثنا ابن أيب عدم، عن سعید، عن قتادة، عن أنس بن مالك، حدثنا ٧بمد بن بشا - 710

إ٘ب ألدخل ُب الصالة، فأريد إطالتها، فأ٠بع بكاء الصيب، فأ٘بوز »عن النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
كقاؿ موسى، حدثنا أباف، حدثنا قتادة، حدثنا أنس، عن النيب « ٩با أعلم من شدة كجد أمو من بكائو

 علیو كسلم مثلوصلى ا 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 اهتصال عن يتلته ماف تفتًب( انو )ا ماف الشا ّبه ضمّب ٤بثقلة ك ضما منف( ٨بففة  اكف  اقولو )ك 
 ٢بزف.او( ك ىو ما شدة ك جد منو )ئاكبب اؿ قلبهاشتغال

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إذا صلى ثم أم قوما

حدثنا سلیماف بن حرب، كأبو النعماف، قاال: حدثنا ٞباد بن زيد، عن أيوب، عن عمرك بن  - 711
كاف معاذ يصلي مع النيب صلى ا علیو كسلم، ٍب يأٌب قومو، »عبد ا، قاؿ:  دينار، عن جابر بن

 «فیصلي هبم
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ماـ قو اٍب  یصل اذاب اب
 جة.اف للرجل حاكـ ك  ماالاطوؿ  اذاب اب ُبمو ماـ بتالكلا فیوك قد مر 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب من أسمع الناس تكبیر اإلمام

عن األسود،  حدثنا مسدد، قاؿ: حدثنا عبد ا بن داكد، قاؿ: حدثنا األعمش، عن إبراىیم، - 712
عن عائشة رضي ا عنها، قالت: ٤با مرض النيب صلى ا علیو كسلم مرضو الذم مات فیو أتاه بالؿ 

، قلت: إف أبا بكر رجل أسیف إف يقم مقامك يبكي، « مركا أبا بكر فلیصل»يوذنو بالصالة، فقاؿ: 
إنكن »اؿ ُب الثالثة أك الرابعة: ، فقلت: مثلو، فق« مركا أبا بكر فلیصل»فال يقدر على القراءة، فقاؿ: 

، فصلى كخرج النيب صلى ا علیو كسلم يهادل بْب رجلْب  « صواحب يوسف، مركا أبا بكر فلیصل
كأ٘ب أنظر إلیو ٱبط برجلیو األرض، فلما رآه أبو بكر ذىب يتأخر، فأشار إلیو أف صل، فتأخر أبو بكر 

 جنبو، كأبو بكر يسمع الناس التكبّب تابعو ٧باضر، رضي ا عنو، كقعد النيب صلى ا علیو كسلم إٔب
 عن األعمش
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ـماالا ّببكس تالنا٠بع ا منب اب

ف ا يض٤بر اب حد اب ُب یمستوفن  فیوـ الكلا ك سلم( قد مر یوعل ا یصل لنيبامرض  ات ٤بقالقولو )
 عة.ما١باهد يش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: الرجل يأتم باإلمام ويأتم الناس بالمأموم

 «يب كلیأًب بكم من بعدكم ائتموا»كيذكر عن النيب صلى ا علیو كسلم: 
حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ: حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن إبراىیم، عن األسود، عن  - 713

مركا أبا بكر »عائشة، قالت: ٤با ثقل رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم جاء بالؿ يوذنو بالصالة، فقاؿ: 
ل أسیف كإنو مٌب ما يقم مقامك ال يسمع ، فقلت: يا رسوؿ ا إف أبا بكر رج« أف يصلي بالناس

فقلت ٢بفصة: قوٕب لو: إف أبا بكر رجل « مركا أبا بكر يصلي بالناس»الناس، فلو أمرت عمر، فقاؿ: 
إنكن ألنًب صواحب يوسف، »أسیف، كإنو مٌب يقم مقامك ال يسمع الناس، فلو أمرت عمر، قاؿ: 

ة كجد رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم ُب نفسو فلما دخل ُب الصال« مركا أبا بكر أف يصلي بالناس
خفة، فقاـ يهادل بْب رجلْب، كرجاله ٱبطاف ُب األرض، حٌب دخل ا٤بسجد، فلما ٠بع أبو بكر حسو، 
ذىب أبو بكر يتأخر، فأكمأ إلیو رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فجاء رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم 

بو بكر يصلي قائما، ككاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي حٌب جلس عن يسار أيب بكر، فكاف أ
قاعدا، يقتدم أبو بكر بصالة رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم كالناس مقتدكف بصالة أيب بكر رضي ا 

 عنو
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ـ ك ماالاب متديق ملذالرجل ا مكف حیاب ُبب اب اىذ ما، مـوا٤باس بالناًب ياـ ك ماالاًب بيالرجل اب اب
، ك ا٤باس بالنا متديق ف رفع احـر بعد ا منف اب يفعالشامذىب  یلا مر البخا یلف ما اىذ منلم يعمـو
١بمهور، اعو منة ك عكلر ادرؾ تلك اع فقد و كلر ا منسهم كٔ ونو ر يل ينلذافع ير ع ك ٓب و كلر ا منسو اـ ر ماالا

( يب اتمو ئا١بمهور، قولو )الف مذىب اٱب ال ملذالوجو ا علیو یقٙبق ٌبیاب فسالبا يثحد مااك 
 ًب يبیاكؿ لالالصف اف ا عِبيًب ياعل اف من یم( بفتح ممكبعد  من مكًب بیاكؿ )ك لالاب للصف اخط
ك قد  لشعيباك  مر البخامذىب  علی اٍب ك ٍب، ىذ ٘بالثالث بالثاكؿ ك الالصف اًب بیال ٘بالثالصف اٍب 

عة ك ما١باهد يشف ا يض٤بر اب حد اب ُبك سلم  یوعل ا یه صلّب بكت ركب يبا یغتبل ُبلبحث ا امر ىذ
 یعن٤با وفكیة فلصالا ُبمة ماالاك  ءاقتدالا ُب ال ينلدا معلیت ُب ماا يث٢بدا اف ىذا١بمهور اد عنه اعنم
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 یالدناـ يااخر ا یلا اذكك ى مكبعوف بالتاتد یقك ل مِب ينلداـ اكحا اف تعلمو اب بة يبالصحا ايها اقتدك ا
ف تدكف هبم اليقاهم ا ال مكلافعاتدلوف بيس ما١بمهور اد عنه اعنم وفكیمة فماالاك  ءاقتدالا ُب مااك 

 .2691حداـ ك مااب الا وفكي ال ءاقتدالا
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: ىل يأخذ اإلمام إذا شك بقول الناس؟
حدثنا عبد ا بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أيب ٛبیمة السختیا٘ب، عن ٧بمد  - 714

م انصرؼ من اثنتْب، فقاؿ لو ذك الیدين: بن سّبين، عن أيب ىريرة: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسل
« أصدؽ ذك الیدين»أقصرت الصالة، أـ نسیت يا رسوؿ ا؟ فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

فقاؿ الناس: نعم، فقاـ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم، فصلى اثنتْب أخريْب، ٍب سلم، ٍب كرب، فسجد 
 مثل سجوده أك أطوؿ

لید، قاؿ: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراىیم، عن أيب سلمة بن عبد الرٞبن، عن حدثنا أبو الو  - 715
أيب ىريرة، قاؿ: " صلى النيب صلى ا علیو كسلم الظهر ركعتْب، فقیل: صلیت ركعتْب، فصلى ركعتْب، 

 ٍب سلم، ٍب سجد سجدتْب "
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 سالناشك بقوؿ  اذاـ ماالاخذ يال ب ىاب
 ْبلسجدتاكؿ انيت)مثل سجوده( ىو مصدر  يضماـ ك صدؽ استفه٥بمزة لالا( یدينلاصدؽ ذك  اقولو )

 مذخذ بقوؿ اك سلم شك ف یوعل ا ینو صلىرة الابقة ظا٤بطاف، ك السجدتاد ا٤بر اف ا ٌبیاس ماك
 .یدينلا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إذا بكى اإلمام في الصالة

كقاؿ عبد ا بن شداد، " ٠بعت نشیج عمر، كأنا ُب آخر الصفوؼ يقرأ: }إ٭با أشكو بثي كحز٘ب إٔب 
 ا{"

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ةلصالا ُبـ ماالا یبك اذاب اب

 منف اكف  اك  اطعهيقر ٓب الناك ا١بنة ا ركذ  منف اكف  او فئاكك باكىو ارتفع تا اذاة یفبو حنا قاؿك ’’
 لشعيبا قاؿ، ك مامفهو  ماالك وفكيف ا الاس بو اب ثور ال يباك  يفعالشا عن ك اة قطعهیبك مصاكجعو 

                                       
 234: 3شرح ايب داكد للعیِب   2691
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صوتو ك ٓب  ُبك تردد احلقو  ُب ءاكلباغص ب اذا يكا لبا نشجعمر( یج)نش 2692‘‘اىيعید يلنخعاك 
  .2693یجلنفخة فهو نشاك اصوت بد لكتحب  ين

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حدثنا إ٠باعیل، قاؿ: حدثنا مالك بن أنس، عن ىشاـ بن عركة، عن أبیو، عن عائشة أـ  - 716

قالت عائشة: « مركا أبا بكر يصلي بالناس»ا٤بؤمنْب: أف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم قاؿ ُب مرضو: 
مركا أبا بكر »قامك ٓب يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فلیصل، فقاؿ: قلت: إف أبا بكر إذا قاـ ُب م

قالت عائشة ٢بفصة: قوٕب لو: إف أبا بكر إذا قاـ ُب مقامك ٓب يسمع الناس من البكاء، « فلیصل للناس
مو إنكن ألنًب »فمر عمر فلیصل للناس، ففعلت حفصة، فقاؿ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم: 

 قالت حفصة لعائشة: ما كنت ألصیب منك خّبا« ا أبا بكر، فلیصل للناسصواحب يوسف، مرك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ر اظها ُب ایخبزل امعه منك  عائشةك سلم  یوعل ا یسف( شبو صليو حب انًب صو ال نكناقولو )
ـ ءاشيت الئل ایهبا عنمة ماالادت صرؼ ار ا اعنهرضي ا تعالٰی  عائشةف ر الئمالضا ُب ماؼ خال

ؿ ارفن قدر ٝبيعف ادت ار افة ك یالضاب ءالنساـى ار كا ظهرت ا یثح ایخمثل فعل زل اس بو، كىذالنا
، ك مر ا١با ّب٣با ُب اذك 2694اذراهيعـ  بل لسالا یوسف عليو عشق  ُب منهايل ـ فاللسالا یوسف عليو 
 من يث٢بدا اكقد مر ىذ نكحا٢بارة ثكتركف ك   ما علیىر التظا ُبسف يو حب انًب صو ا ماجملمع ا ُب
 مرة. ّبغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ة وبعدىاباب تسوية الصفوف عند اإلقام

 ، قاؿ: أخرب٘ب عمرك بن مرة، قاؿ:حدثنا أبو الولید ىشاـ بن عبد ا٤بلك، قاؿ: حدثنا شعبة - 717
 : قاؿ النيب صلى ا علیو كسلم:٠بعت سآب بن أيب ا١بعد، قاؿ: ٠بعت النعماف بن بشّب، يقوؿ

 «لتسوف صفوفكم، أك لیخالفن ا بْب كجوىكم»
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 لصفوؼا يةب تسو اب

                                       
 246: 5عمدة القارم   2692
 246: 5عمدة القارم   2693
 153: 2ر فتح البارم البن حج  2694
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حد ك سد ا٠بت ك  علی ْبمئالقاؿ اعتدا يةلتسو ا( مككجوى ْبب الفن ایخك لا  مكقولو )لتسوكف صفوف
 مكيتتسو  ماا، ينمر الاحد اع يقلة ا٧ب ال ما یةیقفصلة حقمن یةىذه قض .2695لصفا ُب ٕبا٣با
 علیلوجو اؿ اقباف اف 2696سدالتحاغض ك التباد بو ا٤بر ا یل، قمككجوى ْبب الفة اك ٨بالصفوؼ ا
، 2697رادبالا یلا اهيلٙبو  اد هبا٤بر ا یلغض، ك قالتبا علیلوجو تدؿ الوجو الفة ا٤بودة ك ٨باثر ا منلوجو ا

لعمل اجنس  من ءا١بز اخرة ك الا ُبك ا یالدنا ُب وفكيف اتمل ٰب اكىذ 2698صورة یلاصورة  ّبتغ یلك ق
  .لصورةا ُب الصف فتختلفو ا ُبختلفتم ا اذاف
 
 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
ن صهیب، عن أنس بن مالك: أف حدثنا أبو معمر، قاؿ حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز ب - 718

 «أقیموا الصفوؼ، فإ٘ب أراكم خلف ظهرم»النيب صلى ا علیو كسلم قاؿ: 
 باب إقبال اإلمام على الناس، عند تسوية الصفوف

حدثنا أٞبد ابن أيب رجاء، قاؿ: حدثنا معاكية بن عمرك، قاؿ: حدثنا زائدة بن قدامة، قاؿ:  - 719
س بن مالك، قاؿ: أقیمت الصالة فأقبل علینا رسوؿ ا صلى ا علیو حدثنا ٞبید الطويل، حدثنا أن

 «أقیموا صفوفكم، كتراصوا، فإ٘ب أراكم من كراء ظهرم»كسلم بوجهو، فقاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 منو مننع ما ك ال یةیقحق ْبلعا يةكٔ ر  يةكٔ لر اىذه  ءمالعلاٝبهور  قاؿ’’( مخلف ظهر  مكا ر ا ٘باقولو )ف
ه ءاكر  ْبدة خلقت لو عالعاخرؽ  یلسب علی اىذ یللقوؿ بو، ك قالشرع بو فوجب العقل  ك كرد اجهة 

ف اینفو عتك ْبف باكك سلم   یوعل ا ینو صلا 2701لتوارس ُب ٧2700بمد بنر اه ٨بتر كذ  2699بو یّب ف

                                       
 217: 1احكاـ االحكاـ   2695
 5:254عمدة القارم   2696
 207: 2فتح البارم البن حجر   2697
 346: 2، اكماؿ ا٤بعلم بفوائد مسلم  5:254، عمدة القارم  213: 3انظر: شرح ايب داكد للعیِب   2698
 594: 6التوضیح لشرح ا١بامع الصحیح   2699
د، الزاىدم، الغزمیِب، الشیخ العالمة ٪بم الدين، أبو الرجاء، لو ىو ٨بتار بن ٧بمود بن ٧بمم  :٨بتار بن ٧بممد  2700

التصانیف ا٤بشهورة ا٤بقبولة، منها: "شرح القدكرم"، ك"ا١بامع ُب ا٢بیض"، ك"الفرائض"، ك"زاد األئمة"، 
ىػ ]تاريخ  658ك"اجملتِب ُب األصوؿ"، ك"الصفوة ُب األصوؿ" تفقو علیو ك٠بع منو خلق كثّب توُب سنة 
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لصفوؼ ا يةك تسو  2702مكعلمال ٘با یعن٤با یلب، ك قیالثا ماجبهٰب ك ال ماصر هبيبف اكط فیا٣بامثل 
 منف اك ماة فرض ك لصالامة اقاف ال 2703حـز فرض بنا قاؿلك سنة، ك ماك  يفعالشاك  ادنعن
 .اصقو ك تال امو اتض ما( اصو ا)تر  2704‘‘لفرض فهو فرضا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب الصف األول

حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن ٠بي، عن أيب صاّب، عن أيب ىريرة، قاؿ: قاؿ النيب صلى  - 720
 ا علیو كسلم: " الشهداء: الغرؽ، كا٤بطعوف، كا٤ببطوف، كا٥بدـ "

يعلموف ما ُب التهجّب الستبقوا، كلو يعلموف ما ُب العتمة كالصبح، ألتوٮبا كلو  كلو»كقاؿ:  - 721
 «حبوا، كلو يعلموف ما ُب الصف ا٤بقدـ الستهموا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 كؿالالصف اب اب

د بو ا٤بر ا یل، ك ق2705اخرىاف اكة ك لو  لصالا یلاسبق  من یل، ك قاـ مطلقن ماالا ييل ماد بو ا٤بر ا یلق’’
كؿ ىو الا 2707ملنوك ا قاؿ، ك 2706اة ك ٫بوىمثل مقصور  ئخللو شيت ـ الاكؿ صف مسدكد خللو تا
ب فضل اب ُبعلق بو يت مامر مع  يث٢بدا اك ىذ 2709ما( ا، قولو )ك لو حبون 2708‘‘را٤بختا یحلصحا

                                                                                                              
، دار الكتب 370: 48الـ ك كفیات ا٤بشاىّب ك االعالـ، ٧بمد بن اٞبد، مشس الدين، الذىيب، االس

 ـ[ 1993 .ق  1413العريب، بّبكت، الطبعة الثانیة 
قاؿ حاجي خلیفة: "الرسالة الناصرية" للزاىدم، ا٤بتوُب سنة ٜباف كٟبسْب كستمائة، أك٥با: ا٢بمد  باعث   2701

ات الباىرة، إْب، ألفها لربكة خاف ا١بنكیزم، كرتبها على ثالث أبواب، األكؿ ُب الرسل كاألنبیاء با٤بعجز 
، الثا٘ب ُب ذكر ا٤بخالفْب لنبوتو كا١بواب عن -صلى ا علیو كسلم  -الداللة على حقیة رسالة الرسوؿ 

 [895: 1شبههم، الثالث ُب ا٤بناظرة بْب ا٤بسلمْب كالنصارل. ]كشف الظنوف 
 594: 6ا١بامع الصحیح التوضیح لشرح   2702
 372: 2الي باالثار   2703
 254: 5عمدة القارم    2704
 [208: 2، فتح البارم البن حجر255: 5ىذا قوؿ ابن عبد الرب ]عمدة القارم   2705
 232: 3شرح ايب داكد للعیِب   2706
 301: 4اجملموع شرح ا٤بهذب  ، 160: 4شرح النوكم علی مسلم انظر:   2707
 208: 2، فتح البارم البن حجر5:255انظر: عمدة القارم   2708
 خړپوسي  2709
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 ك ك الیلا احسن ا ماكحسن  اك ك یبتنس نص لع ك الاف فلتطاذالا ُبـ استفهالاب اب ُبك  ّبجلتها
  .لغفلةاتبغ 

 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب: إقامة الصف من تمام الصالة
نا عبد ا بن ٧بمد، قاؿ: حدثنا عبد الرزاؽ، قاؿ: أخربنا معمر، عن ٮباـ بن منبو، عن حدث - 722

أيب ىريرة، عن النيب صلى ا علیو كسلم أنو قاؿ: " إ٭با جعل اإلماـ لیؤًب بو، فال ٚبتلفوا علیو، فإذا 
فاسجدكا، كإذا صلى ركع، فاركعوا، كإذا قاؿ: ٠بع ا ٤بن ٞبده، فقولوا: ربنا لك ا٢بمد، كإذا سجد 

 جالسا، فصلوا جلوسا أٝبعوف، كأقیموا الصف ُب الصالة، فإف إقامة الصف من حسن الصالة "
حدثنا أبو الولید، قاؿ: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى ا علیو  - 723

 «سوكا صفوفكم، فإف تسوية الصفوؼ من إقامة الصالة»كسلم قاؿ: 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
حسن  من يث٢بدا ُبة، ك لصالاـ اٛبا منلَبٝبة ا ُب قاؿ’’ة( لصالاحسن  منلصف امة اقاف ا)قولو 

، 2711‘‘ةلصالاـ اٛب من 2710كداد يبا يةارك  ُبة ك لصالامة اقا منب البا ُبنس ا يثحد ُبة ك لصالا
 انفسه ُبف اكك لو   ا٥بماكك   احسنه منة بل ىو لصالاة یقحق ُب خالاد لیسلصف ا يةف تسو اعلم اف

  .ؿاقو الاؼ ختالا علیجبة اك ك اك مستحبة اسنة 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 باب إثم من لم يتم الصفوف
حدثنا معاذ بن أسد، قاؿ: أخربنا الفضل بن موسى، قاؿ: أخربنا سعید بن عبید الطائي، عن  - 724

بشّب بن يسار األنصارم، عن أنس بن مالك، أنو قدـ ا٤بدينة فقیل لو: ما أنكرت منا منذ يـو عهدت 
كقاؿ عقبة بن « ا أنكرت شیئا إال أنكم ال تقیموف الصفوؼم»رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم؟ قاؿ: 

 عبید: عن بشّب بن يسار، قدـ علینا أنس بن مالك ا٤بدينة هبذا
 باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف

 «رأيت الرجل منا يلزؽ كعبو بكعب صاحبو»كقاؿ النعماف بن بشّب: 

                                       
، كتاب الصالة، باب 324: 1، صحیح مسلم، 668، رقم ا٢بديث: 179: 1سنن ايب داكد انظر:   2710

 433تسوية الصفوؼ، رقم ا٢بديث: 
 256: 5عمدة القارم    2711
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ىّب، عن ٞبید، عن أنس بن مالك، عن النيب صلى ا حدثنا عمرك بن خالد، قاؿ: حدثنا ز  - 725
أقیموا صفوفكم، فإ٘ب أراكم من كراء ظهرم، ككاف أحدنا يلزؽ منكبو ٗبنكب »علیو كسلم قاؿ: 

 «صاحبو، كقدمو بقدمو
 باب: إذا قام الرجل عن يسار اإلمام، وحولو اإلمام، خلفو إلى يمینو تمت صالتو

: حدثنا داكد، عن عمرك بن دينار، عن كريب، مؤب ابن عباس، حدثنا قتیبة بن سعید، قاؿ - 726
صلیت مع النيب صلى ا علیو كسلم ذات لیلة، فقمت عن »عن ابن عباس رضي ا عنهما، قاؿ: 

يساره، فأخذ رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم برأسي من كرائي، فجعلِب عن ٲبینو، فصلى كرقد، فجاءه 
 «وضأا٤بؤذف، فقاـ كصلى كٓب يت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 .اىهن ٌبالامعلق عقبة  یوؿ عليد ماكبصرة   من ماة( ين٤بدانو قدـ ا)

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب: المرأة وحدىا تكون صفا

حدثنا عبد ا بن ٧بمد، قاؿ: حدثنا سفیاف، عن إسحاؽ، عن أنس بن مالك، قاؿ:  - 727
 «صلیت أنا كيتیم، ُب بیتنا خلف النيب صلى ا علیو كسلم، كأمي أـ سلیم خلفنا»

 باب میمنة المسجد واإلمام
حدثنا موسى، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، عن الشعيب، عن ابن عباس رضي ا  - 728

حٌب  -أك بعضدم  -قمت لیلة أصلي عن يسار النيب صلى ا علیو كسلم فأخذ بیدم »عنهما، قاؿ: 
 «أقامِب عن ٲبینو، كقاؿ بیده من كرائي

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ااهؿ الالرجاٚبتلط مع  ؿ ك الالرجاحدة تقف خلف انت ك اك اذا ما، اصفن  اف كحدىو كة تا٤بر اب اب

ة یلرس یلسهلة، ك ق ا٠بها( یمـ سلاضمرة )ك  يبا بنة ّب ( ىو ضمانیتب ُبم يتیم، قولو )ك اصف  كحدى
 .یةينضلة داطلحة ف يبازكجة  ایصلغماك ا ءایصلرماك اة یثك رم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب إذا كان بین اإلمام وبین القوم حائط أو سترة

يأًب باإلماـ كإف كاف بینهما طريق »٦بلز:  كقاؿ أبو« ال بأس أف تصلي كبینك كبینو اهر»كقاؿ ا٢بسن: 
 «أك جدار إذا ٠بع تكبّب اإلماـ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 ك سَبةاط ئالقـو حاـ ك ماالا ْببف اك اذاب اب



592 
 

ب  ا١بو ا ركيذ ٓب  افیهلة ٨بتلف ئ٤بسانت اك ا٤ب نكر لاثالاب ك البا ثي٢بد لكذر يض ب الا١بو اك ’’
ف عركة اكٓب ك  اك س ّبينس بناة ك ير ىر  يبانس ك ا عنقوؿ ن٤بالك ك ىو مامذىب  ابو ك ىذاىو د ماك

ف ا الا يو٘بز  ال اة رٞبو یفبو حنا قاؿ، ك يق٤بسجد طر ا ْبك ب اهینر باد ُبـ ك ىو ماالاة بصال يليص
و اهر( ین)ك ب یِبلعاو قال 2712‘‘شهباك  يعاكز الاك  یثللا قاؿ، ك بو يقلطر ا ُبلصفوؼ متصلة اف و كت

  .ّبلصغالنهر النهر ىو ا مند ا٤بر اف ا علیؿ يد اك ىذ ّباه یك ير ك 
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حدثنا ٧بمد بن سالـ، قاؿ: أخربنا عبدة، عن ٰبٓب بن سعید األنصارم، عن عمرة، عن  - 729
عائشة، قالت: كاف رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم يصلي من اللیل ُب حجرتو، كجدار ا٢بجرة قصّب، 

وا بذلك، فرأل الناس شخص النيب صلى ا علیو كسلم، فقاـ أناس يصلوف بصالتو، فأصبحوا فتحدث
حٌب إذا كاف بعد  -أك ثالثا  -فقاـ اللیلة الثانیة، فقاـ معو أناس يصلوف بصالتو، صنعوا ذلك لیلتْب 

إ٘ب »ذلك، جلس رسوؿ ا صلى ا علیو كسلم فلم ٱبرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقاؿ: 
 «خشیت أف تكتب علیكم صالة اللیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 یلا٤بوصوؼ افة اضاب ماا یكلالاز اجو  یةنالثاة یلللاـ افق یخر ا يةارك  ُبر ك ثكال ا ُب( یةنالثاة یلقولو )ل

ف ا) یةنالثاة الغداة یلل يْبلبصر امذىب  علی٤بوصوؼ ا يرك بتقدا فیْبو كلاىو مذىب  ماكلصفة  ا
 .ف تفرضا ماب( تكت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 باب صالة اللیل

حدثنا إبراىیم بن ا٤بنذر، قاؿ: حدثنا ابن أيب فديك، قاؿ: حدثنا ابن أيب ذئب، عن ا٤بقربم،  - 730
أف النيب صلى ا علیو كسلم كاف لو »سلمة بن عبد الرٞبن، عن عائشة رضي ا عنها، عن أيب 

 «حصّب، يبسطو بالنهار، كٰبتجره باللیل، فثاب إلیو ناس، فصلوا كراءه
 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

مة اقاف اة ّب لذخا ُبك ’’، اك ءاك ج اجتمعو ا ماب( ا٢بجرة )فثاعلو مثل ٯب ما( یلللاتجره بٰبقولو )ك 
 ٤2713ببسوطا ُب٤بسجد، ك اة یلفقد ترؾ فض یتلبا ُب یصل منك  يةافكلا علیعة سنة ما١باب يحك الَب ا
 قاؿة ك بو عكعشركف ر  ااهاٍب  یمىابر افع ك اسم ك نالقآب ك اعمر ك س بنا اٍب فعلهيا و الیتب ُبف اكف  ا

                                       
 262: 5عمدة القارم   2712
 145: 2ا٤ببسوط للسرخسي   2713
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ـو يقف اك يزيد بنسود الا عن یك حك ءمالعلاٝبهور  عن 2715يضالقاك نقلو  2714ٞبداك  يفعالشا
حتج بعمل الوتر ك ا ّبة غعكر  ْبثت ك بست ك ثالاٰبلك تسع ترك ماد عنتر بسبع، ك يؤ ة  ك عكر  ْبربعاب
عهد  علیوموف يق انو اك 2717يبالصحا يديز  بنب ئالسا عن 2716يقیهلباه ارك  ما انیلة، ك دلين٤بداىل ا

اهم ال ا٤بوطا ُبمثلو، ك  عنهمارضي ا تعالٰی  يف كعلماعهد عث علیك  ينبعشر  عنورضي ا تعالٰی عمر 
 .2718‘‘لوتراث ىو لثالا يقیهلبا قاؿة عكر  ينث كعشر ف عمر بثالماز  ُبوموف يق

******* 
*** 

* 
 لصبحامثل فلق  ءاكج الا ئش عنرب ٱبال ملذا٤بصدكؽ ادؽ الصا يعل ا يفصل

 

                                       
  70: 2االستذكار   2714
 89: 3ا٤بعلم بفوائد مسلم اكماؿ   2715
 698: 2السنن الكربی للبیهقي   2716

 [ 576: 1حكم ا٢بديث: قاؿ النوكم: ركاه البیهقي باسناد صحیح. ]خالصة االحكاـ  
السائب بن يزيد: ىو السائب بن يزيد الكندم ك يقاؿ ا٥بذٕب، يكنی ابا يزيد، حلیف بِب عبد مشس،    2717

توُب كىو بن اربع  .سنة اثنتْب ك ٜبانْب ك قیل ٜباف ك قیل احدی ك تسعْب٨بتلف ُب كفاتو ك سنو، فقیل توُب 
: 3]معرفة الصحابة اليب نعیم  .سكن ا٤بدينة .ك تسعْب، ك قیل كاف لو يـو حجة الوداع سبع سنْب

1376] 
 267: 5عمدة القارم    2718
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 خالصة البحث
 .ل باب ثالثة فصوؿ متوازیةكىذه اظتقالة مشتلمة علی ستسة أبواب كفی  

بدء اضتیض كمعنی اضتیض لغة كشرعا، كالدماء الثالثة  ركففی الفصل األكؿ من الباب األكؿ ذ 
اظتختصة بالنساء من اضتیض كاالستحاضة كالنفاس، كاختالؼ الفقهاء فی مدة اضتیض أقلها 

الـ علیها مع بیاف كر أدلة الفقهاء كالككألواف الدماء فی اضتیض كالطهر اظتتخلل، كذ ثرىا، ككأ
 كإلی ذل كاصتماع كما اـ اضتائض كاظتستحاضة كالنفساء من الصلٰوة كاظتباشرةكالراجح، كبنی أح

 .من التحقیق كالتخریج
رة كحبث عن ر إىالؿ اضتائض كالنفساء باضتج كالعمككفی الفصل الثانی من الباب األكؿ ذ 

للحائض  كذل طواؼ اإلفاضة كالوداع كغریكاـ اضتج كالعمرة  كصحتها كجوازىا، كبنی أح
 .كالنفساء مع التحقیق كالتخریج

معنی التیمم لغة كشرعا كاستشهد علیها نثرا كنظما،  رككفی الفصل الثالث من الباب األكؿ ذ 
برخصة التیمم من اهلل تعالٰی، كبنی تاب كالسنة كاإلرتاع، كختصیص ىذه األمة ككجوازىا بال

ر قصة مشركعیة التیمم كاختالؼ الفقهاء فی أف التیمم طهارة مطلقة أـ طهارة ضركریة، كذ 
 .مع التخریج كالتحقیق كاظتبیحة للتیمم كغریذل كاألمور

یفیة فرضیة الصلٰوة لیلة اإلسراء، كمعانی الصلٰوة لغة ك رككفی الفصل األكؿ من الباب الثانی ذ 
انا كالعرب، كبنی أف اإلسراء كاظتعراج ىل   كشرعا مع االستشهاد علیها باآلیات القرآنیة كأشعار

ر كمناما، كذ  مناما أك أحدقتا یقظة كاآلخر مناما أكفی لیلتنی یقظة أك فی لیلة كاحدة یقظة أك
 .مة فرضیة الصلٰوةكأحواؿ اصتنة كالسعری كح

م الصلٰوة فی ثوب عتا أعالـ أك مصلب أك فیو كر حككفی الفصل الثانی من الباب الثانی ذ 
م الصلٰوة علی اظتنرب كالسطوح كاطتشب كر حكم اضتریر كالصلٰوة فیها، كذ كتصاكیر، كبنی ح

 .مع التخریج كالتحقیق كما إلی ذلك كاضتصری، 
ر قبلة أىل اظتدینة كالشاـ كاظتشرؽ، كحبث عن علم ككفی الفصل الثالث من الباب الثانی ذ 

كعن طوؿ البلد كعرضها كشتت القبلة، كبنی اختالؼ الفقهاء فی استقباؿ القبلة بغائط اعتیئة 
  .مع التخریج كالتحقیق كم الصلٰوة إلی غری القبلة سهوا كما إلی ذلكأك بوؿ، كح

م ك، كبنی حكذل یفیة دخوؿ اظتسجد كالبیت كغریك رككفی الفصل األكؿ من الباب الثالث ذ 
م الصلٰوة علی اظتقربة مع بیاف ككىل یبنی فیو اظتساجد؟ كما ح ی اصتاىلیةكمشر  نبش قبور

اإلبل،  ؾم الصالة فی مرابض الغنم كمبار كر حكم بنی الفقهاء، كذ كاالختالؼ فی اضت
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م النـو للمرأة كالرجل كم اظتصلی الذی قّدامو تّنور أك نار، كحككمواضع اطتسف كالعذاب، كح
 .مع التخریج كالتحقیق كذل كغری فرفی اظتسجد، كالصالة عند القدـك من الس

نس كم طلب الدین كمالزمة الغرمی فی اظتسجد، ك كر حككفی الفصل الثانی من الباب الثالث ذ 
الغرمی كضرب اطتیمة للمریض فی  اظتساجد كالتقاط اطترؽ كالقذی كالعیداف، كربط األسری أك

مع  كذل ی اظتسجد كغریاظتسجد، كإدخاؿ البعری اظتسجد لعلة، كبنی حرمة جتارة اطتمر ف
 .التخریج كالتحقیق

ر اظتساجد التی علی طرؽ اظتدینة، كاظتواضع التی صلی ككفی الفصل الثالث من الباب الثالث ذ 
اظتناسب بنی اظتصلی  میة القدركاـ سرتة اظتصلی، ك كفیها النبی صلی اهلل علیو كسلم، كأح

كالرحل كالسریر ، كالصالة  كالراحلة كالبعری م الصالة إلی اضتربة كالعنزة كاألسطوانةككالسرتة، كح
 .مع التخریج كالتحقیق كذل بنی السواری فی غری رتاعة، كغری

كفی الفصل األكؿ من الباب الرابع بیاف مواقیت الصالة كفضلها، كالبیعة علی إقامة الصالة، 
ی شدة اضتّر م اإلبراد بالصالة فكم ضیاع الصالة عن كقتها، كحكفراف الصالة للخطایا، كحكك 

مع التخریج  كذل إلی العصر، كغری ، كإبراد الظهر فی السفر، كتأخری الظهركمة ذلككح
 .كالتحقیق

عة من العصرقبل اظتغرب، كر  ؾالعصر، كإدرا ؾكفی الفصل الثانی من الباب الرابع بیاف إمث من تر 
النـو قبل العشاء راىة كرا لعشاء كالعتمة، ككقت العشاء عند اجتماع الناس أكتأخریىم، ك ككذ 

 .مع التخریج كالتحقیق كذل كغری
كفی الفصل الثالث من الباب الرابع بیاف كقت العشاء إلی نصف اللیل، كفضیلة صالة الفجر، 

م الفوائت كحتی ترتفع الشمس، كح عة، كالصالة بعدا لفجركمن الفجر ر  ؾم من أدر ككح
م من ككاألذاف بعد ذىاب الوقت، كحری بالصالة فی یـو غیم، ككؿتوىا بعد العصر، كالتب

 كراىة السمر بعد العشاء كغریذلكم الرتتیب فی قضاء الفوائت، ك كر، كحكنسی الصالة إذا ذ 
 .مع التخریج كالتحقیق

یفیة مشركعیة كبدء األذاف كمعناه لغة كشرعا، ك  رككفی الفصل األكؿ من الباب اطتامس ذ 
ادی، كفضیلة رفع الصوت بالنداء كحقن الدماء م األذاف مثنی مثنی كاإلقامة فر كاألذاف، كح

م بنی كباألذاف، كما ذا یقاؿ عند شتاع اظتنادی، كالدعاء عند النداء، كاالستهاـ فی األذاف، ك 
م الصالة فی كانوا رتاعة، كحكم األذاف كاإلقامة للمسافر إذا  كاألذاف كاإلقامة من الوقت، كح

 .مع التخریج كالتحقیق كذل ریالرحاؿ فی اللیلة الباردة أك اظتطریة، كغ
ر فضیلة صالة اصتماعة، كفضل صالة الفجر جبماعة، ككفی الفصل الثانی من الباب اطتامس ذ 

كفضل التهجری إلی الظهر، كفضل العشاء جبماعة، كفضل من جلس فی اظتسجد ینتظر 
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اظتریض  توبة، كحدكم الصالة بعد إقامة اظتكالصالة، كفضل من غدا إلی اظتسجد كمن راح، كح
مع التخریج  كأف یشهد اصتماعة، كالرخصة فی اظتطر كالعلة أف یصلی فی رحلو، كغری ذل

 .كالتحقیق
رب عند االستواء فی كر من أحق باإلمامة، كتقدمی األككفی الفصل الثالث من الباب اطتامس ذ 

العبد  م إمامةكم من رفع رأسو قبل اإلماـ، كحكم متابعة اظتأمـو لإلماـ، كحكالقراءة، كح
 .مع التخریج كالتحقیق ككاظتولی كغری ذل
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 نتائج البحث

البحث كالتحقیق علی "غنیة القاری شرح صحیح البخاری" كقفت علی أف الشیخ ػتمد  بعد
لها خصوصا فی كعبداطتالق الباجوری رزتو اهلل عامل متبحر لو ید طولی فی العلـو كالفنوف  

من  ركاضتدیث، كىذه الشرح شاىدة علی رسوخو فی علم اضتدیث ككفور عنایتو بو، فلنذ علم 
 خصائص ىذه الشرح كمیزاتو كالنتائج اظتستفادة من البحث كالتحقیق فیمایلی:

 أف الشیخ ػتمد عبداطتالق رزتو اهلل یستمّد باآلیات القرآنیة فی توضیح الركایات ۔1
 قتضی كیستشهد علیها نثرا كنظمایبنی اظتعانی اللغویة حسب اظت ۔2
 ة، كأقواؿ الصحابة كالتابعنی كیشرح األحادیث بالقرآف، كاألحادیث اظتبار  ۔3
 ر اظتباحث الفقهیة كأدلة الفقهاء رزتهم اهلل كیرجح اظتذىب اضتنفیكیذ  ۔4
 یرّد علی الفرؽ الضالة كاظتبتدعة ۔5
 یطبق بنی الركایات اظتتعارضة، كیرّجح، كیصحح ۔6
 ّل قوؿ إلی قائلوكاألقواؿ اظتختلفة مع عزك   ركذ  ی ۔7
ب الدراری، كوا كیستمّد من شركح اظتتقدمنی كخاصة من فتح الباری، كعمدة القاری، كال ۔8

 كالقسطالنی، كشرح ابن البطاؿ، كاظتنهاج علی صحیح مسلم ابن اضتجاج
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 التوصیات
 بناء علی ماتقّدـ فإف الباحث یوصی مبا یلی:

 ّملوا الدراسة كالتحقیق لغنیة القاری شرح صحیح البخاریكإلی الباحثنی أف ی ي أكص .1
 أف یبحثوا اصتانب اللغوی عتذا الشرح القّیم .2
 أف یبحثوا مستدالت اظتذىب اضتنفی فی ضوء غنیة القاری شرح صحیح البخاری .3
 اظتخطوط بزّی النشر كالطباعة ہأف تتزیّن ىذ .4
 للمخطوطات األخریالبّد من الفحص كالتفتیش  .5
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 ةارس الفنیهالف

    

 

 الفهرس لالیات القرانیة .1

 الفهرس لالحادیث النبویة .2

 الفهرس لالعالـ .3

 اظتصادر كاظتراجع .4
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 يات القرانیةالفهرس لأل 

 رقم
 العدد

 رقم الصفحة السورة االية  

1.  
ىو أذل فاعتزلوا  كیسألونك عن احملیض قل

 كلتب اظتتطهرین -إىل قولو  -النساء يف احملیض
 222: 2سورة البقرة 

8 

2.  
 68: 2سورة البقرة  عواف بنی ذلك

14 

3.  
 79: 56سورة الواقعة  ال نتسو اال اظتطهركف

17  

4.  
  33: 33سورة االحزاب  نككقرف يف بیوت

32 

5.  
 121: 6سورة االنعاـ  ر اسم اهللكلوا ؽتا مل یذ ككال تا 

36 

6.  
 3: 21سورة االنبیاء  ك اسركا النجوی الذین ظلموا

60 

7.  
 12: 60سورة اظتمتحنة  اذا جاءؾ اظتٔومنات

64 

8.  
 30: 12سورة یوسف  كقاؿ نسوة

64 

9.  
 3: 21سورة االنبیاء  ك اسركا النجوی الذین ظلموا

70 

11.  
،  43: 4سورة النساء  فتیمموا صعیدا طیبا

 6: 5سورة اظتائدة 
91 

11.  
،  43: 4سورة النساء  نتم مرضی اكعلی سفر  ككاف  

 6: 5سورة اظتائدة 
93 

12.  
 78: 22سورة اضتج  م يف الدین من حرجككما جعل علی

93 

13.  
 6: 5سورة اظتائدة ركفكم تشكلعل

98 

14.  
 28: 34سورة سبا  افة للناسككما ارسلناؾ اال  

112 

15.  
 58: 7ورة االعراؼ س ك البلد الطیب مترج نباتو باذف ربو

113 

16.  
 68: 55سورة الرزتن  فیهما فاكهة كـتل ك رماف

113 
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17.  
اف الذین امنوا ك الذین ىادكا ك النصاری ك 

 الصابئنی
 62: 2سورة البقرة 

128 

18.  
 29: 4سورة النساء  م رحیماكاف بكم اف اهلل  ككال تقتلوا انفس

129 

19.  
اف اهلل یايت بالشمس من اظتشرؽ فات هبا من 

 فركاظتغرب فبهت الذم  
 258: 2البقرة  سورة

131 

21.  
 103: 9سورة التوبة  ك صل علیهم

138 

21.  
 56: 33سورة االحزاب  تو یصلوف علی النيبكاف اهلل ك مالئ

138 

22.  
: 17ورة بين اسرائیل س كال جتهر بصالتك

110 
138 

23.  
 157: 2سورة البقرة  اكلئك علیهم صلوات من رهبم

138 

24.  
 3: 2البقرة سورة  یٔومنوف بالغیب ك یقیموف الصالة

139 

25.  
سبحاف الذم اسری بعبده لیال من اظتسجد 

 اضتراـ الی اظتسجد االقصی
 1: 17ورة بين اسرائیل س

139 

26.  
 144: 2سورة البقرة  م شطرهكفولوا كجوى

146 

27.  
 17: 90سورة البلد  اف من الذین امنواكمث  

148 

28.  
 41: 3سورة اؿ عمراف  اركك سبح بالعشي ك االب

149 

29.  
 101: 4سورة النساء  فركاكم الذین  كاف یفتناف خفتم 

151 

31.  
 21: 33سورة االحزاب  م يف رسوؿ اهلل اسوة حسنةكاف لكلقد  

152 

31.  
 101: 4سورة النساء  م جناح اف تقصركا من الصالةكفلیس علی

153 

32.  
 31: 7سورة االعراؼ  ل مسجد  كم عند  كخذكا زینت

154 

33.  
 لتسبهم اصتاىل اغنیاء من التعفف تعرفهم

 بسیماىم ال یسالوف الناس اضتافنا
 273: 2سورة البقرة 

158 

34.  
 3: 9سورة التوبة ك اذاف من اهلل ك رسولو الی الناس یـو اضتج 

171 
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 ربكاال 

35.  
 95: 4سورة النساء  ال یستوم القاعدكف من اظتٔومننی
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 267 ذب ػ انا ابن عبد اظتطلبكانا النيب ال    .62
مث قنع صلی اهلل علیو ك سلم راسو ك اسرع السری حتی اجاز   .63

 الوادم
272 

لو ادرؾ رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم ما احدث النساء   .64
 ما منعت نساء بين اسرائیلكظتنعهن اظتساجد  

276 

 287 ال عنی رات ك ال اذف شتعت ك ال خطر علی قلب بشر  .65
مث التفت الی ايب ىریرة فقاؿ انشدؾ باهلل ىل شتعت النيب   .66

 صلی اهلل علیو ك سلم
288 

 289 یریو خری من اف نتتلئ شعرنام قیحا كالف نتتلئ جوؼ احد   .67
 291 فاقدركا قدر اصتاریة اضتدیثیة السن اضتریصة علی اللهو  .68
 293 تابتها ك علیها ستس اكاؽكاف بریرة دخلت علیها تستعینها يف    .69
اال تری انو صلی اهلل علیو ك سلم صعد اظتنرب ك خطب ك قاؿ   .70

 ما باؿ رجاؿ
295 

من النساء اال  مرمی بنت مل كثری ك مل یكمل من الرجاؿ  ك  .71
 عمراف ك اسیة امراة فرعوف

308 

لموف من غری كم من بين اسرائیل رجاؿ یكاف فیمن قبلكقد    .72
 ونوا انبیاء فاف یك يف اميت منهم احد فعمركاف ی

308 

بینما رجل یسوؽ البقرة قد زتل علیها اذ التفتت البقرة الیو  ك   .73
 قالت اين مل اخلق عتذا

308 

 323 االرض مسجدا ك طهوراجعلت يل   .74
نُت اسلم علی النيب صلی اهلل علیو ك سلم ك ىو يف الصالة ك  .75

 فرید علي
331 

اف رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم یصلي ك انا معرتضة بنی ك  .76
 اعرتاض اصتنازةكیدیو  

345 

كه تقطعت اكصالو قبل اف اف رجال ضخما فلما جر  كفانو    .77
 یلقی يف البئر

364 

رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم عن الظركؼ فقالت هنی   .78
 االنصار انو ال بد لنا منها قاؿ فال اذنا

373 
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 406 مكاف اظتالئكة یتعاقبوف فی  .79
 438 اف ینصرؼ حنی یعرؼ الرجل جلیسوكانو    .80
ت اظتٔوذف كاف رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم اذا سك  .81

 خفیفتنیعتنی كع ر كباالكلی من صالة الفجر قاـ فر 
439 

 439 قتا صالتاف حتوالف عن كقتهما  .82
اف النيب صلی اهلل علیو ك سلم یصلي الصبح ك احدنا یعرؼ ك  .83

 جلیسو
440 

ن رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم یدعهما سرا ك  كعتاف مل یكر   .84
 عتاف بعد العصركعتاف قبل صالة الصبح ك ر كعالنیة ر 

444 

 446 ینهی عنها مث رایتو یصلیهماشتعت النيب صلی اهلل علیو ك سلم   .85
اف اظتٔوذف اذا اذف قاـ ناس من اصحاب رسوؿ هلل كانو    .86

 یبتدركف السوارم
446 

ا منكال نتنعن احد   .87 م اذاف بالؿ من سحوره فاف كم اك احدن
 یٔوذف بلیل

489 

ن النيب صلی اهلل علیو ك سلم علی شئ من النوافل اشد ك یمل  .88
ا منو علی ر   عيت الفجركتعاىدن

527 

اف یقعد يف الثالثة كاف یفعل شیئا مل ارىم یفعلونو  كقاؿ ایوب    .89
  اك الرابعة

542 

رب كاف رسوؿ هلل صلی اهلل علیو ك سلم اذا قاـ الی الصالة یك  .90
 حنی یقـو

560 

 579 اقرا ك الشمس ك ضحاىا ك سبح اسم ربك االعلی ك ؿتوىا  .91
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 عالملألالفهرس 
 

رقم 
 العدد

 رقم الصفحة األعالم

1.  
 ابن ايب حاـز

112 

2.  
 ابن ايب شیبة

16 

3.  
 ابن ايب لیلى

112 

4.  
 بن ايب ؾتیحا

128 

5.  
 ابن االثری

419 

6.  
 ابن االنبارم

413 

7.  
 ابن التنی

95 

8.  
 ابن اصتوزم

413 

9.  
 ابن اضتاجب

63 

11.  
 ابن الرفعة

261 

11.  
 ابن الزبری

42 

12.  
 یتكابن الس

161 

13.  
 الصالحابن 

343 

14.  
 ابن العريب

97 

15.  
 بن القاسما

115 

16.  
 ابن القطاف

155 

17.  
 ابن اظتنذر

27 

18.  
 ابن اظتنری

412 
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19.  
 ابن اعتماـ

343 

21.  
 تـوكابن اـ م

519 

21.  
 ابن بزیزة

385 

22.  
 ابن بطاؿ

58 

23.  
 ابن حجر

38 

24.  
 ابن حـز

117 

25.  
 بن خزنتةا

417 

26.  
 ابن دقیق العید

67 

27.  
 ابن سلمة

15 

28.  
 ابن سریین

41 

29.  
 ابن عباس

27 

31.  
 ابن عبد الرب

61 

31.  
 ابن علیة

41 

32.  
 ابن قدامة

398 

33.  
 ابن قرقوؿ

425 

34.  
 ابن مسعود

74 

35.  
 ابو اضتسنات عبد اضتي

8 

36.  
 ابو الدحداح

9 

37.  
 ابو الدرداء

76 

38.  
 ابو العالیة

128 

39.  
 )الرافعي( ابو القاسم

261 

41.  
 ابو القاسم )ابن القطاع(

266 
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41.  
 ابو الوقت

12 

42.  
 ابو ىریرة

168 

43.  
 ابو الیسر

376 

44.  
 ، الباىليابو امامة

5 

45.  
 ابو امامة بن سهل

574 

46.  
 ابو ایوب

264 

47.  
 ابو برزة

438 

48.  
 ر االثـركابو ب

388 

49.  
 ابو بكر اضتمیدم

98 

51.  
 ر الصدیقكابو ب

171 

51.  
 ر بن ايب شیبةكابو ب

16 

52.  
 ابو ثور

27 

53.  
 ابو جعفر اظتنصور

146 

54.  
 ابو جعفر النحاس

146 

55.  
 ابو حنیفة

31 

56.  
 ابو داكد

38 

57.  
 ابو ذر

12 

58.  
 ابو ربیعو

41 

59.  
 ابو رزین

16 

61.  
 ابو زید الدبوسي

413 

61.  
 ابو سعید اطتدری

6 

62.  
 ابو سفیاف

36 
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63.  
 ابو سلمة

41 

64.  
 ابو طلحة

27 

65.  
 القاسم بن سالـ ابو عبید

57 

66.  
 رمكابو عبید الب

95 

67.  
 ابو علي الطوسي

23 

68.  
 ابو عوانة

39 

69.  
 ابو قتادة

455 

71.  
 ابو قالبة

511 

71.  
 ابو غتلز

322 

72.  
 ابو ػتذكرة

472 

73.  
 ابو موسی االشعرم

66 

74.  
 ابو نعیم

143 

75.  
 ابو ىریرة

168 

76.  
 ابو كائل

16 

77.  
 ابو یوسف

5 

78.  
 ذر ابو

144 

79.  
 علي القالی ابو

31 

81.  
 عبكايب بن  

416 

81.  
 )االماـ( ازتد

24 

82.  
 األخفش

271 

83.  
 االزىرم

351 

84.  
 اسامة

531 
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85.  
 (ابن راىویو) اسحاؽ

24 

86.  
 البسيتاسحاؽ 

99 

87.  
 اسد بن عمرك

428 

88.  
 اسعد بن زرارة

265 

89.  
 اشتاء

43 

91.  
 االسود

92 

91.  
 اسید بن حضری

9 

92.  
 اشهب

511 

93.  
 اصبغ

26 

94.  
 األصمعي

31 

95.  
 االعمش

131 

96.  
 اـ حبیبة

84 

97.  
 اـ ركماف

463 

98.  
 اـ سعد

62 

99.  
 اـ سلمة

445 

111.  
 اـ عطیة

77 

111.  
 اـ ىانئ

142 

112.  
 السرقسطيالقاسم بن ثابت ءاالماـ ابو ػتمد

184 

113.  
 انس

7 

114.  
 االكزاعي

24 

115.  
 الباجي

355 

116.  
 البخارم

35 
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117.  
 بدیل بن میسرة

458 

118.  
 البغوم

343 

119.  
 ر اظتزينكب

39 

111.  
 )ابو عبید( رمكالبر 

426 

111.  
 بالؿ بن رباح

165 

112.  
 البیضاكم

389 

113.  
 البیهقي

113 

114.  
 الرتمذم

38 

115.  
 التمرتاشي

117 

116.  
 التوربشيت

419 

117.  
 ثعلب

178 

118.  
 الثورم

26 

119.  
 جابر

56 

121.  
 جابر بن زید

57 

121.  
 )البجلي( جریر

414 

122.  
 اصتصاص

146 

123.  
 مكاضتا 

77 

124.  
 بن یوسف اضتجاج

379 

125.  
 حذیفة

375 

126.  
 حراـ بن ملحاف

578 

127.  
 عبكحـز بن ايب  

578 

128.  
 البصرم اضتسن

23 
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129.  
 اضتسن بن حي

316 

131.  
 اضتسن بن زیاد

92 

131.  
 حفصة

71 

132.  
 مكاضت

26 

133.  
 حلیمة

142 

134.  
 بن زید زتاد

58 

135.  
 بن ايب سفیافزتاد 

39 

136.  
 زتید االعرج

433 

137.  
 زتید بن عبد الرزتن

443 

138.  
 خباب

388 

139.  
 اطتطايب

111 

141.  
 اطتلیل

421 

141.  
 الدار قطنی

17 

142.  
 الدارمي

35 

143.  
 بن نصری داكد

27 

144.  
 داكد بن علي

118 

145.  
 الداكدم

99 

146.  
 الذىبی

62 

147.  
 الرازم

428 

148.  
 الرافعي

261 

149.  
 ربیعة

78 

151.  
 الزبری بن العواـ

573 
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151.  
 الزجاج

414 

152.  
 زفر

115 

153.  
 الزؼتشرم

44 

154.  
 الزىرم

41 

155.  
 زید بن ثابت

62 

156.  
 بن عبد اهلل بن عمر سامل

114 

157.  
 سامل بن ايب اصتعد

458 

158.  
 السائب بن یزید

593 

159.  
 سحنوف

118 

161.  
 سعد بن ايب كقاص

446 

161.  
 سعید بن اظتسیب

25 

162.  
 سعید بن جبری

39 

163.  
 السفاقسي

97 

164.  
 سفیاف بن سعید

117 

165.  
 سفیاف بن عیینة

343 

166.  
 )الفارسي( سلماف

458 

167.  
 وعكسلمة بن اال 

155 

168.  
 بن صرد سلیماف

485 

169.  
 سلیماف بن یسار

26 

171.  
 شترة بن جندب

443 

171.  
 السندم

456 

172.  
 السهیلي

142 
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173.  
 سیبویو

31 

174.  
 السیوطي

111 

175.  
 الشافعي

5 

176.  
 شریح

25 

177.  
 بن اضتجاج شعبة

433 

178.  
 الشعيب

26 

179.  
 الشیباين

179 

181.  
 صفیة

82 

181.  
 الصناحبي

444 

182.  
 طاؤس

25 

183.  
 الطرباين

122 

184.  
 الطربم

111 

185.  
 الطحاكم

21 

186.  
 طلحة بن عبید اهلل

573 

187.  
 عائشة

11 

188.  
 عباد بن بشر

9 

189.  
 العباس

143 

191.  
 بن ايب بكر عبد الرزتن

463 

191.  
 عبد الرزتن بن ُعدیس

574 

192.  
 عبد الرزتن بن عوؼ

447 

193.  
 عبد اهلل اظتزين

419 

194.  
 عبد اهلل بن الزبری

42 
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195.  
 اظتبارؾعبد اهلل بن 

415 

196.  
 عبد اهلل بن زید

471 

197.  
 عبد اهلل بن سرجس

528 

198.  
 عبد اهلل بن عمر

41 

199.  
 عبد اهلل بن عمرك

444 

211.  
 مسعودءعبد اهلل بن

7 

211.  
 عبد اظتلك بن مركاف

283 

212.  
 ماجشوف بنءاظتلك عبد

63 

213.  
 عتباف بن مالك

215 

214.  
 بن عفاف عثماف

153 

215.  
 عثماف بن ابی العاص

8 

216.  
 عركة

41 

217.  
 ايب رباحعطاء بن 

23 

218.  
 عطاء بن یسار

432 

219.  
 عقبة بن عامر اصتهين

449 

211.  
 رمةكع

26 

211.  
 العالء بن زیاد

443 

212.  
 علي

27 

213.  
 عمار

112 

214.  
 عمر بن اطتطاب

91 

215.  
 عمر بن عبد العزیز

153 

216.  
 عمراف بن حصنی

317 
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217.  
 عمرك بن العاص

66 

218.  
 عمرك بن عبسة

444 

219.  
 عیاض

56 

221.  
 العینی

11 

221.  
 الفراء

259 

222.  
 العباسالفضل بن 

531 

223.  
 القاسم

52 

224.  
 القاضي ابو زید

146 

225.  
 القاضي حسنی

261 

226.  
 قاضي خاف

113 

227.  
 القاضي عیاض

56 

228.  
 قتادة

24 

229.  
 ، صاحب اظتفهمالقرطيب

47 

231.  
 القرطيب، صاحب التفسری

97 

231.  
 الُقسطرالين

43 

232.  
 رخيكال

21 

233.  
 رمانیكال

11 

234.  
 سائيكال

259 

235.  
 شمهیينكال

35 

236.  
 عب بن عجرةك

322 

237.  
 مرة عب بنك

444 

238.  
 ليبكال

428 
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239.  
 نانة بن بشرك

574 

241.  
 اللیث

78 

241.  
 )االماـ( مالك

19 

242.  
 مالك بن اضتویرث

543 

243.  
 اظتربد

259 

244.  
 غتاىد

26 

245.  
 )صاحب ايب حنیفة( ػتمد

21 

246.  
 ر الصدیقكػتمد بن ايب ب

573 

247.  
 ػتمد بن اضتنفیة

322 

248.  
 دركػتمد بن اظتن

57 

249.  
 ػتمد بن حبیب االخبارم

99 

251.  
 مكاضت ػتمد بن عبد

565 

251.  
 ػتمد بن عبد الواحد

143 

252.  
 ػتمد بن نصر اظتركزم

317 

253.  
 ؼتتار بن ػتمَّد

588 

254.  
 )اشتاعیل بن لتىي( اظتزين

114 

255.  
 اظتستملي

128 

256.  
 )االماـ( مسلم

151 

257.  
 مسلم بن یسار

189 

258.  
 مطرؼ بن عبد اهلل

458 

259.  
 معاذ

6 

261.  
 معاذة

66 



628 
 

261.  
 معاكیة

371 

262.  
 اظتغریة بن شعبة

371 

263.  
 مقاتل

428 

264.  
 حوؿكم

58 

265.  
 بن اشتاعیل منصور

41 

266.  
 میمونة

88 

267.  
 نافع

113 

268.  
 النخعي

26 

269.  
 النعماف بن بشری

424 

271.  
 النوكم

24 

271.  
 ىرقل

18 

272.  
 اعتركی

13 

273.  
 ىشاـ

39 

274.  
 ىشیم

113 

275.  
 كاثلة

6 

276.  
 الولید بن عبد اظتلك بن مركاف

379 

277.  
 لتیی القطاف

113 

278.  
 لتیی بن سعید االنصارم

118 
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 المصادر والمراجع
 اسم الكتاب رقم العدد

تب العلمیة، بریكت، لبناف، بدكف الطبع كاالثار حملمد بن اضتسن، ػتمد بن اضتسن، الشیباين، دار ال  .1
 كالتاریخ

 كالتاریخاـ، ابن دقیق العید، مطبعة السنة احملمدیة، بدكف الطبع كاـ شرح عمدة االحكاـ االحكاح  .2
اختالؼ اضتدیث)مطبوع ملحقا باالـ للشافعي(، ػتمد بن ادریس،ابو عبد اهلل، الشافعي، دار اظتعرفة،   .3

 ـ بدكف الطبعة 1990ق /  1410بریكت، 
 اتب، عبد اهلل بن مسلم، ابن قتیبة، الدینورم، مؤسست الرسالة، بدكف الطبع كالتاریخكادب ال  .4
ق / 1412ازتد، الواحدم، دار االصالح،الدماـ، الطبعة الثانیة، اسباب نزكؿ القراف، علی بن   .5

 ـ1992
ق / 1421تب العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كار، یوسف بن عبد اهلل، القرطيب، دارالكاالستذ   .6

 ـ 2000
االستیعاب يف معرفة االصحاب، یوسف بن عبد اهلل، ابن عبد الرب، ابوعمر، القرطيب، النمرم، دار   .7

 ـ 1992ق /  1412بریكت، الطبعة االكلٰی  اصتیل
تب العلمیة، كـر ػتمد، ابن االثری، اصتزری، دار الكاسد الغابة يف معرفة الصحابة، علی بن ايب ال  .8

 ـ 1994ق /  1415بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
تب العلمیة، كاالصابة يف دتییز الصحابة، ازتد بن علي، ابو الفضل، ابن حجر، العسقالين، دار ال  .9

 ق 1415بریكت، الطبعة االكلٰی 
یت، دار احیاء الرتاث العريب،بریكت، لبناف، الطبعة كاصالح اظتنطق، یعقوب بن اسحاؽ، ابن الس  .10

 ـ2002ق / 1423االكلٰی 
اعالـ اضتدیث )شرح صحیح البخارم(، زتد بن ػتمد، ابو سلیماف، اطتطايب، جامعة اـ القری، الطبعة   .11

 ـ 1988ق / 1409االكلٰی 
ماؿ اظتعلم بفوائد مسلم، عیاض بن موسٰی، القاضي، دارالوافاء للطباعة كالنشر، مصر، الطبعة االكلٰی كا   .12

 ـ 1998ق / 1419
ـ،  1990ق / 1410االـ لشافعي، ػتمد بن ادریس، ابو عبد اهلل، الشافعي، دار اظتعرفة، بریكت،  .13

 بدكف الطبع
ر، كنة، ػتمد بن موسٰی، زین الدین، اعتمدين، ابوبكمسماه من االمن اك مااتفق لفظو ك افرتؽ كاالما   .14

 دار الیمامة للبحث كالرترتة كالنشر، بدكف الطبع كالتاریخ
ك الشافعي ك ايب حنیفة رضي اهلل عنهم،یوسف بن عبد  كاالنتقاءيف فضائل الثالثة اال ئمة الفقهاء مال  .15

 تب العلمیة، بریكت، بدكف الطبع كالتاریخكدار ال ،اهلل، ابن عبد الرب، القرطيب، النمرم، ابوعمر
 ق1408رم، دار البشری، طنطا، الطبعة االكلٰی كاالكائل، اضتسن بن عبد اهلل العس  .16
االكسط يف السنن كاالرتاع كاالختالؼ، ػتمد بن ابراىیم بن منذر، النیسابورم، دار طیبة، الریاض،   .17
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 ـ 1985ق /  1405السعودیة، الطبعة االكلٰی 
 تب االسالمي، الطبعة الثانیة بدكف تاریخكالبحر الرائق، زین الدین بن ابراىیم، ابن ؾتیم اظتصرم، دار ال  .18
تبة كر، برىاف الدین، ابواضتسن، اظترغیناين، مكبدایة اظتبتدم يف فقو االماـ ايب حنیفة، علي بن ايب ب  .19

 كمطبعة ػتمد علي صبح، القاىرة، بدكف الطبع كالتاریخ
ثری، ابوالفداء، الدمشقی، دار احیاء الرتاث العربی، الطبعة االكلٰی كالبدایة كالنهایة، اشتاعیل بن عمر بن    .20

 ـ1988ق / 1408
تب كاساين، اضتنفي، دار الكر بن مسعود، عالء الدین، الكبدائع الصنائع يف ترتیب الشرائع، ابو ب  .21

 ـ  ، 1986ق / 1406العلمیة، بریكت، الطبعة الثانیة 
اين، دار اظتعرفة، بریكت، بدكف كالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع، ػتمد بن علي، الیمين، الشو   .22

 الطبع كالتاریخ
ز الشیخ  ايب اضتسن الندكم للبحوث كالدراسات كبذؿ اجملهود ، الشیخ خلیل ازتد السهارنفورم، مر   .23

 ـ2006ق / 1427االسالمیة، اعتند، الطبعة االكلٰی 
تبة كر، اظتكبغیة الوعاة يف طبقات اللغوینی ك النحاة، جالؿ الدین السیوطي، عبد الرزتن بن ايب ب  .24

 العصریة، لبناف بدكف الطبع كالتاریخ
ق  1422البلدانیات،  ػتمد بن عبد الرزٰتن السخاكی، دار العطاء ، السعودیة، الطبعة االكلٰی،   .25

 ـ2001/
ازتد بن علي، ابن حجر، العسقالين، دار اطلس للنشر ك التوزیع، اـ، كبلوغ اظتراـ من ادلة االح  .26

 ـ 2000ق /  1421ة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة كالریاض، اظتمل
تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلی كالبنایة شرح اعتدایة، ػتمود بن ازتد، بدر الدین عیين، دار ال  .27

 ـ 2000ق / 1420
االماـ الشافعي، لتیی بن ايب اطتری، ابو اضتسنی،العمراين، الشافعي، دار اظتنهاج، جدة،  البیاف يف مذىب  .28

 ـ2000ق / 1421الطبعة االكلٰی 
 بن ازتد، ابن اظتستويف، كزارة الثقافة كاالعالـ، دار الرشید للنشر، العراؽ ؾتاریخ اربل، اظتبار   .29
تب العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كهاين، دار التاریخ اصبهاف، ازتد بن عبد اهلل، ابو نعیم، االصب  .30

 ـ 1990ق / 1410
تب العريب، كتاریخ االسالـ ك كفیات اظتشاىری ك االعالـ، ػتمد بن ازتد، مشس الدین، الذىيب، دار ال  .31

 ـ 1993ق /  1413بریكت، الطبعة الثانیة 
ن، كدائرة اظتعارؼ العثمانیة، حیدر اباد، الد بری، ػتمد بن اشتاعیل ، ابو عبد اهلل ، البخارم، كالتاریخ ال  .32

 بدكف الطبع كالتاریخ
تاریخ اظتدینة البن شبة، عمر بن شبة، ابو زید، البصرم، طبع علی نفقة السید حبیب ػتمود ازتد،   .33

 ـ بدكف الطبعة 1399جدة، 
لبناف، الطبعة  ر، اطتطیب بغدادم، دار الغرب االسالمي، بریكت،كتاریخ بغداد، ازتد بن علیي، ابوب  .34
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 ـ2002ق / 1422االكلٰی 
ربی االمرییة، القاىرة، الطبعة كنز الدقائق، عثماف بن علي، الزیلعي، اظتطبعة الكتبینی اضتقائق شرح    .35

 ق1313االكلٰی 
ق / 1427التجرید للقدكرم، ازتد بن ػتمد، القدكرم، ابواضتسنی، دار السالـ، القاىرة، الطبعة الثانیة   .36

 ـ2006
حتفة االبرار شرح مصابیح الشنة، عبد اهلل بن عمر، القاضي، ناصر الدین، البیضاكم، كزارة االكقاؼ ك   .37

 ـ، بدكف الطبعة2012ق /  1433ویت، كالشؤكف االسالمیة بال
تب العلمیة، بریكت، بدكف الطبع كفورم، دار الكحتفة االحوذم، ػتمد عبد الرزٰتن بن عبد الرحیم، اظتبار   .38

 كالتاریخ
تب العلمیة، بریكت، لبناف، كر عالء الدین، السمرقندم، دارالكحتفة الفقهاء، ػتمد بن ازتد، ابو ب  .39

 ـ1994ق / 1414الطبعة الثانیة، 
تب العلمیة، كرة اضتفاظ، ػتمد بن ازتد بن عثماف، مشس الدین، ابو عبد اهلل، الذىيب، دار الكتذ   .40

 ـ1998 / 1419، الطبعة االكىل بریكت، لبناف
 ـ1994تراجم اظتؤلفنی التونسینی، ػتمد ػتفوظ، دار الغرب االسالمي، بریكت، لبناف، الطبعة الثانیة   .41
مطبعة فضالة، احملمدیة، اظتغرب، الطبعة  ،  القاضی عیاض بن موسٰی،ككتقریب اظتسال ؾترتیب اظتدار   .42

 ق1983االكلٰی 
تبة الدار، اظتدینة اظتنورة، الطبعة االكلٰی كمتعظیم قدر الصالة، ػتمد بن نصر، ابو عبد اهلل، اظتركزم،   .43

 ق1406
تبو كالتعلیقة للقاضي حسنی )علی ؼتتصر اظتزين(، اضتسنی بن ػتمد، القاضي، ابو ػتمد، اظتركركزم، م  .44

 رمة، بدكف الطبع كالتاریخكة اظتكنزار مصطفی الباز، م
ػتمد، الثعليب، دار احیاء الرتاث العريب، شف ك البیاف عن تفسری القراف(، ازتد بن كتفسری الثعليب )ال  .45

 ـ2002ق / 1422بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
شاؼ عن حقائق غوامض التنزیل(، ػتمود بن عمرك، جار اهلل، الزؼتشرم، دار كتفسری الزؼتشرم )ال  .46

 ق 1407تاب العريب، بریكت، الطبعة الثالثة كال
(، نصر بن   .47  ػتمد، ابو اللیث، السمرقندم، بدكف الطبع ك التاریختفسری السمرقندم )حبر العلـو
تفسری الطربم )جامع البیاف عن تاكیل آم القراف(، ػتمد بن جریر، الطربم، ابو جعفر، دار ىجر   .48

 ـ2001ق /  1422للطباعة كالنشر كالتوزیع كاالعالف، الطبعة االكلٰی 
تب كثری، ابو الفداء، اظتشقی، دار الكثری(، اشتاعیل بن عمر بن  كتفسری القراف العظیم )تفسری ابن    .49

 ق 1419العلمیة، بریكت،لبناف، الطبعة االكلٰی 
تبة نزار كتفسری القراف العظیم )تفیسر ابن ايب حامت(، عبد الرزتن بن ػتمد، ابن ايب حامت، الرازم، م  .50

 ق 1419ة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة كمصطفی الباز، اظتمل
تفسری القراف، منصور بن ػتمد، ابو اظتظفر، السمعاين، دار الوطن، الریاض، السعودیة، الطبعة االكلٰی   .51
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 ـ 1997ق /  1418
تب اظتصریة، القاىرة، الطبعة الثانیة كتفسری القرطيب ، ػتمد بن ازتد، القرطيب، ابو عبد اهلل، دار ال  .52

 ـ 1964ق / 1384
تب العلمیة، بریكت، كك العیوف(، علي بن ػتمد، ابو اضتسن، اظتاكردم، دار الت كالن۰تفسری اظتاكردم   .53

 لبناف، بدكف الطبع كالتاریخ
 ق بدكف الطبع1412، ستافكتبة الرشیدیة، البا كالتفسری اظتظهرم، ػتمد ثناء اهلل، م  .54
لم كالنسفي، دار الات، كالتنزیل ك حقائق التاكیل(، عبد اهلل بن ازتد، ابو الرب  ؾتفسری النسفي )مدار   .55

 ـ ، 1998ق / 1419الطیب، بریكت، الطبعة االكلٰی 
 1998التفسری الوسیط، ػتمد سید طنطاكم، دار هنضة مصر للطباعة ك النشر، القاىرة، الطبعة االكلٰی   .56

 ـ
تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی كتفسری سفیاف الثورم، سفیاف بن سعبد، الثورم، دار ال  .57

 ـ 1983ق / 1403
تب العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كر، الصنعاين، دار الكتفسری عبد الرزاؽ، عبد الرزاؽ بن قتاـ، ابو ب  .58

 ق1419
تبة السنة، القاىرة، مصر، كتفسری غریب ما يف الصحیحنی البخارم كمسلم، ػتمد بن فتوح، االزدم، م  .59

 ـ 1995ق / 1415الطبعة االكلٰی 
ي الناصرم، دار الغرب االسالمي، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی كالتفسری يف احادیث التفسری، ػتمد م  .60

 ـ1985ق / 1405
ر السالمي اضتدیثة، مصر، الطبعة االكلٰی كتفسری غتاىد، غتاىد بن جرب، ابواضتجاج، التابعی، دار الف  .61

 ـ  1989ق /  1410
ق /  1406تقریب التهذیب، ازتد بن علي، ابوالفضل، ابن حجر، دار الرشید، سوریا، الطبعة االكلٰی   .62

 ـ 1986
ة دار االرقم بن ايب االرقم، بریكت، الطبعة االكلٰی، كتلقیح فهـو اىل االثر، عبد الرزتن، ابن اصتوزم، شر   .63

 ـ1997
بن عبد اهلل ، القرطيب، كزارة عمـو االكقاؼ كالشؤكف  التمهید ظتا يف اظتؤطا من اظتعاين كاالسانید ، یوسف  .64

 ق بدكف الطبع 1378میة، اظتغرب، االسال
تبة التجاریة كر، السیوطي، جالؿ الدین، اظتك،  عبد الرزٰتن بن ايب بكشرح موطا مال كتنویر اضتوال  .65

 ـ 1969ق /  1389ربی، مصر، كال
ق / 1432تبو دار السالـ، الریاض، الطبعة االكلٰی كم التنویر شرح اصتامع الصغری، ػتمد بن اشتاعیل،  .66

 ـ2011
مطبعو دائرة اظتعارؼ النظامیة، اعتند، الطبعة  هتذیب التهذیب، ازتد بن علی، ابن حجر العسقالنی،  .67

 ق1326االكلٰی، 
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ماؿ يف اشتاء الرجاؿ، یوسف بن عبد الرزٰتن، ابواضتجاج، اظتزم، مؤسسة الرسالة، كهتذیب ال  .68
 ـ1980ق /  1400بریكت،لبناف، الطبعة االكلیٰ 

هتذیب اللغة، ػتمد بن ازتد، اعتركم، ابو منصور، دار احیاء الرتاث العريب، بریكت، الطبعة االكلٰی   .69
 ـ ،  2001

تبة الرشد، كر، مكالتوشیح شرح اصتامع الصحیح، السیوطي، جالؿ الدین، عبد الرزٰتن بن ايب ب  .70
 ـ1998ق / 1419 الریاض، الطبعة االكلیٰ 

التوضیح لشرح اصتامع الصحیح، عمر بن علي، ابن اظتلقن، دار النوادر، دمشق، سوریا، الطبعة االكلٰی،   .71
 ـ2008ق /  1429

72.   
ن، الطبعة كالثقات البن حباف، ػتمد بن حباف، ابو حامت، الدارمي، دائرة اظتعارؼ العثمانیة حبیدرآباد الد   .73

 ـ1973ق / 1393االكلٰی 
مؤسسة الرسالة،  جامع البیاف يف تاكیل القراف )تفسری الطربم(، ابو جعفر، ػتمد بن جریر، الطربم،  .74

 ـ 2000ق / 1420الطبعة االكلٰی، 
اصترح كالتعدیل، عبد الرزٰتن بن ػتمد،ابن ايب حامت، الرازم، دار احیاء الرتاث العريب، بریكت،لبناف،   .75

 ـ1952ق / 1271الطبعة االكلٰی 
امل، هنضة مصر للطباعة كاشعار العرب، ػتمد بن ايب اطتطاب، ابو زید القرشي، معلقة لبید ال رتهرة  .76

 كالنشر كالتوزیع، بدكف الطبع كالتاریخ
 ـ1987ر، االزدم، دار العلم للمالینی، بریكت، الطبعة االكلٰی كرتهرة اللغة، ػتمد بن اضتسن، ابو ب  .77
ر، بدكف الطبع ك كماين، دار الفكعثماف، ابو اضتسن، ابن الرت  اصتوىر النقي علی سنن البیهقي، علی بن  .78

 التاریخ
حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبری، ػتمد بن ازتد، الدسوقي، اظتالكي، دار الفكر، بدكف الطبع   .79

 كالتاریخ
 طبع كالحاشیة السندم علی سنن ابن ماجو، ػتمد بن عبد اعتادم، السندم، دار اصتیل بریكت، بدكف   .80

 تاریخال
تب كر، السیوطي، مكحاشیة السیوطي علی سنن النسائي، جالؿ الدین، عبد الرزٰتن بن ايب ب  .81

 ـ 1986 /ق  1406، الطبعة الثانیة، اظتطبوعات االسالمیة، حلب
حاشیة الطحطاكم علی مراقي الفالح شرح نور االیضاح، ازتد بن ػتمد، الطحطاكم، اضتنفي، دار   .82

 ـ 1997ق /  1418لبناف، الطبعة االكلٰی تب العلمیة، بریكت، كال
حجة اهلل البالغة، ازتد بن عبد الرحیم، الشاه كيل اهلل الدىلوم، دار اصتیل، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی   .83

 ـ2005ق /  1426
ار الدكلیة للنشر ك التوزیع، كحجة الوداع، علي بن ازتد، ابن حـز الظاىرم، القرطيب، بیت االف  .84

 ـ1998الطبعة االكلٰی الریاض، 
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بریكت، الطبعة الثالثة  تب،كاضتجة علی اىل اظتدینة، ػتمد بن اضتسن، ابو عبد اهلل، الشیباين، عامل ال  .85
 ق  1403

 1423حدكد العامل من اظتشرؽ الی اظتغرب، حتقیق السید یوسف اعتادم، الدار الثقافیة للنشر، القاىرة،   .86
 ق بدكف الطبع

تب العريب، بریكت، كبقات االصفیاء، ازتد بن عبد اهلل، ابو نعیم، االصبهاين، دار الحلیة االكلیاء ك ط  .87
 ـ بدكف الطبعة1974ق / 1394

ة اظتتحدة للتوزیع، بریكت، الطبعة االكلٰی كحلیة الفقهاء، ازتد بن فارس، القزكیين، الرازم، الشر   .88
 ـ1983ق / 1403

 ـ1991ر اظتعاصر، بریكت، الطبعة االكلٰی كالف اضتماسة اظتغربیة، ازتد بن عبد السالـ، دار  .89
تبة اطتاؾتي، القاىرة، الطبعة كخزانة االدب ك لب لباب لساف العرب، عبد القادر بن عمر البغدادم، م  .90

 ـ 1997ق /  1418الرابعة 
تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة كدار ال ،الدر الفرید ك بیت القصید، ػتمد بن ایدمر اظتستعصمي  .91

 ـ 2015ق /  1436االكلٰی 
 ر، بریكتكر، السیوطی، دار الفكالدر اظتنثور، عبد الرزٰتن بن ايب ب  .92
تب العربیة، بدكف الطبع كاـ، ػتمد بن فرامرز، مال خسرك، دار احیاء الكاـ شرح غرر االحكدرر االح  .93

 كالتاریخ
یوطی، دار ابن عفاف للنشر ر، السكالدیباج علی صحیح مسلم، جالؿ الدین، عبد الرزٰتن بن ابی ب  .94

 ـ1996ق /  1416ة العربیة السعودیة ، الطبعة االكلٰی ككالتوزیع، اظتمل
ذخریة العقبی يف شرح اجملتبی )شرح سنن النسائی(، ػتمد بن علي، الولوم، دار اظتعراج الدكلیة للنشر،   .95

 ـ1996ق / 1416الطبعة االكلٰی، 
ر، بریكت، كامنی بن عمر،اضتنفي، الشامي، ابن عابدین، دار الفرد اضتتار علی الدر اظتختار، ػتمد   .96

 ـ1992ق / 1422الطبعة الثانیة 
تاين، دار البشائر االسالمیة، الطبعة السادسة كالرسالة اظتستطرفة، ػتمد بن ايب الفیض، ابو عبد اهلل، ال  .97

 ـ 2000ق /  1421
مرعي بن یوسف، اظتقدسي، اضتنبلي، دار حراء، رفع الشبو كالغرز عمن لتتج فعل اظتعاصي بالقدر،    .98

 ق ، 1410رمة، السعودیة، الطبعة االكلٰی كة اظتكم
عبد اهلل ، ابو القاسم، السهیلي، دار احیاء الرتاث العريب، بریكت، الطبعة الركض االنف، عبد الرزٰتن بن   .99

 ـ 2000ق /  1421االكىل 

اهلل، ابو عبد اهلل ، اضتمریم، مؤسسة ناصر للثقافة،  الركض اظتعطار يف خرب االقطار، ػتمد بن عبد  .100
 ـ1980بریكت، الطبعة الثانیة 

تب االسالمي، بریكت، دمشق، عماف، الطبعة الثالثة كركضة الطالبنی، لتیی بن شرؼ، النوكم، اظت  .101
 ـ1991ق / 1412
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العريب، بریكت، الطبعة االكلٰی تب كزاد اظتسری يف علم التفسری، عبد الرزتن بن علي، ابن اصتوزم، دار ال  .102
 ق 1422

ر االنبارم، مؤسسة الرسالة،  الطبعة االكلٰی كلمات الناس، ػتمد بن القاسم، ابو بكالزاىر يف معاين    .103
 ـ1992ق / 1412

تب العلمیة، بریكت، بدكف ك، ابو عبد الرزتن، دار الؾ، عبد اهلل بن اظتبار ؾالزىد ك الرقائق البن اظتبار   .104
 التاریخالطبع ك 

ق /  1420تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی كالزىد، ازتد بن ػتمد بن حنبل، دار ال  .105
 ـ 1999

 سبل السالـ، ػتمد بن اشتاعیل، عز الدین، دار اضتدیث، بدكف الطبع كالتاریخ  .106
 حاجي’’ك ‘‘اتب جليبك’’سلم الوصوؿ الی طبقات الفحوؿ، مصطفی بن عبد اهلل اظتعركؼ ب   .107

 ـ بدكف الطبع2010یا، كا، استنبوؿ، تر كتبو ارسیك، م‘‘خلیفة
تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی ك، ازتد بن علي، اظتقریزم، دار الالسلوؾ ظتعرفة اظتلوؾ  .108

 ـ 1997ق / 1418
البابی، تب العربیة، فیصل عیسی كسنن ابن ماجو، ػتمد بن یزید، ابن ماجو، القزكینی، دار احیاء ال  .109

 اضتليب، بدكف الطبع كالتاریخ
تبة العصریة، صیدا، بریكت، بدكف الطبع كداكد، السجستاين، اظت سنن ايب داكد، سلیماف بن اشعث، ابو  .110

 كالتاریخ
سنن الرتمذم، ػتمد بن عیسی، ابو عیسٰی، الرتمذم، مطبعة مصطفی البايب اضتليب، مصر، الطبعة   .111

 ـ1975ق / 1395الثانیة، 
الدار قطنی، علی بن عمر، ابواضتسن، الدار قطنی، مؤسسة الرسالة، بریكت لبناف، الطبعة االكلٰی سنن   .112

 ـ2004ق / 1424
، دار 1247سنن الدارمي )مسند الدارمي(، عبد اهلل بن عبد الرزتن، السمرقندم، الدارمي، حدیث:   .113

 ـ2000ق / 1412، ة العربیة السعودیة، الطبعة االكلیٰ كاظتغين للنشر ك التوزیع، اظتمل
تب العلمیة، بریكت، الطبعة الثالثة كدارال ر، البیهقی،ك، ازتد بن حسنی، ابوبللبیهقي ربیٰ كالسنن ال  .114

 ـ 2003ق /  1424
بن شعیب، ابو عبد الرزٰتن، النسائي، مؤسسة الرسالة، بریكت، الطبعة  للنسائي، ازتد ربیكالسنن ال  .115

 ـ2001ق / 1421االكلٰی 
تب اظتطبوعات االسالمیة، حلب، الطبعة الثانیة كالنسائی، ازتد بن شعیب، النسائي، اطتراساين، مسنن   .116

 ـ1986ق / 1406
سنن سعید بن منصور، سعید بن منصور، ابو عثماف، اصتوزجاين، الدار السلفیة، اعتند، الطبعة االكلٰی،   .117

 ـ  1982ق / 1403
سری اعالـ النبالء، ػتمد بن ازتد بن عثماف، مشس الدین ، الذىيب، دار اضتدیث، القاىرة، الطبعة   .118
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 ـ2006ق / 1427االكلٰی 
سری السلف الصاضتنی، اشتاعیل بن ػتمد، ابو القاسم، االصبهاين، التیمي، دار الرایة للنشر كالتوزیع،   .119

 الریاض، بدكف الطبع كالتاریخ
ق / 1406ثری، دمشق، بریكت،لبناف، الطبعة االكلٰی، كشذرات الذىب، عبد اضتی بن ازتد، دار ابن    .120

 ـ1986
 تاب العريب، بریكت، بدكف الطبع كالتاریخكاتب البن قتیبة، موىوب بن ازتد، دار الكشرح ادب ال  .121
للنشر كالتوزیع، الریاض، شرح الرتمذم )النفح الشذم(، ابن سید الناس، ػتمد بن ػتمد، دار الصمیعي   .122

 ـ2007ق / 1428اظتملكة العربیة السعودیة، الطبعة االكلٰی 
تب العلمیة، بریكت، الطبعة ك، قاسم بن عیسٰی، التنوخي، دارال(شرح ابن ناجي التنوخي)شرح الرتمذم   .123

 ـ ، 2007ق / 1428االكلٰی 
 ـ 2008االسالمي، الطبعة االكلٰی، ي، اظتازرم، دار الغرب كشرح التلقنی، ػتمد بن علي، اظتال  .124
تبة الثقافة الدینیة، كم ، ػتمد بن عبد الباقي، الزرقاين، اظتصرم،كشرح الزرقاين علی موطا االماـ مال  .125

 ـ2003ق / 1424القاىرة، الطبعة االكلٰی 
 ـ1993ق / 1413اف، الطبعة االكلی، كشي، دارالعبیكشي، ػتمد بن عبد اهلل، الزر كشرح الزر   .126
تبة االسالمي، دمشق، بریكت، الطبعة الثنیة، كرح السنة، اضتسنی بن مسعود، البغوم، الشافعي، اظتش  .127

 ـ1983ق / 1403
تبة نزار مصطفی كاشف عن حقائق السنن(،  اضتسنی بن علي، الطیيب، مكاة للطیيب )الكشرح اظتش  .128

 ـ 1997ق /  1417رمة، الریاض، الطبعة االكلٰی كة اظتكالباز، م
اظتعلقات التسع، ابو عمرك الشیباين، طرفة بن العبد، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بریكت، الطبعة شرح   .129

 ـ2001ق / 1422االكلٰی، 
تبة العصریة، بریكت، لبناف، كودم، ابوزید، اظتكودم علی االلفیة، عبد الرزتن بن علی، اظتكشرح اظت  .130

 ـ بدكف الطبع2005ق / 1425
 بن علي التربیزم، دار القلم، بریكت، بدكف الطبع كالتاریخ شرح دیواف اضتماسة، لتیی  .131
شرح سنن ابن ماجو )االعالـ بسنتو علیو السالـ(،  مغلطائی بن قلیج، اظتصرم، اضتنفي، ابوعبداهلل،   .132

 ـ1999ق / 1419ة العربیة السعودیة، الطبعة االكلٰی كتبو نزار مصطفٰی البار، اظتملكعالء الدین، م
تبة الرشد الریاض، الطبعة االكلٰی، كداكد،  ػتمدكد بن ازتد، بدرا لدین عینی،  مشرح سنن ابی   .133

 ـ 1999ق / 1420
تبة الرشد، السعودیة، كشرح صحیح البخارم البن بطاؿ، علي بن خلف، ابو اضتسن، ابن بطاؿ، م  .134

 ـ 2003ق / 1423الریاض، الطبعة الثانیة، 
سالمة، ابوجعفر، الطحاكم، مؤسسة الرسالة، بریكت، الطبعة ل اآلثار، ازتد بن ػتمد بن كشرح مش  .135

 ـ1994ق / 1415االكلٰی 
ق / 1414تب، الطبعة االكلٰی كشرح معاين اآلثار، ازتد بن ػتمد، ابوجعفر، الطحاكم، عامل ال  .136



638 
 

 ـ1994
االكلٰی الصبح اظتنيب عن حیثیة اظتتنيب، یوسف البدیعي الدمشقي، اظتطبعة العامرة الشرقیة، الطبعة   .137

 ق1308
الصحاح تاج اللغة ك صحاح العربیة، اشتاعیل بن زتاد، الفارايب، اصتوىرم، دار العلم للمالینی، بریكت،   .138

 ـ 1987ق /  1407الطبعة الرابعة 
صحیح ابن حباف، ػتمد بن حباف، الدارمي، ابو حامت، مؤسسة الرسالة، بریكت، الطبعة االكلٰی   .139

 ـ1988ق / 1408
تب االسالمي بریكت، بدكف الطبع كر، ابن خزنتة، اظتكزنتة، ػتمد بن اسحاؽ، ابو بصحیح ابن خ  .140

 كالتاریخ
 ق 1422دار طوؽ النجاة، الطبعة االكلٰی  ، البخارم،، ػتمد بن اشتاعیل، ابو عبد اهللصحیح البخارم  .141
، الرتاث العريب، بریكتدار احیاء  ،بن اضتجاج، القشریی، النیسابوریالصحیح ظتسلم، ابو اضتسن مسلم   .142

 بدكف الطبع كالتاریخ
صیانة صحیح مسلم، عثماف بن عبد الرزتن،تقي الدین، ابن الصالح، دار الغرب االسالمي، بریكت،   .143

 ق 1408الطبعة الثانیة 
تبة العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كی، دار اظتكبری، ػتمد بن عمرك، ابو جعفر، العقیلی، اظتكالضعفاء ال  .144

 ـ1984ق  / 1404
تبة اضتیاة، كالضوء الالمع الىل القرف التاسع،  ػتمد بن عبد الرزٰتن، السخاكم، منشورات دار م  .145

 بریكت، بدكف الطبع كالتاریخ
تب العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی، كر، السیوطي، دار الكطبقات اضتفاظ، عبد الرزٰتن بن ايب ب  .146

 ق 1403
ي، ىجر للطباعة ك النشر ك كعبد الوىاب بن تقي الدین، تاج الدین، السبربی، كطبقات الشافعیة ال  .147

 ق1413التوزیع، الطبعة الثانیة 
ق / 1413تبة الثقافة الدینیة، كثری، ابو الفداء، الدمشقي، مكطبقات الشافعنی، اشتاعیل بن عمر بن    .148

 ـ بدكف الطبع1993
الشریازم، دار الرائد العريب، بریكت، لبناف، الطبعة طبقات الفقهاء، ابراىیم بن علي، ابواسحاؽ،   .149

 ـ 1970االكلٰی، 
تب العلمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كربٰی،  ػتمد بن سعد، ابوعبد اهلل، ابن سعد، دارالكالطبقات ال  .150

 ـ1990ق 1410
اظتصریة القدنتة، طرح التثریب يف شرح التقریب، عبد الرحیم بن اضتسنی، زین الدین، العراقي، الطبعة   .151

 بدكف الطبع كالتاریخ
اـ، علی بن ابراىیم، عالء الدین، ابن العطار، دار البشائر كالعدة يف شرح العمده يف احادیث االح  .152

 2006ق / 1427االسالمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی،
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 ق1408الطبعة االكلٰی  العظمة، عبد اهلل بن ػتمد، ابو الشیخ االصبهاين، دار العاصمة، الریاض،   .153
تب العلمیة، بریكت، البعة كالعقد الثمنی يف تاریخ البلد االمنی، ػتمد بن ازتد، تقي الدین، دار ال  .154

 ـ1998االكلٰی 
ي، دار الغرب االسالمي، كعقد اصتواىر الثمینة يف مذىب عامل اظتدینة، عبد اهلل بن ؾتم، ابن شاس، اظتال  .155

 ـ2003ق /  1423االكلٰی بریكت، لبناف، الطبعة 
العقد اظتذىب يف طبقات زتلة اظتذىب، عمر بن علي، ابن اظتلقن، ابو حفص، سراج الدین، الشافعي،   .156

 ـ1997ق / 1417تب العمیة، بریكت، الطبعة االكلٰی كدار ال اظتصرم،
ارقطين، دار ابن الد ، علي بن عمر، ابو اضتسن،(العلل الواردة يف االحادیث النوكیة)علل الدار قطين   .157

 ق 1427اصتوزم الدماـ، الطبعة االكىل 
ادارة العلـو االثریة،  العلل اظتتناىیة يف االحادیث الواىیة، عبد الرزٰتن بن علي، ابوالفرج، ابن اصتوزی،  .158

 ـ 1981ق /  1401ستاف، الطبعة الثانیة كفیصل اباد، با 
نوی، اعتند، بدكف كابواضتسنات، اظتطبع االنصاری، اللعمدة الرعایة، ػتمد عبد اضتي بن عبد اضتلیم،   .159

 الطبع كالتاریخ
عمدة القاری شرح صحیح البخاری،  ػتمود بن ازتد بدر الدین عینی، دار احیاء الرتاث العربی،   .160

 بریكت، بدكف الطبع كالتاریخ
الطبعة اطتامسة العمدة يف ػتاسن الشعر ك ادابو، اضتسن بن رشیق، االزدم، ابو علي، دار اصتیل،   .161

 ـ1981ق / 1401
 ر، بدكف الطبع كالتاریخكمل الدین، دار الفكالعنایة شرح اعتدایة، ػتمد بن ػتمد، البابرتی، ا   .162
تب العلمیة، بریكت، الطبعة كعوف اظتعبود )شرح ايب داكد(، ػتمد اشرؼ بن امری، العظیم ابادم، دار ال  .163

 ق 1415الثانیة، 
ة العربیة كتبة نزار مصطفٰی الباز، اظتملكم كاضتدیث،  ازتد بن ػتمد، اعتركی،الغربنی يف القراف   .164

 ـ 1999ق  /  1419السعودیة، الطبعة االكلٰی، 
غریب اضتدیث البن قتیبة، عبد اهلل بن مسلم، الدینورم، ابن قتیبو، مطبعة العاين، بغداد، الطبعة االكىل،   .165

 ق 1397
تب العلمیة، بریكت، لبناف، كلرزتن بن علي، ابن اصتوزم، دار ال، عبد االبن اصتوزم غریب اضتدیث  .166

 ـ 1985ق / 1405الطبعة االكلٰی 
القاسم بن سالـ، اعتركم، ابو عبید، اعتیئة العامة لشئوف اظتطابع  ،للقاسم بن سالـ غریب اضتدیث  .167

 ـ1984ق / 1404االمرییة، القاىرة،مصر، الطبعة االكلٰی 
وثر، كتبة الككااللقاب، ػتمد بن اسحاؽ، ابوعبداهلل، ابن منده، العبدم، منی كفتح الباب يف ال  .168

 ـ1996ق / 1417السعودیة، الریاض، الطبعة االكلٰی 
 1379فتح البارم البن حجر، ازتد بن علي، ابن حجر، العسقالين، داراظتعرفة، بریكت، الطبعة االكلٰی   .169

 ق
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تب حتقیق دار اضترمینب، كبن رجب، زین الدین، اضتنبلي، م، عبد الرزٰتن بن ازتد البن رجب فتح البارم  .170
 ـ 1996ق /  1417القاىرة، الطبعة االكلٰی 

 ر، بدكف الطبع كالتاریخكفتح القدیر، ػتمد بن عبد الواحد، ابن اعتماـ، دار الف  .171
ق 1423تور موسٰی شاىنی، دار الشركؽ، الطبعة االكلی، كفتح اظتنعم شرح صٰحح مسلم، االستاذ الد   .172

 ـ2002/ 
فضائل الصحابة، ازتد بن ػتمد بن حنبل، ابو عبد اهلل، مؤسسة الرسالة، بریكت، الطبعة االكلٰی،   .173

 ـ1983ق / 1403
ق / 1417الفهرست،  ػتمد بن اسحاؽ، ابو الفرج، ابن الندمی، دار اظتعرفة بریكت، الطبعة الثانیة   .174

 ـ 1997
 ـ1974الدین، دار صادر بریكت، الطبعة االكلٰی ر، صالح كفوات الوفیات، ػتمد بن شا   .175
176.   
 شمریم،كفیض البارم علی صحیح البخارم، ػتمد انور شاه بن معظم شاه، الدیوبندم، اعتندم، ال  .177

 ـ2005ق / 1426تب العلمیة، بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی، كدار ال
ربی، مصر، كتبة التجاریة الكاظتناكم، اظت فیض القدیر شرح اصتامع الصغری، عبد الرؤكؼ بن تاج العارفنی،  .178

 ق 1356الطبعة االكلٰی، 
 ـ 1988ق / 1408الطبعة الثانیة  ر، دمشق،كتور سعدم ابو حبیب، دار الفكالقاموس الفقهي، الد   .179
القاموس احملیط، ػتمد بن یعقوب، ابو طاىر، الفریكز ابادم، مؤسسة الرسالة للطباعة ك النشر ك   .180

 ـ 2005ق / 1426لبناف، الطبعة الثامنة  التوزیع، بریكت،
قالدة النحر يف كفیات اعیاف الدىر، الطیب بن عبد اهلل، ابو عبد اهلل، الشافعي، اضتضرمي، اعتجراين،   .181

 ـ 2008ق /  1428دار اظتنهاج، جدة، الطبعة االكلٰی 
توراة، كین، رسالة الد ر، السیوطي، جالؿ الدكقوت اظتغتذم علی جامع الرتمذم، عبد الرزتن بن ايب ب  .182

 ق بدكف الطبع1424رمة، كة اظتكجامعة اـ القری، م
تبة االداب، القاىرة، الطبعة االكلٰی كافیة يف علم النحو، رتاؿ الدین بن عثماف، ابن اضتاجب، مكال  .183

 ـ2010
، الطبعة االكىل تب العلمیة، بریكت، لبنافكامل يف ضعفاء الرجاؿ، ابو ازتد بن عدی ، اصترجانی، الكال  .184

 ـ 1997 /ق  1418
 ـ 1998تبة لبناف، ناشركف، الطبعة االكلٰی كیت، یعقوب بن اسحاؽ، مكتاب االلفاظ، ابن سك  .185
ـ بدكف  1990ق / 1440تاب االـ، ػتمد بن ادریس، ابو عبد اهلل، الشافعي، دار اظتعرفة، بریكت، ك  .186

 الطبع
 ىػ1403 كىلاال الطبعة، تب العلمیة، بریكت، لبنافكدار ال تاب التعریفات، علي بن ػتمد اصترجاين،ك  .187

  ـ1983 /
 ة اعتالؿ، بدكف الطبع كالتاریخ تبكتاب العنی، اطتلیل بن ازتد، الفراىیدم، دار كمك  .188
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تبة الرشد، الریاض، كر ابن ايب شیبة، مكتاب اظتصنف يف االحادیث كاالثار، عبد اهلل بن ػتمد، ابوبكال  .189
 ق1409 الطبعة االكلٰی،

تاب اظتوافق، عبد الرزٰتن بن ازتد، ابو الفضل، عضد الدین، االكتي، داراصتیل، لبناف، بریكت، الطبعة ك  .190
 ـ ،  1997ق / 1417االكلٰی 

ق / 1408تبةاطتاؾتی، القاىرة، الطبعة الثالثة ك، م، ابو بشر، عمركبن عثماف، سیبویوتاب لسیبویوكال  .191
 ـ1988

تبة اظتثنی، بغداد، كتب ك الفنوف، مصطفٰی بن عبد اهلل، حاجي خلیفة، مكشف الظنوف عن اسامی الك  .192
 ـ بدكف الطبع1941

ل من حدیث الصحیحنی،  عبد الرزٰتن بن علي،ابن اصتوزم، دار الوطن، الریاض، بدكف كشف اظتشك  .193
 الطبع كالتاریخ

ق / 1418الطبعة االكلٰی تب العلمیة، بریكت، لبناف، كوؿ، ػتمد بن حسنی، اعتمذاين، دار الكشكال  .194
 ـ1998

تب العلمیة، بریكت، لبناف، كفایة النبیو يف شرح التنبیو، ازتد بن ػتمد، ؾتم الدین، ابن الرفعة، دارالك  .195
 ـ2009الطبعة االكلٰی، 

 ـ بدكف الطبع2004تاب ك منتخب االداب، ابراىیم بن ايب اضتسن، اجملمع الثقايف، ابو ظيب، كنز الك  .196
الطبعة الثانیو  ،رمانی،  دار احیاء الرتاث العربی، بریكت، لبنافكالدراری، ػتمد بن یوسف الب كوا كال  .197

 ـ 1981ق / 1401
تب العلمیة، بریكت، لبناف، كب السائرة باعیاف اظتائة العاشرة، ػتمد بن ػتمد، ؾتم الدین، دار الكوا كال  .198

 1997ق / 1418الطبعة االكلٰی، 
شف خبایا صحیح البخاری، ػتمد بن اطتضر بن عبد اهلل الشنقیطی، كوثر اظتعانی الدراری فی  ك  .199

 ـ 1995ق /  1415مؤسسة الرسالة، بریكت،لبناف، الطبعة االكلٰی 
ب الوىاج شرح صحیح اظتسلم، ػتمد امنی بن عبد اهلل، اعتركم، الشافعي، دار اظتنهاج، الطبعة كو كال  .200

 ـ2009ق / 1430االكلٰی، 
اصتامع الصحیح، ػتمد بن عبد الدائم، مشس الدین ، الربماكم، العسقالين، الالمع الصبیح بشرح   .201

 ـ2012ق / 1433اظتصرم، الشافعي، دار النوادر، سوریا، الطبعة االكلٰی 
ر، دمشق، الطبعة كاللباب يف علل البناء كاالعراب، عبد اهلل بن اضتسنی، ابو البقاء، البغدادم، دار الف  .202

 ـ1995ق ػ 1416االكلٰی 
تب العلمیة، بریكت، كتاب، عمر بن علي،سراج الدین اضتنبلي، الدمشقي، دار الكاللباب يف علـو ال  .203

 ـ1998ق / 1419لبناف، الطبعة االكلٰی 
، ابن منظور، االفریقي، دار صادر، بریكت، الطبعة الثالثة كلساف العرب، ػتمد بن م  .204  ق1414ـر
ـ 1993ق 1414االئمة، السرخسي، دار اظتعرفة، بریكت، اظتبسوط للسرخسي، ػتمد بن ازتد، مشس   .205

 بدكف الطبع
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ویب، بدكف الطبع كتبة اظتعال، الكاظتتوارم علی تراجم ابواب البخارم، ازتد بن ػتمد، ابن اظتنری، م  .206
 كالتاریخ

 كالتاریخغتمع االمثاؿ، ازتد بن ػتمد، ابو الفضل، النیسابورم، دار اظتعرفة بریكت، لبناف، بدكف الطبع   .207
جرايت، مطبعة غتلس دائرة اظتعارؼ كغتمع حبار االنوار، ػتمد طاىر بن علی الصدیقی، اعتندم، ال  .208

 ـ1967ق / 1387العثمانیة،اعتند، الطبعة الثالثة 
اجملموع اظتغیث يف غریيب القراف ك اضتدیث، ػتمد بن عمر، ابو موسی، دار اظتدين للطباعة ك النشر ك   .209

 ـ 1986ق / 1406ة العربیة السعودیة، الطبعة االكلٰی كاظتملالتوزیع، جدة، 
 ر، بدكف الطبع كالتاریخكریا، النوكم، دار الفكاجملموع شرح اظتهذب، لتیی بن شرؼ، ابو ز   .210
احملرر يف الفقو على اظتذىب االماـ ازتد بن حنبل، عبد السالـ بن عبد اهلل، ابو الربكات، ابن تیمیة،   .211

 ـ 1984ق /  1404الریاض، الطبعة الثانیة مكتبة اظتعارؼ، 
تب العلمیة، بریكت،لبناف، الطبعة كم كاحملیط االعظم، علي بن اشتاعیل بن سیده مرسي، دار الكاحمل  .212

 ـ2000ق / 1421االكلٰی 
 ر، بریكت، بدكف الطبع كالتاریخكدار الف ،احمللي باالثار، علي بن ازتد، الظاىری، القرطيب، ابو ػتمد  .213
، تب العلمیة، بریكتكاحملیط الربىاين يف الفقو النعماين، ػتمود بن ازتد، ابواظتعايل ، اضتنفي، دار ال  .214

 ـ 2004 /ق  1424لبناف، الطبعة االكىل، 
 ـ بدكف الطبعة 1990ق / 1410ؼتتصر اظتزين، اشتاعیل بن لتیی اظتزين، دار اظتعرفة، بریكت،   .215
ستاف، الطبعة كامي، فیصل اباد، با كابو عبد اهلل، اظتركزم، حدیث ا ؼتتصر قیاـ اللیل، ػتمد بن نصر،   .216

 ـ 1988ق /  1408االكلٰی، 
ق /  1417اظتخصص، علي بن اشتاعیل، ابو اضتسن، دار احیاء الرتاث العريب، بریكت، الطبعة االكلی،   .217

 ـ 1996
 ـ1994ق / 1415االكلٰی، تب العلمیة، الطبعة كاظتدكنة، مالك بن انس بن مالك، اظتدين، دار ال  .218
ق / 1422ر، بریكت،الطبعة االكلٰی كمرقاة اظتفاتیح، علی بن سلطاف ػتمد، اظتال، القارم، دار الف  .219

 ـ2002
، ػتمد بن عبد اهلل االشبیلي، دار الغرب االسالمي، الطبعة االكلٰی كيف شرح مؤطا مال كاظتسال  .220

 ـ2007ق / 1428
ق / 1419حاؽ، ابو عوانو، داراظتعرفة بریكت، الطبعة االكلٰی مستخرج ايب عوانو، یعقوب بن اس  .221

 ـ1998
تب العلمیة، بریكت،لبناف، الطبعة االكلٰی كم، دارلكعلی الصحیحنی، ػتمد بن عبد اهلل اضتا  ؾاظتستدر   .222

 ـ 1990ق / 1411
االكلٰی، مسند ايب یعلی، ازتد بن علي، ابو یعلی، اظتوصلي، دار اظتاموف للرتاث، دمشق، الطبعة   .223

 ـ1984ق /  1404
 ـ2001ق / 1421لة، الطبعة االكلٰی مسند ازتد ، ازتد بن ػتمد بن حنبل، مؤسسة الرسا  .224
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م، اظتدینة اظتنورة، الطبعة االكلٰی كتبة العلـو كاضتكر، مكمسند البزار، ازتد بن عمرك، البزار، ابو ب  .225
 ـ2009

اضتمیدم، دار السقا، دمشق، سوریا، الطبعة االكلٰی ر، كمسند اضتمیدم، عبد اهلل بن الزبری، ابو ب  .226
 ـ 1996

ة كمسند الدارمي )سنن الدارمي(، عبد اهلل بن عبد الرزٰتن، الدارمي، دار اظتغين للنشر كالتوزیع، اظتمل  .227
 ـ2000ق /  1412العربیة السعودیة، الطبعة االكلٰی 

ق بدكف  1400العلمیة، بریكت، لبناف،  تبكمسند الشافعي، ػتمد بن ادریس، ابو عبد اهلل، دار ال  .228
 الطبع

، مؤسسة الرسالة، بریكت، 3094مسند الشامینی، سلیماف بن ازتد، ابو القاسم، الطرباين، حدیث:   .229
 ـ1984ق /  1405الطبعة االكلٰی، 

تب العلمیة، كاظتسند اظتستخرج علی صحیح مسلم، ازتد بن عبد اهلل، ابو نعیم االصبهاين، دار ال  .230
 ـ1996ق /  1417بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 

تبة العتیقیة ك دار كمشارؽ االنوار على صحاح االثار، القاضي عیاض بن موسی، ابو الفضل، اظت  .231
 ك التاریخ الرتاث، بدكف الطبع 

مشاىری علماء االمصار، ػتمد بن حباف، البسيت، الدارمي، ابو حامت، دار الوفاء للطباعة كالنشر ك   .232
 ـ19991ق / 1411التوزیع، اظتنصوره، الطبعة االكلٰی 

تب، بریكت، الطبعة الثانیة ك، االصبهاين، عامل الؾل اضتدیث ك بیانو، ػتمد بن حسن بن فور كمش  .233
 ـ 1985

، تبة االسالمی، بریكتكر ، الصنعانی، الیمين، اظتكمصنف عبد الرزاؽ ، عبد الرزاؽ بن قتاـ، ابوب  .234
 ق 1403الطبعة الثانیة 

مطالع االنوار علی صحاح اآلثار، ابراىیم بن یوسف بن ادىم، كزارة االكقاؼ كالشؤكف االسالمیة، دكلة   .235
 ـ2012ق / 1433قطر، الطبعة االكلٰی 

ق / 1351معامل السنن،  زتد بن ػتمد، ابو سلیماف، اطتطايب، اظتطبعة العلمیة، حلب، الطبعة االكلٰی   .236
 ـ1932

تبة اطتاؾتي، القاىرة، الطبعة االكلٰی، كابو اضتسن اجملاشعي، االخفش االكسط، م معاين القراف لالخفش،  .237
 ـ1990ق / 1411

معاين القراف للفراء، لتیي بن زیاد، الفراء، دار اظتصریة للتالیف ك الرترتة، مصر، الطبعة االكلٰی، بدكف   .238
 التاریخ

اظتوصلي، ادارة العلـو االثریة، فیصل اباد، الطبعة اظتعجم )معجم ايب یعلی(، ازتد بن علي، ابو یعلی،   .239
 ق1407االكلٰی 

 دار اضترمنی القاىرة، بدكف الطبع كالتاریخ اظتعجم االكسط، سلیماف بن ازتد ، ابوالقاسم الطربانی،  .240
 ـ1995معجم البلداف، یاقوت بن عبد اهلل اضتموم، دار صادر، بریكت،لبناف، الطبعة الثانیة   .241
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تبة ابن تیمیة، القاىرة، الطبعة الثانیة بدكف كبری، سلیماف بن ازتد، الطربانی، ابوالقاسم، مكاظتعجم ال  .242
 التاریخ

معجم اظتفسرین، عادؿ نویهض، مؤسسة نویهض الثقافیة للتالیف ك الرترتة ك النشر، بریكت، لبناف،   .243
 ـ1988ق / 1409الطبعة الثالثة، 

ق /  1417تیب العلمیة، الطبعة االكلٰی كبدیع یعقوب، دار الاظتعجم اظتفصل يف شواىد العربیة، امیل   .244
 ـ 1996

ق / 1424معجم دیواف االدب، اسحاؽ بن ابراىیم، الفارايب،  مؤسسة دار الشعب، القاىرة،مصر،   .245
 ـ بدكف الطبع2003

ق  1408دار النفائس للطباعة كالنشر، الطبعة الثانیة،  ،معجم لغة الفقهاء، حامد صادؽ، ػتمد ركاس  .246
 ـ 1988/ 

تب ، بریكت، كمعجم ما استعجم من اشتاء البالد كاظتواضع، عبد اهلل بن عبد العزیز، االندلسی، عامل ال  .247
 ق1403الطبعة الثالثة 

 ـ، بدكف الطبع1958ق / 1377تبة اضتیاة، بریكت، كمعجم منت اللغة، ازتد رضا، دار م  .248
راتشي، كر، البیهقي، جامعة الدراسات االسالمیة،  كمعرفة السنن ك االثار، ازتد بن اضتسنی، ابو ب  .249

 ـ 1991ق /  1412ستاف، الطبعة االكلٰی كبا 
معرفة الصحابة، ازتد بن عبد اهلل، ابونعیم،االصبهانی، دارالوطن للنشر، الریاض، الطبعة االكلٰی،   .250

 ـ1998ق / 1419
 الطبع كالتاریخ تب العريب، بدكفكاظتغرب، ناصر بن عبد السید، ابو الفتح، دار ال  .251
ق / 1388تبة القاىرة، بدكف الطبع، كاظتغين البن قدامة، عبد اهلل بن ازتد، ابن قدامة، اضتنبلي، م  .252

 ـ ،  1968
 اظتفضلیات، اظتفضل بن ػتمد، الضيب، داراظتعارؼ، القاىرة، الطبعة السادسة، بدكف التاریخ  .253
تبة اطتاؾتي، القاىرة، الطبعة االكلٰی كالقايل، ماظتقصور كاظتمدكد، اشتاعیل بن القاسم، ابوعلي،   .254

 ـ 1999ق 1419
تبة دار البیاف، دمشق، اصتمهوریة كمنار القارم شرح ؼتتصر صحیح البخارم، زتزه ػتمد قاسم، م  .255

 ـ بدكف الطبعة 1990ق / 1410العربیة السوریة، 
وار ػتافظة مصر، الطبعة االكلٰی اظتنتقی شرح اظتؤطا، سلیماف بن خلف، االندلسي، مطبعة السعادة، جب  .256

 ق1332
تبة الرشد للنشر كریا بن ػتمد بن ازتد، الشافعي، زین الدین، مكمنحة البارم بشرح صحیح البخارم، ز   .257

 ـ 2005ق /  1426ة العربیة السعودیة، الطبعة االكلٰی، ككالتوزیع، الریاض، اظتمل
بدر الدین، العیين، كزارة االكقاؼ ك الشؤكف ، ػتمود بن ازتد، ؾيف شرح حتفة اظتلو  ؾمنحة السلو   .258

 ـ2007ق /  1428االسالمیة، قطر، الطبعة االكلٰی 
اظتنهاج شرح صحیح مسلم، لتیٰی بن شرؼ النوكی، دار احیاء الرتاث العربی بریكت، الطبعة الثانیو   .259
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 ق 1392
العمیة بریكت، الطبعة  تبكمنهج علماء اضتدیث كالسنة يف اصوؿ الدین، مصطفٰی ػتمد حلمي، دار ال  .260

 ق 1426االكلٰی 
مطبعة االستقامة، القاىره،  ی،كاظتنهل العذب اظتوركد شرح سنن االماـ ابی داكد، ػتمود ػتمد السب  .261

 ق   1353مصر، الطبعة االكلٰی، 
تب العلمیة، بدكف كر، اعتیثمی، نور الدین، دار الكموارد الظماف الی زكائد ابن حباف، علی بن ابی ب  .262

 الطبع كالتاریخ
 ق 1427ویت، الطبعة الثانیة كدار السالسل   ویتیة،كاظتوسوعة الفقهیة ال  .263
ق  1386تبة السلفیة باظتدینة اظتنورة، الطبعة االكلی كاظتوضوعات، عبد الرزتن بن علي، ابن اصتوزم، اظت  .264

 ـ1966/ 
سلطاف، ابو ظيب، االمارات، ، اظتدين، مؤسسة زاید بن كبن انس بن مال ك، مالكاظتوطا اماـ مال  .265

 ـ2004ق 1425الطبعة االكلٰی، 
266.   
میزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ، ػتمد بن ازتد، مشس الدین، الذىيب، دار اظتعرفة للطباعة ك النشر،   .267

 ـ 1963ق /  1382بریكت، لبناف، الطبعة االكلٰی 
تبة نزار مصطفی الباز، الطبعة الثانیة كاظتیسر يف شرح مصابیح السنة، فضل اهلل بن حسنی، التوربشيت، م  .268

 ـ2008ق /  1429
269.   
ار ،  ػتمود بن ازتد، ابو ػتمد، بدر الدین، العیين، كزارة االكقاؼ كالشئوف االسالمیة، كـتب االف  .270

 ـ2008ق / 1429قطر، الطبعة االكلٰی 
مؤسسة الریاف ، بریكت، نصب الرایة الحادیث اعتدایة، عبد اهلل بن یوسف، رتاؿ الدین، الزیلعی،    .271

 ـ 1997ق / 1418لبناف، الطبعة االكلٰی 
تبة العلمیة، كر، اظتكنظم العقیاف يف اعیاف االعیاف، السیوطي، جالؿ الدین، عبد الرزتن بن ايب ب  .272

 بریكت، بدكف الطبع كالتاریخ
العلمیة، بریكت،لبناف،  تبةكبن ػتمد، ابن االثری، اصتزرم، اظت ؾة يف غریب اضتدیث كاالثر، اظتبار النهای  .273

 ـ بدكف الطبع1979ق / 1399
تب العمیة، كنز الدقائق، عمر بن ابراىیم بن ؾتیم، سراج الدین، اضتنفي، دار الكالنهر الفائق شرح    .274

 ـ2002ق  / 1422الطبعة االكلٰی 
/ ق 1413اين، الیمين، داراضتدیث، مصر، الطبعة االكلٰی كنیل االكطار، ػتمد بن علي ، الشو   .275
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